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10/10/17 

 לכבוד
 יורי גמרמןמר 

     מנהל אגף בכיר הנדסה ופיתוח תשתיות
   רשות מקרקעי ישראל

 דחוף!

 שלום רב, יורי

 

 כרמי גת 01לפיתוח מתחם  5/16מכרז   הנדון:

 בדבר הפסקת עבודות 28.9.17הודעת קבלן פיתוח התשתיות מיום  

 סיכונים בטיחותיים ונזקים צפויים – סירוב רמ"י לשלם חשבונות קבלןבשל 

 3.10.2017; מכתבך אלינו מיום 28.9.2017מוכין: מכתבנו אליך מיום סי

 

הניסיון להטיל על העירייה אחריות לעצירת העבודות על ידי הקבלן הוא שיא נוסף ובלתי נתפס  .1

דרשתם מהעירייה בחוסר  21.6.17בהתנהלות של רמ"י כלפי העירייה. הלא במכתבך לעירייה מיום 

הדרישה להפסיק על בפה מלא אחריות משווע להפסיק עבודות אלה ובמכתבך שבסימוכין אתה חוזר 

. העירייה הביאה לידיעת הקבלן את דרישתכם ואת איומכם שלא ישולם לו עבור העבודה בודותאת הע

. רק כאשר התברר לקבלן שאינכם משלמים עבור ותאולם היא לא דרשה ממנו להפסיק את העבוד

 לעצור את העבודות. על דעת עצמו העבודה הוא החליט 

ממנו עולה כי העירייה לא דרשה  17.9.2017ום למען תנוח דעתכם, מצ"ב מכתבה של העירייה לקבלן מי

 את עצירת העבודה. 

 .ה מוטלת כולה עליכםבכל מקרה, האחריות לעצירת העבוד

להערכתנו, תוכלו בנקל לפתור את הבעיה שגרמתם: פשוט תתחייבו כלפי הקבלן באופן ברור ובלתי  .2

 מותנה כי תשלמו לו עבור העבודה, והוא יחזור לעבוד. 

לפיהן יש לכם נכונות לשקול  -להערכתנו, האמירות המהוססות והמסוייגות במכתבכם שבסימוכין 

 -המשך עבודות בכפוף לאישור עבודות מראש והצגת סטטוס טיפול בבקשות של יזמים להיתרי בניה 

לא ישכנעו את הקבלן לשוב לעבודה. אתם מוזמנים לנסות לשכנע אותו לחזור לעבודה על סמך 

שלא תשלמו אם לא הסיכון  אולי גם תצליחו לשכנע אותו שהוא צריך ליטול אתתכם לשקול" ו"נכונו

. אנו נשמח כמובן אם תצליחו לשכנע אותו לחזור לעבודה תוך יתקיימו התנאים המפורטים במכתבך

טענות כלפי העירייה במקרה שלא יקבל מכם  לקבלןנטילת הסיכון שלא תשלמו לו, ובלבד שלא יהיו 

 פו.  את כס

היא בלתי חוקית וחסרת אחריות.  01דרישתכם מהעירייה לקדם בקשות להיתרי בניה של יזמים במתחם  .3

תנאי למתן היתר בניה הקובע: " 01)יז( לתבע של מתחם 6.2היא עומדת בניגוד מוחלט להוראות סעיף 

שהבניינים ייבנו  ". היא תביא גם לכךתהיה הבטחה כי מוסדות הציבור ייבנו בד בבד עם פיתוח המגורים

את האיכלוס בביצוע  מתנההתב"ע ש הן בשל היעדרם של מבני ציבור והן בשל כךללא יכולת לאכלסם, 

 .מחלפים שביצועם מתעכב כבר כמה שנים – המחלפים בכניסות לשכונה
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לטענתכם, דרישתכם )הבלתי חוקית וחסרת האחריות כאמור( שהעירייה תקדם היתרי בניה ליזמים  .4

היזמים יבקשו לבטל את זכייתם במכרזים בשל הפרת הסכם כלפיהם על שנובעת מהחשש  01במתחם 

ידי העירייה. אלא שכפי שידוע לך היטב, אין ולא יכולה להיות ליזמים טענה בדבר הפרת הסכם על ידי 

ולו מהטעם שטרם הגיע המועד לתחילת  ולא יכולה להיות להם עילה לביטול הזכייה במכרז, העירייה,

 י התכנון על ידי היזמים. לעניין זה נפנה אתכם שוב לנספח ב' להסכמי פיתוח התשתיות של היזמים הליכ

ממנו עולה שטרם הגיע המועד למסירת המוכר לכם היטב בהיותו חלק ממסמכי המכרז, , 01במתחם 

ן , כלומר בשלב זה ליזמים איהמפות הנדרשות על פי דין לשם קבלת מידע תכנוני מהועדה המקומית

 .זכות להתחיל בהליכי התכנון בועדה המקומית

ובין דרישתכם להפסיק את  03-04קושרים בין הימנעות העירייה מקידום הטיפול במתחם  הקשר שאתם .5

-03מהטעם שכספי היזמים במתחם גם  , הוא מופרך מיסודו01עבודות קבלן פיתוח התשתיות במתחם 

 . 01כלל לא היוו מקור למימון העבודות במתחם  04

אין שום בסיס גם לטענתכם כאילו העבודות אותן עצרתם הן "אופציונאליות". עבודות אלה אינן שונות  .6

 והן כלולות כמו כל יתר העבודות בהתחייבות התקציבית 01מכל יתר העבודות המבוצעות במתחם 

 אותה מסרתם לעירייה ועליה הסתמכו העירייה והקבלן.נית הבלתי מות

היאחזותכם בטענה המופרכת בדבר חשש מביטול הסכמים על ידי יזמים, והשימוש בטענה זו כתירוץ  .7

אינכם משלמים לקבלן עבור העבודות, ממחישה כי אתם מפרים את ההתחייבות התקציבית ולכך ש

טים מדיניות "ענישה" כלפי העירייה ומפעילים עליה כוח נוקאינכם פועלים ממניעים ענייניים, אלא 

 לבג"צ.שהגישה עתירה השלא כדין, בשל 

אף היא את מדיניות ה"ענישה" הננקטת על ידכם. העירייה  מדגישהלחזור ליחסי עבודה תקינים  ךקריאת .8

ך, מתוך ואתם אלה שמסרבים לכ 02 -ו 07מנסה שוב ושוב לקיים איתכם יחסי עבודה תקינים במתחמים 

יגרום לה לקדם את הפרוייקט  02 -ו 07מחשבה שגויה שהלחץ שאתם מפעילים עליה במתחמים 

 ללא תקציבים מתאימים.  03-04 -ו 01במתחמים 

אם הייתם מעוניינים באמת ובתמים לחזור ליחסי עבודה תקינים, היה עליכם לחדול ממדיניות ה"יד  .9

להעמיד היה עליכם פרוייקט ללא מקורות תקציביים( והקשה" )שכאמור לא תגרום לעירייה לבצע 

לצערנו, לא נראה לעירייה פתרונות מתאימים, כפי שנעשה בהסכמי גג אחרים וכמפורט בעתירה לבג"צ. 

 שאתם מבינים את גודל הבעיה ולא נראה שיש מצידכם כל נכונות להתמודד עם העובדות. 

 ה, נתמקד רק בסוגייה הבוערת שלפתחנו. לנוכח סירובכם להתמודד עם הבעיות, ובלית בריר .10

, הפסקת העבודות בכניסה לעיר יוצרת סיכונים בטיחותיים 28.9.2017כאמור במכתבנו אליך מיום  .11

חמורים ובנוסף לכך היא פוגעת בתושבים, קשישים וילדים, שנותרו ללא מדרכות וללא מעברי חציה 

והה מהסכומים המעוכבים על ידכם. כמו כן נוחים וגורמת לנזקים כספיים שעלותם עשויה להיות גב

עם תחילת הגשמים צפויים גם סיכונים בטיחותיים נוספים ונזקים לעבודות עצמם, לתשתיות ולמבנים 

 סמוכים.

להחזיר את הקבלן לעבודה  על מנת למנוע את הסכנות והסיכונים החמורים שנגרמו באשמתכם, יש  .12

  .באופן מיידי
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לאלתר במכתב לקבלן ולעירייה כי כל  ר לעבודה הנכם נדרשים להודיעעל מנת שהקבלן יסכים לחזו .13

 החשבונות ללא יוצא מהכלל ישולמו על ידכם כסדרם.

בגין ההפרה החמורה של הסכם הגג על לרבות אין באמור כדי לגרוע מטענות ודרישות העירייה כלפיכם  .14

 ידכם והנזקים שנגרמו וייגרמו באשמתכם.

 

 
 

 ,שמחחג ובברכת  בכבוד רב

 

 רפי וזאנה            

 יו"ר מינהלת כרמי גת     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים:

 ראש העיר קרית גת ,מר אבירם דהרי -
 מר ארז קמיניץ, משנה היועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים -
 , משרד האוצרראש מטה הדיור אביגדור יצחקי,מר  -
 הממונה על התקציבים, משרד האוצר סגן ,אריאל יוצרמר  -
 משרד האוצר אגף התקציבים, ,מלצר דניאלמר  -
 מנהל רמ"י, עדיאל שמרוןמר  -
 ם, רמ"י-מנהל מרחב ירפלד, מר אסף  -
 מר אילן דגני, מנהל אגף בכיר שווק, רמ"י -
 מהנדסת העיר קרית גת מיכל חיימוביץ', גב' -
 יועמ"ש העירייה עו"ד חי יקיר, -
 גזבר העירייה אריה כהן,מר  -
 מנהל מינהלת כרמי גת מר אוהד יחזקאל, -
 מר יוסי רוסו, יועץ רה"ע -
 עו"ד יעקב כהן -
 עו"ד אמיר קדרי -
 תאיתי אהרונסון, יועמ"ש מינהלת כרמי ג עו"ד -
 סמנכ"ל כספים חברת א. אפשטיין  מר יוסי הלל, -

 


