
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

  לכבוד
 20201.07.          ברק טויזרעו"ד 

 
  21.5.20מיום חברת גינדי יתי ליתגובתך לפנהנדון: 

  21.6.2020ך מיום פניית :סימוכין

 ,מכובדי שלום וברכה

  
, כמו ועדת של גופים שהוסמכו לכך בדין מעין שיפוטיותהחלטות גם על  בפעילותנו מסתמכיםשאנו ראשית, נציין  .1

 מהווה חריגה ממדיניותנו.אינה פניה זו לכן,  .)רמ"יהמכרזים של רשות מקרקעי ישראל (
פרתם לאחר שמצאה כי ה מיליון שקליםשל גבוה לפי הידוע לנו, ועדת המכרזים של רמ"י החליטה לקנוס אתכם בסכום  .2

במסגרת  תהפכההככל שהחלטה זו נותרה על כנה ולא  .י הפליה אסורהאת תנאי מכרז "מחיר למשתכן" באופן העולה כד
 לכך., נשמח לקבל אסמכתא התהפכההליך ערעור, אנו מתכוונים לדווח עליה באתרנו. במידה שההחלטה 

כידוע לך שירות צבאי כבר משוקלל בניקוד . )ךעולה מתשובתכפי ש(ומתית עלצר לנו שמרשתך בחרה לנקוט בגישה  .3
של מחיר למשתכן, ועל כן בשווקכם את הפרויקט לאנשי "חבר" אתם מפרים באופן חד צדדי את האיזון העדין שנקבע 

בעלי מוגבלויות, חרדים  :כגון ,ת שאינן יכולות לשרת בצבאאלא גם באוכלוסיו ,לא רק בציבור הרחב ,ובכך פוגעיםבדין 
יות ערכאות השיפוטה, לכבד את על המקרה לקחת אחריות, לנקוט בגישה הפוכה לחלוטיןלמרשתך אנו מציעים  וערבים.

בכל חברה ובכל  בישראל ולעבוד עמנו בשיתוף פעולה מתוך הבנה שהפליה הוא מצב שיש למגרו (והמעין שיפוטיות)
   עת.

לגנות את  לצעוד בדרך הנכונה,חברות שבחרו לחיוב באתר המנהלות והמנהלים לאחריות חברתית בכוונתנו לציין  .4
פעם (שגם היא הפלתה  ,מצ"ב תגובתה של חברה אחרתלשם הדוגמה  ולפעול בנדון. המעשה המפלה שבוצע בחברתן

למיגור היא בחרה לפעול בשיתוף פעולה עמנו  חרף זאת, אך גדהגם היא לא היתה מרוצה מההחלטה כנ ),אחת בלבד
 ההפליה בתחומיה.

   לסיכום: .5
   כתא לכך ואף נתנצל בפניך על שהשחתנו את זמנך לריק.מסנשמח לקבל א ,חלטה של רמ"י התהפכהככל שהה )א(
ה ובמדיני החברה בתחומתופעה אנו מציעים למרשתך לעבוד אתנו יחדיו למיגור ה ,ככל שההחלטה עומדת על כנה )ב(

   .כולה
קנסה את מרשתך בקנס ש רמ"יככל שתסרב לאחת משתי ההצעות לעיל אנו מתכוונים לדווח באתרינו על החלטת  )ג(

    .נהגה באופן מפלההפרה את תנאי המכרז וצאה שמרשתך גבוה לאחר שמ

 ,בכבוד רב
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