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 לכבוד
  לייקין מניהגב' 

 היועצת המשפטית
 רשות מקרקעי ישראל

    

 שלום רב, 

 שבע-רץ בוני הנגב בבארחברת פהפליה בשיווק דירות בפרויקט של הנדון: 

נבקשך  ובשם האגדה לזכויות האזרח בישראל. בשם מר מוחמד )חמודי( אבורביעהאליך הריני לפנות 

( לשימוע על הפרה החברה -להנחות את ועדת המכרזים ברמ"י לזמן את חברת פרץ בוני הנגב )להלן 

לכאורה של סעיף איסור ההפליה במכרז ובחוזי ההתקשרות. ככל שלא תוכל החברה לספק הסבר 

לקבוע כי הפרה את תנאי המכרז ולהטיל עליה קנס כבד ומרתיע. להלן  –ה מניח את הדעת להתנהלות

 פרטי התלונה:

, 45646, מגרש 137/2017/ בשזכתה חברת פרץ בוני הנגב במכרז מחיר למשתכן  2.8.2017יום ב .1

 66-יח"ד לזכאי מחיר למשתכן, ו 134ה אפשרה לחברה לשווק ישבע. הזכי-בשכונת הפארק בבאר

 יח"ד למכירה רגילה לכל המעוניין. 

 , לרבות הדירות שנמכרות באופן חופשירש האוסר על הפליה בשיווק הדירותובמכרז קיים סעיף מפ .2

 א לחוזה המכר המצורף למכרז(. 5)סעיף 

שבנתה בפרויקט שלא במסגרת מחיר  דירותאותן  עסקה החברה בשיווקבחודש אוקטובר האחרון  .3

למשתכן. כמובן שאת הדירות שבנתה החברה לצורך מחיר למשתכן היא כלל לא משווקת אלא 

מקבלת את רשימת הזוכים בהגרלה מרשות מקרקעי ישראל. ההגרלה האחרונה לפרויקט זה 

 . 2020הסתיימה ביוני 

ראה פרסומים של החברה על שיווק דירות שבע ו-עניין ברכישת דירה בעיר בארהתמר אבורביעה  .4

 בשכונת הפארק. 

הוא מתייחס למחירי השקה ותנאי מימון  –מדבר בעד עצמו  , שמצורף להלן, הפרסוםשלט  .5

מחיר למשתכן וממילא במחיר למשתכן המחיר נקבע מראש ואין  לפרויקטמיוחדים. אין בו אזכור 

ירה חופשית. הנה צילום של שלט מדובר ללא צל צלו של ספק באותן דירות למכ "מחירי השקה".

 רסמה החברה: שפ
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התקשר מר אבורביעה לחברה והתעניין ברכישת דירה, ומיד לאחר שהבין נציג  15.10.20ביום  .6

 ערבי נאמר לו שמכירת הדירות היא רק למי שיש לו תעודת זכאותאזרח שמדובר ב , איציק,החברה

 . לרכישת דירה במסגרת מחיר למשתכן

לל לדירות מחיר למשתכן, כשכן הפרסום לא התייחס  לא הגיונית,מר אבורביעה חש שהתשובה  .7

איציק, כי אין לו תעודת זכאות.  לאותו, והפעם הקליט את השיחה, ואמר באותו יום שב והתקשרו

 שיפנה למשרד השיכון.ו י תעודת זכאותבלדירה שלא יוכל לרכוש איציק לו בתגובה אמר 

התקשר אדם נוסף, בשם חוסאם, ושוחח עם איציק לבקשת מר אבורביעה,  16.10.20ביום  .8

מהחברה, וגם לו נאמר שהמכירה היא רק לזכאי משרד השיכון ורק מי שעלה בהגרלה. הוא הופנה 

 למשרד השיכון. 

וגם הוא קיבל יעה, בשם סאלם, גם הוא לבקשת מר אבורב התקשר אדם שלישי 18.10.2020ביום  .9

 בדיוק אותה תשובה.  

 הקלטות שיחות אלו מצורפות לתלונה זו. .10

כחלק מר אבורביעה פנה לעיתונאי אסף פוזיילוב, מתאגיד השידור הציבורי,  אשר בחן את העניין  .11

ערבי ואף ביקש מאדם ברכישת דירה, די להתעניין ספר פעמים כמהוא התקשר  עצמאי. מתחקיר

   .התקשרלסמאח, בשם 

נמסר שהמכירה רק לזכאי מחיר למשתכן, לסמאח  –נוהלו בסמיכות זו לזו והתוצאה זהה יחות הש .12

לא הועלתה כלל הדרישה לתעודת זכאות ממשרד השיכון,  ,הדירות ללא כל התני וואילו לאסף הוצע

ביוזמת  , ועניין מחיר למשתכן לא עלה בשיחותניתנו לו פרטים על הדירות המוצעות למכירה

רות מחיר למשתכן ונענה אדרבא, מר פוזילוב שאל את נציגת המכירות האם משווקים די .החברה

 תשובה דומה קיבלו גם תחקירנים יהודים אחרים.   שלא.

 הקלטות שיחות אלו מצורפות לתלונה זו.

 :עם עיקר ההקלטות התפרסם תחקיר בכאן חדשות 10.11.2020ביום  .13

  https://www.kan.org.il/item/?itemid=79625  
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מהאמור עולה בצורה ברורה כי החברה נקטה בשיטה ובמדיניות מכוונת להדיר ערבים מהדירות  .14

שהיא מציעה למכירה, באמצעות ניסיון להוליך אותם שולל בדבר דרישה כביכול לעמידה בתנאי 

  .סף שלא נחוצים וגם ממילא לא רלוונטיים

ה לא הכחישה החברה את הראיות רק טענה שמדובר ב"אי הבנה". כמובן שלא בתגובה לכתב .15

מדובר  –מדובר באי הבנה, אחרת אותה תשובה הייתה נמסרת גם למתעניינים יהודים, ובכל מקרה 

בתשובה חסרת כל הגיון למי שמעוניין למכור דירות, והראיות מצביעות בבירור שאין מדובר באי 

 מראש שמטרתו להטעות.   הבנה, אלא במענה מתוכנן

ההפרה מחייבת נקיטת צעדים משמעותיים וחריפים נגד החברה, וקביעת קנס מהדהד ומרתיע  .16

הפרות, ומכאן שהקנס צריך  4להפרה. במקרה זה היו  450,000במיוחד. הקנס הקבוע במכרז הוא 

כמשקפים מדיניות אות במקרים הללו ראולם לעמדתנו יש ל₪.  1,800,000על לכל הפחות לעמוד 

ובהקת של החברה, החלה לגבי כלל הדירות. לכן יש לחשב את הקנס לפי מספר הדירות הכולל מ

דירות, ומכאן שהקנס צריך להיות  66-שהחברה מציעה למכירה חופשית. לפי המכרז מדובר ב

29,700,000  .₪ 

רק קנס מהדהד ומרתיע יוביל להפסקת הפרקטיקה הנפוצה והפסולה של הפליה וגזענות בתחום  .17

 גורים. המ

אודה לקבלת מענה לתלונתי בהקדם, וכן לאפשרות להשיב לתגובת החברה בשימוע בכתב או בעל  .18

 פה, בטרם מתקבלת החלטה סופית. 

 

 בכבוד רב, 

 

 מור, עו"ד-גיל גן

 :העתק

 אווקה זנה, מתאם המאבק בגזענות במשרד המשפטיםמר 


