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  עיריית פתח תקווה 

  מחלקת תרבות הדיור

  

  שלום רב ,

ין ברחוב יבמכתבנו זה ברצוננו לציין ולהודות לעיריית פתח תקווה על העידוד והתמיכה הכלכלית לשיפוץ הבנ

  . 10המגינים 

חברה ה –תהליך הכנת הפרויקט התחיל עם קבלת הצעות מחיר מקבלנים שונים וכשהוחלט על החברה המבצעת 

הדיירים  מימוניים אצל על מנת להתחיל בפרויקט, נתקלנו בקשיים  הכספיםלנו באיסוף התח , " בע"מ הנדסה טבק" 

                                                       .שאין ביכולתם לממן אותו

שח  30,000סך הלוואה על שהדריך, עזר והשיג לכל דייר שחפץ בכך, , תרבות הדיורמשרד מהנציג פנינו לתמיר 

                                                                                    תשלומים ללא ריבית דרך העירייה.  48בהחזר של עד 

תקינות ולחזות בתי ל מתן חשיבות רבהמר גרינברג ב –העירייה והעומד בראשה עמדתה של יש לציין בחיוב את  כאן

  מגורינו פתח תקווה.  עירבבניינים והמגורים ה

                                                                 שלא היינו מתחילים בלעדיהן.  סביר  – הלוואות אלו תרמו רבות לביצוע הפרויקט 

  שים והתוצאה מדהימה ותורמת רבות לחזות הרחוב .  דוחצי חו 3כיום אנחנו אחרי השיפוץ שנמשך 

חב' טבק הנדסה בע"מ ומנהלה דני טבק,  הביצוע  ןלקבלכמובן על כך תודה גדולה לתמיר מתרבות הדיור, לעירייה ו

"טבק הנדסה" שהיה לעילא ולעילא, חב' חשוב לנו לציין גם את שביעות רצוננו מתפקודה של ליום הזה. שהגענו 

  מבחינה מקצועית, טיב החומרים, עמידה בלוח הזמנים ועוד היריעה קצרה . 

  . ולהאמין מוזמנים לבוא ולראות במו עיניכם

  

  בתודה גדולה                                                                                  
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                                 העתק :                                                                                                                

                                                     ראש עיריית פ"ת                                                            - מר גרינברג

            מתרבות הדיור                                                                                                                  -תמיר 

 מנהל החב' המבצעת.   –הנדסאי בניין   – דני טבק
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                                                                     דני טבק                                                                            

  "  בע"מ החברה "טבק הנדסה

                                                                                                             

  שלום רב,

ביצוע פרויקט שיפוץ הבניין  בהתחילה  ," שבעלותךבע"מ  וחצי חודשים נכנסת לליבנו. החברה "טבק הנדסה 3לפני 

  . , בית מגורינו10שברחוב המגינים 

וות העובדים היה צ פוץ עמדת תמיד לרשותנו, שמעת והתייחסת לכל שאלה ובקשה שהופנתה אליך. במהלך השי

בסדר ינך נושא הבטיחות עמד כשלנגד עימבעוד מועד אותנו מסור. לפני כל מהלך דאגתם ליידע מקצועי, רציני ו

לצאת מהחניה בזמן, לצאת מהבניין   ,אם זה לסגור תריסים -פגיעה כל למנוע על מנת ות גבוה מאד, וזאת עדיפ

  ועוד. כניסה קדמית או אחורית דלת מ

דאגתם להשאיר את המקום נקי ובטוח (תמיד סגרתם את שטח העבודה לביטחון העוברים    ,יום העבודהכל בתום 

  והשבים).

  ך הפרויקט כוללהכך שבמ ,התנהלת בנועם ותרבות דיבורבילית הרבה במקום כדי להיות בטוח שהכל נעשה כנדרש. 

שכיף  יפהפהתיקני ובניין אנו, קיבלנו . כעת שנים 45בלוי ומלא פגמים של  ,קיבלת בניין ישן   חבריך.הדיירים נהפכו ל

  .בהנאה רבה לגור בו

                                                                                                                            זה הרגע לומר תודה.

                                                                                                                                        תודה על היחס,

                                                                                                                                   תודה על המקצועיות,

                                                                                                      תודה על האכפתיות,                          

  ותודה על עוד הרבה דברים שהיריעה קצרה מלהכיל.

  יישר כוח !!!! 
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