
 

 

 

 35-45לה גארדיה של פרויקט פינוי בינוי התקיימה אסיפת נציגויות  27.01.2018 ראשוןביום 

ערכות מסמכים הכוללים  חולקו למשתתפיםלצורך העניין קידום תהליך בחירת היזם והמפקח.  לצורך

טום פרז עבר יחד עם המשתתפים על המסמכים  . עו"דלבחירת היזם את טיוטת ההזמנה להציע הצעות

 והסביר את מהלך התהליך.

 להלן עיקרי הדברים:

 פתיחה וסטטוס: .1

עברנו כברת דרך וכעת הגענו לשלב בחירת היזם. כפי שהקפדנו : זהו מפגש משמח! ענת ברקאי נבו
את הפרויקט ואתם חברי הנציגות ובעלי הדירות  ומקדמים מתחילת התהליך, עזרה ובצרון מנהלים

. היום אנו פותחים את תהליך בחירת המפקח והיזם, כדי שבסופו שותפים לדרך וצריכים לקבל החלטות
חרו את היזם והמפקח הראויים ביותר. מבחינת תהליך: אנחנו של דבר אתם בסיוע עו"ד שלכם תב

נשלח לכם את המסמכים בשבוע הקרוב ונתן לכם שבועיים להתייחסות. לאחר מכן נעדכן את מסמכי 
 ואז נקיים מפגשי בניינים כדי להציג את המכרז לכלל הדיירים. ,ת שלכםיוהמכרז לאור ההתייחסו

 27.1.19 תאריך בי"ס ראשית עירוני ח'  מקום 

 משתתפים

  :35-45נציגות בניינים לה גארדיה  
  35לה גארדיה  -זהבי שריד 
 35לה גארדיה   -אילנה מגן 

 35לה גארדיה  -דוד כץ
 37לה גארדיה  –נורית אבדר 

 37לה גארדיה  – נוריאלזהר 
 39לה גארדיה  –אושרי עזרא 
 39לה גארדיה  –רומן ז'דאנוב 

 39לה גארדיה  – אביב-יוסי כהן
 39לה גארדיה  – שמואליק בן ציון

 41לה גארדיה  – שני עפר
 41לה גארדיה  – חנה שרים

 41לה גארדיה  -דני מסג
 43לה גארדיה  –איל לוי 

 43לה גארדיה  –בן מוגרבי 
 43לה גארדיה  - עובד ואבי ארמוזה

 43לה גארדיה  – גולן קידר
 43לה גארדיה  – וניר קרןמתן 

 45לה גארדיה  – יאיר ויסר
 45לה גארדיה  -שייקה ידגר
 45לה גארדיה  -יהודית יופה

 
 יועצת שיתוף ציבור  –נבו –ענת ברקאי 
 משרד עו"ד נשיץ, ברנדיס, אמיר  –אנוש -עו"ד עדי בן

 משרד עו"הד כבירי, נבו, קידר –עו"ד טום פרז  
 "הד כבירי, נבו, קידרמשרד עו  -עו"ד ערן רחמינוב

 עזרה ובצרון –ניצן ברכן, דוד חג'ג', ודניאל אורן 

 הכנה למכרז יזמים – 35-45אסיפת נציגויות לה גארדיה  נושא



 

 

שה ומה עוד לפנינו: עעל אבני הדרך של הפרויקט, מה שכבר נעם המשתתפים  יחד רעוב: ניצן ברכן
חשוב לנו  -תכנון מיטבי שעליהם אנחנו עובדים: עניינים כדי שמכרז היזם יהיה מוצלח צריך לסיים כמה 

מים ככל שיש יותר הסכמות, היז – הסכמת הדייריםלהוציא את המכרז במקביל להפקדת התכנית; 
ויתנו הצעות  ויותר וודאות והיתכנות לפרויקט שעובדתמערכת מסודרת  אןאשר ייגשו למכרז יבינו שיש כ

התקבלה החלטה ע"י  – מבחינה תכנונית. יותרשהמכרז יהיה מוצלח בהתאם, מה שיכול להוביל לכך  
ולתקן וקיבלנו אור ירוק מהוועדה להתקדם. עכשיו צריך לרכז  ,להפקיד את התכנית עדה המקומיתווה

לאחר שהתב"ע תאושר, עדה לאישורה. ו, יחד עם תכנית איחוד וחלוקה ולהגיש לואת כל מסמכי התכנית
הם נספח  נושאים חשובים לקידוםיוציא היתרי בנייה. יהיה לנו יזם נבחר, אשר יתכנן תכניות מפורטות ו

וחלוקה, השלמה של מבצע "בעל בית" והפרדה בין שטחים ציבוריים בבעלות התנועה, נספח איחוד 
 עירייה לבין מה ששייך לכם.

 תנאי הסף להגשת הצעות היזמים: .2

 .חוק מפרת אינה היזם חברת •

 .בישראל כדין רשומה היזם תחבר •

 7 במהלך, הפרויקטים בכלל, פחותכל הל יח"ד 400 בהקמת ניסיון בעלת הינה היזם חברת •
 .האחרונות שניםה

 שניםה 7 במהלך, אחד בפרויקט לפחות יח"ד 150 בהקמת ניסיון בעלת הינה היזם חברת •
 .האחרונות

 תל בעיר, האחרונות השנים 7 במהלך לפחות יח"ד 50 בהקמת ניסיון בעלת הינה היזם חברת •
 .יפו אביב

 .טהפרויק לביצוע מתאימה פיננסית ואיתנות כלכלי חוסן בעלת הינה היזם חברת •

 .זה הזמנה הליך במסגרת אחת מהצעה ביותר מעורבת אינה היזם חברת •
 

 בפרויקט: מסחריות מרכזיות נקודות .3

 העיקריות המינימאליותכל יזם אשר יגיש את הצעתו לביצוע הפרויקט שבנדון, יתחייב לעמוד בדרישות 
 ובדרישות נוספות כפי שפורטו בכתב ההרשאה בין עזרה וביצרון לבין הדיירים:

)שלא במתקן חניה הידראולי או בחניות  חניה פרטית רגילהחדשה תוצמד  ת בעליםלכל דיר - חניה
 עוקבות(. החניות יהיו בחניון תת קרקעי.

 יתווסף שטחה אשר, ר"מ 12 -מ יפחת שלא בשטח מרפסת תהיה חדשה ת בעליםדיר בכל - מרפסת
 .החדשה הדירה לשטח

 הדירות משטח ר"מ 25 -ב לפחות גדול יהיה של הבעלים החדשות הדירותשטח  – הדירה שטח
 .מ"ר( 25-)כחלק מהתוספת של ה ד"ממ חדר תכלולנה והן הקיימות

 כיווני אוויר לפחות. שניתהיה בעלת  ת בעלים חדשהכל דיר - כיווני אוויר

הקיימת,  לקומת הדירה קומה אחת מעלהדירות החדשות תמוקמנה לפחות  - מיקום הדירות החדשות
לקומת המגורים.  שתי קומות מעלכאשר דירות חדשות שחזיתן פונה לכיוון רח' לה גוארדיה תמוקמנה 

 .כיום במתחםהדירות החדשות תמוקמנה קרוב ככל האפשר למיקומן 

 . מחסןחדשה יוצמד  ת בעליםלכל דיר - מחסן

בר לדיור חלופי בתקופת היזם יישא בהוצאות הקשורות בפינוי הדירה, מע - בעלי צרכים מיוחדים
( בעלי 2ומעלה; ) 70( בני 1הבינוי ובסיוע במציאת דיור חלופי לתקופת הבינוי לבעלי הזכויות הבאים: )

 ( מקרים אשר יומלצו ע"י נציגות הדיירים.  4( נתמכים ע"י המוסד לביטוח לאומי; )3מוגבלויות מיוחדות; )

לכל כיוון )בגבולות אזור גוש דן(  של הבעלים בלההיזם יישא בעלויות שירותי ההו - שירותי הובלה
 .בסכום שיוגדר מראש מהדירות הקיימות לדירות השכורות, ומהן בחזרה לדירות החדשות



 

 

דירות החזקה בהחל ממועד הפינוי של הדירות הקיימות ועד למועד קבלת  - מימון דמי השכירות
החדשות, היזם ישלם לדיירים דמי שכירות חודשיים בסך השווה לדמי השכירות אשר יקבעו הבעלים 

 ע"י שמאי ובהתאם ל"מחירי השוק" המקובלים לגבי הדירות הקיימות. 

כתנאי לפינוי הדירות הקיימות, היזם יעמיד לרשות עורך הדין של הדיירים את הערבויות  - ערבויות
( ערבות בנקאית להבטחת תשלום דמי שכירות; 2וי הדירות החדשות; )( ערבות חוק מכר בשו1שלהלן: )

הבתים החדשים כבתים משותפים  רישוםל( ערבות 5; )( ערבות בדק4( ערבות מיסים והיטלים; )3)
 .ורישום זכויות הבעלים בדירותיהם החדשות

 

 תהליך בחירת יזם: .4

 אחריות לו"ז משוער פעילות

 עו"ד טום פרזעזרה ובצרון +  27.1.19 אסיפת נציגויות ראשונית להצגת הנושא

 נציגויות בעלי הדירות 28.2.19 קבלת משוב והתייחסות מנציגי המתחם

לכל בניין להצגת המכרז לבעלי אסיפה 

   הדירות

 עזרה ובצרון + נציגויות 7.3.19-14.3

פרסום ההזמנה להציע הצעות )כפוף לכך 

שעד למועד זה תפורסם התב"ע 

שיידחה/יוקדם מועד להתנגדויות; ככל 

הפרסום, ידחו/יוקדמו בהתאמה המועדים 

 הבאים(

 טום פרזעו"ד עזרה ובצרון +  1.4.19

 טום פרז עו"ד עזרה ובצרון + 16.5.19 קבלת ההצעות מהיזמים השונים

 בדיקת עמידה בתנאי הסף

 השוואת הצעות 

 טום פרזעו"ד עזרה ובצרון +  30.6.19

 טום פרזעו"ד עזרה ובצרון +  1.7.19 הצגת ההצעות לנציגות

בחירת ההצעות שיועברו לשלב 

 ההתמחרות עם היזמים )שיפור הצעה(

 נציגויות בעלי הדירות 1.7.19

סינון וריכוז ההצעות המשופרות שיועמדו 

 לבחירת הדיירים

 טום פרזעו"ד עזרה ובצרון +  15.7.19

אסיפה כללית בה יוצגו ההצעות כינוס 

 המשופרות

 טום פרזעו"ד עזרה ובצרון +  1.8.19

 טום פרזעו"ד עזרה ובצרון +  1.8.19 הצבעה לבחירת היזם הזוכה

 

פרסום הפקדת יש לציין שמדובר בלו"ז משוער אשר מטבע הדברים עשוי להשתנות בהתאם למועד  *
 לחפיפה עם חגים וחופשות ולנסיבות אחרות.והתכנית, 

 



 

 

 סמכויות הנציגויות .5

 לנציגות תוענקנה הסמכויות הבאות: 

 מעורבות בבחירת היזם •

 מעורבות בבחירת שמאי הפרויקט  •

 מעורבות בבחירת אדריכל הפרויקט  •

 קבלת החלטות שאינן גורעות מתמורות הדיירים ואינן מטילות עליהם התחייבויות כספיות •

 מטעמים סבירים זכות התנגדות למינוי קבלן •

 בחירת מפקח הפרויקט )מתוך מאגר מפקחים( •

 במידת הצורך אישור שינויים בתב"ע •

 מעורבות בחלוקת דירות התמורה •

 אישור הארכת מועדים בהסכם לבקשת היזם •

 אישור התאמת תוכנית אדריכלית לקבוע בהסכם )במעורבות המפקח( •

 אישור מסמכי רישום הבית המשותף )במעורבות המפקח( •

 

 בעלי הדירותהמפקח מטעם  .6

מאגר של מפקחים אשר עומדים בתנאי סף מינימאליים מטעמם. המאגר מקימה חברת עזרה וביצרון 

הקיים יצומצם למספר מפקחים אשר עומדים בתנאי הסף הייחודיים לפרויקט הנוכחי לכדי רשימה 

 )בדומה לנעשה בבחירת עורכי הדין בפרויקט(.  ממנה תבחר הנציגות את המפקח המתאיםאחת, 

, ע"התב תאימות בדיקתבין היתר על הנושאים הבאים:  המפקח מטעם בעלי הדירות יהיה אחראי

 פיקוח להוראות ההסכם, ,הבניה היתר תאימות בדיקת, היזמים הצעות סינון בשלב המפרטים בדיקת

 .הבדק תקופת במהלך פיקוחו הביצוע בשלב

 

 בהם נדרש המפקח לעמוד, לצורך ליווי הפרויקט:  התנאים המצטבריםלהלן 

 .אדריכל או מהנדס הינו המפקח •

 .המפקח או חברתו רשומים כדין בישראל •

 .למגורים בניהשל  פרוייקטיםבפיקוח הנדסי על  שנים לפחות 7המפקח הינו בעל ניסיון של  •

 .סלול פינוי בינוייח"ד לפחות( במ 100ניסיון בפיקוח פרויקטים רחבי היקף )המפקח הינו בעל  •

 

 שאלות ותשובות שעלו במהלך הדיון: .7

 מה בנוגע לשטחי הציבור? –שאלה 

שיוקם בקומת הקרקע של אחד הבניינים, יוקמו עצמאי והם מגרש הציבור לא יקבלו  שטחי –תשובה 
)דירות אלו לא  מגוריםדירות כאשר מעל שטחי הציבורי יוקמו , בלבד מ"ר 1200  על מגרש בשטח של



 

 

יהיו מוגבלים של שטחי הציבור , השימושים יזם(ל שייוחדו , אלא דירותלבעלים יהיו דירות תמורה
 יחסית. 

 מה בנוגע ליזם שהוגשו נגדו תביעות? –שאלה 

שיוגשו הצעות רק ע"י לא מצפים תביעות ולכן אנחנו שלא הוגשו נגדם אין הרבה יזמים  –תשובה 
 , ככל שניתן,התביעותמהות והיקף לבחון את אנחנו כן נרצה תביעות, אבל בשאינם מעורבים ם מייז

 ולבדוק שהן בגדר הנורמה.

 איך מודדים את שטח הדירה? –שאלה 

 בתוך הכלוא השטח "מדידת פלדלת". המכונה המכר צו שיטת המדידה המחושבת לפי  -תשובה 
 קיר כאשר. הדירה של החוץ קירות של החיצוניים פניהם על העוברים הקווים ידי על הנוצר המצולע

 .החוץ קיר של במרכזו האמור המצולע קו יעבור אחרת דירה לבין הדירה בין מפריד חוץ

 מה בנוגע לתקופת הבנייה? –שאלה 

אתם מקבלים שכ"ד מהיזם לאורך כל תקופת הבנייה, לאחר תקופת הבניה תוגבל בזמן.   –תשובה 
 שהגיע שמאי מטעמכם וקבע את שווי שכ"ד. אתם מקבלים גם שירותי הובלה. 

 מה גודל המחסן ? -שאלה 

 .על מנת לאפשר גמישותבכוונה השארנו את הרובריקה פתוחה, מטר.  6-ל 4בין הצפי הוא  –תשובה 
 זה גם תלוי במגבלות התכנון.

 אחת? קומהאני גר בקומת קרקע. האם אני אעלה  – שאלה

 של קומה אחת למעלה. עליהכן, הסיכום היה  –תשובה 

 האם לכל החדרים הרטובים יהיה חלון? –שאלה 

 בדירות שיוקמו ככל זאת בכפוף לאילוצים תכנוניים., כן. לכל החדרים הרטובים יהיה חלון –תשובה 
 .אחרים אוורור פתרונות אלה בחדרים יותקנו אז כי, חלון ללא" רטובים חדרים" התמורה

 יש כאן בעלי דירות שיש להם שלושה כיווני אוויר, האם נקבל דירות עם שלושה כיווני אוויר? –שאלה 

לדירה עם שלושה כיווני הניקוד שיינתן לא ניתן להבטיח זאת. אבל בתהליך בחירת הדירות,  –תשובה 
חשוב ,. ייקבע גם בהתאם למספר כיווני האוויר -ואשר ישמש כבסיס לבחירת דירות התמורה  אוויר

המשפיעות על הקביעה הזו וקביעה אחרת היה בה כדי להשפיע על לציין כי ישנן גם מגבלות תכנוניות 
 ההצעות שהיו מתקבלות מאת היזמים במכרז.

 בחלק מהבניינים יהיו דירות גן? –שאלה 

)כגודל  מ"ר שטח מרוצף 12-להם יוצמד שטח של כנית מתוכננות כמה דירות קרקע בתכ –תשובה 
, ל חשבון הרכוש המשותףעיבוא לא שהשטח המרוצף כמובן   ,(שתוצמד לדירות הבעלים המרפסת

זכות הנתן תידירות ותיקות לבעלי . ממליצה על דירות גן, דירות אלו יהיו מועטות העירייה לאמאחר ו
 .אחרות בפרויקט בתוספת תשלוםלדירות ה לה הם יהיו זכאים לפי ההסכם את הדירלשדרג 

 מהיזם? קטנה יותר מה קורה לגבי שנמוך? האם מקבלים דירה–שאלה 

 יש רובריקה במכרז שמדברת על שנמוך הדירה. –תשובה 

  ?הצעה כזו תאשרהאם העיריה  ?מ"ר 25אם נקבל הצעה לתוספת של יותר מ  –שאלה 



 

 

מכסת הזכויות נתונה  כוללת.בנייה מכסת זכויות  מאשרתהעירייה במסגרת אישור התכנית  –תשובה 
מסגרת  שתופקד קובעתהתכנית במקרה שלכם  לחלוקה בין הבעלים לבין היזם, כפי שיסוכם ביניהם.

למרות זאת, בנושא.  ההתעקשעזרה וביצרון  כי לדירות הבעלים מ"ר 25ל לוקחת בחשבון תוספת שש
)כל מ"ר נוסף שיינתן לכם יגרע  מתוך סל הזכויות שלו וזאת מ"ר 25מ לתת לכם יותר  להציעל יזם יכו

. את העירייה פחות מעניין איך סל הזכויות מתחלק בין הדיירים מהמ"ר שיישאר עבור דירות היזם(
   שהיא אישרה בתוך התכנית.הכולל בלבד שהיזם לא יחרוג מסל הזכויות ולבין היזם, 

בלבד  מ"ר 12 תוספת של תכניות חדשותלהביא בחשבון בכיום העירייה נוטה ן בהקשר זה שכדאי לציי
 , ונכון להיום בתכניות חדשות על לה גארדיה התמורה לבעלי הדירות נמוכה משלכם.לדירות הבעלים

 מה בנוגע לתוספת שבח? –שאלה 

רת השווי, היא אחת ככלל, ישנו פטור ממס שבח עד לתקרת שווי שמוגדרת בחוק. תק –תשובה 
חלופה אחרת של ( 2)מ"ר,  120בשטח של דירה אחרת במתחם שווי היא ( 1מאלה, לפי הגבוה: )

( שווי דירת 3בניכוי שווי זכויות לבניה נוספת; ) הדירה הקיימתשל שווי המ 150% –פטור ממס שבח ל 
תהיינה ככל ש. מ"ר 200-משטח הדירה הקיימת, ולא יותר מ 150%מגורים באותו מתחם ששטחה 

נתון יהיה מיסוי גבוה יותר. זה גוררות עמן  ןמ"ר צריך לבחון האם ה 25 -הצעות שחורגות מ
 .להחלטתכם

 . מה זה מקנה לנו?יסהיש לנו רכוש משותף כמו חדרי כב –שאלה 

נכנס לתוך הפול ונלקח בחשבון כשמקבלים  ,מה שנבנה ולא נבנה ,כל המטרים והזכויות –תשובה 
 מ"ר. התכנית אמורה לגלם חדרים משותפים שנותנים פתרונות נוספים.  25תוספת של האת 

 האם היזם יכול לקבל "תנאים מקלים" להסכם? –שאלה 

. היזמים משפטי ההסכם, שעליו אנחנו לא מנהלים מו"מנוסח את  מצרפים למכרזאנחנו  –תשובה 
השינויים היחידים עם עורכי הדין של היזם.  משפטי אותו ראה וקדש. לא יתנהל מו"מנדרשים לקבל 

 שיבוצעו הם שיפורים שיוצעו, ככל שיוצעו, ע"י היזמים המציעים במסגרת המכרז.

 האם היזם יכול יציע מספר אופציות? -שאלה 

 . ותשורות להערולכן הוספנו במסמכי ההזמנה להציע הצעות כן. הוא יכול להציע  –תשובה 

 מי מייצר את המשקולות להחלטה? ואיך נדע להשוות בין המשקולות השונות? -שאלה 

תחליט בסופו של ות נסייע לכם הנציגות בניסוח "המשקולות". הנציג ,אנחנו, עזרה ובצרון –תשובה 
 בבחירה.בהשוואה ו( אמור לסייע לכם לפני היזם)בחר יהמפקח שיכמו  כן, . אילו משקולות לבחור

שיעברו את תנאי הסף, יסודרו בקטגוריות בתוך טבלה משווה ואנחנו נציג לכם ו ההצעות שיתקבלוכל 
 .ההצעות/המציעים המוביליםאת 

 האם יהיה אפשרי להיות מעורבים בחלוקת הפנים של הדירות? –שאלה 

בכפוף למגבלות תכנוניות,  לבצע שינוייםיהיה ככל שלא מדובר בקירות רטובים או ממ"ד ניתן  –תשובה 
ניתן לראות זאת  ההסכם עם היזם יכלול הוראות ברורות בנושא. .ציה ולמגבלות הדיןקונסטרוק

 במסמכי ההזמנה להציע הצעות.

 מדירות היזם?נמוך ממפרט לא יהיה  לבעלים האם המפרט של דירות התמורה –שאלה 

 שאינן דירות מדירות היזםיהיה נמוך זה מופיע בהסכם. מפרט דירות התמורה לא  ,כן –תשובה 
 .מיוחדות

 איך תבחרנה הדירות? –שאלה 



 

 

לפי  ניקוד לה ונותן דירה בכל עובר מטעמכם שמאי. הגרלה לפי ולא הניקוד שיטתבהתאם ל – תשובה
הניקוד שיינתן לכל דירה קיימת קובע את סדר הבחירה . קריטריונים של קומה, שטח, כיוון אוויר וכו'

 בוחר ביותר הנמוך הניקוד את שמקבל ומי ראשון בוחר ביותר הגבוה קודיהנ את שמקבל מיבאופן ש
הבחירה תיעשה בכפוף למגבלות העלייה בקומה ושטחי הדירות החדשות להם יהיו זכאים  .אחרון

 הבעלים בהתאם להסכם עם היזם. 

 למכרז תצורף התכנית האדריכלית של גיל שנהב? –שאלה 

 .היא זאת שתצורף קד,, בנוסח שיופהתכנית שאושרה בוועדה המקומית –תשובה 

 האם גם תכנון מפורט? –שאלה 

 בנייה.לצורך קבלת היתרי  יתבצע ע"י היזם הנבחר מפורטהתכנון ה –תשובה 

 האם יש מגבלה על מספר דירות לקומה?  –שאלה 

באופן  את הדרך שבה הבינוי צריך להיראותשמגבילות הוראות  נןישהתכנית בתקנון  –תשובה 
 .שמשפיע ומגביל את מספר הדירות שניתן להקים בקומה

 מה בנוגע לבעל הדירה האחרון שיבחר את דירת התמורה? –שאלה 

שאינן כרוכות בתשלום  הוא יוכל לבחור את דירות מבין יותר מדירה אחת שתיוותר לבחירה –תשובה 
 .נוסף

 האם יש סנקציות ליזם שלא עומד בלוחות זמנים? –שאלה 

 בהסכם. יופיעכן. זה  –ובה תש

מייצגים את בעלי הדירות. יכול להיות מצב שבו יצטרכו להתקבל החלטות, כנציגות אנחנו  –שאלה 
 מה עושים במקרה כזה? .אסיפת דיירים ולא יהיה "קוורום"נזמן 

מינימלי  קוורוםייקבע כל אסיפה התייחסנו לזה בהסכם וככל שיהיה צורך נחדד זאת. ככלל ל –תשובה 
באותה אסיפה ותכונס אסיפה אחרת שבה  לקבל החלטותניתן לא  -החוקי  המנייןולא הגיע במידה 
 . החוקי יהיה נמוך יותר המניין

 אנחנו מבקשים שתשלחו לנו גאנט שכולל לוחות זמנים לבחירת המפקח והיזם. –שאלה 

 לעיל(. 4)גאנט כאמור מפורט בסעיף  ישלח. –תשובה 

 מה לגבי נושא תחזוקת הבניין, איך יעזרו לנו עם זה? –שאלה 

לכל בעל דירה שיש לו רק דירה  .תוקם קרן הונית על חשבון היזם לתקופה של עשר שנים –תשובה 
הפרש בסך השווה  ל) תחזוקהסבסוד מסוים לתשלום דמי  יינתן ואשר יתגורר בדירה החדשה אחת

ין דמי התחזוקה/ניהול שיידרש תשלומם לאחר מסירת לב להיוםשבין דמי התחזוקה המשולמים נכון 
 . וכן בדירה הסכמית. מדובר בדרישה תב"עית (החזקה בדירה החדשה

 יש אפשרות לקדם בינוי לפי שלבים? –שאלה 

יוכל להתחיל הכוונה שתת מתחם אחד  .םשלביבצע את הפרויקט בלאפשרות  יש בתכנית –תשובה 
 שם היזם יתחיל לבנות., יהיו יותר חתימותבו  מתחם בניה לפני המתחם השכן. בתתב

 מהם אבני הדרך לתהליך? –שאלה 



 

 

תאושר סופית )לאחר שלב התב"ע  ובמקביל, היזם יבחרחצי שנה אנחנו מעריכים כי בעוד  –תשובה 
 מינימום שנתייםכלומר . בניה להוציא היתרילוקח שנה וחצי לבין שנה  -לאחר מכן  התנגדויות(,ה

 .)בכפוף להשגת חתימת כל הבעלים( לתחילת תקופת הבנייה מבחירת היזם

היזם ברגע שהוא מגיש תכנית לעירייה להגשה הוא מתחיל לבקש הקלות ותוספות. כמה זמן  –שאלה 
 הוא יכול למשוך אותנו?

 את לוחות הזמניםלהאריך לוחות זמנים קצובים. יחד עם זאת, אתם רשאים  ועיםקב בהסכם –תשובה 
 .במקרים מסוימים

 האם יהיה מחירון לדירות אחרות מעבר לדירות התמורה? –שאלה 

תינתן  תיקבע תקופה שבה (פריסייל) המקדימה שהיזם יצא לשלב המכירהבנוסף, לפני כן,  –תשובה 
בשלב קבלת הצעות היזמים, בכל ייקבעו אחוזי הנחה . לבעלי הדירות לרכוש דירות מבין דירות היזם

 מולם מו"מ בנושא. לנהל נוכל  מקרה תמיד

 מה הלו"ז לבחירת המפקח? –שאלה 

 מדובר בתהליך שיבוצע בתקופה הקרובה. –תשובה 

 מי משלם למפקח? –שאלה 

 היזם. –תשובה 

 האם התשלום למפקח יעבור דרך הנציגות? –שאלה 

 כמובן.  –תשובה 

שיכלול  מפגש/. האם יהיה תהליךשאנחנו מזמנים כל בעלי הדירות מגיעים לאסיפותלא תמיד –שאלה 
 הסבר לכלל הדיירים?

רה לקבל מכל הערות הקשור למכרז היזמים, במט את כל החומר לעיונכם אנחנו נשלח –תשובה 
מכן, נבקש  לאחרו ,בעלי הדירות בבניין להתייעץ עם כללו מוזמנים להפיץותיקונים אם יהיו, אתם 
 את המכרזסיפה לכל בניין בה נציג נכנס אנתקן בהתאם ו אנחנו ,ותיכםשתשלחו אלינו את הער

 .וההסכם
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