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 צ"ו, רחוב נגבהבית וי  62ולה גארדיה   8+0+12פרוטוקול פגישת דיירים יפתח 

 בעלי נכסים  )נלקח רישום נוכחים( 25נכחו נציגים של 

 עו"ד גרשון שניידר ועורכת דין שירלי שניידר

 VIAPLANאדריכלית, נועה שרמן נציגת 

 

 גלעד מלצר, מנציגות הדיירים:

 סיכם את קורות המהלך שהביא לכך שבעלי הנכסים בשני הבניינים לעיל החליטו על 

 הליך פינוי בינוי .א

 יציאה משותפת להליך זה.  .ב

הליכה משותפת להליך זה בליווי 'עזרה ובצרון', עמם חתמו מרבית בעלי הנכסים על הסכם  .ג

 ליווי שעבר שינויים ייחודיים לפני שנשלח לסבב חתימות.

ת ההליך שהוביל להמלצת הנציגות, פה אחד, במשרד עו"ד גרשון שניידר ללוות את גלעד הציג א

 הפרוייקט משפטית.

 התקבלה רשימת משרדי עו"ד המקובלים על עזרה ובצרון  .א

 ואם יעברו את הבדיקה של עזרה ובצרון –הנציגות יכלה להוסיף משרדי עו"ד משלה  .ב

 ווי.יוכלו להכנס עמו להליך לי –מבחינת ניסיון וכו' 

הנציגות, אחרי בדיקה, המליצה על משרד גרשון שניידר. היועצים המשפטיים של עזרה  .ג

 ובצרון אישרו את הרקורד והיכולות של משרדו לעמוד במשימה.

בנוכחות עו"ד גרשון  2018אחרי פגישה שנערכה בדירתו של גלעד מלצר בחודש נובמבר  .ד

 אחד על לבחור בעו"ד גרשון שניידר.  שניידר, הנציגות ממליצה בפני כלל בעלי הנכסים פה

 עורך דין גרשון שניידר מציג את משרדו:

אחרי שנים במשרד כספי, פרש והקים משרד עצמאי. עוסק שנים בפרויקטי נדל"ן שונים, ובכלל זה 

פרוייקטי תמ"א על סוגיו השונים, רבים, ומעט פרוייקטי פינוי בינוי משום שבכל רחבי הארץ התממשו 

הדגיש שמבחירה עקרונית של מעט פרוייקטי פינוי בינוי, אם כי, כידוע, הכיוון לשם.  בנתיים רק

המשרד, אלא ייצגו ולא מייצג יזמים, אלא רק התאגדויות של בעלי נכסים, על מנת למנוע ניגודי 

 אינטרסים אפשריים. 

 

 ש: כמה אנשים במשרד ומי יעסוק בפרויקט אישית?

ת: ארבעה עורכי דין. גרשון שניידר מבטיח טיפול אישי בכל בעל נכס, וניסוח, בדיקה ומעקב אחרי כל 

 החוזים הנדרשים, באופן אישי. 

 ש: מה הסוגיות המרכזיות עבורך?



ת: ערבויות. יעמוד על ארבע סוגי ערבויות לכל בעל נכס, שיבטיחו שבתסריט הרע ביותר בעל הנכס 

כספי של הדירה החדשה המובטחת, כפי שיעריך מראש את שוויה, שמאי. ערבות יקבל שווה ערך 

שתבטיח את השלמת הפרויקט מבחינה פיננסית, ערבות שכירות לתקופת פינוי הדירה, וערבות 

 טיפול בנכס אחרי סיום הבניה.

 כמו כן עקרוני ומהותי עבורו בדיקה, ניסוח, ומעקב אחרי הליווי הבנקאי של הפרוייקט.

ינה, בדיקה ומעקב אחרי הכשירות המקצועית והרקורד של בעלי המקצוע המרכזיים: מפקח בניה בח

אך הדגיש שהאחריות בכל אחד  –)שבודק את איכות החומרים, הבניה, וכו'(, שמאי, אדריכל וכו 

 מהשטחים המקצועיים הללו, על בעל המקצוע עצמו.

 בינוי, על חשבון היזם. -כמקובל בפרויקטי פינוי –הדגיש שכל בעלי המקצוע 

 בתשובה למספר שאלות:

עו"ד הבטיח חוזה אחיד לכולם. ספר החוזה יועבר בין כל בעלי הנכסים לחתימה, וכל החוזים  .1

 יהיו שקופים לכל בעלי הנכסים.

 גם שכר הטרחה שלו יהיה שקוף לכל בעלי הכנסים .2

העירייה, ומול הגורמים  אין הוא כפוף לעזרה ובצרון, ומבחינתו הם רק כלי עזר במסדרונות .3

 העירוניים, לזירוז ומתן תשובות.

וני ענישה כלפי היזם במקרה נתפקידו ותפקיד החוזה גם להבטיח עמידה בלוחות זמנים ומנג .4

 שלא.

המשרד יענה לכל דייר בכל שאלה הנוגעת לחלקו בפרויקט, או לפרויקט בכללותו, ובכלל זה  .5

 ות, וכו'.ענייני מצב רישום הדירות, הנכסים כירוש

 מתווה של תוכנית ברצוננו לקדם, \השלב הראשון הוא שעל בעלי הנכסים לבחור איזה סוג  .6

משרד שניידר יחתים את כל בעלי הנכסים על ייפוי כח. ובשלב המקביל, הבא, בעלי הנכסים, 

בליווי משפטי מקצועי של משרד עו"ד שניידר, ועזרה ובצרון יבחרו יזם שעומד בקריטריונים, 

 ר מתאים לתנאי הסף שיותוו על ידי בעלי הנכסים בליווי המקצועי. ואש

יזם, עזרה ובצרון, עירייה, משפטי  –משרד עו"ד שניידר לא יבצע שום פעולה מול שום גורם  .7

מבלי לקבל אישור בכתב של בעלי הנכסים, או אם יוחלט, על ידי הנציגות, ובכל מקרה  –וכו' 

י הנציגות, לברור והחלטה לפני התקדמות עקרונית. כמובן כל הסוגיות העקרוניות יוצגו בפנ

שכל החוזים יועברו לביקורת  והערות של כל בעלי הנכסים שרשאים כל אחד מצדם להתייעץ 

 משפטית או עם משרד עו"ד שניידר באופן אישי או עם עו"ד אחר. 

תח לדירה המשרד מלווה כל דייר ודייר מרגע שיאושר שהם המשרד המלווה ועד מסירת מפ .8

 החדשה, ולתקופת האחריות שתקבע.

 

 נציגי משרד עו"ד עוזבים.

 

 הצבעה:

 לא להמנע.  –בהצבעות עקרוניות על בחירת עו"ד, יזם, מפקח, תוואי תוכנית  –הצעה 

 התקבל  פה אחד.  –החלטה 

 

 הצבעה: מי בעד ומי נגד בחירת משרד עו"ד שניידר.



 אחד, בלי מתנגדים.החלטה: משרד עו"ד שניידר אושר פה 

 

 חלק שני של הפגישה: דיווח מצב העניינים

 מתאר את התוכנית הראשונים שהציגו עזרה ובצרון )ע"ב( שלא היתה מקובלת. שוקי לוינגר )נציגות(:

 

)גלעד, אבי, שוקי, ארתור + עו"ד שניידר  נשיץ-גלעד: מדווח על פגישת חירום במשרד עו"ד ברנדייס

בהתנדבות(, בטענה שהתוכנית שע"ב הציגו לא היתה שקופה ולא שיקפה את הדרישות העקרוניות 

+  14של בעלי הנכסים כפי שנוסחו בהסכם מולם, ונעשה ניסיון לכפות עלינו "הר כגיגית" את יפתח 

פגישה טען עו"ד שניידר שמבדיקות מתחמים. ב-כשותפים למתחם בעל שני תת 60לה גארדיה 

לא יוכלו לצאת לתוכנית פינוי בינוי בלעדי  60+ לה גארדיה  14התכנות כלכלית שערך, יפתח 

 עזרה ובצרון גמגמו בנידון.המתחם שלנו, ואי לכך הם תלויים בנו. 

 בסיכומה של אותה פגישה עלו כמה אופציות:

 לא נעשה כלום, ונפרד מע"ב.  62 ולה גארדיה 8-12בעלי הנכסים ביפתח  –שאנחנו  .1

 להמשיך בשיטה שניסו לכפות עלינו ע"ב של שני תת מתחמים. .2

מה  –( כיחידה אחת 62+ 60ולה גארדיה  14+  8-12לבצע את ארבעת הבניינים )יפתח  .3

 שיאפשר גמישות תכנונית, אדריכלית וביצועית גבוהה יותר

רויקט )הדבר אפשרי תכנונית ע"פ )שמעבר למגרש החניה( לפ 7של יפתח  3צירוף לסעיף  .4

 ע"ב( מה שיתן מתחם ענק, עם אפשרויות גמישות מירביות. 

 למתחם שלנו בלבד.  2\38ובנוסף לתמ"א  4, לסעיף 3הוגשה בקשה לע"ב להציע תוכניות לסעיף 

 הודגש שעיריית תל אביב לא תאפשר לנו לעשות פינוי בינוי לבד.

 

 שעקרוניות לכל אחד ואחד מבעלי הנכסים בתכנונים החדשים.אבי: נא להעביר במייל את הסוגיות 

התוכניות  3נערוך ישיבה והצבעה על איזה סוג פרויקט לקדם רק אחרי שנקבל מ"ב את        

 שבקשנו 

 

לאור הערה של אחד מבעלי הנכסים, הציגות מתחייבת לעדכן באופן רציף ושקוף את כל בעלי 

 הנכסים. 

 

כנון חברתי שמלווה את הפרויקטים של עזרה ובצרון באזור מציגה את נועה מחברת ויה פלאן, ת

פעילותה, למעשה, לאור הסקרים ושיחות שינהלו עם כל בעל נכס, יגישו את הנספח החברתי 

 לפרויקט.

 

 פרופ' אילנה אלי.   רשמה:


