
 

 

 

 

 

 

 .19:30בשעה  21.5.17 נקבעה פגישה לתאריך

מבעלי הדירות. הפגישה החלה חצי שעה לאחר מועד ההתכנסות שהיה רשום  39%בפגישה נכחו 
 ענת שחר וחווה פרי נתנו הסכמתן לאבי רפאל להצביע בשמן בעת בחירת הנציגות. בהזמנה.

 להלן עיקרי הדברים:

 –פרויקטים, עזרה ובצרון, מנהל עומר זיו

ם. בחודשים האחרונים, כפי שידוע לכם, חברת עזרה ובצרון, בגיבוי עיריית תל שלום לכולם ותודה שבאת
. 8-12/ יפתח  62לה גוארדיה פרויקט פינוי בינוי נרחב במתחם  קדם עבורכם ויחד אתכםאביב, שואפת ל

אמיר ושות' בכדי לתת סקירה קלה על הנעשה בזמן האחרון  התכנסנו כאן היום במשרדי נשיץ ברנדס
 בפניכם, בעלי הדירות ובכדי שנוכל להתקדם ולקדם את הפרויקט.

בכדי לדון בכתב ההרשאה המאשר את  62מלה גוארדיה לפני כמה זמן נפגשנו עם נציגים מהבניין שלכם ו
ערות ועברנו סעיף סעיף, ולבסוף הגענו עזרה ובצרון כמינהלת שהוגש לכם לפני כמה חודשים. דנו בכמה ה

 לנוסח המתאים ומיטיב עם כולם שנעבור עליו כאן היום.

 בנוסף התכנסנו כאן היום בכדי לבחור נציגות כדין. 

 קצת על עזרה ובצרון והבית להתחדשות עירונית

יקט שבסופו גוף ללא מטרות רווח והמטרה הסופית שלנו היא ליצור פרו והינ הבית להתחדשות עירונית  
חברת עזרה ובצרון תספק לכם מטריה ניהולית הכוללת ליווי  אתם כתושבים תחזרו ותגורו בפרויקט.

משפטי ותכנון ע"י מתכננים מהמובילים בתחום. החברה תדאג שבהסכם המשפטי תקבלו את כל הערבויות 
 והביטחונות הדרושים לפרויקט בסדר גודל כזה. 

אתם מקבלים ליווי משלב  –יתרונות לדיירים: אין הוצאות מצד הדייר, גוף עירוני נותן שקט נפשי עבורכם 
 . מאוד התחלתי ועד שלב קבלת המפתח

 אבני דרך ולוחות זמנים:

 .בחירת נציגות -

 בחירת עו"ד ע"י נציגות מתחמית המורכבת מנציגי כל הבניינים -

 יוצאים לתכנון –הסכמה של בעלי הנכסים לפרויקט  50% -

 –עו"ד אורי אגר 

הסכמה לעזרה ובצרון לפעול בשמכם מול כל הגורמים בעירייה  –מהות  טופס ההרשאה לליוי וארגון:
ה אנו נבקש מכם לחתום לעזרה ובצרון על כך שאתם מאפשרים ל לתכנון וניהול פרויקט מסוג פינוי בינוי.

להתחיל להוציא כספים ולצאת עם תכנון, אך גם מתחייבים לא לשאת ולתת עם אף גורם אחר בנושא 
התקופה הקצובה מתיישרת עפ"י חוק  המארגנים שיצא השנה אשר  לתקופה קצובה. התחדשות עירונית

 מאגד בתוכו לוחות זמנים ברורים לפעילות בתחום הפינוי בינוי. 

 21.5.17 תאריך משרדי נשיץ ברנדס אמיר ושות'  מקום 

 משתתפים

 
לאה פוקס, דינה מנקין, עמית יוגב )בשם יונה ירון(, מלכה ליבוביץ,  :דיירי הבניין

 אבי רפאל, רמה שקולניק, גלעד מלצר
 דוד חג'ג', עומר זיו: עזרה ובצרון

עו"ד אורי משרד עו"ד נשיץ ברנדס אמיר ושות' )ליווי משפטי של עזרה ובצרון(: 
 אגר, עו"ד עדי בן אנוש, עו"ד עומר נובינסקי
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 נושא
 8-12 יפתח בעלי דירותכינוס  –8-12/ יפתח 62לה גוארדיה  פרויקט פינוי בינוי

  ובחירת נציגות



 

 

 

 

י הניהול אשר עזרה ובצרון מעניקה, שלבי הפרויקט, סעיפים ועקרונות בכתב ההרשאה מפורטים שירות
להצעות יזמיות, הצעת בסיס עליה צריך להתחייב היזם, התחייבויות בעלי הדירות  ותקופת ההתחייבות 

 לעזרה ובצרון.

 שאלות ותשובות

 מה קורה אם היזם פושט רגל והפרויקט נתקע?  –שאלה 

 בהסכם המשפטי אתם מקבלים שלושה סוגי ערבויות: – תשובה

 ערבות חוק מכר על גובה סכום הדירה העתידית שלכם .1

 ערבות על השכירות בזמן השהיה מחוץ לביתכם בדירה חלופית .2

 ערבות שנת בדק ואחריות עד שבע שנים לאחר קבלת מפתח לדירה החדשה. .3

 רה?מ"ר לכל די 40שמעתי שמציעים בפרויקטים אחרים  –שאלה 

אין לנו כרגע יכולת לנבא אילו תמורות תקבלו לפני שנצא לתכנון. הכל שאלה של כדאיות  – תשובה
 כלכלית ואפשרויות תכנון. אנו נעשה את המקסימום כדי שתקבלו את המירב שניתן לקבל. המינימום

ניה מ"ר תוספת לקיים + מרפסת שמש + ח 25+  שתקבלו זה לפחות את גודל הדירה שיש לכם היום
 . ומחסן, כפי שנכתב תחת הצעת הבסיס

 איך נוכל להשיג יותר? – שאלה

היתרון שלכם הוא שאתם תדעו לפני חתימה עם יזם מה ניתן או לא ניתן לקבל, זאת לאחר  –תשובה 
שהתב"ע החדשה תאושר. יש לכם קלף מיקוח חזק מול היזמים. היזם שירצה לקחת את הפרויקט יצטרך 

 מום, תוך כדי התחשבות בשיקולים כלכליים כמובן. להציע לכם את המקסי

 מי העו"ד שייצג אותנו?  –שאלה 

לאחר בחירת נציגות, יתבקשו הנציגים להגיע לכנס עם נציגי כל הבניינים, לבחירת עו"ד. ישנה  -תשובה 
רשימה ארוכה של משרדי עורכי דין מהמובילים בתחום אשר עברו סינון דרך עזרה ובצרון. כל נציגות בניין 

ר. לאחר מכן תתבקש לתת ארבעה שמות של עורכי דין מהרשימה שלדעתם ייצגו אותם בצורה הטובה ביות
אנו נשקלל את התוצאות עד לארבעה משרדים מובילים. המשרדים יושמנו לדבר בפני הנציגים ולאחר מכן 

 ייבחר משרד אחד ע"י הנציגויות אשר ייצג משפטית את דיירי כל הפרויקט.

 ?50%כדי להתחיל פרויקט, למה דיברתם על  80%אנחנו יודעים שצריך  – שאלה

, המטרה שלנו היא ליצור 50% –לקצר זמן פרויקט ולכן אנחנו מוכנים להתחיל ב אנחנו רוצים  – תשובה
, אך חלק את מהחתימות של 100%למעשה הרוב הנדרש הוא  שנים כולל הריסה ובנייה . 5פרויקט של 

 סרבנים משלימה המפקחת על בתים משותפים. 

 ?האם יש מצב שבו הפרויקט יבוטל כי לא יהיה התכנות כלכלית – שאלה

 הודעה על כך בהקדם האפשרי.במידה ויהיה מצב כזה, אנחנו נמסור לכם  – תשובה

רשום בכתב ההרשאה שניתן יהיה לצרף בניינים נוספים לפרויקט. אנחנו לא מעוניינים. כיצד ניתן  –שאלה 
 להבטיח זאת?

ויקט. בכל מקרה אנו ייתכן וצירוף בניינים נוספים ייכפה עלינו ע"י העירייה או שייטיב עם הפר  -תשובה 
יעברו אך ורק  נוסיף נספח לכתב ההרשאה ובו ייאמר שצירוף של בניין או בניינים נוספים לפרויקט

 . 8-12ויפתח  62בהצבעה דרך בעלי דירות או נציגויות  לה גוארדיה 

 בחירת נציגות

 . אבי רפאל, גלעד מלצר, רמה שקולניק, משיח דוידיאן –הציעו עצמם לנציגות הבניין 

 כל הנ"ל התקבלו פה אחד ללא התנגדויות.

 רצ"ב פרוטוקול בחירת הנציגות כפי שנבחרה באספה.

 יש להעביר את כתב ההרשאה והנספח לבעלי הדירות הנבחרים. סוכם:


