
 

 

 

 

 

 להלן עיקרי הדברים:

 בחירת נציגות .א

 אביב.-כהן , אושרי עזרא, יוסףז'דאנוב רינת אללוף, רומןעו"ד  נבחרו הנציגים הבאים: .1

אושרי עזרא שיבח את ההתנהלות של חברת עזרה ובצרון בכל הנושא של יידוע ושיתוף בעלי  .2

 הדירות והנציגויות בקידום הפרויקט. 

המשתתפים ביקשו לקבל את המצגת שהוצגה בכנס נציגויות בנושא התב"ע ומנגנון דירות  .3

 התמורה.

בשעה  28.9 –ש נוסף ב לבחירת נציגות, הוחלט לקיים מפג בעלי דירותכיוון שאין מספיק  .4

 לאשרור הנציגות שנבחרה ולבחירת עו"ד לבניין. 17:00

 פגישת היכרות עם עו"ד גיל נבו .ב

שנה, עוסק בתחום הנדל"ן בעיקר בתחומי ההתחדשות העירונית. בשנים  20 –עו"ד למעלה מ 

אשר אושרה ע"י הוועדה המקומית  , תב"ע65-71האחרונות משמש עו"ד דיירים בלה גוארדיה 

 . 39במתחם של בניין  45-ו 43 ,41 ובניינים 23-33לתכנון ובנייה. נבחר ע"י מתחם 

יוב ההסכם של הדיירים מול עזרה טעד עתה פעל מול משרד עו"ד של עזרה ובצרון בנושא 

 קשובות נייםבאוזובצרון. ביקש כעו"ד דיירים מעורבות יותר גדולה. עד עתה דרישותיו התקבלו 

מ"ר, כולל מרפסת, חניה  25מדובר על תוספת בסיס של  –. בנושא דירות התמורה ופתוחות

ומחסן. חושב שהפרויקט הוא מאוד ראוי, כיוון שעזרה ובצרון מציעה כאן קיצור בלתי נתפס 

 של לוחות וזמנים. נותן לדוגמא את נווה שרת, אשר לוקח הרבה זמן לממש את הפרויקטים.

 ותשובותשאלות 

 ?מטרים 4, למה לא לכתוב לפחות 3-6כתוב שגודל המחסנים מדוע  -שאלה  
והרעיון הוא ללכת למכרז יזמים שיצליח ושנקבל הצעות  הוא הצהרת כוונותההסכם  -  תשובה

ה שנייההיא שהפרויקט יצא לפועל, מטרה של כולנו טרה ראשונית מ טובות, לא רוצים להגביל.

  מול היזם. חתימה על הסכם ריאלי-

 מהו ההסכם הסופי? -שאלה 

 

 13.9.16 תאריך מרכז גונדה  מקום 

 משתתפים

 
  :39בעלי דירות בניין 

 , בן של בעלת הדירה1, קומה כניסה ב -קניג איקי
 בדירה קרקע, מתגורר 2ה , דירכניסה ג –ז'דאנוב  רומן

 , משכיר 3כניסה א, קומה  -אושרי עזרא 
 קרקע, משכירים 1 , דירה מסכניסה ב -דליה,שירה ומנשה קטאלאן

 , משכיר3כניסה ג, קומה  אביב, -יוסף כהן
 , משכירים2קומה , אדרור אללוף, ורינת אללוף. )אחים( כניסה 

 , מתגוררת2קומה כניסה ג, רחל,  בריינה זינגר
 

 דניאל אורן מנהלת קשרי דיירים  - עזרה ובצרון
 ענת ברקאי נבו, מתכננת ערים ויועצת שיתוף ציבור

 עו"ד גיל נבו

 נציגות ופגישת התרשמות עם עו"ד גיל נבובחירת  נושא



 

 

 

ם מול עזרה ובצרון הוא הבעת אמון עבור החברה כדי ההסכ ההסכם מול היזם. –תשובה 

 שתקדם את הפרויקט.

 ?שלנו מי בחר בך מהמתחם -שאלה 

 .45 -ו 43-ו 41בניינים  – תשובה

 כיצד ההסכם מול היזם יתבצע?  -שאלה 

אסיפת דיירים ונציג את ההסכם, נותנים אפשרות לדיירים פרק זמן של  אנחנו נארגן – תשובה

 כדי להעביר התייחסויות.חודש 

 האם ההסכם זהה לכולם?  -שאלה 

אולם לעיתים יש בעיתיות פרטניות ההסכם הוא זהה ובשקיפות לכלל הדיירים.  – תשובה

 נוי הוא שקיפות ושוויוניות!וי ביתנאי להצלחתו של פרויקט פינ עם מוגבלות.  אוכלוסייהלדוג' 

 מה ההבדל בין יזם לקבלן?  -שאלה 

הוא אותו גוף, היזם הוא זה שמקדם את הפרויקט, לא מעט פעמים היזם והקבלן  - תשובה

 לדוג' חברת מנרב. הכי חשוב שתהיה כתובת אחת.

 מה בנוגע למפרט הטכני? –שאלה 

 הנושא יכנס בהסכם מול היזם.. נושא מאוד חשוב, יש מינימום ויש תוספות–תשובה 

 איך בוחרים את מיקום הדירה החדשה? –שאלה 

. ניקוד הדירות על ידי שמאי ובחירת המיקום 2. הגרלה 1שתי דרכים עיקריות:  –תשובה 

בהתאם. ענת מוסיפה שבמנגנון התמורה אשר הוצג בכנס הנציגויות ניתן דגש למגוון גדול של 

 דירות תמורה, מסוגים שונים.

 במידה ובעל דירה מעוניין לשדרג את הדירה שלו? -לה שא

 בהחלט ניתן ותינתן הנחה על הפער שבין הדירה הקיימת לדירה החדשה. –תשובה 

 האם בקניה של דירות נוספות יש לנו זכות בפריסל? –שאלה 

 זאת נקודה חשובה שכדאי להוסיף להסכם. – תשובה

 ר?האם היזם רשאי למכור דירות על הניי –שאלה 

 רשאי רק לאחר בחירת דירות התמורה. – תשובה

 מתי מתחילים? –שאלה 

 תלוי בחתימות שלכם. – תשובה

 

 

 סיכומים והחלטות: .ג

את המצגת שהוצגה בכנס נציגויות בנושא התב"ע ומנגנון דירות  סוכם כי דניאל תשלח .1

 התמורה.

לאשרור ,  ת"א, 5נדה, רחוב יגור במרכז גו 17:00בשעה  28.9 –ש נוסף ב הוחלט לקיים מפג .2

 .בעלי הדירות בבנייןוייצוג ליווי עו"ד למשרד הנציגות שנבחרה ולבחירת 

 

 

 

 


