
 

 

 

לצורך קבלת הסכמות  35התקיימה אסיפת בעלי דירות של בניין לה גארדיה  4.7.2017ביום שלישי 

 וקידום פרויקט הפינוי בינוי.

 הדברים:להלן עיקרי 

מאוד  שלכם והבנייןאנחנו בישורת האחרונה של קבלת ההסכמות במתחם הפרויקט  –נעמה בן זאב 

שעמו לחלץ אתכם מההסכם עם היזם פעלנו בהתאם לבקשתכם  .לפרויקט ולתהליך וחיוני חשוב

 .35-45 בלה גארדיהבמתחם שעל מנת לצרף אתכם לפרויקט הפינוי בינוי  ,התקשרתם

 ,אשר פורסם לא מזמןחוק המארגנים הן בגלל אנחנו חייבים להזדרז בקידום התכנית שלנו למתחם 

הצפויות להתקיים בנובמבר  בחירות בעירלאור  הןולפעולותינו, המקציב לנו לוחות זמנים קצובים 

דון בתכניות. תולא  שעריהאת ועדה המקומית סוגרת וזה המועד מה שאומר שחצי שנה לפני  ,2018

עלינו להתקדם במהירות לכן, . במתחם שלכםלנו פחות משנה לאשר את התכנית  ששיהמשמעות היא 

 קבלת ההחלטות והחתימות.בנושא של וזה נוגע גם לכם ולהתקדמות שלכם 

 אשר גובשאת מתווה ההסדר  מציגאמיר  ,סברנדממשרד נשיץ, עו"ד אורי אגר  – הסדר "קרקע יציבה" .1

הליך גיבוש  מההסכם עם חברת "קרקע יציבה".הבניין  נציגות הבניין לעזור ולחלץ אתבקשת לאחר 

, המהלךאת  שאפשרהבסיוע עו"ד גיל נבו ממשרד כבירי נבו קידר, וחברת עזרה ובצרון נעשה ההסדר 

עורכי  עם נציגות הבניין ועםוכן שיחות רבות  פגישותמספר  התקיימו מהלכהבשכחצי שנה רך אאשר 

 ."קרקע יציבה" הדין של חברת

פרויקט הפינוי קידום וביצוע של ון לצורך רההסדר קובע כי אתם תהיו חופשיים להתקשר עם עזרה ובצ

תוכל לדרוש מכם שום בינוי ותהיו משוחררים למעשה מכל התחייבות שהיא כלפי קרקע יציבה והיא לא 

חברת קרקע יציבה מבקשת שבמידה ופרויקט הפינוי  ,דבר מכוח ההסכמים שנחתמו בעבר. בתמורה

לקדם פרויקט בודד יצא לפועל ואתם תרצו כבניין ילא מכוח התב"ע אותה מקדמת עזרה ובצרון בינוי 

 והם:  מסוימיםם אשר כפופה לתנאי ,התחדשות עירונית אחר, אתם תתנו להם את זכות הראשונים

  חברת קרקע יציבה תצטרך לעמוד באותם תנאי סף שקבועים במכרזים שעזרה ובצרון נוהגת

 .לפינוי בינויובין  38בין אם לתמ"א  ,לפרסם
  

 יהיו דומים וכפופים לאותם תנאים בין החברה לבעלי הדירות,  ייחתםככל שההסכם החדש, תנאי ש

 .םפרסלנוהגת הסכמים שחברת עזרה ובצרון בשנכללים 

 .דבר מבטיח לכם כניסה למו"מ עם קרקע יציבה בתנאים טובים יותרה

 רים( החדש לא מגן על בעלי הדירות?עכא: חוק המארגנים החדש )חוק המשאלה

 4.7.17 תאריך הבית להתחדשות עירונית  מקום 

 משתתפים

 
 :35בעלי דירות לה גארדיה 

חיים מנור, בני גדעוני, שריד זהבי ויהודה, חיים נגר, אילנה מגן, הרצל מגן, 
 רינה ודוד כץ, לילי שאדי, צבי שוורצבלט, שאול טאוב, דבורה רונן.

 
 משרד נשיץ, ברנדיס, אמיר  –עו"ד אורי אגר 

 משרד עו"ד כבירי, נבו, קידר –עו"ד גיל נבו 
 עזרה ובצרון –נעמה בן זאב, ודניאל אורן 

 תל אביב 35אסיפת בעלי דירות לה גארדיה  נושא



 

 

בין היתר בגלל זוכים,  תםקרקע יציבה" היי"הולכים להליך משפטי מול  תםיכול להיות שאם היי: תשובה

אנו בעזרה . גובה מכםאבל יש לקחת בחשבון את העלות והזמן שמהלך כזה היה הוראות החוק החדש, 

ההתקשרות עם מה בהשתחררות שלכם כבשום עלות שכרועשינו הכל כדי שלא תצטרכו לשאת ובצרון 

היה ר שא ,שהיינו מצפים מהליך משפטיהמיטבית התוצאה את כאן קיבלתם  ,מעשה. ל"קרקע יציבה"

 .מיותרות בלי הוצאותכל זאת ו ,שנתייםללוקח בין שנה וחצי 

שני הצדדים יחתמו תקף עד שיהיה לא המוצע ביניכם לבין "קרקע יציבה" ההסדר מתווה חשוב לציין כי 

קרקע "גם על ההסדר עם  יש הכרח שכולכם תחתמוועל כן אנחנו בשעת כושר עכשיו, אלא ש עליו.

תחתום על  "קרקע יציבה"רק לאחר מכן חברת משום ש, וגם על ההתקשרות עם עזרה ובצרון "יציבה

נוצר כאן אם לא כולכם חותמים לעומת זאת, . ויקבל תוקףההסכם הזה יהיה סגור  רק בדרך זובהסכם. 

 סדק גם מצדם וגם מצדכם ולא כדאי שזה יקרה.

אין הגדרה מה קורה אם נרצה כלומר זכות הראשונים, גבי להגדרה מדויקת המוצע : אין בהסדר שאלה

 משוך אותנו שנים.תלא חשוב ש"קרקע יציבה" הצעה אחרת של יזם אחר. 

הם ופנות אליהם ולקבל מהם הצעה, : זכות הראשונים אומרת שאתם לכל הפחות תצטרכו לתשובה

תוקף זכות הראשונים  .תנאים של עזרה ובצרוןבם עומדת היצטרכו להראות לכם שההצעה שלמצדם 

ה פחותה מהצעות אחרות של יזמים אחרים, כלומר אתם קובעים ם לא תהיהגלום בזה שההצעה של

יישר קו עם הצעות אחרות אתם לא תאם הסטנדרטים של ההצעה שלהם לא ואת התנאים הפעם, 

הדין קובע במתן אותה זכות ראשונים,  מחויביםבו אתם שבאשר למשך הזמן  לבחור בהם. מחויבים

 ,(שלו תוקףמבחינת ההתקיימותו של תנאי מסוים )פרק הזמן ללא קובע את מסוג זה שכאשר מסמך 

להגיב ימים אה סביר לתת להם כחודש נרלנו  .מפנים לחוק החוזים שקובע "זמן סביר בנסיבות העניין"

 . כאשר זו תהיה רלוונטית לפניה שלכם

 עליו חתמו גם יתר הבניינים בפרויקט.שהסכם סטנדרטי מדובר ב :התקשרות עם עזרה ובצרוןההסכם  .2

מאחר ושלב זה כבר בוצע בתחילת דרכנו  רלוונטייםהסעיפים המדברים על בדיקות ההתכנות אינם 

 .וכיום ידוע כבר שקיימת התכנות כזו בפרויקט

 :החלטות וסיכומים .3

  "לחתימת כלל בעלי הדירות בבניין.אושר והוחלט לקדם את ההסדר מול חברת "קרקע יציבה 

  אושר והוחלט לקדם את חתימת כלל בעלי הדירות על הסכם ההתקשרות עם עזרה ובצרון

 לצורך קידום פרויקט הפינוי בינוי.

  חברי הנציגות הנבחרים הם: לילי שאדי, בני גדעוני, הרצל מגן,  .לבנייןנבחרה נציגות חדשה

 בחירת הנציגות.גבי עו"ד גיל נבו ישלח פרוטוקול מסודר ל זהבי שריד, רינה ודוד כץ ואילנה מגן.

 

 

 


