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 פגישת נציגויותסיכום 

 

 בנושא בחירת עו"ד דיירים לפרויקט. 33-23נציגויות בנייני לה גארדיה לה התקיימה פגיש 16/05/16בתאריך 

 מהלך הדברים:

 בהצגת המצגת.ונעמה פתחה בדברי פתיחה  .1

ללא  הינו אגף הפועל אגף להתחדשות עירונית  .יפו-אביב ובצרון הינה חברת בת של עיריית תלחברת עזרה 

ויקט פינוי בינוי במתחם מטרת החברה היא לקדם פר. יפו-ומתוקצב על ידי עיריית תל אביב ,רווחמטרות 

 המקצועית בצורה  אובייקטיביתהליך  תעהדירות פלטפורמה להנ ילבעלורך כך מציעה החברה ולצמגוריכם, 

 .החברה בתחום הבינוי והדיור הניסיון, המשאבים והיכולות של בעזרת . כל זאתביותרוהמהירה 

 התייחסות:לעלו נושאים שונים על ידי הדיירים  הדבריםבמהלך 

  הליך תחרותי על ידי הובהר כי אין אפשרות לבחור עו"ד דיירים מחוץ לרשימת עורכי הדין שגובשה לאחר

משרדים מן השורה הראשונה ויש לבחור את משרד עוה"ד  11עזרה ובצרון. החברה העמידה רשימה של 

 המלווה מקרב רשימה זו. 

 היוונו את דירתם נם דיירים שעדיין לאהחכירה, ישו ההיוון "ניקוי מקרקעין" והתייחסות בפרט לנושא .

לא היוונו את דירתם. אשר עדיין כיצד זה ישפיע על הפרויקט ומה יהיה גורל הדיירים נשאלה שאלה 

 יפו. -"אהובהר כי במסגרת הטיפול של עזרה ובצרון יוסדר גם נושא זה אל מול עיריית ת

  ,ישירה מול  התנהלות תהא  הצורך  במקרי .מול נציגויות הבניינים תבצעתהתנהלות עו"ד הדיירים ככלל

 בעל הדירה.

ייעזר משרד עוה"ד  העניין)גם אם לטובת  משרד עו"ד הנבחר יישא באחריות על נושא המיסוי – המיסוי נושא .2

 משרד לבחוראין אפשרות  (.הדיירים במשרד חיצוני שתחום מומחיותו הינו מיסוי בכלל ומיסוי מקרקעין בפרט

האישי  סיונהינאת עצמה ואת  הציגה ,פירוןממשרד  ,אליאס -נאור גילי"ד עו .מטעם הדיירים חיצונימיסוי 

מנת שאף אחד "לא  עלמשרדי עו"ד:  רשימתעל תהליך בחירת  סבירההו, (שרת נווהב)  בינוי פינוי בהליכי

בפינוי בינוי )והריסה ובניה(, עניין הבטוחות )ערבויות( הינו  ניסיוןיתגלח על זקנם" נבחרו רק משרדי עו"ד בעלי 

חוזה פינוי בינוי מול יזם/קבלן ללא בטוחות נאותות מחמשת הבנקים המובילים  ייחתםלב כל העניין שכן לא 

"י ע יקבע הערבות גובה -החדשה הדירה שווי בגובה ערבות: טוחותבשוק. בהסכם הפינוי בינוי יהיו כמה סוגי ב

 .מוסמך שמאי או המלווה הבנק

לצורך אבטחת דמי שכירות אשר ישולמו ע"י היזם/קבלן לכל אורך תקופת הבינוי, עד לקבלת  –ערבות שכירות 

 המפתח לדירה החדשה. 

 לצורך בטוחות היזם/קבלן לתשלומי המיסים. –ערבות מיסוי 

האישי הקשנו בכוונה  הריאיוןהליך בחירת משרדי עו"ד ערך כחצי שנה, הליך מוקפד ומדוקדק, כאשר בשלב 

מפני הגורמים השונים ואף על מנת לראות את ההתמודדות של משרדי עו"ד. מטרתנו היא להגן על הדיירים 

 לי הדירות.אישיים לטובת אחד מבע עו"ד בעלי אינטרסים כלומר שלא יהיהמפני עצמם, 

 15.05.16 תאריך משרדי עזרה ובצרון מקום הישיבה

 משתתפים

יוסף אדלר, מאיו, אורלי חזקי, שוקי בכר,  -קרופיצקי אלכס, רונית זהבי נציגויות הדיירים:
חנה ואורטל מור, יוסי גולדנברג, משה ודגניה גרונדמן, אליעזר סולומון, רן אופיר, שרי 

 עזרא, יהודה המפרי, רונית ארגמן, חנן פרישקולניק ונתן רוטברג.
 ודניאל אורן. , יובל אברהם, דוד חג'ג'ניצן ברכן אדר' זאב,-נעמה בן :עזרה ובצרון

 ד פירון.משרמ – אליאס-גילי נאורעו"ד 

  נעדרים

 23-33פינוי בינוי לה גארדיה  -בחירת עו"ד דיירים  נושא

 
 עורך הסיכום

 דניאל אורן
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משרד אחד מייצג אלפי אנשים, לכל משרד עו"ד יוצמד שותף אחד ושני שכירים אשר יוצמדו לפרויקט שלכם. 

 2-בניינים(, יחד עם זאת ניתן לבחון את האפשרות לפצל את המתחם ל 6לכן יוכל לייצג את המתחם כולו )

 .משרד עו"ד משלו שכל אחד מהם ייוצג על ידי מתחם(-בניינים בכל תת 3תתי מתחמים )

על למתחם כולו, על -הוצע לבחור חמישה נציגים מכלל הבניינים אשר יהוו נציגות –בחירת נציגות על למתחם  .3

מנת לקדם את הפרויקט ביעילות וזריזות עם מינימום הפרעות, וזאת עכב דאגת חלק מהנציגים לדיירים אשר 

 יתנגדו ויעכבו את הפרויקט.

חלק מחברי הנציגויות הביעו דאגה על תביעה עתידית אפשרית מטעם שאר  –הגנת חברי נציגות הבניינים  .4

 ן נוסח פרוטוקול בחירת נציגות.בו מצוי"כתב ההרשאה" נספח ב' ל בעלי הדירות. הוצג לנציגים

ו נציגות כחוק יכנסו בהזדמנות זו נציין את חשיבות בחירת הנציגות לבניין כדין, בניינים אשר עדיין לא בחר

אסיפת דיירים ויבחרו בצורה דמוקרטית נציגות לבניין. עם יסודות חזקים נוכל להתקדם במהירות עם 

 הפרויקט.

 

 טות ונושאים לקידום:החל

משרדי עורכי הדין. יש לבחור  לענייןפותיה תעביר נציגות של כל בנין בנפרד את העד 29.5.16עד יום ראשון  .1

  עדיפויות.  3ולדרג 

 רשימת המשרדיםתבדוק את ההעדפות של כל בנין בנפרד ותשקלל את התוצאות על ידי הצגת עזרה ובצרון  .2

  .הבנייניםשזכו למירב הקולות בקרב ששת 

מפגש נציגויות עם המשרדים  –עזרה ובצרון  במשרדי"  road show"הנציגויות, תתאם עזרה ובצרון  לבקשת .3

לאחר הזוכים במסגרתו יזכו הנציגויות לראיין את המשרדים, להתרשם מעורכי הדין המלווים ולקבל החלטות. 

 .במשרדים עצמם –עם המועמדים הסופים בקרב משרדי עוה"ד מכן ובמידת הצורך תיקבענה פגישות 

 .כאמור לעיל, נושא ההיוון יטופל כחלק מהטיפול הכולל בפרוייקט באמצעות עזרה ובצרון .4

 ופירוט הפרויקטים שלהם, ישלח לנציגויות הדיירים לצורך בחירה מושכלת.פרופיל משרדי עו"ד  .5

 לנציגים.תישלח במייל רשימת הקשר של הנציגויות   .6

 

 

 

 

 בברכה,

 דניאל אורן

 מנהלת קשרי דיירים פינוי בינוי


