
 

 www.e-b.co.il | 03-7910340| פקס:  03-7910330| טל': 67776ת"א, מיקוד  9בית אמפא, רחוב המסגר  

 

 פגישת נציגויותסיכום 

 

בנושא בחירת עו"ד דיירים  45-43-41נציגויות בנייני לה גארדיה לה התקיימה פגיש 16/04/11בתאריך 

 לפרויקט.

 מהלך הדברים:

 בהצגת המצגת.ונעמה פתחה בדברי פתיחה  .1

: כרגע ישנם אחוזי הסכמה כיום הדיירים ביקשו לקבל סטטוס מעודכן נכון להיום לגבי היכן הפרויקט עומד .2

לפני הצגת התוכנית כיום אנו אשר כנראה יצא לדרך ראשון מבין שאר המתחמים.  41-43-45גבוהים למתחם 

, לשם כך הזמנו את הדיירים לכנס "שולחנות עגולים" שכנראה יתקיים לקראת סוף מאי מהנדס העירפורום ל

קבלת ברכת  מהנדס העיר. לאחר מולוזאת על מנת להציג התוכנית, לשמוע הערותיכם ובקשותיכם ולאשרם 

סמכות לאשר תוכניות אשר לאחרונה קיבלה העדה המקומית )ולו נעביר התוכנית הפקדהואישור  מהנדס העיר

ת היזם/קבלן שיבצע את יר( נצא למכרז יזמים/קבלנים לבחירע ,בנין ,לאחר אישור התב"ע )תוכנית (,מסוג זה

הוא יתכנן ויאשר תוכנית מפורטת למתחם שלכם ויצא לבקשת היתר. אנו מקווים שתוך שנה התוכנית, אז 

 למכרז היזמים/קבלנים בשיתוף נציגויות הדיירים.על יציאה נעבוד במקביל עדה המקומית, והתב"ע תאושר בו

הינו שלב בחירת עו"ד לייצוגם לכל אורך הפרויקט. לשם כך גיבשנו  הדייריםכרגע השלב הבא לקידום ע"י  .3

רשימת משרדי עו"ד. נעמה מציגה סקירה של התהליך אותו ביצעה עזרה ובצרון בחודשים עבור הדיירים 

דות(, פרטה את השירותים המוטלים על סיון, איתנות ועמייעפ"י נ) הגדרת תנאי סף למשרדי עו"דהאחרונים: 

עו"ד אחד, על מנת לצמצם  בניינים יבחרו 3שכל . האידיאל דיירים-עו"דועיגנה אותם בהסכם  אלו משרדים

היו רוצים להיפגש, איתם מתוך הרשימה, משרדים  3 בחירה כדי להגיע להסכמה התבקשו הנציגויות לבחור

 בנייני המתחם לכל אורך הפרויקט. את שלושת אשר ילווהאחד  עו"ד נבחר יחד משרדמתוכם 

 

 :לקידוםטות ונושאים החל

 יכנס אסיפת דיירים ויבחר נציגות כדין. 41בניין לה גארדיה  .1

עזרה ובצרון תשלח לדיירים רקע על משרדי עו"ד המופיעים ברשימה וזאת על מנת להקל על הדיירים בבחירת  .2

 משרדי עו"ד.

 פגישה נוספת בנושא בחירת עו"ד תקבע בהמשך. .3

 

 בברכה,

 דניאל אורן

 מנהלת קשרי דיירים פינוי בינוי

 19.04.16 תאריך משרדי עזרה ובצרון מקום הישיבה

 משתתפים

דני מסג, אשר גולדשלאגר, שבתאי רבין, יאיר ויסר, יהודית יופה, עובד  נציגויות הדיירים:
 אליהו, פרץ ובועז גוראל. אמנון ארמוזה, חנה שרים,

 ודניאל אורן. , דוד חג'ג'ניצן ברכן אדר' זאב,-נעמה בן :עזרה ובצרון
 משרד פירון. –עו"ד עטרה שובע 

  נעדרים

  41-43-45פינוי בינוי לה גארדיה  - בחירת עו"ד דיירים נושא

 
 עורך הסיכום

 דניאל אורן


