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 לה גארדיה  - וי בינויפינ יםפרויקט

 

עם עו"ד גיל נבו ממשרד כבירי, נבו , קידר אשר נבחר לייצג את התקיימה פגישת היכרות  16/07/18בתאריך 

 בעלי הדירות בפרויקט הפינוי בינוי.

 להלן עיקרי הדברים:

בתחום הפינוי בינוי. מטרת החברה ללוות  חברת עזרה ובצרוןפועלת נעמה הציגה את אופן הפעולה בה  .א

ת החסמים הקיימים כיום בשוק,אשר ולסייע לבעלי הנכסים בהוצאת פרויקטים אל הפועל זאת תוך הסר

אביב -דגש כי מדובר בהחלטה אסטרטגית של עיריית תלוה מונעים קידום פרויקטים באיכות ובקצב הנדרש.

הציגה את המודל שהיא מציעה לבעלי הדירות בו הם שותפים נעמה  וכי השרות ניתן שלא למטרות רווח.

 להתקדמות הפרויקט.

גארדיה, החברה מלווה -אביב התמקדה בשלב ראשון בתחום רחוב לה-תל עזרה ובצרון בתאום עם עיריית .ב

בשלב זה עם עו"ד גיל נבו הנו במתחמים  על הפרק קטים ברחוב, כאשר שיתוף הפעולה אשרימספר פרו

 :הבאים

פרויקט בשל עם נציגות חזקה ונחושה לקדם פרויקט, בשבוע שעבר בחרו נציגויות  – 23-33לה גארדיה 

 הבניינים את משרד עו"ד כבירי, נבו, קידר לייצג את בעלי הדירות בפרויקט הפינוי בינוי.

. בניין דר לייצגם בפרויקט הפינוי בינויינבו, ק בחרו את משרד כבירי, 43545בניינים  – 41-43-45לה גארדיה 

הראה הסתייגות והססנות אך לאחר פגישה של חנה שרים ואמנון אליהו הוחלט כי גיל ייצגם מול חברת  41

 עו"ב בכל הקשור להסכם ליווי וארגון בעלי דירות של עו"ב.

בנין בשל להתקדמות וחבל לעכב את העבודה מולו בשל המורכבות של הבניינים הסמוכים  – 39לה גארדיה 

ובכך לאפשר ליותר בניינים להתקשר אף הם עם עו"ד גיל נבו  39לבניין  הציעוחלט לה(. לפיכך 537  35לו )

לאחר שיחה עם נציגות לה לעבוד בשיתוף פעולה מצד אחד ולצמצם את מספר עורכי הדין במתחם מצד שני. 

 אנו מחכים לאישורם לתאום פגישה עם נציגות הבניין ועם עו"ד גיל נבו. 39גארדיה 

בניין שתחילה התנגד לפינוי בינוי, לאחר מספר פגישות עם בעלי הנכסים ישנה התקדמות  – 37לה גארדיה 

 איטית, בשאיפה שגם בניין זה יתקשר עם משרד כבירי, נבו, קידר לייצוגם בפרויקט הפינוי בינוי.

ו ל 38ניתנה סקירה קצרה אודות המורכבות של בניין זה לאור התקשרותם עם קבלן תמ"א  – 35לה גארדיה 

התקדם כלל  בעלי הדירות מעוניינים לצאת מהסכם הקבלן מכיוון שהפרויקט לאשנים,  7כבר הם חתומים זה 

בתביעה ואף איים אינו מוכן לשחרר את הדיירים מההסכם דרור -היזם גדי בן, כל התקופה בה הם חתומים לו

לעו"ד גיל נבו לטפל לאחר פגישה עם בעלי הדירות ועם עו"ד שמוליק לכנר הוחלט כי נציע נגד בעלי הדירות. 

בנושא זה של ייצוג בעלי הדירות מול היזם תוך התקשרות ורתימת בעלי הדירות לפרויקט הפינוי בינוי לה 

ליוי וארגון את בעלי הדירות על ההסכם ל לפני כניסתו של עו"ד נבו, ,לשם כך יש להחתים .35-55גארדיה 

 .חודשים ממועד חתימתם 3אפשרות לביטול בתוך עם השינוי הנדרש ועם  דיירים של ע"וב

וזאת מלא בין הגורמים שבחדר  פעולה בשיתוף יחד לפעולהוחלט וסוכם ע"י כלל משתתפי הפגישה כי יש  .ג

  הצלחת הפרויקט וקידומו באופן הטוב ביותר. לטובת

 

 18.7.16 תאריך עזרה ובצרון מקום 

 משתתפים

 משרד כבירי, נבו, קידר ושות' –עו"ד גיל נבו 
 נשיץ, ברנדיס, אמיר –עו"ד שמואל לכנר 

 נשיץ, ברנדיס, אמיר –עו"ד אורי אגר 
 סמנכל"ית התחדשות עירונית, עזרה ובצרון –נעמה בן זאב 

 מנהל מחלקת התחדשות עירונית, עזרה ובצרון –אדר' ניצן ברכן 
 מנהלת קשרי דיירים פינוי בינוי, עזרה ובצרון –דניאל אורן 

 פגישת הכרות והליכי עבודה משותפים עם משרד כבירי, נבו, קידר נושא
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 החלטות ונושאים לקידום: .ד

  בהסכם ליווי וארגון בעלי דירות של עו")מצומצמת( לצורך מעבר על  23-33תאום פגישת נציגויות. 

 41-43-45-  עיונולעו"ד אורי אגר לההסכם לליווי ולארגון בעלי הדירות עו"ד גיל נבו יעביר את הערותיו על 

  .ולנציגי עזרה ובצרון

 39 – "ד גיל נבו.לתאם פגישת נציגות יחד עם עו 

 35 –  עו"ד אורי אגר יעביר את התיקון של ההסכם ללווי וארגון בעלי הדירות לעיוננו, לאחר מכן נעביר לבעלי

 יח"ד עו"ד נבו יכנס לתמונה. 12מת הדירות לחתימתם. רק לאחר חתי

  לבחירת משרד עו"ד לעו"ד גיל נבו. 23-33נציגויות יש לשלוח את סיכום פגישת 

 


