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 '/שבט/תש"פט                

            לכבוד

 1ו 3בר יוחאי   -" 1"מתחם  בעלי דירות

 ירושלים גונן ט, 

 שלום רב !

 

 " 1הנדון: קידום פרויקט התחדשות עירונית ב"מתחם 

 

את פרויקט אנו שמחים שבחרתם בנו, חברת "קידום ניהול ותכנון", ליזום, להוביל ולהוציא אל הפועל 
 תאיכותיו, ובע"ה למסור דירות משודרגות 1ובר יוחאי  3ההתחדשות העירונית ברחובות בר יוחאי 

 וחדשות.
 

המייצג  וזאת בלווי עו"ד שאול אטיאס אישית רותקשר לתיאום פגישת הכ עמכםבימים הקרובים ניצור 
 התנעת הפרויקט: וחברי הנציגות. בפגישה זאת נציג את האתגרים העומדים לפנינו ל את בעלי הדירות

  המתחם, ואיחוד גיבוש 

 ני והבאת המתחם לכדאיות כלליתהפן התכנו , 

 אבני דרך בפרויקטי התחדשות עירונית,  

  אתכם להמשך התהליך.עורך הדין המייצג )נוספת( להסמכת 
 

  על חברתנו)בקצרה( 
 חברתנו  ובאסטרטגיה נכונה עולה וצומחת בס"ד בהיקפים מרשימים., 2004חברת 'קידום' נוסדה בשנת 

 מעסיקה אנשי מקצוע בתחומים שונים, פיננסיים, הנדסיים, וארגוניים.
ם ומקצועיים צוותים ייעודיי בעזרתד, יח" 1,400 כיוזמת, בונה ומנהלת כיום ברחבי הארץ  'קידוםחברת '

 עמותות רכישה. קבוצת ו מסחר, פינוי ובינוי, מחיר למשתכן,להתחדשות עירונית/  ברחבי הארץ
 
בליווי ביטחון מריבי )כל פרויקט הינו בשקיפות מלאה, שיתוף, אכפתיות, במתבצעים  הפרויקטים לכל

וכמובן במקצועיות המתמקדת באיכות ונחישות לקיצור  עם הערבויות והבטוחות המרביות( בנקאי
 הזמנים. 

בעלי הדירות, נציגות  – אתכםיחד קדימה עוט לשובעז"ה  גם בפרויקט זה, אנו שמחים לקבל את האתגר
 בביטחון המרבי. ו לו"ז הכי קצר שרק ניתן, בנחישותבהמתחם וב"כ עו"ד אטיאס וזאת כאמור 

 
 התחדשות עירונית

מסוג זה החלק הארי והמשמעותי הינו ההליך לשינוי התב"ע. לחברתנו הייתה הזכות להיות בפרויקטים 
יח"ד קיימות  333במסלול רשויות ) חלוצה, להתניע, לתכנן ,לגבש  ולנהל פרויקט לשכונה שלמה בבית שמש

 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה(.  21,000כ +יח"ד  1,893ובינוי של 
 -הלקוחות בנוסף להליך התב"ע,  החלק המאתגר, הקריטי והייחודי,  הוא נושא שירות הלקוחות שלמעשה 

 דבר השונה מהותית מפרויקט נדל"ן סטנדרטי ומוכר. )אתם במקרה זה(,  בעלי הקרקע,ובעלי הדירות הם  
  

 ( 1, יעקב ברגר ויצחק שדה 2בר יוחאי  )בניין 12מתחם  פרויקט - "מעבר לכביש"
יח"ד +  393יח"ד קיימות ובינוי  95 ובינוי של  פרויקט פינויל 12התנענו, יזמנו וגיבשנו את מתחם 

 מ"ר. סטאטוס הפרויקט: 1,600מסחר של 

 הסכמות וזאת בצירוף דירות עמידר.  80%  -מסלול בעלי דירות .א

 . עמידה בתנאי סף וטרום וועדה מחוזית להפקדה -מסלול תכנון ורישוי .ב

הסכם סופי ונספחים  עד  ,I)כדאיות כלכלית( 21הבאת התוכנת לעמידה בתקן  –מסלול בטוחות  .ג
 .הנפקת ערבות הליכים משפטיםוכן  גובשו ונחתמו - לסיום תקופת הבדק
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 הליך לגיבוש המתחם, בחירת נציגות, עו"ד מייצג ובחירת יזם

 

)בר " 1מתחם ב"שביצעתם הבריא הנכון ו בהליךולאחרונה  עוקבים" אחר התהליךהאחרונות אנו "בשנים 

ובאמצעות לווי  הרשות להתחדשות עירוניתוהמלצות הוראות ע"פ ובפרט שהתבצע  ( 1 ובר יוחאי 3יוחאי 

  .נציגי העירייה

 ההליך כלל בחירת חברי נציגות. -ת בחירת נציגו .א

 .הנציגות שנבחרהע"י בחירת עו"ד מייצג  .ב

גיבשו את ונציגי העירייה, חברי הנציגות בראשות עו"ד אטיאס  -  ההסכםהכרות וגיבוש עקרונות  .ג

 אים הבסיסים ועקרונות ההסכם ליזם.התנ

 . והגשת התנאים ליזמים פוטנציאלים פרסום -הצעות ליזמים   .ד

 גיבוש עקרונות ההסכם בראשות עו"ד אטיאס. -בחירתנו כיזם  .ה

 . ישיבת נציגות וחברת 'קידום' :  קבלת 'אור ירוק' מנציגות ועו"ד המתחם להנעת התהליך .ו

  

 

 

 !בע"ה נעשה ונצליח

 בברכה

 

 

                                

 

                                                         

 ,(מתן פנחס -אמיר כהן-אברהם ברגר  ) חברת  'קידום' מוטי מחבר, יעקב משה, עו"ד אטיאס, מימין לשמאל: 

 סטה טסאו, איציק לוי. )מאחורי המצלמה: נציגת העירייה ( ויטלי מינין, מרינה שדל, דיצה לוי,  
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