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  2020אוגוסט   26                                                                                                             בס"ד  
 כ"ט טבת  תש"פ

 לכבוד 

 נציגות הדיירים : במייל וואצפ

 חברת קידום : במייל וואצפ

  א.ג.נ

 פרוטוקול בחירת יזם 1+3פינוי בינוי בר יוחאי  פרויקטהנדון :                                      

 עדכון דייריםו

פגישת נציגות דיירי בניינים ,  במשרדי חברת קידום  התקיימה  ,    20:00, החל משעה    2020ינואר    22ביום    .1
 נציגות הדיירים לבצע את, פרויקט פינוי בינוי. חברת קידום שנבחרה ע"י  ,לאשרור וקבלת היזם,  3+ 1
 

ולאחר  .2 השונות,  החברות  בין  השוואה  והתבצעה  חברות  מספר  שנבדקו  לאחר  נבחרה  החברה  כי  יצוין 
 שמו"מ שהחל עם חברה אחרת לא צלח.

 
 

טסה סטאו ,ויטלי  ,( ) מרינה    1נציגות בר יוחאי  )מוטי מחבר דיצה לוי  בפגישה השתתפו , נציגות הדיירים,   .3
) מר ברגר אברהם מנכ"ל , מר   חברת קידום  מטעם היזם,  (    3, יעקב משה , איציק לוי נציגות בר יוחאי  

 .אמיר כהן מנהל פרויקט, מר מתן פנחס יועץ חברתי ( יערה ניר עובדת קהילה, והח"מ
 

קדמה   .4 לפגישה  כי  ביום,  יצוין  קודמת  ע  ,    23/10/2019  פגישה  לנציגות  הוצג  ההסכם בה  הח"מ  ידי  ל 
הפרויקט,  מקידום  הופרש  קודם,  שיזם  ולאחר  יזמים,  דרוג  לאחר  שנבחר  היזם  עם  המתגבש  המסחרי 

 הואיל ותנאיו להסכם המתגבש פחתו משמעותית מהמבוקש.
 

   , בפני הנוכחים: (  "אמיר")להלן  מר אמיר כהן מטעם היזם,, סקר בפגישה  .5
 
 פינוי בינוי, וכן פרויקטים אחרים בכלל.  את ניסיונו של היזם בפרויקטים מסוג  .5.1

כמו כן הוצג בפני הדיירים כי היזם מקדם , פרויקט פינוי בינוי בבניינים , ממול הבניין בבר יוחאי  .5.2

 התכנוניות הנדרשות לקידום הפרויקט. דרישות, ולמעשה מכיר הן את הפרויקט, ואת ה 3

י הפרויקט במתכונתו הנוכחית אינו כלכלי ועליו לבצע מהלכים שונים על מנת  הסביר כ  "אמיר" .5.3

 להופכו לכלכלי. 

 . כמו כן על הצורך להתקדם בהחתמת דיירים על יפויי כוח להנעת התהליך .5.4

 הוסבר לנציגות סוגיית סל התמורות לדיירים.  .5.5

 בינוי.הוצגה סוגיית מר מזרחי שלטענתו החתים מספר דיירים על הסכמי פינוי  .5.6
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לנציגות הדיירים שעל בסיסו הח"מ סקר בפני נציגות הדיירים את ההסכם המסחרי , שיחתם בין היזם   .6

 לחתימת הדיירים. "פינוי בינוי"  הסכם יוכן 
 

 
את   .7 הנוכחים  בפני  סקרה   , יערה  ניר  את  עו"ס  וכן  דיירים,  של   , חיוניים  מצרכים  מעט  בסקר ,  הצורך 

 . , על מנת שיכללו , ויינתן להם מענה, בהסכם שיחתםדיירים וצרכיהםחברתי, מקיף שיכלול את כל ה
 

להצעות  .8 המסחרי  ההסכם  נתוני  להשוואת  וכן  לאפשרויות  בתורו  אחד  כל  התייחסו  הדיירים  נציגות 
 אחרות , וכן לאפשרויות קידום הפרויקט. 

 
 

 וסכםה .9
 

ונותנת אור ירוק להמשך עבודתו  נציגות הדיירים מקבלת את הצעת היזם ומברכת אותו בהצלחה,   .9.1
 בשטח לקידום  הפרויקט. 

 
כי נבחר יזם והדיירים מתבקשים לשתף עימו ועם נציגיו   3+    1בבניינים    יופץ מכתב לכל הדיירים .9.2

 פעולה ולחתום על יפוי כח, לקידום הפרויקט. 

 

יירים על יפוי יתואמו פגישות עם דיירי הבניין , בנוכחות נציג היזם , והח"מ , להשלמת חתימת הד .9.3
 ח.וכ

 
 

 יוכן הסכם המסחרי לחתימת הצדדים. .9.4
 

 יה.ייערה תתאם השתתפות מי מהנציגות , והח"מ , בפגישות ועדת התחדשות עירונית בעיר .9.5
 
 

 בהצלחה .10

                                                        

 בברכה

 אטיאס שאול עו"ד                           
                                                                                                                   ב"כ הדיירים                       


