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            לכבוד

   28,30 , סן מרטין10בר יוחאי   - בעלי דירות

 ירושלים  גונן ט, 

 פרויקט פינוי בינוי 

 מלא  בחירת יזם ואישור הסכם  – יצאנו לדרך 

 

 שכנים יקרים, 

מו"מ שנפתח  הנציגי הוועד וב"כ בעלי הדירות, עו"ד משה טרספולסקי, שמחים לעדכן כי 

מול  חברת  "ברגר" )קידום ניהול ותכנון בע"מ(  שתקדם את פרויקט הפינוי   1/9/2020ב

 . הסתיים בהצלחה רבה -הבינוי במתחמנו

ימים כלילות למציאת יזם  עשושנבחרו בשעתו בכנס כללי,  ועורך הדין  נציגות הדיירים 

מתאים, מקצועי, אמין, בעל יכולות כלכליות וניסיון מתאים וזאת ע"מ לגבש הסכם המטיב עם  

וחשוב מכך הסכם המכיל את כלל הביטחונות הנדרשים, מסירת  בעלי הדירות בפן הכלכלי

 .  ועוד בלוחות זמנים קצרים יותר, מפרט עשירדירות 

בחברה,  , מנהל אגף התחדשות עירונית עוד נשמח לעדכן כי, מנכ"ל החברה אברהם ברגר

אישרו את ההסכם נציגות המתחם, ו טרספולסקיעו"ד  בא כח בעלי הדירות אמיר כהן ,

   .לנובמבר 8בשיערך בעלי הדירות על נספחיו להצגתו בכנס  הסופי 
 

ההצלחה בפרויקט נוסף בין היתר, לאור בחרנו בחברת "ברגר" וזאת חשוב לציין כי 

 (. 1, יצחק שדה 2)בר יוחאי  12מתחם  -בשכונתנו

מבעלי   95מכלל וזאת על הסכם סופי מבעלי הדירות  80%למעלה מ חתמופרויקט זה, ב

להפקדה ע"י הועדה המחוזית   , מכבר,אושרהשל המתחם התוכנית   .הדירות במתחם

. חשוב לציין כי הצלחה זו היא תוך כדי  21תקן עדה המחוזית וכל זאת בעמידה בבתנאים בוו

עבודה משותפת ושקופה עם חברי הנציגות ובעלי עמידה בלוחות זמנים בהתאם להסכם ו

 הדירות.    

 

יצרו עמכם   עו"ד משה טרספולסקיואברהם מסרי ממשרד בימים הקרובים, נציגות הדיירים  

חברת  בע"ה,  ש  'זום'הכנה לכנס ההסכם הסופי, וכל זאת כתמצית עקרי לחלוקת קשר 

 'ברגר' תבצע בתחילת חודש נובמבר.  

בהמשך נציגי חברת 'ברגר' יצרו עמכם קשר לחלוקת חומרים רלוונטיים וחלוקת הזמנות  

תמורות,  ה אבני דרך של הפרויקט,  , ע"י החברה, הנציגות ובא כח הדיירים,  גויוצלכנס בו י

 וכמובן הבהרות ומענה לכלל השאלות והסבר על ההסכם.   הזווית התכנונית

 נשמח לשיתוף פעולה,

    יעקב עובדיה               גקי סויסה     פיני לוי             לידור נגר                      

  

 עו"ד משה טרספולסקי –בעלי הדירות ב"כ 

 


