
 

 

    20/04/2021               בס"ד 

          אייר/תשפ"א/'ח                                              

 

 שלום רב, 

 

'מתן תוקף' מהוועדה המחוזית,  קיבלה   )תוכנית הפרויקט(  101-666032התב"ע בס"ד נרגשים לעדכן כי אנו 

    נה. ושנת הקורעל אף  ו במהלך  כל זאת  , אושרה באופן סופיהתוכנית קרי 

 

 עדכונים נוספים: 

 

 מסלול תכנון 

   ,בהמשך לעיל 

 . צוות התכנון עמל על הכנת תוכנית מפורטת להיתר הבניה )לקראת חפירות ובניה(  .1
 בחודש הקרוב נפתח תיק מידע להיתר בניה.  .2
 n.co.il-berger – לעיונכםדף הפרויקט )אתר הבית( את ההדמיות ונספחי הבינוי העלנו לכי  עדכןנ .3

 

 סטאטוס בעלי דירות 

 

 הצטרפו לפרויקט!במתחם מכלל בעלי הדירות   90% -כ כיום,  .1
'תביעת סרבנים': בהתאם להסכם, בחודש הקרוב נגיש תביעה מטעם ובשם בעלי הדירות שהצטרפו   .2

 לפרויקט וזאת כנגד הנזק שעלול להגרם לבעלי הדירות ולפרויקט.  
 ולהצטרף לפרויקט.  ליצור עימנו קשר  שטרם חתמו על ההסכם אנו קוראים לכלל בעלי הדירות  .3
 

 מסלול בטוחות 

יש להכניס סעיף בהסכם השכירות לפינוי   כי נרצה להזכיר  :דירתם את  לבעלי דירות המשכירים  .1
 הדירה.  

 
 : להלן הסעיף אותו יש להכניס להסכם השכירות 

 
ידוע לשוכר כי המשכיר התקשר, יחד עם בעלי דירות נוספים בבניין, בהסכם לביצוע פרויקט פינוי  "

(, ועל פי הסכם הפינוי בינוי הפרויקט –בינוי, שמשמעותו הריסת הבניין ובניית בניין חדש )להלן 
  ומאחר וקיימת היתכנותהתחייב המשכיר לקבוע הוראות מתאימות בכל הסכם שכירות שיחתום, 

לתחילת העבודות על הפרויקט טרם תום תקופת השכירות, ולפיכך יתכן כי מועד הפינוי של הדירה  
יהיה חייב להיות לפני תום תקופת השכירות )או כל הארכה לה כפי שתהיה בעתיד(, מוסכם כי 

יום מקבלת הודעת המשכיר בדבר הצורך בפינוי הדירה בשל תחילת   90השוכר יפנה את הדירה בתוך 
. למען הסר ספק, בכל מקרה של קיצור תקופת השכירות על פי תוספת זו, לא תהיה וע הפרויקטביצ

לשוכר כל חובה לשלם דמי שכירות מעבר למועד פינוי הדירה שיהיה נקוב בהודעת המשכיר, והשוכר 
 גם לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל קיצור תקופת השכירות."

 

 .לשירותכם הבהרה/ שאלה לכל זמינים כרגיל אנו

   בע"ה נעשה ונצליח

0509085856: הפרויקט מנהל - כהן אמיר   
  0506412300: החברתי  יועץ - פנחס  מתן
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