
 

 

 

 

 

   1מתחם   -  הצגת הסכם פנוי בנויו  בעלי דירות כנס  פרוטוקול 

 3דיירי בר יוחאי 

 

 7.7.21תאריך: 

 זום.  +מלון יהודה.  מיקום:

 

   עמוד הבא. פירוט ראה משתתפים 60% מטעם בעלי הדירות: עו"ד שאול אטיאס. דיירים וכחים:נ

אברהם מסרי, מתן פנחס, : אברהם ברגר, עו"ד חן לבנת, עו"ד שרון מימוני, אמיר כהן, Bergerמטעם חברת 

 הרשברג, שמואל ליצסקין,, ישראל מושקוביץ אברהם אלתר, יעקב אלתר, שי

 

   .ההסכם ועיקרי ההסכםהצגת מטרת הפגישה: 

 

 נושאי הפגישה: 

 .אמיר כהן סמנכ"ל התחדשות עירונית :דברי פתיחה .1
 

 ברי פתיחה: רן בנימין יו"ר הנציגות. ד .2
 

 דיירים. ברי פתיחה: שאול אטיאס עו"ד ד .3
 

 אודות חברת ברגר: אברהם ברגר מנכ"ל קבוצת ברגר. .4
 

 . )מצגת מצ"ב( ודות התחדשות עירונית: אמיר כהןא .5
 

   ., הצגת אבני דרך מרכזיים, אתגרים להמשך הפרויקט(הועלה לדף הפרויקט)סרטון מסכם על התהליך .6
 

 עד כה. דיירים  שאלות .7
 

 . )עיקרי ההסכם מצ"ב( אטיאס עו"ד דיירים  הצגת עיקרי ההסכם: שאול .8
 

 .על ההסכםשאלות  .9
 

 

 בברכה 

 אבי מסרי יועץ חברתי 

 

 

   ,בעלי דירות  ,1נציגות מתחם  ,3יו"ר נציגות בר יוחאי  ,ל אטיאסשאו –: ב"כ הדיירים העתק



 

 

 

 

 

 השתתפות בכנס  

 

 בזום  השתתפות שם  מספר

   לוי יוסף**  

   לוי יוסף**  

  V לוי יצחק ורחלי**  22

   לוי שלמה 

   ליושבסקי יורי ומרינה**  

  V מזרחי אוריה אורלי 23

  V מינין יבגני וסטלה  24

   מסיכה יצחק  

   מסיכה יצחק**  

   משמרתי יצחק וטובה  

   סטי יצחק  

 V  סלובודינסקי נתן 25

  V סרוסי מיכל ותמיר  26

 V  עמר יגאל**  27

   עמרוסי אייל**  

  V פטהי אמאוטו וסיטוטאו 28

  V פיטיגו גביהו ווורקנש  29

  V פליקס פדרמן**  30

   קריספין מרדכי ושרה 

   ראובן**  

   רגב ניסן 

  V רוטשילד אברהם יצחק  31

  V ופולניה  שבצוב אנטולי 32

  V שגל בוריס ומרינה 33

 V  שלום רפאל**  34

   שמאי עוז עזרא  

 V  משתתפים בזום )ללא שם(  35

 V  משתתפים בזום )ללא שם(  36

 V  ( 1משה אור )בר יוחאי  1

 V  ( 1רענן )בר יוחאי  2

 בזום  השתתפות שם  מספר

  V אבוחצירה עדנה  1

   ולדימיר ויוליה   אטקין  

  V אלמו מנדרה  2

  V אלפסי רפאל  3

  V אסולין אליהו ואקסנה  4

   סימה  אסולין שמחה  

   אסתר כהן**  

   אסתר סלמה**  

  V אשכנזי אברהם לסרי תהילה  5

   אשכנזי אפרים ושרה  

   בוטובול דוד  

   בוטובול דוד**  

  V בונוביצקי בוריס ואסיה  6

  V בוסקילה אילן ומלכה   7

  V ביזנוך אנדרגה ובירטוקאן 8

  V ביזנוך אסטפו**  9

  V בית כנסת**  10

   בן חמו ישראל מאיר והודיה  

  V בנימין**  11

   ברשישת יוסף ואורלי 

   ג'ולייט אדרי**  

 V  גולן חנה**  12

   גרוביץ ליובוב  

   גרין יונתן**  

   הראלי צדיק**  

 V  ואנונו בן משה  13

 V  וגנוב יגבניה**  14

   זיו רבקה  

  V חיים רות  15

   חים דוד ומרים**  

 V  חנן גרינוולד**  16

  V טאסו סטה וישראג  17

  V אושר כהן/טל גלית 18

  V ידגר יהודית  19

  V יעקב משה**  20

   כהן יהודה  

   כהן מנוחה**  

  V כהן משה ואושרת  21


