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א.ג.נ

הנידון :סיום שלב השלמת החתמת  80%פרויקט בר יוחאי  2יצחק שדה  1וברגר 7

 .1שמח לבשרכם כי בחודש מרץ התוכנית אושרה בוועדה מחוזית להפקדה בתנאים.
 .2כמו כן הגענו בשעה טובה לשלב בו חתמו למעלה מ  80%מבעלי הדירות על ההסכם ,משמעות הדבר שבנקודת
הזמן הזאת נוכל להתקדם לקראת השלמת ההחתמות של כלל הדיירים ואנו מקווים שהמשך ההחתמות יתבצעו תוך

כדי הדברות ודרכי נועם והדיירים שטרם חתמו על ההסכם יעשו זאת ,בקרוב .ברצוני לציין כי לאחרונה חברת עמידר
הצטרפה לפרויקט וזאת לאחר שבדקה את ההסכם לפרטי פרטים ומצאה אותו כמיטיב עם הדיירים.
 .3לאור האמור לעיל ,כב"כ בעלי הדירות אני רואה לנכון לעדכן כי עפ"י ההסכם ,היזם מחויב לתבוע את כלל בעלי
הדירות שטרם הצטרפו לפרויקט וזאת בהתמלא התנאים החוקיים וכאמור היזם הגיע למועד זה .
 .4להבנתי ,היזם עומד לפנות בשבועות הקרובים בכתב לאותם דיירים סרבנים המתעקשים לא לחתום בשלב זה.
מחובתי להתריע בפני אותם סרבנים שהם עלולים חס וחלילה להיתבע ע"י היזם.
 .5לנוחיותכם אני מצרף את סעיף  8להסכם בין הדיירים ליזם ,בו נקבע שהיזם מחויב לתבוע את הדיירים הסרבנים:
סעיף  8להסכם:
"  .8הגשת תובענה על פי כל דין –כנגד 'דייר סרבן'
 8.1במועד המוקדם האפשרי לפי דין ,יהיה היזם חייב להגיש בשם החוכרים שיחתמו על הסכם זה
תובענה כנגד אותם דיירים שיסרבו לחתום על החוזה לפחות בסכום של ( 8,000,000שמונה
מיליון)  ,... ₪וזאת על פי כל דין ובהתמלא התנאים החוקיים להגשת תובענה כאמור ,ולא יאוחר
מ 30 -יום מהתמלא כל התנאים כאמור.
 8.2היזם יהיה רשאי להגיש את התביעה אף קודם לכן על פי כל דין ובהתאם לשיקול דעתו ובעלי
הזכויות החתומים על החוזה מאשרים לו לעשות כן".

 .6חשוב לי להדגיש כב"כ הדיירים ולנציגות אין כל שיקול דעת בעניין הגשת תביעות כנגד דיירים סרבנים ועל כן
חשוב לנו עד מאוד לא להגיע למצב שכזה בו תאלצו לשאת בהוצאת כספיות מיותרות בגין ההתעסקות עם בתי
משפט ועורכי הדין של היזם.
 .7הנציגות ואני רואים בכולכם חלק מהפרויקט ומקווים שתצטרפו אלינו כך שנצעד כולנו ביחד עד לסיום המוצלח של
בניית הפרויקט.
 .8אשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת להסכם ולקידומו של הפרויקט כולו.

בברכה
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