
 
 

 

 פגישת נציגויותסיכום 

 

 .56-54-51שת נציגויות בניינים לה גארדיה מה פגיהתקיי 17/07/00בתאריך 

בעלי את ויילווה בחירת משרד עו"ד אשר ייצג  לצורךהיכרות עם משרדי עו"ד מטרת הפגישה: 

 וי בינוי.שבמתחם לכל אורך פרויקט הפינ הדירות

 :להלן עיקרי הפגישה

 (ללום אברהםמשרד עו"ד עו"ד אברהם ללום, עו"ד מירי אדר ) .א

 : האם אתה אישית תעבוד מולנו?שאלה

עו"ד עמית ארד המתרכז רק בייצוג ילווה אותה תשובה: מירי תרכז את הפעילות של עזרה ובצרון ו

 אני תמיד מלווה את הפרויקט. כמו כן דיירים בפרויקטים של תמ"א ופינוי בינוי. 

 : האם יש פרויקט דומה שעבדתם מול דיירים?שאלה

ורכב הנמצאים לקראת היתר. רחוב עם דיירים שעברו תהליך מאוד מתשובה: אנחנו עבדנו 

 .הסתדרות בגבעתייםה

 ?: מה העדיפות שלכם על אחריםשאלה

 בין היתראני  תשובה: אין היום במדינת ישראל חקיקה או ועדה בכנסת שאנחנו לא חלק ממנו, 

אם הייתם אגב, כסגן יו"ר עורכי הדין בישראל. אנחנו לגמרי מעורים גם ברמה העתידית.  משמש

שעובד  כמו עזרה ובצרון  באים לבד לא הייתי מקבל אתכם. לי מאוד חשוב לדעת שיש גוף חזק

 אתכם.

זרה ובצרון. אנחנו שה גורמים בפרויקט. דיירים, יזם וע: אנחנו נמצאים בסיטואציה שיש שלושאלה

 בתוך התהליך הזה אני רוצה  תהליך לא מרגישים בטוחים. אנו רוצים לוודא שאין ניגוד אינטרסים.ב

 80.80.10 תאריך עזרה ובצרון מקום 

 משתתפים

 בעלי דירות:נציגות 
 11חנה שרים, לה גוארדיה 
 11עופר שני, לה גוארדיה 

 11גוארדיה פרץ גוראל, לה 
 11בועז גוראל, לה גוארדיה 
 14יופה יהודית, לה גוארדיה 

 14יאיר ויסר, לה גוארדיה 
 11, לה גוארדיה רגאשלאשר גולד

 14בן מוגרבי, לה גוארדיה 
 11דניאל מסג, לה גוארדיה 

 עזרה ובצרון:
 נעמה בן זאב, סמנ"כלית התחדשות עירונית

 התחדשות עירוניתמחלקת אדר' ניצן ברכן, מנהל 
 דניאל אורן, מנהלת קשרי דיירים

 ענת ברקאי נבו, מתכננת ערים ויועצת שיתוף ציבור

 נעדרים
 11גארדיה לה  –אמנון אליהו 

 14גארדיה לה  – , ליאת אשכנזיעובד ארמוזה
 14גארדיה לה  –שייקה ידגר, טל לרי 

 נושא
פגישות היכרות עם משרדי עו"ד לצורך בחירת משרד עו"ד ללווי בעלי הדירות 

 .בפרויקט פינוי בינוי

 
 עורך הסיכום

 נבו-ענת ברקאי 



 
 

 

 

שאתה תשמור עלי, אני לא מבינה במקרקעין ולא במיסוי. אני רוצה להבין שהעו"ד שייצג אותי ייצג רק 

למי הוא עו"ד, משלם עבור הי . ממנגנון מיקום הדירהבקביעת בצרון. לדוג' אותי ולא את עזרה ו

כפוף? מה מעמדה המשפטי של עזרה ובצרון? האם המשרד שמייצג מביא בחשבון את שטח הדירה 

 ?ואת מיקום הדירה

 :תשובה

הסכם שכ"ט הוא כלפי הדיירים והאחריות היא כלפי הדיירים.  , אולםשכ"ד מתקבל מהיזם  –תשלום 

 הדיירים.  עם, כפוף לכך שהסכם שכ"ט הוא רק אין בעיה שהתשלום הוא מאת היזם

 במידה ויש לנו טענה כלפיכם ואנחנו לא רוצים שהכסף יגיע אליכם?  – שאלה

 אתם יכולים לפנות לבית המשפט – תשובה

 קיבלנו המלצה עליכם, אבל בגוגל יש תביעה נגדך אישית. – שאלה

 .שבו עבדתי בעבר "מטלוןעמית פולק " התביעה היא לא נגדי אישית, אלא כלפי משרד –תשובה 

בימים  להימחקמדובר בחמישה אנשי מסחר שקנו קרקע ולא עמדו בתשלום ולכן תבעו. שמי אמור 

 הקרובים מהתיק הזה.

 ?כמה עו"ד יש במשרד – שאלה

 יועצים. 4עו"ד שכירים ועוד  7במשרד יש  –תשובה 

 שהשלמת אותו מהתחלה ועד הסוף? יש פרויקט – שאלה

 הוא חדש יש פרויקטים שונים הנמצאים בהיתר. המשרד –תשובה 

 ?האם יש שיתופי פעולה שלך מול עזרה ובצרון – שאלה

 לא בפרויקטים של פינוי בינויאנחנו עובדים בתהליכי התחדשות עירונית אבל   –תשובה 

 

 (עו"ד זיו לבמשרד  משה מרדלר ) , עו"ד)משרד רונן אשר עו"ד( עו"ד רונן אשר .ב

לה ויקט התחדשות עירונית בבסר במתמחה בהתחדשות עירונית בין השאר בפרד רונן אשר, "עו

 גוארדיה.

לנו יש חוזה מול עזרה ובצרון שחלק מהדיירים חתמו עליו וחלק לאו, האם אתם מטפלים גם  – שאלה

 ?בנושא הזה

באופן כללי בקול קורא,  שאנחנו נדרשים לטפל בהם רשומיםהמטפלים  השירותיםרשימת  –תשובה 

 .אנחנו נותנים מעטפת שלמה

 ?אם אתם מייצגים את היזם או את הדייריםהלא ברור  – שאלה

שני המשרדים ייצג דיירים.  לבזה השילוב של שני המשרדים. אנחנו ייצגנו יזמים ומשרד זיו  –תשובה 

יש לכך יתרון מבחינתכם  ,שלנו מתמחים בתחום הנדל"ן . הדגש של רונן הוא מוטה לטובת יזמים

אנחנו מאידך גם בפרויקטים שבמסגרתם ליווינו את היזמים הפכנו להיות מייצגים  ופן משמעותי. בא

מקרים של זכויות קניינות של סוחרי משנה, חוכרי משנה וכיו"ב אין אנחנו מטפלים ב של דיירים. 

, נאמן זלוטופלסקיקט סומייל, רכבת, פרוידוגמאות הן . ומשרד כיום בישראל שיודע לטפל בבעיות כאל

 איתן 

 רים יתעקשו בליווי בנקאי של היזם?בהיבט של ליווי בנקאי, אם הדיי – שאלה



 
 

 

בתחום המימון אנחנו יודעים לעבוד עם כולם, מכירים את כל הנושא הזה מכל בחינות  –תשובה 

אפשרויות. לבנקים יש מסגרת אשראי לנדל"ן, למשל פרויקט בסר בנק לאומי מצא את המקורות של 

 ח כיוון שמדובר בפרויקט כלכלי. מש" 108

 היא בטוחה?האם ערבות בנקאית מבנק מוביל  – שאלה

 .הבטוחה היחידה זה הערבות הבנקאית –תשובה 

 ?ערבות חוק מכר משופרתמה בנוגע ל  – שאלה

לא מדברים על מינוי כונס נכסים, היום מדברים על תקופת זמן חלוטה שאם תוך זמן מסוים  –תשובה 

 תנת לחילוט.יהערבות נ

 ?במשרדיש כמה עורכי דין  – שאלה

 .לב של משרד עו"ד 11אשר ועוד של משרד עו"ד  4 –תשובה 

 מי האדם שיעמוד לרשותנו? – שאלה

 ויש לי כח עזר אשר מסייע לי בנושאים הטכנים. עו"ד רונן אשר מלווה באופן אישי –תשובה 

. לא כולם ממשו את ההרחבה, האם יש בנייה  לכל הבניינים בלה גוארדיה יש זכויות – שאלה

 אפשרות לייצג אותנו מול העירייה?

לכל מה שכן,  מול היזם. אנחנו מייצגים את הדיירים בעסקה, לגבי התמורה תצטרכו לשבת –תשובה 

יש יזם שיושב מול דיירים חשוב לא לחרוג ממסגרת הפטור. גודל הדירה הוא בעצם הגודל הקובע. 

 דינה מנתה והוא יקבע את הנושא.שמאי פינוי בינוי שהמ

 יגאל ארנון(משרד עו"ד עו"ד אדם שפרוך ) .ג

 אתם מייצגים בד"כ גופי ענק, אתם תספרו אותנו? – שאלה

יש לנו מחלקה העוסקת בהתחדשות עירונית שאני מייצג אותה, אנחנו מטפלים גם ביזמים  –תשובה 

וגם בתושבים. אנחנו נמנה צוות שאני אעמוד בראשו יחד עם שכירים ומתמחים. אני איש הקשר בכל 

 בעיה פונים אלי. 

 מה היירון של המשרד שלכם לעומת משרדים אחרים? – שאלה

אנחנו משלבים יתרונות של משרד גדול עם משרד קטן. בסוף  ול דיירים!יסיון בעבודה מהנ –תשובה 

ארבעה עו"ד אבל לפעמים צריך את המסות של משרד גדול. יש לנו מחלקת -יטפל צוות של שלושה

 .מיסוי, יש לנו מחלקת נדל"ן

 .מאשר פינוי בינוי 40פרויקטים שלכם הם יותר תמ"א שהראיתי  – שאלה

, או 40החשובה היא לעבוד עם דיירים ולטפל בדיירים, לא בהכרח תמ"א  להבנתי הנקודה –תשובה 

 פינוי בינוי. 

אני קראתי על המלצה לקחת משרד עו"ד שהשלים תהליכים בתחום הספציפי ולא ראיתי  – שאלה

 .אצלכם

 ב הושלם במספר מקרים.  40נציגים ממליצים. פרויקט של תמ"א  17שלחתי רשימה של  –תשובה 

 ?האם סיימתם פרויקט של פינוי בינוי – שאלה

 במורשה. כעת אנחנו מלווים פרויקט ביהוד וברמת השרון עדיין אין פרויקט שהסתיים.  –תשובה 

לחתום על  נוייע ליירים שלא חתמו על כתב ההתחייבות, כדי לסהאם תוכל לייצג גם את הד – שאלה

 כתב הרשאה ראוי.

 צג אתכם בסכסוך עם עזרה ובצרון.לא אייאבל , אני אשמח לסייע –תשובה 



 
 

 

מו"מ היש כאן שני שלבים. יש מה שמגיע לנו מכח החוק. לדוג' אחוזי תוספת בנייה ויש את  – שאלה

 מול היזם וכאן זאת השאלה הקריטית. 

אין מה שמגיע בחוק. הכל זה שאלה של כלכלה, מה היזם רוצה להרוויח ומה הוא יכול  –תשובה 

. אני עו"ד לא שמאי, לא כלכלן ולא אדריכל. יש לי קי שאומר כך וכך מטר וכו'להרוויח. אין משהו חו

מתן ר שהוא עזרה ובצרון שהוא גוף מאוד חזק שיש לו יכולות כלכליות, שמאיות לנהל משא ונפרט

 בכל הנושאים הללו. 

 ?וד עניינים בכך שהיזם משלם את השכר שלךהאם אין ניג – שאלה

היה יותר פשוט אם מי שמשלם את שכרי זה היה אתם אבל  לא נוחה.זאת נקודת פתיחה  –תשובה 

כנראה מבחינה כלכלית זה לא אפשרי. אני לא מנהל שום מו"מ על השכר שלי. אני לא יודע איך זה 

זה שהכל דרך עזרה יחד עם זאת ,  . ד"כ אנחנו מעדיפים שהכסף מגיע דרך הדייריםיתבצע כאן, ב

 שקיפות. ע"ילהתמודד עם זה לטעמי ובצרון זה נוח. הדרך היחידה 

 )משרד כבירי, נבו קידר ושות'( עו"ד גיל נבו .ד

עומד בראש עורכי דין )יחד עם שני שותפים(. עו"ד גיל נבו  11אשר מונה  עומד בראש משרד עו"ד 

חשבים היום כאחד נ סיון של עשר שנים בתחום.יבעלי נמחלקת הנדל"ן וההתחדשות העירונית. 

מהמשרדים המובילים גם בתחום הנדל"ן וגם בתחום ההתחדשות העירונית. מייצגים התחדשות 

עירונית וגם פינוי בינוי. מייצגים גם יזמים ולרוב דיירים. עובדה זאת מאפשרת לנו ראייה דו צדדית 

ים ללקוחות שלנו גאמיקום הדירה נושא שהוא רגיש מאוד ואנחנו דועל לגבי הפרויקט. דובר לדוג' 

כך שאנחנו  10-11,עמק איילון  44-11דיירים בלה גוארדיה  118-כ שיקבלו במו"מ מול היזם. מייצגים

  מכירים היטב את מה שקורה בשכונת יד אליהו .

 GOזה  08%חתימות אין פרויקט.   188%לעולם בפרויקטים האלה יש דיירים שמתנגדים ועד שאין 

NO GO על פיצוי נזיקין. בתי המשפט מבינים שהחרב  מאפשר לתבוע סרבנים. כיום יש חוק ה

ים שבית המונפת על צווארם של סרבנים יזרז אותם לחתום ולכן על פי רוב הדיירים הסרבנים שמבינ

. ההליך המשפטי לוקח זמן. ולכן לא שומעים על תביעות הולכים וחותמיםהמשפט לא הולך לכיוונם 

עים ממני לייצג את התיקים האלה. היזם לוקח מטעמו עו"ד לייצג את כללי האתיקה מונאציין כי 

 התיקים הללו. תיקים אלו נמשכים באזור שנה וחצי.

 מה היתרונות של המשרד שלכם? – שאלה

אני יכול לתת לכם רשימה מכובדת של נציגים, בסופו יסיון בפרויקטים הללו. אנחנו עתירי נ –תשובה 

האלה הוא להביא לדיירים מוצר )חוזה( שנוח להתמצא בו ולהבין  של דבר מה שחשוב בפרויקטים

אנחנו יושבים דייר דייר ומסבירים לדיירים את  בשקיפות, אותו. כך מלבד העובדה שאנחנו פועלים

 משמעות החוזים. 

 איך אני לדעת שאתה מייצג אותי נאמנה? – שאלה

כדי לוודא שהם מכירים את  בשלב הראשון אני מחתים את הנציגות על הסכם שכ"ט–תשובה 

ההסכם. עו"ד שילווה אתכם עד סוף התהליך, ז"א עד המועד שבו אתם בוחרים את הדירות שלכם. 

עד רישום הבית המשותף כבעלי זכויות. נכון שמי שאמור לרשום את הבית המשותף הוא עו"ד של 

יך, שבתקנון של הבית היזם, אבל אנחנו מלווים את התהליך ומוודאים שהזכויות נרשמות כפי שצר

 אלקטריים, לדוג' איסור על התקנת מתקנים פוטו כל ההוראות שנועדים להגן עליכם,  המשותף יש את

 לוודא שכתוב במפורש "מגורים בלבד". 

 האם ליווית פרויקטים של פינוי בינוי אשר הסתיימו? – שאלה

ודדים בבודדים של מה לי שיש בלא מלווה פרויקטים של פינוי בינוי שהסתיימו . נדאני  –תשובה 

 פרויקטים כאלו.

 מי הקבלן בלה גוארדיה? – שאלה



 
 

 

בתל אביב. לחברה   שם הקבלן נחמיה דודידי, בונה את המגדלים ברחוב יצחק אלחנן –תשובה 

 קוראים "בין השדרות תל אביב בע"מ"

 איך אתה מבטיח את זכויות התושבים בהסכם? – שאלה

ל איזונים ובלמים בין הדיירים ליזמים. הדבר הראשון הוא ערבות ההסכם הוא מארג ש –תשובה 

. זאת ערבות שלא פשוט לממש אותה אבל היא "ערבות חוק מכר"להבטחת דירת התמורה. נקראת 

ערבות שמגינה עליכם. הערבות מופקדת בידי עו"ד שלכם ולא של היזם לפני שאתם מפנים את 

אני לוקח לעצמי גם את האחריות  וי הדירה שלכם. הדירה. ההתחייבות העיקרית שלכם היא פינ

 בהסדרת צוואות  זכויות יורשים, גירושים וכיו"ב. 

 יש דרך לשפר את ערבות חוק מכר? – שאלה

יש יזמים שמוכנים לתת את זה אבל צריך להבין שמדובר  -"ערבות חוק מכר משודרגת"  –תשובה 

למיטב ידיעתי אין תקדים במדינת ישראל  .בכסף שעולה ליזם. השדרוג מתבטא בתנאים למימושה

הערבות מופקדת אצל משרד העו"ד. יש יזמים בערבויות חוק מכר שמומשו, בד"כ מביאים  יזם אחר. 

. מאוד תלוי תוצאות בדיקות שאני מתעקש איתם לתת ערבות של שכירות לכל תקופת הבנייה

 .  ערבויות נוספות שאתם יכולים לבקש הוא ערבות מיסית.האיתנות הכלכלית שאני מבצע

 מה משך הזמן שאני מלווה אחר קבלת המפתח? – שאלה

 אחרי קבלת הדירה.  כ תקופת הליווי שלי נמתחת שנה וחציבד" –תשובה 

הגנה מעבר לכך. אזור יד אליהו מתבטא בהרבה תזוזות של קרקע, האם אתה כעו"ד נותן  – שאלה

 שלוש?אחרי שנתיים 

גם לגבי תקופת הבדק, הליווי שלי לא מתבטא בתביעות משפטיות ולא בטיפול של היזם  –תשובה 

כחלק בפרויקט. חוק מכר הדירות לא חל כשלעצמו על פרויקטים כאלה, תדאגו בחוזה שלכם להכיל 

רצה שזה יכנס להסכם, היזם יצטרך לשאת לשאלתך, אם במקרה שנאותו בתקופת הבדק והאחריות. 

  עלויות. ב

 ?יטפל בנו מי  – שאלה

במבצעי החתמה אני לא מגיע לבד, מגיעים מספר אנשים. בשלבי המו"מ מי שעומד בניהול  –תשובה 

המו"מ מול היזם זה אני. אבל תראו במפגשים שנקיים אותי ולפחות עוד עו"ד אחת כאמור שאנחנו 

 רוסית. דוברי החתמות, אנחנו מביאים גם לדוג עו"ד  הולכים במבצעי 

 רון וחלק לא, האם תסייע גם בכך?חלק מהאנשים חתמו על ההסכם מול עזרה ובצ – שאלה

עזרה ובצרון הם לא לקוח שלי, הם נותנם שירותים של תכלול השירותים, הם עושים  –תשובה 

 עבודה מצוינת. אבל מעולם לא עבדתי מול עזרה ובצרון. אם אני אהיה צריך לעבוד בנושא אין בעיה.

 איך אתה מתנהל מול יזם, כדי להשיג ממנו את המקסימום? – שאלה

מועד הכניסה שלי לפרויקט הוא מאוד קריטי ופה זה בזמן. בתל מונד הכנתי מכרז שבין  –תשובה 

בסוף גם  היתר התמורות שהוא מקבל מהיזם. אני קבעתי את הפרמטר שליזמים הכי טובים במשק.

 ובילות. דבר ראשון אני מברר את הצרכים של הדיירים.עשינו התמחרות בין שתי החברות המ

 סיכום פגישה:

להתקדם עם משרדי עו"ד גיל נבו ועו"ד רונן אשר וזיו לב. עזרה ובצרון  עפ"י החלטת הנציגויות ניתן

יעבירו את סיכום הפגישה ואת המסמכים המפורטים של המשרדים. באחריות חברי הנציגות 

 רשמות נוספת.להתקשר לממליצים, לבקר את עורכי הדין במשרדם להת

 .החלטה הוא שבועייםקבלת ל שיינתןהוסכם כי משך הזמן 

 .10.0.10ום לא יאוחר מיעל כן נבקשכם לשלוח אלינו את תשובתכם 

 


