
 

 

 

 

 

 

 להלן עיקרי הדברים:

 –פרויקטים, עזרה ובצרון, מנהל עומר זיו

אשר נבדקו ע"י עזרה ובצרון  ,שוניםנציגי בעלי הדירות הנבחרים התבקשו ללמוד על משרדי עורכי דין 
ונמצאו מתאימים לליווי דיירים מבחינת כוח האדם המתאים לעבודה, הניסיון בתחום והתחייבותם למתן 

להזמין את עו"ד גרשון שניידר  וחלטהנציגים ההמשרדים ע"י שירותים משפטיים הולמים. לאחר בדיקת 
 מפועלו. להתרשמות 

  –שון שניידר עו"ד גרשון שניידר, משרד גר

עו"ד שניידר סיפר קצת על עצמו ועל ניסיונו בתחום. כמו כן סקר את כוח האדם במשרד שיעמיד לטובת 
 ליווי הפרויקט וניסיונם בתחום. עו"ד שניידר הדגיש כי משרדו מייצג אך ורק דיירים בעסקאות השונות.

 מצורף פרופיל משרד עם מספר פרויקטים שהמשרד מלווה. 

 לעו"ד שניידר ובותשאלות ותש

 הדגשים שעליהם תתעקש בהסכם עם יזם?מה   –שאלה 

טחונות הם החשובים ביותר. אני אעמוד על כמה דגשים ימול היזם הבבהסכם המשפטי  – תשובה
 עיקריים:

 ערבות חוק מכר על גובה סכום הדירה העתידית שלכם .1

 חלופיתעל השכירות בזמן השהיה מחוץ לביתכם בדירה אוטונומית ערבות  .2

 ערבות אוטונומית למיסוי .3

 ערבות שנת בדק ואחריות עד שבע שנים לאחר קבלת מפתח לדירה החדשה. .4

 לוחות זמנים וקנסות על אי עמידה בלוחות הזמנים .5

 מה הדגשים לבחירת יזם לביצוע הפרויקט? –שאלה 

 יש כמה דגשים חשובים: – תשובה

ין לו ניסיון בפינוי ואכלוס של דיירים זה עשוי ניסיון בפינוי בינוי. יהיה היזם טוב כשהיה, אם א .1
 מאד להקשות עליו ועל התהליך.

 בחירת קבלן בעל סיווג המתאים לבניית פרויקט שכזה. .2

 אנחנו בוחרים את היזם, האם תהיה לנו אמירה בבחירת הקבלן המבצע?  – שאלה

יזמיות גדולות אשר מעסיקות יש להדגיש כי ישנם יזמים אשר הם גם קבלנים אך קיימות חברות  –תשובה 
קבלני ביצוע מבחוץ. לרוב אין לנו אמירה בבחירת הקבלן אבל כן נוכל לעמוד על הדגשים לבחירתו בתנאים 

 למכרז ובהסכם שייחתם אל מול היזם.

 

 9.10.18 תאריך 6דירה  8יפתח  מקום 

 משתתפים

 
שוקי לוינגר, אילנה אלי, אריה ריבנר, רומן מבשב, משה  :נציגי דיירים

 אבי רפאל, רמה שקולניק, גלעד מלצר פרידריך,
 עומר זיו: עזרה ובצרון
 .עו"ד גרשון שניידר :גרשון שניידר משרד עו"ד

 נושא
 בעלי דירותנציגי כינוס  –8-12יפתח  /62לה גוארדיה  פרויקט פינוי בינוי

 לבחירת עו"ד לליווי דיירים



 

 

 

 

 

 כיצד אתה רואה את התהליך מול היזם ובעלי הדירות מבחינת זמנים?  –שאלה 

חודשים. לאחר מכן איתור בעלי הדירות והחתמתם  4-6וי לקחת בין מו"מ על חוזה מול יזם עש –תשובה 
 עשויים לקחת זמן

 אתם משרד לא גדול. האם תוכלו לעמוד בכמות הפרויקטים ולתת לנו את המענה הנדרש? –שאלה 

חד משמעית. אני אישית )עו"ד שניידר( עורך את החוזים שלא כמו במשרדים גדולים בהם עורכי   -תשובה 
רים מטפלים בהסכמים. במידה ויהיה צורך נצרף עוד עורכי דין כדי להבטיח שהטיפול בכם לא דין צעי
 ייפגע. 

 שכר  הטרחה ישולם ע"י היזם. כיצד נדע שאתה משרת את האינטרס שלנו ולא של היזם? –שאלה 

בייצוגנו משרדינו כהחלטה שקיבלתי אינו מייצג יזמים על מנת שנוכל היות נקיים כמה שיותר  –תשובה 
 של הדיירים.

היתרון בליווי מינהלת עירונית הוא שמרבית הנושאים המשפטיים וגם התכנון נעשים עוד לפני שיזם  עומר:
נכנס לתמונה, כך שלא יהיה חשש מהתערבות היזם בעקרונות העיקריים שנציב להסכם. כל יזם שירצה 

 להציע עצמו במכרז לפרויקט יצטרך להתחייב לעקרונות אלו.

 מה בנוגע למפרט טכני, מי יעמוד על העקרונות למפרט והאם נצטרך להתפשר על מפרט בסיסי? – שאלה

עוד לפני ההסכם שייחתם אתם תבחרו מפקח מטעמכם אשר תפקידו יהיה לבנות עבורכם את  – תשובה
אינו יותאם לצרכים ורצונות שלכם ולא יהיה מפרט בסיסי. כל זאת כמובן שהוא המפרט הטכני. המפרט 

 חורג מהכלכליות של הפרויקט. המפרט הטכני יוצג אף הוא בתנאים למכרז ולהסכם.

 כיצד הנושא יטופל?גדלי הדירות לא זהים.  –שאלה 

התמורה היא אחידה לכל בעלי הדירות. את הנושא נצטרך לעגן בהסכם מול היזם. אתם תמנו   -תשובה 
 הדירות השונות.שמאי אשר תפקידו יהיה לנקד את ולאפיין את 

 מה החוק אומר לגבי מתנגדים/ סרבנים? – שאלה

 הסכמות מצד בעלי הדירות. 80%החוק קבע שכדי לצאת לעסקת פינוי בינוי יש להשיג  – תשובה

 מה עושים עם הסרבנים? –שאלה 

בשלב ראשון מוציאים מכתב מעו"ד. במרבית המקרים, לאחר מכתב זה מרבית הסרבנים   -תשובה 
ם עם  רוב בעלי הדירות. כאלו שעדיין מבוצרים בעמדתם עשויים להגיע לבית משפט ולהיתבע על מתיישרי

 עיכוב הפרויקט.

 האם אתה תייצג את בעלי הדירות בתביעה אל מול הסרבנים? -שאלה

לרוב אני מבקש לא להיות זה שייצג את בעלי הדירות בתביעה מכיוון שבמידה ויחתמו לאחר  –תשובה 
 ההסכם אני צריך לייצג גם אותם.מכן על 

 מה בנוגע לאוכלוסיית הקשישים? –שאלה 

זו סוגיה מאד בוערת היום בכל מה שנוגע להתחדשות עירונית. יצא חוק לאחרונה שקבע כי  –תשובה 
ישנן עוד אפשרויות והקלות קשישים אשר ירצו בזאת יוכלו להתפנות לדיור מוגן וכל זאת על חשבון היזם. 

 וק.במסגרת הח

 מה בנוגע לעלויות תחזוקה, כיצד נוכל לשלם ועד בית בבניין חדש? –שאלה 

מטרתה להשלים את הפער בין מה שאתם משלמים אשר לתקופה  מהיזם דרוש קרן הוניתנאנו  –תשובה 
 היום לבין כמה שתצטרכו לשלם בבניין החדש 

מיד היזם את הקרן ההונית לתקופה של עיריית תל אביב עומדת על כך שפרויקטים של פינוי בינוי יעעומר: 
 שנים לכל בעלי הדירות אשר חוזרים לגור במתחם. 10

 



 

 

 

 

ה על יסיכלושל אותהיה העמסה  , בעקבות תכניות ההתחדשות העירונית,הקרובותבשנים  –שאלה 
 עם הסוגיה?להתמודד . כיצד צפוי העירייה והחינוך תשתיות התחבורה

, פגישה אצל אדר' עירא רוזן, רכז תכנון בכיר במינהל ההנדסה של עיריית תל אביב נתאם לכםו אנ: עומר
 .לתת לכם מענה הולם לכל השאלות בנושאעל מנת שיוכל בצוות מזרח, 

 

 

 

 עו"דבחירת 

לאחר שמיעת דבריו של עו"ד גרשון שניידר הוחלט פה אחד ע"י נציגות הדיירים להמליץ על משרדו לייצוג 
 .8-12ויפתח  62בעלי הדירות בבניינים לה גוארדיה 

 לכלל בעלי הדירות להצגת עורך הדין.יתקיים מפגש  :מה הלאה


