
 

 

 

18.7.16 

 23-33דיירי לה גארדיה  לכבוד:

  

  33-23סטטוס התקדמות פרויקט  הפינוי בינוי במתחם לה גארדיה הנדון : 

 

פינוי בינוי במתחם  הבמספר פעולות שבוצעו בשבועות האחרנים  לקידום פרויקט  לעדכנכםאנו שמחים  .א
 23-33לה גארדיה 

 בחרו את הנציגים לקידום הפרויקט אשר ות בעלי דיר תנערכה אסיפ –נבחרה נציגות לכל בניין. 

 ) נספח א' שמות הנציגים(         

 לאחר שכלול התוצאות,המשרדים  11 רשימהמשרדי עו"ד מתוך  4הנבחרת בחרה  הנציגות, 

 משרדים עלו ראשונים, והם:ארבעה           

דוד שילדובר עורכי  יגאל ארנון ושות'
 דין ונטוריון 

כבירי , נבו, קידר  ל. עמידור ושות' 
 ושות'

             

  קיימנו אסיפת נציגויות שמטרתה לבחור את משרד עו"ד אשר ייצג ויילווה את בעלי  13.7.16בתאריך
בין היתר עלו נושאים , לאסיפה הגיעו כל ארבעת המשרדים והציגו עצמם בפני הנציגויות ,הדירות 

משרדי עו"ד לבעלי אופן הטיפול והליווי שיעניקו ו , פירוט השירותיםתחום אחריותם מקצועיים בחינת
 הדירות.

   מוחלטקולות ברוב נבחר  של עו"ד גיל נבו בהובלתו ושות'  כבירי, נבו קידר המשרד אני שמח לבשר כי    

 והוא המשרד אשר ייצג את בעלי הדירות בפרויקט .    

  קעין נדלן ומקרתחום הושות'  קידר -נבו-נספח ב' משרד כבירי     

 נוספים                 ניתן לראות תחומים  www.knklaw.co.il ובאתר שכתובתו     

ת הסכם ההתקשרות מול עזרה ובצרון לבחינ , עו"ד גיל נבות עם יובימים  הקרובים יפגשו חברי הנציגו .ב
             כלל בעלי הדירות במתחם.לקראת חתימת 

ברצוני להודות לנציגויות הבניינים אשר תרומתם והרתמותם במאמץ משותף מקדם ומייעל את התקדמות  .ג
חלק חשוב בקידום הפרויקט ובהצלחתו  ואנו מזמינים תושבים  בעלי הדירותנציגי באנו רואים הפרויקט. 

 נוספים לקחת חלק בקידום הפרויקט .

 בברכה. .ד

  דוד חג'ג'                                                                                   

 מנהל קשרי דיירים                                                                                   

 עזרה ובצרון                                                                                

                                                                                 054-7882283  

b.co.il-davidh@e                      

                                                                                : נעמה בן זאב סמנכ"לית התחדשות עירונית העתק   
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 נספח א' שמות הנציגים 
 

 27לה גארדיה  25לה גארדיה  23לה גארדיה 

 קרופיצקי אלכסנדר
 זהבי מאיו רונית 

 אורלי חיזקי
 שוקי בכר

 

 לוי אבשלום 
 יוסף אדלר 

 שרית שושני
 אפרת בעדני והבה 

 חנה ואורטל מור 
 יוסף גולדנברג 

 

 דמןמשה גרונ
 אליעזר סלומון 

 רן אופיר 

 33לה גארדיה  31לה גארדיה  29לה גארדיה 

 שרי עזרא 
 רונית ארגמן 

 חנן פרישקולניק 
 

 אלי מנדלברג 
 משיח יוסי 

 זליפה כוכבי 
 זהר אברהמי 

 רוני היקרי 
 נתן רוטנברג

 אורית ליברמן

 
 

 ושות'קידר  –נבו  –נספח ב'  נדלן ומקרקעין משרד ע"ד כבירי 
 

 ליווי שכירות, והסכמי מכר הסכמי עריכת רבדיו: כל על המקרקעין בתחום עוסק קידר-נבו-כבירי עו"ד משרד
 דיור ובניה, תכנון ,38 תמ"א ולפי בינוי'-'פינוי מסוג פרויקטים ליווי כאחד(, ומורכבות )פשוטות עסקאות

 שונים בנושאים הערכאות בכל בימ"ש( יקי)ת ליטיגציה וניהול וקבלנים יזמים ייצוג הדייר, הגנת דיני ציבורי,
 וכו'. למקרקעין הנוגעים

  
 משפטיות דעת חוות מתן לרבות העסקה, בחינת משלב החל ידו על המטופל פרויקט כל מלווה המשרד
 בטיפול וכלה הנדרשים, המשפטיים המסמכים בניסוח עוד המשך ומתן, משא בניהול המשך הצורך, במקרה
 הזכויות. וברישום ןהמקרקעי מיסוי בהיבטי

  
 אישי ויועץ עוזר בעבר היה אשר המקרקעין, מחלקת ומנהל במשרד בכיר שותף נבו, גיל עו"ד של הרב ניסיונו
 עסקאות בקידום וכן זה, בתחום המשרד בהתמקצעות רבות הוא אף סייע ישראל, מקרקעי מינהל למנהל

 המקרקעין מדיניות נבכי עם המשרד הכרות ובשל זו, ספציפית התמחות בזכות לקוחותינו. של המקרקעין
 פרויקטים עבורם לקדם לקוחותיו, עבור מורכבות משפטיות סוגיות עם להתמודד המשרד מצליח בישראל,

 בנושאי יותר מורכב טיפול גם ללקוחותיו מעניק המשרד הצורך, סבוכות.במידת בעיות ולפתור הנדל"ן בתחום
 ועוד. בניה ליקויי המשפט, בבית ועתירות תתביעו במכרזים, טיפול כגון מקרקעין,

  
 גופים למנות ניתן ובהווה, בעבר לקוחותיו, ובין נרחבת, מקצועית להכרה המשרד זכה המקרקעין בתחום

 הממשלתית החברה בנכסים, השתתפויות חברת חלמיש, כגון: המקרקעין, בתחום במשק מהמובילים
 ועוד. ישראל חוצה כביש חברת יאיר, ב. חברת השקעות, אמות לתיירות,

 
 www.knkiaw.co.ilניתן לקבל פרטים נוספים באתר שכתובתו 

http://www.knkiaw.co.il/

