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הרצליה
חברת עורכי דין ביסודה של דינה יהב,
עורכת דין ונוטריון
ייצוג דיירים בהתחדשות עירונית ,נדל"ן
וליטיגציה.

ניסיון בייצוג דיירים
חברתנו מלווה בעלי דירות
במסעם לשיפור זכויותיהם ,תנאי
חייהם וערך נכסיהם ,ומבין
בארץ
היחידות
החברות
המתמחות בייצוג בעלי דירות (ולא
בייצוג יזמים במקביל).
הראשונות בישראל אשר העניקו
ליווי משפטי לפרויקטים של
התחדשות עירונית .בעלי ניסיון
רב ,מקצועיות ומוניטין אותם
רכשה בייצוג מעל ל 7,000-בעלי
דירות בכל רחבי הארץ.

ניסיון מוכח בפתרון סוגיות
ובעיות משפטיות פרטניות,
לרבות מימוש ערבויות ,הליכי
"דייר סרבן" ,הליכי רישום,
עיקולים ,ירושות ,מו"מ מול
בנקים ,הערות אזהרה וכו'.
החברה דוגלת בעבודה בצוותים
בין דוריים המשלבים מכל רמות
הניסיון והוותק ,באופן המאפשר
מתן שרות אמין ,שקוף ויצירתי,
תוך ליווי אישי ,ממוקד ופרטני.

יהב ושות' מתמחים בייצוג בכלל הערכאות השיפוטיות ,לרבות גופים
ומוסדות מעין שיפוטיים ,ובפרט בבתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט
העליון .בעלי מוניטין כמייצג אשר "נלחם עבור הלקוח" באופן נכון ,מאוזן,
יצירתי ואיכותי.
שנות הניסיון ואלפי שעות הייצוג והליווי המשפטי בכל הערכאות
המשפטיות ,הם שהפכו את החברה לאחת מחברות עריכת הדין
המנוסות והמוערכות בתחום.

דירוגים ומנהלות
יהב ושות' נבחרה כחברה מובילה בייצוג
דיירים עפ"י ) Dun’ 100שנה רביעית
ברציפות) ,והמדד להתחדשות עירונית
לשנת  . 2021מדורגת באופן עקבי
כחברה מובילה (הדירוג הגבוה ביותר
שניתן לקבל) ,בכל אחד מהדירוגים
שפורסמו בהתחדשות עירונית.
משרד יהב ושות' נכלל במאגר היועצים
במנהלות השונות לדוגמה פתח תקווה,
ראשון לציון ורחובות ,נתניה ,רמת גן ,לוד,
באר שבע ,קריית משה.

התקשרות ופודקאסט

פודקאסט התחדשות עירונית ,בהנחייתו
של עו"ד ארנון יהב ,שותף מנהל במשרד
יהב ושות'.
בפרקים מתארחים מיטב המומחים
בתחום ההתחדשות העירונית -מנכ"לים
מחברת גדולות ,שמאים ,יזמים ,אדריכלים
ועוד.
בו עונים על השאלות השונות בנוגע
להתחדשות עירונית וחשיבותה.

הרצליה
פרויקטים לדוגמא

שם הפרויקט

סטטוס הפרויקט

היקף

שיכון דרום /
הגאון מוילנה

200

600

תב"ע בתוקף ,דיון בוועדת
ערר.
לקראת הגשת היתר בניה.

רמב"ם בן גוריון

86

516

חתימות על ההסכם

מתחם אלרואי
הצנחנים

132

430

השלמת החתימות על
הסכמים מלאים.

בר כוכבא -נווה
ישראל

124

400

בניה

רבי עקיבא פינת
בן גוריון

20

200

הסכם חתום ,לקראת הגשה
לתב"ע  -אושר מתווה ע"י
העירייה.

רבי עקיבא

56

191

נחתמו ההסכמים ,היזם
מקדם את התב"ע.

נווה עמל -תפוח,
תמר

54

180

שילוב כוחות ביחד עם היזם
לאישור תוכנית על ידי
העירייה.

מתחם אלרואי
מרכז מסחרי

26

140

חתימות על ההסכם

הרב קוק

39

100

 100%חתימות על הסכם
מלא .נחתם הסכם על הליווי
הבנקאי.
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בני ברק
הוד השרון
הרצליה
חולון
חיפה
יבנה
יהוד
ירושלים
כפר סבא
לוד
נשר
נתניה
פתח תקווה
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רמת גן
רעננה
תל אביב ועוד..
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