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1976מאז

ן "נדל, ייצוג דיירים בהתחדשות עירונית

.וליטיגציה



דירותבעלימלווהחברתנו
תנאי,זכויותיהםלשיפורבמסעם

ומבין,נכסיהםוערךחייהם
בארץהיחידותהחברות

ולא)דירותבעליבייצוגהמתמחות
.(במקביליזמיםבייצוג

העניקואשרבישראלהראשונות
שללפרויקטיםמשפטיליווי

ניסיוןבעלי.עירוניתהתחדשות
אותםומוניטיןמקצועיות,רב

בעלי7,000-למעלבייצוגרכשה
.הארץרחביבכלדירות

סוגיותבפתרוןמוכחניסיון
,פרטניותמשפטיותובעיות
הליכי,ערבויותמימושלרבות

,רישוםהליכי,"סרבןדייר"
מולמ"מו,ירושות,עיקולים

.'וכואזהרההערות,בנקים

בצוותיםבעבודהדוגלתהחברה
רמותמכלהמשלביםדורייםבין

המאפשרבאופן,והוותקהניסיון
,ויצירתישקוף,אמיןשרותמתן
.ופרטניממוקד,אישיליוויתוך

דייריםבייצוגניסיון



הערכאותבכלהמשפטיוהליוויהייצוגשעותואלפיהניסיוןשנות
הדיןעריכתמחברותלאחתהחברהאתשהפכוהם,המשפטיות

.בתחוםוהמוערכותהמנוסות

גופיםלרבות,השיפוטיותהערכאותבכללבייצוגמתמחים'ושותיהב
המשפטובביתהמחוזייםהמשפטבבתיובפרט,שיפוטייםמעיןומוסדות

,מאוזן,נכוןבאופן"הלקוחעבורנלחם"אשרכמייצגמוניטיןבעלי.העליון
.ואיכותייצירתי



ומנהלותדירוגים

היועציםבמאגרנכלל'ושותיהבמשרד
,תקווהפתחלדוגמההשונותבמנהלות

,לוד,גןרמת,נתניה,ורחובותלציוןראשון
.משהקריית,שבעבאר

בייצוגמובילהכחברהנבחרה'ושותיהב
’Dunי"עפדיירים רביעיתשנה(100

עירוניתלהתחדשותוהמדד,(ברציפות
עקביבאופןמדורגת.2020לשנת

ביותרהגבוההדירוג)מובילהכחברה
מהדירוגיםאחדבכל,(לקבלשניתן

.עירוניתבהתחדשותשפורסמו



ופודקאסטהתקשרות

בהנחייתו,עירוניתהתחדשותפודקאסט
במשרדמנהלשותף,יהבארנוןד"עושל
.'ושותיהב

המומחיםמיטבמתארחיםבפרקים
לים"מנכ-העירוניתההתחדשותבתחום
אדריכלים,יזמים,שמאים,גדולותמחברת

.ועוד

בנוגעהשונותהשאלותעלעוניםבו
.וחשיבותהעירוניתלהתחדשות



פרויקטים לדוגמא

תל אביב

סטטוס הפרויקטהיקףשם הפרויקט  

 4001434דפנה  
90%ב חתום מעל .הסכם פ, בתוקףע"תב

.בקשת היתר בנייה, מהדיירים

3001000גני לבנה
.  ע"לתבהליכי תכנון , המחוזיתבועדהלפני קליטה 

חתימות60%

 100600סנפיר
.המחוזיתבועדהלפני קליטה , ע"לתבהליכי תכנון 

.חתימות80%

מכרז יזמים  97291יפת

24180הטייסים
.  קיימת מנהלת, הסכם סופי מלא, בתוקף ע"תב

.שובצו הדירות. לפני פינוי

חתימות64%,  הסכם סגור54108גארדיהלה 

ע"לתבהוגשה בקשה . חתימות329880%ברגסון

חתימות 50%-כ3296בר לב

הוגשה בקשה להיתר בניה, חתימות90%מעל 3785ויצמן  

.מ משפטי"לקראת תחילת מו. נבחר יזם2235ארבע ארצות 

חתימות70%, הסכם סגור1434פנקס 

1434בבלי
התקבל היתר בניה. חתימות מול היזם100%

הוגשה התנגדות 

הוגשה בקשה להיתר בניה. חתימות173280%פישמן מימון

1723אנטיגונוס
.הוגשו תביעות מול דיירים סרבנים. הסכם חתום

התקבל היתר בניה בתנאים

. א הריסה "תמ, הוגשה בקשה להיתר בנייה112080לואי מרשל

.   הוגשה בקשה להיתר, לאחר דיון ראשון בוועדה~14דב הוז 



פרויקטים לדוגמא

הרצליה

סטטוס הפרויקטהיקףשם הפרויקט

/ שיכון דרום 
מוילנההגאון 

200600

דיון בוועדת , בתוקףע"תב
.ערר

.לקראת הגשת היתר בניה

חתימות על ההסכם 86516ם בן גוריון"רמב

מתחם אלרואי 
הצנחנים

132430
השלמת החתימות על  

.הסכמים מלאים

נווה  -בר כוכבא 
ישראל

בניה124400

רבי עקיבא פינת 
בן גוריון

20 200

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

.  העירייה

56191רבי עקיבא
היזם  , נחתמו ההסכמים

.ע"התבמקדם את 

,  תפוח-נווה עמל
תמר

54180

שילוב כוחות ביחד עם היזם  
לאישור תוכנית על ידי  

.העירייה

מתחם אלרואי 
מרכז מסחרי

חתימות על ההסכם 26140

39100הרב קוק

חתימות על הסכם 100%
נחתם הסכם על הליווי . מלא

.הבנקאי



פרויקטים לדוגמא

רמת גן

סטטוס הפרויקטהיקףשם הפרויקט  

מכרז יזמים180600מתחם הבורסה  

ביאליק פינת 
ארלוזורוב

מכרז יזמים120360

.  מ מול היזם תדהר"מו100300(2)בוטינסקי 'ז

39259סוקולוב
שינוי מדיניות בעירייה  , מ עם היזם"ניהול מו

לפינוי בינוי וצירוף בניינים נוספים  38א"מתמ
.על מנת להתאים לדרישות החדשות

.אינווסטמ על הסכם מול אנגל "מו66192הרב לוין

3975הבנים
עם חתימת הבעלים הרשומים בטאבו של 

מהדירות הקיימות בכל שלושת 80%לפחת 
.הבניינים

. לקראת כנס חתימות, הסכם סגור1663ארלוזורוב 

מכרז יזמיםטרם ידוע36שדרות הילד



"בינוי פינוי בינוי"
רמת אליהו-ראשון לציון 

במסגרתבארץהגדוליםהפרויקטיםאחד
תכניתביצועבאמצעות,עירוניתהתחדשות

,הפרטיותבדירותהשכונהלשדרוגמקיפה
הציבוריובמרחב38א"ותמ,בינוי-פינוי-בינוי

.התושביםלרווחת

דונם633-כשלשטחעלפרוסההתוכנית
במבנישייבנודיוריחידות5,397וכוללת
55,000-כשלתוספת,קומות9-30שלמגורים

עבורדונם12-כ,תעסוקהשטחיעבורר"מ
שטחיםעבורדונם23-וכציבורשטחי

.פתוחים

:מייצג' מתחמים שמשרד יהב ושות11

11+15פיילוט  -שי עגנון 1

2

ומינץגולינקין, שי עגנון 
13

2-8
8-16

30שי עגנון 3

10הכנסת 4

5
7-17אריאבוהכנסת אריאב

9-13הכנסת 

3+5אריאב 6

6+8אריאב 7

23אנילביץ  8

30אנילביץ  9

10
51-55אנילביץ 14מתחם 

3-11חנה סנש 

11
,  2+4אריאב, 4מינץ 25מתחם 

33-39זלמן שניאור 



פרויקטים בכל הארץ

–

–

–(Moment)

(גפן–



–

פרויקטים בכל הארץ

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✓



ובאתרבפייסבוקתוכלו לבקר אותנו 
www.yahavco.com

03-6137731: פקס|03-6137730: 'טל

office@yahavco.com: ל"דוא

|7דרך מנחם בגין :כתובת
|10קומה |בית גיבור ספורט

5268102רמת גן 

http://www.yahavco.com/
mailto:office@yahavco.com

