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מסמך מנחה זה וכל האמור מהווים מידע כללי ותמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי  

.  אין באמור כדי להקים טענה כלשהי דרישה או תביעה כלפי  ולתושבות ים והוא ניתן כשרות לתושב 

 נהלת. יהמנהלת להתחדשות עירונית בכפר סבא ו/או כלפי באי כוח המ

 

 בהתחדשות עירוניתות /עו"ד דייריםמדריך לבחירת  

 

בפרויקטים דירות  בעלי  המייצג  הדין  עורך  ייצוג   תפקיד  הוא  עירונית  התחדשות  של 

משפטי וליווי בעלי הדירות כקבוצה לאורך כל הפרויקט, עד למסירת הדירה החדשה.  

של   לזכויותיהם  לדאוג  שתפקידו  עירונית  התחדשות  בפרויקט  מפתח  בגורם  מדובר 

 ולכן חשוב ביותר שבעלי הדירות יהיו אלו שבוחרים את עורך הדין.  בעלי הנכסים,

ייצוג ושכר טרחה אשר מגדיר את תפקידי עורך  מומלץ כי הצדדים יחתמו על הסכם 

הדין, את שלבי התהליך השונים ואת ההסדרים העקרוניים לגבי שכר הטרחה שלו.  

ורם אחר. כלומר, עם רצוי לבחור עו"ד כשלב ראשון טרם התקשרות עם יזם או כל ג

קבלת הסכמה רחבה של בעלי הדירות לביצוע פרויקט מסוג התחדשות עירונית, וזאת 

 על מנת שעורך הדין ילווה את בעלי הדירות לכל אורך התהליך.  

על הסכם הייצוג עם עורך הדין שייבחר. התחייבות  תחתום  הנציגות היא שמומלץ כי  

בעלי הדירות היא כלפי בעלי הדירות בלבד.  היזם לשלם את שכר טרחת עורך הדין של

הסכם הייצוג יצורף להסכם שייחתם בין בעלי הדירות לבין היזם שייבחר, והיזם יחתום  

בשוליו על הסכמתו והתחייבותו לשאת בשכר טרחת עורך הדין. חשוב לציין, ששכר  

נהל משא הטרחה צריך להיות שקוף לנציגות, ועורך הדין שמייצג את בעלי הדירות לא י

 .ומתן עם היזם על שכר טרחתו
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 תהליך מומלץ לבחירת עו"ד 

שבו תבחרו את עורך הדין. חשוב שההליך יהיה מסודר ושקוף    מהו התהליך   קבעו מראש  .1

וקבלת   תיעוד מסודר  על  ולנמק את ההחלטות שתקבלו. הקפידו  כך שתוכלו להסביר 

 החלטות מנומקת. 

בררו מהם התפקידים המומלצים של עורך הדין בתהליך וגבשו מהם הקריטריונים  :  הכנה .2

שהוא נותן וסוגיות נוספות שחשובות  שחשובים לכם בעו"ד מייצג, כולל סל השירותים  

)ראו   ל"  ים נספחבלכם  דיירים הצעות  עו"ד  לבחירת  העבודה ו"   " קריטריונים  תכולת 

,  (. החליטו מי מוביל את התהליך )כל הנציגות"המומלצת מעורך דין המייצג בעלי דירות 

וכיצד מעדכנים את שאר הנציגות      או ו/או בעלי דירות נוספים(  וועדה מתוך הנציגות 

 ושאר בעלי הדירות. 

שתקבלו .3 בין ההצעות  וטבלה המשווה  הדין  לעורך  אחיד  פנייה  יצירת    : גיבוש מסמך 

ולשאר  מסודר  או פורמט  טבלה   ונגיש לנציגות  אחר להשוואה חשובים כדי שיהיה קל 

 הדיירים לבחון את החומרים והמידע שתאספו ולקבל החלטה.  

נכסים בפרויקטים    להתייעץ עם בעלי מומלץ    איתור משרדי עו"ד העומדים בקריטריונים:  .4

עזר במפת ה  יניתן לה  לקבלת המלצות.מקומות אחרים  בעיר ובשל התחדשות עירונית  

GIS רויקטים של התחדשות עירונית בעיר.  של כפ"ס לקבל מידע על פ   

 תהליך המיון ובחינת המועמדים:  .5

הכינו מראש      עם עורכי הדין.  וקיום פגישותפנייה לעורכי הדין  שליחת מסמך   .א

 .  שאלות ונושאים שרוצים לברר בפגישות 

: מומלץ ליצור קשר עם בעלי נכסים בפרויקטים שליווה  ממליצים  בעלי נכסים . ב

)ראו    עוה"ד. בקשו המלצות מעורך הדין, ו/או אתרו בעלי נכסים באופן עצמאי 

 .  לעיל( 4סעיף 

בין הפרמטרים שהחלטתם שחשובים לכם בפורמט הטבלה שיצרתם    השוואה  .ג

 להשוואה. חזרו לעורכי הדין שוב בשאלות ובמידע שחסר לכם.  

שוב  וחלאחר פגישות עם כמה עורכי דין וארגון המידע, מומלץ  :  רותשיתוף כלל בעלי הדי  .6

 .  שהנציגות תציג את המידע בצורה מאורגנת ונגישה לכלל בעלי הדירות

אסיפת בעלי דירות או פגישת נציגות )בהתאם לכתב ההסמכה של הנציגות(.  :  החלטה .7

 פרסום ההחלטה בצורה גלויה ושקופה לשאר בעלי הדירות.  

mailto:minhelet@ksaba.co.il


 
 

     מינהלת התחדשות עירונית עיריית כפר סבא
 minhelet@ksaba.co.il  |7901631-09|  כפר סבא,  1, כניסה ב', קומה 10יד חרוצים 

 

 נספחים: 

 קריטריונים לבחירת עו"ד דיירים .1

 תכולת העבודה המומלצת מעורך דין המייצג בעלי דירות .2

 

 לבחירת עו"ד דיירים  קריטריונים .1

להלן המלצות כלליות וקווים מנחים לבחירת משרד עורך דין שייצג את בעל הדירות בפרויקט. רשימה זו 

הזכויות רשאים להוסיף ו/או   יהיא מהווה רשימה פתוחה אשר בעלהינה רשימה של תנאים מצטברים, אולם 

 לגרוע ולהתאים אותה לדרישותיהם ולאופי הפרויקט.   

: כולל כתובות הפרויקטים / פינוי בינוי ופירוט דוגמאות  38ניסיון בליווי פרויקטים של תמ"א   •

שב השלב  היזם(;  או  הדירות  )בעלי  בעסקה  הדין  עורך  ייצג  צד  איזה  פרויקט וציון  כל  מצוי  ו 

 פרויקטים בביצוע, פרויקטים שהסתיימו וכו'(.   )התארגנות, חוזים חתומים,

 דרכי התקשרות עימם.  כולל, שמות דיירים ממליצים •

)ראו נספח    פירוט התפקידים והשירותים שנותן עורך הדין לבעלי הנכסים תפקידיו של עורך הדין:   •

 . תכולת עבודה מומלצת"(" 2

 הדירות, רישום צו בית משותף וכו'(? בפרויקט יינתן הליווי המשפטי )אכלוס  עד איזה שלב •

 צפויים עם בעלי דירות מתנגדים ובכלל קשיים צפויים בפרויקט  קשיים משפטייםמתן הסבר על   •

 וכיצד עוה"ד מציע להתמודד איתם.  

הבהרה    כולל המבוקש וכן פירוט של אבני הדרך לתשלום,    הצעת עורך הדין לשכר הטרחה קבלת   •

הנושאים בתשלום שכר הטרחה המבוקש. אך חשוב ששכ"ט יהיה  כי ככלל בעלי הדירות אינם  

 שקוף וגלוי לנציגות וכן עורך הדין לא ינהל מו"מ עם היזם על שכר הטרחה ללא הנציגות. 

יש משרדי עורכי דין גדולים ובינוניים שמועסקים בהם עורכי    –   זהות נותני השירותים הישירים •

באופן אישי את השירותים לבעלי הדירות, ולוודא שיש   דין רבים. יש לוודא מיהו עורך הדין שייתן

 לו באופן אישי ניסיון מתאים. 

ניגוד עניינים עם עוה"ד שעמו אתם מתקשרים  ניגוד עניינים • חשוב לבדוק כי   –: בדיקה שאין 

 עורך הדין לא מייצג את היזם באותו פרויקט או בפרויקטים אחרים ושהוא אכן ייצג אתכם נאמנה.

"רכ • זמן(: ה"  התרשמות  הרבה  יחד  לעבוד  הולכים  שאתם  זכרו  מאד.   )חשובה 

השאר:   בין  לו,  יש  האם  ביניכם?  שיש  הכימיה  מה  הדין?  מעורך  מתרשמים  אתם   כיצד 

ומחלוקות  סכסוכים  לפתור  יכולת  צדדים,  בין  לגשר  יכולת  גבוהה,  בינאישית  תקשורת  יכולת 

עמיד אסרטיביות,  מו"מ,  בניהול  ידע  יצירתיות,  בעלי בדרכים  לצרכי  וקשב  זמנים  בלוחות  ה 

  הדירות. האם התרשמתם שעו"ד הגון, אמין, מקצועי, כנה, שקוף ועוד? 
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 תכולת העבודה המומלצת מעורך דין המייצג בעלי דירות . 2

 מתן ייעוץ שוטף, ייצוג משפטי וסיוע לבעלי הדירות בכל תהליך התכנון.  .1

השתתפות באספות בעלי הדירות: הסברת התהליך, אבני הדרך, החסמים האפשריים, הסברת  .2

 ההסכם והנגשתו לדיירים, גם באופן פרטני אם יידרש. 

ו/או בהודע .3 ו/או בווטסאפ  לבעלי    SMSת  הוצאת עדכונים שוטפים לפחות אחת לחודש במייל 

יוכל עורך הדין להעמיד את כלל המידע לרשות בעלי הדירות בתוכנת ניהול   הדירות. לחלופין, 

 פרויקטים, כאשר הנציגויות ו/או הדיירים שותפים לה. 

 . אם עדיין אין() סיוע במינוי נציגות בעלי הדירות  .4

לכלי  ניסוח מכרז יזמים והפצתו: קביעת קריטריונים לבחירת היזם )כולל סיוע בבחינת חוסנו הכ .5

 של היזם(, סיוע באיתור יזמים, סיוע בהשוואה בין ההצעות וליווי תהליך בחירת היזם. 

סיוע בגיבוש עמדות הדיירים  .6 וייעוץ שוטף לבעלי הדירות במהלכו.  ומתן עם היזם  ניהול משא 

במו"מ עם היזם, מתן הסבר על המשמעויות המשפטיות ומתן הערות למסמכי ההתקשרות בין 

 הדירות וקביעת לוחות זמנים.  היזם לבין בעלי

 הכנת הסכמי התקשרות סופיים עם היזם )לרבות הסכם, יפויי כח, ערבויות בנקאיות וכדומה(.  .7

 ליווי שלב החתימה מול בעלי הדירות.  .8

קידום   .9 בשלבי  הנציגות  וליווי  ייצוג  כולל  הפרויקט.  ואדריכל  היזם  בשיתוף  התכנון  תהליכי  ליווי 

בעל  ייצוג  התוכנית,  בוועדה  ותכנון  התכנון,  ברשויות  המוסמכים,  הגורמים  בפני  הדירות  י 

 המקומית, בוועדה המחוזית, כולל בהתנגדויות ועררים ככל שיהיו, ובכל פורום שיידרש. 

ייעוץ משפטי ופיקוח על הליווי הפיננסי או הבנקאי לפרויקט: ניהול מו"מ והחתמה על מסמכי   .10

דירות לאורך כל תקופת הפרויקט, כולל דרישת קבלת  הליווי המשפטי. עיגון זכויותיהם של בעלי ה

 ערבויות מתאימות לכל שלב בפרויקט ווידוא קבלתם.  

 החזקת הערבויות בנאמנות וחידושן. החזקה בנאמנות של ייפויי הכוח שהדיירים ידרשו לחתום.   .11

 בדיקת קיום פוליסות ביטוח הולמות לכל מהלך הפרויקט. .12

,  2006-רבות לפי חוק פינוי ובינוי )עידוד מיזמי פינוי ובינוי(, תשס"ופיקוח על מילוי הוראות הדין, ל .13

ובכלל זה ההוראות בעניין כינוס בעלי הדירות, המצאת מסמך עיקרי ההצעה והתייחסות מיוחדת  

 לבעלי מוגבלות וקשישים. 

( סיוע באיתור ו/או בחירת יועצים מקצועיים )למשל, מפקח, שמאי או יועצים נוספים ככל ויידרש .14

 עבור בעלי הדירות, טיפול משפטי בהתקשרויות עמם. 

הכרוכים   .15 משפטיים  בנושאים  מטעמם  הבנייה  על  המפקח  ועם  הדירות  בעלי  עם  קשר  קיום 

 בתהליך הבנייה ו/או האכלוס ומסירת דירות התמורה לבעלי הזכויות;
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רשאה  בדיקת שיעורי בעלי הדירות המסכימים לפרויקט / חתומים על כתבי הסמכה / כתבי ה .16

לתכנון ובחינת הרישום על פי נסחי הטאבו, תקנוני הבתים המשותפים ומסמכי רישום אחרים  

 על מנת לוודא כי שיעור בעלי הדירות החתומים בכל בניין מהווים את השיעור הנדרש על פי דין. 

יגיע עורך הדין   .17 ניידותם,  פיזית המקשה על  דירות בעלי מוגבלות  ככל שקיימים במתחם בעלי 

מקום משכנם לשם מתן הסברים על הפרויקט וכן החתמתם על המסמכים השונים הרלוונטיים  ל

 לפרויקט. 

ככל שקיימים בעלי דירות אשר אינם דוברים/קוראים בשפה העברית, מתחייב עורך הדין לוודא   .18

והסביר לבעל   כי היזם מסר להם מסמך הכולל את עיקרי ההצעה, כשהוא מתורגם לשפתם, 

הדירות הרלוונטיים את תוכן ההסכם בשפתם באמצעות דובר השפה ששירותיו ימומנו על ידי 

 אישר בכתב כי עשה כן.   היזם, וכי דובר השפה 

מעקב אחר ביצוע התחייבויות היזם הנבחר בהתאם להוראות ההסכם וייצוג הדיירים במחלוקות  .19

 ובבעיות שוטפות שיתגלו במהלך הוצאתו לפועל של הפרויקט. 

סיוע וליווי בטיפול בהתנגדויות של בעלי דירות )"דייר סרבן"(, כולל סיוע לעורכי דין מטעם היזם   .20

 וד לתהליכי גישור לפתרון מחלוקות טרם תביעות "דייר סרבן". וכן עיד 

סיוע בקבלת כתבי ההסכמה מהיזם במקרה של מכירת הדירה הנוכחית על ידי מי מבעלי הדירות  .21

ההסכם   על  הנוכחי,  הדירה  בעל  בנעלי  שנכנס  הרוכש  והחתמת  ההסכם,  על  חתם  אשר 

 והמסמכים הנלווים להסכם. 

ת בבעיות רישומיות )"ניקוי המקרקעין"(: סיוע בהסדרת הרישום וניקוי  סיוע והכוונה לבעלי הדירו .22

אפוטרופוס,  אישור  )ירושה,  הדירות  בעלי  של  בעלות  זכות  אחרת שאינה  זכות  מכל  הבניינים 

 מרשם האוכלוסין וכדומה(. 

 ניהול וליווי משפטי של הליך בחירת הדירות החדשות והצמדותיהן.  .23

 הבניה ופינוי הדירות הקיימות.  ליווי משפטי לשלב הוצאת היתרי  .24

 ליווי ופיקוח על הדיווחים לרשויות המס.  .25

 פיקוח והסדרת רישום הבניינים החדשים כבתים משותפים בלשכת רישום מקרקעין. .26

טופס   .27 בקבלת  כולל  האכלוס,  ובשלב  התמורה  דירות  מסירת  בעת  הדיירים  , 5וטופסי    4ליווי 

 והשבת הערבויות שניתנו להם. 

ות אחרת אשר תוסדר בהסכם ובכלל זאת כל פעולה נלוות אחרת הדרושה לשם  נלו  הכל פעול .28

לפיקוח  ו/או  הפרויקט  ביצוע  להבטחת  הבניינים  דיירי  ו/או  הבניינים  נציגויות  של  הולם  ייצוג 

עמידת כל הגורמים הנוגעים לפרויקט בחיוביהם והתחייבויותיהם, לרבות פתרון מחלוקות מול 

 עלי הדירות, אך למעט ייצוג בתביעות משפטיות. כל נותני השירותים עבור ב

 מציע. רך הדיןשירותים נוספים שעו .29
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