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ד  "תפקידו של עו
התחדשות עירוניתבעיסקת



התחדשות עירונית  לעיסקתבעל הדירה כצד 

:2006-ו"תשס, (פיצויים)לחוק פינוי ובינוי 1סעיף 

פיועלאשר,משותףבביתדירהבעללביןיזםביןחוזה–"ובינויפינויעסקת"
,מקצתןאוכולן,בוזכויותיואתלמכורהמשותףבביתהדירהבעלמתחייב
בהתאםבמקומוחדשמשותףביתוהקמתהמשותףהביתהריסתלצורך

"...והבנייההתכנוןחוקלפיבנייההיתרמכוחהלהוציאשניתןלתכנית

. לחוק המארגנים1בסעיף , הגדרה דומה–38א "תמעיסקת



ד בעסקת התחדשות עירונית"תפקיד עו
: בעיסקהד"עותפקיד 

.  היזםעסקת ההתחדשות העירונית מול בעלי הדירות את בשם לנהל -

:  כלומר

.  ייצוג האינטרסים של הדיירים-

(.  פ עקרונות מקובלים"ע)התמורה מיקסום-

.הגנה מפני מצבי סיכון-

.  'וכומיסוי , התקדמות תכנונית, ערבויות-פיקוח אחר מימוש ההסכם  -

.שוטף של נציגות הדיירים והשתתפות באספות דייריםעדכון -

.  'וכיובחתימה או אי חתימה , סעיפים בו, הסבר על המשמעויות המשפטיות של ההסכם-

:תפקידים נוספים

.  סיוע בבניית ההסכמות בין הדיירים לבין עצמם-

.  סיוע בניהול הליך בחירת היזם לפרויקט-



!?!?מי הלקוח.... אבל 



בעלי 
הדירות יזם 
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מייצג

: מערכת יחסים חוזית
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מערכת יחסים של  
עורך דין לקוח 

?  מי הלקוח של עורך הדין
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עורך הדין מייצג 
את האינטרסים של 
בעלי הדירות בלבד

היזם משלם את 
שכרו של עורך הדין 

בעלי הדירותמטעם 

?  מי הלקוח של עורך הדין



ד  "החובות שחלות על עו
מייצג דיירים בהתחדשות 

עירונית





ד שמייצג בעלי דירות"החובות החלות על עו–ד "אתיקה של עו
1986-ו"תשמ, (אתיקה מקצועית)כללי לשכת עורכי הדין 

(:  2' כלל מס)עורך דין חב חובת נאמנות ללקוחו •

על כבוד  , תוך שמירה על הגינות, ללא מורא, במסירות, דין ייצג את לקוחו בנאמנותעורך "
."המקצוע ועל יחס כבוד לבית המשפט

: חובת הנאמנות כוללת בין היתר•

בתחום הייצוגמיומן ומקצועיחובה להיות 1.

של הלקוחבמסירות למען עניינוחובה לפעול 2.

(הפעלת שיקול דעת מקצועי)מיומנות וזהירות חובת 3.

(.  ההשלכותלאחר הסבר על )בסוגיות מהותיות הסכמתו של הלקוח חובה לקבל את 4.

. בגבולות החוקחובה לפעול 5.

.  הנאמנויות של עורך הדין( 2016. )ל, גוטמן-זר: מתוך



ד שמייצג בעלי דירות"החובות החלות על עו–ד "אתיקה של עו
1986-ו"תשמ, (אתיקה מקצועית)כללי לשכת עורכי הדין 

עורך דין מחויב להימנע או להפסיק ייצוג אם קיים חשש לניגוד  •
(:  14' כלל מס)עניינים 

.  הכלל האוסר על ניגוד עניינים משמעו איסור על אדם להימצא במצב כזה"...
."  ..יארעהכלל היא למנוע את הרע בטרם מטרת 

(.מזרחיד "עולשכת עורכי הדין נגד 32/11א "בד)

שבובמצבמהימצאותלהימנעצריךזולתועבורבנאמנותלפעולהחייבאדם..."
אמוןשהואמילטובתשלאהפועלזרשיקולוישקולזוחובתואתלמלאיוכללא
".טובתועל

(?לךאולי—בעיר״האחרוןהדין״עורך:למשפטונגישותדיןעורכישלהענייניםניגוד.נ,זיו)



ד שמייצג בעלי דירות"החובות החלות על עו–ד "אתיקה של עו
1986-ו"תשמ, (אתיקה מקצועית)כללי לשכת עורכי הדין 

, (ייצוג בעסקאות בדירות)כללי לשכת עורכי הדין , 2סעיף •
:  1977-ז"תשל

לא , לרבות רכישת זכויות בה, בעסקה לרכישת דירה מאת קבלן"
".  ייצג אותו עורך דין את הקבלן ואת הרוכש



ד שמייצג בעלי דירות "החובות החלות על עו–ד "אתיקה של עו

4/14/החלטת ועדת האתיקה את

גילהלאאותו,היזםעםעםנפרדהסכםלווהיה38א"בתמדייריםשייצגד"עו:המקרה

.לדיירים

!אסורענייניםבניגודשמדוברקבעההאתיקהועדת:ההחלטה

:מנחיםכלליםמספרקבעה,בנוסף

.רישוםלצורךלאאפילו,היזםאתגםלייצגדייריםשמייצגד"לעואסור1.

בהסכםלהתקשרלומותר.ט"לשכבנוגעהיזםעםעצמאיהסכםלכרותדיריםד"לעואסור2.

.הדייריםעםרקט"שכ

.בלבדהבעליםמולהיזםשליהיהט"שכעלמ"המו–ט"בשכנושאהיזםשבובמקרה3.

.היזםמולט"שכעלמ"המואתעבורםינהלולאבלבדהבעליםמולמ"המואתינהלד"עו

.תפקידועלשמשפיעענייניםניגודקייםהאםבעצמולבחוןחובהחלההמייצגד"עועל4.

http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=200122&catId=60&path_catID=60&fatherId=200028


ד שמייצג בעלי דירות "החובות החלות על עו–ד "אתיקה של עו

330/16/אתהחלטת ועדת האתיקה 

לאהואהסכםחתימתשעדהראשוןבשלב,לפיוט"שכמתווהלאשרביקשד"עו:המקרה

.היזםייצוגעבורט"שכיקבל,הבנייהשלב,השניבשלבואילוכללמהיזםט"שכיקבל

!אסורוהואהאתיקהלכללימנוגדכזהשמתווהקבעההאתיקהועדת:ההחלטה

http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=381259&catId=60&path_catID=60&fatherId=229713


ד שמייצג בעלי דירות "החובות החלות על עו–ד "אתיקה של עו

330/16/החלטת ועדת האתיקה את

שיזםלדייריםמראשגילההוא.38א"בתמדייריםלייצגהתבקשד"עומשרד:המקרה

למרות.לפרויקטבנוגעמשפטישירותלוסיפקלאהואאך,שלוקבועלקוחהואהפרויקט
.כולולפרויקטשהתנגדהאחתלדיירתפרט,לייצוגהסכימוהדייריםכל,זאת

: ההחלטה

.  עורך הדין מצוי בניגוד עניינים בייצוג של המתנגדת אבל גם של הדיירים מסכימים-

.  ניתן להכשירו גם במצב בו בעלי הדירות מסכימיםשלאזהו ניגוד עניינים -

http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=384233&catId=60&path_catID=60&fatherId=384174


ד שמייצג בעלי דירות "החובות החלות על עו–ד "אתיקה של עו

139/17/החלטת ועדת האתיקה את

היזםמוליחסיםמערכתשלהגיבושלאופןבנוגעדיןעורךשלשאילתה:המקרה

.עירוניתבהתחדשות

:  ההחלטה מבהירה

.בלבדשעורך הדין מייצג את בעלי הקרקע כך -יש להסדיר מראש את מערכת היחסים  -

בעלי הקרקע ולא כשכר טרחה בגין  של ' החזר הוצאות'יוגדרו כהיזם הסכומים שמשלם -
.  מקצועי שניתן לו על ידי עורך הדיןשירות 

.  עורך הדין יוכל לתבוע אותו בשם הדיירים–כמסוכם ישלם שלא קבלן -

http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=399904&catId=60&path_catID=60&fatherId=399595


?איך בוחרים עורך דין



קריטריונים מוצעים לבחירת עורך דין 

כמהגםאלאכמותעלרקלאדגש.ליווהד"שעוופרויקטיםבתחוםהתמחות:המקצועיורקורדניסיון➢

.שונים/דומיםוכמהמתקדמים

?בפועלשיטפלהדיןעורךמי?קטןאוגדולמשרד:הדיןעורךוזמינותהמשרדגודל➢

(תכנון,מינהלות,יזמים,יועצים,נציגות)מגווניםגורמיםעםפעולהבשיתוףלעבודה:בין־אישיותיכולות➢

.ושהסתיימובעברליוושהמועמדיםבפרויקטיםדייריםעםישירותולשוחחהמלצותלבקש:המלצות➢

במציאתהדיןעורךמצדגבוההמיומנותדרשתנ.הדייריםבקרבמחלוקותביישובניסיון:גישוריכולות➢

.דייריםשלהניתןככלרבמספרעלמוסכמיםשיהיופתרונות

א"תאוניברסיטת , הקליניקה לדיור, מודל לליווי דיירים בתהליכי התחדשות עירוניתעל מבוסס 

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Clinics/MODEL-DIUR.pdf


.עירוניתבהתחדשותהתמחותבעליד"עושלרשמימאגרבישראלאין–

עלהמבוססיםמודליםרקאלא,התחדשותלפרויקטד"עולבחירתאחתדרךבישראלאין–

.פרקטיקה

לבקר,ממליציםעםולהיפגשלשוחחהקפדה,ד"עועםבפגישותהדירותבעלישלמעורבות–

.למתחםהמתאיםד"עוהתאמתעבורחיונית–'וכובפרויקטים

:להסתייעניתןבהםאמצעים–

ובצרוןעזרהשלבינוי-לפינוימומלציםד"עורשימת

ברדסטריטד בהתחדשות עירונית של דן אנד "דירוג עו

המדד להתחדשות עירונית באתר מדלן

קריטריונים מוצעים לבחירת עורך דין 

http://www.e-b.co.il/?module=category&item_id=38
https://www.duns100.co.il/rating/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://madadtama38.globes.co.il/


.  המוסכםט"ושכהניסוח השירותים המשפטיים הנדרשים -
קביעת כללים פנימיים לתהליך בחירה -

העברת פנייה למספר משרדי עורכי דין-
משרדים3קבלת הצעות מתאימות מלפחות -

זימון עורכי הדין שנענו להצעה לראיונות נפרדים עם הנציגות  
.או עם ועדה מצומצמת מנציגות הדיירים

בחירת עורך הדין 
מועמדים לבחירת  2העלאת -מתמודדים רב ' מס/בנציגות גדולה

.נציגות הדיירים כולה

הצגת עורך הדין הנבחר בפני התושבים 
מודל לליווי  מבוסס על 

דיירים בתהליכי  
, התחדשות עירונית

,  הקליניקה לדיור
א"אוניברסיטת ת

מודל מוצע לבחירת עורך דין לבעלי הדירות 

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Clinics/MODEL-DIUR.pdf


.מומלץ שחברי הנציגות יקבעו מראש כללים לניהול התהליך–לצורך ניהול הליך תקין ➢

.  לדון בכל אחד מהכללים עד לגיבוש הסכמה ולתעד בכתב, מומלץ לנהל ישיבה➢

:נושאים לדוגמא➢

שלב  ', מיני נציגות'שלב ראשון בפני –למשל )שלבי התהליך קביעה מראש של כל 1.

(.  בפני כל הנציגות' הגמר'שני 

(?מכרים/האם אפשר להביא קרובים)?וממי? כמה הצעות לקבל2.

?  ד או לשם הסינון הראשוני"לבחירת עוכמה חברים יהיו בוועדה 3.

. 'תיקו'למניעת מצב של , זוגי-לוודא שמדובר במספר אי–המלצה •

(?עדכון של יתר הדיירים? למשל יצירת קשר עם ממליצים)כללי התנהלות קביעת 4.

רוב  , רוב קולות, האם פה אחד)מהו הרוב הדרוש לקבלת החלטה –' קוורום'קביעת 5.

?  (מיוחס

ד"קביעת כללים לתהליך בחירת עו



כיצד מנסחים מסמך פנייה  
?לעורכי דין



ד"מסמך הפנייה לעו

.  'הזמנה לקבלת הצעות'-חשוב להגדיר כ•

. ולציין זאת במסמך–חשוב לקבוע מי מקבל את ההצעות ואיך •

:  מבנה מסמך הפנייה•

. תיאור כללי של הפרויקט והנציגות–' חלק א

.  השירותים המשפטיים–' חלק ב

.  ט"שכ–' חלק ג

. דרישות סף מעורך הדין ונושאים נוספים–' חלק ד

לפרויקטובהתאמהפירוטשלשונהבדרגהכאלומסמכיםשלשוניםסוגיםקיימים:להדגישחשוב❖
והנוסחיםהנושאיםסוגיכלאתמכסהאינוהדבריםומטבעכללימבנההואזובהרצאההאמור.הספציפי

.האפשריים



תיאור כללי–' חלק א

.מבנניםסוגי,ובנייניםדירות'מס,כתובות:המתחםשלכלליתיאור•

מסמךלצרףאותאריךלצייןאפשר)נבחרוומתיאיך,שמות:הנציגותשלתיאור•

.(הסמכה

.(שידועככל)תכנוניומצבמתוכנןפרויקט•

.הצעותלהציעהזמנה:המסמךתיאור•

.(הנציגותשלמייל)הזמנותלמשלוחפרטים•



המשפטיים  השירותים –' חלק ב

.בינוי-פינויבהסכםהתקשרותלצורךהדייריםבשםמ"מווניהולהנציגותליווי-

.('וכומפקח,שמאי)בפרויקטנוספיםויועציםיזםעםוהסכמיםמכרזיםעריכת-

.ערבויות,ביטוח–סיכוןמצבימפנידירותבעליעלהגנההבטחת-

בחבויותהיזםוטיפולהמסלרשויותהדיווחעלהדירותבעלימטעםמשפטיפיקוח-

.הדירותבעלישלהמס

להתחייבויותוהתאמתווהרישויהתכנוןעלהדירותבעלימטעםמשפטיפיקוח-

.בהסכםהיזם

הקבועיםהזמניםבלוחותעמידהלרבות,דירותומסירתביצועעלמשפטיתביקורת-

;בהסכם

עבורמסמכיםעלחתימהואימותהפרויקטבמהלךשוניםנאמנותתפקידימילוי-

;הדירותבעלי

.דייריםבאספותוהשתתפותהדייריםנציגותשלשוטףעדכון-

א"אוניברסיטת ת, הקליניקה לדיור, מודל לליווי דיירים בתהליכי התחדשות עירוניתמבוסס על 

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Clinics/MODEL-DIUR.pdf


המשפטיים  השירותים –' חלק ב

על התהליך ומשמעותיו המשפטיות של ההסכם  הסברים לנציגות ולבעלי הדירות -

.חתימה-חתימה ואי, סיכונים, תנאים מתלים, לרבות אבני דרך, וסעיפיו השונים

לרבות הערות  , הדרוש לביצוע העסקה עבור בעלי הדירותרישום קנייני טיפול בנושאי -

(.לרבות גרירה)ירושות שעבודים ומשכנתאות , אזהרה

.לפרויקטלליווי בנקאי ליווי וייעוץ משפטי לבעלי הדירות בכל הנוגע -

.רישום הבית המשותףמעקב ווידוא -

:  נושאים נוספים

(.  לרוב תחת מגבלת שעות מסוימת, לא תמיד)וערריםייצוג בהתנגדויות -

(.  לרוב יתומחר בנפרד או יחול על היזם במסגרת הסכם המכר)דיירים סרבנים -

א"תאוניברסיטת , הקליניקה לדיור, מודל לליווי דיירים בתהליכי התחדשות עירוניתעל מבוסס 

מ"בעירושליםלפיתוחחברהמוריה'אתרמתוך,משפטילייצוגהצעותלקבלתפנייה:דוגמא

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Clinics/MODEL-DIUR.pdf
https://housing.org.il/?page_id=63


שכר טרחה–' חלק ג

.  מבנה הסכם הייצוג ושכר הטרחה משליך על היקף ניגוד העניינים הפוטנציאלי■

:מבני התקשרויות אפשריים■

שיעתוק פערי הכוחות בין דיירים ויזם להסכם–ד"ללא יצוג של עוחתימה מול יזם ×

גבוה לניגוד עניינים  חשש –מ "ד דיירים ואז מתחיל מו"עויזם ממנה×

נציגות הדיירים מחליטה באופן עצמאי על  –היזם מקצה סכום כסף עבור יצוג משפטי ✓

.  ואף לפני שיש יזםמשפטילשירות " מכרז"רצוי באמצעות . ד"זהות עו



מבנה שכר הטרחה
:1המלצה■

שיקבלוהדירות,כלומר–התמורהדירותמשוויכאחוזט"שכקביעת:בינוי-פינוי•

בפרויקטהוותיקיםהדיירים

.תמורהדירתכלעבורקבועסכוםלהגדירמקובל:38א"תמ•

:(בלבדהמחשהלצורך)'דוג•

.ד"יח100עםבינוי-פינוימתחם➢

.מיליון1.5–ההתחדשותלאחרתמורהדירתשלמוערךשווי➢

.התמורהדירותשלמוערךמשווי1%–ד"עוט"שכ➢

.₪מיליון1.5:בפרויקטהדירותבעלישלד"עוט"שככ"סה➢

א"תאוניברסיטת , הקליניקה לדיור, מודל לליווי דיירים בתהליכי התחדשות עירוניתעל מבוסס 
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שכר טרחה–' חלק ג

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Clinics/MODEL-DIUR.pdf


מבנה שכר הטרחה
:2המלצה■

.הפרויקטלאורך"תחנות"במספריתבצעהטרחהשכרתשלום•

הדיןעורךאתלתמרץעלולהפרויקטבסוףמבוצעהתשלוםבוטרחהשכרהסכם•

בזכויותאפשריתפגיעהשלבמחיראפילו,ההסכםעלהחתימהאתבמהרהלהשלים

.הדיירים

:(בלבדלהמחשה)אפשריותלתחנות'דוג•

---היתרהנפקת----להיתרבקשה----80%חתימת---30%חתימת---הסכםנוסח---מקדמה

.הרישוםהשלמת----המסירההשלמת----התמורהדירות50%מסירת

א"תאוניברסיטת , הקליניקה לדיור, מודל לליווי דיירים בתהליכי התחדשות עירוניתעל מבוסס 
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שכר טרחה–' חלק ג

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Clinics/MODEL-DIUR.pdf


מבנה שכר הטרחה

:3המלצה■

.בלבדוהקרקעהדירותלבעליהואהדיןעורךשמספקשהשירותלציין•

.הוצאותהחזרלבעליםמספקאלאהיזםשלטרחתושכראתמשלםלאשהיזםלציין•

מבעליתשלוםידרוש/ייגבהלאמקרהשבכללכךהדיןעורךשלשהתחייבותלציין•

.הדירות

139/17/אתהחלטת ועדת האתיקה על מבוסס 

32

שכר טרחה–' חלק ג

http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=399904&catId=60&path_catID=60&fatherId=399595


: דוגמאות לדרישות סף מעורך הדין

. ט"מ על שכ"ולא לקחת חלק במויתחייב שלא לייצג את היזם שנבחר ד "עו-

. בפרויקטאין עניין אישיד או לקרובו "לעו-

.שלו ושל עובדים רלוונטיים במשרדופרטים לגבי ניסיונו ד יכלול בהצעתו "עו-

.לרבות כתובות, בהם לקח חלקפרטים על פרויקטים וגישוריםד יכלול "עו-

.נגדושמתנהלים הליכים משמעתייםד יצהיר אודות "עו-

. מקצועיתביטוח אחריות קיומה של פוליסת ד יצהיר על "עו-

.אותם הוא מייצגיפרט שמות של יזמים וקבלנים ד "עו-

. דרישות סף מעורך הדין ונושאים נוספים–' חלק ד



:  נושאים אפשריים נוספים

.הצעהאףלקבלמחויבתלאהנציגות,מכרזולאהצעותלהציעהזמנה-

ישלמולאהדירותבעלימקרהובכלשייבחריזםידיעלבמלואוישולםט"שכ-

בעליאוהנציגותכלפיבטענותלבואשלאמתחייבוהוא,שירותיועלד"לעו

.כךבשלהדירות

גודל,עירוניתבהתחדשותד"כעוניסיוןשנות'מס–כגוןסףתנאילקבועניתן-

.במשרדעובדים'מס,משרד

. דרישות סף מעורך הדין ונושאים נוספים–' חלק ד



: מסמכים מסייעים לדוגמה

דיירים  בתהליכי התחדשות עירוניתלליוימודל  –התחדשות עירונית חברתית -

בינוי-פינויעבור –' מוריה חברה לפיתוח ירושלים'מסמכים לדוגמה מהאתר של -

.  38א "תמועבור 

.  'עזרה ובצרון'אתר האינטרנט של -

מדריך לדיירים באתר משרד הבינוי והשיכון-

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Clinics/MODEL-DIUR.pdf
https://housing.org.il/wp-content/uploads/2014/12/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99.pdf
https://housing.org.il/wp-content/uploads/2014/12/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%AA%D7%9E%D7%90-38.pdf
http://www.e-b.co.il/?module=category&item_id=38
http://www.moch.gov.il/shikum_vehitchadshut/hitchadshut_ironit/Pages/madrich_pinuy_binuy.aspx


!תודה רבה


