 04אפריל 2021
כ"ב ניסן תשפ"א

רשימת עורכי דין העומדים בתנאי הסף למתן ליווי משפטי בפרויקטים להתחדשות עירונית
להלן רשימת משרדי עורכי הדין אשר בהתאם לתנאי קול קורא מספר  03/2018נמצאו כעומדים בתנאי הסף למתן
ליווי משפטי" .המבואה" מציעה לדיירים בלוד לפנות למי מהם לצורך קבלת הצעה לליווי משפטי לפרויקטים של
התחדשות עירונית בלוד .הרשימה שלהלן תתעדכן מעת לעת ,בהתאם לתנאי הקול קורא האמור.
סדר הרשימה הינו לפי הא'-ב' ואין בו כדי ללמד על מדרג פנימי ברשימה המומלצת ,כל עורכי הדין שנכנסו לרשימה
עמדו בתנאי הקול קורא .לצורך כניסתם לרשימה הציגו המשרדים ניסיון בליווי דיירים בשלבי התארגנות לפרויקט
התחדשות עירונית ,בייצוג בעלי דירות מול יזם /קבלן ,בטיפול משפטי בהתקשרויות שונות עם נותני שירותים לבעלי
הדירות ,בעבודה מול רשויות מקומיות /גופים ציבוריים /המפקח על רישום המקרקעין ,בליווי ויעוץ בתחומי
הביטחונות ,בניקיון מקרקעין ורישום בתים משותפים.
יובהר כי רשימה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ואין בה כדי לחייב את הדיירים להתקשר עם מי מהמשרדים שלהלן
ובחירת עורך הדין המייצג הינה עצמאית וחופשית לחלוטין.

אברהם זיו כהן

03-5664266

avizivco@hotmail.com

בר כוכבא  14בני ברק

שם עורך הדין
(השותף) המוביל
את ייצוג הדיירים
אברהם זיו כהן

שם המשרד

טלפון

כתובת

דוא"ל

אורית נמדר אבני

03-6068282

gilad@barone-law.co.il

דרך מנחם בגין  144ת"א

גלעד ברון

איתמר פנץ

03-5662808

itamar@itamar-law.com

ברנע גפה לנדה ושות'

בר כוכבא  23בני ברק

איתמר פנץ

03-6400600

mail@barlaw.co.il

הרכבת  58ת"א

אריאל נדלר

גולדמן ,ארליך,
אדלשטיין אביגד ושות'
גיל הירשמן ושות'

03-6139906

ori@geelaw.co.il

אבא הלל  14רמת גן

אורי אביגד

03-6935277

main@gilhir.co.il

ברקוביץ  4תל אביב

תדהר אוזן

גינדי כספי

03-9610777

adam@gindi-caspi.co.il

רוטישלד  15ראשל"צ

אדם צסוואן

גרומן ושות'

03-7794004

Office@groman.co.il

בר כוכבא  23בני ברק

זיו גרומן

הרצוג פוקס נאמן

03- 6922020

yehudai@hfn.co.il

ויצמן  4ת"א

משה הרדי

הררי טויסטר ושות'

03-7553800

htlaw@htlaw.co.il

דרך בן גוריון  2ר"ג

טל קדרי שמיר

02-5674000

office@tks.legal.co.il

וושינגטון  4ירושלים

בתיה בראף
מליכזון
אמיר עדיקא

י .פירוזמן גהוורי

03-9584040

firouzman@gahavari.co.il

ירושלים  2ראשל"צ

יעקב פורוזמן

יעל בעז ושות'

03-6709605

yaelboaz.law@gmail.com

הכישור  47חולון

יעל בועז

יעקב גבסי ושות'

03-5638888

jg@jg-law.co.il

מנחם בגין  144ת"א

עופר יעקב

יריב בר דיין

03-6938408

office@ybdlaw.co.il

שד' שאול המלך  ,8ת"א

יריב בר דיין

כברי נבו קידר ושות'

03-5665665

info@kidarlaw.com

זבוטינסקי  7ר"ג

גיל נבו

ל.עמידור ושות'

03-6912265

office@amidor.co.il

מנחם בגין  148ת"א

ליאור עמידור

לשם מטי

08-5014442

maty@melshem.co.il

הכישור  47חולון

מתי לשם

ניר בר

03-7427002

nir@barlawyers.com

התע"ש  10ר"ג

ניר בר

קידר ושות'

03-6114747

office@kdr-law.co.il

שד' נים  2ראשל"צ

שי קידר

דורון ,טיקוצקי ,קנטור,
גוטמן ,נס ,גרוס ושות'
קרן כהן בלחרסקי

03-6109100

mail@dtkgglaw.com

מצדה  7בני ברק

ירון טיקוצקי

03-6090530

office@kcb.co.il

בן גוריון  1בני ברק

קרן כהן בלחרסקי

רון ברנט

04-8660777

ron@berant-law.co.il

שד' המגינים  26חיפה

רון ברנט

033-5289911

office@35law.co.il

השלושה  2ת"א

גיא שטורם

שיפמן ושות'

