
במה אתה עוסק?
״אני עוסק בעיקר בתחום התחדשות עירונית ובנדל"ן, לרבות ליווי 

פרוייקטים בחו"ל. 
מוסדות  במספר  עירונית  להתחדשות  מוביל  מרצה   הוראה: 

חינוך בארץ.
חבר פורום הקניין של לשכת עורכי הדין. 
חבר פורום התחדשות עירונית מחוז ת"א. 

חבר חטיבת התחדשות עירונית בלשכת המסחר״.

מהן החוזקות הבולטות של המשרד? 
פרויקטים  ליווי  על  מעטים  עירונית,  התחדשות  על  מדברים  "רבים 
שאוכלסו, אנחנו ליווינו פרוייקטים שכבר נמסרו. אנו ניחנים בחשיבה  
אסטרטגית ממוקדת, ולטווח ארוך. המשרד שלנו, הינו משרד אשר 
אנו  במשרד.  רק  נשאר  ולא  באקטיביזם   מאמינים  לשטח  יוצא 
משרד ותיק אשר מוביל את התחום, כפי שבא לידי ביטוי בדירוגים 
וביצרון, עזרה  מנהלת   ,BDI  ,100 דאנס  בתחום:  השנה   שפורסמו 

והחברה הכלכלית ראשל"צ, וכן בדירות שנמסרו כבר לבעלי הזכויות. 
ומשפחה  משפחה  כל  ומכירים  מייצגים  מלווים,  שאנו  העובדה 
כבר  מהשטח,  התהליך  את  ומלווים  ישיר,  באופן  מייצגים  שאנו 
תמיד  אנו  בנוסף,  מאוד.  משמעותי  גורם  הינו  המינוי  מהליך 
בתחום)ללא  וניסיון  בותק   עו"ד  עם  שותף   של  בצוותים  עובדים 
איזון  עם  לקוחותינו  את  לשרת  לנו  המאפשר  דבר  מתמחים( 
עובדים בשיטת עבודה  אנו  ולבסוף השיטה.  ומרץ  ניסיון  מיטבי של 
לתוצאות". מובילה  אשר  סדורה  ממשנה  וכחלק  מסודרת  מאוד 

מהלך משמעותי שהובלת לאחרונה...
"אני שמח וגאה לומר שאני מלווה ומייצג דיירים במספר פרוייקטים 
פני  את  לשנות  עתידים  אשר  עירונית,  התחדשות  בתחום  חלוציים 

המרכזים העירוניים בארץ. 
שיכונים  והתפוררות  לבנייה  זמינות  בקרקעות  חמור  מחסור  עקב 
בין  ו'מלחמות'  יריבויות  בהרבה  נתקל  אני  ומסוכנת,   מתמידה 
סיכויי  את  להחריב  אמיתי  באופן  מאיים  אשר  באופן  הצדדים  כל 

הצלחת הפרוייקט. 
במספר חזיתות ופרוייקטים הצלחתי למצוא פתרונות יצירתיים במו"מ,  
לייצג את עמדת הדיירים נאמנה ואיתנה, וגם להביא את הגורמים הלא 
מעטים והלא פשוטים, לעבוד ביחד בהסכמה לקידום הפרוייקט. 
לא פשוט בתחום זה למצוא את "דרך המלך" ואני שמח שלאחרונה 
במס׳ פרוייקטים בערים: תל אביב, הרצלייה, חיפה, באר שבע, פתח 
תקווה, ראשון לציון  מעבר.. הדבר מתאפשר לי, החל מפרוייקטים עם 

עשרות דירות ועד אלפים".

כיצד מנוצלים רגעי הפנאי שלך? 
"אני מנגן מוסיקה, מתנדב שנתי בהפקה של ארגון ״מידברן״, המהווה 

הבדל די מרענן מחיי היום יום. 
אני גם אוהב לטייל וגם איש בית, אוהב לבלות בחיק משפחתי, ואפילו 

״מתעצל״ ומשחק מספר שעות מול הפלייסטיישן".
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עצת זהב:
במה  רק  לעסוק  שחשוב  בילדותי  לי  אמר  אבי 
שאתה אוהב. עצה זו מלווה אותי כל יום. במדינה 
שבה עובדים שעות ארוכות, אם לא נאהב מה שאנו 
עושים, נפספס את האושר, וגם אם נצליח לא נרגיש 

הגשמה ... אני מעדיף לחיות את חיי

עו״ד ארנון יהב
שותף בכיר - יהב ושות' עורכי דין וראש מחלקת נדל"ן.
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