ראיה ארוכת טווח כחסכון כלכלי וחשיבות שיווקית

מבט לשטח

תחזוקת
מבנים
גבוהים

מבט לשטח

מבט לשטח

מבט לשטח

מבט לשטח
יזם
 .1מוותר על יועץ תחזוקה "לא חייבים  -לא צריך".

 .2יחד עם אנשי השיווק מציג דמי ועד בית לא מציאותיים או על פי

שווי
הנכס

איכות
חיים

אומדנים שמשקפים את הבניין והמערכות.
 .3החרגת תשלום דמי ועד בית שבסופו של יום מהווה מכשול לניהול
הרכוש המשותף.

חזות
העיר

 .4ללא הכנה של דיירי הבית ל"מופע הגדול" של מעבר למגדל מגורים
 .5בחירת חברת ניהול לא מתאימה.

בטיחות

 .6בחירת קבלן מבצע ללא חשיבה על מחיר השרות.
 .7לא רואה בנושא התחזוקה והניהול העתידיים כחשובים.

התחדשות
?

מבט לשטח
קבלן
 .1מרוץ אחרי הזמן בשלב הגמר ,הכל רק כדי לקבל טופס  4ולמסור.

 .2לעיתים מנהל הפרויקט מחלק את זמנו עם סיום הליך הבניה והערכות
למסירה ובמקביל כבר עסוק בחפירות בפרויקט החדש – אין הקשבה
דווקא בנקודה קריטית זו.
" .3העברת שרביט" חובבנית ולא בגובה העיניים של הדיירים.

 .4מסירת שטחים משותפים כאשר בפועל ממשיכות עבודות בדירות שטרם
מוכנות למסירה ובכך שילוב כושל של אתר בניה ומתחם מגורים.
 .5מסירה לקויה וחסרה של תיקי מתקן ,הוראות תחזוקה וחדרים טכניים.
 .6ריבוי ליקוי בניה.

מבט לשטח
דיירים
 .1חוסר ידע ,ניסיון והבנה (מערכות טכניות ,היבטי ביטוח ,בטיחות וחילוץ ,חוק מכר דירות).
 .2חיפוש אחר הזול.
 .3צמצום שעות אב בית ושעות ניקיון.
 .4חושבים (עדיין) שניתן לנהל ללא חברת ניהול ותחזוקה.
 .5גרימת נזקים ע"י הובלות ושיפוצים שעורכים הדיירים.
 .6כעס ומרמור אל מול היזם/קבלן – "אמרו לנו שוועד הבית יהיה  ₪150ובסוף זה ."₪400
 .7הפיתוי לעבוד עם חברות ניקיון ואחזקה ולעיתים אף על בסיס מזומן.
 .8חוק המקרקעין שאינו מעודכן המאפשר לדיירים לפעול באופן שגוי (לדוגמא :קרן הון לחידוש).
 .9מצמצמים תוכניות תקציביות ונכנסים לגרעון.
 .10סכסוכי דיירים כתוצר של כניסה ברגל שמאל ושיקול דעת מוטעה לאורך כל הדרך-סביבה מאיצה ל.slums-
 .11חוסר זמן כגורם לשיקול דעת מוטעה בגין תחום שהינו גם כך מורכב ובעייתי.

מבט לשטח
ואחזקה
ניקיוןותחזוקה
ניהול
 .1ללא כל ידע הנדסי וטכני מתאים ,עיקר עיסוקן בניקיון ובאיסוף כספים.
 .2ללא גישה לתחזוקה מונעת ,חזויה ,הכל מתבסס על תחזוקת שבר.
 .3חוסר הבנה במערכות הבניין בכללותן ,היבטי בטיחות וחילוץ.
 .4בניית תוכניות תקציביות שקריות ושאינן עומדות במבחן המציאות ("הנייר סופג הכל").
 .5יצירת חובות כלפי קבלני משנה (מעליות ,הסכמי שרות אחרים)...
 .6עם יכולת נמוכה לניהול והובלת הדיירים (מגדל משול לעיר קטנה).
 .7ללא קבלת שטחים משותפים וחדרים טכניים בצורה מעמיקה ועם ידע מקצועי מתאים – לעיתים אפילו
ללא כל פרוטוקול מסירה...
 .8תוך היאחזות בכותרת "זה הקבלן" ובכך תחילת הידרדרות המבנה.
 .9ללא כל שלד ניהולי  -תפעולי לחברה.
 .10מציעות מחיר "הכל כלול" ובמציאות נמנעות מתחזוקה הולמת לבניין עקב אילוצים כספיים.
 .11חוסר יכולת לניהול קונפליקטים ומורכבויות שקיימים בבניין כגון סכסוכי דיירים ,ליקוי בניה וכיוצ"ב.

אין תכנון מוטה
תחזוקה

נטל הוצאות מיותר על
הקבלן/יזם לצורך ריצוי
הדייר או חשש
מהתלהמויות

אין הקשבה
לעלויות התחזוקה

מסירת בניין
לחברת ניהול לא
מקצועית

הבניין מתחיל
להידרדר ""slums

הקושי במעבר
למגדל ומערכותיו
מחוסר ידיעה

משבר אחרי שנה
ראשונה

שנת "בדק"
כמכשול ("לא
צריך לתחזק")

תמונת מצב
מורכבת
 .1תנופה עצומה בבנייה לגובה.
 .2שימוש בחומרים ובפרטים מורכבים שדורשים אחזקה.
 .3הסתיים עידן "הטרצו" והמעלית פשוטה".
 .4תקינה מחמירה בהיבטי בטיחות ובכלל.

 .5ריבוי דיירים – ריבוי מורכבויות.
 .6דיירים שהתגוררו בעבר במבנים פשוטים והעבירו אותם למבנים מורכבים ורווים במערכות.
 .7דמי ועד בית של עשרות שקלים אל מול דמי ועד בית נוכחים של מאות שקלים.
 .8הליך "העברת שרביט" כושל.
 .9כשלי וליקוי בניה.
 .10אורח חיים אינטנסיבי – אין זמן ויכולת הקשבה שטחית.

זה כבר קורה ואנחנו
"על הדרך"
•

שילוב יועץ אחזקה עוד בשלב התכנון – תכנון מוטה תחזוקה.

•

הכשרות מקצועיות – חברות ניהול-יזמים-קבלנים-דיירים.

•

שינוי והתאמה של חוק המקרקעין בפרק הרלוונטי.

•

רגולציה נבונה ומתאימה למבוקש.

•

מודל "העברת שרביט" סיפור מקרה פרויקט ביהוד וחולון.

•

מינוי גורם פיקוח ברשות מוניציפלית-חומר למחשבה.

•

הנחיות טרם קבלת היתר בניה ל"משקפי התחזוקה".

•

העלאת תודעת הדיירים – שינוי בגישה.

•

מדריך תכנון מוטה תחזוקה.

•

מדריך למתאכלס.

חברות ניהול והאחזקה – מה לבקש?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

לערוך הסכם ניהול בליווי עורך דין בלבד.
מפרט טכני לתכולת עבודות התחזוקה והניקיון.
מהם מנגנוני התיעוד (מחשוב) של חברת הניהול.
לקבל דוגמאות לדוחות אחזקה ודוחות (מעליות ,גילוי אש ,מאגרי מים).
לבדוק את כיסויי הביטוח  -א .מקצועית ,חבות מעבידים ,צד ג'.
ביקור במשרדי חברת הניהול.
וידוא וותק חברת הניהול.
קבלת המלצות מנציגויות בתים משותפים אחרים.
שליטה בניהול חשבון הבנק וזכויות החתימה.
מומלץ למנות יועץ מקצועי אשר יפקח אחת לרבעון/חציון/שנה על פעילות חברת הניהול
הן בפן הניהולי והן בפן הטכני-תפעולי.

אפשר גם אחרת

שאלות?

מבט לשטח

תחזוקת
מבנים
גבוהים

