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מטרת ההרצאה

".מפקח דיירים" הבנת תפקיד •

כלים להתמודדות עם מצבים מאתגרים ומחלוקות •

.  בפרויקטים של התחדשות עירונית



.זיקה הנדסית-עדיפות . אדם בעל זיקה לתחום הבניה•

בהתאם לתקנים ותוך , פונקציה שאחראית על ניהול הפרויקט בצורה מקצועית•

.עמידה ביעדי לוחות הזמנים ואיכות הבניה

(.דייר= פינוי בינוי     לקוח , 38/2, 38א"בתמ)שמירה על אינטרס הלקוח •

.  חוק או הסמכה רשמית שמחייבים למנות מפקח בניה לפרויקט, אין תקנה•

.שצבר המפקחהניסיון והפרקטיקה החשיבות בבחירת המפקח היא •

פינוי בינוי, 38/2, 38א "תמ-מפקח בניה מטעם הדיירים 



.י בעלי הדירות ועובד מולם בשקיפות מלאה"נבחר ע•

יד מקצועית שמכוונת את בעלי הדירות בעזרת•

.מידע והיכרות מעמיקה של השוק ואנשי המקצוע

הרבה יותר  עבודתו של המפקח בתחום ההתחדשות העירונית מאתגרת ומסובכת •

".ן"עוד ניהול פרויקט של נדל"מאשר 

אדם בעלת יכולת הקשבה והכלה לבקשות ולקשיים שהדיירים  –ברמה האישית •

.מתן תשומת לב ומענה מידי, חווים

פינוי בינוי, 38/2, 38א "תמ-מפקח בניה מטעם הדיירים 



.ד"ובמקביל לבחירת עולפני בחירת היזם כדאי שתעשה עוד , בחירת המפקח•

והם שבויים של ההצעה שהם  , מציע להם הצעה, לרוב יזם פונה לדיירים בבניין•

.במקום לבחור מתוך ההצעה שהם ביקשו לקבל, קיבלו

.אשר אין להם ידע מקצועי, שומר על האינטרסים של בעלי הדירותהמפקח •

,  כ הפרויקט מתחיל עם ציפייה לעתיד וורד אך במרוצת הזמן ישנם קשיים רבים"בד•

.בהם תומך המפקח בדיירים בהיבט המקצועי והבטיחותי

?מתי ומדוע



היכולות הפיננסיות  , בחירת יזם תוך התאמה בין ציפיות הדיירים–סיוע בבחירת היזם •

.והמקצועיות של היזם לבין התקנות והחוקים ברשויות

.כתיבת מפרט טכני•

.בדיקת תכניות הגשה•

ותואם את  הסטנדרטים המקצועיים בדיקה שהמפרט הטכני מבוצע הלכה למעשה•

.  שהוגדרו מראש

.היזם והקבלן, השוכרים, תיאום בין בעלי הדירות•

.טיפול בבעיות, בטיחות, בניה-פיקוח על העבודות בזמן הביצוע•

.ליווי בשנת בדק•

אבני דרך–מפקח מטעם הדיירים 



?מהו מפרט טכני•

מפרט  . עמוד התווך החוזי בין היזם לבעלי הדירותהמפרט הטכני מהווה את •

/  חיזוק 38א "טכני מקצועי ישדרג משמעותית את ערך הדירה לאחר פרויקט התמ

והקפדה על איכות  , חומרי גמר, פינוי בינוי ויכלול תמורות/ 2תיקון 38א "תמ

.בביצוע

?מי כותב את המפרט•

המפקח יכין  , במידה ומפקח מטעם הדיירים נבחר בשלב הראשוני של הפרויקט•

את המפרט הטכני והוא יכלול דרישות מהחברה היזמית שתצטרך להתאים את  

.עצמה לפיהן

מפרט טכני



מפרט טכני



לובי: השוואה–מפרט טכני 



מעלית: השוואה–מפרט טכני 



מעלית: השוואה–מפרט טכני 



חניון: השוואה–מפרט טכני 



תשתית ופיתוח: השוואה–מפרט טכני 



בדיקת תכניות הגשה–מפרט טכני 



בדיקת תכניות הגשה–מפרט טכני 



בדיקת תכניות הגשה–מפרט טכני 



תפקיד המפקח בשטח
(.פעמים בשבוע3-בין פעם ל)ביקור בפרויקט בתדירות קבועה ושוטפת •

.ב יומיומי עם הדיירים"קיום ערוצי תקשורת ע•

.היזם ונציגיו, פגישות קבועות עם מנהלי העבודה•

.הפקת דוח מפקח לכל הגורמים המעורבים בפרויקט אחת לשבוע•

.בדיקות בטיחות באתר•

(.גאנטלוח )בחינת עמידה בלוחות הזמנים •

הקפדה שהאתר מאפשר לנהל אורח חיים סדיר ותקין עבור הדיירים שממשיכים •

(א חיזוק"תמ)להתגורר בבניין לכל אורך תקופת הבניה 



דוח שבועי  •
לנציגות

מפקח-תוצרים 



דוח שבועי  •
לנציגות

מפקח-תוצרים 



מפקח-תוצרים 

פרוטוקול מסירה•
דירת בעלים



מפקח-תוצרים 

פרוטוקול מסירה•
דירת בעלים



מפקח-תוצרים 

פרוטוקול מסירה•
שטחים ציבוריים



ביצוע מדידות בשטח בהתאם לתכניות•

מלבד הפקדת דוח מפקח הינו  , תפקידו העיקרי של המפקח בשטח•
.לוודא שהמבוצע בשטח תואם את התכניות שאושרו לפרויקט

מסוג חיזוק ושיפוץ38א "ד באתר תמ"בדיקת מדידת ממ–לדוגמא •

מדידות הנדסיות–תוצרים מפקח 



:מחלוקות בנוגע ללוחות הזמנים בין היזם לדיירים-לוחות זמנים •

.מועד תחילת עבודות מבחינת היזם למול מועד תחילת עבודות בראיית הדיירים•

תפקידו של המפקח בתיאום הציפיות בין הצדדים והבהרת תאריך תחילה וסיום •

.י חוזה לפרויקט"צפוי עפ

סוגיות ודילמות



"מועד תחילת עבודות"אי הסכמה בין הצדדים על –לוחות זמנים •

ד דיירים  "ד יזם טוען כי תחילת העבודות החלו בתאריך מסוים ועו"עו: לדוגמא•

.טוען כי תחילת העבודות החלו בתאריך אחר לגמרי

המפקח יתעדכן בנושא ויהיה  . ד יתדיינו ביניהם בנושא ברמה המשפטית"עו•

.י צורך"מעורב עפ

את תאריך  ולהגדירעל המפקח להציף את הנושא עוד בתחילת הפרויקט •

.י חוזה"תחילת הפרויקט ותאריך סיום צפוי עפ

לבקש מהיזם צו תחילת עבודות  –במידה והפרויקט בשלבים מתקדמים •

מהו מועד תחילת העבודות שנקבע מקבלת צו א"התמי הסכם "ולבדוק עפ

.תחילת עבודות

סוגיות ודילמות



עיכובים בלתי רצויים והתייחסות המפקח לנושא-לוחות זמנים •

שהקרקע הינה קרקע לפתעלאחר תחילת העבודות היזם גילה : לדוגמא•

יש צורך בלהזמין כלי עבודה  -ועקב כך מתפתח עיכוב בלוז החפירות בנטונייט

.שונים ותקופת החפירות מתארכת

.אין הקלה בנושא–מבחינת המפקח •

.היזם היה צריך לבצע ניהול סיכונים ולהיערך לכך בהתאם•

סוגיות ודילמות



(בעקבות ליקויים שנגרמו במהלך הבניה)דירות שאינן ראויות למגורים •

.אין דבר המעגן את הנושא בחוק•

.י תקנות דירה ללא חשמל וללא מים אינה ראויה למגורים"עפ•

.לעיתים יש מצבים בהם בדירה קיים חשמל ומים אך היא אינה ראויה למגורים•

.דירה עם עובש ופטריות לדיירת חולת לב–לדוגמא •

.שיקול דעתתפקידו של מפקח הדיירים הוא גם להפעיל •

במצבים מסוימים יש לפנות את הדייר באופן חד צדדי ולהגיע להסכם והבנה  •

.מול היזם לאחר מכן

סוגיות ודילמות



ע"מוצרים שו-שטחים אפורים במפרט הטכני •

.מעלית, אלומיניום , למשל במוצרי גמר" שווה ערך"לא תמיד ברור מה נקרא •

?מה קובע שהיא אכן שוות ערך–ע "מעלית שו•

?מחיר? אחריות? ותק? ניסיון•

תפקידו של מפקח הדיירים לבדוק את המוצר מכן הבחינות ולהגיע להבנה  •

.האם המוצר שווה ערך או לא

סוגיות ודילמות



בטיחות•

א"מצב בניין במהלך פרויקט תמ
מדרך לא בטיחותיגרם מדרגות לא בטיחותי

פיר מעלית ללא מעקה בטיחות פיר תשתיות ללא מעקה בטיחות



נזילות•

א"מצב בניין במהלך פרויקט תמ

עובש ופטריות עקב  
רטיבות ונזילות

התפוררות תקרה  
כתוצאה מנזילות



:פרויקט הגאולה הוד השרון-דוגמת קצה –נזילות •

א"מצב בניין במהלך פרויקט תמ



תודה
!על ההקשבה


