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 בנדס ואסם – חדשות ת שכונותבניי

 שאלות ותשובות

 

נקודת המוצא לפרויקט היא שהקיבוץ, שהוא היזם והאחראי, חייב להיות מעורב ופעיל בכל מהלך ניהול 

 מהתכנון ועד לסיום הבנייה. –הפרויקט 

 

 מה מטרת הפרויקט?  •

 קרוב ככל האפשר לרצון הדיירים. ובניית שכונות באופן מהיר ואיכותי 

 

 חברים( 7)הרכב מנהלת השכונה 

 יו"ר המנהלת   ▪

 מנהל מנהלת הדיור  ▪

 שני נציגי דיירים  ▪

 מנהל חברת הניהול  ▪

 מנען או מבחוץ  –איש מקצוע בתחום הבנייה  ▪

 נציג ציבור נען   ▪

 

 השכונה, הרי הדיירים משלמים על ביתם?מדוע לקיבוץ יש רוב במנהלת  •

 הקיבוץ הוא בעל הסמכות ונושא באחריות. הוא מוביל את הפרויקט ואחראי להתקדמותו. 

פרויקט  –מתוך חשיבה חברתית, קהילתית וכלכלית  –הקיבוץ אינו יכול להרשות לעצמו 

מרכיב חשוב בפתרון שמתעכב ואינו מתנהל באופן המהיר והאיכותי ביותר. קצב הבנייה הוא 

גם אם ובסופו של דבר,  מצוקת הדיור בנען בכלל, ומצוקתם של בני השלושים עד חמישים בפרט.

 הקיבוץ לא ינהל את הפרויקט, הוא תמיד יישאר כתובת ומזור אחרון במקרה שהפרויקט יסתבך.

ישום , הקיבוץ שומר לעצמו את הרוב במנהלת השכונה, כי זה הוא הכלי ליסיכומו של דבר

 האחריות והסמכות לביצוע הפרויקט.

 

 במה לדיירים יש שליטה על הפרויקט?  •

הדיירים שותפים בקבלת ההחלטות באמצעות נציגיהם. לדיירים שני נציגים במנהלת השכונה, 

שבה מתקבלות ההחלטות ונבחרים האדריכלים, הקבלנים והמהנדסים. תהליכי הבחירה ייעשו 

, שלפיו רק מי שהשתתף 80%השכונה, ויתקיים בהם הכלל של במסגרת צוותים שתקים מנהלת 

 מהדיונים בנושא מסוים יוכל להשתתף בהצבעה. 80%-ב
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 מה הגדרת התפקיד של חברת הניהול?  •

את חברת הניהול יבחר צוות ששואב כוחו מהחלטות קיבוץ נען )במקרה זה צוות של מנהלת 

 הדיור עם יו"ר הקהילה(. 

 

 בהגדרת התפקיד של חברת הניהול כלולים תחומי האחריות האלה: 

 בניית תוכנית עבודה מפורטת והכנת לוח גאנט להתקדמות הפרויקט. -

 מעקב אחר ביצוע התכנון. -

 וי בדגמים לפי דרישת הדיירים.הפעלת נוהל שינ -

 אחריות על תכנון הדגמים לאחר בחירת האדריכלים.  -

 הפעלת צוות לבחירת מפקח וקבלנים. -

 יועצי הפרויקט. כולל ,הפעלת בעלי מקצוע -

 אחריות על הפעלת המפקח. -

דיווח בזמן אמת על צווארי בקבוק ועיכובים ומתן תשובות לאירועים באופן מידי, כפי שהוגדר  -

 בהסכם. 

 חתימת הסכמים מול הקבלן ומול הפיקוח. -

 קשר עם הדיירים לקבלת משובים ומתן תשובות. -

 הגדרת פונקציה ארגונית לקבלת משובים מהדיירים. -

 ניהול כספי של תשלומי הדיירים, הפעלת הנאמן. -

 אחריות לקבלת היתרי בנייה על פי הדגמים לאחר התכנון המפורט ולפי כל דרישות החוק. -

 

 ניהול?פיקוח ולא על הפרדת הפיקוח מחברת ה-מדוע הוחלט על חברת ניהול במודל ניהול •

 בפני מנהלת הדיור עמדו שתי אפשרויות עיקריות: 

 מנהלת השכונה או פיקוח באחריות ובניהול חברת ניהול. בניהולפיקוח עצמאי 

 

 פיקוח: -הסיבות העיקריות לבחירה של מנהלת הדיור במודל ניהול

 בעזרת, וזאת ליצור מחויבות מצד חברת הניהול לאיכות העבודה ולעמידה בלוח הזמנים -

 .יצירת הלימה בין הסמכות לאחריות

סנכרון )תזמון ותיאום( בהפעלת הגורמים המעורבים מקצועי ויכולת הידע הלחברת הניהול  -

 קבלן מבצע ומפקח. –בפרויקט 

תהליכי הבנייה  על מנת לבחון את תלוי-בלתי מקצועילהפעיל גורם  תוכלמנהלת השכונה  -

 .כפי שמתקיימים בין חברת הניהול לפיקוח הפיקוחו

  

 ? שמתגבשת קבוצת הדייריםמדוע יש למנות חברת ניהול לפני  •

חברת הניהול היא בעלת הידע המקצועי והניסיון בניהול פרויקט כזה על כל שלביו והיבטיו,  -

 והיא תוכל להיות בסיס ידע עבור הדיירים. 

תכנון הפרויקט על כל היבטיו דורש אנרגיה ניהולית, שמשמעותה זמן וידע. המתנה  -

 רשימת הדיירים תעכב את הפרויקט.להשלמת 

רשימת הדיירים נסגרת סופית רק לאחר אומדן עלויות, בחינת יכולת כלכלית של הדיירים  -

  ותשלום דמי רצינות. 
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  מה אופן ההתקשרות עם חברת הניהול? •

תחילה ייחתם חוזה בין הקיבוץ ובין חברת הניהול, המביא לידי ביטוי את העקרונות שעל פיהם 

בין הדייר, חברת הניהול  –על חוזה משולש  יםדיירה מויבוצע הפרויקט. בהמשך התהליך יחת

 והקיבוץ. 

 

 לבחור את מספר הדגמים וסוגיהם?  יםלוהאם הדיירים יכ •

לפרויקט הוגדרו שלושה דגמים. כמובן, מנהלת השכונה תוכל לשנות מספר זה, אבל מדובר 

 בסדר גודל של כשלושה דגמים. 

: מנהלת הדיור בחרה אדריכל לתכנון השכונות )לא כולל דגמים( ויועצי תשתיות לידיעה

 שכונתיות )יועץ תנועה ויועץ אינסטלציה( על מנת לקדם את תהליך תכנון השכונה. 

 

 כמה?  –האם ניתן לבצע שינויים בדגמים, ואם כן  •

מנהלת השכונה תגדיר נוהל שינויים בשלבים השונים של הבנייה, שלפיו ייתכנו שינויים 

משמעותיים יותר בשלב תכנון הדגמים, ושינויים מינוריים במהלך הבנייה שילכו ויפחתו עם 

בחשבון בעיקר עלויות ישירות ויתחשב באילוצי התקדמות הפרויקט. נוהל השינוי בדגמים יביא 

 לוח זמנים.

 

האם הדיירים יכולים לבחור ייצוג משפטי, לבחון את החוזים שיש לחתום עליהם ולהשפיע  •

 על הסכמים אשר מגנים עליהם? 

 בהחלט. הדיירים יכולים למנות עורך דין מטעמם, ובעזרתו להשפיע על החוזים. 

 לדיירים יש אפשרות להשפיע על תוכן ההסכמים כחלק מדיאלוג המתקיים במנהלת השכונה.  -

קבלנים מחויבים במתן בטוחות שיתנו מענה למצבים השונים של הפסקת העבודה על ידי ה -

 הקבלן, כגון מתן ערבויות )בדק + ביצוע(, עיכבון כספים.

 

  מה השלב הבא? •

 התקשרות עם חברת ניהול ובניית תוכנית עבודה ראשונית לפי אבני דרך.  –התארגנות לפרויקט 


