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תקציר
מוצג כאן נספח חדשני ,שנולד מתוך הצורך לספק התייחסות מעמיקה יותר בשלב התכנון לאתגר
התחזוקה .הצורך להתייחס לאתגר התחזוקה בעת תכנון שכונות מגורים עירוניות ידוע כבר שנים ,אך
קיים קושי לקפל במסמכי תכנית סטטוטורית הוראות הנוגעות לניהול ותחזוקת המבנים ,דבר אשר צפוי
להתבצע ,מטבע הדברים ,לאחר השלמת הבנייה .מנגד ,הערכות מוקדמת ,כבר בשלב התכנון ,לנושא
התחזוקה ,מתבררת כבעלת ערך להבטחת אמידות המבנים ורווחת החיים בהם לאורך זמן .נספח
התחזוקה הזה מבקש על כן לתת כלים שיאפשרו לגשר על הפער בין התכנון והניהול של המתחם ,ולהערך
בצורה טובה יותר לתחזוקת המתחם :א) הן ברמה הסטטוטורית במסגרת התהליך התכנוני-פיזי שמקודם
כעת ותחת המסגרת המשפטית הקיימת ,ו ב) הן בתכנון מראש והתארגנות ברמה המוניציפאלית וברמה
השכונתית לתחזוקת המתחמים שבתחום התכנית .המלצות אלו ,אף שהינן חיצוניות לתכנית ,נוכח
החשיבות של מיסוד כלי העזר לניהול עוד לפני שיווק הדירות ,חיוני להעלותן כבר בשלב זה של התכנון.

מטרת הנספח:
 .1להעמיד את סוגית התחזוקה בקידמה כשיקול מרכזי בהחלטות התכנון ,כדי שפיתוח המתחם
יעשה תוך התייחסות להבטי התחזוקה והתפעול ארוכי הטווח.
 .2לתאר את הרקע והראציונל להוראות שנקבעו בתקנון התכנית ,ולאמצעי ומנגנוני הבקרה שנדרשו
בשלבי התכנון כחלק מהתנאים להיתר הבניה ולטופס האכלוס.
 .3לספק לראשות המקומית כלים והמלצות לליווי התושבים והיזם בהסדרת מסגרת תחזוקה נאותה
למתחם תרום איכלוסו ,זאת כדי לשפר את יכולת התפקוד של המתחם ולשמור על איכות החיים
של דיירי המתחם והסביבה ,ועל ערכם של ההשקעה והמשאבים הרבים שיושקעו בהתחדשותו.
הנספח מציע דרכים להתמודדות עם אתגר התחזוקה לאורך זמן על ידי מתן כלים בכמה מישורים:
א) הערכות מראש ולטווח ארוך לאתגרי התחזוקה ,ב) צמצום הוצאות התחזוקה ,ג) הגדלת אפשרויות
המימון והאיתנות הפיננסית ו ד) העצמת התושבים וסיוע להתארגנותם.
הנספח כולל שלושה חלקים:
 .1אסטרטגית ניהול ותחזוקה :תיאור הרציונאל והמטרה של הנספח ,והאסטרטגיה להערכות
להתמודדות עם תחזוקת השטחים שבתחום התכנית .חלק זה מתייחס לאתגר הצפוי  ,לשחקנים
המעורבים ,ולהמלצות לגבי צעדים שניתן לקדם .ערוך על ידי אדר' ליאת איזקוב בן שיטרית
המתמחה בהיבטי איכות בציפוף המגורים.
 .2חוות דעת משפטית :רקע משפטי ,מיפוי רכיבי התחזוקה בתכנית התחדשות צפון מזרח כיסופים,
המלצות מנחות ומחייבות (כפי שהוטמעו בתקנון התכנית) .ערוך על ידי עו"ד ומתכננת ערים דורית
גרפונקל.
 .3תכנית תחזוקה – המלצות להערכות עירונית ליישום :הנחיות לעריכת תכנית התחזוקה הנדרשת
כתנאי להיתר בנייה ,ולגיבוש מסמך הנחיות עירוני שלאורן תיבחן תכנית התחזוקה .ערוך על ידי

דר' נילי שחורי ,שערכה לפני כ  15שנה תכנית תחזוקה ראשונה מסוגה בארץ ,והשלימה לאחרונה
גם ספר -על ניהול מערכתי של השימור  -לרבות איך להיערך לתחזוקה של המבנה והמתחם כולו.

הנספח מאורגן ומסודר לאורך שני צירים עיקריים כמתואר בתרשים .1

תרשים  :1הנספח מאורגן ומסודר לאורך שני צירים עיקריים ,ומתייחס אליהם ברקע ובהמלצות

עיקר המלצות הנספח:
האמצעים העיקריים המוצעים בנספח (ולחלקם ביטוי גם בתקנון) לצורך השגת מטרות אלו הינם:
א) הוראות והמלצות לקידום תכנון המתחשב בנטל התחזוקה העתידי ,כולל:
 .aפיתוח מפרט תכנוני רגיש תחזוקה כתנאי להיתר הבניה :במטרה להביא לבינוי ועיצוב

אדריכליים המתחשבים בעלויות התחזוקה ומשמעויותיה.
 .bהנחיות להכנת תכנית תחזוקה הפורטת את הוראות התחזוקה והשימוש ועלותן כתנאי לטופס
האכלוס וכמבוססת ,כרמת מינימום על ת"י ניהול תחזוקת מבנים .1252
 .cהנחיות תכנוניות לרבות הגבלת גובה הבניה.
 .dהמלצות לגיבוש הנחיות ואמות מידה עירוניות לבחינת המפרט התכנוני רגיש התחזוקה
ותכנית התחזוקה.
 .eהנחיות להתרת שימושים בתחום התכנית ,שיוכלו להניב משאבים למימון תחזוקה כגון:
משרדים ,אכסון מלונאי ודיוריות.
ב) הנחיות להערכות עירונית לתמיכה וליווי היבטי התחזוקה בתחום התכנית ,בזמן התכנון הפיתוח,
ולאחר אכלוס הבניינים ,לרבות:
 .aלסייע בהתארגנות התושבים הקיימים ובבחירת הסדרי ניהול ותחזוקה.

.b
.c
.d
.e

לספק מידע והכשרות בנושא בתים משותפים שיעזור בגיבוש מסמכי הבית המשותף,
בהתקשרות עם חברת הניהול ,ובקבלת הרכוש המשותף מידי היזמים.
לדון בהסדרים שיכולים להקל על גבית כספים ,ולתרום ליציבות כלכלית של מערך התחזוקה.
במידה ורלוונטי ,לסייע לדיירים בהקמת גוף ניהולי מקומי ,שלא למטרות רווח ,שיהווה את
"חברת הניהול" של המתחם.
לפקח וליעץ בהמשך על התנהלות התחזוקה במתחם.

הטבלה הבאה מרכזת את הצעדים העיקריים המומלצים להטמעה בתכנית (עמודה שמאלית) וברובד
הניהול העירוני (עמודה ימנית) ,על ציר זמנים :החל משלבי התכנון והאיכלוס ,ולאורך חיי המתחם.

תרשים  :2ריכוז צעדים מומלצים לקידום מעטפת תחזוקה למתחם ,לאורך ציר הזמן

חלק א:
אסטרטגיית הניהול והתחזוקה
בהתחדשות צפון מזרח שכונת כיסופים
אדר' ליאת איזקוב בן-שיטרית ,יועצת אסטרטגית לתהליכי ציפוף

חלק זה מציג את הרקע והרציונאל לעריכת נספח התחזוקה כחלק מתכנון כוללני בשכונת כיסופים ,והמלצות
לגבי צעדים לקידום מתווה תחזוקה לשכונה .לחלק זה שלושה פרקים:
 .1אתגרי התחזוקה :האתגרים הקיימים והצפויים ,הידע המתגבש בנושא התחזוקה ,וכלים ומגמות
שניתנים ליישום ושעשויים לסייע בתחזוקת מתחם ההתחדשות בכיסופים
 .2מידע ותקדימים בארץ :שמהם ניתן לגזור כלי עזר מעשיים ומתווה משופר לתחזוקת השכונה.
הפרק מתאר גם מתווים כלכליים שנידונו בצוות לסבסוד דיירים ממשיכים ,ולשיפור האיתנות
הפיננסית של מערכת התחזוקה.
 .3סיכום והמלצות באשר לצעדים מומלצים לרשות לצורך קידום מעטפת תחזוקה לשכונת כיסופים

 .1אתגרי התחזוקה
רקע:
שכונת כיסופים הינה שכונה של בתים נמוכים בני  4 – 3קומות .בדומה למרקמים וותיקים אחרים בארץ,
השכונה מאופיינת כבר כיום ברמת תחזוקה ירודה ,המשפיעה לרעה על איכות חיי הדיירים ,על הסביבה ועל
ערכי הנדל"ן במקום .האוכלוסייה הקיימת ,הכוללת גם דיירי שיכון ציבורי ,מתקשה להתארגן ולשאת
בהוצאות התחזוקה השוטפות (חשמל ,ניקיון ,גינון) כל שכן להתארגן ולממן הוצאות תחזוקת מניע של
החזיתות ,צנרת האינסטלציה ,הגגות וכדומה.
ההתחדשות הפיזית בשכונה כרוך בציפוף משמעותי של הבינוי שיכלול מבנים ומערכות יקרות ומורכבות
לתחזוקה .אף שהתכנית העירונית הכוללנית ממתנת מעט את היקף הבינוי שמתאפשר בתמ"א  ,38עדיין,
עתיד הצפיפות להגיע לרח"ק של מעל  ,4שזה פי  3ויותר מהצפיפות הקיימת היום.
אתגרים מרכזיים הצפויים בניהול ותחזוקה של פרויקט התחדשות עירונית:
 )1אתגרים הנובעים מהצפיפות המתוכננת:
 עומסים גדולים יותר :יותר אנשים ,יותר לכלוך ,יותר בלאי על אותו תא שטח. -מורכבות שדורשת ידע וניהול מקצועי:

 oהצורך בשימוש במערכות אלקטרו-מכאניות מורכבות שקשות ויקרות יותר לתחזק.
 oהצורך בשיתוף פעולה בין מבנים שונים בניהול שטחים מתחמיים :כשהצפיפויות גדלות,
גדלה התחרות על הקרקע ,והאפשרות לספק מרחב ציבורי וגינות איכותיות תלויה ביכולת
לאגם משאבי קרקע ממספר מגרשים להגמת גינות וחניונים יעילים יותר.
-

רגישות גבוהה לכשלי תחזוקה :כשהצפיפות גדלה ,כשלים בתחזוקה נהיים בולטים יותר ,בממדים
גדולים יותר והשפעתם על הדיירים ועל השכונה משמעותיים יותר.

 )2עלויות תחזוקה גבוהות יותר :עלויות התחזוקה בכיסופים צפויים לגדול בצורה ניכרת (פי 6-10
מהנהוג כיום) וביצוע התחזוקה עתידה להפוך למורכבת יותר . .ממצב שבו דמי ועד הבית עומדים
על כ –  ₪ 60 – 50לדייר לחודש ,ציפוף המתחם והקמת בניינים חדשים של  16 -6.5קומותעם מעליות
חניונים תת קרקעיים ומערכות טכניות המצריכים ניהול מקצועי ,עתידים דמי ועד הבית לעלות
לסכום משוער של בין  .₪ 500 – 250כאשר סכומים אלו אינם כוללים את עלות החלפת המערכות
שידרש באופן ודאי בעתיד .לעלויות אלו השלכות בשני רמות:
 oהשלכות מידיות לדיירים הממשיכים :האם יוכלו לשאת בעלויות התחזוקה ,ובמידה ולא
כיצד ניתן להיערך למנוע הדרתם מהפרויקט.
 oהשלכות ארוכות טווח:

לאור שינויים דמוגרפים טבעיים המתרחשים בעיר ,ועלויות

התחזוקה הגבוהות יחסית שידרשו לתחזק את המתחם מעתה ועד עולם ,כיצד ניתן יהיה
להבטיח רצף תחזוקה הולם לאורך זמן .ולמנוע הישנות הבעיות שבגינן נדרשת פעולת
ההתחדשות העירונית כעת.
 )3הקושי בהתארגנות התושבים ושיתוף הפעולה ביניהם:
קושי מרכזי בהבטחת תחזוקה תקינה וסבירה לאורך זמן נובע ביכולת של התושבים להתארגן
לתחזוקת המתחם .סוגיה שהופכת מורכבת ודרמטית במיוחד בהליך התחדשות עירונית עקב הצורך
בפתרונות למצבים קנייניים מגוונים (דיירים חוזרים ,בעלי דירות להשקעה ,רוכשי דירות ,דיור
ציבורי) .שתי קשיים מרכזיים מזוהים בצורת ההתארגנות הרווחת בארץ:
 .1מערכת ניהול המבוססת על מתנדבים – מבחינה משפטית ,בתים משותפים מוסדרים כזירה
של ניהול עצמי .אך בפועל ,מרבית בעלי הדירות אינם מעוניינים להיות מעורבים בניהול הבית
המשותף  .המעבר למספר רב של יחידות דיור כאמור רק מעצים קושי זה כי מביא פעמים רבות
לזרות בין הדיירים ,לצמצום דרמטי בתחושת הפרטיות בשטח המשותף וביכולת ההשפעה
והשליטה עליו .השטח המשותף מתחיל להיות מזוהה יותר כשטח ציבורי ,ופחות כחלק ממרחב
המגורים הפרטי ,וכפועל יוצא מכך ,קטנה בצורה משמעותית המוטיבציה של הדייר הפרטי
לדאוג לתחזוקתו.
.2

קשיים בגביית כספים לצורך ביצוע התחזוקה – המכשול הגדול ביותר ליציבות ואמינות
מערכת ניהול ותחזוקה של הבית המשותף היא היכולת לגבות כספים לצורך ניהול השטח
המשותף .קשיי הגביה ,והצורך "לרדוף" אחר כספי התחזוקה מרתיעה דיירים להתנדב
לתפקיד ועד הבית ,ומוביל לא אחת לקריסה מוחלטת של ועד הבית ושל מערכת התחזוקה.
מבנים שאינם עוברים ניקיון על בסיס קבוע ,לפעמים אפילו ללא חשמל בחדר המדרגות ,הינה

מציאות שקיימת באלפי בניינים משותפים בארץ ,בפרט בשכונות התחדשות .כל עוד דובר
במבנים פשוטים וקטנים (עם מעט שכנים) ,ניתן למצוא גם במבנים ללא ועד בית מסודר ,שכן
שפועל עצמאית לגביית כסף לחשמל ,או לניקוי חדר המדרגות והגינה .אך ככל שהבית
המשותף גדל ,אחזקת השטח המשותף מצריך זמן וידע מקצועיים ,וטיפול במרכיבים מכאניים
שלהם אין תחליף ב"הון אנושי".
 )4תלות הדדית ציבורית-פרטית:
עם הצפיפות גדל האופי המשולב של המרחב העירוני וההשלכות ההדדיות של תדמית המרחב הפרטי
על המרחב הציבורי ולהיפך .כלומר ,מתחדד הצורך בתאום בין מאמצי התחזוקה הפרטיים לבין
תחזוקת השטחים הציבוריים כדי לספק מעטפת שלמה (ראה תרשים  )3שכן ,אנשים אדישים
להפרדה הקניינית בין הפרטי לציבורי ,וחווים את התחזוקה במתחם כ"בעיה" אחת .כלומר ,כשל
בשטח הפרטי ישליך על שביעות הרצון מהמרחב הציבורי ולהיפך (ראה תמונה א).
על אף שהמיקוד בנספח זה הינו בתחזוקת הרכוש המשותף (כהגדרתו בחוק המקרקעין התשכ"ט –
 ,)1969נודעת חשיבות רבה גם לרמת התחזוקה של השטחים הציבוריים על ידי הרשות המקומית.
למעשה ,ככל שהצפיפות גדלה ,איכות שטחי ושירותי הציבור (ובראש ובראשונה רמת התחזוקה שלהם),
צריכים לפצות על המגבלות האוביקטיביות בכמות ובגודל שלהן .בתכנית להתחדשות של שכונת
כיסופים כ  60%משטח התכנית הינם שטחים ציבוריים :גינות ,רחובות ,מבני ציבור (ראה תרשים .)3
חלק ג מתאר את החשיבות בהכנה מראש של תכנית תחזוקה למרחב הציבורי כדי לתאם טוב יותר את
התפקוד המורכב של חלל עירוני צפוף .תכנית כזו תאפשר לרשות לתכנן צעדיה קדימה ולקחת בחשבון
במפרט הפיתוח של המרחב הציבורי את העומסים המוגברים האופיניים לשכונות צפופות ודרכים לייכול
התחזוקה הצפויה ,ואת הצורך בהגברת תדירות הניקיון ועבודות התחזוקה ותקצובן בהתאם לעומסים
הצפויים (ולא לפי גודל גאוגרפי כנהוג בשכונות מגורים קיום) .תכנית לתחזוקת השטחים המשותפים,
יכול לעזור לרשות להבין מראש סוגיות כגון:


הטיפול הנדרש למערכות התאורה ,ביוב ,סניקה ,מים .והתאום הנדרש עם יזמי המבנים הפרטיים.



תדירות ואופן פינוי האשפה וכדומה.



תדירות החלפת הצירים בנדנדות בגני המשחקים – לאור הגידול הצפוי במספר הילדים.



גינון ושתילת צמחי נוי בתדירות גבוהה יותר.

תמונה א :הדמיה של הבינוי המתוכנן ברחוב זאב גולד :כשהצפיפות גדלה הבינוי הופך למרכיב
"ה"דומינאנטי במרחב הציבורי ,וכשלי תחזוקה נחווים כבעיה של המתחם כולו .האבחנה בין הקניין
הפרטי וציבורי איננה רלוונטית כשהדבר נוגע לפגיעה אפשרית בתדמית השכונה.

תרשים  :3כ  60%משטחי התכנית הינם שטחים ציבוריים :גינות ,רחובות ,מבני ציבור

 .2מידע ותקדימים בארץ
בשני העשורים האחרונים מתחדד כי אתגר התחזוקה של בתים משותפים מהווה חסם מרכזי בתהליכי
התחדשות עירונית ,ואיום על הצלחתם וקיימותם לאורך זמן .מדובר בבעייה שמוכרת היטב הן לבעלי מקצוע
והן בקרב הציבור הרחב ,ומעסיקה באופן טבעי גם את תושבי מתחמי ההתחדשות .אי לכך ,יותר ויותר
משאבים מופנים להתמודדות עם האתגר.
לצד מחקרים בולטים שקודמו בנושא בשני העשורים האחרונים ,1ההתמודדות בשטח מקדמת פתרונות
יצירתיים ומעשיים חשובים ביותר .בשנים האחרונות הולך ומצטבר ניסיון מעשי חשוב שמלמד על כלים
וצעדים שיכולים לשפר משמעותית את ההתמודדות עם אתגר התחזוקה .החל מפרקטיקות ניהול ששיכללו
מנהלי נכסים ,דרך הסכמים משפטיים על דירות התמורה ,ועד הקמת גוף ניהול מקומי כמו בשכונת קנדה
ומעוז אביב (פרטים בע .)12 .כלומר ,אם עד לאחרונה ,הביטוי היחיד שהצליח להיכנס לתכניות בניין עיר
היתה הדרישה להתקשרות עם חברת ניהול ותחזוקה כתנאי לקבלת היתר בנייה\איכלוס (על כל מגרעותיו,)2
הרי שגוף הידע המעשי שהצטבר מצביע על צעדים מועילים נוספים שרשות מקומית יכולה לקדם או לדרוש
כדי להקטין את הסכנה לכשל של מרקמי התחדשות על רקע תחזוקת הבית המשותף.
סה"כ זיהינו שלוש צורות התערבות בארץ ,חלקם בשלבי יידום ראשוניים ,כמתואר בתרשים .4

 1 שני מחקרים בולטים בנושא הינם:
 רחל אלתרמן .2009 ,מיגדלים כושלים :בעיית התחזוקה ארוכת הטווח במיגדלי מגורים .המרכז לחקר העיר והאזור
(טכניון).
 מחקר של חברת פז כלכלה (בהזמנת משרד בינוי והשיכון) שמסתיים בימים אלו.
 2הציפייה הינה כי לחברות הניהול יצטבר ניסיון וידע מקצועי – שיאפשר להתמודד עם תחזוקה מורכבת ואף להוזיל עלויות ,הן
בשל הידע המקצועי ,והן בשל היתרון לגודל (צוות ניהול אחד מנהל מספר מתחמים) .בפועל מתגלים לא מעט בעיות בהסדרים אלו
(פרטים בחלק ב ,פרק ב) ,לרבות ייקור (במקום הוזלה) של עלויות התחזוקה  -שגבוהות ממילא במבנים החדשים הגבוהים.

תרשים  3 :4סוגי התערבות בתחזוקת הבית המשותף מקודמים עם השנים בארץ ,בשלבי יישום שונים
ניתן לראות כי למעט דוגמאות יוצאות דופן שבהן הוקם רובד ניהולי מערכתי שלם לתחזוקת שכונה (העמודה
השמאלית בטבלה ,כשה"צעיר" מביניהן מלפני  3עשורים) ,הרי שרוב הפתרונות המקודמים בשנים
האחרונות הם נקודתיים יותר .דוגמאות עדכניות יותר לרובד ניהולי מערכתי שלם ניתן למצוא במתחמי
מגורים מיוחדים כמו מבני יוקרה (מגדל הצוק בהרצליה ,נאות גולף בקיסריה) ,או מעונות סטודנטים (כמו
אלו בקמפוס אוניברסיטת ת"א) .אמנם מדובר במקרים מיוחדים – אבל פרקטיקות הניהול והידע המצטבר
של חברות הניהול במתחמים אלו עשוי לספק מידע חשוב לפיתח רובד ניהולי ראוי גם במתחמי התחדשות.
מאפיינים נוספים של הפתרונות המקודמים בשטח הם:


הם מבחינים בין כלים משפטיים ,היבטים כלכליים ,והיבטים הקשורים להתארגנות ולניהול עצמו.



קיימת מודעות גבוהה לאבחנה בין מימון תחזוקה בשותף ,לבין תחזוקת מניע ארוכת טווח



הצורך במקור מימוני מובטח לצורך תחזוקת פחת ,וכן בסבסוד דיירים ממשיכים ידוע וברור.

יחד עם זאת ,מה שמאפיין את הרעיונות שמתפתחים כעת זה:
א) המנעות מיסוד ישות משפטית מקומית :למרות שמזהים את הצורך ב"מכשיר" כלכלי שיזין ויעשיר
את קרן הפחת בטווח הארוך ,על ידי תכנון שטחים שהכנסותיהם מתועלות לצורך מימון קרן הפחת,
נמנעים ממיסוד ישות משפטית מקומית (עמותה ,חברה ,אגודה) שתוכל להחזיק בשטחים האלו,
ולהיות אחראית עליהם מול גורמי המיסוי ואכיפת החוק.
ב) בידוד הבעיות :מקודמים פתרונות שנותנים מענה נקודתי ולא מערכתי .למשל ,מחפשים פתרון
לסבסוד דיירים ממשיכים ,ופחות במציאת מודל תחזוקה שיתן מענה רחב לאתגר .התוצאה היא
שמקבלים במקרה הטוב מענה חלקי ופתרונות זמניים שאינם תואמים את חיי המתחם המתוכנן.
ג) רוב ההתערבות העירונית מקודמת בדיעבד כדי להתערב במצבי כשל ,ולא כדי למנוע אותם.

תרשים  5ממפה את חלקי הפאזל השונים ,לרבות הרכב הדייירים המורכב יחסית בתכנית ההתחדשות
שכולל :בעלי דירות שמתגוררים במתחם ,בעלי דירות שאינם מתגוררים במתחם ,דירות של השיכון הציבורי,
רוכשי הדירות החדשות ,והשוכרים הקיימים והעתידים – שבינתיים הינם שקופים בתהליכים מסוג זה.
כלומר נדרש שחקן או פתרון מערכתי שיקשור בין כל החלקים האלו.

תרשים  :5ממפה את השחקנים השונים שמעורבים בהתארגנות לתחזוקה של השטחים המשותפים ,ומגוון
הכלים שקיימים היום שיכולים לשמש אותם.

חשוב לחדד ,שהניסיון המצטבר הינו למעשה גוף ידע קולקטיבי שמתפתח ומתעדכן כל הזמן .למשל רק בשנה
האחרונה החל להתחוור שסבסוד הדיריים הממשיכים (עמודה שמאלית בתרשים  )4באמצעות הסדרים
משפטיים חוזיים עם היזם ,הופך לאט לפתרון מקובל שמקודם כחלק מהמשא ומתן על תמורות הדיירים.
הבסיס הכלכלי לפתרון הינו הקצאה זמנית של שטחים סחירים של היזם לצורך סיבסוד דמי ניהול של
הדיירים הממשיכים לפרק זמן של  5-10שנים ,כאשר בסוף התקופה היזם רשאי למכור את הדירות .בכך
למעשה הדירות ממשיכות להיות חלק מדו"ח האפס ,רק הרווח היזמי מושהה לתקופת הסיבסוד .חוזה כזה
נחתם למשל בהקשר לתב"ע (תא  )4130שאושרה לאחרונה בת"א .ועורך הדין של הדיירים כעת מציב דרישה
זו כעניין סטנדרטי בחוזים עם היזמים ,שמבינים שזה נושא שמטריד את הדיירים .כלומר ,השאלה כבר
איננה האם לסבסד דיירים ממשיכים ,אלה לאיזה פרק זמן?
הדוגמה של ההסדר החוזי בתב"ע  4130מלמדת שישנם כלים משלימים (מחוץ לתב"ע) שהרשות יכולה
לעזור לקדם כדי ליצור מארג תחזוקה שלם ויציב יותר .העמקה באופן התפקוד של מערכות התחזוקה
בשכונות שבתרשים  , 4מספק הצצה לאיך מארג שלם כזה יכול להראות .אף ששכונת מעוז אביב מאורגנת
כאגודה שיתופית ,ושכונת קנדה כחברה ללא מטרות רווח .שניהם חולקים כמה קווי דמיון שעשויים להיות
חשובים לכיסופים ולשכונות התחדשות בכלל:

 .1ניהול משולב בהתנדבות ובשכר :שניהן משלבות בין ניהול עצמי בהתנדבות (באמצעות ועד מנהל),
לבין כח מקצועי שעוזר (בשכר) בניהול ובתחזוקה של המתחם :רוא"ח ועו"ד שאחראים על גביית
הכספים וניהולם .פועלי ניקיון וגננים שאחראים לביצוע מטלות התחזוקה עצמה.
 .2כלים לגביית כסף :מתוך הבנה שהחלק הקשה ביותר לתפעל זה גביית הכסף .בעת הקמת השכונה
חייבו את קוני הדירות שתנאי להעברת דירה מדייר לדירה ,היא אישור מחברת הניהול \ האגודה –
להעברת זכויות בנכס .חובה זו אף מעוגנת בנסח הטבו.
 .3עיתוי הקמת הסדרי הניהול :בשתי השכונות הוקמו ההסדרים והמנגנונים בעת הקמת השכונה.
מדובר בחלון הזדמנויות חד פעמי שלא ישוב ,זה בלתי אפשר לעשות את זה בדיעבד .בשכונת גבעת
קנדה ,היתה זו העירייה שחייבה הקמת הסדר כזה.
 .4מעורבות העירייה :בשני השכונות לעירייה תפקיד מרכזי בהתנהלות השכונה.
 .aלמשל בשימוש במוסדות ציבור כגון מתנ"ס (בשכונת קנדה) ובית ספר (במעוז אביב) כמקום
למפגשים והתכנסות .כשבשכונת קנדה המתנ"ס אף מאפשר לחברת הניהול להעסיק דרכם
את פועל הניקיון.
 .bבשתי השכונות מתקיים קשר הדוק ורצוף עם העירייה ,לרבות הסדרה של תחומי האחריות
של כל אחד :הבית המשותף ,גוף הניהול העצמאי ,והעירייה.
 .5ייחוד השכונה מסביבתה ושמירה על ערכי הנדל"ן :שני השכונות מצביעות על ערכי דירות גבוהות
מסביבתן (בגבעת קנדה בכ  10-15%מערכן של הדירות ברחוב מימול).
 .6יתרונות עקיפים נוספים :הקיום של גוף מאורגן מקומי הוא יתרון משמעותי שמאפשר:
 .aהתנהלות טובה יותר מול העירייה :אם יש פיצוץ מים מקבלים מענה מהיר ,כי יש מישהו
בשטח שמזהה בעיות מצד אחד ,וגם כי יש ייצוג מקומי ,יש לעיריה עם מי לדבר.
 .bכוח מיקוח :הפנייה כדיירים מאורגנים מאפשר להשיג מחריים מופחתים גם לצרכים
ביתיים ,כגון גז.
 .cפעילות קהילתית :ההתארגנות מספקת במה לקידום פעילות קהילתית שכונתית משותפת
כגון מסיבות פורים ,גינון קהילתי וכדומה.
ניתן לראות איפה שתהליך עירוני שיכוון את התושיבם והיזם ,להקים מארג תחזוקתי שלם ,לפני איכלוס
הפרויקט ,עשוי לשפר בצורה דרמטית את יכולות הניהול והתחזוקה במתחם ,את הקשרים הקהילתיים,
את איכות החיים ,ואת תדמית המתחם.
הניסיון בנספח זה הינו לבחון את הבעייה בצורה משולבת ,ולזקק מגוף הידע הקיים כלים שניתנים ליישום
באופן מיידי ,ולתרגם אותם לצעדים שהרשות תוכל לעשות כדי לכוון לפיתוח של מענה או מודל מקיף
שיבטיחו רמת תחזוקה נאותה בפרויקטי התחדשות בכלל .לצורך כך נעשתה הפרדה בין הוראות שניתן
להכניס לתכנית סטטורית לבין צעדים משלימים שיש לקדם במקביל .כאשר מה שמשותף להם הוא הצורך
להתחיל את ההתערבות בנקודת הזמן הנוכחית.

הטענה היא שתחזוקה ברמה נאותה הינו יעד שיטיב עם כולם ,אך שנמצא במצב של כשל שוק .ושנדרשת
מעורבות ציבורית עירונית כדי לכוון לפתרון.

תרשים  :6למרות שקיים אינטרס משותף לקיים רמת תחזוקה טובה בשכונות התחדשות ,הנושא
נמצא בסוג של כשל שוק ,מכיוון שאין גוף שלוקח אחריות לארגן את הנושא.

התייחסות להיבטים כלכליים בהתארגנות לתחזוקה
בהתיעצות עם שמאי התכנית ,עודד לנדאו ,וכלכלן התכנית ,בני ממון [התרצו לשלב כאן לוגו או פרטים
נוספים שלכם?] ,נידונו העקרונות של מתווים כלכליים למימון הדיריים הממשיכים ,ולחיזוק האיתנות
הפיננסית של מערכת התחזוקה .להלן הנקודות העיקריות:
 .1שטחים מניבים או קרן תחזוקה:
השיח על סבסוד דיירים ממשיכים מתייחס לשתי "כלים" כלכליים :קרן תחזוקה או שטחים
מניבים .האתגר בשניהם הוא הצורך בישות משפטית שתהיה אחראית לניהול הכסף או הנכס.
היתרון של השטחים המניבים שהם אינם מוגבלים בזמן ,וממשיכים להזרים כסף לאורח חיי
הפרויקט .החסרון ,שהן מורכבת מאוד בפאן המיסויי.
 .2כמות השטח הנדרשת לסבסוד כל דייר:
 oבוצעה הערכה ראשונית וגסה של ה"עלות" במ"ר לסבסוד מלא של דיירים ממשיכים בפרויקט.

 oהונח כי ידרש סכום של  500ש"ח לחודש לדייר ,אף שיתכן כי ניתן להפחית עלויות.
 oהונח כי יושכרו שטחי מגורים מאחר שהם לא משלמים מע"מ וקלים וזולים יותר לניהול.
 oהונח שדמי השכירות לכל מ"ר יהיה  55ש"ח ,ושלאחר ניכוי הוצאות ניהול ותחזוקה ישארו רק
 42ש"ח למ"ר.
 oמשמע כדי ליצור הכנסה של  500ש"ח לחודש יידרשו כ  11.5מ"ר.
 .3שטחים מניבים :נכסים שנשארים בידי היזם:
 oאפשרות שמקודמת לאחרונה בחוזים בין יזמים ודיירים ,יתרונות חלופה זו הן :ניהול ותחזוקת
השטח תחול על היזם
 oשטחי השכירות קושרים את גורל היזם וגורל המתחם יחד במשך כמה שנים טובות
 oהשטח יוצא מהמאזן הכלכלי של היזם לתקופה זמנית ,ועל כן עלותו הכלכלית פחותה
 oהחסרון הוא שהפתרון לדיירים הממשיכים הינו מוגבל בזמן
 .4שטחים מניבים :המרה ולונטרית של שטחי תמורה:
מיועד למי שצופה שלא יוכל לעמוד בתשלום חודשי של דמי התחזוקה ,ושבמקום להיקלע לקשיים
ולעיקולים יכול לבחור באופן ולנטרי בהפחתה של כ  12מ"ר בשטח הדירה ,ולקבל תחת זאת כ 12
מ"ר בשטח מניב .הסדר זה צפוי לספק לדייר סבסוד בגובה של  500ש"ח לחודש לאורך חיי הפרויקט.
אתגרים של מתווה זה:
 oעלות הכניסה להסדר המימון ( 12מ"ר) גבוהה מאוד – לא צופים שמישהו ירצה את זה .למרות
שזו השקעה כלכלית נבונה.
 oמיסוי וניהול (כפי שפורט לעיל) צריך לזהות ישות משפטית שתוכל לנהל נכס מניב ,ולדעת שיתכן
שתדרש לשלם על כך מיסים.
 oשטחים אלו נותנים מענה פרטני למי שבוחר בכך ,אך הוא אינו מספק רזרבה כלכלית
קולקטיבית למקרה של כשלים אחרים.
 oלאור הנ"ל מסתמן כי חלופה קלה יותר ליישום בשלב זה היא לאפשר לדיירים שידם אינה משגת
להשכיר חלק משטחי התמורה הפרטיים שלהם (החנייה ,או "דיורית") לצורך הגדלת ההכנסות
החודשיות שלהם ,וכדרך לעמוד בתשלומי התחזוקה.
 .5קרן תחזוקה :תשלום דמי כניסה לדירה.
האפשרות שמסתמנת כפשוטה יותר ,היא לגבות מכל דייר מראש דמי ביטחון שייצרו יחד רזרבה
כלכלית קולקטיבית.
 oהוערך שתשלום מראש של דמי תחזוקה לשנתיים (סביבות ה  12אלף ש"ח) ,לא יפגע בערך
המכירה של הדירות מצד ,וייצר רזרבה כלכלית של כ  4.8מליון ש"ח למקרה של כשל תחזוקתי,
או כשל בתשלומי דמי הועדה השותפים.
 oהוערך שמי שכושל "נח" על הרזרבה הכלכלית ,עד למועד מכירת הדירה .שם הם מחויבים
להחזיר את החוב שלהם לתחזוקה.
 oבהנחה שהשקעה נבונה של סכום כזה תוכל להניב למתחם כ  8000ש"ח בחודש ,מדובר על
בטוחה למקרה של כשל של כ  15דירות.

 oהחסרונות של הסדר זה:


שהיא איננה מספקת סבסוד לדיירים הממשיכים ,אלא רק בטוחה ליציבות מערכת
התחזוקה ,עד שהחייבם ישלמו את חובם.



הרזרבה הכלכלית מסוגל לספק יציבות במקרי כשל בודדים ( 15דירות הן כ  3%בלבד
ממשקי הבית בפרויקט) ,ולא יעבוד במצב שבו לחלקים נרחבים ממשקי הבית אין
יכולת כלכלית לעמוד בדמי התחזוקה הגבוהים .לפיכך,



לאור האמור לעיל ,ההנחה היא ששילוב בין הפתרונות בסעיפים  4ו  5יאפשרו להתארגן בצורה
טובה משמעותית לתחזוקת המתחם מאשר הנהוג כיום ברוב התכניות המקודמות בארץ.

 .3סיכום והמלצות:
לסיכום ,נספח התחזוקה הוכן מתוך תפיסה כי אתגר התחזוקה הינו אתגר כללי אשר כלל דיירי השכונה
עתידים להתמודד עימו ,ללא קשר למצבם הכלכלי .ובמטרה לייצר מעטפת ניהול איתנה שתאפשר ניהול
ותחזוקה לאורך זמן .הנחת היסוד במסמך זה הוא שתכנון עירוני הוא מהלך רב ממדי (לא רק פיזי) ,שבו כלל
אגפי העירייה (חינוך ,שפ"ע ,גזברות ,מים ,ביוב ,נכסים) מתכננים את צעדיהם קדימה ונערכים כל אחד
לשינויים המתוכננים בעיר .לפיכך הנספח מתמקד בהמלצות לצעדים שהרשות יכולה לקחת כדי להוביל,
לעודד ,ולעזור ליצור מערכת תחזוקה יציבה ואיתנה.
ההמלצות בנספח מקודמות על שני צירים כמתואר בתרשים  :2הניהול העירוני והביטוי במסמכי התכנית.
חלק ב (חוות הדעת המשפטית) פורטת את ההמלצות שניתן להם ביטוי בתכנית ,חלק זה מתמקד בציר
הראשון ,ומגבש את האסטרטגיה להערכות עירונית וליווי התושבים בהתארגנות לתחזוקת המתחם.
החשיבות של ציר זה בנספח ובתב"ע נובע גם מהעיתוי – והצורך להקים הסדרים תרם איכלוס התכנית .וגם
מהצורך לחלץ מציר זה ביטויים חשובים שנידרשים לשלב במסמכי התכנית :בנספח ובתקנון ,כפי שמפורט
בחלק ב :חוות הדעת המשפטית .חלק ב כולל בנוסף גם המלצות לגבי קידום תכנון תחזוקתי.

ישנם  5דרכים חשובות לרשות המקומית להערך לקידום איתנות ואיכות התחזוקה במתחם:
 .1תכנון מראש והערכות לתחזוקת השטחים הציבוריים ,והתשתיות הקריטיות לחיי התושבים לדוגמה,
מים ,ביוב ,ניקוז (כמתואר בחלק ג של הנספח).
 .2הכוונת תהליך ההתארגנות הפרטית :יזום תהליך קהילתי לסיוע להתארגנות של התושבים ,להשגת
מסגרת ניהול (עם רכיב ניהול מקומי) ,בשיתוף היזם ,וגורמים בעירייה.
 .3קביעת תנאים מחייבים בתכנית בניין עיר (כמפורט בחלק ב) למשל:
 .3.1תנאי להיתר בנייה :הגשת תכנית תפעול ותחזוקה עם עקרונות מחייבים לפיתוח המתחם,
וההשלכות לעליות התחזוקה.
 .3.2תנאים להיתר איכלוס :הגשת תכנית תחזוקה מעודכנת  -המפרטת כיצד עמד היזם בהתחיבויות
העקרוניות שהוגשו בשלב היתר הבנייה .והגשת תקנון בית משותף ופרטים באשר להסדר הניהול
(חברת הניהול ,מנהלת מקומית וכדומה)

 .4מיסוד מסגרת תמיכה מקצועית ובקרה של גוף הניהול המקומי לאחר הקמת הפרויקט.
 .5הקמת מסגרת חוקית שתאפשר לעירייה להתערב – במקרה של כשל – לגביית דמי התחזוקה ולקיום
תחזוקה מינימאלית באמצעות חברת ניהול שהעירייה ממנה

האפיק המתואר בסעיף  3לעיל כבר יושם והוטמע במידה מרובה בתקנון התכנית (כמתואר בחלק ב בנספח).
ארבעת אפיקי הפעולה המתוארים בשאר הסעיפים ,אף שדורשים מאמץ והתארגנות מצד העירייה ,טומנים
בחובם פוטנציאל לשפר את רמת התחזוקה ,לא רק בתחום שכונת כיסופים ,אלא בכל שכונות ההתחדשות
בעיר ,ואף לסייע לשכוונת רוויות אחרות .כלומר ,המאמץ ייצר תשתית ארגונית שתוכל להשפיע בצורה
דרמטית על איכות החיים בעיר .לכן ההמלצה המרכזית של הנספח הינה כי עיריית כפר סבא תקים ועדת
היגוי עירונית שתהיה אחראית לקדם אפיקים אלו .חלק ג בנספח מתאר את הצעדים לקידום האפיק
המתואר בסעיף  .1להלן פירוט הצעדים המומלצים לצורך קידום שלושת האפיקים האחרים (.)2,4,5

 .1יש לבנות תהליך לליווי התושבים והיזם בגיבוש מסגרת ניהול ותחזוקה מתאים.
הנדבכים המרכזיים בתהליך ליווי כזה הינם:


סיוע בהתארגנות התושבים ,ויצירת פלתפורמה לדיון משותף (עירייה ,תושבים ,יזם) באתגרי
התחזוקה.



מתן הכשרות עם כלים וידע שיסיעו לתושבים לנהל את עצמם בצורה טובה יותר (ועד בית ,או
ועד מנהל).

נדבכים אלו הינם התשתית לקידום צעדים בעלי תועלת צפויה גדולה מאוד לאיכות התחזוקה:


ליווי התושבים במגעים מול היזם ,ובגיבוש הסדרים לניהול (פרטים בחוות הדעת המשפטית),
לרבות סיוע בניסוח מסמכים משפטיים שנדרשים לשיפור הסדרי הניהול (פרטים בחלק ב
בנספח)



הבהרת תחומי האחריות בתקופת המעבר בין גוף הניהול למרחב הציבורי ,לתתי מתחמים,
לבתים המשותפים ,וליזם.



בחינת אפשרויות להוזיל עלויות ולהעסיק ישירות בעלי מקצוע נדרשים :אב בית ,פועל ניקיון,
גנן ,רוא"ח ,עו"ד.



בחינת אפשרויות ליצירת מסגרת ניהול עצמאית (חברה ,אגודה ,ועד מנהל) שתוכל לספק מעבר
למענה היבש בניהול ובתחזוקה ,גם יתרונות עקיפים:
 oתשתית קהילתית ליזום וקידום יוזמות ופעילות קהילתית
" oכתובת" לעיריה בכל נושא שדורש שיתוף פעולה
 oפוטנציאל לשיפור משמעותי באיכות החיים ובתדמית השכונה

כשהצפיפות גדלה הניהול והתחזוקה נהיים מורכבים יותר
למה כדאי לעירייה להשקיע בזה?
ודורשים כוח עבודה מקצועי .הטלת משימה זו על חברות תחזוקה מסחריות חיצוניות לא הוכיחו

את עצמן בגלל מספר בעיות :ייקר מאוד את ההוצואות ,לא נותן מענה או כלים לטפל בבעיות גביה,
חוסר נוכחות במקום – וקושי באכיפת איכות השירות ,כגוף מסחרי חיצוני אינטרסים שונים מאלו
של המתחם ,לא מייצר שום תשתית קהילתית מקומית .מנגד ,שכונות שהצליחו להתארגן היטב,
הצליחו בשל כך לספק רמת תחזוקה מצויינת ,ואיכות חיים גבוהה.

 .2יש לעזור לתושבים לגבש כלים אפקטיבים להתמודד עם קשיי הגביה


ליווי התושבים בקידום אפשריות חוזיות (חוץ תקנוניות) כגון:
 oסיוע בניסוח תקנון הבית המשותף.
 oעיגון החובה לסילוק חובות תחזוקה כתנאי למכירה הנכס ,לרבות רישום הערת אזהרה
לעניין זה בנסח הטבו.



חוות הדעת המשפטית (חלק ב) מספקת מידע לגבי אפשרויות חוזיות כאלו.

למה לעירייה להשקיע בזה? המכשול הגדול ביותר ליציבות ואמינות מערכת ניהול ותחזוקה של
הבית המשותף היא היכולת לגבות כספים לצורך ניהול השטח המשותף .כאשר מספיק שכמה
דיירים בודדים מפסיקים לשלם ,כדי להביא לפירוק של ועד הבית .מכיוון שכך ,חשוב לתת בידי
הגוף האחראי על תחזוקה כלים אפקטיביים לגביית חובות תחזוקה.

 .3יש לפעול להגדלת האיתנות הפיננסית ,על ידי:


תכנון מראש של עלויות התחזוקה ובניית התקציב שידרש לתחזוקה שוטפת ומניעת שבר וכן זיהוי
אפשרויות להקטנת עלויות אלו ככל הניתן .אם על ידי שימוש בחומרים עמידים יותר ,או למשל
הרכבת מערכות אמינות ואיכותיות יותר( .פרטים בחלק ב).



הקמת קרן קולקטיבית .שיאפשר לצבור כספים לתחזוקה משמרת ,ושיוכל לשמש כרזרבה כלכלית
זמנית למקרה של כשל בתשלום דמי התחזוקה .שכולל:
 oתשלום חד פעמי לקרן התחזוקה בעת קניית הדירה.
 oהפרשת שיעור מדמי התחזוקה לצורך בניית עתודה כספית לטובת תחזוקת מניעת שבר
(החלפת מערכות יקרות)



נכסים שהכנסותיהם מופנים לתחזוקת השטחים המשותפים (כמפורט בחלק ב)

 .4יש לבנות מנגנון ליווי ופיקוח עירוני ,על ידי:


הקמת פלתפורמה של אנשי מקצוע בעירייה ,אולי במשותף עם האגודה לתרבותה הדיור ,שיספקו:
 oליווי והכשרה שוטפים לנציגי הועד.
 oמקור להתיעצות במקרים שמתעוררים ספקות או שאלות מקצועיות הנוגעות למשל לעבודת
הגזבר ,לעבודת היעוץ המשפטי ,לעבודות שיפוץ גדולות שרוצים לקדם במתחם (איטום,
החלפת מעלית.)...

 oגוף פיקוח שיבחן מעת לעת את ההתנהלות של הועד\ הגוף המנהל.
 .5יש לפעול למיסוד סמכויות לעירייה להתערב במקרה של כשל של חברת התחזוקה ,על ידי:


בחינה ועדכון של חוקי העזר העירוניים כדי לאפשר לעירייה לגבות את דמי התחזוקה (כתוספת
לתשלום הארנונה) במקרה של כשל בתחזוקת השטחים המשותפים.



הקמה\ התקשרות עם חברת תחזוקה שתבצע את התחזוקה לעיל.

חלק ב:
חוות דעת משפטית
הניהול והתחזוקה בתחום תכנית 405-0450916
התחדשות צפון מזרח שכונת כיסופים
דורית גרפונקל ,עו"ד ומתכננת ערים

תקציר
אתגר מרכזי שמביאים החיים בבניינים גבוהים והבניה החדשה הכוללת רכוש מתחמי (כגון חניות תת
קרקעיות ושטחים פתוחים פרטיים משותפים) הינו אתגר תחזוקת הרכוש המשותף לאורך זמן .אתגר זה
מתגבר במקרים של תכניות להתחדשות עירונית ,המשנים באופן עמוק מרקמים עירוניים וחברתיים קיימים
אך מבקשים ,כמו במקרה של שכונת כיסופים ,לייצר תנאים שיאפשרו לדיירים המקוריים (הדיירים
הממשיכים) להמשיך ולהתגורר במקום גם לאחר התחדשותו ,כאשר דמי התחזוקה עתידים לגדול באופן
משמעותי.
חוות דעת משפטית זו ,מבקשת להציע תשתית משפטית להתייחסות להיבטי התחזוקה כבר בשלב המוקדם
של התכנון ,הן באמצעות קביעת הוראות מחייבות בתקנון התכנית ,והנחיות והמלצות להערכות מקבילה
של הרשות המקומית לסיוע בתחזוקה עתידית של השכונה המתחדשת .זאת מתוך תפיסה ,כי ככל ונושא
התחזוקה יילקח בחשבון ויתוכנן בשלב מוקדם ככל הניתן ,ניתן יהיה להיערך אליו בצורה אופטימאלית,
להוזיל עלויות ,לצפות את העתיד ולסייע בהתארגנות בעלי הדירות.
חוות דעת משפטית זו מתייחסת להמלצות הבאות:
בשלב התכנון ובהוראות התכנית:








הגבלת גובה הבניה
תוספת שימושים ודיוריות
הוראות להכנת מפרט תכנון תחזוקתי
הוראות להכנת תכנית תחזוקה והטמעת ת"י  1525ניהול תחזוקת מבנים כתקן מחייב.
תנאים נוספים לאכלוס
הסדרת סמכות מהנדסת העיר להקצאת שטחים נכסים מניבי הכנסות לכיסוי הוצאות התחזוקה
בעתיד בהתקיים תנאים מסוימים.
צמצום חובות התחזוקה של הדיירים הממשיכים בהתבסס על הוראות חוק הרשות הממשלתית
להתחדשות עירונית התשע"ו – .2016

מעורבות הרשות המקומית ,ניהול והפעלה:




ניהול המתחם והבניינים  -חברות ניהול מקומיות /ניהול עצמי
מנהלת מקומית או ועדת היגוי עירוני לליווי שוטף של הפרויקט
ליווי בעלי הדירות בגיבוש מסמכי המכר והבית המשותף וההתקשרות עם חברות הניהול

מבוא
אתגר התחזוקה מתייחס לרכוש המשותף אותו על כל בעלי הדירות לנהל יחדיו .מאחר ומדובר בבניינים
הכוללים מספר תשתיות ,ישנה חשיבות בהערכות גם לתחזוקה ארוכת טווח .התחזוקה כוללת ,על פי
אלתרמן (:)2009
 תפעול שוטף  – -פעולות הנעשות בתדירות גבוהה כגון ניקיון ,גינון
 תחזוקה מונעת – בדיקות ופעולות תקופתיות לשמירת המערכות ומצב המבנה.
זוהי התחזוקה המשמעותית ביותר ,המיועדת למנוע קלקולים (שבר) ולהאריך את חיי המערכות
והמבנה ובכך להוזיל עלויות .נכון להיום תחזוקה זו כמעט ואינה מבוצעת בבתי מגורים.
 תחזוקת שבר – תיקונים המבוצעים בדיעבד ,לאחר שהתרחשו תקלות וקלקולים.
 החלפה ושדרוג – של מערכות ,של אופי המבנה.
כיום שדרוג והחלפת מערכות נעשה במבנים רבים במקרים של שבר או כפעולות אד הוק ולא באופן
מתוכנן מראש.
היקף הרכוש המשותף ומספר בעליו ,אופיו ומורכבותו הופכים את תחזוקתו למשימה מורכבת המצריכה
שיתוף פעולה ,ידע מקצועי ומשאבים כלכליים .שכן ,התלות במערכות הבנייניות במבנים גבוהים הינה רבה
ביותר וההשלכות של כשל של מערכות אלו יהיו קשות (מעליות שלא עובדות ,כשל באספקת מים ,כשל
במקרה של שריפות ועוד) .זוהי משימה המצריכה הערכות ותכנון מראש ומחייבת קיומה של תחזוקה מונעת
באופן שוטף ומקצועי והערכות כלכלית מבעוד מועד ולטווח הארוך.
כיום ,מרבית בתי המגורים בארץ מוסדרים או עתידים להיות מוסדרים כבתים משותפים .חוות דעת זו
מתייחסת לניהול ותחזוקה של בתים משותפים בהתאם לפרק הבתים המשותפים (פרק ח') לחוק המקרקעין
התשכ"ט – ( )1969להלן" :החוק") .חלק מן ההנחיות המפרטות בחוות דעת זו שולבו בתקנון התכנית.
אחרות ,המתייחסות לשלב הניהול וההפעלה של הבניינים לאחר מימוש התכנית ,נועדו לשמש סל כלים מוצע
לרשות ,ליזמים ,לבעלי הדירות ולדיירים העתידיים .כל זאת בשים לב למסגרת המשפטית הקיימת
ולאפשרויות הקיימות מכוחה .לשם כך מוצעות המלצות חוץ תקנוניות במטרה לשכלל את ההתארגנות
המשותפת בהמשך ,את הניהול העצמי ואת ביצוע התחזוקה ).
יצוין ,כי אמצעים מהותיים כגון הקצאת שטחים מניבים (מסחריים או למגורים) ,פתיחת קרנות תחזוקה
ומערובות עירונית בהחזקתן וניהולן) נתקלות בקשיים משפטיים במצב הנמשפטי הנוכחי למימושן.

 .1רכיבי התחזוקה בתחום תכנית התחדשות צפון מזרח כיסופים
הרכוש המשותף בתכנית מורכב מספר ממדים:
 oרכוש משותף בנייני – מרחבים משותפים ומערכות בנייניות.
 oרכוש משותף מתחמי (חניונים תת קרקעיים והשטחים הפתוחים שמעליהם) אותם על מספר בניינים
יש לתחזק יחדיו.

התכנית קובעת הקמת מבני מגורים ,ברובם בני  9 – 6קומות ומבנה מגורים גבוה ,בן כ –  16קומות (תרשים
 )7וכן מבני ציבור .חלק מהמבנים כוללים שטחי מסחר (תרשים  .)8תחום התכנית חולק ל –  3מתחמים.
המתחמים כוללים רכוש משותף מתחמי :חניונים תת קרקעיים ושטחים פתוחים מעליהם ובהם זיקת הנאה
לציבור ,תשתיות ומערכות מתחמיות משותפות (תרשים .)9
התכנית מטבעה ,כוללת רכוש פרטי ורכוש ציבורי (כגון :כבישים ,שטחים ציבוריים פתוחים ,מבנה ציבור,
המתוחזקים על ידי הרשות המקומית – ראה תרשים  .)3תחזוקת הרכש הפרטי הינה באחריות בעלי הדירות.
הדירות מתוחזקות באופן עצמאי על ידי בעלי הדירות והרכוש המשותף מתוחזק על ידי כל בעלי הדירות
במשותף .בתכנית ,כולל הרכוש הפרטי גם רכוש משותף מתחמי ,אותו על בעלי הדירות של מספר בניינים
לתחזק יחדיו.

תרשים  :7מבני המגורים ברובם בני  6-9קומות ,פרט לבניין אחד בן  16קומות.
חלק מהמבנים בתכנית חולקים קיר משותף (קו מקווקו לבן).

תרשים  :8מבנים בהם משולבים שטחי מסחר בקומת הקרקע .בסגול מבנים פרטיים,
ובחום מבני הציבור הכוללים שטחים סחירים.

תרשים  :9החלוקה למתחמים 13 :מגרשים מאורגנים בשלושה מתחמים.

יצוין ,כי יחד עם בעלי הדירות הפרטיים האחראים על תחזוקת הרכוש המשותף בהתאם לחלקם היחסי
ברכוש המשותף ,שותפות גם החברות המשכנות ,העתידות להחזיק דירות בבניינים אלו.
הקניין

דירת המגורים
(לרבות חנות)

אחריות
התחזוקה

בעלי הדירות

רכוש משותף
בנייני
בעלי הדירות

רכוש משותף מתחמי
(כגון חניונים תת קרקעיים)

רכוש ציבורי
(כגון שצ"פ ,כבישים)

בעלי הדירות במספר בניינים

הרשות המקומית

הרכוש המשותף בתחום התכנית כולל בין היתר:
 חדרי מבואה  -יש מבואה לכל בנין .המבואה היא צנועה בשטח אבל גובהה הוא עד  5.5מ׳.
 חדרי מדרגות ומבואות קומתיות – כוללים גם מערכות מים ,חשמל ,ועמדות כיבוי אש.
 מעליות  -בכל בנין מעלית אחת למעט בנין גבוה אחד במגרש  B1בו יש  3מעליות.
 חניונים תת קרקעיים (מתחמי)  -לכל מתחם איחוד וחלוקה יש חניון בן  2מפלסים עם כניסה/יציאה
אחת .למעט מתחם א׳ שבו יש  2כניסות/יציאות .כלל כאשר ניתן היה לאגם משאבים ולחלוק כניסה
לחניה תת קרקעית עם מגרש ביעוד ציבורי ,הדבר נעשה .ראו מגרשים  20ו .24-החניה מרוכזת מתחת
לבניינים למעט במתחם  1בו יש מספר שבילים המהווים שפ״פ (תאי שטח .)F-H1
 גינות ושבילים (חלקן מתחמיות)  -השטח הפתוח סביב לבניינים הוא די מצומצם .במתחם  1ו –  2ישנן
גינות משותפות לכל בנין ברצועה של  4- 2מטרים .במתחם  – 3ישנן גינות קטנות בחזית שהן שטח
משותף (וגינות פרטיות שמוצמדות לדירות בעורף).
 פינוי אשפה  -נדרש שוט אשפה עם דחסנית אחת מפוצלת בבנין הגבוה בלבד במגרש  .B1ביתר הבניינים
חדר אשפה בשטח לפי דרישת מח׳ נקיון עיר בעירית כפר סבא כאשר מגרשים בעלי שטחי מסחר בחזית
מסחרית נדרשים לחדר אשפה נפרד למסחר.
 מערכות אוורור  -סביר שיהיו ,אולם לא נדרשה מראש מערכת סינון.
 גנרטורים ,משאבות מים ,מאגרי מים – בהתאם לגובה הבניה.
 מערכות אינטרקום – יכול ויהיו ,לא ידוע בשלב זה.
 קולטני שמש – יכול ויהיו ,לא ידוע בשלב זה.

הרכוש המשותף המתחמי כולל:
מתחם  :1חניון תת קרקעי משותף ל  5 -בניינים.
מתחם  :2חניון תת קרקעי משותף ל  2 -בניינים.
מתחם  :3חניון תת קרקעי משותף ל –  5בניינים (לבניין העצמאי בחלק המערבי של התכנית לא יהיה חלק
בחניון).
במתחם  1ו  2 -מתוכננים שבילים מעל החניונים בתת הקרקע המוגדרים כשטח פרטי פתוח ובהם זיקת הנאה
לציבור.
כמתואר לעיל ,תחזוקה משותפת של רכוש זה ,ככל הנראה תבוסס על הגדרת חוק המקרקעין של "בית
מורכב" ,כאשר לכל בניין יוצמד רכוש שיהווה רכוש בנייני ,שינוהל על ידי בעלי הדירות בבית משותף זה
בנפרד.

 .2תחזוקת בתים משותפים – רקע משפטי
"בית משותף" הינו תצורה משפטית ,המאפשרת בעלות פרטית בדירות (היכולות לשמש למגורים ,לעסק ,או
לכל צורך אחר) לצד בעלות משותפת (יחד עם יתר בעלי הדירות) ברכוש המשותף .מנגנון ניהול הבית המשותף
קבוע כאמור בפרק הבתים המשותפים בחוק המקרקעין התשכ"ט – .1969
הרכוש המשותף מוגדר בחוק והוא כולל את כל חלקי הבית המשותף שאינם רשומים כדירות .כך כולל הרכוש
המשותף את השטחים המחברים בין הדירות כגון מסדרונות ,מדרגות ומעליות וכן תשתיות המיועדות לשמש
את כלל בעלי הדירות .את הרכוש המשותף על בעלי הדירות לנהל ולתחזק יחדיו.
החוק קובע את המנג נון הבסיסי לניהול הבית המשותף כמנגנון של ניהול עצמי הכולל אסיפה כללית של כלל
בעלי הדירות ונציגות נבחרת (ועד הבית) וכן קיומו של תקנון הקובע את כללי הבית המשותף .המנגנון החוקי
מאפשר חופש לבעלי הדירות לקבוע את הכללים המתאימים להם .כלומר ,בעלי הדירות יכולים לקבוע
בתקנון הבית המשותף את הכללים ומנגנונים המבוקשים על ידם לניהול הבית המשותף  -כרצונם .בבנייה
החדשה נכון להיום ,לרוב היזם הוא שקובע את הוראות התקנון ובעלי הדירות מתחייבים אליו בשלב רכישת
הדירות.
ניתן לחשוב ,כי בתכנית התחדשות עירונית ,בה כאמור זהות חלק מהדיירים ידועה מראש (הדיירים
הממשיכים) ,ישנו פוטנציאל גדול בסיוע בידי בעלי הדירות העתידיים בגיבוש תקנון הבית המשותף בעצמם
(או בשיתוף עם הרשות העירונית /היזם) בתהליך שיטיב לתת מענה ,בנסיבות המיוחדות של מתחם
התחדשות עירונית ,לצרכיהם.
הוראות החוק ברובן נקבעו בזמנים בהם מרבית הבתים המשותפים בארץ היו בתים פשוטים ,ללא מערכות
טכניות ,ובני  5 – 3קומות .זהו מנגנון פשוט ,המקנה חופש לבעלי הדירות לקבוע הוראות המוסכמות עליהם,
בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ,להתמודדות עם אתגרי התחזוקה .פרק  5מפרט אמצעי עזר משלימים
חוזיים שניתן להסדיר בשלב התכנון.

בהתאם לחוק ,על בעלי הדירות לפעול להחזקה תקינה של הרכוש המשותף :ל"שמירה על מצבו של הרכוש
המשותף ,כפי שהיה בעת גמר הבניה ,לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות" (ס'
(58א)).

בית משותף המורכב ממספר מבנים או אגפים
בהתאם לס'  59לחוק ,יכול בית משותף להיות מורכב ממספר מבנים או אגפים אשר לכל אחד מהם כניסה
נפרדת או מתקנים נפרדים .במקרה כזה ,הרכוש המשותף משותף לכלל המבנים אלה אם נקבע בתקנון כי
הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף שבתחומי כל מבנה או אגף ,או חלקו ,יהיו נפרדים .במקרה כזה ,על
בעלי הדירות לשאת בהוצאות התחזוקה של הרכוש המשותף ה"כללי" של כלל המבנים וכן בהוצאות הרכוש
המשותף הנפרדות למבנה .בעלי הדירות יוכלו גם לקיים אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה.
האפשרות לקיומו של רכוש משותף בנייני לצד רכוש משותף מתחמי ,מבוססת ,ככלל ,על הוראת חוק זו
וחשובה במקרה של שכונת כיסופים בשל הרכוש המתחמי המתוכנן בה.
ההתקשרות עם "מתחזק" (חברת ניהול ותחזוקה)
לפני מספר שנים ,תוקן החוק ועוגנה בו האפשרות להתקשר עם גורם חיצוני" ,מתחזק" ,לניהול ותחזוקה
תקינים של הרכוש המשותף (ס' (71ב)( .))1המחוקק קבע מספר כלים בידי המתחזק כדי לפעול לניהול
ותחזוקת הבית ובין היתר אפשר לו להיות צד לסכסוכים בדבר זכויות או חובות בעלי הדירות לפי התקנון
הנידונים בפני המפקח ובכך אפשר למתחזקים לעסוק בגביית תשלומי הוצאות התחזוקה (ס'  .)72יצוין כי
המחוקק לא הגדיר מי הוא אותו מתחזק או האם עליו לעמוד בדרישות סף כלשהן.
יודגש ,כי האפשרות להתקשרות עם מתחזק לא ביטלה את קיומה של הנציגות (ועד הבית) ,היא המוסמכת
על פי החוק לפעול לניהול ענייני הבית המשותף לפי הוראות התקנון .דווקא במקרים של התקשרות עם
חברה חיצונית לניהול ותחזוקת הבית המשותף ,ישנו תפקיד משמעותי לנציגות ובפרט להנחיה ,ביקורת
ופיקוח על חברת הניהול.
נציין ,כי מזה כעשור ,מחייבות תכניות התקשרות עם חברת ניהול לתחזוקה מקצועית בבניה חדשה .יחד עם
זאת ,על פניו ,נראה כי אין די בהתקשרות עם חברות ניהול להבטחת תחזוקה סבירה .מעבר לבדיקה
העירונית בשלב טופס האיכלוס ,אין די כלים למעקב אחר התקשרות זו לאורך זמן (לאחר אכלוס המבנים).
כמו כן ,אין בקרה על תוכן ההתקשרות – אופי התחזוקה שנקבע .בנוסף ,אין במצב המשפטי הנוכחי רישוי
של חברות הניהול או בקרה ופיקוח עליהן .במצב זה אין כל בטוחה בדבר מקצועיותן ,טיבן ואיתנותן
הפיננסית של חברות הניהול .נספח זה בין היתר ביקש להציע אמצעים שתאפשרנה לעירייה לסייע בנושא
זה וכן לבחינת אפשרות לליווי ניהול עצמי (ללא התקשרות עם חברת ניהול).

 .3התשתית המשפטית" להערכות מראש לתחזוקה
חוק התכנון והבניה התשכ"ה – ( 1965להלן" :חוק התכנון והבניה") קובע הוראות לתכנון ,החל משלב הכנת
התכניות ועד לשלבי רישוי הבניה – מתן היתר בניה וטופס איכלוס שעודכנו לאחרונה בתקנות התכנון
והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו –  .2016לאחר העברת הבעלות בדירות לידיים פרטיות ,האחריות לתחזוקתן
הינה של הבעלי ם הפרטיים .ככל שהבניינים יוסדרו כבתים משותפים ,יחולו על ניהולם ותחזוקתם הוראות
חוק המקרקעין התשכ"ט – .1969
כך ,בנושאי הניהול והתחזוקה ,ככלל ,אין למוסדות התכנון או לרשות העירונית אמצעים לבקרה על
התנהלות בעלי הדירות לאחר אכלוס הבניין (בשונה למשל משימושים המצריכים רישוי עסקים) .אף שניתן
יהיה לדרוש שיפוץ בהתאם לחוק שיפוץ בתים ואחזקתם תש"מ – .1980
יחד עם זאת ,ככל שיקדים התכנון להתחשב במשמעויות התחזוקה העתידיות ניתן יהיה לצמצם את עלויות
התפעול והתחזוקה העתידיות של הבניין ולהערך מראש לכיסוי ההוצאות שיהיו ולניהול יעיל ואפקטיבי.

חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973
בכל הקשור לבניה חדשה ,מוסדר הנושא של תחזוקת בתים משותפים והתקשרות עם המתחזק ,גם בחוק
המכר (דירות) תשל"ג – ( 1973להלן" :חוק המכר") .חוק המכר מחייב כי מוכר דירה ,כהגדרתו שם ,יצרף
לחוזה המכר מפרט והוראות תחזוקה ושימוש (מתייחס גם לדירות הפרטיות וגם לרכוש המשותף).
כמו כן ,במקום בו מוכר הדירה מחליט על כתיבת תקנון השונה מהתקנון המצוי (הכלול בחוק המקרקעין),
עליו לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על העניינים השונים מהאמור בתקנון המצוי (לרבות לעניין
שיעור ההשתתפות בהוצאות התחזוקה וסדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף (ס' .)6
בנוסף קובע חוק המכר כי ככל ונקבע כי הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף יתבצעו על ידי מתחזק ,עליו
לכלול בחוזה המכר פרטים אודות המתחזק וכי תקופת ההתקשרות עמו לא תעלה על  3שנים וזאת על מנת
שלא לכבול את בעלי הדירות להתקשרות עם מתחזק שלא הם בחרו (ס' 6א).

ת"י  1525ניהול תחזוקת מבנים
ת"י  1525הינו תקן העוסק בניהול תחזוקת מבנים .התקן כולל ארבעה חלקים (חלק  3אינו עוסק בבנייני
מגורים ועל כן אינו רלוונטי לענייננו) והוא אינו מחייב:
 ת"י  1525חלק  :1ניהול תחזוקת בניינים :רכיבים וגימור ()2002
 ת"י  1525חלק  :2תחזוקת בניינים :בנייני מגורים וסביבתם הקרובה – מערכות שירות
 ת"י  1525חלק  :3ניהול תחזוקת בניינים :בניינים שאינם בנייני מגורים וסביבתם הקרובה
 ת"י  1525חלק  :4ניהול תחזוקת בניינים :קובץ מסמכי הבניין
בהעדר מקור אחר ,תקן זה יכול להוות נקודת ייחוס ודוגמה ,לתכנון מראש של נושא התחזוקה ולבניית
מפרט תחזוקה ותכנית תחזוקה (פרטים בפרק 2ב).

 .4הוראות תכנוניות להטמעה בתקנון התכנית
על מנת להביא לצמצום עלויות התחזוקה והערכות לניהול התחזוקה העתידית ,שולבו בתקנון התכנית
הוראות המתייחסות לנושאים הבאים .בחלק זה מתואר הרציונל והרקע לגיבושן של הנחיות אלו.

הוראות תכנוניות
הגבלת גובה
הגורמים המרכזים שמייקרים את עלויות התחזוקה הן מעליות וחניות תת-קרקעיות ,רכיבים שנתפסים
היום כהכרחיים בצפיפות המתוכננת .עדיין ,הגבלת גובה הבניה (עד  9קומות) יכולה לצמצם עלויות
ממערכות יקרות הנדרשות לפי תקנות כיבוי אש .כמו כן ,שמירה על יחידות שכנות קטנות ,מאפשר התקנת
מעלית אחת בלבד (ולא שתיים) ,באופן המצמצם עלויות.
חניונים תת-קרקעיים
בתכנית הנוכחית היה צורך לתת מענה לצרכי החנייה בחניונים תת קרקעיים המייקרים את עלויות
התחזוקה .יחד עם זאת ,קובעת התכנית כי יש לבצע את החנייה התת -קרקעית בשתי קומות מרתפים
בלבד ,בין היתר שכן חפירת קומות נוספות היו מייקרים עוד יותר את הוצאות התחזוקה .כמו כן ,תכנון
חניות מתחמיות (כפי שמוצע בנספח התנועה) ,יאפשר להקטין הוצאות החנייה למשק בית (הוזלה
שמתקבלת החל מ  80-100חניות) .אך מאחר וחניה תת – קרקעית מתחמית מורכבת יותר לניהול משותף
– מוצע ,כפי שיפורט בהמשך ,לקבוע כי תוכן תכנית תחזוקה ברורה וארוכת טווח ,הכוללת עלויות מימוש
לחניה ,שתצורף כנספח מתעדכן לתקנון הבית המשותף /לחוזה המכר.
תכנון הנוף
דבר נוסף שיכול להקל על עלויות התחזוקה הוא תכנון הנוף כך שיצריך פחות תחזוקה ,החלפת צמחים,
ופחות מים.
בניה ירוקה
בתכנית נקבעו הוראות בניה ירוקה וחסכון אנרגטי ,שחלקן עשויות לסייע בהפחתת עלויות התפעול .חשוב
לבחון את ההשלכות להוצאות התחזוקה.
תוספת שימושים ודיוריות
ככל שתוסף גמישות לאפשרויות השימוש ביחידות הדיור ,כמובן בתנאים מגבילים ,אשר ישמרו על תנאי
מחייה נאותים במקום ,יוכלו בעלי הדירות להבטיח הכנסות נוספות אשר יסייעו בידם לשאת בתשלומי ועד
הבית העתידי .גמישות כאמור יש לקבוע במסגרת השימושים המותרים בתכנית.
רעיון הדיוריות כיום מוטמע בתכניות ותמ"ליות וניתן להשתמש בו ,תוך קביעה כי מדובר באפשרות ליצירת
יחידה פנימית שאינה מהווה מושא לרישום זכויות נפרד ואינה מצריכה תשתיות נוספות כגון חניה או ממ"ד.

ניתן לקבוע את גודל הדיוריות וכן כי בכל דירה לא תותר יותר מדיורית אחת .בסמכות הועדה המקומית
לאשר דיוריות בהתאם לס'  61לחוק ותואם את הרצון בעידוד דירות קטנות כמפורט בס' 63ב  147לחוק).
ישנם גם יתרונות חברתיים נוספים ,שכן הדיוירות מאפשרות גם מבחינת הדיירים וגם מבחינת הרשות
המקומית גמישות והתאמה לצרכי חיים משתנים.
חשש מרכזי ,סביב אישור דיוריות ,נוגע לצפיפות העתידית במקום והעמסה על תשתיות מקומיות ,בהעדר
יכולת ממשית לפקח אחר הקמתן .רשויות מקומיות מתקשות לקבל את גישת מנהל התכנון שלפיה ניתן
לראות בדיורית כחלק ממשק בית מורחב ,ולהתייחס לדירת האם ולדיורית כיחידת דיור אחת גדולה.

הוראות להכנת מפרט תכנון תחזוקתי ולהכנת תכנית תחזוקה
מפרט תכנון תחזוקתי (ראו לעניין זה גם בחלק השלישי לנספח זה):
נועד להביא לתכנון המבנה ועיצובו האדריכלי מתוך הבנת עלויות התחזוקה העתידיות של המבנה:
(א) עלויות התפעול העתידיות (כגון צריכת אנרגיה ,עלויות פינוי אשפה ,צריכת מים נקיון שוטף)
(ב) עלויות התחזוקה העתידיות (תחזוקה מונעת וצפי להחלפה ושדרוג).
כלומר ,המטרה להביא לידי כך שהתכנון בשלב ההיתר יעשה בשים לב לעלויות התפעול והתחזוקה
העתידיות והשאיפה לצמצומן .כגון בחירת מערכות ,חומרי חיפוי וגמר ,תכנון הנוף ,פריסת תכנית החשמל
– בין היתר לפי עמידותם ועלויות התחזוקה הצפויות שלהם (בדומה למפרט בניה ירוקה – אך מנקודת
מבט של משמעויות התחזוקה).
שני אתגרים הצפויים מהדרישה להכנת מפרט תכנון תחזוקתי הם :א) הנשיאה בעלויות הכנת המפרט
ובייקור הצפוי בעלויות ההקמה (לצורך צמצום עלויות התחזוקה) .ב) איתור בעל מקצוע מתאים לעריכת
המפרט ולבדיקתו ,שכן נכון להיום אין לנושא התחזוקה הסמכה ישירה או רישיון מוכר .יחד עם זאת,
מפרטי תחזוקה נערכים כבר כיום במבנים שמנוהלים בצורה מקצועית למשל בבתי חולים ,מעונות
סטודטנים ,ואף במבני צה"ל ,ויכולים לשמש דוגמא להכנת מפרטים כאמור .כמו כן ,ישנם מהנדסים
אזרחיים ,מהנדסי בניין ואנשי מקצוע העוסקים בתחום ,אף אם ללא הכשרה מוכרת ,שצברו ניסיון
רלוונטי ושיוכלו לסייע לפתח סטנדרט לפיו יבחון המפרט התכנוני (ראה חלק ג).

תכנית תחזוקה ארוכת טווח
תכנית התחזוקה נועדה ,בהתאם למפרט התכנון שנקבע ,לפרט את אופן ניהול תחזוקת המבנים ועלות
משוערת ניתן לחשוב על אימוץ הנחיות ת"י  1525ניהול ואחזקת מבנים ,הקובע מפרט לניהול ותחזוקה
כמינימום מחייב לעניין זה** ,או להיוועץ במומחה אחר ולכך להוסיף:
א .ספסיפיקציות יחודיות ,ככל שישנן ,לבניין ולמתחם נשוא ההיתר .
ב .הערכה משוערת של עלוית התחזוקה המשוערות ,לטווח ארוך ככל וניתן (או לפי קבועי זמן
משתנים).

על תכנית התחזוקה להיות ברורה ומפורטת ,לכלול סדרי עדיפויות והערכות מחירים ,שיקלו על הערכות
מעשית וכלכלית של התחזוקה ארוכת טווח ויבהירו לרוכשי דירות עתידיים ,מה הן ההוצאות הצפויות.
על מנת שלתכנית התחזוקה יהיו שיניים ,ישנה חשיבות כי תצורף להסכם המכר ולמסמכי הבית המשותף,
ויקבע כי תעודכן אחת לחמש שנים .תכנית התחזוקה יכולה להוות מפרט תחזוקה ושימוש לרכוש
המשותף כנדרש בחוק המכר (דירות) תשל"ג – ( 1973דוגמא ,ללא פירוט עלויות ,ניתן למצוא בחוברת
הוראות תחזוקה שערכה התאחדות בוני הארץ).
** ההמלצה להפוך את ת"י  1525כמינימום מחייב בעת הכנת תכנית תחזוקה מבוססת על המלצתו של
פרופ' יגאל שוחט ,ר' המגמה לניהול הבניה באוניברסיטת בן גוריון.

הוראות לשלב היתר הבניה
עיקר האפשרות לצמצם את עלויות התחזוקה קשורה להחלטות המתקבלות בתכנון המפורט בשלב היתר
הבניה ,ולא סביר להגדירן ולחייבן מראש .לכן קבע התקנון שיש להתחשב בעלויות התחזוקה העתידיות
בעיצוב ובבחירת חומרי הגמר והתשתיות (ולא רק בעלויות ההקמה) .ולתת לכך ביטוי במפרט התחזוקה
שיוכן.

תנאים נוספים למתן היתר אכלוס
התקשרות בקשר עם ניהול ותחזוקה על פי ת"י 1525
המלצה זו מבוססת על המגמה שהשתרשה בעשור האחרון בתכניות לכלול התחייבות להתקשרות עם
חברת ניהול כתנאי לטופס האכלוס .מדובר בחיוב חריג בתכניות ,המתערב בחופש ההתקשרות של בעלי
הדירות העתידיים .בעיתיות נוספת נובעת מכך שאין בהתקשרות זו כדי להבטיח את מקצועיות חברת
הניהול.
מאחר וחברת ניהול אינה בהכרח הפתרון האופטימאלי ,מוצע לשים את הדגש דווקא על תוכן ההתקשרות
ושאופן ביצוע התחזוקה ,יעשה בהתאם לתכנית התחזוקה שתוכן ולמצער בהתאם לת"י  1525ניהול
אחזקת מבנים או מפרט אחר שיקבע .כך ,כל גורם עמו יתקשרו בעלי הבתים לניהול המבנה וגם אם
יחליטו לנהלו באופן עצמאי ,יחויב לסטנדרט קבוע וידוע.

שימור ,המידע שקיפותו והנגשתו לבעלי הדירות  -מסירת מסמכי עדות בהתאם לת"י  1525ניהול
תחזוקת מבנים חלק 4
תנאי לטופס אכלוס יהיה מסירת כל מסמכי העדות בהתאם לאמור בת"י  1525ניהול תחזוקת מבנים חלק
 4ובהתאם לשיקול דעתה ולהנחיות מהנדסת העיר או רשות הרשוי באשר למה מהטפסים המפורטים בתקן
שיש למסור .מסמכי העדות מספקים בסיס חשוב לתחזוקה עתידית ולשמור המידע אודות הבניין.

בדיקת ביצוע החדרים הטכניים כתנאי לטופס אכלוס
דיווחים של מנהלי בניינים קיימים ,מתארים כי ישנן פעמים בהם לא מושלמת הבניה בחדרים הטכניים
ובחדרי השירות ,דבר המביא להתדרדרות מהירה שלהם ופוגע בתחזוקה היעילה ובשמירה על המבנה.
לאור דיווחים אלו ,ועל מנת למנוע מצבים אלו ,מוצע להורות באופן מפורש ,כי תנאי להיתר לטופס
האכלוס יהיה בדיקה של החדרים הטכניים (טיח ,ריצוף ,צבע).

התקשרות בקשר עם הסכמי אחריות ושירות ארוכי טווח אך לא כובלים
הצגת הסכמי האחריות והשירות למהנדסת העיר ,נועדה לאפשר הערכות מראש ולאפשר התקשרויות
מיטיבות עם הדיירים ולהבטיח שירות טוב ,וידוע מראש לבעלי הדירות ,תוך אפשרות שלהם להתנתק
מהסכמים אלו (על מנת שלא יווצרו מונופולים או הסכמים פוגעים בדיירים).

אמצעי בקרה ושליטה לצמצום עלויות
הצגת אמצעים שהותקנו לבקרה ושליטה על השימוש בחשמל ,צריכת האנרגיה והשימוש במים להבטחת
תפעול חסכוני ויעיל ,תוך שמירת שיקול דעת מהנדסת העיר או רשות הרישוי בנושא .יודגש ,אין בהכרח
הכוונה לשימוש במערכות נוכחות ומערכות בקרה מתוחכמות ,ניתן לעשות שימוש גם במערכות בקרה
פשוטות וזולות ,הקלות לתפעול ,כגון שעוני שבת.
** ההמלצות לעניין ביצוע החדרים הטכניים ,הסכמי השירות ואמצעי הבקרה מבוססים על המלצתו של
ישראל אור ,שדרות רוטשילד  1ניהול ואחזקה בע"מ.

הסדרת סמכות מהנדסת העיר להקצאת שטחים מניבי הכנסות לכיסוי הוצאות התחזוקה
כלי מרכזי שניתן לתת בידי בעלי הדירות (כולם או בעלי הדירות הממשיכים) להבטחת כיסוי עלויות
התחזוקה בטווח הארוך הוא נכס מניב (בין אם דירה ,חנות ,או נכס אחר – אפילו לשימוש ציבורי) אשר
פירותיו ,כולם או חלקם ,ייועדו לכיסוי עלויות התחזוקה ,כגון כיסוי התחזוקה השוטפת או כקרן
לתחזוקה עתידית.
במצב המשפטי והמיסויי הנוכחי קיים קושי בעיגון הוראה בדבר הקצאת נכס מניב והמנגנון להפעלתו
בתכנית .כל שניתן לעשות הוא לייעד נכס כאמור למטרה זו ,ולקבוע ,במנגנונים חוץ תכנוניים את הפעלתו
כנכס מניב (בין אם כנכס שיוקצה לרשות ,ליזם או ליישות משפטית אחרת שתוקם לשם כך).
בתכנית במתכ ונתה הכלכלית הנוכחית ,לא נמצא נכס שניתן לייעד למטרה זו .יחד עם זאת ,יכול ותיהיה
אפשרות בעתיד ,בשלב היתר הבניה ,להקצות נכס כאמור וזאת בפרט במקרה של אישור הקלה ,ועל כן מוצע
ליתן למהנדסת העיר שיקול דעת בנושא זה.
כך למשל ,יכול ויהיה מקום כי החברה הכלכלית תחזיק בנכס ותנהלו ,או כי היזם ישמור בבעלותו נכסים

שיושכרו על ידו לטווח מוגדר שהכנסותיהם בחלקם ,יוקצו לתקופה המוגדרת לסבסוד עלויות התחזוקה
(למשל לדיירים הממשיכים) כאשר עם תום התקופה שתקבע רשאי יהיה היזם למכור נכסים אלו.
אפשרות אחרת היא הקמת יישות משפטית אחרת שתחזיק את הנכס ותנהלו .יישות זו יכולה להיות
ציבורית /מטעם כלל בעלי הזכויות במקום /מטעם הדיירים הממשיכים בלבד.
בכל מקרה יהיה צורך גם להסדיר את האופן שבו תנובות הנכסים ינוהלו כך שיגשימו את יעודם ויבטיחו את
תחזוקת השכונה לאורך זמן.
הקצאת נכס כאמור ,תחייב דיון והכרעה בשאלות רבות ובהן:
 .1הבעלות בנכסים אלו:
 האם רכוש משותף?
 האם יישארו בידי היזם ,בידיים פרטיות אחרות ,בידיים ציבוריות? מה יהיו התנאים למכירתם? האם
ניתן על פי החוק כי יהיו בבעלות הבית המשותף?
 האם יהיו של כל בעלי הדירות במתחם? האם במקרה של כיסופים ניתן היה לחשוב על נכס שפירותיו
ישמשו את בעלי הדירות הממשיכים?
 .2הניהול של נכסים אלו:
 מי יהיה הגוף המנהל? פרטי? ציבורי? מעורב? ולפי אלו כללים ינהל?
 סוגיית ניהול הפירות של הנכסים המניבים – מי יהיה הגוף המנהל וועל פי אלו כללים? האם הבית
המשותף? גוף ציבורי? ומה יקרה במידה ולא יניבו את הסכומים הנדרשים?
 .3מיסוי ההכנסות מנכסים מניבים אלו.

הטמעת ההקלות בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית התשס"ו – 2016
בתכנית /הכרזה על התכנית בהתאם לחוק זה
התכנית הינה תכנית להתחדשות עירונית ,אשר על פניו עולה בגדר התכניות היכולות להיות כלולות בגדר
חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ,וכך יוכלו בעלי הדירות הממשיכים להנות מההטבות שקובע
החוק (הצפוי להכנס לתוקפו בחודש הבא).
לשם כך מוצע כי הרשות המקומית תפעל להכרזה על תחום התכנית בהתאם להוראות החוק או כי תבחן
אפשרות לקלוט מהוראות החוק אל תקנון התכנית (ובפרט לעניין סעיפים  19 – 17לחוק) .וזאת בכפוף
לבחינת ההשלכות על ישימות הפרויקט.

 .5מעורבות הרשות במיסוד הסדרים חיצוניים לתכנית
תחזוקת הקניין הפרטי ,בין אם מדובר בתחזוקת הרכוש המשותף הבנייני או או המתחמי ,הינה על פי חוק
המקרקעין באחריות בעליו ,ולאחר אישור של התכנית ,אין לרשות המקומית סמכות לפקח או לאכוף
תחזוקה סבירה בשטח הפרטי .ישנה אפשרות לרשות המקומית לכפות שיפוץ (תוך השתתפות במימונו)
בהתאם לחוק שיפוץ בתים ואחזקתם תש"ם –  .1980כמו כן ,ניתן במסגרת חוקי העזר העירוניים ,לספק
לרשות סמכויות להתערב במקרי כשל ,ולגבות את עלויות התחזוקה מהדיירים.
החשיבות הציבורית בניהול תקין של הבית המשותף הוכר בעבר בין היתר בהקמת האגודה לתרבות הדיור.
אגודה זו מהווה תשתית קיימת שיש לבחון את יכולתה לסייע כגשר בין שלב התכנון לשלב האכלוס וחיי
הבניין לטווח הארוך .כמו כן ,עם חקיקת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ,התשס"ו – ,2016
ישנה הערכות נוספת להתמודדות עם אתגרי התחזוקה העתידיים.
נוכח החשיבות הציבורית שבתחזוקת המבנים שבתחום התכנית (ראה פרק  )1חלק זה של חוות הדעת
מתייחס לחלופות למעורבות העירייה להכוונה ופיקוח על התחזוקה בתחום התכנית.

הערכות עירונית לבחינת מפרט התכנון התחזוקתי ותכנית התחזוקה
אמצעים משמעותיים להתמודדות עם אתגר התחזוקה שכלולים בתקנון התכנית הם:
 תכנון על פי מפרט תכנון תחזוקתי באישור מהנדסת העיר כתנאי להיתר בניה.
 הכנת תכנית תחזוקה ,הכולל הערכת עלויות משוערת ,לכל הפחות בהתאם להנחיית ת"י  1525ניהול
אחזקת מבנים חלק  2באישור מהנדסת העיר כתנאי לטופס אכלוס.
כדי להערך לניצול מיטבי של הפוטנציאל הטמון בהוראות הנ"ל ,מומלץ שהרשות תתארגן לעבודה מול
היזם ,באמצעות התקשרות עם יועצים מתאימים עם ניסיון וכישורים לבחינת תכניות אלו (למשל יוצאי
צבא או עובדים בחברות ניהול שעסקו בניהול ואחזקה של מתחמים גדוליםהכשרות ,וכן בחינת האפשרות
לשילוב סעיפים במסמך הנחיות מרחביות שמתייחסות לסוגית התחזוקה ,למשל :עמידות חומרי הגמר
ואופי ההזדקנות שלהם ,חזות הבניין והשתלבותו בסביבה.
המלצות נוספות להערכות לבדיקת תכנית התחזוקה ,בחלק ג' לנספח זה.

מעורבות ציבורית בהתארגנות לניהול והפעלת המבנים
בשנים האחרונות ,המגמה היא להפקיד את נושא הניהול והתחזוקה בידיהן של חברות ניהול .אך
התקשרות עם חברת ניהול עלולה לעורר בעיות חדשות ,בפרט במצב המשפטי הנוכחי בו אין כל פיקוח או
בקרה על חברות הניהול.
הרשות המקומית יכולה לסייע בכמה נקודות מפתח:

ליווי והתארגנות הדיירים הקיימים:
מאחר וחלק מהדיירים הינם דיירים ממשיכים שזהותם ידועה ,ניתן לסייע:


בהבנת האחריות האישית שלהם ,ובאמצעים שעומדים לרשותם לעמוד בתשלומי התחזוקה ,והקשר
למבנה התמורות.



בהתארגנות שלהם בבניית נציגות משותפת למתחמים המתוכננים.



בהכשרות בנושאי תחזוקה (בפרט ניהול תקין וקשיי גביה) ,וההבדל בין אמצעים חוזיים וחוקיים
שניתן למסד כעת (לפני הקמת המבנים ומכירת דירות היזם) כפי שמפורט בהמשך חלק זה ,לבין
האמצעים שקבועים בחוק ושיעמדו לרשותם גם בהמשך.

ליווי ההתקשרות עם חברת ניהול מסחרית:


סיוע בבחירת חברת הניהול ,הנחיות לקביעת השירותים שעל חברת הניהול לספק ותמחורם ,פיקוח
ודיווח על הכספים המשולמים על ידי בעלי הדירות ,תיעוד הסטוריית תחזוקת המבנים ועוד.



גיבוש דף הנחיות כללי בכל הקשור להתקשות עם חברת ניהול.



ליווי ועדי בתים לאורך זמן – במיוחד בסיוע בפיקוח ובקרה על חברות הניהול והתחזוקה.



ליווי משפטי וחשבונאי לועד הבית למעקב אחר חברת הניהול.

ליווי התושבים לניהול עצמי ללא חברת ניהול :ליווי וועד הבית לניהול עצמי ולהעסקה ישירה של הגורמים
המקצועיים הנדרשים לתחזוקת הבניין ,ולליווי משפטי וחשבונאי
ליווי בגיבוש מסמכי הבית המשותף :תהליך משותף עם היזם והדיירים הממשיכים (והחדשים לאחר
הצטרפותם) לגיבוש מסמכי הבית המשותף ,ובין היתר לקביעת מנגנון התחזוקה וההערכות אליה ,כך
שניתן יהיה לעגן הן בהסכמי המכר והן בתקנון הבית המשותף הוראות מוסכמות הקשורות לתחזוקה,
כגון:
גבייה מוקדמת לטובת התחזוקה :ניתן כי תקנון הבית המשותף יקבע כי אחוז מוגדר ילך לקרן תחזוקה
עתידי לצורך כיסוי עלויות ארוכות טווח ,וכן לצורך מניעת מצבי כשל בתחזוקה השותפת במקרה של פיגורי
תשלומים של חלק מהדיירים (יאפשר להמשיך בתחזוקה השותפת עד גביית החובות באמצעים משפטיים).
אופן הפרשת כספים לקרן כזו כולל:
 oגבייב של סכום מסויים מכל רוכש דירה (פרטים בחלק א ,פרק  , )2וקביעה שלפיה כל מי שמוכר את דירתו
יחייב את הקונה גם הוא לשלם לקרן התחזוקה העתידית.
 oחישוב דמי ועד הבית כך שיכללו תוספת לחסכון לקרן.
 oקביעת אופן ניהול החסכון והשימוש בו .לרבות האפשרות של פיקוח עירוני על התנהלות זו.
הקמת יישות עירונית /עצמאית אחרת לניהול ותחזוקה (או אפשרות להתאגדות שלא על פי בית משותף):
ניתן לבחון הקמת יישות עירונית\ עצמאית (כפי שתואר בחלק א ,פרק  .)2לשם כך צריך יהיה לבחון את
המשמעויות השונות :סוג ההתאגדות ,האם למטרות רווח ,זהות השותפים  -הרשות /הרשות והתושבים/
הרשות התושבים והיזם /היזם והתושבים /מעורבות החברות המשכנות בכל אחת מהחלופות  ,או מנגנון

מתעדכן בו במהלך הזמן רק התושבים ישארו חברים .ככל ותקבע ישות כאמור יש לעגן את הדבר במסמכי
ההתאגדות ובהסכמים עם הדיירים הממשיכים.
ליווי מסירת הרכוש המשותף – הבנייני והמתחמי  -לבעלי הדירות :לעיתים רבות ,קיים פער זמנים בין
מועד סיום הבנייה למועד האכלוס כך שאין בעלים לקבל את הרכוש המשותף ,לבדוק ולפקח על מה שנמסר.
מעורבות ציבורית בשלב זה יכולה לסייע לבעלי הדירות ולהיות משמעותית גם לתקופות אחריות הבניה
בהתאם לחוק המכר.
מעקב אחר תשלום חבות ועד הבית :אפשרות נוספת היא רישום במסמכי הבית המשותף ובהערה בלשכת
רישום המקרקעין ,כי תנאי להעברת זכויות בנכס יהיה אישור ועד הבית\ חברת הניהול כי מלוא חובות ועד
הבית שולמו .ידוע על שתי שכונות בארץ שבהן יושם מנגנון זה בעת הקמתן – ושלדברי נציגי הועד אפקטיבים
מאוד לאכיפת הגביה .כמו כן ,ינשו כבר תקדים לאישור דרישה כזו בתב"ע שאושרה ב ( 2010תכנית של
מודיעים מב/6/3/ב שהחיל הוראות כאלו על הדיור המוגן) .היישום במקרה של כיסופים מערב בעלי דירות
קיימות וצריך להיבחן משפטית.
מיסוד סמכויות עירוניות להתערבות במקרי כשל :כפי שתואר בחלק א ,מספר עיריות בארץ אישרו בחוקי
העזר העירוניים סמכויות להתערב במקרי כשל בתחזוקת הרכוש המשותף .מדובר לרוב במעורבות
בתחזוקה הנוגעת בחזות החיצונית בלבד (הגינות והחזיתות) ,ולא בתחזוקה של כלל הבניין (חדרי מדרגות,
מעליות ,חשמל וכו) .אך לאור חשיבות הנושא ,עולה שיש מקום לבדוק מיסוד של סמכויות רחבות יותר
בתקנון התכנית .גם כאן ,קיים כבר תקדים להוראה כז בתכנית מודיעים מב/6/3/ב ,סעיף )14.5

חלק ג:
תכנית תחזוקה בראייה רב שנתית:
הערכות עירונית ליישום
דר' נילי שחורי

.1

מטרת הפרק

הצגת נושא תכנית התחזוקה הנדרשת לאזור ההתחדשות בראייה רב שנתית וההערכות העירונית הנדרשת
ליישומה .בחלק זה מוצגים התהליכים והמנגנונים הנדרשים ליישום תכנית תחזוקה ברמה העירונית
ובשטחים הפרטיים תוך דגש על הכנת נספח תחזוקה מפורט .בהעדר הנחיות מסודרות ליזמים על תכולת
נספח התחזוקה והסטנדרטים הנדרשים לביצוע בראייה רב שנתית מומלץ לגבש מסמך הנחיות מקדים של
הרשות המקומית שעל פיו יפעלו היזמים .מסמך זה יפרט את התהליך להכנת מסמך הנחיות על ידי הרשות
המקומית על מנת שההובלה המקצועית של נושא התחזוקה ואחידות הסטנדרטים תעשה על ידי הרשות
המקומית ולא על ידי היזמים או חברות הניהול הפרטיות .בנושא זה יוער כי ההערכות העירונית ונספח
תחזוקה מפורט שיוגש לשטחים הפרטיים הם תנאי מפתח קריטיים ) (critical success factorsלהצלחת
מהלך ההתחדשות העירונית לאורך שנים על מנת למנוע מצב של התדרדרות מחודשת של האזור והנכסים
הפרטיים.

.2

רקע

מזה מספר שנים ,קיימת ההכרה ברשויות השונות (בארץ ובעולם) כי בהעדר תחזוקה שוטפת לאורך זמן,
המרחב האורבני הפיזי מתאפיין ,בדרך כלל ,בהליך מחזורי של הזנחת מבנים ותשתיות פיזיות ,התפשטות
צמחיה פרועה והתדרדרות אזורים שלמים .השפעות נוספות על ההליך המחזורי במרחב האורבני נובעות
מהתנהגותם של משתמשים ודיירים ומתהליכים סביבתיים ,כלכליים ,קהילתיים ודמוגרפיים ,כולל שינויים
סוציו-אקונומיים .אלה יכולים לדרדר את האזור עד למצב של משכנות עוני-סלאמס .מסיבות אלו עצירת
ההליך המחזורי של הזנחת המרחב האורבני בעיקר לאחר שיקומו הוא כיום האתגר הגדול ביותר של
ההתחדשות העירונית .לאור האמור לעיל במתחמי התחדשות עירונית נדרשת היערכות מתאימה ברמת
הרשות המקומית כדי למנוע מצב שבהעדר תחזוקה בפועל ובזמן הנדרש נזק קטן יהפוך לנזק גדול ומרקמי
ההתחדשות יתדרדרו שוב .היערכות שמטרתה לעודד את ביצוע התחזוקה באופן מוסכם על בסיס תכנית
סדורה ומוסכמת ,במקרה הטוב ,או לאכוף אותה ,במקרה הרע.

בכל הנוגע לתוכנית תחזוקה ,גופים בעלי ומנהלי נכסים בהיקף גדול ,מתלבטים בהגדרת שיטת ,רמת
האחזקה הנחוצה ותקצובה .בעיקר נכון הדבר בתוכניות התחדשות שבהן מתחם המגורים ,המרקם ,שטחי
הציבור ומבני הציבור ,המתקנים ,מערכות התשתית ,המערכות האלקטרו-מכניות ועוד ,אינם מוצר סטטי
אלא מוצרים המשתנים על פני ציר הזמן .הם מורכבים מהרבה מאוד תת-רכיבים וכל אחד מהם בעל תוחלת
חיים שונה .אפשר אפוא לומר שלאתרים ולמערכות שלעיל ,יש "מחזור חיים" המורכב ממחזורי חיים רבים.
וכל רכיב (פיזי או נופי) מורכב מחומרים שונים ,המיקום הפיזי ,האקלים ,התנאים הסביבתיים ודפוסי
ואינטנסיביות השימוש של הגורם האנושי משפיעים עליו בצורה ייחודית המחייבת התייחסות בתוכנית
התחזוקה .בנוסף ,ככל שפריסת הנכסים רחבה יותר וסוגי המבנים והמערכות מורכבות יותר ,כך גדל הקושי
להגדיר ולתקצב את צורכי האחזקה באופן סובייקטיבי ללא הצדקה הנדסית ,כלכלית או תפעולית הלוקחת

בחשבון את כל המשמעויות הנגזרות מכך בראייה רב שנתית .כדי להבטיח שמישות ,רמת שירות ואורך חיים
של התשתיות באופן אופטימלי וכלכלי לאורך זמן יש להבטיח זמינות משאבים אשר יאפשרו מענה הולם
לתחזוקה שוטפת המבוצעת כחלק מההתנהלות היומיומית .תחזוקת מניעה – המבוצעת על בסיס תכנית
לאורך זמן ,בגישה רב -מערכתית המתואמת למאפיינים ולטיפול המקצועי הייחודי הנדרש לרכיבים
ולמערכות השונות ונותנת מענה לבעיות ולנזקים פוטנציאליים ,והן להחלפת הרכיבים /התשתיות עם סיום
חייהם הכלכליים בין שבמפתיע ובין שכתוצאה מבלאי טבעי .בלאי זה מואץ בדרך כלל בהעדר תחזוקת
מניעה .מסמך זה מתייחס לתוכנית המתבצעת בגישת תחזוקת מניעה ולצורך בהקמת קרן תחזוקה לכיסוי
מצבי שבר .במערכת הצבאית קיים ניסיון רב שנים בהתמודדות מעשית עם הכנת תכניות תחזוקה תקצובן
וביצוען בראייה רב שנתית על בסיס החלטה מושכלת כלכלית והנדסית.

.3

סוגי תכניות התחזוקה הנדרשות באזור ההתחדשות:

בהינתן שהמרחב הפרטי (מבנה המגורים והשטחים הפרטיים המשותפים) לא מנותק מסביבתו והתשתיות
והמרחב הציבורי שסביבו הם חלק בלתי נפרד ממנו נדרש ליצור ממשק תכנוני ותפעולי בין שתי סוגי
תכניות תחזוקה:
תוכנית התחזוקה לשטחים הפרטיים :מבנה המגורים והשטחים הפרטיים (מגורים ועסקיים)–
3.1
באחריות הדיירים והחברה המנהלת של מבני המגורים או מתחם של כמה מבנים ,השטח המסחרי הפרטי.
התוכנית תוכן על בסיס מסמך הנחיות לתוכנית/נספח תחזוקה שיגובש על ידי העירייה (ראה סעיף .)4
במקביל נדרש לבחון את מנגנון הניהול (מינהלת) של האזור על מנת שניהול השטחים הפרטיים ייעשה
בממשק עם ניהול השטחים הציבוריים .בסעיף  4מוצגות הנחיות להערכות המערכת העירונית.

תכנית התחזוקה העירונית לשטחים הציבוריים :השטחים הציבוריים ,מבני הציבור ותשתיות העל
3.2
המצויים באחריות הרשות המקומית שימו פו וינותחו לדוגמה :מבני הציבור ,תאורה ,ביוב בסניקה עומסי
תנועה ,נגר אשפה וכדומה .תכנית התחזוקה לשטחים הציבוריים תגובש על בסיס סטנדרטים של תפעול
המערכת העירונית בכלל ,בתוספת מאפיינים ייחודיים ועלויות הנובעות ממאפייני הצפיפות של המתחם.
לשם יישומה התוכנית תקושר לתוכנית העבודה העירונית ופעילות האגפים השונים ולתקציב העירוני.

היפוי התשתיות הציבוריות נדרש בשלב מוקדם של תכנון מתחם ההתחדשות לצורך קביעת מדיניות
ובחינת דרישות מיוחדות מהיזם כבר בשלב התכנון .לשום דוגמה להחלטה שיש לקבל עוד בשלב התכנון -
ה חלטה על סטנדרט חיבור בין התשתיות הציבוריות של אספקת מים וביוב לשטחים הפרטיים ועל מידת
האחריות של היזם לתיקון תקלות הנוגעות לתשתיות אלו .וזאת על מנת שלא ייוצר מצב שמאות הדיירים
(תושבים שהרשות אחראית להם) המתגוררים במתחם המאופיין בצפיפות גבוהה ובאינטנסיביות של שימוש
במערכות השונות יישארו ללא מים וביוב בהעדר תקציב תחזוקה הולם או אחריות מוגבלת של היזם.
במקרה זה לדוגמה נשאלת השאלות האם נדרשת הקמה בדרישות מחמירות? האם התחזוקה תעשה על ידי
היזם או שהמערכות שיוקמו בדרישות מחמירות יועברו לתחזוקה לרשות? מה מקור המימון – האם מחשבון
המים והביוב ,קרן תחזוקה ,הסכומים המצטברים באופן שוטף בקופת וועד הבית? ואיך להבטיח את מקור
המימון במידה וההחלטה היא על אחריות היזם?

 .4הערכות הרשות להכנת תכנית תחזוקה למבנים ולשטחים הפרטיים
הכנת תכנית תחזוקה למבנים ולשטחים פרטיים מצריכה הערכות של המערכת העירונית ,תוך בחינת
תחומים רבים כולל:
4.1

עיגון סטטוטורי של הוראות והנחיות (כולל התנאים לחידושם מעת לעת) להכנת תכנית תחזוקה על

ידי היזמים או חברות הניהול וביצועה כחלק מתהליך רישוי הבנייה ,ורישוי העסק בעיקר במקום שיש בו
שימושים מעורבים .הוראות והנחיות לניהול תחזוקת בניין המגורים או קבוצת בניינים (מתחם) החולקת
שטחים משותפים או מערכות תשתית ומערכות אלקטרו-מכניות הדורשות תחזוקה כגון :שטחי גינון ,חניון,
מעליות וכד' (למתחמי התכנית ראה תרשים  .)9בנוסף נדרש לבחון עיגון סטטוטורי למודל הכלכלי וגביית
התשלומים עבור התחזוקה על בסיס התוכנית תוך התחשבות במאפיינים הדמוגרפיים של התושבים
הוותיקים וביכולות הכלכליות שלהם  .בנוסף ,נדרש לבחון עיגון סטטוטורי של "קרן תחזוקה" למקרה של
שבר וצורך בהחלפת מערכות בעיקר על רקע המאפיינים הדמוגרפיים של התושבים הוותיקים באזור
ההתחדשות שצפוי שיתקשו לעמוד בתשלומי וועד הבית החדשים .במצב של צפיפות ,מורכבות המבנים
ותשתיות העל המשותפות נדרש למנוע מצבים של השלכות קשיים אלו על כל הדיירים .לדוגמה :במצב של
כשל (במפתיע או בהגיע הזמן) במערכות המשפיעות על לחץ המים והביוב לא ניתן להשאיר בניין של מאות
תושבים ללא מים וביוב בהעדר תקציב לתיקון בגלל חובות לוועד הבית מאחר והבעיה מיד תתגלגל למגרשה
של הרשות המקומית האחראית לתושבים.
4.2

הכנת מסמך מנחה של מהנדס העיר שיינתן ליזמים או חברת הניהול להכנת תכנית תחזוקה
מתוקצבת שתתייחס לנושאים הבאים:
4.2.1

פרטים מלאים על המבנה והתכנון שלו ,המתחם והשטחים הפרטיים המשותפים,
רשימת הרכיבים לתחזוקה ( )checklistשתכלול את כל רכיבי המבנה ,מערכות
התשתית והמערכות האלקטרו מכניות בשטחים הפרטיים.

4.2.2

סטנדרטים נדרשים לתחזוקה של כל רכיב ומערכת והתדירות והמועדים הקבועים
לביצוע התחזוקה :ברמה שבועית ,חודשית ,עונתית ,שנתית ,דו-שנתית וכד' . 3

4.2.3

הנחיות למודל כלכלי לתחזוקת מניעה המבוצעת על בסיס תכנית מוסדרת לאורך זמן
ותחזוקת שבר המבוצעת כאשר נגרם נזק ורכיב נפגע או נהרס ,בין שבמפתיע ובין
כתוצאה מבלאי טבעי שבדרך כלל מואץ בדרך כלל במקרה של העדר תחזוקת מניעה.
בצד סטנדרטים של איכות התיקון ופירוט האומדן של עלות אחזקה שנתית ורב שנתית.

4.2.4

איפיון הגורמים המתחזקים (יזמים ,חברות ניהול) ,הממשק עם המערכות העירוניות
ומערך החוזים הנדרש כחלק מתוכנית התחזוקה

4.2.5

איפיון מנגנון קליטת התוכנית ,אישורה ופיקוח ובקרה.

לאור האמור לעיל ,ומאחר ומדובר בהערכות חדשה ,בהעדר ניסיון וסטנדרטים מחייבים ברשויות
המקומיות ,בעיקר בכל הנוגע להתחדשות עירונית ,מומלץ להכין תכנית עקרונית לדוגמה ,בהובלה והנחייה
עירונית .הכנת התוכנית העקרונית (פיילוט) בצורה מבוקרת על ידי הרשות המקומית תאפשר פיתוח מודל
שיהווה בסיס לבחינת תכניות שיוגשו לרשות המקומית בעתיד .הכנת התוכנית תאפשר גם בחינת אתגרים,
קשיים ,הזדמנויות ,זמינות נתונים ומסגרות הזמן להשגתם ,בחינת ההשלכות על תהליכי עבודה של הרשות
המקומית ,בכלל ובממשק מול היזמים וחברות הניהול בפרט.

 .5שלבי הכנת תכנית הפיילוט:
5.1

הגדרת צוות היגוי שילווה את מהלך ההערכות העירונית כולל החלטה על הגורם המקצועי להכנת
נספח התחזוקה (בדגש על ניסיון מקצועי בעיקר בסעיפים  )5.3-5.4וגורמים משלימים (רב
דיסיפלינריים) לצורך הניתוח לקבלת החלטות.

5.2

איסוף נתונים הנדסיים על הבניין/מתחם עבור המבנים ,מתקנים ,מערכות תשתיות ומערכות
אלקטרו מכניות עד רמת הפירוט של אלמנט בודד .ניתוח הנתונים הנדסיים.

5.3

גיבוש מודלים לתחזוקת שבר :גיבוש מודלים כלכליים-הנדסיים לתכנון תחזוקת שבר ותחזוקת
מניעה והרצת הנתונים לדוגמה שתהווה בסיס לקבל החלטות .בגיבוש המודלים נדרש לקחת
בחשבון לא רק מודל עלות "מחזור החיים" המתייחס לנושאים כמו :גיל הציוד ,מאפייניו
הטכנולוגיים ,ומאפייני ציר זמן לתקלות ושבר .ועוד אלא גם למודל כלכלי תפעולי הלוקח בחשבון
גם היבטים תפעוליים המשפיעים על הציוד כמו :מספר תושבים ,נפחי תנועה ,איפיון התשתיות,
סטנדרטים ורמת תחזוקה נדרש ועוד.

5.4

חישוב עלויות אחזקה רב שנתיות כולל "קרן תחזוקה" והצגתם במסגרת החלופות.

5.5

ניתוח חלופות שונות :ניתוח היבטים חוקיים ,כלכליים ,תפעוליים וחברתיים של החלופות השונות
הלוקחים בחשבון ראייה מורכבת של היבטים שונים המשליכים על השקעות בתחזוקה לדוגמה:
ראייה הנדסית ,בעיות בטיחות ובטחוניות הנבחנות על פי רמת הסיכון שהן מהוות לציבור ועל פי

 .1לסעיפים  4.2.1ו 4.2.2 -רצוי לבדוק אפשרות שימוש בחוברת המיועדת לקוני דירות חדשות במסגרת חוק המכר (דירות)
תשל"ג –  . 1973חוברת הוראות תחזוקה ושימוש בדירה המוגשת כשירות לציבור על ידי התאחדות הקבלנים והבונים
בישראל .בנוסף ,לבחון שימוש בתקן מכון התקנים הישראלי ת"י  1525ובפיתוחים שלו  -2010,2011תחזוקת בניינים:
וסביבתם הקרובה ,רכיבים וגימור .התקן מגדיר את רשימת הרכיבים שנדרש לבדוק ואת מחויבות בעלי הנכסים לעשות כן.



רמת האמינות הנדרשת לדוגמה :מערכות אספקת מים ,מעליות ועוד .ראייה תיפעולית – על פי
מידת ההפרעה שתיגרם או מידת הנזק העקיף שעלול להיגרם .ראייה של רמת שירות ואסתטיות
לדוגמה :על פי החשיבות של הפונקציות השונות ועוד ,ראייה כלכלית – מאחר והמשבים מוגבלים
נשאלת השאלות לדוגמה :באיזה היבט (שפורטו לעיל) להשקיע יותר ומה יבוא על חשבון מה.
ברשות מקומית נשאלת גם שאלה השוואתית בין הדגשים של האגפים השונים ובין האזורים
האחרים בעיר.
5.6

הצגת המכלול למקבלי ההחלטות במערכת העירונית על מנת לקבל התייחסויות ראשוניות
שישפיעו על שקלול הרכיבים והדגשים של המודל.

5.7

הצגה ע קרונית של שלב היישום הפרטני כולל ניתוח שלבי :הכנת הנספח ,מנגנוני קבלת החלטות,
ניהול ,מעקב ,בקרה ופיקוח.

5.8

החלטה בצוות ההיגוי על המודל המיטבי לתוכנית תחזוקה וגיבוש הנחיות להכנת תכנית התחזוקה.
בגלל החדשנות של הנושא רצוי להכין פיילוט של נספח תחזוקה על בסיס נתוני אמת שיהווה מודל
ויציב את הסטנדרט הבסיסי להגשת תכנית תחזוקה לשטחים הפרטיים .

