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)  ס"הלממקור ממאגר נתוני (:     קצת נתונים סטטיסטיים

.תחזוקה של יחידות הדיור בישראל הם במבנים הכוללים מערכות מכאניות הדורשות2/3-יותר מ2018-נכון ל•

.מכלל יחידות הדיור הקיימות3%-היוו כקומות ומעלה 10במבנים בני ד "יח, שנה 20לפני •

!  6%-מספרם חצה את רף ה2018-נכון ל•

ד "מכלל יח30%-צפי לעשור הקרוב מדבר על יותר מ•

)בלבד 1%כיום הוא עומד על  !  (10%-קומות יגיע בעשור הקרוב ליותר מ21-ד בבניינים גבוהים מ"שיעורן של יח•



.בעבר הבנייה לגובה הייתה מרוכזת בעיקרה במחוז תל אביב וערי המרכז •

.קומות ומעלה 10ד רק במרכז הארץ במבנים בני "יח3,500-נבנו כ2016עד שנת •

.בכל שאר המחוזות 1,000לעומת 

המגמה כיום היא של בנייה לגובה גם בטבעות העוטפות את מרכז הארץ  

היא בעלת הכנסה בינונית ונמוכה ובהרבה מקרים נמוכה  אוכלוסיית המגורים לגובה שבפריפריה 
.אפילו מאוד



התפלגות מערכות אלקטרומכניות בבניינים  



בנין גבוה



רב קומות



מגדל



?עבור אלו מערכות במגדל נדרשת התחזוקה 

ת המגדלבשנים האחרונים התרבו הדרישות והן הפכו למורכבות יותר ויותר לתחזוק
.

חשמל •  
)נהלים/ספירה/מיון(לוחות חשמל •  
תאורה•  
גנרטורים  •

מיזוג אויר•  
)נהלים/ספירה/מיון) (מפוחים(אוורור •  
)נהלים/ספירה/מיון)  (מפוחים(שחרור עשן •  
 •C.O  נהלים/ספירה/מיון) (רכזת/מפוחים/רגשים(מהחניונים(
ערים התחילו ביניקת אשפה מרוכזת ' במס-אורגנית ויבשהשוט אשפה מערכת מרכזית •  
גינון•  
בטיחות אש•  
כיבוי אש•  
גילוי אש •  
מעליות•  
)מערכות להגברת לחץ(מים •  
)גמל מים ראשי(עמדת כניסת מים ראשית לבניין / מים •  
חדרי כושר / ספא /בריכות שחיה •  



מערכות אינטרקום ופתיחת דלתות /ביטחון )  /טלויזיה במעגל סגור (ס .מ.ט•  
תחזוקה מונעת ריחות בבניין  •  
מאגרי מים לצריכה  •  
מאגרי מים לכיבוי אש•  
)נהלים/ספירה/מיון(הידרנטים חיצוניים •  
)נהלים/ספירה/מיון(הידרנטים פנימיים •  
)נהלים/ספירה/מיון. (תחנות ספרינקלרים ועמדות ריקון ובדיקה •  
ביוב•  
ניקוז •  
)רק בשילוב עם מסחרי (הפרדות שמנים ושומנים •

קירות מסך  / חיזוקים חיפוי וקירוי חיצוני •  
קירות מסך/ ניקיון חיפוי וקירוי חיצוני •  
ניקיון גגות •  
ניקיון ושטיפה פנים בניין  •  
ניקיון דלתות לובאים •  
ניקיון מעליות  •  
חדרי חשמל/חדרי מפוחים/חדרי מכונות /ניקיון חדרי זבל חדרי דחסנית •  
נוי ותרבות•  
תברואה כלים סניטריים בציבורי  •  
רכבים  /תנועה •  
חידוש אפוקסי יציקה או  צביעה  /סימון ומספור חניות/סימון שילוט וחידוש שלטי הכוונה ברצפה–חניון •  
ניקיון שטיפה  –חניון •

.פעילויות חגים וטכסים •  



לסיכום

העלייה לגובה בבניי המגורים מביאה לצורך במערכות הנדסיות  
ומכאן הצורך גדל גם  .גדולות ומורכבות אשר יש צורך לתחזקם 

.לחניונים תת קרקעיים 



תשתית חוקתית לנושא התחזוקה במגדלי המגורים 

אלו . נסים לבניין קבלן ממהר למסור את החזקה על השטחים המשותפים לדיירים הראשונים שנכ/היזם1.
" .נציגות הבניין המשותף"נקראים בשם 

.ואכלוס נדרש היזם להציג חברת אחזקה מטעמו למשך תקופת הבדק4כתנאי לקבלת טופס 2.

ברוב –ציגות חברות האחזקה מקבלות לידיהן תחומי אחריות בהתאם לבחירת הדיירים והנ3.
.  המקרים מדובר בעבודות ניקיון וגינון כאשר הניהול נשאר בידיי הדייר

.  כיצד ואיך הבניין ינוהל ויתוחזק , לבחור מי)  חוק המקרקעין (פ חוק "נציגות הבניין המשותף רשאית ע4.
)למעט הגבלות זניחות בחוקי העזר העירוניים הנוגעים רק לחזות הבניין (

הן עדיין אינן מיושמות  –לחוק התכנון והבנייה 101חובת תחזוקת בניינים קבלה לא לפי זמן רב תיקון 5.
. וחלות עליהן מגבלות 

ניהול תחזוקה בבניינים –2חלק 1525י "מבחינת תקינה קיים ת. 5
.תקן זה אינו רשמי ואין לו תוקף מחייב 



ותוך כמה שנים הבניין נראה  , בארץ משלמים סכום נמוך יחסית על אחזקה"
"סלאמסכמו 

"מגדלים כושלים"רחל אלתרמן מהטכניון במחקר שערכה ' פרופ

ארבעת רמות תחזוקה 

שוטפת  , אחזקה קלה•

תיקונים מונעים•

החלפת מערכות  •

שדרוג  •

תלויים  החלפה ושדרוג ניתנים לצפייה ולמימון בשוטף ואילו אחזקה ותיקונים –הארבעה נחלקים לשניים 
.בהשקעות הון משמעותיות אשר כלל אינן מיושמות בארץ 



חברות הניהול והתחזוקה  

.אין רגולציה -פועלות ללא הנחיות ונהלים מחייבות •

דיון אחר  –לחברות הניהול קושי בלהתמודד עם זה –הבניינים נמסרים עם ליקויי בנייה •
דיון  –) בשונה מבניינים שהם בבעלות יזם להשכרה . (הבניינים נמסרים עם מערכות וציודים באיכות נמוכה •

אחר  
.אין תכניות אחזקה מפורטות לבניינים •

)בלבד 1שלב .(וכמעט ללא טיפולים תקופתיים ומונעים במקרה הטוב בשבר חברות התחזוקה פועלות •

.אינן מסוגלות להתמודד עם גבייה וסרבני התשלום •

י  "בטח ובטח שאינם מסוגלים להתמודד עם כשלים שנמסרו ע.(העוסקים פועלים ללא ידע בתחום התחזוקה •
.העוסקים כלל לא מכירים את המערכות המותקנות) הקבלן

.מתמקדים בעיקר בניקיון גינון ושמירה וללא התייחסות למערכות •

האיגוד הישראלי לניהול בתים שהיא עמותה רשומה כלל לא עוסק ונוגע  ( לא קיים בארץ ארגון מקצועי בנושא •
) בתחומים האלו 



עלויות
טווחי המחירים נעים  •

ר"מ/2.4$-ר ועד ל"מ/0.4$החל 

ר  "מ/1.2$אם ניקח ממוצע של •

ר משלמת"מ120דירה של 

חודש דמי ניהול ותחזוקה  /550-650₪



שנתית לפי גובה הבניין  ) תיאורטית(עלות תחזוקה 



האמיתיםשינוי עלויות התחזוקה ביחס לגובה הבניין ולאומדנים 
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סיכום פתרונות והמלצות
.תכנון פונקציונאלי מתאים לשיקולים תפעוליים •

.הגברת המודעות אצל משרדי התכנון להיבטים התפעוליים •

.דרישה שהיבטי התחזוקה יילקחו בחשבון עוד בזמן ההגשה להיתר •

.מעבר לתחזוקה שוטפת ומונעת+הגדרת נהלים מסודרים ותכנית רב שנתית •

.לניהול תחזוקת בניינים והסרת המגבלות 1525י "עדכון ת•

.הסמכה של עובדים–הפעלת מערך הדרכה והכשרה •

)בדומה לסיווג קבלנים.(הסמכת חברות ניהול ואחזקה •

)כדוגמת הפיקוח על מעליות(עירוני לפיקוח על פעולתן של החברות / הקמת גורם ממשלתי •

.הקמת קרן תחזוקה לטווח ארוך ובינוני •
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