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הפער בין הרצוי למצוי  

?כמה זה עולה?מתחזקיםאיך ?מתחזקיםמה ?מתחזקמי 



מדריך לבעלי דירות
ולשוק

מטעם הרשות הממשלתית  
משרד הבינוי  Iלהתחדשות עירונית 

והשיכון

https://www.gov.il/he/departments/g

eneral/madrich_nihul_vetachzuka

https://www.gov.il/he/departments/general/madrich_nihul_vetachzuka


מדד איתנות  : עיריית פתח תקווה

על מצב המבנים בעיר ניטור ובקרה , למעקבכלי עבודה חכם 
: ואיתור מבנים בעלי פוטנציאל סיכון

מבוססת על מידע קייםחברתית -שיקוף תמונת מצב פיזית•
עדכנית בזמן אמת  מתן תמונת מצב •
והשוואהשקופים ומדידים הניתנים להערכה קריטריונים •
לתרחישי עתיד ואפשרויות לפעולהאוטומציהיצירת •



מחקר השוואתי בינלאומי

אוסטרליה, ווילס' סאות-ניו, סידניישראל, תל אביב

ספרד, קטלוניה, טרגונה צרפת, פריז



?  מה מתחזקים

מנגנון משפטי  

בית משותף

(קניין פרטי)

תנאים פיזיים

בנייה גבוהה

תנאים חברתיים

?  קהילה

עיר פרטית  
?והדרה

בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים: בית משותף. 52
,  לרבות הקרקע, כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות: רכוש משותף

וכן מיתקני הסקה או מים , מקלטים, מעליות, חדרי המדרגות, המסד, הקירות החיצוניים, הגגות
וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה  

.מסוימת



פער בין החוק למציאות המשתנה

בעל דירה חייב להשתתף (א).58
להחזקתו התקינה בהוצאות הדרושות 

ולניהולו של הרכוש המשותף 
ולהבטחת השירותים המחוייבים על  

...פי דין או המקובלים על פי הנוהג

שמירה על –" החזקה תקינה", לענין זה
כפי שהיה מצבו של הרכוש המשותף 

לרבות שיפורים  , בעת גמר הבניה
שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי 

.הדירות



פרטית" שכונה"? מה מתחזקים

קהילה חוויית חיים  
משתנה

מערכות  
בנין

שירותים  
נוספים

שטחי  
בניין  
ורווחה

ממשק  
עם העיר



?(ומנהלים)מה מתחזקים 

תחזוקה  
ארוכת טווח

תפעול  
שוטף 

חשמל, גינון, ניקיון
תחזוקה מונעת

(תחזוקת שבר)תיקון תקלות 
ביטוח, ניהול פיננסי וגבייה

ניהול קהילה

שיפוצים
החלפה ושדרוג

https://bc.ctvnews.ca/insurance-sticker-shock-for-condo-owners-1.4732916



הצורך בתכנון בראייה תחזוקתית

https://www.wbdg.org/resources/design-for-maintainability

...." הדיירים משלמים, הדייסה שהקבלן מבשל"

https://www.wbdg.org/resources/design-for-maintainability


רבי אגפים ומעורבי שימושים: בתים משותפים מורכבים



?מי אחראי? מי מתחזק

בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות  , בעלי הדירות רשאים לקבוע(1( )ב. )71
כי הניהול וההחזקה התקינה של , ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם

יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה  , כולם או רובם, הרכוש המשותף
; (מתחזק–בחוק זה )כאמור

.....

החובות , לענין ניהול החשבונות ואישורם והמצאת מידע לבעלי הדירות, על המתחזק יחולו(ד)
.לתקנון המצוי שבתוספת16המוטלות על גזבר בסעיף 

ועד הבית

האספה 
הכללית

חברת 
הניהול

?

מה תפקיד 
? הרשות המקומית
?שוכרי הדירות

?המדינה
?מתווכים

?בנקים למשכנתאות



הצורך בהסדרת חברות ניהול ותחזוקה

איך זה שאין  .... כמו ראשי ערים, לים"מנהלי בניינים הם כמו מנכ"
"?שאין בית ספר להכשרה? עליהם שום פיקוח

חקיקה נפרדת 1

רישום/ חובת רישוי 2

הכשרה-דרישות סף  3

ניגוד עניינים , חובות שקיפות 4

קוד אתי 5

(רשות ייעודית)פיקוח  6



?כיצד ישפיע המעבר מבעלות לשכירות ארוכת טווח: שוק בשינוי

שכירות יזמית  שכירות ציבורית
(ואפיק השקעה)

הגורם  
הבונה הוא 

המתחזק

הישגיות 
הדיור

ניהול  
ותחזוקה  
מקצועיים 

הגדלת  
:  רווחיות
חוויית  

"מלון"ה

השפעות על תחזוקה

?האם גם על הרגולציה



?איך מתחזקים

מצב התקציב+ מצב הבניין : ניהול ופיקוח כפולים

תיק המתקן ספר החלטות הבית המשותףמסמכי העדות

תיעוד שוטף

1525תקן ישראלי , הוראות יצרן

תכנית עבודה ארוכת טווח תכנית עבודה שנתית 

שיפוצים ושדרוגים מתוכננים, החלפות

בהסכם עם חברת הניהול/ בתקנון הבית המשותף)תכניות עבודה 

מצב הכסףמצב הבניין



?איך מתחזקים



פרישת תקציב שוטף לדוגמא? כמה זה עולה

15%30%3%5%13%5%12%4%2%
משכורות  

(א"כ)
אחזקה  ניקיון

כללי
קבלני עבודות  
והסכמי שירות  

חשמל  ביטוחמעליות
משותף

יועצים  
מקצועיים

משרד

,  מנהל בניין
,  מזכירה

איש  
,  אחזקה

אחזקת 
.רכב

קבוע
וחד פעמי

חומרי 
,  גינון, ניקיון

,  שילוט
הדברה  
,  וריסוס

,צבע

תיקוני  , ניקוי ביוב
,  משאבות, איטום

,  לוחות חשמל
חיטוי מאגרי  

שירות כיבוי , מים
, דחסנית, אש

עבודות צבע

,  הסכם שירות
,  חלפים

,  יועץ
בודק משרד  

הרווחה

,  ח"רו
הנהלת  

, חשבונות
שירותים  
משפטיים

:חסר
תיקונים משמעותיים ומאמצי התייעלות•
חסכון לטווח ארוך•
תיקון ליקוי בניה•
הוצאות בטחון ושירותים נוספים•
ופתרון סכסוכיםהליכים משפטיים •



חסכון לטווח ארוך-קרן לחידוש ושימור המבנה 

חסכון מהיום הראשון

שני חשבונות בנק

בין קרן תחזוקה לביטוח

החשיבות של ניהול  
פיננסי תקין



הפער בין הרצוי למצוי  



הפניות
משפטעיוניפורוםמגוריםמתחמישלוניהולהתכנוןבשכלולהצורךעל:משותפיםבתים

14.6.2022https://www.taulawreview.sites.tau.ac.il/dgarfunkelמו(משפטתגוביות)

,  אתגרים משפטיים והצעות להסדרה–חברות ניהול ותחזוקה במגדלי מגורים ? מי פה בעל הבית
(2019)4/מקרקעין יח

2/מקרקעין יח, חשיבות ההערכות לניהול ותחזוקת מגדלים בתכניות: תכנון תחזוקה תחילה
(2019)

,  משפט, פרטיות בבתים משותפים בעידן המצלמות והמגדלים: חברת המעקב נכנסת הביתה
(2019)הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב , חברה ותרבות

,  תאגיד-עיר: בתוךיום בבית המשותף-חברות הניהול וחיי היום: מעורבות תאגידית חדשה בעיר
,  רסלינג  והמרכז לעירוניות ותרבות ים תיכונית, אבירמה גולן ורונית דוניץ קידר: עורכות, תאגיד בעיר

(2017)189-220' עמ, בת ים

Between property and privacy: Private surveillance and condominium governance in 
Israel. Condominium Governance and Law: Global Urban Perspectives. Ed. Randy Lippert 

and Stefan Treffers (2021)

High-Rise Residential Condominiums and the Transformation of Private Property 
Governance, UBC Law Review 50: 4; 891 (2017)

https://www.taulawreview.sites.tau.ac.il/dgarfunkel


?שאלות
ר דורית גרפונקל"ד

Dorit@Garfunkel.co.il
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