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 .1רקע
 .1.1מחלקת היבטים חברתיים בהתחדשות עירונית בעזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ (להלן
גם "החברה" או "עזרה ובצרון") הוקמה לשם מתן שירות לתושבי העיר תל אביב-יפו
בנושאי התחדשות עירונית.
 .1.2כחלק ממכלול השירותים ההיקפיים והנלווים אותם מעניקה החברה ,מבקשת החברה
לפנות בהליך וולונטרי לחברות ניהול אשר יצטרפו למדרג האיכות שייקבע בנוהל זה.
 .1.3חברות הניהול יידרשו לעמוד בקריטריונים אשר ייקבעו להלן בנוהל ,ואשר יעודכנו מעת
לעת על ידי החברה ,בהתאם לצרכים המשתנים ,וידורגו במספר איכויות כפי שיפורט
להלן.
 .1.4חברות הניהול שיבחרו להצטרף אל המדרג יידרשו לעמוד באמנת שירות שתפורסם על
ידי החברה.
 .1.5החברה תנהל את המדרג ותעקוב אחר עמידת החברות הנכללות בו ביעדים שיוגדרו,
והיא תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להסיר מן המדרג חברות שלא יעמדו
בו ו/או מכל סיבה אחרת שהיא ,כמפורט בנוהל זה.
 .1.6נציגויות של בתים משותפים וכן בעלי זכויות בבתים משותפים בעיר תל אביב-יפו יוכלו
להתקשר באופן עצמאי עם חברות ניהול אשר יכללו במדרג ,וזאת באמצעות הסכם
לדוגמא בנוסח שיצורף לנוהל זה ,ויועלה לאתר החברה ("חוזה המדף") ,או בכל נוסח
אחר על פי שיקול דעתם ,אשר תנאיו מיטיבים עם הנציגויות ובעלי הזכויות הנ"ל ,ואינם
פחותים מתנאי ההסכם לדוגמא.
 .1.7מובהר כי לחברה ו/או לעיריית תל אביב-יפו לא תהא כל אחריות לגבי טיב ו/או איכות
השירותים שיינתנו על ידי חברות הניהול ,ויובהר לכל בעלי הזכויות ו/או נציגויות
הבתים המשותפים כי ההתקשרות עם חברות הניהול הינה המלצה בלבד וכי כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה תועבר לחברות הניהול בלבד .זאת ועוד ,נוסח חוזה המדף אשר
יועלה לאתר החברה יהא בגדר המלצה בלבד ,ולא יהא בו כדי להטיל אחריות כלשהי
על החברה ו/או על העירייה.
 .1.8נוהל זה יגדיר את הסמכויות ,הפעולות וההסדרים הנוגעים להצטרפות חברות ניהול
למדרג ,מתן השירותים על ידן בתקופת הכללתן במדרג ,וגריעתן מן המדרג ,במידת
הצורך.
 .2מטרות מדרג האיכות
 .2.1יצירת מודעות בקרב בעלי הזכויות בבתים משותפים בעיר תל אביב-יפו לחשיבות
בתחזוקת הרכוש המשותף והחשיבות בבחירת חברת ניהול איכותית המתאימה לסוג
המבנה ולצרכיו.
 .2.2העלאת המקצועיות והסטנדרטיים של חברות הניהול.
 .2.3הסדרת התקשרויות איכותיות בין נציגויות לבין חברות ניהול ,אשר תנאיה לא יפחתו
מתנאי חוזה המדף.
 .2.4הקמת מדרג איכות לחברות ניהול בו יוכלו להסתייע נציגויות של בתים משותפים אשר
מעוניינות ליצור התקשרות ישירה בינן לבין חברת ניהול.
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 .3עקרונות הפעלת המדרג
 .3.1החברה תפרסם מעת לעת ,ולפחות פעם בשנה ,באתר האינטרנט שלה קול קורא
להצטרפות חברות ניהול לפרויקט המדרג.
 .3.2הקול הקורא יכלול קריטריונים אחידים לדירוג חברות הניהול ,וכן הוראות הנוגעות
לאמנת השירות בה הן יידרשו לעמוד ,מבדקים שנתיים והוראות נוספות.
 .3.3חברת ניהול אשר תהא מעוניינת להצטרף אל המדרג תוכל להגיש בקשה להשתתפות
במדרג בהתאם לטיוטת הקול הקורא המפורט בנספח א' למסמך זה .מובהר כי המדובר
על טיוטה בלבד ,וכי ייתכן והנוסחים ישתנו מעת לעת בהתאם לצרכים וללקחים
שייושמו מעת לעת.
 .3.4לצורך הכללתה במדרג ,תידרש חברת הניהול לעמוד בכלל התנאים המופיעים בנוהל זה
בנספח ב' ,בהתאם לפרמטרים ולסיווגים השונים ,אשר יכול שישתנו מעת לעת בהתאם
לשיקול דעתה של החברה.
 .3.5הבקשה תוגש באמצעות הטפסים שיועלו לאתר האינטרנט של חברת עזרה ובצרון
כמפורט בנספח ג'  .החברה תהא רשאית לשנות או לעדכן את הטפסים מעת לעת.
 .3.6החברות שמעוניינות להיכלל במדרג האיכות יידרשו לחתום על אמנת השירות של עזרה
ובצרון המופיעה בנספח ד' למסמך זה .החברה תהא רשאית לעדכן את אמנת השירות
על פי שיקול דעתה ו/או בהתאם לדין ו/או בהתאם להמלצות והערות שיתקבלו
מנציגויות ו/או מחברות הניהול ו/או מכל גורם אחר.
 .3.7המדרג (שיכלול את רשימת החברות המשתתפות וסיווגן) ,לרבות פרטים אודות אמנת
השירות וטיוטת הסכם המדף המצורף כנספח ה' ,יפורסמו באופן פומבי באתר
האינטרנט של החברה .מובהר כי לצורך הורדת הסכם המדף יידרש המבקש לאשר
באמצעות הקלדה כי :
" השימוש בחוזה המדף הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים לחוזה .מובהר כי לעזרה
ובצרון ו/או לעיריית תל אביב-יפו לא תהיה כל אחריות בנוגע להתקשרות הצדדים
בחוזה ,ליישום הוראות החוזה בין הצדדים או לפרשנותו ,והוא בגדר המלצה .אין בחוזה
ובחומרי ההסבר הנלווים לו כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך
דין".
 .3.8ניהול המדרג ייעשה באמצעות ועדת היגוי שהרכבה ייקבע מעת לעת על ידי חברת עזרה
ובצרון ,ואשר בראשותה יעמוד מנכ"ל/סמנכ"ל החברה.
 .3.9עבודת וועדת ההיגוי לצורך הקמת המדרג ו/או הכללת חברות נוספות אליו תכלול ,בין
היתר ,את המפורט להלן:
א .בחינה של מסמכי וטפסי החברות המנהלות.
ב .פנייה בבקשה לקבלת השלמות או הבהרות מאת חברות הניהול ,ככל ויידרש.
ג .קיום סיורים באתרים ו/או ביצוע ראיונות או פגישות עם חברות ניהול שיגישו בקשה
להתקבל למדרג ,כולן או חלקן ,ככל שיוחלט.
ד .קבלת החלטה בדבר עמידת חברות הניהול בתנאי הסף ושיבוצן במדרג לפי
הקריטריונים שייקבעו.
ה .פרסום שנתי של קול קורא להצטרפות למדרג בהתאם לנספחי נוהל זה ועדכונם.
 .3.10עבודת וועדת ההיגוי במהלך תקופת ניהול המדרג תכלול ,בין היתר ,את המפורט להלן:
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א .בקרה על יישום אמנת השירות על ידי החברות המנהלות הכלולות במדרג ,כולן או
חלקן ,באופן יזום או בעקבות פניות שהתקבלו בכל אמצעי בו תבחר וועדת ההיגוי לבצע
את הבקרה (כגון :שיחות טלפוניות ,מפגשים ,סיורים ,ביקורת פתע וכיוצב').
ב .בחינה של תלונות שיועברו אל החברה ,ככל ויועברו.
ג .ניהול רישום של עבודת הבקרה שתתבצע ,ממצאי הבחינות ,והמלצות.
ד .תיעוד של פניות שיתקבלו מאת בעלי זכויות ו/או נציגויות ו/או החברות המנהלות
ו/או כל צד שלישי אחר הקשור לשירותי המדרג.
.3.11

.3.12
.3.13
.3.14
.3.15
.3.16
.3.17

מובהר כי וועדת ההיגוי תוכל לבצע את הפעולות המנויות בסעיפים  3.9-3.10לעיל ,כולן
או חלקן ,באמצעות צוות מקצועי שייבחר על ידה ,ובכל מקרה ההחלטה הסופית תהא
של וועדת ההיגוי ,ולחברות המנהלות לא תהא כל טענה בעניין כלפי החברה ו/או
העירייה.
וועדת ההיגוי תנהל את ישיבותיה והחלטותיה בכתב ובאופן שיאפשר התחקות אחר
החלטותיה וההליכים בהם בחרה לנקוט.
חברות ניהול שיימצא שלא עמדו בתנאי הסף שיפורסם בקול הקורא לא יכללו במדרג.
חברות ניהול שיימצא כי אינן עומדות בתנאי הסף לאחר מועד הכללתן במדרג ,מכל
סיבה שהיא ,ייגרעו מן המדרג.
חברות ניהול שימצא כי לא פעלו ליישום אמנת השירות בהתאם לדרישות נוהל זה,
ייגרעו מהמדרג בהתאם לתהליך המפורט בנספח א' מסמך זה.
החברה תהא רשאית בכל עת ,ומכל סיבה שהיא ,לסיים את מתן שירותיה בתחום זה,
ולהביא את המדרג לכדי סיום.
השתתפות חברת ניהול בקול הקורא תהווה הסכמה מלאה לכל תנאיו.
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נספח א' – קול קורא להכללת חברת ניהול במדרג איכות של החברה
 .1כללי
 .1.1מחלקת היבטים חברתיים בהתחדשות עירונית בעזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ (להלן
גם "החברה" או "עזרה ובצרון") הוקמה לשם מתן שירות לתושבי העיר תל אביב-יפו
בנושאי התחדשות עירונית.
 .1.2כחלק ממכלול השירותים ההיקפיים והנלווים אותם מעניקה החברה ,מבקשת החברה
לפנות בהליך וולונטרי זה לחברות ניהול אשר יצטרפו למדרג האיכות שייקבע בקול קורא
זה.
 .1.3חברות הניהול יידרשו לעמוד בקריטריונים אשר ייקבעו להלן ,והן ידורגו במספר איכויות
ופרמטרים ,כפי שיפורט להלן.
 .1.4חברות הניהול שיבחרו להצטרף אל המדרג יידרשו לעמוד באמנת שירות המצ"ב כנספח
ג' לקול הקורא.
 .1.5החברה תנהל את המדרג ותעקוב אחר עמידת החברות הנכללות בו ביעדים שיוגדרו ,והיא
תהא רשאית להסיר מן המדרג ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,חברות שלא יעמדו בו ו/או
מכל סיבה אחרת שהיא ,כמפורט להלן.
 .1.6נציגויות של בתים משותפים וכן בעלי זכויות בבתים משותפים בעיר תל אביב-יפו יוכלו
להתקשר באופן עצמאי עם חברות ניהול אשר יכללו במדרג ,וזאת באמצעות הסכם
לדוגמא בנוסח המצ"ב כנספח ד' לקול הקורא ,ואשר אף יועלה לאתר החברה ,או בכל
נוסח אחר על פי שיקול דעתם ,ובלבד שתנאיו מיטיבים עם הנציגויות ובעלי הזכויות הנ"ל,
ואינם פחותים מתנאי ההסכם לדוגמא.
 .1.7מובהר כי לחברה ו/או לעיריית תל אביב-יפו לא תהא כל אחריות לגבי טיב ו/או איכות
השירותים שיינתנו על ידי חברות הניהול ,ויובהר לכל בעלי הזכויות ו/או נציגויות הבתים
המשותפים כי ההתקשרות בהסכם לדוגמא הינה המלצה בלבד וכי כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה תועבר לחברות הניהול בלבד .זאת ועוד ,נוסח חוזה המדף המצ"ב הנו בגדר
המלצה בלבד ,ולא יהא בו כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על העירייה.
 .1.8כמו כן מובהר כי השימוש בחוזה המדף הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים לחוזה.
מובהר כי לחברה ו/או לעירייה לא תהיה כל אחריות בנוגע ליישום הוראות החוזה בין
הצדדים או לפרשנותו ,וכי אין בחוזה המדף ובחומרי ההסבר הנלווים לו כדי להוות ייעוץ
משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין.
 .1.9החברה אינה מתחייבת כי תתבצע התקשרות כלשהי בין נציגויות בתים משותפים לבין
חברות ניהול ,בהיקף כלשהו או בכלל ,ואין בעצם ההכללה במדרג כדי להוות התחייבות
כלשהי מצד החברה ו/או העירייה.
 .2אופן ניהול המדרג והרשמה אליו
 .2.1חברת ניהול אשר מעוניינת להיכלל במדרג תצרף לבקשתה את נספח א' כשהוא כולל את
פרטיה.
 .2.2וועדת היגוי מטעם החברה תבחן את מסמכי פרטי חברת הניהול ,על פי המידע שיימסר
על ידה ,או בהתאם לכל מידע אחר שיהיה בידה ,והיא תעניק לחברת הניהול סיווג כמפורט
בנספח הפרמטרים המצורף כנספח ב' לקול הקורא.
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 .2.3לאחר קבלת טפסי הרישום לרבות כל מסמכי הקול הקורא חתומים על ידי חברת הניהול,
ייקבע ראיון וסיור לכל חברת ניהול שתגיש בקשה עם הצוות המקצועי של החברה (להלן:
"הצוות המקצועי") .הריאיון והסיור ייערכו באחד מהמבנים אותו מנהלת חברת הניהול.
 .2.4הצוות המקצועי יהא רשאי לפנות באופן מדגמי לרשימת הממליצים שתמסור חברת
הניהול לצורך התרשמות מרמת השירות של חברת הניהול.
 .2.5הצוות המקצועי יהא רשאי לערוך בדיקות מדגמיות למצב המבנים שתמסור חברת
הניהול ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .2.6חברת ניהול אשר לדעת וועדת ההיגוי לא תעמוד בפרמטרים המינימאליים להכללתה
במדרג ,לא תיכלל בו .החלטה סופית בעניין הינה של החברה ,ולחברת הניהול לא תעמוד
כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העירייה בנושא ,ובעצם הגשת המענה לקול הקורא
מסכימה חברת הניהול לאמור.
 .2.7חברות הניהול אשר יוחלט על הכללתן במדרג ,ואשר יקבלו סיווג כמפורט בנספח ב',
יפורסם שמן באתר האינטרנט של החברה לרבות פרטי ההתקשרות עמן ואיש קשר
מטעמם ,ונציגויות בתים משותפים ו/או בעלי זכויות בבתים משותפים בעיר תל אביב-יפו
יוכלו להתקשר עמן באופן ישיר.
 .2.8על החברות הרשומות במדרג ,מוטלת החובה לעדכן באופן מיידי את נציגי החברה על
שינויים בנתונים אשר עליהם דיווחו בבקשתן להצטרף למדרג ,ואשר משפיעים על עמידתן
בתנאי ההצטרפות או בסיווג שניתן להן.
 .2.9החברה תבצע מעת לעת בחינה של עמידת חברת הניהול בכללי אמנת השירות ,ביוזמתה
או בהתאם לפניות שיתקבלו מאת נציגויות או בעלי זכויות בבתים משותפים ,והיא תהא
רשאית לגרוע מן המדרג חברות ניהול שלא יעמדו באמנת השירות או לשנות את סיווג
המדרג של חברות הניהול .הודעה מתאימה תישלח אל חברת הניהול.
אחת לשנה תיזום ועדת ההיגוי פנייה לכלל החברות הרשומות ,בבקשה לאשר
.2.10
ולאמת בכתב את הנתונים הרשומים במדרג.
חברת ניהול אשר דורגה בסיווג נמוך ומעוניינת להעלות את הסיווג שנקבע לה עקב
.2.11
שינויים שחלו בה ,תוכל לפנות אל החברה בבקשה מתאימה וזו תיבחן על ידי וועדת ההיגוי
מטעם החברה.
החברה תהא רשאית לעדכן את הפרמטרים הקבועים בנספח ב' בכל עת על פי
.2.12
שיקול דעתה ,וזאת בהודעה שתישלח אל חברות הניהול אשר במדרג.
 .3תקופת ההיכללות במדרג
 .3.1החברה תחל בניהול המדרג במועד שייקבע על ידה ,והיא תפעל לניהולו בהתאם לצרכיה
ושיקול דעתה.
 .3.2החברה תהא רשאית בכל עת להודיע על סיום ניהול המדרג ,בהודעה שתופץ על ידה ,וזאת
מכל סיבה או נימוק שייראה לה ועל פי שיקול דעתה.
 .3.3חברת ניהול אשר מעוניינת לסיים את הכללתה במדרג ,תוכל לשלוח אל החברה הודעה
בכתב (דואר רשום או מייל) ,והיא תוסר מרישומי החברה והכללתה במדרג תסתיים .אין
בהסרת הרישום מן המדרג כדי לגרוע מהתחייבויות חברת הניהול כלפי נציגויות או בעלי
זכויות עמם היא קשורה בהסכמים ו/או מהתחייבותה לפי כל דין ו/או חוזה.
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 .3.4החברה תהא רשאית לגרוע חברת ניהול מן המאגר בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא,
לאחר שנתנה לחברת הניהול הזדמנות להביא את עמדתו בפניה ,ובכלל זה בשל כל אחד
מן המקרים הבאים :
•

התגלה מידע המצביע על אי עמידה בדרישות הסף לסיווג חברת הניהול במדרג.

•

פניות חוזרות ונשנות של דיירים ביחס לתפקוד חברת הניהול ,מהן עולה אי שביעות
רצון מעבודת חברת הניהול ו/או מרמת השירות ו/או אי עמידה ברמות השירות
שנקבעו לחברת הניהול.

•

אי עמידה בדרישות אמנת השירות

שונה המצב של חברת הניהול או פרט כלשהו מן הפרמטרים המינימאליים הקבועים
•
לצורך הכללת חברת הניהול במדרג.
 .3.5מובהר כי אין מדובר על רשימה סגורה של מקרים ,והחברה תפעל באמצעות וועדת ההיגוי
על פי שיקול דעתה על מנת להבטיח ניהול איכותי של המדרג .מבלי לגרוע מן האמור,
בסמכות ועדת ההיגוי להחליט על השעיית חברה מהמדרג לתקופה של  3חודשים עקב
הנושאים המפורטים לעיל או בעקבות אי מענה לפניות ועדת ההיגוי ,והודעה מתאימה
תימסר לחברת הניהול.
 .3.6תהליך גריעה או השעייה של חברה מהמדרג ייעשה באופן הבא:
במקרה של תלונות חוזרות ונשנות או חשד לאי עמידה בתנאי הסף לסיווג חברת
•
הניהול יתבצע הליך של בחינה של המקרה טרם קבלת החלטה על ידי ועדת ההיגוי.
 .1.2כל מקרה ייבחן פרטנית על ידי הצוות המקצועי אשר ימונה לנושא מטעם ועדת ההיגוי.
 .1.3בכל מקרה של בחינה של גריעה או השעייה של חברת ניהול תועבר הודעה לחברת הניהול
מטעם ועדת ההיגוי.
 .1.4הצוות המקצועי יבחן את התלונות שהתקבלו מבחינת מהות הפניות ,מספר הפניות
ואתגרי הניהול בכל מקרה.
 .1.5הצוות המקצועי יבחן את הנתונים והיא רשאי לבצע  ,על פי שיקול דעתו ,סיורים
במתחמים לגביהם התקבלו התלונות או ראיונות עם נציגים שונים (של חברת הניהול ו/או
חברי הנציגות ו/או בעלי זכויות בבית המשותף).
 .1.6בכל מקרה של גריעה או השעיה תינתן לחברת הניהול אפשרות להיפגש עם הצוות
המקצועי לצורך העברת מידע על הנתונים שהתקבלו או להעביר את התייחסותה בכתב.
 .1.7הצוות המקצועי יעביר לוועדת ההיגוי המלצה לגבי חברת הניהול בהתבסס על הממצאים.
 .1.8ועדת ההיגוי תדון במקרה לאחר קבלת כלל המסמכים ,תקבל החלטה ותציין בפרוטוקול
מפורט את הסיבות לגריעה/השעייה ו/או של חברת הניהול מהמדרג או להשארתה במדרג.
 .1.9החלטת וועדת ההיגוי הנה סופית ותחייב את חברת הניהול ,מבלי שלחברת הניהול תעמוד
כל טענה בנושא כלפי החברה ו/או העירייה.
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 .2מסמכים שעל חברת הניהול לצרף להצעתה
חברת הניהול תצרף לבקשתה להצטרף למדרג את כל המסמכים הבאים:
 .3.7נספח א' כשהוא מלא וחתום כנדרש.
 .3.8כל מסמכי הקול הקורא על נספחיהם חתומים.
 .3.9תיאור כללי של חברת הניהול ופרופיל מקצועי לרבות פירוט ניסיון קודם בתחום.
המלצות ,חוות דעת ,אישורים וכיוצב'.
.3.10
כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות,
.3.11
תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו  ,1976 -כשהם
תקפים למועד הגשת ההצעה.
 .4אופן העיון והורדת מסמכי הקול הקורא

את מסמכי הקול הקורא על נספחיהם ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה
בכתובת  www.e-b.co.ilוהכל מיום ____________.
 .5אופן הגשת ההצעה

 .5.1ההצעה ,לרבות כל מסמכי הקול הקורא החתומים ,וכל יתר המסמכים הנדרשים מאת
חברת הניהול תוגש לכתובת  __ :עד ליום ______.
 .5.2לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל.
 .5.3הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שחברת הניהול קרא את כל האמור במסמכי הקול
הקורא ,הבינה אותם והיא מסכימה להם ללא כל סייג.
 .5.4על חברת הניהול למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי הקול הקורא.
 .6הוראות נוספות

 .6.1החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות לחברת הניהול
בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתה ו/או לאפשר לחברת
הניהול לעשות כן באמצעות השלמה או המצאה של כל נתון או מידע או מסמך.
 .6.2החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקול הקורא מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות
תקציביות ,בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי .אם תחליט החברה כאמור לבטל את
הליך הפנייה ,לא תהיה לחברות הניהול כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא
כלפי החברה ו/או העירייה.
 .6.3כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה לקול הקורא ,יחולו על חברת הניהול
ולא יוחזרו לה בשום מקרה.
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נספח ב' – פרמטרים נדרשים לסיווג חברות הניהול
#

פרמטר

ד3.

ד2.

ד1.

.1

שנות ניסיון בתחום
ניהול בתים
משותפים

מעל 7

מעל  5ועד שבע

מעל  3ועד חמש

.2

ביצוע עצמי של
השירותים הבאים:

לפחות  2שירותים

-

-

תחזוקה  /ניקיון /
גינון  /אבטחה /
אחר (כגון :גביה,
ייעוץ משפטי)
.3

מבנים אשר
נמצאים תחת ניהול
חברת הניהול
במועד הגשת
המענה לקול
הקורא

.5

מתן שירותי ניהול
למתחמי מגורים /
מסחרי

פרויקטים של מגורים
ומסחריים

.6

כ"א מקצועי

קיומו של כ"א מקצועי
(כגון :מהנדס
חשמל/מכונות/אזרחי)

ללא

.7

תוכנה ממוחשבת

שימוש בתוכנות
מאושרות לפחות ב 10
מבנים

שימוש בתוכנות
מאושרות

שימוש בתוכנות
מאושרות

.8

הפעלת מוקד
תקלות – 24/7

נדרש

נדרש

-

.9

קיום ביטוחים

נדרש

נדרש

נדרש

.4

מעל  20ובלבד שהם
בתמהיל הבא:

מעל  10ובלבד שהם
בתמהיל הבא:

מעל  5ובלבד שהם
בתמהיל הבא:

 3מעל  16קומות

 1מעל  16קומות

 5מעל  9קומות

 2מעל  9קומות

מתוך המבנים  2מבנים
מעל  9קומות

מגורים בלבד

מגורים בלבד

ללא
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נספח ג' – טפסים לצירוף לבקשה להיכלל במדרג
 .1פרטי החברה
שם חברת הניהול
ח.פ.

 .2שנות פעילות בתחום ניהול מתחמי מגורים/מסחרי
שנות פעילות (מיסוד החברה)

 .3מספר מבנים להם מעניקה חברת הניהול נכון למועד הגשת הבקשה
מספר מבנים בניהול
מתוכם מעל  16קומות
מתוכם מעל  9קומות

 .4ביצוע שירותים
מספר שירותים בביצוע עצמי
סוגי השירותים (הקף בעיגול)

תחזוקה  /ניקיון  /גינון  /אבטחה  /אחר

שירותים אחרים – פירוט

 .5תמהיל מבנים להם ניתנים שירותי ניהול על ידי חברת הניהול
תמהיל המבנים (הקף בעיגול)

מגורים  /מגורים ומסחרי/מגורים וציבורי

מתחמים מסחריים (יש לפרט  5מתחמים לפחות)

 .6כ"א מקצועי
פירוט כ"א מקצועי המועסק
בחברה

מועסק בחברה

אינו מועסק בחברה

 .7מוקד שירות לקוחות – 24/7
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הפעלת מוקד שירות לקוחות

לא מפעיל

מפעיל

 .8שימוש בתוכנות לגביה ,חשבונות ,ניהול תחזוקה
שימוש בתוכנות

לא בשימוש

בשימוש

סוגי התוכנות והאם כוללים גם גביה וניהול חשבונות וגם ניהול התחזוקה
.1
.2
.3
.4
.5

 .9ממליצים
.1
.2
.3
.4
.5

 .10רשימת מבנים
נדרש לצרף רשימה מלאה של המבנים להם מעניקה החברה שירותי ניהול בפורמט המפורט
להלן
 #כתובת

מס' קומות

איש קשר
כולל מספר
נייד

שירותים

מועד
תחילת
ההתקשרות

מועד סיום
ההתקשרות

אישור
אני מאמת/ת שהמידע שנמסר לגבי החברה נכון ומהימן.
שם רו"ח  /עו"ד

חתימה

תאריך
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נספח ד' – אמנת השירות
אמנת שירות – חברות ניהול
במסגרת הכללתנו במדרג האיכות אנחנו מתחייבים לפעול לפי העקרונות הבאים:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

בטיחות :לבצע את כל פעולות הניהול ,תפעול ותחזוקת המבנים והמערכות תוך מחויבות
לבטיחות הדיירים ,המבקרים ,הציבור וכל העובדים בכל עת.
שקיפות :בניית אמון עם דיירי הבניין ע"י הענקת נגישות מלאה לכל המידע באופן מרוכז
ובשקיפות מוחלטת .קבלת מידע על כל הנעשה בבניין באמצעות מערכת ממוחשבת/יישומון
ושליחת דוחות חודשיים לוועד וכן לכלל הדיירים.
ניהול כספים :ניהול כספי הדיירים והתקציב באופן שקוף ומתוך דאגה לדרישות התפעול
והתחזוקה של הבניין הן לטווח הקרוב והן לטווח הארוך.
תחזוקה :עבודה עפ"י תקן המחמיר בענף מטעם מכון התקנים הישראלי :תקן  1525לניהול
בנייני מגורים.
הוראות לתחזוקה מונעת :בניית מפרט הוראות תחזוקה תקופתיות הכולל את כלל הפעולות
הנדרשות לצורך שמירה על הנכסים השונים.
תוכנית תחזוקה ועבודה :ביצוע כלל פעולות בהתאמה לתוכנית העבודה ותוכנית התחזוקה
המונעת בהתאם למפרט עבודות מוסכם.
בקרת איכות :לבנות מנגנונים של שיפור מתמיד ובקרת איכות על עבודת החברה
צוות מקצועי :לבצע את הפעולות בדגש על פעולות התחזוקה ובטיפול במערכת ותוך שימוש
בצוות מקצועי ,בעל ניסיון והסמכות נדרשות המחויב למניעת תקלות ואירועי בטיחות
זמינות :מתן מגוון רחב? של אמצעי תקשורת לדיווח על תקלות המתאימים לדרישות
הלקוחות הכוללים :אפליקציה ,SMS ,אתר וכן מוקד .24/7
טיפול בפניות ואירועים :להפעיל מוקד לקליטת פניות ותלונות הדיירים ולתיעוד אירועים ON
LINE
מערכות ממוחשבות :שילוב ושימוש במערכות ממוחשבות בניהול המבנים השונים והנגשת
אפליקציות
רמות שירות :מדידת הפעולות השונות בהתאמה לרמות שירות שיקבעו על ידי הדיירים או על
ידי החברה עצמה.

אנו מתחייבים לביצוע העבודות השונות על פי כל דין וחוק

באנו על החתום:
חתימת מנכ"ל החברה וחותמת חברה
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