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 מבוא .1

כל של כל המעורבים באים לידי ביטוי ו האינטרסים המציאות בשטח מלמדת כי פרויקט מצליח מתקיים כאשר

מערכות זכות התחשבות בב - , למרות שהרווח הוא אופטימלי ולא מקסימליהצדדים המעורבים מרוויחים

 . ואחרים עסקיים ,מבניים, משפטיים ילוציםא

את הסיכוי לממש אשר מגדיל  winwinwinמצב של  לבנותכדי ייחודית  מתודולוגיהפיתחה  3Win פתרונות חברת

הבנה מעמיקה של הצלחה בהובלת תהליכים מורכבים והמתודולוגיה מבוססת על  .בהצלחה 38פרויקטי תמ"א 

 האנושית.  ההתנהגות

ניהולי, מקצועי ואישי. נורמות  ממדים:בשלושה  התנהגותמערכת סדורה של נורמות  ו, בהדרגה,פיתחומחי החברה מ

  .ליווי לתקפסו הקרוי בפינו במסמך  ותההתנהגות מנוסח

את כל הגורמים  מחייביםשל החברה והם  בקוד האתימנוסחים גם  3Win פתרונות חברתכללי ההתנהגות של 

  במישור המקצועי והאישי כאחת ובכלל זה את:

  3Win פתרונותנציג  •

 ;38פעילות תמ"א  מתאםהפועל כ
 עורכי הדין; • כל בעלי הדירות; • יזם/קבלן; •

 אדריכל. • ;שמאי • ;מפקח הנדסי • מפקח הבטיחות; •

 <<< 38מסמך עקרונות זה מהווה נספח לכל הסכם שיחתם במסגרת פרויקט תמ"א  >>>

  החשיבות( סדר )לפי 38 תמ"א פרויקט מטרות .2

הפרויקט והאמצעים העיקריים למימושו, חייבים להיות מוכרים ומקובלים במלואם על ידי כל המעורבים  מטרות

 שהוזכרו לעיל. 

והשגתן תלויה במערכת מורכבת של אילוצים קונסטרוקטיביים )מבניים(, אילוצי  המטרות העיקריות מוצגות להלן

 אילוצים שמציבה הוועדה לתכנון ובנייה של הרשות המקומית ,כלכלייםאילוצים השטח, אילוצים משפטיים,  איתוו

 :38תמ"א  -האילוצים שמציבה תכנית המתאר הארצית ו

 ; 413ת"י על פי  1 – 38במקרה של תמ"א  ,הבניין חיזוק .א

 ;2–38 במקרה של תמ"א, 413העונה לדרישות ת"י חדש בניין  בנייתהבניין הקיים והריסת  .ב

 באמצעות: ת והוגנת(הגדלת ערך נכסי בעלי הדירות )בצורה פרופורציונלי .ג

 על מנתלממש את מטרות המשנה הרשומות להלן,  כדי לממש בהצלחה את המטרות שהוזכרו לעיל, נדרש

 :להגדיל את הסיכוי להוביל לסיום מוצלח של הפרויקט

 ;לבעלי הדירות שתפעל למימוש מטרות הפרויקט, על בסיס הסעיפים הבאים נציגותלבחור  .א

 בהצלחה;הפרויקט לסיים את שילווה את בעלי הדירות ויסייע להם  38לפעילות תמ"א  מתאםלבחור  .ב

 טובים; יחסי שכנותלשמור על  .ג

 במתכונת המוצגת בהמשך; ודיווח שוטף שקיפות להקפיד הקפדת יתר על .ד

כדי להגדיל את הסיכוי שהפרויקט יגיע לסיומו הרצוי גם במקרים השותף לפרויקט ) - היזםרווחיות לשמור על  .ה

 ;(לתי רצוייםשל אירועים ב

 (;המעורביםחמדנות יתר של ן להסיכובעלי הדירות )בגלל  - זכויות השותפיםלשמור על  .ו

 סיכונים;אשר מתבטא בדוח ניתוח ה בתמחור יתרלהבין את הצורך  .ז

תתנהל כל הפעילות  ובאמצעותואשר ישרת את מפעילי הפרויקט  יחידחשבון בנק  לוודא פתיחה של .ח

 ח בנק מלווה;הפיננסית של הפרויקט בפיקו

http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/interest
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/constraints
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/constraints
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/constraints
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/about-pitronot
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/about-pitronot
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/methodology
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/winwinwin-challenge
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/success
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/behavior
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/pitronot-rules
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/about-pitronot
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/about-pitronot
http://haimpitronot.wixsite.com/mysite-1/ethics-code
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/about-pitronot
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/about-pitronot
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/about-pitronot
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/about-pitronot
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/goal
https://www.google.co.il/search?as_q=&as_epq=%D7%AA%22%D7%99+413&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
https://www.google.co.il/search?as_q=&as_epq=%D7%AA%22%D7%99+413&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
https://www.google.co.il/search?as_q=&as_epq=%D7%AA%22%D7%99+413&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
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יכנסו הכנסות ממכירת הדירות החדשות, כל הלוודא שכל ההכנסות הנובעות מפעילות הפרויקט, ובכלל זה  .ט

יתרת הכספים שיוותרו  ., במהלך הבנייההפרויקט בלבדהוצאות ישמשו למימון לחשבון הבנק שייפתח ו

  **( 4טופס ) טופס אכלוס לאחר קבלת, ישוחררו לשימוש היזםבחשבון הבנק 

כדי לשמור  , בסיוע המתאם,שייבחר על ידי בעלי הדירות 38בעל ידע וניסיון בפרויקטי תמ"א  עו"דלבחור  .י

, ועית לצוות המובילחוות דעת מקצ יספקואת הפרויקט משפטית . עורך הדין ילווה המשפטיות על זכויותיהם

ככל שיידרש, במהלך הפרויקט עד לסיום שנת הבדק. הגדרה מפורטת של השירות המשפטי שאליו מתחייב 

 ;עורך הדין, מוצגת על ידי כל עורך דין בנפרד, בשלב בחירת עורך הדין

 שבעלי הדירות יבחרו בעצמם, באמצעות חתימה על הסכם שהיזם יממן את פעילות עורך הדיןלוודא  .יא

 (;נציגות-עו"ד-משולש )יזם

, בעל ידע וניסיון כיועץ הנדסי בנושאי פיקוח על הבנייה והבטיחותלבחור מהנדס/הנדסאי בניין שישמש  .יב

ייבחר על ידי בעלי הדירות כדי לשמור על תהליכי הבנייה . המפקח מטעם בעלי הדירות 38בפרויקטי תמ"א 

 לבין נציגות בעלי הדירות; עם בעלי הדירותבין המפקח מטהסכם . לצורך העניין ייחתם ואיכותה

בסיוע המתאם, בעצמם, בו יבחרו ש מטעם בעלי הדירות המפקחפעילות כל שהיזם יממן את לוודא  .יג

 ;נציגות(-)מפקח באמצעות הסכם

ונות ישיר בעליכל בעלי המקצוע מטעם הקבלן/יזם )ובכלל זה יועץ התנועה והקונסטרוקטור( יהיו לוודא ש .יד

 .לרבות אישורי בטיחות עבודה תקפים,

משלב ההתארגנות הראשונית ועד סיום שנת הבדק. המתאם מספק  38ילווה את פרויקט תמ"א  ,פעילותהמתאם 

 :ב'(-)לפי סדר א' עקרונות אשר מוצגים להלן 18באמצעות יישום  38שקט בניהול פרויקט תמ"א 

 ;דיסְקֵרִטיות .3 ;ֵאמון .2 ;ַאחריות .1

 ;הְקשבה .6 ;הכלה .5 ;הוגנות .4

 העבודה בסביבת הנוכחים לכלל יחס .9 לחוק יחס .8 ;מקצוע לאנשי יחס .7

 ;הדלפות מניעת .12 ;אדםה כבוד .11 ;(אינטגריטי) הרשוי .10

 ;והלקוח הצרכן שמירת .15 ;קצועיותמ .14 ;הנאה טובות מניעת .13

 ;רוחני קניין .18 ;ארגונית תרבות .17 ;יפותִק ש .16

 

נחשב  העקרונות 18-מ , או יותר,הפרה של אחדכי בזאת מסמך העקרונות הוא חוזה לכל דבר ועניין. מוסכם 

 כריז על הפרה.יבמקרה שאחד מהמעורבים  כמגשרמתאם הפעילות ישמש כמשמעותה בחוק.  יסודיתלהפרה 

  

X 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4805466,00.html
https://www.shiplus.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%90%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1.html
https://www.shiplus.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%90%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1.html
https://www.shiplus.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%90%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1.html
http://architecture.org.il/info_tfasim.php
http://haimpitronot.wixsite.com/mysite-1/respect-for-professionals
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 אחריות .3

 .(בסעיף המבוא)הרשימה מוצגת  בפרויקט המעורבים כל כלפי 38 תמ"א פעילות מתאם אחריות •

קט על פי לשמור על איזון אינטרסנטי של כל המעורבים בפרוי 38מתאם פעילות תמ"א באחריות 

 .3Win פתרונותל ש בסולם הערכיםהמעוגנים  winwinwinעקרונות 

 בפרויקט האחרים המעורבים כל כלפי מהמעורבים אחד כל אחריות •

כל אחד מהמעורבים בפרויקט ישמור ויקיים בכל עת ובכל מצב את העקרונות המוסריים והחברתיים 

כל  . לפיכך,הבטיח לכל אחד מהמעורבים בפרויקטובכלל זה הבטחות ש במסמך העקרונותהמעוגנים 

 מוצג בהמשך; ש ,השקיפותותענה על עיקרון  בכתבהבטחה תתועד 

 )אנשי משרד ועובדי קבלן( בפרויקט המעורבים ידי על מהמועסקים אחד כל אחריות •

ההתנהגות המוסרית והחוקית של המועסקים אחראי, באופן אישי, על כל אחד מהמעורבים בפרויקט 

 ;על ידו, בהתאם לרוח הדברים המוצגת במסמך זה

 אמון .4

מכיוון שהוא  38על הצלחה או כשל של פרויקט תמ"א  ,יותר מכל העקרונות האחרים ,עיקרון האמון משפיע

צעדים בוני  וםליז כל אחד מהמעורבים, מחויבלפיכך, מושפע מאופי קשרי הגומלין בין הגורמים השונים. 

 ויעלו את ערכו וכבודו; בדרכים שיקדמו את האחראמון, 

 עצמם לבין הדירות בעלי בין אמון •

. ִמְשָקִעים מן העבר או חילוקי 38סכסוכי שכנים )ביטוי של חוסר אמון(, פוגעים במימוש פרויקטי תמ"א 

תוצאת השיח . שיח הפנימי של בעלי הדירותעלולים לעורר מחלוקות כבר בשלב ה ,דעות מן ההווה

הפנימי אמורה להניב הסכמה להתנעת הפרויקט אך כאשר השיח תקוע, אין סיכוי לקיים את הפרויקט. 

ור לסייע להתנעת התהליך ולהוביל לדיון בנסיבות כאלה נדרש גורם אובייקטיבי מגשר אשר אמ

  .בין בעלי הדירותאפקטיבי 

עלולים לבלום לפרויקט,  מתנגדיםש בעלי דירות. הפוגעים ברמת האמון לא חסרות סיבות לסכסוכים

 ** ולמתן את ההתנגדויותמחלוקות הבין  לגשר ניתן ברמה העקרונית,או לעכב את מימוש הפרויקט. 

ממושך פועל כדי להימנע מתהליך משפטי  38מתאם פעילות תמ"א . הקשבה ת שיח, תוך כדיבאמצעו **

  .יקר לכל השותפיםו

 היזם לבין הדירות בעלי בין אמון •

לבין בעלי הדירות תתבסס על  הגדירה כי מתכונת קשרי הגומלין שבין היזם Win3פתרונות חברת 

 . שותפיםהבין הגומלין קשרי יחזק את המתאם ביניהם. לפיכך,  שותפות

 :38במקרה של פרויקט תמ"א 

 בעלי הדירות מספקים ליזם הן זכויות בנייה על הרכוש המשותף והן פטור ממסים; ✓

הדירות מגבשים( היזם, בתמורה, מממש את ציפיות בעלי הדירות )על פי רשימת התמורות, שבעלי  ✓

 ;בכפוף למערכת האילוצים הקיימתו, בעזרת האמצעים העומדים לרשותו

י השטח וכדאיות כלכלית. מערכת ואמימוש התמורות מותנה במערכת אילוצים משפטיים, מבניים, תו

האילוצים הנובעת מההתנהגות האנושית עלולה, אף היא, להכשיל פרויקטים אך גם עשויה להובילם 

 ומנות המתאם עשויה לתרום לתוצאות הרצויות.להצלחה. מי

פורה בין  שיתוף פעולה( נדרש לרעידות אדמה 413בניין העומד בדרישות תקן ) יצליחכדי שפרויקט 

 ההדדי המתפתחת בהדרגה.  האמון. איכות שיתוף הפעולה מותנית ברמת כול המעורבים

http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/winwinwin-challenge
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/values
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/about-pitronot
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/about-pitronot
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/tama-26
https://www.youtube.com/watch?v=EU_KHhfuJHQ&t=217s
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/bridging
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HrkN0LCCs&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=rinM-s0u198&t=342s
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/attentiveness
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/success
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/cooperation
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/trust


 עקרונות מסמך

 נורמות התנהגות בקשרי המעורבים

 38בפרויקטי תמ"א 

 
3Win פתרונות

 

 אופטימיזציה של תהליכי אנוש
 

 Ver 12 11מתוך  4עמוד 
 

ניסיון העומד לרשות היזם לבין מתבטא בחוסר איזון בולט בין רמת הידע וה 38מימוש פרויקט תמ"א 

רמת הידע המקצועי המצוי בידי בעלי הדירות. דוגמאות אחדות לפערי הידע הזה ניכרים במימוש 

 התהליכים הבאים:

 בעלי הידע תחום הידע המקצועי

 , יועץ מסן, שמאיכלכל ניתוח כדאיות ✓

 שמאי גיבוש רשימת תמורות ✓

 עו"ד ניסוח חוזים ✓

 מהנדס הגדרת מפרטים טכניים ✓

 אדריכל עיצוב ✓

 קונסטרוקטור תכנון מבני של הבניין ✓

 תחבורה יועץ תכנון חניות ✓

 דיסקרטיות .5

 ת היחסים והאמון בין הצדדיםוהינה מרכיב מרכזי בבניית מערכ מעורביםמידע הקשור לשמירה על סודיות 

, השקיפותקרון הקשור לפרויקט יענה על עישאינו אישי,  ,כל נושא .בכל הקשור להיבטים האישיים –

 .המוצג בהמשך

 הוגנות .6

קיים שוויון בפרויקטי תמיד לא ככלל,  השוויון. עולה בקנה אחד עם מושג, בהכרח, מושג ההוגנות אינו

כפועל יוצא, עלול להתקיים הבדל בין התמורות שיקבלו בעלי הדירות בגלל מגוון של אילוצים.  38תמ"א 

 שיוצרתהתמרמרות עלולה לגרום להזו והתופעה  להרגיש פראייראינו רוצה  ל, אישהשונים. בפוע

סכסוך, במקביל של  למניעת התפתחותמהווה אמצעי חשוב  ,לחוסר השוויוןמראש מודעות  .התנגדויות

  .המוצגים במסמך זהלעקרונות נוספים 

  הכלה .7

 דורש 38 תמ"א פעילות מתאם .שיפוט ללא – מקובלת שאינה התנהגות לקבל ביכולת מתבטאת הכלה

 יםמתנהג המעורבים שבהם במצבים ומעמתת מחושבת תגובה ולפתח להתאפק מסוגל להיות מעצמו

 ומעמתת" מחושבת "תגובה משמעות הקצר. בטווח לנזקים לגרום עלול אשר מצב" "תואם שאינו באופן

 םהתנהגות את לשפר המעורבים יכולת את מעצימה אשר מעמתת תגובה וביצירת באיפוק מתבטאת

 שלנו; המושגים בלקסיקון מוצגים אשר ההכלה למושג הקשורים בסרטונים צפו .בעתיד

 הקשבה .8

תית לנסות להבין את יבגובה העיניים ומתוך סקרנות אמ ותחקור למידהשל  תהליך הוא הקשבה •

- הלשון שפת לנסות להבין את מתקיימת ברמות אחדות של תקשורת מתוך כוונה הקשבה הנאמר.

הבין נסות לכדי ל ,הבעות הפניםאת ו הפנים שפת , אתהגוף שפת הנאמרות, להבין את המילים את

 ;של הזולת את הגורמים והמניעים הגלויים והסמויים

 משיפוטיות, מדעות קדומות, מרחמים, מהזדהות )אבל מתוך אמפטיה(; הההקשבה להיות נקיעל  •

השונים מאתנו. הקשבה  ולאנשים חדשים לרעיונות , את הפתיחותהדיון תרבות מייצגת את הקשבה •

 טאת גמישות מחשבתית והיא מהווה בסיס ליצירתיות;מב

 ;הבנות ושיתופי פעולה אפקטיביים היוצרתבסיס לתקשורת בינאישית איכותית מהווה הקשבה  •

  

http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/inclusion
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http://brancoweiss.org.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%94.pdf
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/process
http://brancoweiss.org.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%94.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=6-Y5AzbAHIk
https://www.youtube.com/watch?v=tvYmEw3mCCM&list=PLCDeLM3KDPmd3KiBJk9kQs3a8XbUuCcwr&index=3
http://win3solutions.wixsite.com/mysite-1/idea
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  המקצוע לאנשי יחס .9

 לכישלוןאו  להצלחהמשותפת וככאלה הם שותפים  מטרהחולקים  38בפרויקט תמ"א  רביםהמעו •

 ;ויקטהפר

כלפי כל אחד מהמעורבים  חברייחס  38בכל עניין מקצועי או אישי, יגלה מתאם פעילות תמ"א  •

 ;בהםאת אמון בעלי הדירות  עלולה לערערמהתנהגות אשר  ימנעהאחרים וכלפי מועסקיהם והוא 

סקי בין עמיתים למקצוע לא יסתור את הערכים המקצועיים שיתוף פעולה מקצועי וע •

)היזם  מול השותפיםויעוגן בחוזה בהיר, תוך הקפדה על כבוד הדדי, שקיפות  Win3 פתרונות של

 ;והתנהגות עסקית הוגנת תגמול ושמירה על יתרון יחסי, בעלי הדירות, אי ניצול בגללו המממן

כח פיזית במהלך כל זמן העבודה כך שחברי הנציגות יוכלו מנהל עבודה או נציג רשמי מטעמו יהיה נו •

 למקרה של תקלות; –לאתרו במהירות בשטח 

  לחוק יחס .10

  .מחויבים כלפי החוק ולא יחרגו ממנו 38כל המעורבים בפרויקט תמ"א 

  הבנייה באתר הנוכחים לכלל יחס .11

דיירים, אורחים, עובדים, בעלי הדירות, ) אתר הבנייההפיזי של  התחום אל שיכולים להיכנסאנשים 

. להקפיד לקיים את הוראות מנהל העבודה ומהנדס הבטיחות ולשתף עימם פעולה נדרשים( וכו' מפקחים

 בסיס עקרונותלהבטיח קשרי גומלין חיוביים, על הוא  38אחד מתחומי האחריות של מתאם פעילות תמ"א 

 .להתחשב באינטרסים וברגשות הזולתקרי  מודל הרווחה הארגונית

  (אינטגריטי) יושרה .12

מתאם תמ"א , מחייבות את 3Win פתרונות האתיות על פי הקוד האתי של חברת המחויבויותכלול מ •

 ;כל אחד מהמעורבים בפרויקט כפרט ו/או כארגוןכלפי  , כפרט,38

 ;לכל אחד מהמעורביםתנאי העבודה את מחויב להבהיר את שיטת עבודתו ו 38מתאם תמ"א  •

לתאם ציפיות ולפעול בשקיפות  38מתאם תמ"א במצבים של ניגוד עניינים מול בעלי עניין אחרים, ידאג  •

 ;כל אחד מהמעורבים בפרויקטמול 

הנדרשים  המשאבים בצורה חופשית ופתוחה, את הערכת ,היזםבפני  ישקף מראש 38מתאם תמ"א  •

 בכתב, כחלק מההסכם שיחתם ביניהם. - הפרויקטתחילת לפני הסדרי התשלום,  ואת

כשרתו, ניסיונו, מיומנותו וסוג השירותים מוטלת החובה לתאר את השכלתו, ה 38מתאם תמ"א על  •

 שהוא מעניק בדרך ישרה ומדויקת;

 האדם כבוד .13

תיהם הייחודיות ומתייחס אל תכונ ערך חשוב בעולם המושגים האנושי, אשר הוא כבוד האדם

לנהוג ביחס של התחשבות והערכה  ", היאכבוד . משמעות הביטוי "לתתרגשות כבני אדם בעלי אנשים של

  כלפי הזולת וכלפי מעשיו.
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  פותלהד מניעת .14

לידיעתו, תוך  )בכתב או בע"פ( שהובא אישי מידע לא יגלה ולא יעביר לצד שלישי 38מתאם תמ"א  •

 כדי ולאחר סיום מתן השירות;

, כפעולה לא אתית שדינה כדין כל Win3 פתרונות חברת , מכל סוג שהוא, נתפסת על ידירכילות •

 ;החברה ומתקנון מהקוד האתיאחרת חריגה 

דירות הלבית  המיוחסשאינו פוגע בצנעת הפרט, , 38ור לפרויקט תמ"א יחד עם זאת, כל מידע הקש •

. המידע השקוף לכל שאר המעורבים בפרויקט שקוף, יהיה 38שעבורו מפעילים את פרויקט תמ"א 

ת בטלפון מסמכים, תרשימים, צילומים, סיכומי פגישות תכתובת במיילים, הודעות הנשלחו כולל

 . הסכמות בכתבוכמובן ( GetStatusוהודעות  WhatsAppסלולרי )ובכלל זה הודעות 

, אלא אם היא שנאמרה בע"פ אין להסתמך על הבטחהכי בפרויקט היא הנחיית כל המעורבים  •

הבטחה בע"פ ניתן לנסח בכתב יד, להחתים את  .של הגורם שהבטיח ובכתב, בחתימת יד מתועדת

 .WhatsAppהגורם שהבטיח בכתב ידו, לצלם ולשלוח אליו באמצעות מייל או 

 הנאה טובות מניעת .15

אנו לסכסוכים ולעצירת פרויקטים. לפיכך, כחלק מתהליך בניית האמון ההדדי  עלולות לגרוםטובות הנאה 

לבעל דירה מסוים. תמורות נוספות לבעל דירה שאין לו זכויות  להימנע ממתן טובות הנאה םמקפידי

  .נוספות, אינה חוקית וגם אינה מוסרית

שאר אם תתגלה טובת הנאה, בדיעבד, יידרש נותן ההטבה לספק את ההטבה הזו גם ל מוסכם עלינו כי

 . הבנייהגם אם עצם קיום התמורה תתגלה לאחר תום  – בעלי הדירות

 

 מקצועיות .16

, מתוך הבנה של מגבלות הידע והכרה מקצועיים וכישורים ידע פועל על בסיס 38מתאם תמ"א  •

להתעדכן בהתפתחויות מקצועיות אשר  האחריות האישית. לפיכך, מוטלת עליו המיומנותבגבולות 

 רלוונטיות לתחום עיסוקו;

 סיכולוגיה / במדעי ההתנהגותהם יועצים ארגוניים בהכשרתם, בעלי רקע בפ 38מתאמי תמ"א  •

 ומשתמשים בכישוריהם כדי לסייע ולקדם את בעלי הדירות;

 ;3Winפתרונות רכשו מיומנות ייחודית בחברת  38מתאמי תמ"א  •

 ;במהלך כל תקופת הפרויקט 38תמ"א  םמתאיועץ בכיר מלווה  •

 .38מ"א נפגשים, כדי לדון בדילמות שנחשפו אליהן ובחידושים בתחומי ת 38מתאמי תמ"א  •

פעילות המתאמים מתועדת ומתארת את מערכת השיקולים בפתרון דילמות אליהם נדרשים  •

שקופים לצוות קבלו בעלי הדירות, יהמתאמים בעבודתם. תיאור הדילמות והשיקולים בבחירות ש

 והם משמשים לצורכי לימוד, הדרכה והפקת לקחים; בלבד Win3פתרונות 

  

X 

X 
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 83 תמ"א בפרויקט השותפים שמירת .17

 ;38והיזם הם שותפים לפרויקט תמ"א בעלי הדירות  •

 ;38מטרות פרויקט תמ"א בסעיף השותפים מוצגים המשותפות של מטרות ה •

השותפים מתחייבים לשמור האחד על האינטרסים של האחר כדי להבטיח תהליכי תכנון ובנייה  •

 אפקטיביים ונעימים למעורבים;

, )לעניינים משפטיים והסכמים( שמירת האינטרסים של בעלי הדירות, יפעלו עו"דכדי להבטיח את  •

כולם  –)בנושאי תאום וגישור(  38ומתאם פעילות תמ"א )לעניינים הנדסיים ובטיחותיים(  יועץ הנדסי 

 אשר ייבחרו על ידי בעלי הדירות;בעלי תעודות ממוסדות אקדמיים מוכרים, אנשי מקצוע 

ום הפרויקט כמתוכנן, ייבחר בנק )באישור עורך הדין מטעם בעלי הדירות( אשר את סי כדי להבטיח •

 .. הבנק המלווה יהיה אחראי כי כל הכנסות הפרויקט במהלך הבנייהפיננסיתילווה את הפעילות ה

אשר יממשו את התכנון, והן ינותבו לרכישת חומרים ולתשלומי שכר טרחה לאנשי המקצוע ההכנסות 

. ההכנסות הפרויקט והריביות המשולמות בגין פעילות תובנקאיה ותיערבועלויות ה ,הבנייה, הפיקוח

 ;האיכלוסלא ינותבו לפעילות אחרת עד לקבלת טופס 

 כדלקמן: מקיימת בקרה על פעילות המתאם Win3פתרונות חברת  •

אינטרסים ומתחשב ב אחד מבעלי הדירהמחויב לשמור על האינטרסים והערכים של כל  המתאם ✓

 .יגיוהיזם ונצערכים של בו

 פעולה מנקיטת 3Win פתרונות נציג יימנע ,היזם לבין דירה בעל בין עניינים ניגודי של במקרה ✓

 ובנפרד. ביחד מהם אחד כל של הערכי ו/או האינטרסנטי באיזון לפגוע עלולה אשר

 שקיפות .18
 כמו) מידעאל אפשרת גישה שקיפות מ. להתמודדות עם תופעת השחיתותשקיפות היא כלי אפקטיבי 

 דוחות התקדמותמקצועי,  סיוןינו כספית, תעודות מקצועיות המעידות על השכלה, ידעהתנהלות כמים, הס

סיכומי פגישות , נהלים, הוראות עבודה, הכוללים ערכים כמותיים, חומרים שבשימוש, תמונות ותרשימים

ה מצמצם את של קשרי גומלין בין אנשים וקיומהתנהלות הוגנת ל היא תנאי הכרחישקיפות . (וכדומה

 להוביל לקריסת פרויקטים(. וכך דדי )החשש אשר עלול לפגוע ברמת האמון ה – ההסתברות להונאה

ם מימידע מסויסוגי , אם בכלל, לחלקית בלבדגישה  מאפשרתשהיא שקיפות אינה מוחלטת במובן זה ה

 מראש.  מחליטים הםעלי

 ייבים להיות: ככלל, כל ההסכמים הפרטניים בין בעלי הדירות לבין היזם ח

 (; מומלץ לנסח בכתב יד גם על מפית, לחתום ולצלם...לכן . מחייביםמתועדים )הסכמים בע"פ אינם  .א

 ;על ידי הצדדים בכתבחתום כל הסכם חייב להיות  .ב

 אחד מבעלי הדירות;גלויים לכל כל ההסכמים חייבים להיות  .ג

 

, מאוחר יותר(. הסכם חסוי שיתגלה לשולחןמקובל על כל המעורבים שלא לקיים הסכמים חסויים )מתחת 

 . יחייב את היזם לספק את אותה תמורה גם לשאר בעלי הדירות

  

X 

X 
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 :דוגמאות

בגלל  דוח אפס( לא יוצג בפני כל בעלי הדירותמתבטא באשר המאזן התקציבי המפורט של היזם ) ▪

עורבים רמת הרווחיות הצפויה מהפרויקט בפני המנדרש להציג את סודיות מקצועית. מצד שני, 

 ;בפרויקט

וכל המסמכים הרפואיים שיגיש בעל הדירה הינם חסויים, גם אם יובילו דירה  ימצב בריאותי של בעל ▪

די באישור  וגם אם תהייה להטבות אלה השפעה על דוח אפס. בעלי הדירהלהטבות מסוימות לקבלת 

 .(38-1אים לתמ"א )מת , כדי לאשר את זכאותם להטבהכי הדיןגורם רפואי מוסמך, המקובל על עור

חוק ולאחריות, לתקשורתיות, לביקורת עצמית  לנטילתלפתיחות,  מיוחסשקיפות  במושגהשימוש ככלל, 

 .חופש המידע

 ;התנהלות לא כשרהלמחשדות  את המעורבים בפרויקטשקיפות משחררת 

 .ביקורת בונה מגדילה את הסיכוי לפתחהיא הפרויקט ובאופן זה התנהלות  מסייעת בחשיפתשקיפות 

 :מסייעת 38השקיפות בפרויקטי תמ"א 

 לייצג את בעלי הדירות מבחינה משפטית כדי לעו"ד מטעם בעלי הדירות •
 ים במשא ומתן מול היזם;לייצג את הדייר ▪
 ; ולהסביר לבעלי הדירות את משמעותם המשפטית גורמים שוניםמול  מיםהסכסייע בניסוח ל ▪
 היזם; ביטחונות וערבויותללהבטיח את האינטרסים של בעלי הדירות בהקשר  ▪
לשמור ייפויי כוח מטעם היזם המאפשר למחוק הערות אזהרה ומשכנתאות הרשומות לטובת היזם  ▪

 ות הדיירים;על זכוי
 לשמור ערבויות ובטוחות המיועדים להגן על הדיירים; ▪

 ;, כאמצעי הגנה על בעלי הדירותלפקח על ההתנהלות הפיננסית של היזם לבנק המלווה •

 ההתאמה מידת , לבחון את מטעם בעלי הדירות ההנדסילמפקח  •
 המפרט הטכני, בתהליך ניסוח המפרט הטכני;בין דרישות בעלי הדירות לבין  ▪
 ין המפרט הטכני לבין תהליכי וחומרי הבנייה בתהליך הבנייה;ב ▪
 בין המפרט הטכני לבין איכות התוצאה בשנת הבדק. ▪

על תמונת מצב , לקבל דיווחים שוטפים הדירות ולמפקח ההנדסי מטעם בעלי הדירות לבעלי •

 הפרויקט ועמידה במימוש אבני הדרך.

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
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  ארגונית תרבות .19

ים קבוצה של אנשים הנדרשים לשתף פעולה האחד עם האחר כדי יוצר 38המעורבים בפרויקט תמ"א 

בהדרגה  ותבתהליך התכנון והבנייה, מתפתח ביניהםבמהלך קיום קשרי הגומלין לממש מטרה משותפת. 

 38תפקידו של מתאם פעילות תמ"א . ארגונית תרבותמאפיינים של נורמות התנהגותיות אשר מייצגות 

 בעזרת המעורבים השונים ובאמצעות סולם ערכים המקובל על כולם. הוא לעצב את התרבות הארגונית,

משפיע על איכות קשרי הגומלין בין האנשים בוחרים לפעול לפיו בפרויקט סולם הערכים שהמעורבים 

 . על תוצרי הפרויקטהשונים וכך גם על איכות התהליכים ו

ה לכולם מתקבל רווח וף פעולה בתרבות של שיתאותנו לבחור ב מחייבת 38המציאות של פרויקטי תמ"א 

אופטימלי )לא יוצאים פראיירים ולא נצלנים(. כדי להגיע למצב זה אין לנו אלא לפעול על פי מערכת 

 העקרונות שמתוארת במסמך זה.

 

  רוחני קניין .20

קשרי גומלין בין המעורבים  למיטוב מתודולוגיהבפיתוח  משאבים רבים השקיעה 3Win פתרונותחברת 

כלים המוצגים באתר ובמסמכים אשר השיטות והובכלל זה המתודולוגיה . 38השונים בפרויקטי תמ"א 

 אלא, (rtf קובץב) בישראל התקפים היוצרים זכויות חוק יימסרו מעת לעת לידי המעורבים, מוגנים על פי

 ולפיכך: אחר. לגורם שייכות המוגן בחומר היוצרים זכויות כי מפורש באופן נקבע אם

 ,הכלים ו/או השיטות את לשנות או לעוות לפגום, לסלף, ממנה, בחלק או במתודולוגיה, שתמשהל אסור •

 או בכבודו לפגוע עלולה אשר המוגן, לחומר ביחס ערך הפחתת משום בה ששי פעולה כל לבצע או

 היוצרים; זכויות בעל של בשמו

אשר הוכשר, אומן וקיבל תעודת מתאם  38השימוש במתודולוגיה מותר לכל מתאם תהליכי תמ"א  •

 .3Winפתרונותמטעם חברת 

 או החומרים כלל את להפיץ או מידע במאגר ולאחסן לתרגם להקליט, לצלם, לשכפל, להעתיק, אסור •

 או מחדש למכור מחדש, להפיץ מכאני, או אופטי אלקטרוני אמצעי, ובשום צורה בשום מהם, קטעים

  היוצרים. זכויות בעל מאת ובכתב מראש הסכמה ללא מוגן, חומר לפרסם או במתנה לתת
  

X 

http://haimpitronot.wixsite.com/mysite-1/methodology
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/3/196_3_1.rtf
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בעיון והבנתי אותו שקראתי  אני מאשר/ת ומקבל/ת את כל כללי ההתנהגות המוצגים במסמך עקרונות זה לאחר

 .תוכנוכל בדיוק את 

  , לקיים את כל אחד מכללי ההתנהגות כרוחו וכלשונו.מחייבת אותיך זה אני יודע כי חתימה על מסמ

 .כמשמעותו בחוק תנאי חוזה הן הפרתהמתוארות במסמך זה,  התנהגותהנורמות אי מילוי 

 ים:ולראייה, באתי על החתום, לצד כל המעורבים האחר

אדריכל,  יזם, קבלן, עו"ד, מפקח, יועץ, שמאי, דירה,בעל " יש למלא אחת מהאפשרויות הבאות: קשרבעמודה ": הערה

 , אחר )לפרט(.מתאם

 

 חתימה תאריך קשר טלפון משפחה שם
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 סוף מסמך העקרונות

 חתימה תאריך קשר טלפון משפחה שם

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


