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חברת סלע בינוי מקבוצת אמנון מסילות ,חברה יזמית וחברת ביצוע
עם הסיווג הקבלני הגבוה ביותר ,זכתה במכרז הגדול ביותר בצפון הארץ
לפרויקט הפינוי-בינוי ומציגה מודל ייחודי של טיפול בדיירים באמצעות
מחלקה ייעודית המלווה את הלקוח מהרגע הראשון שבו הוא חותם על
חוזה הדירה ועד תום שנת הבדק והאחריות | יובל גמליאל
התחדשות עירונית בפריפריה היא עניין לא שכיח במ ־
חוזותינו .גם כיום ,למעלה מעשור מאז פריצת תופ ־
עת ההתחדשות העירונית לחיינו ,רוב הפרויקטים ,הן
במסלולי תמ"א 38-והן במסלול פינוי-בינוי ,מוקמים
ב"פריים לוקיישנים" במרכז הארץ ,בערים כגון תל-
אביב ,רמת גן ,הרצליה ורעננה ,מקומות בהם יכולים
היזמים להפיק מהם את מקסימום הרווחים .ואכן ,היקף
הפרויקטים בכל מרכז הארץ רושם זינוק מדי שנה והוא
בהחלט מעיד על העדפות היזמים .יחד עם זאת ,יזמי
ההתחדשות העירונית לא זנחו לגמרי את הפריפריה
ובמהלך השנים האחרונות ניתן לשמוע מדי פעם על
פרויקטים מאסיביים ,בעיקר של פינוי-בינוי ,בערים אלו.

הפרויקט הגדול בצפון הארץ
אחת הדוגמאות הטובות והייחודיות לכך היא פרויקט
"“גן העיר נהריה” של חברת סלע בינוי מקבוצת אמנון
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מסילות .בפרויקט זה ,הנחשב לפרויקט הפינוי-בינוי הג ו
דול ביותר בצפון הארץ ,בוצעה הריסה לתשעה בניינים יש ו
נים ,בעלי  36דירות בסך הכל ,אשר במקומם נבנים כעת
חמישה בנייני מגורים יוקרתיים בני  180דירות חדשות,
אשר בנייתם צפויה להסתיים בעוד כחצי שנה" .הפרויקט
מתפרש על פני שלושה רחובות ראשיים בעיר והוא יוצר
תקדים מבחינת סטנדרט המגורים בצפון" ,אומר מורן בן
שלוש ,מנהל השיווק בחברה" ,הפרויקט ממוקם במיקום
המושלם ,במרכז העניינים ,מרחק הליכה קצרצר מחוף
ימה המרהיב של העיר .הוא נמצא בין הרחובות ויצמן,
ז’בוטינסקי ופינסקר  -מרחק קצר ממרכזי הפנאי והבילוי,
מתחמי השופינג ,חוף הים ,הטיילת ,רח' הגעתון השוקק
ומוסדות החינוך הטובים בעיר".
ראשיתו של הפרויקט בשנת  ,2015שנה בה נערך מכרז
גדול בעיר לפרויקט פינוי-בינוי במתחם בן עשרה דונמים
ובו תשעה מבני טמפלרים ישנים בני ארבע יחידות דיור
בכל מבנה .החברה שזכתה בפרויקט היא סלע בינוי והדבר
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מצפון מגיעה הבשורה

וחזית מסחרית  -וכל זה על ציר מאוד מרכזי בעיר ובמרחק
שלוש דקות הליכה מהים .כל הדירות הן בעלות מפרט
איכותי גבוה ,מרפסות הפונות לנוף אורבני מגוון ונוף ים
מהמם וכן חניה פרטית צמודה בחניון תת-קרקעי .בנוסף
על כל אלה יוקם במתחם פארק פרטי ירוק לרווחת דיירי
הפרויקט עם גן מעוצב ,פינות ישיבה מוצלות ,מרבדים
ירוקים ושפע של צמחייה  -פנינה ירוקה בלב האורבני של
נהריה”.
על מנת לייצר תהליך בחירת דירות בצורה ההוגנת
ביותר ערכה החברה הגרלה בין הדיירים כך שבעקבות
הזכייה לא היו לאף אחד מהם טענות כלשהן בנוגע לדירה
שקיבל שכנו לבניין“ .אנחנו יודעים שכל דירה בפרויקט
היא הטובה ביותר ,אבל רצינו לספק לדיירים טכניקה
נוחה לבחירת הדירות" ,מסביר בן שלוש את ההליך הלא-
שגרתי" .בסופו של יום כל דייר שהייתה בבעלותו דירה של
 600מטרים מקבל דירה בגודל  120מטרים עם חנייה מק�ו
רה ,מחסן ומרפסת ,הממוקמת בקומפלקס ייחודי ומרהיב.
מדובר על דירות ברמה גבוהה מאוד ,בסטנדרט ששמור
לבנייני יוקרה במרכז הארץ .המפרט הוא עשיר ומשודרג,
וכולל אי במטבח ,בית חכם ,אריחים משודרגים ,כל מה
שצריך על מנת להעניק לדייר את הטוב ביותר .למעשה,
העברנו את הסטנדרט שקיים במרכז ,לצפון".

שלנו ,ומספקים מעטפת חזקה ויציבה שתעביר לדייר את
המסר שהוא לא לבד בתוך כל הפרויקט הענק הזה ,שאנ ו
חנו איתו בכל רגע ובכל דקה ,יד ביד.
"גם במהלך שנת הבדק ,סלע פלוס נמצאת עבור
הדיירים ולא מיועדת רק לטיפול בבעיות" ,מוסיף דרוק.
"המשמעות היא הליווי הרציף ,העדכון השוטף בכל שלבי
הפרויקט ומתן תשובות לכל שאלות הלקוח .אנו אף שולחים
ניוזלטר לכתובות המייל של הדיירים על כל עדכון ,בליווי
תמונות המשקפות את התקדמות הפרויקטים השונים,
שאותם גם ניתן לראות בחשבון האינסטגרם של החברה".
בן שלוש מוסיף על הדברים ומציין ,כי "בחברות בנייה
אחרות קורה לא מעט שדיירים בפרויקטים נופלים בין הכי ו
סאות כי נציגים שונים ממחלקות שונות מטפלים בהם במ ו
קביל .סלע בינוי היא עוף נדיר ומיוחד בסביבה הזו ואצלנו
הדייר נמצא במקום הראשון .לשם כך ,הקמנו את מחלקת
סלע פלוס ,שהיא מחלקה המלווה את הדיירים בצורה בל ו
עדית לכל אורך הדרך .המחלקה היא זאת שהולכת לבדוק
את הדירה עבור הלקוח לפני המסירה ומוודאת שהדירה

סלע בינוי

אמנון סלע
יו"ר ובעלים קבוצת אמנון מסילות

"בחברות בנייה אחרות קורה לא
מעט שדיירים בפרויקטים נופלים בין
הכיסאות .סלע בינוי היא עוף נדיר

ליווי רצוף של הדיירים
קרה הודות לעובדה שהיא חברה יזמית וחברת ביצוע עם
הסיווג הקבלני הגבוה ביותר – דבר שהעניק לה יתרון אדיר
אל מול המתחרים הנוספים במכרז .פרמטר נוסף שהביא
לזכיית החברה היה הצעתה הטובה לאין ערוך לדיירים,
הצעה שכללה ,בין השאר ,מפרט עשיר ביותר ,חלופה לק ו
בלת דירה בפרויקטים אחרים של החברה ,שהיו זמינים
למסירה באותה העת ,ובניית הפרויקט בפעימה אחת על
מנת שלא להגביל את המפונים בבחירת הדירה החדשה
שלהם .הדיירים עצמם הסתמכו בהחלטתם על המוני ו
טין של החברה ,שמציגה פרויקטים ברמת גימור גבוהה,
ייחודית ומפתיעה" .כמובן שהחברה שילמה לדיירים דמי
שכירות חודשיים ,ואף מימנה הובלות מהבית הישן לדירה
הזמנית ,ובהמשך גם מהדירה הזמנית לדירה החדשה.
כולם קיבלו את השירות ,היחס ותשומת הלב לפרטים הק ו
טנים ביותר ,ברמה הגבוהה ביותר שניתן לקבל כיום בשוק”
מספר בן שלוש.

אסטרטגיה של שיתוף וקהילתיות
אחד האלמנטים המרהיבים בפרויקט המיוחד הוא
ללא ספק רקמת החיבור בין חמשת המגדלים הכוללת
חניון תת-קרקעי ענק בשטח של עשרה דונם ,גינות רחבות
ופארקים ירוקים ,אשר תוכננו מתוך אסטרטגיה של שיתוף
וקהילתיות בין השכנים במתחם" .החלטנו לשים דגש על
הקהילתיות בין השכנים החדשים בפרויקט היוקרתי" ,מו ו
סיף בן שלוש" ,ובנוסף לסטנדרט הגבוה ,ייהנו דיירי הפ ו
רויקט החדש מחדר כושר משודרג ,מועדון דיירים מפנק

ומיוחד בסביבה הזו ואצלנו הדייר נמצא

אכלוס הפרויקט עתיד להתרחש כאמור בחצי השנה
הקרובה ,אך לדברי אוהד דרוק ,מנהל מחלקת סלע פלוס,
אין זה אומר שהקשר ההדוק עם הדיירים יסתיים ברגע
שהם יגיעו למעמד המרגש של קבלת המפתחות לדירות
החדשות שלהם" .אנחנו לא אוהבים את המושג 'שירות
לקוחות' ,מכיוון שבדרך כלל מתקשרים לשירות מסוג זה
כשיש בעיה” ,הוא אומר" .בחברת סלע בינוי הקמנו את
מחלקת סלע פלוס ,מחלקה ייחודית המלווה את הלקוח
מהרגע הראשון שבו הוא חותם על חוזה הדירה ועד תום
שנת הבדק והאחריות .אנחנו קולטים את הלקוח מייד
עם חתימת החוזה ,מפנים אותו לספקים ולנותני השירות

סלע צ'ק פוסט  -מטה
החברה החדש
הדמיה :לומו הדמיות

במקום הראשון .לשם כך ,הקמנו את

מורן בן שלוש
מנהל השיווק

אוהד דרוק
מנהל מחלקת סלע

מחלקת סלע פלוס ,שהיא מחלקה
המלווה את הדיירים בצורה בלעדית
לכל אורך הדרך"
מוכנה לשביעות רצונו ובסטנדרטים שהחברה מציבה .היא
גם זאת שתדאג לתיקון הליקויים שהוא ירצה לתקן ,וכן היא
זו שקונה את בקבוק היין וסלסלת השוקולדים ומחכה לו
בדירה החדשה על מנת לגזור את הסרט .אנחנו רואים בה
את הדבק שמחזיק את כל המחלקות ונותני השירותים של
החברה תחת קורת גג אחת”.
"בשורה התחתונה" ,מסכם דרוק מנהל מחלקת סלע
פלוס“ ,היתרון הגדול של חברת סלע בינוי על פני מתח ו
רותיה נעוץ בעובדה שהחברה מתפקדת בתור One Stop
 Shopכך שהיא מהווה כתובת אחת ויחידה לכל הדיירים
והלקוחות .החברה פועלת באופן ייחודי בכך שהיא היז ו
מית ,המתכננת ,המשווקת ,המבצעת וגם זו שאחראית
לטפל ללקוחות בליקויים עד תום תקופת הבדק .הייחו ו
דיות הזו דורשת התמקצעות מקסימלית בכל מקום שבו
אנחנו פוגשים את הלקוח ,והחברה מבצעת שיפור מתו
מיד כדי להיות במקום שאליו היא שואפת .לקוח שקונה
בסלע בינוי ימשיך ויראה את אותן הפנים מהרגע שדרך
במשרד המכירות ועד שיקבל את הדירה המיוחלת .ישנן
חברות ספורות בשוק הנדל"ן הפועלות בדרך שלנו ואנו
חשים גאווה על כך שאנו מהווים מודל לחיקוי וחלוץ הצועד
בראש המחנה לטובת דיירי הפרויקטים בכל רחבי הארץ".
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