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יזמים ,מוסדות וארגונים שונים יכולים להפיק תועלת רבה משירותים מקצועיים של ניהול פרויקט בניה מתוכנן.
חברת ניהול פרויקטים תוכל להעניק מענה מקיף וכולל לכל הצרכים בתהליך ,החל מן השלבים הראשוניים
של ייזום ותכנון הפרויקט ועד לסיום עבודות הבניה בפועל.

שירותי ניהול פרויקטים יכולים לייעל פרויקטים מורכבים דוגמת בניית מבנים מוסדיים ומסחריים ,פרויקטים של
התחדשות עירונית ועוד .היתרון המשמעותי של ניהול הפרויקט על ידי גורם מקצועי בא לידי ביטוי במקסום
הרווחיות של הפרויקט הודות לבניית תכנית ישימה וכדאית וקידום יעיל באופן מקסימלי של הפרויקט בשלביו
השונים.

הידע והניסיון המקצועי שיכולה להציע חברה לניהול פרויקטים הודות לצוות אנשי מקצוע מובילים בתחומם
יכול לבוא לידי ביטוי כאמור בשלב התכנון הראשוני )הצבת יעדים ,לו"ז ותקציב מפורט( ,בזירוז תהליך
השגת הרישיונות והיתרי הבניה ,בבחירה נכונה של קבלן מבצע וספקים שונים ,וכן בפיקוח על שלבי הבניה
בפועל.

יזם או כל גוף שהוא אשר מסתייעים בשירותי ניהול פרויקטים בבניה נהנים מ'ראש שקט' בידיעה שתכנון
וניהול מקצועי מונעים עיכובים מיותרים עקב טעויות וחוסר ניסיון ושם בכל זאת תצוץ בעיה כלשהי ,הדבר
יטופל באופן הטוב ומהיר ביותר .לא פעם עולות בעיות לא צפויות בפרויקטים של בניה .לדוגמה ,גילוי קו ביוב
במהלך חפירות ,או חילוקי דעות מול הגורמים השונים המעורבים בו.

חשוב לוודא כי בוחרים חברה מקצועית לניהול פרויקט בעלת תשתית רחבה במגוון התחומים המקצועיים
הכרוכים בפרויקטים של נדל"ן ,וניסיון מוכח בקידום פרויקטים דומים .אין זה ריאלי כי ניהול פרויקט מורכב של
בניין יתבצע על ידי איש אחד ,והתהליך דורש משאבים רבים .חברה מקצועית מעסיקה סוללה של אנשי
מקצוע מיומנים ומנוסים העומדים לרשות היזם או הגוף המזמין את השירותים ,כך שכל אספקט בפרויקט
מקבל התייחסות ראויה ,וישנו תיאום בין הגורמים השונים .אנשי משפט ,שמאים ,אנשי פיננסים ,תכנון,
הנדסה וביצוע ,אנשי שיווק וכדומה ,כל הידע והניסיון המקצועי של אלו יעדו לרשות המזמין.

אנשי מקצוע של חברת ניהול פרויקטים 'מורידים' משימות רבות מהיזם .כל ההתנהלות מול הועדות השונות
והרשויות המקומיות ,מול קבלנים וספקים ,ובפרויקטים מסוימים דוגמת תמ"א  38ופינוי בינוי גם מול דיירים,
נעשית על ידי גורם מקצועי ומנוסה.

חברת ניהול פרויקטים מוודאת בכל שלב משלבי הפרויקט כי הכל מתנהל בדיוק על פי התכנית ,תוך עמידה
בלוח הזמנים ובתקציב שנקבע .ניהול מקצועי של פרויקט יכול להביא לחסכון משמעותי בעלויות ובזמן,
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וכמובן שגם זמן שווה כסף ...בסופו של יום ,ההוצאה הכספית עבור שירותי ניהול פרויקטים מחזירה עצמה
ומשתלמת.
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