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מדדי ביצוע

ביצועיורמתאתהארגוןאומדפיהםעלביצועמדדי•
.יעדיואתוקובע

בצורהלמדודלארגוןמאפשרתביצועיםמדידת•
,להביןכדיהחשוביםהביצועיםאתהשוואתית

.אותםולשפרלחזות,לקיים
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מטרות

.הבנה מעמיקה של תהליכים1.

.ח"שיפור המצב תחזוקה של המבנים בביה2.

.שיפור ביצועי העובדים3.

שלהפנימייםהלקוחותרצוןשביעותרמתהעלאת4.
בתקלותהטיפולואופןהאחזקהמרמתח"ביה
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מדדים שנבחרו

,מונעיםטיפוליםכמותלביןשברתקלותכמותביןיחס1.
.הזמןצירעלכגרף

ביןאבחנהתוךשוניםבחתכים–בתקלהטיפולזמני2.
.הטיפולמשך,טיפוללתחילתקריאהזמן

BPI(Buildingבניןביצועימדד3. Performance Index)
מבנהתחזוקתסקרהכולל.אשפוזמבנהעבור

.ומערכותיו
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ממצאים
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השוואת כמות הזמנות. 1
בין אחזקת שבר לאחזקה מונעת  
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כמות הזמנות אחזקה מונעת מול שבר  % 
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'מסקנה א

השקעה בהגדלת הנתח של האחזקה המונעת 
.מביאה לירידה בכמות תקלות השבר
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משך זמן טיפול בתקלות שבר. 2
( 2016לשנת בימיםממוצע )
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'ד'ג'ב'ארבעוןמקצוע                          

ממוצע רבעון  למשך 

זמן טיפול בתקלה

לפי תחום מקצוע

8.10.13.42.83.60בנין

1.21.051.62.71.64חשמל

0.80.41.221.10אויר  מיזוג 

1.81.33.11.41.90מסגרות

1.31.82.21.31.65נגרות

4.16.43.254.68צביעה

1.51.40.821.43(  קולרים, מקפיאים, מקררים)קירור 

1.11.11.211.10שרברבות

ממוצע מחלקתי 

למשך זמן טיפול בתקלה  
2.491.692.092.28

2.14ממוצע שנתי כלל מחלקתי למשך זמן טיפול בתקלה 



משך זמן טיפול בתקלות שבר. 2
(  ממוצע בימים)
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'מסקנה ב

זמןאתמשמעותיבאופןלקצרניתן•
.בתקלההטיפול

תקלותמוללהיותחייבהנתוניםניתוח•
,פרויקטים,חדשותעבודותולאבלבדשבר
.'וכדמחלקההעברת,קבלניםליווי
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מדדי אחזקה בספרות. 3

•BPI–Building Performance Index-הבנייןרמתמדד.
.בניןשלפונקציונלי-הפיזיהמצבאתמבטא

•MSD–Manpower Sources Diagram-מקורותתרשים
פניםמקורות)העבודהכוחהרכבאתמייצג.אדםכוח

.(חוץמיקורלעומת

•MEI–Maintenance Efficiency Index-יעילותמדד
.התחזוקהיעילותאתמעריך.התחזוקה

•MSC–Managerial Span of Control–שליטהמרחב
.התחזוקהשלהארגוניתהאפקטיביותאתמשקף.ניהולית
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BPI–רמת תחזוקת בניין מדד 

כמכלולמבנהשלתחזוקהרמתמשקףBPI-המדד•
.בוהקיימותהמערכותשל

יותרטובהבנייןומצב,100-ל0ביןנעBPI-הערך•
.יותרגבוההמדדשערךככל

חוליםבתי17ביןהממוצעהערך:יחוסנקודת/אומד•
.76.6הינובארץ
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אופן החישוב-BPI-מדד ה

•Wnספציפיבנייןתחוםשל(%)היחסיהמשקלהינו
אותועלותחילוקי"עמחושב.כולוהבנייןלעומת
.כולוהבנייןבעלותתחום

•Pnמקצועבעליי"עהניתן100-ל0ביןציוןהינו
רמתעלשניםלאורךהמבנהאתהמתחזקים

.ספציפיבנייןתחוםאותושלהתחזוקה

כללישיפוץבסיסעלהחישובבוצעזועבודהבמסגרת•
.האשפוזממחלקותבאחת
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:כאשר:נוסחה



BPI-י חישוב ה"ציוני מבנים עפ

שקמה6י"מט8עצמאים9457102מחלקהשנה 

20158081.173.675.964.177.274.578.779.661.574.4

201684.588.382.487.98689.292.993.3957492

5.6%8.9%12.0%15.8%34.2%15.5%24.7%18.6%19.3%20.3%23.7%השינוי
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בוצע הסקר לפני פינוי המחלקה לקראת השיפוץ  2015בשנת ( 2-מבנה יזרעאל)10במחלקה *

.אחריו2016ובשנת 



כלים לשיפור מצב תחזוקה

מדדיהערכתלצורךבמבניםתקופתייםסיוריםביצוע•
CHECKבניית,בניןביצוע LISTהבסיסעל-BPIאבל

.לשנהאחתיותרמפורט

זיהוילצורךמערכותיועלמבנהתחזוקתסקרביצוע•
מערךותכנוןהטיפולתעדוף,תקלותשלמוקדם

.שנתיתרבמונעתתחזוקה

לשיפורתיקוןהזמנתביצועזמןממוצעוצמצוםשימור•
.הפנימיהלקוחחווית
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סקר תחזוקת מבנה ומערכותיו

:הסקרמטרת

מערךותכנוןהטיפולתעדוף,תקלותשלמוקדםזיהוי
.שנתיתרבמונעתתחזוקה

:תדירות

.מבנהבכללשנהאחתסקרעריכת

.פריטים70וכוללתחומים19ממורכבהשאלון*
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מבנה טופס הסקר
_____________: עורך הסקר _____________ : תאריך__________  מחלקה___________   שם המבנה 

תאורעבודהתחום
מיקום  

במחלקה

דחיפות

ג/ב/א
הערות

מעטפת חיצונית  . 1

גגות. 2

(פנים)מבנה . 3

נגרות בנין. 4

פרזול. 5

אלומיניום. 6

מתועשיםאלמנטים. 7

שילוט. 8

תברואה. 9

חשמל. 10

מיזוג אוויר. 11

בטיחות. 12

תקשורת. 13

מערכות מתח נמוך. 14
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תודה על  

ההקשבה
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משקל יחסי של תשתיות ומערכות במבנה

כל מערכת ושם המעריךתאורד"מס
Wn

משקל יחסי של כל מערכת לערך המבנה

1.

:מבנה

גג, גימור חיצוני, שלד

זכאי: המעריך

14%

2.

:גימור פנימי

ריצוף, נגרות, צבע, טיח

זכאי: המעריך 

20%

3.
גילוי אש

מיכאל: המעריך 
3%

4.
כיבוי אש

זכאי: המעריך 
5%

5.
אינסטלציה וביוב

חזי: המעריך 
15%

6.
חשמל

עאדל: המעריך 
10%

7.

HVAC:

מיזוג אויר, איוורור, חימום

שמעון: המעריך 

20%

8.
חלונות, דלתות: אלומיניום 

8%חזי: המעריך 

9.
:חשמל מתח נמוך 

מיכאל  : המעריך
5%
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ד"מס
תאור כל מערכת ושם  

המעריך

WnPn

משקל יחסי של 

כל מערכת  

כ ערך "לסה

המבנה

מחלקות/מבנים

י המעריך"ציון שניתן ע

סיניהבקעהכרמלקישוןשומרוןיהודה1-יזרעאל2-שרון1-שרון2-נגב1-נגב

1

:מבנה

14%8080707030707070705070גג, גימור חיצוני, שלד

זכאי: המעריך

2
:גימור פנימי

20%8080606060707070806060ריצוף, נגרות, צבע, טיח

זכאי: המעריך

3
3%9090808090908090808080גילוי אש

מיכאל: המעריך

5%8080808080808080808080כיבוי אש4

זכאי: המעריך

5
15%8090809090808090707090אינסטלציה וביוב

חזי: המעריך

10%9090808090808080907070חשמל6

עאדל: המעריך

7
HVAC:

20%9080808050808080905070מיזוג אויר, איוורור, חימום

שמעון: המעריך

8
,  דלתות: אלומיניום

8%7090809090906090807090.חלונות

חזי: המעריך

5%3030606030707070706090חשמל מתח נמוך9

מיכאל: המעריך

לפי  BPI-החישוב 

.הנוסחה
8081.173.675.964.177.274.578.779.661.574.4


