
שירלי דהאן, סמנכ”לית משאבי 
האנוש באלקטרה מעליות, 

מספרת שתפקיד טכנאי המעליות 
מתאים במיוחד לצעירים מדור 
ה-Y שנכנסים לשוק העבודה: 

“התפקיד הזה מאפשר להם 
מצד אחד לממש את התשוקה 

לעצמאות ולניהול אישי של זמן, 
ומצדי שני לממש את הרצון 
לפתרון בעיות, אתגר ועניין”.

אייל לוי, מנהל סניף חיפה, 
מוסיף שבחברה מחפשים אנשים 

בעלי אוריינטציה טכנית חזקה: 
“העיסוק בטכנולוגיות המורכבות 

של עולם המעליות מאפשר 
לממש את התשוקה לפתרון 

בעיות. הטכנאים שלנו נחשפים 
למהנדסים המקצועיים בתחום, 
לטכנולוגיה ולאתגרים הגבוהים 

ביותר”.

אז מה מגדיר בצורה הטובה ביותר 
את טכנאי המעליות המצוינים של 
אלקטרה? אמנון שרעבי, סמנכ”ל 

השירות של אלקטרה מעליות, 
מסכם: “המאפיינים העיקריים 
של הטכנאים שלנו הם הזדהות 

עם הערכים של החברה, תודעת 
שירות גבוהה ושאיפה למצוינות. 

אלו עובדים בעלי יכולות 
מקצועיות משובחות, המסוגלים 

לעבוד באופן עצמאי או כחלק 
מצוות. אנשים שרואים בחברה 

בית, וחותרים באופן מתמיד 
 .”להתפתח אישית ומקצועית

קבלנות בניה, תשתיות
M&E ומערכות
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קבוצת אלקטרה

חברת נכסי אריאל, המנהלת מבנים 
וחניונים, החליטה בשנה האחרונה 

להרחיב את פעילותה ולהתחיל 
 Ariel לפעול בתחום חדש עם הקמת

Shop – החטיבה לניהול קניונים. 
בעבר כבר עסקה נכסי אריאל בניהול 
קניונים בסיוע שותפה, אך הפעילות 

הופסקה לפני כמה שנים. כעת 
החליטה החברה להסתער על הענף 

תוך שהיא מיישמת מודל עסקי שונה 
לגמרי.  

“זיהינו שבישראל רוב הקניונים 
מנוהלים על ידי הבעלים או הרשתות 

עצמן, כי מדובר בעסק מסחרי״, 
מסביר המנכ”ל יוסי קורדובה. ״זאת 
בשונה מבנייני משרדים, שם היזמים 

לא עוסקים בתפעול ויש הפרדה בינו 
לבין השיווק”. לדברי קורדובה, המודל 

החדש מותאם למאפיינים האלה. 
לפיו, החברה מעניקה כיום לקניונים 

חבילה מלאה של ניהול ותפעול, 
שכוללת את כל ארבע היכולות: 

ניהול תפעולי, ניהול חניונים, 
השכרות וניהול מסחרי. “שלוש 

היכולות הראשונות קיימות אצלנו 
בחברה בחטיבות השונות, שעוסקות 
בניהול בניינים וחניונים. את היכולת 

המסחרית, שהייתה 
חסרה לנו, פיתחנו 

בשנה האחרונה כדי 
לתת לקניון מענה כולל”. 

מה מאפיין ניהול מסחרי בקניון?
“השכרת חנות אינה דומה להשכרת 
משרד. אם אין פדיון הולם, סוגרים 

את החנות. כמפעיל קניון אתה חייב 
לייצר עבור הסוחרים תנועת לקוחות 
באמצעות פעולה דינמית ומבצעים. 
אנחנו מנהלים כרגע שלושה קניונים 

– הסטריט מול ברמת ישי, קניון 
ויצמן סיטי במרכז ויצמן תל אביב 
)איכילוב(, הסוהו החדש בנתניה, 

והקניון הרביעי בדרך”, מגלה 
קורדובה. “בכל אחד מהקניונים 

שאנחנו מנהלים יש מנהלת קניון 
ומנהלת שיווק – סך הכול שש נשים 

בתפקידים בכירים. גם בקניון הרביעי 
צפויה להיות מנהלת אישה”, הוא 

מספר.

יש לכם לקוחות נוספים בענף? 
“בנוסף לקניונים אנחנו מנהלים עוד 

12 מרכזים מסחריים קטנים יותר. 
אנחנו בדרך לניהול קניון חדש בבאר 
שבע של רשת הסופרמרקטים קינג 

סטור סנטר. אנחנו מנהלים גם מגוון 
מרכזים מסחריים, כמו אלה של 

שופרסל נדל”ן ושל קבוצת אלייד. אני 
מאמין שנגיע לניהול של יותר מ-30 

קניונים ומרכזים מסחריים בשנים 
 .”הקרובות

החטיבה החדשה 
לניהול קניונים של 
חברת נכסי אריאל

F O R  Y O U R  P E A C E  O F  M I N D

קבוצת נכסי אריאל
שירותי ניהול נדל”ן

8 מנהלות פועלות היום בחטיבה החדשה, שנועדה 
לתת לקניונים חבילה מלאה של ניהול ותפעול

קורדובה: 
“יש יכולות 

שכבר היו 
קיימות אצלנו 

בחטיבות העוסקות 
בניהול בניינים 

וחניונים. את 
היכולת המסחרית 

פיתחנו בשנה 
האחרונה, כדי לתת 
לקניון מענה כולל״
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