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*   סיקפלקס קריסטל קליר
      100% שקוף, לאיטום והדבקה על משטחים לחים

11FC סיקפלקס   *
      לאיטום, הדבקה וטיפול בסדקים

*   סיקה סרם רובה אפוקסית
      פתרון מצוין לאיטום מישקים בריצוף גגות ומרפסות

490T סיקה לסטיק   *
      איטום גגות מרוצפים וחזיתות מבנים

700H סיקה גרד   *
      סילר איכותי במיוחד, דוחה מים לאבן ותשתיות מינרליות

*   סיקה לסטיק 560
      איטום גגות וחזיתות מבנים. מבודד משמעותית

מגוון פתרונות לאיטום שיכינו אתכם לחורף
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yoash.inbar@gmail.com
טלפון: 053-5314318

 כתובת ההתאחדות: 
רח' אחד העם 9, תל אביב.

מיקוד 6525101

Natalie.w@rcu.co.il

)תוכן העניינים(

לצפיה במהדורה דיגיטלית 
של המגזין וגליונות קודמים 

כנסו לאתר ההתאחדות:
www.rcu.co.il

 דבר המנכ”ל:
לקראת פתיחת השנה האזרחית החדשה 

 מה חדש בהתאחדות:
בדרך לאישור – מתן אחריות על עבודות שיפוצים 

 על המדף:
מוצרים שכדאי לכם להכיר 

 רכב לכל קבלן:
איך בוחרים את הרכב המתאים ביותר עבורכם. מדריך

 קבלן בעבודה:
אתי וייצמן מוכיחה שיש מקום גם לנשים בענף

 בדרך לעצמאות:
ריאיון עם נשיא להב עו"ד רועי כהן מסביר כיצד נשנה 
את היחס כלפי העצמאים בכלל וקבלן השיפוצים בפרט

 גבס:
המטרות של התקרה המונמכת

 רובה וסיליקון:
סוף סוף ניתן ליישם רובה וסיליקון בגוון שווה

 התשתית להצלחה:
מדריך להכנת תשתית באופן שימנע כשלים בבניה

 חדשות ואירועים:
ימי עיון מקצועיים וחדשות על ההתאחדות בתקשורת

 איטום:
מדריך לביצוע איטום נכון בחדרים רטובים

 עיצוב פנים:
 אדריכלית טלי זרחיה פרומוביץ משתפת בתהליך 

של הפיכת החלום למציאות

 היה בעיתון:
חדשות הנוגעות להתאחדות ולקבלני השיפוצים

 בשער:
פועלים פורקים חומרי בניין 
 מפולקסווגן אמארוק. 
צילום: יח"צ
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)משולחנו של המנכ"ל(

חברים יקרים, 

 השתלמויות והכנות לקראת
 בחינות ההסמכה

לקבלן רשום
 יהודה כהן, מנכ"ל התאחדות 

קבלני השיפוצים

הנה אנו בפתחה של שנה אזרחית חדשה 
ומאחלים אנו לעצמנו המשך עלייה והצלחה 

בהמשך דרכנו.

החודש, התחדשו הבחינות להסמכת קבלנים 
בסיווג 131 - שיפוצים מטעם משרד הבינוי 

והשיכון.

בשלב ראשון נבחנים הקבלנים אשר צריכים 
להשלים בחינות מסבב המבחנים הקודם. 

אנו צופים כי בתחילת השנה יחלו הבחינות 
לסיווג 131 א/ק לעבודות עד 350,000 

ש"ח. בחינות אלו יהיו במתכונת שהיתה 
נהוגה בעבר, ובכל יום שישי יתקיימו 

הבחינות בתל אביב.

בימים אלו הצביעה ועדת הכלכלה בכנסת, 
בראשותו של ח"כ איתן כבל, על יוזמת 

הצעת החוק, שמחייבת כל קבלן שיפוצים 
לתת שנת אחריות על כל עבודה שביצע מעל 

20 אלף שקל אצל מזמין העבודה. ההצעה 
היא יוזמה של הנהלת ההתאחדות, והיא 

הוגשה על ידי כמה חברי כנסת, שבראשם 
עמד רועי פולקמן, להכנה לקראת הצבעה 
במליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. 
על פי ההצעה, חייב המשפץ לתת מינימום 
של שנת אחריות. אם ברצונו לתת יותר - 

יעשה זאת בהסכמה, אך אם קבלן השיפוצים 
לא ערך כל הסכם ולא התחייב על אחריות 

כל שהיא, יהיה הוא חייב על פי חוק המכר.

יוזמה זו מיועדת לפעול כנגד כל אותם 
קבלני שיפוצים שאינם אחראים על 

עבודתם, אינם בקיאים היטב בעבודה 
שלקחו על עצמם, ובמקרים רבים הם 

גורמים נזקים ומוציאים שם רע לענף כולו . 

בהזדמנות זו מברכת הנהלת ההתאחדות את 
ח"כ הילה אוסנת שהחליפה את ח"כ ג'קי 

לוי שפרש מהכנסת כדי  לנהל את עירו בית 
שאן, לאחר שנבחר לראשות העיר.

בברכה
ח"כ הילה אוסנת, יהודה כהן ויו"ר ההתאחדות ערן סיב
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מאז ומתמיד עודדה התאחדות קבלני 
השיפוצים את חבריה להתקשר בחוזה 
עבודה מסודר מול לקוחותיהם, ולתת 
תקופת אחריות בת שנה לכל הפחות 
על עבודתם. ההתאחדות אף הגדילה 
לעשות, והיא מספקת לחבריה חוזה 

עבודה מוצע, שנוסח על ידי עורך 
דין המשמש אותם בעסקותיהם מול 

לקוחותיהם. 

עם זאת, קבלנים רבים מתנהלים מול 
לקוחותיהם בעל פה, ולא מסדירים 

את נושא ההתקשרות לביצוע העבודה 
בחוזה מסודר, הכולל כתב כמויות, 
לוח זמנים, סדר תשלומים, אספקת 

מוצרים וכיוצא בזה. 

גם הקבלנים שכן מקפידים על עריכת 
חוזה מסתבכים לעתים, כשבמהלך 
העבודה מתבצעות עבודות נוספות 
שלא נכללו בחוזה הראשוני, וזאת 
ללא ביצוע רישום של נספח לחוזה 

שכולל את התוספות ומחירן. או אז, 
מגיעה שעת סיום הפרויקט והעת 

לביצוע גמר חשבון, והעניינים 
מתחילים להתלקח. 

כמו כן, לעתים, כעבור תקופה מתגלה 
ליקוי בנכס שבו בוצע השיפוץ והלקוח 

מתקשר ומבקש תיקון, אז מתחיל 
ויכוח על תקופת אחריות לעבודות, 
ואם האחריות מוטלת על הקבלן או 
שמא מדובר בליקוי שנובע ממוצר 
שאותו רכש הלקוח באופן עצמאי. 
קצרה היריעה מלפרט את כל סוגי 

המחלוקות בין הקבלן למזמין העבודה.

ובכן, עד היום, לא הוטלו בחקיקה 
חובות על התקשרות בין קבלן שיפוצים 

ללקוח, ובמקום שלא נערך חוזה 
מסודר בין הקבלן למזמין העבודה 

נותרה לקונה בדבר תקופת האחריות 

הנדרשת על העבודה שבוצעה. משום 
כך, בתי המשפט שלפתחם הגיעו 

תביעות הקישו פעמים רבות מחוק 
המכר )דירות(, התשל"ג-1973, 
שעוסק בהגנה על רוכשי דירות 

מקבלנים, שמטבע הדברים קובע 
תקופות אחריות ארוכות מאוד.  

בקרוב מאוד המצב ישתנה!

ההתאחדות מברכת על היוזמה של 
ח"כ רועי פולקמן וחברי כנסת נוספים 

לחקיקת חוק אחריות על עבודות 
שיפוצים, לפיה כל קבלן שיפוצים 

יחויב לתת למזמין אחריות של שנה 
לפחות על עבודות בהיקף של 20 אלף 

שקל ומעלה.

ב-3 בדצמבר אושרה הצעת החוק 
בוועדת הכלכלה, והיא צפויה לעבור 

קריאה שניה ושלישית במליאת 
הכנסת בקרוב. 

בהתאם לחוק, כל קבלן שיפוצים 
יחויב לתת אחריות על עבודתו לשנה 
לפחות, בהתאם להסכם בין הצדדים. 

האחריות תחול על עבודות בהיקף של 
20 אלף שקל ומעלה – כך שבעבודות 

כאלה המזמינים ייהנו מאחריות 
לתקופה של שנה לפחות, שבמהלכה 

הקבלן יחויב לבצע תיקונים ללא 
תשלום ובתוך זמן סביר. 

בעבודת בסכום נמוך מ-20 אלף שקל 
עדיין יוכל הצרכן לתבוע על נזק 

שגרם לו הקבלן, אלא שבמקרה כזה 
חובת ההוכחה שהקבלן גרם את הנזק 

תחול על הצרכן.

החוק הזה מצטרף לסדרת הצעדים 
שמובילה ההתאחדות להסדרת ענף 

השיפוצים ולמיגור תופעת 'החאפרים', 
מתוך מטרה לשפר את תדמיתו 

הציבורית של הענף, ולהסדיר את 
מעמדם של קבלני השיפוצים, שיהיו 

רשומים בפנקס הקבלנים ויחזיקו 
ברישיון לביצוע עבודות שיפוצים. 

החוק ייכנס לתוקף שלושה חודשים 
לאחר פרסומו ברשומות, על מנת לתת 
לקבלנים זמן היערכות. כמו כן, החוק 
יחול על חוזים חדשים שיסוכמו לאחר 

כניסת החוק לתוקף.

משנים את פני הענף ועובדים כחוק!

ההתאחדות קוראת לקבלני השיפוצים 
להקפיד לערוך חוזה עבודה כדין 

שיהיה מפורט ככל האפשר, הכולל 
תקופת אחריות על העבודה. 

וזכרו – במידה שמתבצעות עבודות 
נוספות במהלך הפרויקט שלא נכללו 

במסגרת החוזה המקורי – ערכו 
נספח משלים בכתב החתום על ידי 

שני הצדדים. בכך תימנעו ממחלוקות 
עתידיות, שעלולות לצוץ עם סיום 

העבודה ובגמר חשבון. 

חברי ההתאחדות מוזמנים לפנות 
לצוות ההתאחדות, על מנת לקבל 

חוזה עבודה מוצע לעבודות שיפוצים.

טרם הגשת בקשה לקבלת רישיון 
לביצוע עבודות שפוצים? פנה עוד 

היום לצוות ההתאחדות והחל בתהליך 
הגשת בקשה לרישום בפנקס הקבלנים.

1-700-700-426

אנו כאן לרשותכם בכל שאלה.

)דבר המנהלת(

לוקחים אחריות על עבודות שיפוצים
 נטלי שמעון-ויינשטיין, 

עו”ד, מנהלת ויועצת משפטית, 
התאחדות קבלני השיפוצים
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נבחרת הדבקים 
המנצחת
BG BOND של

בי ג'י בונד גאה להציג את נבחרת הדבקים האיכותיים שלה: דבקים 
אבקתיים להדבקת אריחי גרניט פורצלן, אריחי קרמיקה, פסיפס, חרסינה, 

שיש ואבן. הדבקים מיועדים ליישום על תשתיות בטון, טיח, בלוקי בטון 
בלוקי אשקלית 268 )איטונג( מטוייחים, ריצוף על ריצוף קיים ועוד.

בנוסף דבקים אקריליים מוכנים לשימוש להדבקת אריחי קרמיקה, שיש, 
פסיפס, גרניט פורצלן וקלקר. מיועדים לתשתיות בטון, טיח, בלוקי גבס 

ובטון, לוחות גבס, עץ ועוד.

בי.ג‘י. )ישראל( טכנולוגיות בע“מ
www.bg-paint.co.il | 08-6874236 :'טל בי.ג‘י. בונד - לבחור נכון!
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KNAUF DANOLINE מבית ADIT :אורבונד מציגה Paniseal 288 :נגב מציגה

מוצר חדשני לתיקון ולשיפור האקוסטיקה
Adit, מבית KNAUF DANOLINE, מגיע כערכה הכוללת שני 	 

לוחות גבס מחוררים, מודפסים/ לבנים, כל האביזרים 
הדרושים, שבלונה להתקנה.

המוצר מוכן להתקנה. אין צורך בעבודות שפכטל או צבע.	 
התקנה מהירה מאוד )כחצי שעה לכל ערכה(.	 
מידות ה-ADIT גובה 45 ס"מ אורך 240 ס"מ	 
 	αw  0.90 = :ספיגה אקוסטית גבוהה במיוחד
יכולת בחירה של התמונה 	 

המודפסת, או גמר לבן 
סטנדרטי.

למידע נוסף, ניתן 
לפנות לאורבונד 

1-700-70-50-75

מוצר איטום מקצועי דו רכיבי על 
Mapei בסיס צמנט הידראולי תוצרת

תכונות ושימושים:
תיקון ואיטום מבנים תת קרקעיים	 
עומד בלחץ שלילי של מים	 
מיועד לאיטום בריכות, מאגרים, קירות 	 

בטון, אמבטיות, מעברים תת קרקעיים, 
פיר מעלית ועוד

מתאים כשכבת החלקה ותיקון 	 
של בטונים לפני יישום של 

איטום ביטומני.

SAKRET JF 930 :תרמוקיר מציגה

רובה אקרילית מהירת התקשרות
עכשיו גם באריזות 2 ו-5 ק”ג

 	 CG2WA סוג
ניתנת לדריכה כ-2-3 שעות לאחר גמר היישום	 
מיוצרת בישראל	 
בעלת מרקם אחיד	 
גוונים עמידים לאורך זמן, לפי מניפת תרמוקיר תעשיות 	 

1980 בע"מ
תו ירוק + תו אדום	 
מתאים לשימוש פנימי וחיצוני  	 

קיים בכמה גוונים לפי מניפת 
תרמוקיר

לייעוץ טכני והתאמה 
מיטבית: 03-6333318

 לדף המוצר סרוק 
את הקוד

)על המדף(
דצמבר 2018

בי. ג'י בונד מציגה - בי.ג'י  גלו

משחה אקרילית לאיטום גגות
בי.ג'י גלו  הינו משחה אקרילית מתקדמת לאיטום 	 

גגות ובטונים חשופים, אשר יוצרת ממברנה חזקה, 
גמישה ואטומה

עמיד בפני כל מזג אוויר ומשמש  לאיטום וציפוי 	 
אסבסט וגגות רעפים

נדבק היטב למשטחים רבים כגון: בטון חשוף, זפת, 	 
אסבסט ורעפים

חומר איטום והדבקה על בסיס אקרילי  טהור	 
אינו תוקף כימית בטון ומתכות 	 

ושומר על גמישותו לאורך 
שנים רבות

מבטיח איטום מעולה 	 
למשך 7 שנים

ניתן ליישם ע"י התזה 	 
הברשה או גלילה

בי.ג'י  גלו אטום 	 
לחלוטין 24 שעות 

לאחר היישום
 לייעוץ מקצועי 
ולמידע נוסף : 

 www.b-gtech.com
08-6874006
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)רכב עבודה(

אחד מכלי העבודה החשובים ביותר 
אצל קבלן השיפוצים הוא רכב 

העבודה שעמו הוא מתנייד, ולעתים 
גם מנייד עובדים, שעליו הוא מעמיס 

את ציוד העבודה שלו הוא זקוק, ואתו 
הוא מגיע לבתי הלקוחות, לעתים בכל 

רחבי הארץ. אז כיצד לבחור את כלי 
הרכב האולטימטיבי שישרת את כל 

צורכי העבודה של קבלן השיפוצים? 
יצאנו לבדוק. 

לדברי כתב הרכב יואב קווה, ישנן שתי 
קטגוריות של רכבי עבודה, הלא הם 
הטנדרים. "ישנם טנדרים שדורשים 

רישיון משאית קלה, בהם דודג' ראם, 
פורד F350 ושברולט סילברדו. אלה 

כלי רכב הרבה יותר גדולים פיזית 
בעלי מנועים גדולים במיוחד, שלא 

מתאימים במיוחד לעיר ולגוש דן. קשה 
למצוא עבורם חנייה מתאימה והעיר 

יכולה להיות צפופה מדי בשבילם. 

"מצד שני, עבור הכלים האלה 
מקבלים החזר מע"מ מלא והחזר 
של מס הבלו מבחינת סולר. סוגי 

הטנדרים האלה יהיו תמיד עם מנועי 
דיזל. בעבר הרחוק המדינה היתה 

מחזירה הוצאות גם לטנדרים קטנים 

שאפשר להעמיס עליהם עד טון, ואז 
היתה נהירה המונית לרכישת טנדרים. 

רבים קנו טנדרים, גם אם זה לא 
שימש אותם לעבודה, והמקצוע שלהם 

לא היה קשור לצורך בטנדר. לכן 
המדינה שמה לזה סוף, ומאז רק על 

הטנדרים הגדולים מקבלים החזר".

 מבחינת סוג רכבי העבודה השני, 
זה שלא דורש רישיון משאית ולא 
 זוכה להחזרי מס בינתיים, מציין 

קווה כי טנדר מסוג איסוזו דימקס 
הוא הנמכר בארץ כבר כמה שנים, 
ואחריו טויוטה היילקס, מיצובישי 

טרייטון וניסאן נבארה. "מדובר 
 בכלים יפניים שמיוצרים בתאילנד. 

יש להם ביקוש מאוד גדול שם, מדובר 
בשוק גדול לטנדרים". 

בין האירופאיות, מונה קווה את 
פולקסווגן אמארוק. "הפופולריות של 

רכבי העבודה האלה נובעת בעיקר 
משילוב של מחיר ומוניטין בשוק. 

לדימקס יש מוניטין של פשרה סבירה 
בין מחיר לביצועים, ולכן הוא התקבע 

במקום הראשון, וקבלנים רבים 
רוכשים אותו. הכלים מופיעים בתצורה 

של 4 על 4 או 4 על 2. בדרך כלל יש 

 איך לבחור את 
רכב העבודה הטוב 

ביותר עבורכם?
כל קבלן שיפוצים חייב רכב עבודה אמין ומקצועי, 

שילווה אותו כמה שנים טובות ויוכל לסחוב את הציוד 
הנדרש. אז איך בוחרים כלי רכב שיתאים לעבודתכם? 

בדקנו עם המומחים

"רכבי העבודה שמקבלים עליהם החזר מס לא תמיד מתאימים לעיר". בצילום: פולקסווגן אמארוק
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להם קבינה כפולה. בטנדרים רבים יש 
גם אפשרות לקבינה אחת, עבור שני 
נוסעים בלבד. הם אף פעם לא יהיו 

עם מתלה אחורי, אלא עם מתלה עלים 
שמתאים למשאות ולעבודה, אבל 

אפשר לחיות איתם. כמובן שבטנדרים 
האלה לא מקבלים שום החזר מיוחד, 

לא בסולר ולא במע"מ". 

להבין את הצרכים
מנהל חטיבת פולקסווגן מסחריות 

דרור נחמיאס מסביר כי "כשמדובר 
ברכישת כלי רכב חדש, הרבה אנשים 

לא ממש עוצרים לרגע לפני שהם 
רצים להזמין מכונית חדשה כמו ההיא 

של השכן ממול, ולא מנסים להבין 
ולבחון את שגרת השימוש בכלי 

הרכב, כפי שמתאימה לאורח חייהם, 
בייחוד כשמדובר ברכבי עבודה. רגע 
לפני הרכישה יש להבין את הצרכים 
שלכם, ובהתאם לכך לבחור את כלי 

הרכב שהכי מתאים ל-90% מהנסיעות 
שאתם מבצעים, ולא את כלי הרכב 

שיהיה שימושי רק ב-10% מהמקרים.

"רכב עבודה משמש לעבודה היום-
יומית, אך יחד עם זאת אמור לתת 

מענה גם בסופי השבוע לשימוש 
המשפחתי. כלי רכב שייתן מענה 

משולב לצרכים ועדיין יעמוד בתקציב 
שהוגדר ובהוצאות השוטפות הוא 

הרכב הטוב ביותר עבורכם. פולקסווגן 
אמארוק הוא רכב מסחרי שמאפשר 
חוויית נהיגה של רכב פרטי ומשלב 

את שני העולמות, המקצועי והאישי, 

 V6 3.0 בצורה מושלמת עם מנוע
ליטר ו-224 כ"ס ויחד עם זאת שומר 

על צריכת דלק טובה )9.0 ליטר 
עירוני ו-7.6 ליטר בין עירוני לכל 

100 ק"מ(".

ברכבי עבודה יש דגשים ודרישות 
מיוחדות המותאמות לסוג המקצוע, 
מסביר נחמיאס. "יש מי שמקצועו 

מחייב הובלה והוא יחפש מידות ארגז 
אופטימליות כפי שיש באמארוק. 

הארגז שלו הוא הרחב בקטגוריה, 
ומאפשר הטענה של משטחים עד 

רוחב של 122 ס"מ ישירות מהמלגזה. 
לכן, חשוב שלפני שאתם מגיעים 
לשלב הרכישה תגדירו היטב את 
הדגשים שלכם ותדעו בדיוק מה 

הדרישות שלכם.

"אחרי שהבנתם מהם הצרכים שלכם, 
זה הזמן לבדוק כמה עולה בממוצע 

מכונית חדשה שבאמת מתאימה 
לכם. יש לבדוק את מקורות המימון 

האפשריים לרכישה ולפני שמתפתים 
לעסקות תשלומים 'שלא מרגישים', 
יש לזכור שברוב המקרים העסקות 
הללו יקרות מהלוואה רגילה בבנק. 

יש לזכור כי כלי רכב הוא לא 
טלוויזיה או מייבש כביסה, ומעבר 

לצרכים ולדרישות הבסיסיות, רבים 
מחפשים בכלי הרכב שלהם ערך 

מוסף, שיעניק הצדקה לסכום הכסף 
הגדול שמתכוונים להוציא ברכישת 
כלי הרכב. חשוב באמת שתדעו מה 

התנאי הכי חשוב לכם בכלי רכב. 
עיצוב מיוחד? נוחות נסיעה? קדמה 

טכנולוגית? מנוע חזק? או ידיעה 
מרגיעה שבבוא היום יהיה לכם קל 

מאוד למכור את הרכב?" 

עוד מציין נחמיאס, כי "אחרי 
שהתמקדתם ובחרתם כמה דגמים 
מועדפים, זה הזמן לצאת לנסיעת 
מבחן קצרה. אפילו אם אתם כבר 

משוכנעים בבחירה שלכם, אל תוותרו 
בשום מקרה על נסיעת מבחן. אמנם 
נסיעת מבחן קצרה לא יכולה ללמד 
לגמרי על כלי הרכב, אבל בהחלט 

תספק לכם כלים להבין טוב יותר את 
היתרונות והחסרונות שלו. הקשיבו 
בעת נסיעה לרעשי המנוע והכביש 
)כבו את מערכת השמע(, בחנו את 

תנוחת הנהיגה ונוחות המושבים ונסו 
לאתגר את כלי הרכב בהתאם לסוג 

הנהיגה העיקרי שלכם".

מאבק על הסדרת המע"מ
לדברי נשיא להב, עו"ד רועי כהן, 

בימים אלה מנסים בלהב ובהתאחדות 
קבלני השיפוצים להסדיר את נושא 

החזר המע"מ על רכב עבודה. "לקחתי 
על עצמי כפרויקט את נושא תשלום 

מס אמת לרכבי עבודה. אנחנו נלחמים 
כדי להביא להכרה בהוצאות רכב 

עבודה, שהקבלן יקבל הכרה מלאה 
בהוצאות הרכב שלו. הרי איך מצפים 
מקבלן שיגיע לאתר עבודה? מדובר 

ברכב עבודה מלא עבורו, וגם אם 
הוא משמש אותו לנסיעות פרטיות 

בסופי שבוע, היום אפשר להשתמש 
בטכנולוגיה שתוכל לנטר את נסיעות 

 העבודה של כלי הרכב. 

המשך בעמוד 12

פולקסווגן אמארוק:  "רכב מסחרי שמאפשר חוויית נהיגה של רכב פרטי ומשלב את שני העולמות"
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"אבל גם ללא הטכנולוגיה, הגיע הזמן שרשות 
המסים תאמין למדווחים, ולא תחשוד בהם מיידית 

שהם מנסים לעבוד על המערכת, תאשר להכיר 
בהוצאה על הרכב ותאפשר הכנסה פנויה גבוהה 
והשקעה של הכסף שנצבר בציוד, מה שמוביל 

לעבודה נוספת ולהכנסות גבוהות יותר – כל אלה 
מתגלגלים גם להכנסות גבוהות יותר של המדינה. 

ברגע שייתנו לעצמאים את האפשרות להגיע 
להכנסה פנויה גבוהה יותר, הם ישתמשו בכסף 

להגדיל את הפריון והתוצר, או כדי לקנות מכשור 
מתקדם יותר שיסייע להם להגדיל את כמות 

העבודה שלהם". 

כהן מציין כי כיום מנהלת להב מאבק אמיתי 
על מס אמת, יחד עם יו"ר התאחדות קבלני 

השיפוצים, ערן סיב, סגן היו"ר שאבי ונטורה 
והמנכ"ל יהודה כהן. לדבריו, "זה מאבק צודק 
ונכון לגרום לכך שקבלני שיפוצים יקבלו החזר 

על רכב העבודה שלהם, גם אם לא מדובר בכזה 
שדורש רישיון משאית קלה".

מספר מכונית
דלתות

מקומות 
מחירישיבה

כושר 
העמסה 

)ק"ג(
סוג גובהרוחבאורך

מנוע
נפח 

)סמ"ק(
הספק 
מרבי 
)כ"ס(

צריכת 
דלק 

)ק"מ/ליטר(

 דודג' ראם 6.7 
 LARAMIE 5 מושבים

RAMBOX 3500
דיזל 45261,9001,871603200.9199.1

6,700370טורבו

שברולט סילברדו 
LT 4 קבינה וחציX4 6.646224,9901,216584.2204.5198.4 דיזל

6.600445טורבו

 F-350 פורד 
 סופר-דיוטי 6.7 

Lariant דאבל-קבינה
דיזל 45265,0001,536626.9203205.2

6,700400טורבו

 איסוזו די מקס
1.9 דיזל אוטו' 

4X4 S דאבל-קבינה
דיזל 45234,9901,080529.5186178.5

1,90016312.8טורבו

טויוטה   היילקס 
 4X4 '2.4 אוטו

Adventure
דיזל 45255,900810533185.5181.5

2,39315012.8טורבו

מיצובישי טרייטון 
Intense 4X4 דיזל 2.445218,0001,030520.5178.5177 ידני

2,44215415.6טורבו

 ניסאן נבארה 2.3
4X4 דיזל 45245,000954533185180.5אוטו' קבינה כפולה

2,29819014.5טורבו

פולקסווגן   
דיזל 45249,900690525.4195.4183.4אמארוק 3.0

2,97022412.8טורבו

המשך מעמוד 11

דצמבר 2018
)רכב עבודה(

מיצובישי טרייטון. בימים אלה מנסים בלהב ובהתאחדות להסדיר את החזרי המע"מ לרכבי עבודה

מקור: על פי נתוני היבואנים ופרסומים בתקשורת
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רמת
בטיחות

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי: 5
רמת

בטיחות
גבוהה

0 1 2 3 4 6 7 85

 דרגת נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
זיהום
אוויר בינעירונית עירונית

 BMT ,אמארוק הייליין 224 כ״ס
4x4 3.0, אוטומט 8 הילוכיםTDI8.67.315

 קוד
רמת האבזורדגםדגם

הבטיחותי

757,3.0TDI BMT ,אמארוק הייליין 224 כ״ס
4x4 5אוטומט 8 הילוכים

זיהום מזעריזיהום מירבי 151413121110987654321

EC/46/2007 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי 

)גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי  בפרסומת( התשס"ט 2009
ייתכן פער בין נתוני צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

 Volkswagen, Audi, Seat & Skoda 

 *5405

vwcv.co.il 

מבחוץ אולי תראו את האמארוק מוביל את המטענים הכבדים ביותר מבלי להתאמץ. 
מה שלא תראו זה את מנוע ה-TDI V6 3.0 עם 56 קג"מ ו-224 כ"ס, 

הנעה חכמה 4X4 ומערכות ESP ו-ABS המאפשרות נסיעה חלקה בכל תוואי ובכל עבודה.
אפשר לראות שהוא חזק, אי אפשר לראות את הטכנולוגיה מבפנים שמעניקה לו את העוצמה. 

התמונה להמחשה בלבד ט.ל.ח 

האמארוק. לא רק חזק, חכם.

3.0 t

זה מומנט של 56 קג”מ
עם כושר גרירה מאסיבי של 3.0 טון.

זה הרבה יותר מאמארוק
שגורר ציוד כבד.



)קבלן בעבודה(

כשאתי וייצמן החלה את דרכה 
העצמאית בעולם השיפוצים, לא 
מעט אנשים הרימו גבה למראה 
האשה, שמעזה להיכנס לעולם 

של גברים, אבל וייצמן לא נרתעה 
מהמפקפקים. "הסתכלו עלי באופן 

מוזר בתחילת הדרך, כי אני 
אשה, ואנשים רגילים לקלישאות 

של פועל ערבי או אינסטלטור 
עם חריץ מבצבץ ממכנסיו. גם 
במבחנים של רשם הקבלנים, 

כשהגיעו לשמי קראו איתי במקום 
אתי. אנשים שמכירים אותי ואת 

איכות העבודה שלי ממליצים עלי, 
אבל זה לא קל לפרוץ. לא כולם 

צריכים לאהוב אותך, אבל מספיק 
שאת נמצאת בענף שמונה שנים - 

זה כבר אומר מי את". 

וייצמן התחילה את דרכה בענף 
השיפוצים לפני שמונה שנים 

כשכירה, עד שהחליטה לצאת לדרך 
עצמאית. "החברה שבה עבדתי, 

שעסקה בשיקום מבנים אחרי 
שריפות והצפות, נסגרה, ועיריית 
תל אביב היתה הראשונה שנתנה 

לי עבודה כעצמאית. באופן טבעי, 
קהל היעד שלי הם סוכני ביטוח 
ושמאים. אחד השמאים במנורה 
הציע לי להיות קבלנית רשומה. 

הגשתי מועמדות, ועברתי קורסים 
רבים כדי לעבור את המבחן". כל 
הביורוקרטיה הזו נמשכה ארבע 

שנים ובפברואר האחרון קיבלה 
וייצמן תעודת קבלן רשום שמקנה 

לה את היכולת לקחת עבודות 
שיפוצים ב-45 אלף שקל ומעלה. 

חברת אקסטרים של וייצמן 
משקמת מבנים לאחר שריפה 
והצפה. בין לקוחותיה אנשים 

פרטיים ורשויות עירוניות 
וממשלתיות. וייצמן עובדת בכל 

רחבי הארץ. "כמובן שהייתי 
מעדיפה להיות באזור אחד, 

אבל בתחום שלי את לא יודעת 
איפה הנזק הבא יהיה. כך למשל, 

שיפצנו אולם כדורסל לאחר הצפה 
בגלבוע, מרמת הייעוץ עד לגימור 

של אולם הכדורסל המשופץ; 
וגם את קאנטרי ל' בתל אביב, 

שנשרף כתוצאה ממגבת שנשכחה 
בספא, שיפצנו. שיקום מבנים לאחר 
שריפה או הצפה זה הליך הרבה יותר 

מסובך משיפוץ רגיל, מפני שצריך 
לדעת כיצד לגשת לחומרים שניזוקו. 
היום קל לי יותר להציע את עצמי 

במכרזים של רשויות מקומיות, 
מכיוון שיש לי קבלות וניסיון, אבל 
אין ספק שבהתחלה היתה חשדנות 

כלפיי כאשה". 

וייצמן מציינת כי העובדה 
שהצליחה להשתלב בעיסוק 

שנחשב לכל כך גברי היא לא 

מובנת מאליה בכלל. "אני קבלנית 
השיפוצים הראשונה בישראל 

שהוציאה את הרישיון, וזה קצת 
מתסכל מכיוון שמדובר בתחום 
שנשים יכולות לפרוץ דרך בכל 
ענפיו. נכון שזו עבודה מאוד 

קשה, אבל בהחלט אפשר לפרוץ 
את תקרת הזכוכית. אני הגעתי 

ללא הון עצמי, גדלתי במשפחה 
קשת יום ומרובת ילדים. ההורים 

שלי גרושים, ואני פירנסתי את 
המשפחה שלי וגידלתי את אחיותיי. 

כשאתי וייצמן, קבלנית השיפוצים הרשומה הראשונה 
בישראל, ניגשה למבחן קראו לה איתי כי לא חשבו שאשה 

מגיעה להיבחן. אבל בעזרת התאחדות קבלני השיפוצים 
היא פרצה את הדרך לנשים הבאות שיבואו לענף

"הלכתי בעקבות החלום 
שלי לסלול את הדרך לנשים 

בענף השיפוצים"

אתי וייצמן
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בסופו של דבר, מצאתי את 
המקצוע שקסם לי, מכיוון שאני 
אוהבת לשדרג ולהיות יצירתית".

למרות הקשיים, וייצמן מעדיפה 
חד משמעית להיות עצמאית. 
"בסופו של דבר, אם הולכים 

בעקבות האמונה והאמת הפנימית 
שלך – אז כדאי להיות עצמאים. 

אני הלכתי אחרי החלום שלי 
לגדול ולהתפתח, לסלול את הדרך 

לנשים, במקום קשה ותובעני. 
נשים במקצוע מרוויחות פחות 

מגברים, ולכן אם יש שאיפה 
ואמביציה עדיף להיות עצמאית. 
כיום יש אדריכליות ומהנדסות, 

וגם לקבלנית שיפוצים יש מקום. 
אני מקווה שעוד נשים רבות 

ייכנסו לתחום למרות שהוא לא 
קל בכלל. אני עובדת סביב השעון 

ולא נחה, גם אם אני חולה - אני 
עובדת. אין פריווילגיות".

מצאה בית בהתאחדות
לדבריה, "ההתאחדות מסייעת 

לקבלני השיפוצים במתן קורסים 
רבים - וידע זה כוח ויתרון. 

אנשי ההתאחדות ליוו אותי עוד 
לפני שנהפכתי לקבלנית רשומה. 
ההתאחדות היא כמו חממה, מעין 

בית שאליו אני יכולה להגיע 
ולהתייעץ, כמו אבא ואמא".

אחת הבעיות הקשות בענף, לדברי 
וייצמן, היא המחירים הנמוכים 
שמציבים החאפרים בענף. "את 
מתחרה מול חאפרים שמציעים 

מחירים נמוכים, ואני לא מאלה 
שיורידו מחירים. לא אקח כל 

פרויקט, כי אני מאמינה שבשביל 
איכות צריך לשלם. אני לא מרוויחה 
מיליונים, אבל לא אאבד את ה'אני 
מאמין' שלי. חשוב שלהתאחדות 

הקבלנים יהיה כוח לקבוע את מחירי 
השוק, כדי שהחאפרים לא ידרדרו 

את השוק, ויגרמו לנו להפסיד 
עסקות. רק במשרדי ממשלה 

ועיריות אין בעיה, מכיוון ששם 
מחפשים את הקבלנים הרשומים".

וייצמן טוענת כי היותה אשה 
משפיעה גם על היחס אליה. 

"הרבה פעמים רואים אותי ומנסים 
להעלות מחירים, ואז אני צריכה 

לריב איתם, אבל לכל מה שקשור 
בכסף יש פתרון – בית המשפט 
ושמאי בורר. אבל אלה שקיבלו 

אותי לעבודה והבינו שאני גם 
צריכה להרוויח, למרות שאני 
 אשה, מרוויחים אותי בגדול. 

מי שניסה לעבוד עלי - לא יעבוד 
אתי יותר. אני בכל מקרה משתדלת 
להיות אדם טוב. התחלתי את דרכי 

בשריפת דירה בלוד, ומכיוון שלא 
היה להם כיסוי ביטוחי, תרמתי 

להם ביגוד וסייעתי מעבר. הערכים 
שלי מהבית הם לעזור לאנשים 

לפני הכסף, אבל בטח שלא אעשה 
כל עבודה".

בחינות הסמכה במקום 
מאסטר שף

יחד עם הסיפוק המקצועי, מודה 
וייצמן שהקריבה לא מעט בשביל 
הצלחתה. "בישול למשל הוא בין 

תחביביי העיקריים. בזמן הבחינות 
לרשם הקבלנים, נבחנתי גם 

לתוכנית הריאליטי מאסטר שף. 
עברתי שלב אחד, אבל פרשתי 

כשהבנתי שזה אינטנסיבי מדי, 
והעדפתי להשקיע את כולי בקבלת 

התעודה. שילמתי מחיר כבד כי 
גידלתי את כל האחיות שלי והיום 

אני לא נשואה, אבל הרווחתי 
מקצוע שאני אוהבת. אני מקווה 

למצוא מישהו בהמשך הדרך, אבל 
קודם כל אני מגשימה את החלום 

המקצועי שלי"

שיפוץ אולם כדורסל בגלבוע שהוצף. "שיקום מבנים הוא הליך הרבה יותר מסובך משיפוץ רגיל"

בתמונות פרויקטים ששופצו על ידי אתי וייצמן
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)המאבק של העצמאים(

"קבלן הוא בעצם עצמאי שלובש 
שכפ"ץ ויוצא להביא פרנסה, והוא 

צריך לקבל את ההרגשה שיש מי 
שדואג לו, ומסייע לו לשרוד במציאות 
של מדינת ישראל", נשיא להב, לשכת 
ארגוני העצמאים בישראל, עו"ד רועי 

כהן, בהחלט מודע לקשייהם של קבלני 
השיפוצים בישראל. "אני שמח על 

קיומה של ההתאחדות, על הרצון שלהם 
להתמקצע ולהביא חדשנות וחידושים 

לחברי ההתאחדות, ואני מברך על 
שיתוף הפעולה הפורה בינינו.

"אני מברך את ההתאחדות על הישג 
רישום הקבלנים, שהוביל יו"ר 

התאחדות קבלני השיפוצים ערן סיב, 
יחד עם כל הצוות. מדובר בהיסטוריה 

צרכנית: מעתה אדם יוכל לקבל שירות 
מבעל מקצוע שיש לו אסמכתא, רישום 

ורישיון לפעול כבעל מקצוע בתחום. 
זה היה צעד שהיה צריך להיעשות כבר 
מזמן. כעת אנשים יוכלו לדעת שלקבלן 

יש אכיפה, רישוי, מעקב ובקרה, 
ושהוא נמצא במאגר רישומי".

הנושא השני הקשור לקבלני 
השיפוצים, ומקודם בכנסת בימים 
אלה, הוא הנושא הביטוחי, מציין 

כהן. "אחריות לשנה, שתינתן 
לעבודות בסכום של מעל ל-20 אלף 

שקל, תעניק ביטחון לצרכנים שיש 
מישהו שעושה עבודה יסודית ולוקח 
עליה אחריות. זו המלחמה האמיתית 

בחאפרים, והחוק הזה ממגר את 
התופעה ואת אלה שמוציאים שם 
רע לטובים. הפעולות האלה, יחד 
עם השתלמויות, קורסים והדרכות 

ומצטרפים חדשים - בעבודה משותפת 
יחד עם רשם הקבלנים ומשרד השיכון 

- מביאות לכך שהענף זוכה לעדנה 
וליחס הראויים לו".

עם התאחדות קבלני השיפוצים 
מקיימת להב שיתוף פעולה פורה. 

לדברי כהן, "נקדם צעדים כדי לקדם 
את הסביבה העסקית של הקבלנים 

ואת התנאים הסוציאליים שלהם. 
ניאבק יחד כדי שהמדינה תראה בהם 

את מנוע הצמיחה. לשם כך אנחנו 
מנהלים דיאלוג פורה ועבודה מול 

משרדי הממשלה השונים, רשות המסים 
וביטוח לאומי, ומקדמים גם נושאים 

ספציפיים לקבלנים". 

כהן, 41, נשוי + 3, מכהן כנשיא להב 
מאז אוקטובר 2015. השנה נבחר 

לכהונה נוספת. כהן סיים בהצטיינות 
תואר ראשון ותואר שני במשפטים 

באוניברסיטת בר אילן, נהפך לעורך 
דין ב-2005, ומאז מילא מגוון 

תפקידים במגזר הציבורי. כיום כהן 
משמש כעורך דין בעל משרד עצמאי 

הפועל שנים רבות במגזר הציבורי 
והשלישי, ומכהן כמשנה לראש לשכת 

עורכי הדין וחבר הוועד המרכזי, 
מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות האיבה 

וחבר במועצת המוסד לביטוח לאומי. 

בין הישגי להב בשנים האחרונות, ניתן 
למנות את הובלת חוק מוסר התשלומים 
– במרץ 2017 אושרה בקריאות שנייה 

ושלישית הצעת חוק מוסר תשלומים 
לספקים, שבאה לשים קץ לנוהג של 
תשלום בשיטת שוטף פלוס אינסוף. 

על פי החוק, המדינה ומוסדותיה, יחד 
עם והחברות הממשלתיות והמוסדות 
להשכלה גבוהה, ישלמו לספקים תוך 

45 יום מקבלת החשבון.

"יחד עם ההתאחדות אנחנו 
מעניקים לענף השיפוצים את 

היחס הראוי לו"
נשיא להב עו"ד רועי כהן מרוצה מההישגים האחרונים בתחום, בהם רישום 

הקבלנים ואחריות לשנה על עבודות מעל 20 אלף שקל, אבל מכין את עצמו 
לאתגרים הבאים. "המשימה שלנו היא לשנות את היחס כלפי העצמאים 

בישראל, ולגרום למדינה להכניס את היד לכיס ולהשקיע גם בנו"

עו"ד רועי כהן
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העלאת תקרת התשלום למדינה 
בכרטיסי אשראי –  לאחר מאבק 

ממושך, הוסרה הגבלה שהיתה קיימת 
על הגובה המותר לתשלום עבור רשות 

המסים והביטוח הלאומי והמע"מ 
שאותו ניתן לשלם בכרטיסי אשראי, 
והועלה רף התשלום באופן משמעותי 

לטובתו של ציבור העצמאים והעסקים 
הקטנים. חברות האשראי מחויבות כעת 

לאפשר לציבור תשלום מסים עד לסך 
של 35 אלף שקל בכל סוגי כרטיסי 

האשראי.

אישור תוספת של 25% לתגמולי 
עצמאים משרתי שירות מילואים – 
ב-27 ביוני 2017 נחתם הסכם בין 

משרד הביטחון לבין המוסד לביטוח 
הלאומי, שקיבל את אישור ועדת 
העבודה והרווחה של הכנסת, ובו 
אישור פורמלי לתוספת של 25% 

לתגמול של עובד עצמאי המשרת 
מילואים, וההכרה כי לעצמאי היוצא 

לשירות הוצאות נוספות דוגמת 
שכירות, ארנונה, שילוט ואף איבוד 

לקוחות קיימים ופוטנציאלים.

הובלת חוק פנסיה חובה לעצמאים  - 
אושר בחוק ההסדרים ונכנס לתוקף 

ב-1 ביולי 2017 מודל החיסכון 
לפנסיה לעצמאים, הכולל גם אפשרות 

למשיכת מענק בעת סגירת עסק. 
המודל החדש מוריד את דמי הביטוח 

הלאומי שהעצמאים משלמים, 

ובמקביל מחייב אותם לחסוך לפנסיה. 
מתוך כספי הפנסיה שנחסכו יכולים 
העצמאים בזמן משבר וסגירת עסק 
למשוך בפטור ממס מענק לסגירת 

העסק. במקביל בהגיעם לגיל פרישה 
הם זכאים לכספי הפנסיה שחסכו. 

יתרה מכך, עבור העצמאים המרוויחים 
פחות מ-20 אלף שקל בחודש, 

מממנת המדינה את המודל באמצעות 
400 מיליון שקל בתקציב השנתי.

פחת מואץ בזכות נטו עסקים
בימים אלה, מציין כהן, "אנחנו 

מובילים את תוכנית נטו עסקים - 
שתאפשר פחת מואץ והחזר על הציוד 

בפרק זמן קצר יותר, הגדלת תקרת 
העוסק הפטור עד 150 אלף שקל, 

מתן כסף מביטוח לאומי עבור עצמאי 
שיושב שבעה למשל, כדי שלא יישב 

וידאג לפרנסתו, דמי אבטלה לעצמאים 
ועוד שורה של צעדים, שמעניקים רשת 
ביטחון סוציאלית לציבור עצמאים. כך, 
קבלן לא יחשוש לעבודתו כשהוא חולה 

או כשאין לו עבודה. כל אדם, גם אם 
הוא עצמאי, שמשלם לביטוח לאומי 

צריך לקבל את כל הזכויות שזכאי להן 
שכיר שמשלם אותו הדבר".

האתגר העיקרי של להב בימים אלה 
הוא לגרום לכך שלקראת הבחירות 
הבאות סדר היום הציבורי ייגע גם 
בתחום הכלכלי, ובתוכו גם צמיחת 

העצמאים, שמניעה את כלכלת המדינה 
בהרבה מובנים. "צריך להחליף את 

הדיסקט הביטחוני, להסתכל גם 
פנימה, לתוך המדינה ולכלכלה, ולשים 
את העצמאים בראש סדר העדיפויות. 

עצמאים מספקים 70% מהמשרות, 
מעסיקים סך הכל מיליון וחצי עובדים, 

ו-60% מהתוצר. 

"לא ייתכן שכל פעם נמצא את עצמנו 
במצב שבו רק העצמאים לא מקבלים 

כלום, בעוד התעשיינים, השכירים 
ועובדי המגזר מקבלים הטבות והקלות. 

המשימה שלנו היא לשנות את היחס 
ולגרום למדינה להכניס את היד לכיס: 
המדינה צריכה להבין שכל שקל שהיא 

תשקיע בנו, היא תקבל תוך שלוש שנים 
שלושה שקלים בחזרה. זו השקעה 

נכונה שהפירות שלה נראים מהר, והם 
נקטפים למען כלל הציבור בישראל".

כהן בכנסת עם ח"כ אורלי לוי. "הגיע הזמן לשים את העצמאים בראש סדר העדיפויות"

כהן בכנסת עם ח"כ איילת נחמיאס ורבין וח"כ רועי פולקמן. "השקעה נכונה בעסקים הקטנים"
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תקרה מונמכת היא מוצר הנדרש 
לעמוד בשלוש משימות חשובות: 
פרקטיות, אקוסטיקה ואסתטיקה. 

מציאת האיזון העדין ביניהם מהווה 
אתגר. על מנת שתקרה תהיה פרקטית, 
היא חייבת לאפשר גישה נוחה ומהירה 
למערכות הבניין שמעליה; אקוסטיקה 
טובה בחדר מושגת על ידי חומר סופג 
גלי קול המפחית את ההדהוד הטורדני 
לאוזן האנושית; ולבסוף, מוצר שאינו 
אסתטי, לא ייבחר לפרויקטים חדשים 

או לשיפוצים, שמטרתם שדרוג 
המראה הכללי של המשרד או האולם.

חברת אורבונד מציעה כיום סדרת 
מוצרים המצליחים לענות על שלוש 

המשימות יחדיו. אריחי דנוליין, תוצרת 
חברת האם קנאוף, הינם אריחי גבס 
מחוררים לתקרות אקוסטיות פריקות 
במידות מודולריות של 60X60 ס”מ.

בנושא הפרקטיות אריחי דנוליין 
מונחים על גבי קונסטרוקציית 

 פרופילי טי או פרופילי פיינליין. 
ההתקנה, הפירוק והחזרת האריחים 

למקומם מבוצעים בקלות ללא כלי 
עבודה, וכך מאפשרים נגישות בכל 

זמן לכל המערכות בתקרה כגון: 
מזגן, צנרת, חיווט וכדומה. מכיוון 
שמדובר בגבס, ניתן לצבוע ולשפץ 

את האריחים ולרענן את מראה התקרה 
בכל כמה שנים.

אריחי דנוליין סופגים אנרגיית קול 
בעזרת החירור שלהם וכך מקנים לחדר 
נוחות אקוסטית מיטבית המגדילה את 

מובנות הדיבור בין אנשים. קיימות 
כמה רמות ספיגה אקוסטית )מכונה 

מדד NRC( לפי דגם החירור, ויש 
לבחור אותן בהתאם לדרישות ומאפייני 

הפרויקט האינדיבידואלי.

אורבונד קשובה לרצונות ולחלומות 
האדריכלים ומעצבי הפנים, ומגדילה 

בהתאם את מבחר דגמי החירור של 
אריחי דנוליין. חירור עגול, חירור 

ריבועי, חירור מיקרו וחירור רנדומלי 
)עגול בשלושה קטרים( מציבים בפני 

המעצבים מגוון אפשרויות לבחירה 
בהתאם לאופי החלל. שימוש באריחי 
דנוליין משדרג את המראה הכללי של 
כל חלל, בזכות הקו העיצובי המיוחד 

והמסוגנן שלו.

לאחרונה, הושק מוצר חדש וייחודי 
בסדרת דנוליין - יוניטי. באריחי 
יוניטי החירור מכסה את כל שטח 

האריח עד לקצוות, ללא שוליים חלקים 
בהיקף כמקובל. כך מתאפשר רצף 

בחירור ללא הפסקות. אחוז חירור גדול 
מקנה ליוניטי ספיגה אקוסטית גבוהה 

במיוחד, בהשוואה לדגמים אחרים.

עוד מוצר חדש בסדרת דנוליין הוא 
אדיט. האדיט הינו ערכה מוכנה 

להרכבה הכוללת שני אלמנטים של 
לוח גבס אקוסטי מחורר ומעוצב, 

בידוד מינרלי, פרופילים ואביזרים. 
הערכה קלה ופשוטה להתקנה על 

הקיר, בדומה לתליית תמונה. היתרון 
הגדול ביותר בא לידי ביטוי במקרים 

שבהם ישנו חלל קיים ומאוכלס 
הסובל מאקוסטיקה גרועה ואין את 

היכולת או הרצון לפרק את התקרות 
הקיימות ולהתקין חדשות במקומן, אז 
ניתן להשתמש בערכת אדיט לשיפור 
האקוסטיקה בחלל. מידות האלמנט 

הינם גובה 45 ס”מ ורוחב 240 ס”מ. 
החזית צבועה בגוון לבן, אך ניתן 

להדפיס על גבי הלוח הדפסה אישית 
לפי בחירת הלקוח.

רוצים לדעת עוד על דנוליין ? היכנסו 
 www.orbond.co.il לאתר אורבונד 
או התקשרו אלינו 1700-70-50-75

)גבס(

כך תבחרו 
את התקרה 

הטובה ביותר
לתקרה מונמכת יש 

שלוש משימות חשובות: 
פרקטיות, אקוסטיקה 
ואסתטיקה. כך תוכלו 

לבצע את שלושתן
 אתי מרקוביץ-עשני, 

מנהלת שיווק ומכירות 
מוצרי גמר, אורבונד

אריחי יוניטי. 8x15x20 קונטור. 
תמונה: יח"צ חו"ל

 .KNAUF DANOLINE מבית ADIT 
תמונה: יח"צ חו"ל
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בענף הבנייה ישנם תקנים ישראלים 
רבים, העוסקים בדרישות לחומרי 

העבודה ובהנחיות לביצוע. בין היתר 
ישנם תקנים המתייחסים לעבודות 

הגמר בבניין, למשל לריצוף ולחיפוי 
אריחים. התקן העוסק במלאכות אלו 
הינו ת”י 1555 על חלקיו. חלק 2 של 
התקן עוסק בחיפוי פנים של אריחי 

קרמיקה, לרבות סוגי התשתית, מידות 
האריח, סוגי הדבקים ועוד. חלק 3 
עוסק בריצוף של אריחי קרמיקה. 

במאמר זה נתמקד בנושא המישקים 
השונים במערכות החיפוי והריצוף. 

ישנם כמה סוגי מישקים שנועדו 
להתמודד עם המאמצים השונים 

המופעלים על המבנה ומערכות החיפוי. 

מישק רגיל – מרווח בין אריחים . 1
סמוכים או בין לוחות סמוכים. 

רוחב המישק בין אריחי קרמיקה 
יהיה לפחות 3 מ”מ.

מישק התפשטות – מישק הנועד . 2
לקבל תזוזות של הרקע, של שכבת 

הביניים או של שכבת ההדבקה.

מישק )התפשטות( מבני – 	 
מישק התפשטות העובר במבנה 

ובמערכת החיפוי והריצוף.

מישק )התפשטות( ביניים 	 
– מישק התפשטות המתוכנן 

לשחרור מאמצים במערכת החיפוי 
והריצוף. )בדרך כלל בפינות 

החיפוי והריצוף, קצה אריח לקיר 
וקצה אריח לתקרה ו/או רצפה, 

רוחב המישק 6 מ"מ לפחות(. 

מישק )התפשטות( הפרדה – מישק 	 
התפשטות המתוכנן לקבל שינויי 

תזוזות במפגש בין חומרי רקע 
שונים או חומרי חיפוי שונים או 

במפגש בין מישורים שונים )בד"כ 
בין קצה אריח למשקוף החלון, 

רוחב המישק 4 מ"מ לפחות(.

המישקים השונים דורשים חומרי 
מילוי שונים בהתאם לייעודם.

חומר המילוי למישקים הרגילים יהיה 
חומר מילוי העומד בדרישות ת”י 

1661 חלק 1, ומתאים לייעוד החלל. 
ב”אזורים רטובים” חומר המילוי יהיה 

 CG2W חומר מילוי צמנטי משופר מסוג
עם ספיגות מים מופחתת )קטנה מ-5 
גרם לאחר 30 דקות( ועמידות גבוהה 

בשחיקה )גבוהה מ1,000 ממ”ק(. 
חומר זה מכונה “רובה”.

חומר האיטום למישקי ההתפשטות 
המכונה “סיליקון” יהיה גמיש, העומד 
בדרישות ת”י 1536 בעל כושר תנועה 

25%, בעל כושר שיבה אלסטית 60 
והתאמה לשרייה במים, עמיד בפני 

התפתחות עובש.

בנוסף לכל התכונות והדרישות הנ”ל 
אשר מתייחסות לתפקוד הטכני של 

המישקים, ובשל היותם גלויים לעין, 
ישנה חשיבות רבה לטיב הביצוע 

ולקבלת מראה סופי אחיד והרמוני 
של מערכת החיפוי והריצוף. זאת ניתן 

להשיג על ידי התאמת חומרי המילוי 
לגוון האריח והתאמת גוון זהה של 

חומרי המילוי השונים.

כעת כבר לא צריך להתפשר וניתן 
ליישם רובה וסיליקון בגוון שווה.

באמצעות שילוב הידע הרב שנצבר 
בתרמוקיר במהלך  30 שנות 

פעילותה, יחד עם הידע והניסיון 
 SAKRET האדיר הקיימים בקבוצת

העולמית, שהינה חלוצה עולמית של 
 DRY( תעשיית התערובות היבשות

MIX(, הצלחנו להביא ערך מוסף 
משמעותי לענף הבנייה בישראל; 

ייצרנו פתרונות מתקדמים המותאמים 
לאקלים הישראלי ולצרכי השוק 

המקומי, ומתבססים ברובם על ייצור 
כחול-לבן. גם בתחום זה, פיתחנו 

מוצרים איכותיים למילוי המישקים 
השונים, העומדים הן בדרישות 

הטכניות של התקן, והן בדרישות 
למראה אחיד והרמוני וגוון שווה 

העמיד לאורך שנים.

)רובה וסיליקון(
דצמבר 2018

 עכשיו כבר 
לא צריך להתפשר

ניתן ליישם רובה וסיליקון בגוון שווה. בתרמוקיר 
מסבירים כיצד עושים זאת

 ציפי אזולאי, מנהלת 
תקשורת שיווקית בחברת 

תרמוקיר

מישקים רגילים ומישקי התפשטות

איטום סיליקוני
לכל סוגי האריחים

מישק ביניים 6 מ״מ

איטום סיליקוני
לכל סוגי האריחים

מישק ביניים 6 מ"מ

איטום סיליקוני
לכל סוגי האריחים

מישק ביניים 6 מ"מ

איטום סיליקוני
לכל סוגי האריחים

מישק ביניים 6 מ"מ

איטום סיליקוני
לכל סוגי האריחים
מישק ביניים 6 מ"מ

רובה אקרילית
רובה אקרילית

למילוי מישקים
מישק רגיל  3-10 מ"מ

רובה אקרילית
רובה אקרילית- למילוי מישקים

מישק רגיל  3-10 מ"מ

יישם רובה וסיליקון של תרמוקיר. צילום: ליאור אביטן

הדמיית מישקים. מקור: תרמוקיר
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)המשולש של הקבלן, המעצב והדייר(

כשלים בבניה הם תופעה נרחבת 
שמשמעותה נזקים כספיים גדולים 

בטווח הקצר והארוך של חיי המבנה 
ונובעים משיטות עבודה לא נכונות, כוח 

אדם בלתי מיומן וניהול פרוייקט לקוי. 

מניעת כשלים דורשת עבודת הכנה 
מספקת בלמידת שיטות העבודה 
הנכונות ובהבנה עמוקה יותר של 

תהליכי בניה, חומרים ואופן יישומם.  

לאחרונה אנו עדים למגמה של קבלנים 
המשקיעים בשיפור הלמידה של 

מוצרים, תשתיות ותהליכים על מנת 
לשפר את טיב הבניה ולמנוע כשלים 

עתידיים - חסכון כספי. 

אחת הסיבות המרכזיות לכשל, נובעת 
מ "הכנת תשתית" לא נכונה. למרות 

המגמה הגוברת, קבלנים רבים נוטים 
להפחית בערכה של הכנת התשתית 

משיקולי לו"ז / כלכליים ובכך ישנה 
פגיעה ישירה בטיב המוצר המתקבל. 

הכנת תשתית טובה היא מרכיב מרכזי 
בהצלחה. "לו היו לי שמונה שעות 

לכרות עץ, הייתי מקדיש שש שעות 
מהן להשחזת הגרזן” )אברהם לינקולן(.

ההכנה, לרוב איננה מוגדרת במפרטי 
העבודה, ולכן נוטות חברות קבלניות 
לתמחר ביצוע ועלות חומרים בלבד. 

ליקוי זה גורם בעת הביצוע לפערים בין 
הצעת המחיר לעלות העבודה בפועל.  

על יועצי הפרויקט ומהנדסיו מוטלת 
האחריות להגדיר את ההכנה הנדרשת 
עבור כל מלאכה וכך ניתן יהיה למנוע 

מצב בו הקבלן מופתע ומתוסכל ומקצר 
תהליכים שיגרמו לכשל. 

צמד המילים "הכנת תשתית" מתייחס 
לסוגי מלאכות רבות. הוא דן בכל 

מלאכה אשר בה קיים מצע מסוג א' 
אשר יש לטפל בו שיהיה ראוי לקבל 

עליו מוצר אחר – ב'. לרוב, הכנת 
תשתית מתייחסת לפעולות שנדרש 
לבצע על התשתית הקיימת )בטון, 

אבן, עץ, טיח או כל מצע אחר( כדי 
להכין אותה לקבלת מוצר גמר כגון: 

דבק, אריחים, פרקט, צבע, וכד'. 
אופני הכנת התשתית רבים וכוללים 

שיטות שונות המתאימות לא רק לסוג 
התשתית אלא גם לסוג החומר שמיועד 

ליישום עליה. הכנות תשתית כוללות 
כמעט תמיד ניקיון, הסרה של ציפויים 

או חומרי בניה ישנים בתשתיות 
קיימות, הכנה מכאנית כגון ליטוש או 

שטיפה בלחץ בתשתיות חדשות. 
בבטונים למשל, המהווים אחוז גבוה 
מכלל התשתיות המשמשות בבניה -  

ליטוש, שטיפה, כרסום, ניקיון וכד' הנן 
שיטות מקובלות בהתאם לסוג העבודה. 

גם את אופן השימוש בהכנה מכאנית 
יש לבחון בהקשרים נוספים. בטון 

שצריך לקבל ציפוי לעומסים כבדים, 
בד"כ יעבור הכנה מכאנית כבדה יותר 

כגון "שוט בלאסט" )קילוף שכבת בטון 
באמצעות מכונה ייעודית(. קיר בטון 

שאמור לעבור צביעה בלבד ואינו נתון 
לעומסים יסתפק בשטיפה בלחץ מים.
הבחירה מה עושים ואיך מכינים תלויה 

גם בסוג המערכות שנבחר ובתנאים בהם 
הן נתונות בשימוש היומיומי של המבנה. 
מדוע בטון דורש הכנת שטח מכאנית?

פני הבטון ופנים הבטון אינם שווים 
בחוזקם ,פעולת הויברציה בבטון 

מעלה שכבה דקיקה של מי צמנט על 
פני הבטון, שכבה חלשה זו נקראת 

Leitance או קליפת מי צמנט.
מטרת הליטוש הורדה של קליפה 
זו שעלולה להתנתק יחד עם שאר 

המערכת )בבריכה למשל- ניתוק הטיח 
יחד עם האיטום, הדבק והקרמיקה(. 

סיבה נוספת לליטוש נועדה ליצור 

חספוס פני השטח כך שהידבקות 
המערכת העליונה תגדל - אחיזה 

מכאנית חזקה יותר בין שכבות 
החומרים. 

הכנת תשתית איננה רק פעולה מכאנית 
אלא נוגעת גם למדדים בבטון: לחות 
בתשתית .כאשר אנו נתקלים בלו"ז 

צפוף שמחייב אותנו לצקת בטון 
ומיד לכסותו בציפויים, עלינו ליישם 

חומרים אשר לרוב רגישים ללחות 
)הבטון רטוב( על גבי בטון עשיר 

בלחות. במקרים כאלה קיים מכשור 
לבדיקה של אחוז הלחות בבטון והוא 

מושווה אל מול הגדרות היצרנים בדבר 
אחוז הלחות המותר בשימוש בתשתית 

בעת היישום. 
אפשרות לפתרון הנה שימוש במוצרים 
שמטרתם חסימה של הלחות )לדוגמה 
"סיקה אפוסם"( המאפשרים לנו חלון 
זמן "חופשי מלחות" ליישם כל מערכת 

ציפוי. 
לעיתים גם חוזק תשתית הבטון מהווה 

בעיה. לאחרונה נדרשנו לתת פתרון 
לכשל בהידבקות ציפוי פוליאוריאה 

בבריכת שחיה שנבע מאבחון לוקה של 
חוזק התשתית. שכבת הטיח עליו יושם 

הציפוי היה חלש מידי ולא התאים 
לדרישות ולחוזקי המתיחה שציפוי 
הפוליאוריאה מפעיל על התשתית. 

במקרה זה, צריך היה קבלן הציפויים 
לוודא כי תשתית הטיח מתאימה 

לדרישות. המפקח צריך להיות מעורב 
 בתיאום ויידוע כל הנוגעים בדבר על 

מנת למנוע כשל. 
שכבות יסוד או "פריימר" הנם משפרי 
הידבקות אשר תורמים ל"איחוד" לפני 
יישום חומרים אחרים. חובה לציין כי 
פריימר, איננו תחליף להכנת תשתית 

ראויה. הוא יכול לשפר אבל לא לחסוך 
את הצורך. 

 פריימרים למיניהם כדוגמת סיקה 
טופ 10 מאפשרים להתחבר לשטחים 

שבעבר היינו נדרשים ללטש כגון 
משטחי  קרמיקה. 

)הכנת תשתית(

הכנה נכונה של תשתית כבסיס להצלחה
כשלים בבנייה הם תופעה נרחבת 

שמשמעותה נזקים כספיים 
ופגיעה בחיי המבנה. כך תכינו 

את התשתית באופן שימנע 
כשלים ועוגמת נפש ללקוחות
 אילן לוי, מנהל מכירות 

 בתי מסחר, חברת גילאר 
נציגת SIKA בישראל
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פריימר אינו יכול לעזור במקרים בהם 
התשתית רעועה  בכדי לשאת עליה את 

חומרי הגמר או הציפוי. 

היבט נוסף בהכנת התשתית מצריך 
שימת לב לפרטים שעשויים לפגוע 

ביישום הציפוי או החיפוי. ישנם 
מקרים בהם הקבלן מלטש ומנקה היטב 

 ובסוף נכשל, למה? 
משום שלא התייחס למכלול השיקולים. 

כמשל: קבלן יצק את הציפוי או הדביק 
את האריח ע"ג משטח עם תפרים. 

תנועות התפר מעבירות מאמצים לחיפוי 
וסביר להניח שתיגרם סדיקה על פני 

האריחים. במצב כזה, יש לתת את הדעת 
להכנה נוספת הנדרשת ע"ג התשתית.

כאשר קיימים תפרים בתשתית יש 
להעריך את התנועה על ידי מהנדס 

המבנה. יש להעתיקם כלפי מעלה אל 
פני החיפוי החדש או לשריין אותם 

ברשתות. 

כאשר עובדים על התשתית בליטושים, 
אנו חושפים כיסי חצץ שאילולא 

הליטוש לא היו מתגלים ועלולים היו 
לגרום למערכות העוקבות להיכשל. 

הבחירה בחומרי שיקום בטונים צריכה 
להוות תשתית לשכבות הבאות. יש 

 לבחור בקפידה את חומר המילוי 
)Sika (rep ככזה שמתאים להמשך 

העבודה ומהווה תשתית ראויה. שימוש 
בחומרים חזקים ובעלי קיים ארוך 
מגדיל את אפשרויות בעלי המבנה 

לבצע בשלבים מאוחרים יותר מערכות 
נוספות. 

לסיכום, עלות ההשקעה הראשונית 
בהכנה נכונה תמיד נמוכה יותר 

מההוצאה הנדרשת לפתרונה. חשיבה 
נכונה והיצמדות למפרטי המוצרים 

יכולים למנוע עגמת נפש, פגיעה 
כספית וכד'.

מזמין העבודה: חשוב להבין את 
משמעות הכנת התשתית ולדאוג 

שתבוצע כראוי ע"מ למנוע ליקויים 
עתידיים.

)חדשות ואירועים(
דצמבר 2018

ביום רביעי ה- 21.11.18 נערך קורס עבודות בגובה ב״פרו פיגום - הדרכות 
לעבודה בגובה ת״א״, ע״י מדריך מוסמך תומר לוי. השתתפו 10 חברי 

ההתאחדות, קבלני שיפוצים. גם באוקטובר התקיים מפגש מקצועי לקבלני 
שיפוצים על ידי החברה. בקרוב ייפתחו קורסים נוספים

ימי עיון מקצועיים
בהתאחדות ממשיכים לקיים באופן קבוע 

ימי עיון מקצועיים לחברים. הנה כמה 
מהאירועים שהתקיימו בחודשים האחרונים

ביום ראשון ה-18.11.18, השתתפו חברי ההתאחדות בהשתלמות מקצועית 
בחברת טמבור. במסגרת יום ההשתלמות נערך סיור מקצועי, הועברו 

הדרכות והרצאות מקצועיות ע״י מדריכי החברה: מר משה יעקובי, אדריכל 
בניה; מר דרור אסייג, מדריך גבס; מר ניב שלס, יועץ טכני איטום ודבקים 

ומר שי איגל, מדריך דקורציה. 
החברים העשירו את ידעם המקצועי בנושאי לוחות גבס, מוצרי בנייה, 

אפקטים, דבקים, מוצרי בידוד ואיטום, עולם הצבע והטרנדים החדשים 
בעולם הבניה. וכמו כן השתתפו החברים בסדנא מעשית בה התנסו באופן 

אישי בחומרי העבודה החדשים.

ביום ראשון 28.10.18 נערך יום השתלמות בחברת אורבונד - תעשיות גבס 
ומוצריו במפגש השתתפו 24 חברי ההתאחדות, במסגרת יום ההשתלמות, 

הועברה הדרכה והרצאה מקצועית ע״י מדריכי החברה זאב פיינהולץ 
ומשה עמר, על מגוון ישומי לוחות גבס, אבקות גבס ותקרות אקוסטיות.
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לפני שאתם ניגשים לאיטום: 
מדריך מקצועי ליישום 
איטום ברצפות וקירות

)איטום(

תחום האיטום הוא ענף דינאמי העובר 
שינויים רבים בקצב מהיר מאד. אם 

בעבר היה יתרון משמעותי למוצרים על 
בסיס ביטום וסיליקון, אשר היו בנויים 

על ממיסים מזיקים עם פליטות גבוהות, 
כיום קיימת נטייה לחיפוש אחר מוצרים 

ידידותיים "ירוקים" יותר לסביבה.

התרחיפים האקריליים נמצאו מתאימים 
ביותר לאפליקציות אלו ויש בהם 

שימוש נרחב באיטום חדרים "רטובים".

לפני הכל אנו צריכים להגדיר מה 
הם חדרים רטובים?

לפי המפרט, חדרים רטובים מוגדרים 
כשטחים מרוצפים ושאינם מרוצפים, 

הנמצאים לעיתים בתנאי רטיבות 
או מים בשיעור גבוה כגון: מטבחים 
ציבוריים, מלתחות, חדרי שירותים, 
חדרי מקלחות ציבוריים או פרטיים, 

חדרי אמבטיה, חדרי כביסה וכו'.

חדרים רטובים מסווגים לפי צרכי 
האיטום:

חדרים רטובים עם מעט מים כמו 
שירותים או מקלחות בדירות מגורים, 

הנשטפים רק עם סחבה רטובה .

חדרים רטובים עם כמויות מים גדולות 
ושטיפה אינטנסיבית, כגון מלתחות 

מקלחות של מוסדות, חדרי שירותים 
ציבוריים, מטבחים ציבוריים במחנות 

צבא, בתי מלון וכו'.

פרק א': איטום רצפות
רוב הכשלים באיטום נובעים מהכנת 

שטח לקויה לפני עבודות האיטום.

הכנת השטח בצורה תקנית לפני 
איטום כוללת:

בהיקף השטח המוגדר כרצפה רטובה, 
בקו המפריד עם השטחים היבשים יש 
לצקת חגורות בטון )ב' 20 לפחות( על 

הרצפה, אשר עליה ייבנו הקירות בעתיד 
)קירות מחומרים שונים לרבות מחיצות 

קלות מלוחות גבס או מבלוקי גבס(.

במטרה לחסוך זמן ועבודה ניתן לצקת 
את החגורות בעזרת מוצר כביג'י 

רדיגראוט 420, שמאפשר בערבוב 
קל עם מים לקבל תערובת שפיכה, 

שאחרי 24 שעות ליציקה מגיעה 
לבטון ב' 20.

החגורות יוצקו גם מתחת למחיצות 
הנמצאות בתחום השטחים הרטובים. 

בחדרים רטובים ברמה א’ יהיו 

החגורות בגובה שלא יפחת מ -4 ס”מ 
מעל מפלס הריצוף המתוכנן. בחדרים 
רטובים ברמה ב' יהיו החגורות בגובה 
של לא פחות מ-10 ס”מ. חגורות אלה 

יש לבצע גם סביב פתחים ברצפה 
ופירים למיניהם.

בתחום מעברים ופתחים )דלתות וכד’( 
הקו העליון של החגורה יהיה במפלס 
הדבקת הריצוף. יש להימנע מהעברת 

צנרת אופקית ברצפת החדרים 
ובמיוחד מביצוע חדירות אופקיות של 

צנרת בתחתית קירות.

חדירות הצנרת דרך הקירות יהיו מעל 
מפלס האיטום הראשוני, למעט ניקוז 

הריצוף, ניקוז האיטום וכן צנרת 
או שרוולי פלדה, החודרים אנכית 
דרך הרצפה. סביב הצינורות יהיה 

מרווח חופשי כדי לאפשר איטום יעיל 
סביבם.

קיימת חשיבות גדולה בניקוי פני 
הבטון מלכלוך, שאריות שמנים 

והסרת חלקים רופפים. יש להסיר 
חלקי בטון בולטים בעזרת אזמל או 

דיסק יהלום.

איטום בחדרים
"רטובים"

 מאת ד"ר גרגורי מושייב, 
טכנולוג ראשי, ביג'י טכנולוגיות

צילומים: באדיבות בי ג'י טכנולוגיות
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יש לנקות את תשתית הבטון ע"י 
שטיפה במים בלחץ גבוה ושפשוף 

במברשות קשות במקומות הנדרשים. 
יש להמתין לייבוש התשתית.

 יש לבצע רולקות בפינות )בחיבור בין 
הקירות לרצפה ובין הקירות( בעזרת 

תערובת כדוגמת "ביג'י ריפרקריט 
305", יש לאשפר את הרולקות ע"י 

התזת מים לשמירת לחות והתחזקותו.

יישום איטום הרצפה
עבודת האיטום תבוצע באמצעות 
חומרים המסוגלים להיות עמידים 

בהשריה מתמדת במים ודטרגנטים.

בחדרים רטובים ברמה א' יבוצע 
האיטום הראשוני במערכות על בסיס 
צמנט הידראולי מוגמש כדוגמת ביג'י 

רדיטופ 701 ואיטום משני במערכת 
ביטומנית במריחה – ביג'י רדיפלקס 

2001 עם פריימר )יישום פריימר 
0.25 ק”ג / מ”ר ויישום שתי שכבות 

רדיפלקס 2001, סה”כ 3.5 3- ק”ג 
למ”ר(. בין שתי מערכות אלו יבוצעו 

כל מעברי הצנרת האופקית.

בחדרים רטובים ברמה ב' יבוצע 
איטום במערכת ביטומנית – ביג'י 

רדיפלקס 2001 כנ"ל, או בשילוב עם 
שכבת יריעות אחת. איטום זה יבוצע 

גם בשיפולי הקירות )רולקות( ועל-
גבי חגורות גלויות או סמויות כנ”ל.

על מנת להגן על מערכת האיטום 
לפני יציקת בטון, להגנה על שכבות 

האיטום מניחים בד גאוטכני.

בטון המילוי יהיה ב' 20 לפחות, 
עם אגרגט בגודל מרבי של 10 מ”מ. 

לבטון יוספו תחליב פולימרי אקרילי, 
כדוגמת "ביג'י בונד 2", בשיעור 

של 10% ביחס למשקל הצמנט. אין 
להכניס רשתות זיון פלדה בבטון 

המילוי.

עובי שכבת בטון המילוי לא יפחת 
מ-4 ס”מ. מידת השיפוע תהיה לפי 

התוכניות.

את בטון המילוי יש לאשפר כנדרש. 
פני בטון המילוי יהיו מוחלקים ללא 

בליטות ושקעים. אין לעבד שיפועים 
בעזרת חול, חול עם צמנט, חצץ, 

איטונג וכד’.

הגבהים הסופיים של בטון המילוי 
יתואמו עם המפלס הסופי של פני 

הריצוף, שיבוצע בהדבקה. 

בחדרים רטובים בסיווג ברמה ב' 
יתבצע האיטום סביב יציאות המים 

כך שניקוז המים מעל שכבות האיטום 
יהיה חופשי וללא הפרעה. עיגון בית 
מרזב מתבצע בעזרת חומר אפוקסי 

ביג'י אפוגן 531.

בחדרים רטובים מסוג ב’ תבוצע 
בדיקת הצפה לגובה של 5 ס”מ לפחות 

מעל לפני מפלס סופי מתוכנן של 
הריצוף או גמר אחר למשך 72 שעות, 

כנדרש בת”י 1476 חלק 1.

בדיקת אטימות הרצפה בחדרים 
רטובים מסוג א', תבוצע לאחר ביצוע 

מערכת האיטום ולפני ביצוע ההגנה 
על האיטום וביצוע הריצוף.

פרק ב': איטום קירות
כאן יש לעשות הבחנה בין סוגי קירות 

שונים.

קירות מבטון, בלוק בטון או איטונג

איטום בקירות אלה יבוצע באמצעות 
טיח צמנט. יש לבצע שכבת הרבצה 
תחתונה ושכבת יישור. סה”כ עובי 

האיטום לא יפחת מ-12 מ”מ. לשיפור 
האיטום ניתן להוסיף תחליב פולימרי 

אקרילי כדוגמת "ביג'י בונד 2" 
בשיעור של 10% ביחס למשקל 

הצמנט.

קירות מתועשים: לוחות גבס, 
לוחות וילהבונד, אקווה פנל וכו'

יש לשים לב לדגשים מיוחדים 
באיטום קירות מתועשים בחדרים 

רטובים:

בניית קונסטרוקציה יציבה של הקיר 
)ניצבים מחוזקים כל 40 ס"מ ואם יש 
צורך בתמיכה גם אנכית וגם אופקית(.

הרחקת פלטות הגבס מינימום 1.5 ס"מ 
מהמפלס הסופי של הרצפה וסגירת 

התפר עם מסטיק פוליאוריטאני 
." PU40כדוגמת "ביג'י

ביצוע בכל אזורי המפגש בין בטון 
לבין פלטות גבס, מריחת חומר 

כדוגמת” ביג'יPU40 ", ולהטביע 
לתוכה רשת אינטרגלס, במשקל 180 

ג"ר/מ"ר, גודל עין 4 על 4 מ"מ. 
התקנת הרשת כ-10 ס”מ מכל צד של 

קו חיבור הבטון והבלוק.

הרכבת הלוחות עם מרווח של כ-2 
מ"מ ומילוי המרווחים והברגים 

באמצעות מסטיק, למשל "ביג'י 
אקרילית 201".

לאחר ייבוש המסטיק יש למרוח שוב 
במקומות בהם ישנה שקיעה. 

איטום בקירות מתועשים יבוצע בשתי 
שכבות של בי.ג'י. GLU ובעובי של 

1.5 מ"מ )בכמות של 1.5 ק”ג למ”ר(, 
או בעזרת שתי שכבות חומר פולימר 

– צמנטי ביג'י רדיטופ 701 בכמות 
3-3.5 ק”ג למ”ר )בעובי 1.5-2.0 

מ"מ(.

פיתוח מערכות חדשות על בסיס 
פולימרים אקריליים יאפשר בעתיד 
פתיחת עולם חדש ונרחב של מוצרי 

איטום, שכן ניתן יהיה להקנות תכונות 
אטימה, הדבקה וכיסוי ייחודיים, תוך 
הפחתת שימוש בכמויות נרחבות של 

חומרים.

כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה 
בלבד, הניתנת על פי מיטב הידע 

שברשותנו וניסיוננו הרב. אולם כיון 
שיישום העבודה אינו בשליטתנו, 

אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות 
המוצר בלבד. על המבצע לבדוק 

התאמה לצרכיו ולביצוע נאות של 
העבודה.

לפרטים נוספים והדרכה מקצועית, 
פנה למחלקה הטכנית של בי.ג'י. 

 טכנולוגיות, בטל': 08-6874236,  
פקס': 08-6874235

דצמבר 2018
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)המשולש של הקבלן, המעצב והדייר(

אדריכלות ועיצוב הן אהבות גדולות 
שלי, אבל יותר מהכל אני אוהבת 
אנשים. אפשר לומר שאני עוזרת 

ללקוחות שלי להפוך חלומות למציאות, 
לכן ה”כלי” המרכזי שבו אני משתמשת 

להגשמה הוא הקשבה לרחשי הלב.

תחילתו של תהליך תכנוני הוא 
הכרה מעמיקה והתרשמות מהאנשים 
שעבורם אני מתכננת. מהם החלומות 

שלהם בהקשר של החלל התכנוני; 
מהן התחושות שהם מבקשים להרגיש 

בחלום הנרקם, זה שייהפך עבורם 
לבית מגורים לחלל עבודה, או לכל 

מטרה נחשקת אחרת.

גם כשאני מרצה בפני אנשי מקצוע, 
אדריכלים וקולגות, אני תמיד חושפת 

את הכלים המרכזיים והמהותיים 
שאיתם אני עובדת - “כלי תקשורת”. 

לפני ה”אוטוקד” ו”הסקצאפ” או 
ההדמיות, אני שמה את הדגש על 

הבנה אמיתית של צורכי הלקוח.

התקשורת ביני, כאדריכלית מתכננת, 
לבין הלקוחות מתחילה בשלב הטרום 

תכנוני הראשוני וממשיכה לאורך 
כל הפרויקט. בשלב הביצוע מתווסף 

לתהליך גם הקבלן המבצע, שתפקידו 
להעביר את בית החלומות מהנייר 
אל השטח, לכן חשוב להכניס גם 

את הקבלן ל”מחול” שמתקיים כבר 
משלב התכנון. עם כניסתו של הקבלן 
לתהליך אני מציגה בפני הלקוחות סט 

שלם של שאלות חדשות לשם דיוק.

אדריכל יכול לחלום ולתכנן 
במקצועיות רבה, אך בסופו של דבר 

הביצוע בשטח הוא היצירה שבאה 
לידי ביטוי במציאות. המפגש עם 
עולם הבנייה/שיפוץ מעורר אצל 
לקוחות רבים חששות ואי ודאות, 

ובעיקר מקשה עליהם לקבל החלטות 
בנושאים שהם לא בקיאים בהם. 

הם נפגשים עם מגוון של חומרים 
ובעלי מקצוע ועליהם לבחור ולהחליט 
מביניהם. ישנם כל כך הרבה מרכיבים 

)עיצוב פנים(

 אדריכלית טלי זרחיה פרומוביץ 
צלם: אילן בן סימון

אדריכלית טלי זרחיה פרומוביץ משתפת אותנו 
בתהליך, שבו היא מסייעת לאנשים להפוך את 

החלום בראשם למציאות שבה הם חיים ועובדים

כך הופכים חלומות 
למציאות

תכנון ועיצוב דו-משפחתי בראש-העין מבט אל הסלון. צלם: עידו אדן
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שאינם מכירים או יודעים להעריך את 
איכותם, ויש כמובן גם את המרכיב 

התקציבי. ברבות מההתלבטויות האלו 
אוכל לסייע, אבל האדם האחראי 

לאיכות הביצוע יהיה הקבלן שנמצא 
יום-יום באתר  לכן, לאורך התהליך 
מתבקשים לבוא לידי ביטוי ערכים 

בסיסיים כמו הקשבה, רגישות, 
מנהיגות, הבנה וסבלנות.

מתוך הגישה שלי, ששמה את האגו 
בצד, אני מודעת לכך שאני לא עובדת 

לבד, אני עובדת עם אנשי מקצוע 
נוספים ושיתוף הפעולה הזה הוא 

קריטי ליצירת הקסם. 

השראה מאתרי בנייה
מאז שאני זוכרת את עצמי הייתי 

חשופה לתהליכי בנייה. נולדתי לתוך 
זה: המשפחה שלי הגיעה מהשטח. 
סבי עלה ארצה ועבד באתרי בניה 
בתור ברזלן - תפקידו היה לקשור 

את זיוני הפלדה לפני יציקת הבטון. 
הפשטות, החכמה והמקצועיות 

נולדה ממש שם באתר. אני מאמינה 
שהמקום, שבו אתה חי וממנו אתה 

מגיע, משפיע, משנה ומעצב את חייך. 

כאדריכלית אני שואבת לא פעם 
השראה מסיטואציות שמתרחשות 

באתר הבנייה. העבודה שלי כוללות 
שעות תכנון רבות מול מחשב, אבל 

רוב האיכויות שלה נקבעות מההבנה 
שלי את השטח ואת האנשים. 

ייחודיות סטודיו F.Z.T גלומה בראייה 
של תחום האדריכלות, שמתחילה 

באתר הבנייה, דרך עיניהם של 

המבצעים בשטח, ורק לאחר מכן 
בעבודה מול רשויות התכנון עד 

לעבודת התכנון המשרדית. התכנון 
מתבסס על בניית צוותים מיוחדים 

לפרויקט ובהתאם לחזון ואופי הלקוח, 
תוך ליווי מומחים מקצועיים מתחום 

התכנון והעיצוב. עבודה משותפת 
ושקיפות מול הלקוח מבטיחות מחשבה 
שונה מפרויקט לפרויקט, ופיתוח שפה 
אדריכלית הצומחת מתוך המקום והכי 

חשוב - האנשים שחיים בו. 

חשוב לי שאנשים יהיו מאושרים 
ויגורו במקומות שנעים להם לחיות 

בהם, שמעניקים השראה. אני מאמינה 
שפרויקט אדריכלי טוב הוא פועל 

יוצא של הבנה אמיתית של הלקוח. 

 COPY אני לא מאמינה באדריכלות של
PASTE. כל פרויקט שאני מתכננת 

הוא אחר. אני לא מחפשת להביא את 
ה”שטנץ” שלי לפרויקט, מכיוון שאין 

לי כזה. אני לומדת את השטח כל 
פעם מחדש ו”תופרת חליפה חדשה” 

לכל פרויקט. למען תכנון מיטבי רצוי 
לשים את האגו בצד - לפניו תבוא 

תמיד טובת הלקוח.
טלי זרחיה פרומוביץ היא אדריכלית 

 B.arch רשוייה, בעלת תואר
באדריכלות מוסמכת מטעם 

אוניברסיטת תל אביב ובעלת תואר שני 
m.des בעיצוב תעשייתי, מבצלאל. 

מייסדת סטודיו F.Z.T ומתמחה בתכנון 
בתים פרטיים, עיצוב פנים, עיצוב 

דירות יוקרה תכנון מבני ציבור ועיצוב 
com.talizf.www .חללים מסחריים

דצמבר 2018

עיצוב דירת דופלקס בתל-אביב, מבט אל המטבח. צלם: עידו אדן

עיצוב דירת דופלקס בתל-אביב, מבט אל פינת המשפחה. צלם: עידו אדן

תכנון ועיצוב צמוד קרקע בראש-העין 
מבט אל החלל המרכזי. צלם: עידו אדן
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משרד העבודה והרווחה חוזר בו ולא מחייב להציב מנהל 
עבודה מוסמך בכל אתר בנייה בישראל, כך פורסם ב”גלובס” 

בנובמבר. שבוע לפני כן חשף “גלובס” כי תקנה זמנית 
שנכנסה לתוקף ב-2014, וביקשה לצמצם את רשימת האתרים 

שבהם יש חובה להציב באופן קבוע מנהל עבודה מוסמך, 
בוטלה לצמיתות, כך לפי משרד העבודה. משמעות הביטול 

היתה שבכל מקום שבו מתבצעת בנייה בישראל – גם עבודות 
שיפוצים - יש חובה להציב מנהל עבודה מוסמך בשטח. 

נגד ביטול התקנה נטען כי נוצר מצב בלתי אפשרי ליישום, 
מכיוון שיש פער גדול בין מספר מנהלי העבודה המוסמכים 

למספר אתרי הבנייה. מאז חשיפת המצב החדש, פנו גורמים 
רבים למשרד העבודה בדרישה להחזיר לתוקף את התקנה 

שבוטלה, ביניהם יו”ר התאחדות קבלני השיפוצים, ערן סיב. 

משרד העבודה החליט להיענות לביקורת ולהאריך בחצי שנה 
את התקנה. “אני מברך על ההחלטה הנכונה שקיבל המשרד”, 

מסר סיב בתגובה. “אין להחיל את אותו הדין על אתר בנייה 
גדול ועל עבודת שיפוצים קטנה. הוראת השעה לא היתה 

סבירה ולא הגיונית מבחינה כלכלית, אם היתה נכנסת לתוקף 
היתה מכפילה את מחירי השיפוצים והופכת קבלני שיפוצים 

רבים למובטלים. אני מברך את סגן המפקח הארצי אריק 
שמילוביץ’ על האוזן הקשבת וההבנה לצורכי השטח בכלל 

וקבלני השיפוצים בפרט”.

ממשרד העבודה נמסר: “המשרד בוחן התקנת תקנה קבועה 
לקיום עבודות בנייה ללא מנהל עבודה, וזאת בבחינת האיזון 

לפיו אין עלויות נוספות על קבלני שיפוצים באופן שייקר 
את העבודות עבור הצרכנים מצד אחד, ושבטיחות העובדים 

אינה נפגעת מנגד.

“ההוראה בעניין עבודות בנייה שבהן לא נדרש למנות מנהל 
עבודה הינה הוראה שיש לעגן אותה בתקנות. היא מבוססת 
על ניהול סיכונים וקובעת את סוגי עבודות הבנייה, שבהן 
סיכוני הבטיחות לעובדים בהם הינם נמוכים באופן יחסי. 
המשרד מקיים התייעצויות בנושא עם גורמים מקצועיים 

וקשוב לקולות מהשטח. גורמי המקצוע במינהל הבטיחות 
פועלים להסדרת הנושא בתקנות עבודות בנייה”.

)היה בעיתון(

לא תהיה חובת הצבת מנהל 
עבודה בכל אתר בניה

ירידה של 10% בהיקף 
השיפוצים במשקי הבית 

ב-2018
ירידה צפויה של כ-10% בהיקף השיפוצים המתקיימים 

במשקי הבית הפרטיים ב-2018, כך עולה ממידע שאוספת 
התאחדות קבלני השיפוצים מחבריה. היקף הענף מוערך 

ב-15 מיליארד שקל בשנה, מתוכם כ-6 מיליארד על 
שיפוצים של משקי בית והיתר על ידי חברות, רשויות וגורמי 

ממשלה. הירידה בהכנסות הענף ב-2018 מוערכת ב-600 
מיליון שקל.

לדברי ערן סיב, יו”ר התאחדות קבלני השיפוצים, הירידה 
נובעת מהתארכות הליכי רישוי, המביאים לכך שמספר גדול 

של בניינים נמצאים במשך שנים בהליך המתנה לקבלת היתר 

לביצוע תמ”א, ובזמן זה לא מבוצע שום שיפוץ בדירות 
הקיימות. “יש כיום כ-1,500 בניינים שממתינים להיתר 
במסגרת תהליכי תמ”א. כל אחד מהם מכיל לרוב בין 10 
ל-20 דירות. מעבר לפגיעה המוכרת בדיירים וביזמים, 
ההקפאה של הדירות האלה בתהליך קבלת היתר מביאה 

לפגיעה פחות ידועה בשוק השיפוצים ולירידה בכמות 
הפעילות”.

סיבה נוספת הקשורה אף היא בהליכי רישוי היא תוכנית 
מחיר למשתכן. לדברי סיב, “צעירים רבים מחכים במשך 

שנים לדירות שיקבלו, ובינתיים יוצאים ממעגל השיפוצים. 
אם לא היו קונים דירה במחיר למשתכן חלקם היו רוכשים 

דירות בשוק הפרטי, ובחלק מהמקרים היו מבצעים שיפוץ. 
ואולם התארכות שלבי קבלת ההיתר, ובחלק מהמקרים גם 

אישור התב”ע, משאירה את המשפחות האלה במשך זמן רב 
במצב של המתנה, שפוגע בשוק השיפוצים”.
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המשך בעמוד 30

עלייה צפויה של כ-50% 
במספר הקבלנים הרשומים

דחיפה להסדרת תחום השיפוצים: מבחני ההסמכה לקבלני 
שיפוצים, כחלק מהמהלך להסדרת הענף, יוצאים סוף סוף 
לדרך אחרי אישור רשם הקבלנים. כ-700 קבלני שיפוצים 
צפויים להירשם בתקופה הקרובה בפנקס רשם הקבלנים, 

ובכך להעלות בכ-50% את מספר קבלני השיפוצים הרשומים 
מ-1,500 כיום לכ-2,200. 

מדובר במהלך שנועד לעצור את תופעת החאפרים בענף 
השיפוצים, ולהביא לרישום של כלל קבלני השיפוצים. 

במקביל עלה לאוויר קמפיין שיקרא לציבור לדרוש מקבלן 
השיפוצים רישיון בתוקף, ולא להעסיק חאפרים שלא רשומים 
בפנקס הקבלנים ולא מפוקחים על ידי משרד הבינוי והשיכון.

ההסמכה והמבחנים, כמו גם הקמפיין, הינם הצעד המעשי, 
לאחר שבמאי הודיע שר הבינוי והשיכון יואב גלנט על 

הוספת סיווג חדש ברשם הקבלנים עבור קבלן שיפוצים 
לעבודות קטנות. הסיווג יאפשר לכל קבלני השיפוצים, 

שמבצעים עבודות בהיקף של עד 350 אלף שקל לעבודה, 
להירשם כחוק ברשם הקבלנים לאחר לימודים והסמכה. 

למבחני רשם הקבלנים לענף השיפוצים יקדמו לימודי 
הסמכה של חצי שנה, שבסופם יצטרכו לעמוד ב-10 מבחנים 

שונים, שבהם תיבדק רמת בקיאותם ומקצועיותם בנושאים 
שונים, בהם בטיחות בעבודה, ארגון אתר, תוכניות, חומרי 

בניין, יציבות מבנים ועוד. 

בענף השיפוצים פועלים כ-15 אלף קבלנים כיום, מתוכם 
רק כ-10% רשומים בפנקס הקבלנים וכפופים לפיקוח של 

משרד הבינוי והשיכון. עד לאחרונה התאפשר רק לקבלנים 
המבצעים עבודות בהיקף של עד כ-1.5 מיליון שקל לקבל 

רישיון, אך שינוי רגולטורי שהובל על ידי משרד הבינוי 
והשיכון בשיתוף התאחדות קבלני השיפוצים הביא לכך שגם 

קבלן שיפוצים שמבצע עבודות קטנות יוכל להיות רשום 
בפנקס הקבלנים.

ערן סיב, יו״ר התאחדות קבלני השיפוצים, מסר כי “אני 
יותר משמח שבשיתוף פעולה צמוד מצד משרד הבינוי 

והשיכון בראשות ידידי יואב גלנט והתאחדות קבלני 
השיפוצים הצלחנו להתגבר על כל המכשולים ולהוציא 
את ההסדרה לדרך. השלב הבא יהיה העלאת המודעות 
והתגייסות של אזרחי ישראל, שיבחרו להעסיק קבלני 

שיפוצים רשומים בלבד”.    

פסיקה חדשה תמנע אפליית 
קבלני השיפוצים על ידי 

רשויות מקומיות
פסיקה חדשה צפויה לעצור את האפליה הקיימת נגד קבלני 

השיפוצים, ולחייב את הרשויות המקומיות לאפשר לקבלנים אלה 
לגשת למכרזים רלוונטיים. לאחרונה הגישה התאחדות קבלני 

השיפוצים עתירה נגד עיריית פתח תקוה והחברה העירונית 
חלד, לאחר כשנתיים שבהן העירייה וחברת חלד איפשרו אך ורק 

לקבלני בניין לגשת למכרזים ציבוריים, שכללו עבודות שיפוץ 
מובהקות שנעשות לרוב על ידי קבלני שיפוצים מורשים.

התאחדות קבלני השיפוצים, באמצעות עו”ד אורי סקוזה, 
טענה כי חלד מפרסמת מכרזים שמפלים לרעה את קבלני 

השיפוצים. לטענת ההתאחדות, תנאי הסף להשתתפות 
במכרז כוללים סיווג של קבלני בניין בלבד, על אף שמדובר 
בעבודות שיפוץ הנעשות על ידי קבלני שיפוצים. ההבדלים 

המרכזיים בין שני הסיווגים הם כי קבלני בניין רשאים 
לבנות בניינים ותוספות, ואילו קבלני שיפוצים מוגבלים 
לשיפוצי פנים וחוץ שלא כוללים תוספות בנייה. כמו כן, 

מוגבלים קבלני השיפוצים לעבודות בסכומים שלא עולים על 
1.5 מיליון שקל. ואולם במכרזים שפירסמה חברת חלד נמנע 

מקבלני השיפוצים לגשת מכלל המכרזים בפתח תקוה, גם 
כאלה שאינם דורשים הרשאות הניתנות לקבלני בניין.

באוקטובר התקבל פסק דין בנושא, כאשר התאחדות קבלני 
השיפוצים משכה את העתירה שהגישה, לאחר שהעירייה 

התחייבה בפני בית המשפט כי תאפשר לקבלני שיפוצים לגשת 
למכרזים רלוונטיים המתקיימים ברשות. לפני הגשת העתירה 

פנתה התאחדות קבלני השיפוצים לחברת חלד כמה פעמים 
בדרישה לשינוי המצב, אך הוא נותר בעינו. לאחר הגשת 

העתירה התחייב מנכ”ל חברת חלד שלמה לינצר כי מכרזים 
עתידיים בפתח תקוה, שיכללו עבודות שיפוץ, ייפתחו גם 

לקבלני שיפוצים, הבהרה אשר נכללה בפסק דינה של השופטת.

יו”ר התאחדות קבלני השיפוצים, ערן סיב, הביע סיפוק 
מההחלטה ואמר כי “מעבר לאיסור האפליה, זהו גם 

האינטרס הציבורי שמרב המועמדים ייגשו למכרזים, דבר 
שיביא לשיפור בתוצאות ולהגברת התחרות. פסיקה תקדימית 
זו תשנה את הנהוג בשוק ותאסור על עיריות לדרוש תנאי סף 
של קבלן בניין כאשר אין לכך הצדקה עניינית. אני מעריך כי 

הגברת התחרות תביא לירידה של כ-10% לפחות במחירים, 
שכן כיום קבלן בניין אשר זוכה במכרז כזה מעסיק קבלן 

שיפוצים וגוזר עליו רווח”.
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שירות חדש בעיריית אשדוד: 
פינוי והטמנת פסולת בנייה

עיריית אשדוד החליטה לפתור בעצמה את בעיית פסולת 
הבניין ש”נהפכה למכת מדינה”, לדברי השר להגנת הסביבה 
זאב אלקין, כך דווח באתר אשדוד ONLINE. על פי האתר, 
העירייה תפנה ותטמין את פסולת השיפוצים באתר מורשה, 
באמצעות אספקת בלות לתושבים, כל זאת תמורת תשלום 

סמלי. השירות החל לפעול במהלך נובמבר.

היוזמה נולדה במחלקת האכיפה הסביבתית. התרחבות מגמת 
שיפוץ הבתים בעיר הביאה לגל של תלונות מצד תושבים, 
על פסולת בנייה שהושלכה בחצרות בניינים משותפים או 
בשטחים ציבוריים. היחידה לאכיפה סביבתית מצאה את 
עצמה מתמודדת באופן יום-יומי בפסולת בנייה, והחלה 

לבחון פתרונות מעשיים למטרד. 

על פי הנוהל החדש, התושב רושם את פרטיו האישיים 
במינהלת הרובע, משלם 100 שקל עבור שלושה שקי פסולת 

ומתאם את יום הפינוי. העירייה אחראית כאמור לפינוי 
ולהטמנת הפסולת.

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות 
ח"כ איתן כבל, אישרה בשבוע שעבר 

לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק 
אחריות לעבודות שיפוצים, של ח"כ 

רועי פולקמן וחברי כנסת נוספים, לפיה 
כל קבלן שיפוצים יחויב לתת למזמין 

אחריות של שנה לפחות על עבודות 
בהיקף של 20 אלף שקל ומעלה. 

לפי ההצעה שאושרה, כל קבלן 
שיפוצים יחויב לתת אחריות על עבודתו 

לשנה לפחות, בהתאם להסכם בין 
הצדדים. האחריות תחול על עבודות 

בהיקף של 20 אלף שקל ומעלה – כך 
שבעבודות כאלה המזמינים ייהנו 

מאחריות לתקופה של שנה לפחות, 
שבמהלכה יחויב הקבלן לבצע תיקונים 
ללא תשלום ותוך זמן סביר. בעבודות 

בסכום נמוך מ-20 אלף שקל עדיין יכול 
הצרכן לתבוע על נזק שגרם לו הקבלן, 

אלא שבמקרה כזה חובת ההוכחה 
שהקבלן גרם את הנזק תחול על הצרכן. 

בעבודות מעל 20 אלף שקל, בתקופת 
האחריות, תחול חובה על הקבלן 

להוכיח שלא הוא גרם לנזק.

לדברי פולקמן, "מדובר בהצעת חוק 
צרכנית שתטפל בחאפרים בענף 

השיפוצים ותבחין בינם לבין בעלי 
הרישיון". בשבוע שעבר קיבלה 

הוועדה את הצעתו של פולקמן להוריד 
את רף האחריות לעבודות, מ-44 

אלף שקל כפי שנקבע בהכנת ההצעה 
לקריאה ראשונה, ל-20 אלף שקל 
בלבד, כדי לאפשר ליותר צרכנים 

לקבל אחריות. עוד התקבלה הצעתו 
של ח"כ עבד אל חכים חאג' יחיא, 

לקבוע כי ההצעה תיכנס לתוקף 
שלושה חודשים לאחר פרסומה 
ברשומות, בשביל לתת לבעלי 

המקצוע זמן היערכות. עוד אושר 
כי ההצעה תחול על חוזים חדשים 

שיסוכמו לאחר כניסת החוק לתוקף. 

יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים, 
ערן סיב, ומנכ"ל ההתאחדות, יהודה 

כהן, בירכו על אישור ההצעה. לדברי 
סיב, ההתאחדות היתה שותפה להצעה 

ואישורה הוא חלק מהצעדים למיסוד 
ענף השיפוצים. 

במהלך הדיון התייחס פולקמן גם 
לפניות שקיבל מרוכשי דירה ראשונה 

שהזמינו קבלן שיפוצים לבצע 
שינויים בדירה, ולאחר מכן התנער 
הקבלן המבצע מאחריותו לפי חוק 

המכר. פולקמן הודה לנציגת משרד 
המשפטים, שהבהירה כי הקבלן 

המבצע צריך להעניק אחריות לפי חוק 
המכר, וחובת ההוכחה שהנזק נגרם 

בגלל קבלן אחר חלה עליו.

בקרוב: שיפוצניקים יחויבו באחריות של שנה 
לפחות על עבודות של 20 אלף שקל ומעלה

ח"כ רועי פולקמן

ח"כ איתן כבל
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