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דבר המנכ״לית

אישור לחברי ההתאחדות
לעבודה – גם בסגר

גם ההתאחדות נרתמה למשימה לחיזוק הקהילה ובימים
אלה ההתאחדות פועלת לשיפוץ מבנים קהילתיים
לרווחת האוכלוסייה המוחלשת אשר זקוקה בעת זו יותר
מתמיד לתמיכתנו ותשומת ליבנו

מידי רבעון אנו נציג בפניכם את הפרויקטים
שבוצעו במסגרת הפרויקט בכתבה ייעודית
והפעם אני שמחה להציג בפניכם את
הפרויקטים אשר פתחו את הפרויקט:
שיפוץ יחידת דיור של נפגעת פעולות איבה -
במהלך חודש אוגוסט בוצע שיפוץ של דירתה
של קשישה ,נפגעת פעולת איבה ,אשר אמנם
שרדה את התופת עת ששהתה באוטובוס אשר
מחבל מתאבד התפוצץ בו ,אך עקב מצבה
הבריאותי הפיזי והנפשי היא נקלעה לקשיים
כלכליים אשר הובילו אותה לחיות בתנאי
מחייה לא אנושיים ,בדירת חדר מלאה במזיקים
ובמצב רעוע ביותר אשר לא ראוי למגורי אדם.

   נטלי שמעון-ויינשטיין,
עו”ד ,מנכ״לית התאחדות
קבלני השיפוצים
חברים שלום רב,
בפתח השנה החדשה ,אבקש לברככם
בברכת שנה טובה ,שתהא השנה הזו שנה
מבורכת מלאה בימי אושר ,בריאות ,הצלחה
ופרנסה טובה.
השנה חגגנו את חגי תשרי באווירה שונה,
עם המשפחה הגרעינית בלבד ,על מנת
לשמור על בריאות משפחתנו המורחבת
והציבור כולו .מי ייתן ובשנה הקרובה ,הבאה
עלינו לטובה ,נוכל לחזור לשגרת חיינו
המבורכת כאשר אנחנו חזקים ומחוזקים
כעם מאוחד הפועל למען טובת הכלל.
גם ההתאחדות נרתמה למשימה לחיזוק
הקהילה ובימים אלה ההתאחדות
פועלת לשיפוץ מבנים קהילתיים לרווחת
האוכלוסייה המוחלשת אשר זקוקה בעת זו
יותר מתמיד לתמיכתנו ותשומת ליבנו.
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ההתאחדות התגייסה לשיפוץ דירת החדר
של הקשישה ,במסגרת השיפוץ הוחלף
המטבח ביחידת הדיור ,המקלחת שופצה,
הבית עבר טיח וצביעה והדברה כנגד
מזיקים ,הותקן מזגן וכעת הדירה במצב
שמאפשר את המשך חייה בכבוד .תוכלו
לראות כתבה נרחבת על שיפוץ זה בגיליון.
שיפוץ חדר התרעננות למען דרי רחוב
 במהלך חודש ספטמבר שופץ אזורהתרעננות בהוסטל של עמותת אכפת –
למען דרי רחוב .החדר אשר היה הרוס ובמצב
לא ראוי הוסב לחדר התרעננות אליו מגיעים
דרי רחוב ,שאינם מתגוררים בהוסטל ,על
מנת להתקלח ,להחליף לבגדים נקיים ,לאכול
מנה חמה ולהרגיש שייכים לבית חם אשר
דואג לשלומם ולרווחתם.
בקרוב אנו ניקח חלק בשיפוץ של מעון
לנשים מוכות ונמשיך לעדכנכם.
קבלנים אשר רוצים לקחת חלק פעיל בפרויקט
מוזמנים ליצור קשר עם משרדי ההתאחדות.
הפרויקט מתבצע בשיתוף המשרד לקדום
ולחיזוק קהילתי בראשותה של השרה אורלי
לוי אבקסיס.

בזכות פעילות ההתאחדות
 ענף השיפוצים נותר חיוניבמהלך תקופת הסגר

בעקבות מאמצינו האדירים מול שרי כנסת
ישראל ,שוב אישרה הממשלה החרגה מלאה
של ענף הבנייה מכל הגבלות הסגר והעובדים
הפלסטינים המשיכו בכניסה יום-יומית
לעבודתם בישראל ובהתאם התאפשרה
המשך פעילותו השוטפת של הענף.
החשיבות של המשך פעילותו של הענף
הינה כפולה המכופלת – מדובר בהכרה
רשמית של ממשלת ישראל בכך שענף
השיפוצים חיוני ביותר למשק הישראלי ,הן
למען העוסקים בענף והן למען הציבור הרחב
אשר היה סופג מכה קשה עקב סגירת הענף
לתקופה ממושכת.
אנו ממשיכים בעבודתנו ופעילותנו למען
ענף השיפוצים ולמענכם – העוסקים בענף.
חברי ההתאחדות זכאים לקבל אישור שיוך
לענף השיפוצים אשר הוחרג מכוח תקנות
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש.
האישור מופקים הן עבור הקבלן והן
עבור עובדיו השכירים על מנת להקל
על ההתניידות לצורך ביצוע העבודה
בתקופת הסגר.
זכרו תמיד – כוחנו באחדותנו!
התגייסות הקבלנים כחברי התאחדות והסדרת
מעמדכם כקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים
הם אלה שמעניקים לנו את הכוח כהתאחדות
גדולה ומשמעותית מול משרדי הממשלה.
להצטרפות להתאחדות צרו עמנו קשר
עוד היום בטל'  1-700-700-426וקבלו
שירות אישי ואת רשימת ההטבות מצוות
ההתאחדות.
צוות ההתאחדות ואנוכי זמינים לרשותכם
בכל עת.

בברכת פרנסה טובה ובריאות איתנה לכולם

סיקה סרם  500סרלסטיק
טכנולוגיה חדשנית לאיטום עוצמתי והדבקה במוצר אחד

הדבקה

איטום

סיקה סרם  500סרלסטיק הינו מוצר ייחודי ומהפכני ,חד רכיבי המשלב טכנולוגיית איטום צמנטי
עוצמתי רב עובי ,גמיש עם פעולת הדבקה מהירת ייבוש.
התוצאה מאפשרת איטום והדבקה במהלך אחד המוביל לחסכון משמעותי בזמן ועלויות עבודה.
חסכון של עד  40%בחומר ,עד  30%בעלויות כוח אדם ועד  7ימי עבודה.
המוצר מתאים במיוחד  -לשימוש באזורים רטובים * איטום חיובי ושלילי במרתפים
איטום והדבקה בבריכות שחיה * איטום גגות ומרפסות מרוצפים * איטום מטבחים וחדרי קירור
נדבק לכל סוגי התשתיות * לשימוש פנים וחוץ * הדבקת כל סוגי האריחים * על גבי קיר ורצפה

מהיר יותר ,פשוט יותר וחסכוני יותר.

גילאר בע"מ |
03-9019000

נציגת  Sikaבישראל

| gilar.co.il

אין כמו לאטום את הגג

עם המוצרים של בי.ג'י .בונד

בי.ג'י .גלו
ציפוי אקרילי גמיש מתקדם לאיטום גגות וקירות.
חומר אטימה בעל ביצועים גבוהים על בסיס תחליב
אקרילי טהור מהפכני.
שילוב אופטימאלי של התכונות הנדרשות
לציפוי מעולה:
הידבקות ,כושר מתיחה בטמפרטורה נמוכה,
גמישות ,התנגדות ל ,UV-קלות ופשטות ביישום.
נדבק היטב למרבית המשטחים:
ביטומן ,עץ ,בטון ,לוח אזבסט או גגות אספלט.

בי.ג‘י .בונד  -לבחור נכון!

בי.ג'י .גג משוריין
מהווה צפוי מגן על הגג מפני חדירת מים בחורף
והתחממות הגג בקיץ.
הציפוי מיועד לאיטום גגות בטון שטוחים ומשופעים,
גגות אסבסט וגגות פח.
מוכן לשימוש ,אין צורך בדילול נוסף.
יישום במריחה או בהתזה.
ציפוי אטום ,גמיש וחזק.
יכולת גישור על פני סדקים.

בי.ג‘י( .ישראל) טכנולוגיות בע“מ | טל'www.b-gtech.com | 08-6874001 :

ריאיון

"בזכות ההתאחדות

ממשיך ענף
השיפוצים
לעבוד גם בימי הסגר"
התאחדות קבלני השיפוצים דאגה להוסיף
את הקבלנים לרשימת העובדים החיוניים,
וכך התאפשרה תנועה חופשית של העובדים.
חבר ההנהלה רן כהן מספר על אתגרי
ההתאחדות בימי הקורונה ,ועל המאבקים
החשובים שמתוכננים בימי שגרה ,בהם מיסוד
קורס מנהלי עבודות שיפוצים    מיכאלה טל
"מאז שאני עובד בענף השיפוצים ,אני
חושב על הצעדתו קדימה ורואה את טובתו
של הענף לנגד עיני .מתחילת הדרך סברתי
שאנחנו זקוקים לשינוי תדמית ולגוף חזק
שיאגד אותנו ויילחם בתופעת החאפריות.
לכן לפני כשנתיים החלטתי להעלות הילוך,
והצטרפתי להנהלת התאחדות קבלני
השיפוצים" ,כך מספר חבר ההנהלה ומנכ"ל
חברת אלדור בנייה ושיפוצים רן כהן.
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כהן ,47 ,יליד ירושלים ,מתגורר כיום בהר
גילה ולו שלושה ילדים ,התחיל את דרכו
בענף בעבודה אצל שרברב .במשך שבע
שנים עבד תחת השרברב ,עד שהחליט
להקים עסק עצמאי לשירותי שרברבות.
"כעבור שלוש שנים הפכתי מעוסק מורשה
לחברה בע"מ .התחלתי להרחיב את תחום
הפעילות ולעסוק בענף השיפוצים .מפרויקט
לפרויקט למדתי ,עד שקיבלתי רישיון מטעם
משרד הבינוי והשיכון ונרשמתי בפנקס

הקבלנים כקבלן רשום בענף השיפוצים.
במשך שנים רבות היו לקבלני השיפוצים
קשיים להסדיר מעמד כקבלנים רשומים
– החל מקריטריונים חוקיים נוקשים ועד
להקפאת הבחינות במשך כמה שנים .בזכות
פעילות ההתאחדות מול משרד הבינוי
והשיכון המצב השתנה וכיום קבלני שיפוצים
יכולים להסדיר מעמד כקבלנים רשומים
ביתר קלות ,עם ענף  131א ק לעבודות
עד  ₪ 360,000לפרויקט ועם בחינות
שמתקיימות באופן סדיר ואפילו יום-יומי .אני
הייתי אחד מהקבלנים אשר התגלגלו בהליכי
הבירוקרטיה אך בזכות הצוות המקצועי
של ההתאחדות הצלחתי והיום אני קבלן
רשום בענף  131וכן מחזיק בסיווג של אוטם
מוסמך  -ענף  134ב' בפנקס הקבלנים״.
כיום מחזיק כהן בשורה של תעודות ,בהן
בדק בית מקצועי של משרד העבודה,
מנהל פרויקטים ומפקח בנייה ,ובימים אלה
הוא מסיים לימודי מנהל עבודה בבניין.
"עברתי את המבחן ועכשיו אני מחכה
לוועדה שתבדוק אותו ,אבל בגלל משבר
הקורונה הוועדה לא מתכנסת".
עיקר ההתמחות של חברת אלדור היא
שיפוצי פנים :החל בהריסה ,עובר בעבודות
תשתית – אינסטלציה וחשמל ,בריצוף,
בצבעות ,בגבס ,בדקורציה וכלה בעבודת
גמר ,גם לאחר שלד .החברה מתמחה

רן כהן .צילומים :רמי חכם

בשיפוץ בתי מגורים ,בעיקר באזור המרכז.
"אנחנו מכוונים לשיפוצים איכותיים .במשך
 16שנה אני עובד עם אותו הצוות ,בהם
שבעה אנשים קבועים  -עובדים מאוד
מקצועיים .אני דואג להדרכות שלהם,
לתעודות של קבלני גבס וכדומה .אני עושה
כל מה שמאפשר לדחוף ולמקצע את הצוות
שלי .כיום ,בעזרת ימי עיון של ההתאחדות,
הרבה יותר קל לשלוח את הצוות להדרכות".
כהן היה חבר התאחדות תשע שנים לפני
שנהפך לחבר הנהלה" .אני רואה את עיקר
התפקיד שלי כמאבק בתופעת החאפריות
ובבעיות נוספות .אני שואף לאחד קבלני
שיפוצים סביב אותו השולחן .אנחנו יכולים
לעזור רבות זה לזה ,ללא חשש מתחרות
על הפרנסה .אני באופן אישי משתף פעולה
עם קבלנים רבים .אני מקווה להצעיד את
הענף ואת השם שלנו קדימה.

באשדוד ,ומתוך המון רצון טוב של מכללת
הבונים .המנהל הדריך אותי והצליח
להעביר אותי ועדה .חתמתי והצהרתי על
ניסיון בתוספות בנייה ,ולשם כיוונו חברי
הוועדה .הם העבירו אותי אחרי שהוכחתי
 17-18שנות ניסיון כעצמאי .אבל זו לא
הדרך .המטרה שלנו היא שקבלן שיפוצים
רשום יוכל אחרי תקופה מסוימת לעבור
קורס של ניהול עבודת שיפוצים ,ולא
בתחום בניין .קורס ניהול עבודה בבניין
לא אמור לעניין אותנו כקבלני שיפוצים.
ברגע שנמסד קורס כזה ,כל הצדדים
ירוויחו מזה :המדינה תרוויח קבלני
שיפוצים שהם מנהלי עבודה; הלקוח
ירוויח עבודה מסודרת ומנוהלת נכון; וכולנו
נרוויח משמירה הדוקה יותר על הבטיחות
בעבודה .כחבר הנהלה ,אני פועל בכיוון של
הסדרת קורס מנהלי עבודה ייחודי לענף".

משבר הקורונה פגע מן הסתם גם בקבלני
השיפוצים .לדברי כהן ,יש קבלנים שנקלעו
למצוקה כלכלית בעקבות הסגרים והמיתון,
ואילו אחרים שהצליחו לשמור על הראש
מעל המים ואף לנצל הזדמנויות" .קבלנים
פונים אלי בשאלות בנוגע למציאת עבודה.
התקופה הזו לא מזהירה עבור כולם .אני
הצלחתי לשמור על פרויקטים קיימים,
וצימצמתי כוח עבודה כדי להשאיר את
העסק עובד .במגזר הפרטי מרגישים ירידה
גדולה מאוד ,בחודשיים-שלושה האחרונים.
בסבב הראשון הירידה בפרויקטים פחות
הורגשה .דווקא במגזר הציבורי והתעשייתי
גדלה הפעילות מעט .ביולי-אוגוסט
הצלחתי לקחת על עצמי פרויקטים
ציבוריים בבתי ספר לקראת תחילת שנת
הלימודים" .בעקבות הקורונה לקחה על
עצמה ההתאחדות פרויקטים של המשרד
לקידום קהילתי ,והתנדבה לסייע לאנשים
שנפגעו כתוצאה מהקורונה ונמצאים במצב
לא טוב ,לעזור בשיפוץ בתים ישנים ,לחדש
ולרענן אותם" .אנחנו יוצאים במבצע עם
המשרד לשפץ למעון לנשים מוכות וידינו
עוד נטויה" ,מדגיש כהן" .אנחנו מחפשים
את מושא העזרה הבא .בנוסף ,פעלנו
למען קבלני השיפוצים בסגר הראשון
והשני :אנשי ההנהלה נלחמו כאריות כדי
שיוסיפו את קבלני השיפוצים לרשימת
העובדים החיוניים .למעשה ,ענף השיפוצים
הצליח להמשיך לעבוד בזכות ערן סיב
ונטלי שמעון-ויינשטיין .זו היתה מלחמה
קשה ,אבל הצלחנו ,ובימים קשים אלה,
ההתאחדות מוציאה גם אישורי תנועה של
עובד חיוני ,וזה בהחלט עוזר לנו .השאיפה
הגדולה היא להצעיד את הענף קדימה ככל
האפשר ,אבל כרגע השאיפה היא שנחזור
למצב שגרה נטול סגרים וקורונה".

"בנוסף יש עוד כמה בעיות שתמיד הפריעו
לי גם מחוץ להנהלה ,העיקרית שבהן היא
קבלת תעודת מנהל עבודה בבניין ,הקורס
שאני מסיים בימים אלה .בעיקרון קבלן
שיפוצים לא יכול להגיע לקורס ,מכיוון
שהדרישות הן לעבוד חמש שנים לפחות
אצל קבלן בנייה .קבלני שיפוצים מתחילים
לרוב לעבוד אצל קבלן שיפוצים ,ומשם
ממשיכים להתגלגל כעצמאים :בהתחלה
נהפכים ל'קבלן טנדר' ,עד שפותחים חברת
שיפוצים מסודרת .מכלילים אותנו כמנהלי
עבודה בבניין ,למרות שזה לא התחום
שלנו ,במקום לפתוח הכשרה למנהלי
עבודה בשיפוצים.
"אני הצלחתי להגיע לקורס כזה ,לאחר
שעשיתי המון קורסים במכללת הבונים

הכנס השנתי של ההתאחדות ,לשנת 2019
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נוער עובד

"קבלני השיפוצים יכולים לשמש

דמויות לדוגמה
עבור הנערים"
תנועת הנוער
העובד והלומד
מעבירה הכשרות
שיפוצים ברחבי
הארץ ,שבסופן
עובדים הנערים
והנערות אצל
קבלני שיפוצים
רשומים" .תפקידה
של התאחדות
קבלני השיפוצים
הוא לסייע במציאת
מעסיקים שידריכו
את הנערים שירצו
להיקלט בתחום"
   מיכאלה טל
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תנועות נוער ידועות כיום בעיקר בהקשר
של פעולות חינוכיות ,מחנות קיץ וטיולים,
אבל בשנים האחרונות מבקשת תנועת
הנוער העובד והלומד להחזיר את ערכי
עבודת הכפיים והעשייה הציונית למרכז
הבמה וללמד את בני הנוער לא לחשוש
מעבודה פיזית .בימים אלה משתפת
התאחדות קבלני השיפוצים פעולה עם
התנועה ,ומסייעת להכשיר בני נוער לעבודה
בתחום השיפוצים .החניכים שמשתתפים
במיזם זה ,מקבלים ידע מקצועי ועיוני
ועוברים הכשרה מעשית בתחום השיפוצים.

בתחום השיפוצים" ,מסבירה פז דגן" .לבני
נוער אין הרבה מקומות להיחשף לעבודה
עם הידיים ולמקצוע השיפוצים – אז אנחנו
מאפשרים לבני הנוער להתנסות בעבודת
ידיים ולזכות לחשיפה חיובית לתחום".

פז דגן מדגישה כי הנוער העובד והלומד
בנוי ביסודו על עבודת כפיים" .הסתדרות
הנוער העובד והלומד התבססה בקומה
על התאגדות נערים עובדים ,במיוחד
במקצועות של בניית הארץ ,שגם קשורים
באופן ישיר לציונות .עבודת הכפיים תמיד
היתה באופי של הנוער העובד והלומד ,ויש
לנו רצון לחדש את הפעילות הזו ולשים
עליה דגש .גם בחברה עברנו תהליך דומה,
של שחיקת מקצועות הכפיים ,מוניטין
גרועים ומחסור בכוח עבודה".

לדברי ספיר פז דגן ,מרכזת הפעילות של
קבוצות נען בנוער העובד והלומד" ,אנחנו
עורכים הכשרה לשיפוצים לבני נוער
בקנים ובסניפים של הנוער העובד והלומד,
שמבוססת חלקית על מדריכים שאנחנו
מכשירים ,והרבה על קבלני שיפוצים
מההתאחדות שגם ייקחו אותם לעבודה
בהמשך .הפעילות הזו מתקיימת בשש
השנים האחרונות ,וכל שנה היא נמצאת
במגמת צמיחה" .בני הנוער שמשתתפים
בהכשרה מגיעים מכיתות י' עד י"ב.
השנה נפתחו קבוצות בעשר ערים ברחבי
הארץ – מבאר שבע ושדרות בדרום ועד
לכרמיאל ונהריה בצפון ,תוך שבכל קבוצה
משתתפים  15חניכים.

התאחדות קבלני השיפוצים נכנסת
לתמונה במתן עבודה לבני הנוער שעברו
הכשרה בסיסית" .תפקידה של התאחדות
קבלני השיפוצים במפעל הזה קשור
ביכולת של בני הנוער להיקלט במקומות
עבודה מתאימים ,להיכנס לתוך אתרי
שיפוצים קטנים ולהיקלט על ידי מעסיקים
שמבינים טוב יותר את תנאי וסביבת
העבודה ,להבין בעצמם מה עושים בפועל
ולקבל הכשרה מקיפה יותר מהקבלנים.

לימודי ענף השיפוצים של הנוער העובד
והלומד כוללים בין היתר הכשרה בסיסית,
התמצאות בכלים ובחומרים חשובים
בענף ,שימוש בחומרי מליטה ,בנייה בגבס,
עבודות גבס ,הכנסה לצביעה וצביעה.
"אנחנו רוצים לחשוף את החניכים לעבודה
פיזית ,עבודת ידיים ,וספציפית לעבודה

"ההתאחדות מקשרת אותנו לקבלנים שיש
להם אוריינטציה חברתית ומעוניינים לפגוש
בני נוער ,להעסיק ולהכשיר אותם .חשוב לנו
לעבוד עם קבלנים רשומים ,שיעבדו באופן
מסודר ובטיחותי מול בני הנוער .זו מערכת
יחסים שמשקפת את הניסיון שלנו לחשוף
נוער לענף הבנייה ,לתת להם הצצה לעולם

הזה ולאפשרויות ההתפתחות בתחום.
העבודה דורשת יכולות פיזיות רבות ,לצד
אפשרויות לפתח עצמאות ואחריות ,וגם
יכולות פנימיות לפתח כבני אדם .ענף
השיפוצים הוא תחום עשיר מאוד".
פז דגן מספרת שבאופן מפתיע החניכים
מגיבים בצורה מאוד חיובית מההכשרה.
"ברגע שהם נפגשים עם עולם היצירה
והעשייה ,הם לומדים יכולות חדשות
ונהנים מתהליך הלמידה ,העשייה
ופיתוח היכולות בסניף .יש הרבה ערך
בלהפגיש בני נוער עם קבלנים שיכולים
לשמש מנטורים עבורם ,דמויות לדוגמה
שהם יכולים להסתכל עליהם ולדמיין שהם
יכולים להיות כמותם.
כ 20%-30%-מהחניכים שמשתתפים
בהכשרה הם בנות" .אנחנו מתעקשים
להביא גם חניכות לפעילות" ,מדגישה
פז דגן" .צריך להזמין אותן באופן מודע
לקחת חלק ,מכיוון שאנחנו מחונכות
לכך שלא כדאי להתלכלך ושזה מסוכן.
חניכות יכולות להיות הרבה יותר טובות
מבנים ,ברגע שהן מגיעות להכשרה .זה
פותח גם אפשרויות לנשים שלא בהכרח
היו נפתחות בפניהן בצורה אחרת .זה
לא מתאים לכולן ,אבל באותה המידה
זה גם לא מתאים לכל הבנים .לכן אנחנו
מתעקשים להביא גם נערות".
בימים אלה ,של קורונה וסגר ,הופסקה
גם הפעילות בקנים ובסניפים של הנוער
העובד והלומד ,כמו בכל תנועות הנוער" .יש
עדיין פעילות קהילתית ,אז זו האפשרות
היחידה שלנו כשהפעילות מופסקת ,ואנחנו
מנסים להיות גם רלוונטיים לאור המצב.
כחלק משיתוף הפעולה עם ההתאחדות,
אנחנו מחפשים פרויקטים קהילתיים
ומנסים ליצור קשר עם קבלנים מקומיים
ורשויות מקומיות ,ולשפץ יחד מבנים
קהילתיים או דירות של קשישים .זה נובע
גם מצורך אמיתי של אנשים שנמצאים
במצוקה וגם של הרשויות שמבקשות
לפתח מבנים קהילתיים ,ויש לנו הזדמנות
טובה בזמן הסגר לשפץ ולהעלות אותם
רמה .בתקופת הקורונה הצורך הזה גדל
פי כמה .חלק מהייחודיות של המסלול הוא
גם התנסות חינוכית ,בניסיון להפוך את
ההכשרה לעניין עם מטרה וכלים למעשים
טובים בקהילה ובסביבה ,זה שלוב בחינוך
של הנוער העובד והלומד .בימים אלה
אנחנו מחפשים פרויקטים כאלה ,שנוכל
לסייע בהם".

מבט על תל אביב .מקורpixabay :

קורס הכשרת נערים לענף השיפוצים .מקור :יח"צ
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ההתאחדות עם הקהילה

שיפוץ בית

של נפגעת פעולות איבה

בהתאחדות
קבלני השיפוצים
ממשיכים במסורת
של תרומה
לקהילה ,תוך גיוס
החברים וחברות
מובילות
   נעם גל

התאחדות קבלני השיפוצים השלימה במהלך
חודש אוגוסט שיפוץ יחידת דיור של נפגעת
פעולות איבה ,בשכונת נווה שרת בתל אביב.
המקרה הקשה הגיע להתאחדות בעקבות
פניה שנעשתה אל מ"מ יו"ר ההתאחדות
שאבי ונטורה ,שגייס את ההתאחדות וחברות
מסחריות הפועלות בשיתוף עם ההתאחדות
במקרים רבים נוספים.

שאבי ונטורה מספר כי "ברגע שפנו אלי
וראיתי תמונות של מצב הנכס ,יצאתי מיד
למקום ,בשכונת נווה שרת .גיליתי מקום
שהיה מוצף במי ביוב ,הקירות היו מלאים
בטחב ועובש ,מלווה בצחנה ובריחות לא
נעימים .עכברים שוטטו להם בין הרהיטים
הישנים והקרועים .חולדות שוטטו בחצר,
עד כדי כך שהדיירת הייתה יוצאת לרחוב
וצורחת ובוכה את נשמתה מפחד".

מצבה הבריאותי הפיזי והנפשי והיא נקלעה
לקשיים כלכליים אשר הובילו אותה לחיות
בתנאי מחייה לא אנושיים ,בדירת חדר
מלאה במזיקים ובמצב רעוע ביותר.
ונטורה מספר כי "המשרד לקדום
קהילתי והמשרד לנפגעי איבה פנו אלינו
להתאחדות על מנת שנסייע ומייד נרתמנו
לעזרה .תקצבנו לה מימון לשיפוץ הדירה
ובנוסף ,התרמנו חברות רבות כגון כרמית,
תרמוקיר ,הובלות מאיר מלכה ,פורום מוצרי
קרמיקה וכלים סניטרים ,יהודה גדרות
בראשה המנכ"ל בני גונן ואחרים".

דפנה שחר מראיינת את שאבי ונטורה בחזית הדירה המשופצת .צילום מסך מתוך התוכנית סודות הנדל"ן בערוץ 13

בעלת הנכס היא נפגעת פעולת איבה,
אשר שהתה באוטובוס שמחבל מתאבד
התפוצץ בו .בעקבות האירוע ,התדרדר
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בנוסף ,הוא מספר" ,התרמנו קבלני
שיפוצים חברי ההתאחדות ובהם צביקה
ענבר הצפון ,שלמה אפריאת ומוטי דויד
שנרתמו בסיוע לעבודה ועזרו אפילו
כספית .לצדם ,התרמנו את ההסתדרות
עובדי הבניין ברשותו של יו"ר ההסתדרות
איציק מויאל אשר מלווה את ההתאחדות
מראשית דרכה".

לפני

מה בוצע במסגרת השיפוץ?
ונטורה" :התחלנו כמובן בצורך הקיומי
של שיפוץ הדירה ,ניקיון הדירה ,טיפול
במפגעים והפיכתה לראויה למגורים.
ובהמשך ,טיפלנו גם בצורך הנפשי ושיפצנו
את חצר הבית ליצירת אווירה ביתית נעימה
יותר עבור הדיירת .סללנו שבילי גישה
ושתלנו עצים וצמחים ,בעזרת חברת הידרו
גן בראשות המנכ"ל אבי ונטורה".

אחרי .צילומים :שאבי ונטורה

סיוע לקהילה הפך כבר
לעניין של קבע בהתאחדות.
ונטורה" :בעת הקמת את ההתאחדות שמנו
לעצמנו למטרה לפעול למען מיסוד ענף
השיפוצים לטובת העוסקים בענף והציבור
הרחב – הלקוחות של קבלני השיפוצים.
היום הפכנו בעזרת הרצון וההתמדה להיות
עמותה ממוסדת שמבוקשת ע"י גופים
סוציאליים וחברי כנסת שפונים אלינו
על מנת שנעזור לנפגעים מכל שכבות
האוכלוסייה ,לאנשים מקהילות מתקשות
ואנחנו שמחים להחזיר לקהילה ולעזור
להם בשיפוצי הדירות .את המשאבים לסיוע
השנה ,הקצנו על חשבון התקציבים שהיו
מיועדים לכנסים ,מצגות והכשרות מקצועיות
שבוטלו בשל הקורונה .עד חלוף מגיפה
זו ,תקציבים אלו ינותבו לשיפוצי דירות
לנזקקים ולעזרה לזולת ואני בטוח שגם
בהמשך ,נמצא את הדרך להמשיך לסייע
ולרתום את החברות המקצועיות שמלוות
את ההתאחדות בפעילותה כבר שנים".
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קבלן בעבודה

"יותר מדי קבלני שיפוצים הגיעו
במקרה לתחום ,ולא מתוך

אהבה למקצוע"
קבלן השיפוצים
רפאל כנען החל
את דרכו המקצועית
כבר בגיל ,14
והתאהב בתחום.
לדבריו ,רצוי
מאוד לשים דגש
על מערכת יחסים
טובה עם הלקוחות.
"צריך להתאמץ
כדי להפוך את
השיפוץ להתנסות
חיובית עבורם,
אבל קבלנים
רבים לא מבינים
זאת והורסים את
המוניטין של הענף"
   מיכאלה טל
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"אני מהקבלנים האלה שאוהבים את
העבודה וקמים בתשוקה" ,מעיד על עצמו
קבלן השיפוצים רפאל כנען ,שכבר לפני
כעשור ,בגיל  ,14החל לעבוד בענף" .בתור
ילד אהבתי לפרק כל דבר .היתה לי מעבדה
בבית ,התרגשתי מחנויות כלי עבודה כאילו
היו חנויות צעצועים".

כנען גדל במשפחה חרדית" .בבית חרדי
נוהגים לעשות הכל לבד .כך למשל ,בפסח
אנחנו צובעים את הבית .במקור זה היה
התפקיד של אחותי הגדולה ,אבל ביקשתי
לצבוע במקומה .סבתא שלי הגיעה במקרה,
ראתה שאני צובע ,התפעלה מטיב העבודה
ושאלה אם אני עובד בזה .אז החלטתי
לנסות את מזלי בתחום .חילקתי עיתונים,
שטפתי חדרי מדרגות של בניינים ומצאתי
עוד עבודות – הכל כדי לפרסם את עצמי
בעיתון כצבעי".
כך הגיע כנען לעבודה הראשונה שלו
בצביעת דירה ,ומשם התגלגל בטבעיות
לענף השיפוצים" .הגעתי לעבוד אצל קבלן
שיפוצים רק כדי להתמקצע ולהתלמד
בתחומים מגוונים .בגיל  15עזבתי את הבית
ושכרתי דירה" .במקביל יצא כנען מהדת.
"כמה שבועות אחרי שנחשפתי לעולם,
התחלתי לחשוב ולהטיל ספק במה שהיכרתי
מילדות .בסופו של דבר הבנתי שאני כבר
לא מתחבר לדת .תמיד היו תירוצים ,אבל
החלטתי לעשות את מה שאני מרגיש ,ולא
לשמור יותר מצוות .זה קרה ממש לקראת
יום הכיפורים ,ולא צמתי .הייתי בטוח שברק
יפגע בי ,אבל זה עבר ללא פגע".
בגיל  16פתח כנען עסק זעיר
והתמקצע" .ההורים שלי גרים במודיעין

עילית .כשפירסמתי את עצמי שם כבר
לא היו לי ידיים פנויות לכל הדירות ,אז
העסקתי חברים שלי .במקביל ,התחלתי
לפרסם את עצמי בירושלים ובבני ברק.
נסעתי באוטובוס עם סולם גדול ,ורבתי כל
בוקר עם נהג האוטובוס בגלל הציוד".

כנען הוא אוטודידקט .את רוב עבודות
השיפוצים למד בעצמו ,בעיקר מניסיון
בשטח" .לפני כמה שנים עשיתי לראשונה
קורס במלטש (מכללה לטכנולוגיה
שימושית) .זה היה קורס ניהולי לקבלן
שיפוצים ולמדתי ממנו המון ,אבל באמצע
הקורס נקלעתי לבעיות כלכליות ונאלצתי
לעזוב את הלימודים .לפני כשנה נרשמתי
לקורס אחר ,אבל הוא היה ברמה נמוכה
מדי ולא למדתי כלום ממנו .לפני כשנה

הגעתי להתאחדות קבלני השיפוצים דרך
חבר קבלן ,אותו קבלן שיפוצים שעבדתי
אצלו בגיל  ,15ודרך ההתאחדות עשיתי
קורס באינטרנט .את שאר רזי המקצוע
למדתי לבד ,מספרים ומיוטיוב".

העובדים שלי ,אני מתלבש על פרויקטים
באופן מהיר מאוד ובהקפדה על עבודה
מדויקת .לא פירסמתי את עצמי מעולם
כקבלן שיפוצים ,רק בימים אלה אני בונה
אתר אינטרנט של העסק".

כיום לא חסרים לכנען פרויקטים חדשים.
לאחרונה הוא סיים פרויקט בשכונת צהלה
בתל אביב ,בהיקף של מיליון שקל" .היום
אני משפץ בעיקר בתים פרטיים .שיפצתי
גם מסעדות בעבר ,אבל בימים אלה זה
לא רלוונטי .אני עובד באזור השרון וגוש
דן בעיקר ,ומעסיק שלושה-ארבעה קבלני
משנה  -חשמל ,אינסטלציה וריצוף .כיום
אני עובד גם עם אדריכלים .יחד עם

הוא מספר כי לפני תחילת משבר הקורונה
לא חסרה לו עבודה גם ללא פרסום" .בגל
הראשון התבטלו לי הרבה פרויקטים .נוצר
לי חופש כפוי ,והמוח היצירתי התחיל
לעבוד .כך למשל ,שכן ביישוב שלי סיפר
שהוא חושב לבנות יחידת דיור בחצר,
ובדק אפשרות לרכוש ערכה לבניית בית
מעץ שמגיעה מחו"ל .הצעתי לו לקחת את
הפרויקט על עצמי  -לתכנן ,לעצב ולבנות
במו ידיי את הבית ,והשלמתי את הרכבתו

פרויקטים בביצוע רפאל כנען .תמונות באדיבות רפאל כנען

– הבית עצמו מעץ והקירות הפנימיים
עשויים מגבס .בימים אלה של הגל והסגר
השניים בדיוק סיימתי פרויקט ,ואני אמור
להתחיל פרויקט חדש בבצרה – לא חסרה
עבודה בינתיים .כשאני לא עובד בשיפוצים,
אני מנצל את הזמן הפנוי כדי ללמוד את
תחום הנדל"ן ולהיכנס אליו .קניתי כבר
דירה בהדר תחתון בחיפה ,חילקתי אותה
לשתי יחידות ,שיפצתי והשכרתי".
לדבריו ,הבעיות של ענף השיפוצים
בישראל טמונות בעיקר בקבלנים עצמם.
"יותר מדי קבלני שיפוצים הם אנשים
שהגיעו במקרה לתחום ,ולא מתוך אהבת
המקצוע :הם לא הצליחו בתחומים אחרים,
שמעו שיש בזה כסף והחליטו לעסוק
בזה  -וכך זה נראה באמת .אני יכול להבין
את הלקוחות שמתלוננים ואת השם הרע
שיצא לקבלני שיפוצים .כשאני ניגש
לפרויקט ,אני יושב עם הלקוחות ,בודק,
מתחבר אליהם ונותן להם להתחבר אלי
ולהכיר אותי .כך מתנהל כל הפרויקט
אחרת – התהליך המקדים הופך את מסע
השיפוץ עבור הלקוח מסיוט לחוויה חיובית,
ואני חושב שצריך להמשיך ולהתאמץ כדי
להפוך את השיפוץ להתנסות חיובית ,אבל
קבלני שיפוצים רבים לא מבינים את זה.
"העובדה שישנם כעת קבלנים רשומים
בהחלט עוזרת להילחם במוניטין הגרועים.
אני עוד לא סיימתי את התהליך ליהפך
לקבלן רשום ,אבל מעט הקבלנים
שעשו את זה עד כה הם ללא ספק
מקצועיים ,ועושים עבודה טובה בבירור -
לא מנסים לקחת את הכסף ולברוח".
אוקטובר  | 2020מגזין שיפוץ | 15

פנים
עיצובהענף
מצב

שיפוץ דווקא בחורף,

גם בצל עננת
הקורונה
בשל הקורונה ,לא מן הנמנע שהקבלנים
והספקים יהיו פחות עמוסים ומותגי עיצוב
הבית יציעו הנחות והטבות .אז למי שיפוץ
חורפי אכן מתאים ובאילו מקרים עדיף
לדחות את התענוג? יצאנו לבדוק.

קרן קנס וגיא אהרונוביץ׳
צילומים :אלון שטרן וסמדר כפרי

חורף 2020/21
מסתמן אמנם
כמאתגר במיוחד
אך ככזה הוא
גם טומן בחובו
אלטרנטיבות למשקי
בית רבים שבונים
על ירידות בביקושים
בענף השיפוצים
   נעם גל
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הסתיו כבר כאן :שעון החורף נכנס לתוקפו,
השמיים יהפכו קודרים וכולנו תקווה
שבדומה לשנה שעברה גם זאת תתאפיין
בשפע של גשמי ברכה .עם זאת ,חורף
 20/21יהיה שונה לגמרי מקודמיו כשברקע
מתגבר החשש מתחלואה גבוהה במיוחד
ומסגר נוסף (שלא נדע) .אחד הנעלמים
הגדולים בשלב זה הוא כיצד יושפע מכל
אלה ענף השיפוצים והבניה  -האם אותם
אלה שתכננו לשדרג את ביתם ישכילו
להבין שעל אף רעשי הרקע שמסביב
בחורף הקרוב יוכלו לחסוך לא מעט כסף
וזמן ולזכות בתוצר סופי איכותי ומוקפד.
לדברי היזם וקבלן השיפוצים גיא
אהרונוביץ" ,בתקופות השיא ובפרט
בקיץ האחרון בו כנגד כל הסיכויים ענף
השיפוצים דווקא זכה לרווחה ,קבלנים
רבים נעים מפרויקט אחד למשנהו .על
אף שהטובים שבהם הקפידו לעמוד
בלוחות הזמנים עדיין עומס ואילוצים כמו
בידוד או עיכוב במשלוחים גרם עיכובים.
לעומת זאת ,מכיוון שבעונת החורף בלאו
הכי יש פחות פרויקטים קיים סיכוי סביר
שצוות העובדים ישקיע את כל כולו
בפרויקט ובכך העבודה תתקצר .בתוך כך,
מזג האוויר בהחלט משפיע על מהירות

ויעילות השיפוץ .כשקר בחוץ העבודה
יעילה ומהירה יותר .עם זאת ,יש לזכור
שאפקטיביות הייבוש של חומרים מסויימים
טובה יותר בקיץ .בבניה יש יתרון ליבוש
מהיר .האלמנטים עליהם עובד הצוות
צריכים להיות אטומים בפני רטיבות ונזילות
וזוהי אחת הסיבות שבגללן חשוב להעזר
בשירותיהם של קבלנים מנוסים שידעו
לנהל את האתר בצורה המיטבית ולבחור
בחומרים שמתאימים לעבודה בעונת
החורף .יש לדוגמה חומרים שדווקא הקור
עושה עמם חסד ,למשל הדבק שמשמש
להדבקת אריחי קרמיקה על גבי קיר גבס
מתייבש טוב יותר בחורף ומספק איחוי טוב
יותר של החומרים".

העדפה מסורתית לקיץ
מעצבת הפנים קרן קנס מסכימה כי" :רוב
בעלי הדירות מעדיפים לשפץ בקיץ מה
שהופך את השיפוץ בחורף ליתרון מבחינות
שונות .בחורף קבלנים ובעלי מקצוע
אחרים זמינים יותר ,ניתן לשפץ יותר בנחת
כשבעלי המקצוע ממוקדים בפרויקט
הספציפי .עלות השיפוץ ו/או שכר הטרחה
לקבלן בעונה הזאת נמוך יותר מבחודשי
הקיץ וניתן למיקוח רב יותר .הדבר אף
יכול להביא לקיצור משך השיפוץ ,שכן
לרב קבלנים עובדים בו זמנית במספר
פרויקטים ולוקחים טווח תמרון ,בחורף יש
סיכוי שהערכת הזמן תתקצר .בתוך כך,
העבודה בחורף מבצעת בצורה יעילה

יותר -התפוקה עולה כשתנאי מזג האויר
טובים יותר לעבודה לעומת חודשי החמסין
החמים בקיץ ובנוסף  -יש מבצעי הנחות
באולמות התצוגה השונים  -על גמרים,
מזגנים ,מטבחים ופרטי ריהוט לבית,
ואולמות התצוגה ריקים יותר והופכים את
תהליך הקנייה ליעיל ונעים יותר".
אהרונוביץ מסביר כי עונת החורף
אולטימטיבית במיוחד לשיפוצים בסדרי
גודל קטנים-בינוניים אך מוסיף כי גם
כשמדובר בשיפוץ קטן ונקודתי ,חשוב
להבין בפני מה עומדים ולפעול על פי
כללי יסוד שיקלו על המהלך המשמעותי:
"לפני שנכנסים לתעצומות כלכליות ,חשוב
להגדיר במדויק מהו היקף השיפוץ ומה
התקציב העומד לרשותנו" ,הוא מסביר.
"האם הוא מתייחס לאיזורים נקודתיים

בתמונות מלמעלה :חדר רחצה של סטודיו קרמיקה ומטבח באדיבות המותג למינם .צילומים :יח"צ

כמו חדרי הילדים או שירותי האורחים או
שאנחנו עומדים בפתחו של מגה שיפוץ
שיגדיר מחדש את חלוקת הבית ,ידרוש
לשכור את שירותיו של אדריכל או מעצב
פנים ולעיתים אף ידרוש מבני הבית
להתפנות למשך תקופה כדי לאפשר את
ביצוע העבודות .רק אחרי שעמדתם על
היקף השיפוץ אפשר להתקדם הלאה
לשלבים האופרטיביים ולהבין אם אכן
תוכלו להספיק לסיים אותו במסגרת לוחות
הזמנים או שאולי עדיף לחכות לחורף הבא.
חשוב לקחת בחשבון ששיפוץ לא מתבצע
מהרגע להירגע ולבניית לו"ז מדויק יש
חשיבות מכרעת בהצלחתו .חשוב לקחת
טווח של חודשים בהם מבוצעים השלבים
המקדימים של תכנון ,הוצאת מפרטים
טכניים וכתבי כמויות ,חתימת הסכם עם
הקבלן או קבלני משנה וכיוב' .כשמדובר
בשיפוץ קוסמטי שווה לקחת מקדם של
כחודשיים וכשמדובר בשיפוץ מאסיבי יותר
מדובר על לפחות בין  3ל 5-חודשים".

תזמון המוצרים
כשסוכמים את העלויות הצפויות
ומשכללים את הנתונים מסתבר שבשיפוץ
חורפי ניתן לחסוך עד כ 20%-מעלויות
השיפוץ הכולל .יש לזכור כי החורף הוא
גם הזמן בו מתקיימים מבצעי סוף שנה

המשך בעמוד 18
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עיצוב פנים
המשך מעמוד 17
בחנויות ואולמות התצוגה כך שאת פרטי
הריהוט והאקססוריז ניתן להשיג במחירים
אטרקטיביים ביותר .לכך תוסיפו את עלויות
הקבלן והספקים שמראש נמוכים יותר
מאשר בעונת הקיץ.
העומס ברשתות ובחנויות לממכר מוצרי
מעטפת כמו חיפויים ,ריצופים ,צבע וכיוצא
בזה ,גם הוא יורד .אך יש לזכור שמכיוון
שמדובר בריבוי פריטים שמוזמנים באותה
נקודת זמן ,חלקם מחו"ל ,צריך לקחת
בחשבון שמהרגע שיספק היצרן את
החומרים לספק ממנו אתם רוכשים את
הסחורה יעברו בין  3ל 6-שבועות .במידה
והמוצר נמצא במלאי יקח בין שבוע ל10-
ימים עד שהמוצרים יסופקו בפועל לאתר
עצמו ,לכן חשוב לבצע את הרכישות הללו
בטיימינג הנכון על מנת שיגיעו לאתר בזמן.

תכנון ועיצוב קרן גנס ,צילום אסף פינצ'וק

באדיבות גיא אהרונוביץ וקרן אשד ,צילום שי אפשטיין
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סטיילינג

הקץ לחריץ

ואף אחד מאיתנו לא שם את הדעת על
כך .אך עדיין אנחנו נשארים המומים כל
פעם מחדש כשהמחזה נגלה לעיננו.כפי
שאני לא אמור לשבת במסעדה ולראות
את החוטיני של המלצרית מבצבץ מבעד
לג'ינס בעל הגזרה הנמוכה ,כך אני לא
אמור לראות את חריצו של האינסטלאטור
שבא לביקור בזק.

שחר רבן .צילום :אופטיקה פולק

   שחר רבן ,סטייליסט
ומלביש אישי

קבלני שיפוצים
ואינסטלאטורים
יכולים במאמץ
קטן להקפיד
על מראה ייצוגי
ומקצועי שגם
ישדרג אותם בעיני
הלקוח .מדריך
להופעה נכונה
מי מאיתנו לא הזמין אינסטלאטור לתיקון
בעיית צנרת בביתו? ומי מאיתנו לא נתקל
שלא במתכוון בחריצו המבצבץ של
האינסטלאטור? נעים יותר או נעים פחות,
הגיע הזמן לא להבליג על חריצו של בעל
המקצוע!
מסתבר שישנן תופעות המתרחשות רק
בישראל .הן שהפכו לנורמה חברתית
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אך כמו כל תופעה חברתית ,השינוי יכול
להיות כאן ועכשיו וללא מאמץ גדול .קבלן
יקר ,בוא וננסה לשפר את תדמיתך ,בעזרת
כמה שלבים פשוטים:
חגורה אחד האלמנטים שיכולים למנוע
את התקרית המביכה בו חריצך מופיע ללא
התראה מוקדמת .קיים תיעוד של שימוש
בחגורות מאז תקופת הברונזה .אם מרגיש
לך שהתקדמת מאז ,אתה מוזמן לאמץ
לך חגורת בד נוחה שתחבור לזוג מכנסיי
עבודה .חשוב שהיא לא תהיה עבה או
מציקה .שים לב :שיהיו לה מספיק חורים
כדי שתתאים את עצמה אלייך
ולמכנסייך ולא אתה אליה.
מכנסיים מכנסיים
בסגנון דגמ"ח /
 Cargoיכולים לתת
לך מענה מדויק למהות
העבודה .ישנם מכנסי
דגמ"ח קצרים  /ארוכים .
היתרון שלהם :גזרה רחבה
ומשוחררת ,בעלי מספר רב
יותר של כיסים ובחלקם
יש גם לולאות שניתן לחבר
אליהם ,לדוגמה ,צרור
מפתחות.
בחר בצבע כהה כך שבמידה
ויהיו כתמים לא רצויים ,הם
יבלטו פחות לעין במהלך
העבודה.

תחתונים הם כבר עניין אישי ובסיסי.
בחר לך זוג תחתונים מפנק (לא זה שנשאר
לך מימיי הטירונות וקשה לך לשחררם).
כיום יש בדים מנדפי זיעה שיגרמו לך ללכת
עם ולהרגיש בלי .מבצעים כמובן שיש
תמיד ,ותוכל ליהנות מהם.
בנוסף ,בעלות ביקור אצל לקוח ,תוכל
לחדש לפחות  8זוגות תחתונים .גזרת
הבוקסר מומלצת ,אך כמובן שאתה יודע
איך הכי נכון לארוז את החבילה.
חולצות להגשת הצעת מחיר או פגישה,
מומלץ להגיע עם חולצה מכופרת קלילה
או חולצה טי שירט .הקפד על אורכים
נכונים כך שבמידה והחולצה התכווצה
בכביסה שלא במתכוון ,הבטן לא תבצבץ,
גם היא בזמן שאתה מתקין צנרת.
נעליים נעלי עבודה בטיחותיות ותקניות
הן חובה במהלך העבודה .המנע מלהגיע
עם נעלי ספורט או סנדלי שורש גם אם
עשית פדיקור ובא לך להשוויץ בו.
תיק אומנם אתה לא אמור להגיע עם
מזוודת מסמכים כמו עו"ד לבית משפט,
אך תיק צד /יד בינוני היכול לאגוד זוג
מפתחות ,ארנק ,טלפון נייד ,משקפי שמש,
מטר ,סיגריות ,מצת ,בקבוק קולה כריך
טוניסאי מחברת ועט ,הינו פריט הכרחי ,גם
אם ירגיש לך לא נוח בהתחלה.

תכשיטים ושאר קישוטים

זה לא המקום להביע את אהבתך
לתכשיטים גדולים או ארוכים.
מקסימום טבעת נישואין על יד
שמאל ,אם בכל זאת תרצה לשדר
שאתה נשוי וגורמט על יד ימין.
ציוד חובה הקפד על ניקיון
אישי ואף בשם את עצמך לפני
פגישה עם לקוח ,במיוחד בימים
מהבילים בחודשי הקיץ .דאודורנט,
חולצה נוספת וזוג גרביים להחלפה
הם חיוניים ,במידה והייתה דליפה
לא רצויה ומצאת את עצמך רטוב
עד שד עצמותייך.
ליצירת קשר עם שחר רבן:
052-8193019
www.styleyourlife.co.il

הצטרפות להתאחדות

הטבות למצטרפים

להתאחדות קבלני השיפוצים
הגשת מסמכים לרישום בפנקס הקבלנים בענף
משנה  - 131שיפוצים
הצוות המקצועי של ההתאחדות מגיש עבור חברי ההתאחדות
תיק בקשה לרישום בפנקס הקבלנים בעלות מסובסדת .המסמכים
מוגשים במסגרת מסלול ירוק  -מסלול  VIPלחברי ההתאחדות
בלבד ועובר בדיקה מזורזת במשרדי רשם הקבלנים.

הגשת בקשות להעלאת סיווג קבלני

הצוות המקצועי של ההתאחדות מגיש עבור חברי ההתאחדות
בקשות להעלאת סיווג בפנקס הקבלנים בעלות מסובסדת .העלאת
סיווג מתבצעת כעבור שנה מהרישום בפנקס הקבלנים ובהתאם
להוראות החוק .במסגרת השירות צוות ההתאחדות מגיש בקשות
להעלאת סיווג מענף  131א ק (לעבודות עד  360,000ש"ל לפרויקט)
לענף  131א ( 1לעבודות עד  ₪ 1,627,000לפרויקט) ,העלאת סיווג
מסיווג  131א  1לסיווג  131א ( 2לעבודות עד  ₪ 3,258,000לפרויקט)
וכן הלאה .כמו כן ,צוות ההתאחדות מגיש עבור חברי ההתאחדות
בקשות להעברת רישיון מעוסק מורשה לחברה ,וההיפך.

הגשת בקשות לרישום כקבלן המוכר לביצוע
עבודות ממשלתיות " -קבלן כוכבית"

הצוות המקצועי של ההתאחדות מגיש עבור חברי ההתאחדות
בקשות לרישום כקבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות במנהלת
קבלן מוכר ,בעלות מסובסדת לחברי ההתאחדות בלבד.

פתרון סכסוכים עם עובדים במסגרת ועדות
פריטטיות – הליך גישור לחברי ההתאחדות בלבד!
חברי ההתאחדות זכאים לייעוץ בהתמודדות עם תביעות עובדים
וליווי אישי במסגרת הוועדה והכל בעלויות מסובסדות לחברי
ההתאחדות בלבד.

עדכונים שוטפים בזמן אמת

כלל חברי ההתאחדות מקבלים בזמן אמת את העדכונים החשובים
בענף – הוראות משרד הביטחון בנוגע לכניסת עובדים פלשתינאים
לעבודה בשטחי ישראל ,הוראות בנוגע להמשך עבודה בזמן סגר
עקב נגיף הקורונה ,ימי עיון מקצועיים ועוד.

ליווי אישי מטעם הצוות המקצועי של ההתאחדות
כל חבר התאחדות מקבל ליווי אישי על ידי איש צוות ,מהצוות
המקצועי של ההתאחדות ,אליו הוא מפנה את שאלותיו המקצועיות
ורשאי להיעזר ולהתייעץ עימו בכל עת.

הגשת בקשות לרישיונות לעובדים פלשתינאים

צוות ההתאחדות מגיש עבור חברי ההתאחדות בקשות לקבלת
רישיונות להעסקת עובדים פלשתינאים בעבודות שיפוצים.

קבלת תעודת חבר יוקרתית

עם הצטרפותם ,חברי ההתאחדות מקבלים תעודת חבר יוקרתית אותה
יוכלו להציג ללקוחות .עקב הפרסומים הרבים באמצעי התקשורת,
תערוכות וכנסים בהם משתתפת ההתאחדות ,הציבור מודע לחשיבות
העסקת קבלן שיפוצים חבר ההתאחדות והצגת תעודה שכזו מהווה
יתרון על פני קבלן שתעודה זו אינה נמצאת ברשותו.

הנחות בקורסים והשתלמויות מקצועיות

חברי ההתאחדות זכאים להנחות והשתלמויות מקצועיות במכללות
ומוסדות לימודיים שונים בפריסה ארצית.

קיום ימי עיון מקצועיים ללא עלות לחברי ההתאחדות
ההתאחדות מציעה לחבריה מגוון פעילויות וימי עיון מקצועיים ללא
עלות לחברי ההתאחדות ,המתבצעים בשיתוף גורמים מקצועיים
ומובילים במשק ,שנועדו להעלות את רמתם המקצועית של
הקבלנים ולתרום להם במסגרת עבודתם היומיומית.

חשיפה באתר התאחדות קבלני השיפוצים

חברי ההתאחדות זכאים לפרסום חינם באתר ההתאחדות (www.
 .)rcu.co.ilלמימוש ההטבה יש ליצור קשר עם ההתאחדות בטלפון
הרשום מטה.

שיתוף מידע בדבר צורך בעובדים
ועבודות בענף השיפוצים

ההתאחדות פועלת לרווחת חבריה ומפרסמת ביניהם מידע בדבר
עובדים המחפשים תעסוקה בתחום השיפוצים וכן לגבי עבודות
פנויות בתחום זה.

ועדת גישור

על מנת לחסוך לחבריה עוגמת נפש ו/או נזק כלכלי במסגרת
פעילותם העסקית ,ההתאחדות מעמידה לרשות חבריה ועדת גישור
מטעמה לצורך פתרון סכסוכים באופן איכותי ומקצועי במקרה
שנתגלתה מחלוקת בינם לבין לקוחותיהם.

ייעוץ משפטי לחברי ההתאחדות

חברי ההתאחדות זכאים לייעוץ משפטי ע”י עורך-דין.

מלבד ההטבות הנ"ל ,ההתאחדות מציעה לחבריה הטבות נוספות מעת לעת

טלפון להצטרפות ולבירורים1-700-700-426 :

הבית
איטוםהענף
מצב

חורף חם
ונעים
   ד”ר גרגורי מושייב,
טכנולוג ראשי ,ביג’י טכנולוגיות

איך נערכים
לחורף מבחינת
איטום הבית?
הנה הטיפים
החשובים של
מומחי בי ג'י בונד
כדי שתישארו
יבשים
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החורף כבר מעבר לפינה וחשוב לוודא
שהמבנה מוכן לקראת העונה הגשומה.
לכן ליקטנו עבורכם את הטיפים החשובים
של מומחי .BG Bond

מתי?
כדאי להתחיל במלאכת האיטום הרבה
לפני שטיפת הגשם הראשונה ירדה
מהשמיים ,עדיף בחודשי הקיץ ,יולי-
אוגוסט ,ככל שנקדים לאטום היטב ,עם
חומרים איכותיים ועבודה מקצועית ,ככה
נגיע מוכנים לחורף.
טיפ מנצח:

זכרו איטום של משטחים רטובים
בחורף תפגע באיכות החומר
וביכולתו לאטום.

הכנות לפני איטום
רוב בעיות האיטום נגרמות מליקויי בניה
והתיישנות החומר -בגגות או דרך פתחים
בחלונות ,הרבה פעמים מרזב וניקוז סתום,
או אוסף של עלים או לכלוך כמו ניירות
ושקיות יכולים לגרום לסתימה והיווצרות
"שלוליות" גדולות .לכן ,מומלץ לפני
שמגיעים הגשמים הראשונים (גם בשגרה)
לנקות את כל הלכלוך שעלול ליצור
שלוליות ,לבדוק היטב אזורים בעייתיים
כמו מנועים של מזגנים ,דודי שמש וכו'
היושבים ישירות על האיטום ,מומלץ שלא
יבואו במגע ישיר על הגג ,אלא יהיו מורמים
בצורה תקנית.

רשת סינון תקינה למרזב ,חשובה מאוד,
ואם אינה תקינה ,כדאי להחליפה.
בעיית איטום בגג או בחלון שלא טופלה עד
החורף תגרום לגשם לחדור ולהישאר בתוך
הקירות ומשם הדרך להתפתחות רטיבות
ועובש קצרה ולא נעימה .המים הלכודים
הופכים לאדים שיוצרים לחץ על תשתית
מה שגורם להיפרדות של שכבת הטיח
מהתשתית (שכבת הבסיס) ובכך לשורה
של ליקויים כמו סדקים וקילופים של הטיח.

האיטום הקיים
יש לבדוק מהו סוג האיטום הקיים בגג–
יריעת ביטומן ,ציפוי זפת ,אקרילי או
פוליאוריטן – חשוב לדעת כי איטום בזפת
בגגות דורש תחזוקה שוטפת מכיוון שהוא
בצבע שחור וקולט חום רב שפוגע באיטום
לאורך זמן .כדי למנוע זאת חשוב לתחזק
ולהלבין אותו בתדירות גבוהה ,אם הוא לא
מתוחזק נכון עלולה להיווצר בעיית איטום
בחורף ועומס חום במבנה בקיץ .אם אתם
מעדיפים תחזוקה קלה יותר ,אפשר לבחור
בחומר איטום והלבנה אקרילי כמו .BG GLU

טיפ מנצח:
כאשר האיטום הקיים הוא אקרילי
או פוליאוריטן ורוצים לחדשו ,נדרש
לחדש את האיטום הקיים עם אותו
סוג חומר.

לא לשכוח את הקירות
אחרי שטיפלתם בגג תפנו לטיפול בקירות
כי הבית הוא מכלול שלם .נקודות החולשה
בכל מבנה הם החיבורים ,הפינות והסדקים
אם כבר יש כאלו .בבתים משותפים שבהם
אין גישה לסדקים אין מנוס אלא להגיע
אליהם מבחוץ באמצעות חברות סנפלינג
מתמחות .מומלץ לאטום את הסדקים
והתפרים בחומרים ייעודיים ,כמו בי ג'י
אקרילית  203או .BG SUPER ,PU 40

טיפ מנצח :לאחר סגירת המרווחים
והסדקים בקירות מומלץ לצבוע
את הקיר החיצוני בצבע בי ג'י
סופר גמיש רב עובי.

איטום פתחי חלונות
בעיות רטיבות יכולות להיווצר מפגמים או
בעיות בחלונות ,ואם כך הדבר ,יש לבצע
את התיקונים ישירות בהם ,או בחיבורים
של הפתחים למבנה.
יש לאטום היטב באמצעות סיליקון בי
ג'י  103ניטרלי בהיקף הפתח כך שבין
המשקוף והקיר לא ייווצרו פתחים ,גם לא
הקטנים ביותר ,שיאפשרו חדירת מים.

בעיית איטום בגג או
בחלון שלא טופלה
עד החורף תגרום לגשם
לחדור ולהישאר בתוך
הקירות ומשם הדרך
להתפתחות רטיבות ועובש
קצרה ולא נעימה

חשוב להקפיד על איטום מלא במקומות
בהם יש ברגים וחיבורים ,במסגרת החלון.

בנוסף קיימים סיליקונים ומסטיקים לאיטום
סביב פתחים ,חריצים וסדקים.

פתחי ניקוז במשקופי החלון חשובים כיוון
שהם מאפשרים מעבר מים החוצה ,אם
נאסף גשם ,נדרש שיפוע נכון של אדן
החלון – בכדי שהמים יזרמו כלפי מטה.

אנו מחזיקים ב:

איך בוחרים חומר
מתאים לאיטום?
יש מגוון חומרים איכותייםBG Bond .

מציעה נבחרת של מוצרי איטום מובילים
ועובדת בימים אלו על פיתוח של מוצר
חדשני ואיכותי במיוחד שייכנס בקרוב
לשוק .בשלב זה אפשר לבחור בין חומר
ציפוי אקרילי כדוגמת  ,BG GLUשמגשר על
סדקים דינאמיים ,אוטם את הגג וגם צובע
אותו בגוון לבן עמיד  UVהעוזר להפחתת
ספיגת קרני השמש בקיץ ,ובכך מפחית את
עומס החום בתוך המבנה.

• – BG SUPERלאיטום והדבקה בחוזק רב,
בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ,ניטרלי,
אינו מכתים ותוקף מתכות.
• – BG PU40מסטיק פוליאוריטני לאיטום
ומילוי תפרים ,סתימת חורים וסדקים.
• – BG 103סיליקון נטרלי לאיטום
והדבקה שאינו מכתים ואינו תוקף
מתכות.
• – BG 203מסטיק אקרילי סופר גמיש
לאיטום ומילוי מרווחים.

טיפ מנצח :לא לחסוך בחומרים
איכותיים ,ההבדל במחיר בין
סיליקון זול ליקר הוא זניח אך
הפעולה שהם יעשו שונה לגמרי.
זהו מקרה קלאסי של מה שזול
יעלה ביוקר בהמשך.
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גבס

הבשורה:

כיסוי אקוסטי לצנרת
   אתי מרקוביץ-עשני,
מנהלת שיווק ומכירות מוצרי
גמר ,אורבונד

נמצא פתרון יעיל
לבעיית הרעש
הנוצר בצינור
קולחין (ביוב) ויוצר
מטרד אקוסטי
המפריע

הבניה לגובה הפכה להיות פופולרית יותר
ויותר בשל משאבי קרקע מוגבלים .עם
זאת ,היא עלולה לעיתים ליצור גם קשיים,
שמהווים אתגר למתכנן ולמבצע.

בעיה נפוצה בבנייה לגובה ,הינה הרעש
הנוצר בשל מעבר נוזלים ומוצקים בצנרת
הביוב העוברת בין הקומות לכל גובה הבניין.
רעשים אלו הם מטרד מציק במשך כל שעות
היממה ,מפריעים ביום ומדירים שינה בלילה,
וללא ספק פוגעים באיכות החיים של הגרים
בדירות ,עובדים במשרדים או במבני ציבור.
בשל הצורך החשוב במציאת פתרון
למטרד הזה ,פורסם תקן ישראלי 1004
חלק  4המחייב כל מתכנן ומבצע לעמוד
בקריטריונים הנדרשים מניקוז מי גשמים,
מים נקיים דרך מי ברזים ,מים דלוחים ועד
נוזלים ומוצקים שמהווים מי שופכין.

הפתרון :אלמנט גבס מבודד
חברת אורבונד מבית  KNAUFמציעה
כיום פתרון נוח ,עמיד ומהיר מאוד לביצוע
– אלמנט גבס מוכן לכיסוי אקוסטי של
צנרת ,הכולל בידוד אקוסטי מובנה בתוכו.
האלמנט הוא חיפוי מובנה ,שמיוצר מלוחות
גבס במגוון תצורות ,מידות ואורכים שונים,
הכול לפי דרישות ותכנון פרויקט ספציפי.
הכיסוי האקוסטי ,מפחית למעשה את לחץ
הקול הנובע מהצנרת ,ובזכות כך נוצר שקט
בדירות ,משרדים או כל חלל אחר הצמוד
לתוואי מעבר הצנרת בבניין.
הכיסוי האקוסטי של חברת אורבונד,
מותאם לדרישות תקן ישראלי  1004חלק 4
להפחתת לחץ הקול  Lwiשנוצר כתוצאה
ממעבר מים או שפכים דרך דירת מגורים,
משרד או מבנה ציבור .הכיסוי האקוסטי
מיוצר מלוחות גבס עמידים במים ,חד
קרומיים או דו-קרומיים ,וכולל בידוד
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מינראלי אקוסטי פנימי מודבק בעובי  25מ"מ
וצפיפות  24ק"ג למ"ק.

קיים גם כיסוי עם לוחות בלבד ללא הבידוד,
כאשר עיטוף הבידוד יבוצע על ידי הקבלן
ישירות על הצנרת באתר הבניה.
הפתרון החדש של אורבונד מקצר את
לוחות הזמנים של הפרויקט מכיוון שהוא
מגיע מוכן להתקנה קלה ומהירה מאוד
באתר ,בעזרת קונסטרוקציית גבס חלקית
בלבד ,ללא צורך בחיתוכים או פינות
שפכטל .ייצור האלמנט המבוצע באופן
תעשייתי במפעל ולא באתר הבנייה ,מקנה
לו רמות גמר ודיוק גבוהות במיוחד והוא
מוכן להדבקת אריחים או לצביעה.
זאת ועוד ,הפתרון הוא כלכלי ומשתלם
מאוד .צורות נפוצות של הכיסוי הן צורת
האות "ר" וצורת האות "ח" במידות
המותאמות לקוטר הצנרת המיועדת
להסתרה .קבלנים רבים מזמינים את אורך
הכיסוי בהתאמה מדויקת לגובה הקומה וכך
חוסכים עבודת חיתוך באתר ,לכלוך ויצירת
פחת ופסולת נוספת להטמנה.

תמונה באדיבות אורבונד.
עיצוב פנים ואדריכלות ,איריס מנורה

קבלני אינסטלציה

משדרגים את
האינסטלטורים
   נעם גל

המלחמה בתופעת
החאפרים מגיעה גם
לקבלני האינסטלציה:
רישום כקבלן
אינסטלציה יאפשר
לגייס ולהכשיר
מחוסרי עבודה
כתוצאה ממשבר
הקורונה .אינסטלטור
שיעבוד ללא רישיון -
יעבור על החוק

במסגרת הפעילות להסדרת תחום
השיפוצים בישראל ומיגור תופעת החאפרים,
ולאחר כשנה מאז הביאה התאחדות קבלני
השיפוצים לחיוב רישום קבלני שיפוצים
בפנקס הקבלנים על פי החוק ,מגיע תורם
של האינסטלאטורים .מטרת המהלך היא
לסייע להכשיר מקומות עבודה נוספים בענף
אליהם ניתן לגייס מחוסרי עבודה שנפלטו
מעולם התעסוקה בעקבות משבר הקורונה.
התאחדות קבלני השיפוצים בשיתוף
רשם הקבלנים אילן אליהו ,ומשרד הבינוי
והשיכון ,מסדירה בימים אלה גם את ענף
האינסטלציה שימוסד כפי שמוסד ענף
השיפוצים ומעתה ,קבלני האינסטלציה
יקבלו סיווג מיוחד לתחומם .קבלני
אינסטלציה אשר יבצעו עבודות שסכומן
מעל  44אלף שקלים ,יחויבו להירשם בפנקס
הקבלנים .ההרשמה כקבלן אינסטלציה
מוסמך מיועדת לעוסקים בתחום מעל
 5שנים ומסתמכת על ניסיון מקצועי.
אינסטלטור ללא רישיון  -יעבור על החוק.
אינסטלטורים שיעבדו בעבודות של עד 44
אלף שקלים לא ידרשו בשלב זה להירשם
בפנקס הקבלנים.

המבחנים הראשוניים לקבלני האינסטלציה
יתקיימו בשבועיים הקרובים כאשר ההכשרה
לקראת המבחנים כוללת גם הכשרה
לעבודה בהתאם להגבלות הקורונה.
אינסטלטור שיעמוד בתנאי המבחנים ובציון
עובר ,יקבל רישיון מטעם רשם הקבלנים
אשר מאפשר לו לגייס ולהכשיר עובדים
מקרב מחוסרי העבודה במשק בעקבות
משבר הקורונה ,שלהם כישורים נדרשים-
למשל עובדי הבמה.
לדברי ערן סיב יו"ר התאחדות קבלני
השיפוצים" ,המצב בשוק השיפוצים
ועבודות התחזוקה השתנה מאז התפרצות
מגיפת הקורונה .ישנם קבלני השיפוצים

אשר מדווחים על ירידה משמעותית בנפח
העבודה ומנגד ,קבלני שיפוצים אחרים
מדווחים כי לא היה שינוי בעקבות הקורונה
או אפילו על עלייה בכמות העבודה.
רבים מקבלני השיפוצים רואים ברישיון
דרך ואפשרות לקבל עבודות רבות יותר
ולהרחבת העסק .בחודשיים האחרונים
ניכרת עלייה בפניות לשיפוצים ושינויים
בתכנון הבית אצל מי שמכשירים שטחים
לטובת עבודה מהבית ,לטובת מיקום בבית
של עסקים קטנים בתחום הלייפסטייל
(עיצוב תכשיטים ובגדים ,אסתטיקה) וכן
לטובת יחידת מגורים לצעירים שחוזרים
לגור עם ההורים .בנוסף ,קבלני שיפוצים
רבים מדווחים על עלייה בעבודות שיפוצים
בחדרי האמבטיה .כל אלה מצריכים ידע
ושינויים תכנוניים בין השאר גם בתחום
האינסטלציה .זו יריית פתיחה במיסוד ענף
האינסטלציה בישראל ,ממש כפי שעשינו
בענף השיפוצים".
במסגרת הרישום של קבלני האינסטלציה
בפנקס הקבלנים ,הם יעברו מבחנים שיערכו
על ידי משרד הבינוי והשיכון ורשם הקבלנים,
אשר אמון על תחום הרישום ,יירשמו בפנקס
הקבלנים ויוכלו להציג בפני הלקוחות רישיון
עבודה .בנוסף ,הקבלנים יקבלו תעודה,
הכשרות מקצועיות בתחום ,אישור להעסקת
עובדים וכאמור ,רישיון מסודר לעבוד בתחום
האינסטלציה בעבודות שהיקפן עולה על 44
אלף שקל לעבודה.
כל ההכנות למבחנים נעשו בתיאום עם
התאחדות קבלני השיפוצים והותאמו למצב
כך שהן מתקיימות בקבוצות קטנות בהתאם
להנחיות הקורונה ,בהכשרות יש דגש על
בטיחות בעבודה ותאונות עבודה כאשר ציון
המעבר במבחני הבטיחות הוא .80
במקביל ליוזמה החדשה ,התאחדות קבלני
השיפוצים נמצאת כיום עם הפנים קדימה,
למיצוי הפוטנציאל ,מימוש זכויותיהם
של קבלני השיפוצים להירשם כקבלנים
רשומים בפנקס הקבלנים ולהעלאת הרמה
המקצועית והמוניטין של הענף.
ההתאחדות עורכת ימי עיון והשתלמויות
מקצועיות ,מגישה עבור הקבלנים את
הבקשות לרישום בענף השיפוצים בפנקס
הקבלנים ומקדמת פרויקטים לשיקום מבנים
בקהילה בשיתוף הקבלנים שמתנדבים.
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מצב הענף

ממשיכים להפגע בתאונות
עבודה

אין אורחים ,אז משפצים:
מלונות מנצלים את הסגר

גם בתקופת הסגר והקורונה ,ממשיכים לדווח כלי התקשורת – לרוב
בידיעות קטנות שיש להתאמץ כדי למצוא ,על תאונות עבודה.

השמיים סגורים? התיירים מחו"ל לא מגיעים כבר חודשים? ההכנסות
על אפס? • יש מלונות שהחליטו לנצל את הזמן הזה לשיפוץ כולל
• "ההתאוששות תהיה מהירה יותר ממה שאנחנו חושבים"

•באתר  ynetדווח ב 30/9-על מותו של עובד בן  ,22שנהרג
בקריסת תקרה בדירה בעפולה.
•חיים יעקב שלום ,תושב ביתר עילית ,נהרג לאחר שתקרת דירה
שבה עבד התמוטטה עליו .מדובר בעובד ה 24-שנהרג באתרי
בנייה מתחילת השנה.
•באתר מדווחים כי התאונה אירעה בדירה ברחוב צבי פנקס ,סמוך
ל .13:30-חובשי רפואת חירום במד"א ,שחזרו לאתר" :כשהגענו
למקום ,הובילו אותנו אל הפועל שנלכד תחת חלקי בטון שקרסו
מהתקרה .הוא היה מחוסר הכרה וסבל מחבלה רב-מערכתית קשה.
יחד עם הפועלים ,חילצנו אותו והענקנו לו טיפול רפואי מתקדם
שכלל עיסויים ,הנשמות ומתן תרופות ,הוא פונה בניידת טיפול
נמרץ לבית החולים תוך המשך ביצוע פעולות החייאה".
•במעריב דיווח ב 1/10-על פועל כבן  40נפצע בינוני כשנפל מגובה
במהלך עבודות שיפוצים בקרית ביאליק .הוא פונה לבית החולים
רמב"ם ,עם חבלת ראש.
•ב 12/10-דווח בערוץ  7על פועל שנפל מגובה במהלך עבודות
שיפוצים בתל אביב .מדובר בפועל בן  44נפצע באורח בינוני
לאחר שנפל מגובה במהלך עבודות שיפוצים ברחוב קהילת
בודפשט בתל אביב.
•חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו
לבית החולים איכילוב.
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פורסם בגלובס ,ב19/9/20-

שנת  2019תיזכר כשנת שיא במספר התיירים שפקדו את ישראל
( 4.55מיליון) ובמספר הלינות בבתי מלון ( 26מיליון לינות 47% ,מהן
של תיירים) .המלונאים זרחו וציפו בכיליון עיניים לשבירת שיא נוסף
ב .2020-ואז באה מגפה ששינתה את הכול .יותר מ 95%-ממלונות
ישראל מצאו את עצמם סגורים בדיוק בעונה שבה האורחים היו
אמורים להגיע בהמוניהם .רבים מהם השכילו להפוך את הלימון
המאוד מריר הזה שהוציא  40אלף מעובדי הענף לחל"ת ,לסוג
של לימונדה ונכנסו למרתון של שיפוצים .כאלה שתוכננו מראש
והעמיקו עם המשבר וכאלה שהיו הזדמנות למתיחת פנים לקראת
ההתאוששות .מעכו ועד אילת  -אילו שינויים עברו המלונות?
כך למשל ,מלון חוף התמרים בעכו ישופץ בהיקף של  10מיליון
שקלים .מתוכם כשליש כבר בוצע בפועל .כל  125החדרים במלון
שהוקם לפני  40שנה ,נכללו בשיפוץ.
מלון נורמן בתל אביב ,מלון חדש יחסית ,שהוקם ב 2014-וכולל
 50חדרים ,שופץ גם כן .בהנהלת המלון מסרו כי ניצלו את הסגר
לשיפוצים שייתכן שלא היו עושים במצב אחר ,למשל פירוק התקרה
במסעדה ,שלא ניתן לביצוע כאשר המלון והמסעדה מאוכלסים.

שיפוץ מלכותי – ב 10-מיליון
שקלים
בשנה שעברה שופץ בית פרוגמור שהועבר לנסיך הארי ולמייגן
מרקל ב 2.4-מיליון ליש"ט ■ בני הזוג השיבו את הסכום כמתחייב -
לאחר שפרשו מתפקידיהם המלכותיים


פורסם בדה מרקר ב8/9/20-

הנסיך הארי החזיר למשלם המסים הבריטי  2.4מיליון ליש"ט (3.2
מיליון דולר) בגין מימון שקיבל לטובת שיפוץ ביתו בווינדזור שיועד
למגורים שלו ושל אשתו מייגן מרקל ,לפני שוויתרו על מחויבותם
המלכותית ועברו לקליפורניה.
דובר מטעם בני הזוג אמרו אתמול (שני) כי הארי החזיר את הכסף לקרן
הממשלתית של משפחת המלוכה .לדבריו ,הסכום "מכסה לחלוטין את
הוצאות השיפוץ ההכרחיות של בית פרוגמור" ,ששוכן ממערב ללונדון
בסמוך לארמון ווינדזור של מלכת בריטניה אליזבת השנייה.
הוא אמר שבית פרוגמור יישאר הבית של הארי ומייגן ,הדוכס
והדוכסית מסאסקס ,כשיבקרו בממלכה.
פירוט ההוצאות של בית המלוכה ל 2019-הציג הוצאות של 2.4
מיליון ליש"ט על שיפוץ הבית ,שכללו חיזוק המבנה ,עבודות חשמל

וריצוף חדש .הארי ומייגן הסכימו להחזיר את הכסף ולשלם שכירות
על הבית כחלק מההסכם שאליו הגיעו עם משפחת המלוכה במארס
ובו הודיעו על הפסקת מחוייבותם כבני משפחת המלוכה.

על המדף
בי ג'י בונד מציגה :בי ג'י גלו לאיטום חורף

אורבונד מציגה :טיח דו שכבתי צמנטי – KP 222

ציפוי אקרילי גמיש וחדש לאיטום הגג

טיח צמנטי עשיר בפולימר דוחה מים

בי ג'י  GLUהוא ציפוי אקרילי גמיש שאוטם את
הגג וגם צובע אותו בגוון לבן עמיד  UVהעוזר
להפחתת ספיגת קרני השמש בקיץ.
תכונות עיקריות:
•לאיטום איכותי בגגות שטוחים ,גגות אסבסט,
גגות רעפים וכו' בעלי שיפועים תקינים.
•מגשר על סדקים דינאמיים.
•מפחית עומס חום במבנה.
•קיים בגווני לבן ,טרקוטה,
אדום ואפור.
•מומלץ ליישום בקיץ ,אך
ניתן ליישום גם במקרה
של מרווח של כמה ימים
יבשים בחורף.

טיח דו שכבתי צמנטי –  KP 222מיועד ליישור קירות ותקרות חוץ
מוגנים ולפנים כגון :מרפסות ,עמודים ומסתורי כביסה.

למידע נוסף:
ניתן לפנות למשרדי ביג'י
בטלפון 08-6874001

שימושים עיקריים:
•מערכת טיח דו שכבתי המשמשת כשכבת יסוד ושכבת יישור.
•מתאים ליישום בחדרים רטובים.
•מתאים לשימוש בבתי מגורים,
מבני תעשיה ,מבני ציבור ועוד.
•מתאים ליישום ידני והתזה
במכונת טיח.
•תערובת מוכנה לשימוש
בתוספת מים בלבד.
צוות המומחים של אורבונד
ישמח לעמוד לרשותכם
בכל עת.
לייעוץ טכני ומידע נוסף:
www.orbond.co.il
.1700-70-50-75
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שיפוץ המבנה של עמותת אכפת .מימין :השרה אורלי לוי אבקסיס ,יו"ר עמותת אכפת דוד אגייב ויו"ר התאחדות קבלני השיפוצים ערן סיב .צילום :יח"צ

ההתאחדות ,בשיתוף המרכז לחיזוק קהילתי,
שיפצו את מבנה עמותת "אכפת" בתל אביב
המבנה נחנך ערב חג הסוכות .השיפוץ זכה לתהודה בכלי תקשורת רבים

רגע לפני ערב חג סוכות ,נחנך מבנה הדירות של עמותת
"אכפת" בשכונת התקווה בתל אביב ,לאחר ששופץ על ידי
המשרד לחיזוק וקידום קהילתי ,בשיתוף התאחדות קבלני
השיפוצים .המבנה מהווה בית לדרי רחוב ומכורים נקיים וכן,
תחנת התרעננות לדרי רחוב.
יו"ר ומייסד עמותת אכפת ,דוד אגייב ,מספר כי העמותה
מפעילה את אחד ממיזמי השיכון הגדולים ביותר למחוסרי דיור
ומכורים נקיים .מטרתה לקדם ,להעצים ולשקם את דרי הרחוב
ולשלבם בחברה .אגייב נטל אף הוא חלק בשיפוץ המבנה.
המבנה המדובר בשכונת התקווה מאכלס בתוכו  34מחוסרי
דיור .השיפוץ הנוכחי כלל את חדרי השירותים ,עבודות
צביעה ושפכטל ,תיקונים של ליקויים בטיחותיים ,התקנת
תאורה חדשה ווילונות חדשים בכל המתחם .בנוסף ,העניקה
התאחדות הקבלנים סט בגדים לכל מחוסר דיור שכולל
מגבות ,תחתונים ,גופיות ,סרבל ועוד.
השיפוץ נעשה במסגרת פרויקט "משפצים קהילה" של
המשרד לחיזוק וקידום קהילתי יחד עם התאחדות קבלני
השיפוצים בישראל ,בעלות של כ 30-אלף שקל.
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השרה לחיזוק וקידום קהילתי ,אורלי לוי אבקסיס ,אמרה
כי" :עמותת אכפת ,שהקים דוד אגייב ,היא אחת העמותות
החשובות בעשייה החברתית בישראל .ההתגייסות של קבלני
השיפוצים בפרויקט הזה מרגשת ומעוררת השתאות .כבר
נאמר במקורותינו שדירה נאה מרחיבה דעתו של אדם – זו
דוגמא ליכולת שלנו לפעול ברמה הלאומית על מנת לחזק
קהילות .אני מודה ליו״ר התאחדות קבלני השיפוצים ,ערן
סיב ,ולקבלנים שהוא מייצג על שיתוף הפעולה וההירתמות
לעשייה חשובה זו.״
יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים בישראל ,ערן סיב ,אמר כי:
"כגוף שכולל בתוכו מספר גדול של עצמאים קטנים שמרגישים
על בשרם את הפגיעה הכלכלית כתוצאה ממשבר הקורונה,
אנחנו לא שוכחים את החלק בציבור שנזקק לתרומה וגם
בזמנים קשים אלה אנחנו עושים הכל לטובת סיוע למי שצריך
ככל שניתן ,ושמחים לקחת חלק במיזם החשוב והמשמע
ותי הזה ביחד עם המשרד לחיזוק וקידום קהילתי .עבודות
השיפוצים במסגרת שיתוף הפעולה ,נעשות במטרה אחת-
לתרום את חלקנו לקהילה ,ללא כל רווח .אנחנו שמחים
להעניק לחסרי הדיור בפרויקט הספציפי הזה ובפרויקטים".

המשך בעמוד 30
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פרוייקט
בטוח״
״שיפוץ
פרוייקט
״שיפוץ בטוח״
השיפוצים בישראל
קבלני השיפוצים
התאחדות קבלני
התאחדות
בישראל
לאומי-קרן מנוף
לביטוח לאומי-קרן
המוסד לביטוח
בשיתוף המוסד
בשיתוף
מנוף
בטוח יותר
עבודה בטוח
עתיד עבודה
למען עתיד
פועלים למען
פועלים
יותר
השיפוצים בישראל
התאחדות קבלני
הקבלנים לקבל
את הקבלנים
ומזמינים את
ומזמינים
לקבל
לאומי-קרן מנוף
המוסד לביטוח
בשיתוף
עלות
ללא
מקצועיות
הכשרות
מקצועיות
הכשרות
עלותיותר
ללאבטוח
עבודה
למען עתיד
פועלים
הבטיחות
בתחום
הבטיחות לקבל
בתחום הקבלנים
ומזמינים את
להשתתףעלות
מקצועיות ללא
הכשרות
בפרוייקט
יבחרו
הקבלנים
בפרוייקט
להשתתף
אשר יבחרו
אשר
הקבלנים
הבאים
בנושאים
מקצועיות
הכשרות
הבטיחות
בתחום
בנושאים הבאים
מקצועיות
יקבלו הכשרות
יקבלו

להשתתף קורס
קורס
קורס
בפרוייקט
הקבלנים אשר יבחרו
הבאים
יקבלו
מקצועיות בנושאיםעזרה
הכשרות עבודה
בטיחות

ראשונה
בגובה
בעבודה
קורס
קורס
קורס
עזרה
עבודה
בטיחות
ובנוסף יקבלוראשונה
בגובה
המעידות עלבעבודה
המשתתפים:
יקבלו המשתתפים:
בקורסים ובנוסף
השתתפות בקורסים
על השתתפות
תעודות המעידות
יוענקו תעודות
בפרוייקט יוענקו
למשתתפים בפרוייקט
למשתתפים
ריתמה
ריתמה
קסדת
ווסט
כפפות
סרבל
כלי
קסדת
ווסט
כפפות
סרבל
חגורת כלי
חגורת
לעבודה
לעבודה
בטיחות
זוהר
בד
עבודה
עבודה
יוענקו תעודות זוהר
למשתתפים בפרוייקט בד
עבודה
המשתתפים:
המעידות על השתתפות
בגובה
ובנוסף יקבלו עבודה
בטיחות בקורסיםבגובה
מנוף ריתמה
השיפוצים.
והתאחדות קבלני
והתאחדות
קרן מנוף
קסדתקרן
לביטוח לאומי
המוסד לביטוח
המוסד
מלא של
במימון מלא
במימון
ההשתתפות בפרוייקט
ההשתתפות
שלווסט
כפפות
סרבל
השיפוצים.
לאומי --
בפרוייקט
כלי
קבלניחגורת
לעבודה
בטיחות
זוהר
בד
עבודה
עבודה
בגובה
מוגבל
המקומות מוגבל
מספר המקומות
להירשם  --מספר
מהרו להירשם
מהרו
לפרוייקט
בתנאי
לעמוד
מתחייב
לפרוייקט
ההרשמה
בתנאי
לעמוד
מתחייב
המשתתף
והתאחדות קבלני השיפוצים.
ההרשמהמנוף
לאומי  -קרן
לביטוח
המוסד
המשתתף של
ההשתתפות בפרוייקט במימון מלא
בלבד!
בתוקף
חבר
בתעודת
המחזיקים
השיפוצים
קבלני
לחברי קבלני השיפוצים המחזיקים בתעודת חבר בתוקף בלבד!
הפרוייקט לחברי
הפרוייקט
מהרו להירשם  -מספר המקומות מוגבל

מהפכת הבנייה באורבונד
סדרת טייחים ודבקים מתקדמים על בסיס צמנט

מוצרי טיח על בסיס צמנט
KP 105

הרבצה צמנטית

KP 222

טיח דו שכבתי צמנטי

KP 110

הרבצה צמנטית

KP 330

טיח ממ״ד צמנטי

KP 215

טיח חיצוני ופנימי צמנטי

KP 400

טיח תרמי צמנטי

KP 220

טיח חיצוני ופנימי צמנטי

FINISH BAGAR
שליכט בגר חוץ

דבקים וטיט לריצוף על בסיס צמנט
K1 DIY C1T

דבק אריחים צמנטי

K4 FLEX C1TE S1
דבק אריחים גמיש צמנטי

K2 DIY C2T

דבק אריחים צמנטי

K5 FLEX C2TE S1
דבק אריחים גמיש צמנטי

לפרטים פנה לסוכן המכירות שלך
או בטלפון1-700-70-50-75 :

K3 C2TE

K2 C2T

דבק אריחים צמנטי

דבק אריחים צמנטי

K80 FLOOR

K6 FLEX C2TE S2

טיט צמנטי לריצוף

דבק אריחים גמיש במיוחד

www.orbond.co.il

בטלפון03-6342853 :

BEST
QUALITY

