תקופת הקורונה –
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השרה אורלי לוי-אבקסיס:
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לפרויקט ‘משפצים קהילה’ מעוררת
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שיפוצים להחזיק בתעודה עמ’ 8
נשואים לעבודה :גל וקרן פלדמן
מתחזקים זוגיות וגם עסק לעיצוב
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דבר המנכ”לית
מנצלים את תקופת הקורונה
ריאיון
“אדם שלוקח קבלן צריך לדעת שיש לו אבא ואמא
השרה אורלי לוי-אבקסיס
מחמיאה לקבלני השיפוצים
קבלן בעבודה:
גל וקרן פלדמן מתחזקים זוגיות ועסק לעיצוב ושיפוץ
חיפוי:
המדריך לחיפוי פנים

דצמבר 2020
התאחדות קבלני השיפוצים
יו״ר ערן סיב
מנכ"לית עו"ד נטלי שמעון-ויינשטיין
מ״מ יו״ר שאבי ונטורה
מ"מ יו"ר גבריאל אלון
טלפון לכל נושא והצטרפות
1-700-700-426
מיילNatalie.w@rcu.co.il :
פקס077-4501005 :

גבס:
יישום גבס בחדר רטוב
חומרי גלם:
על היתרונות של שימוש בחומרים המגיעים מוכנים בשקים
ביטוח:
מה הסעיפים שחייבים להיות בביטוח המקצועי שלכם
עיצוב:
מעצבי פנים מספרים מה קבלן השיפוצים יכול לעשות בעצמו

כתובת ההתאחדות:
רח׳ אחד העם  ,9תל אביב.
מיקוד 6525101
מערכת בטאון קבלני השיפוצים:
מו״ל :הוצאת מיל
www.mil-media.co.il

טלפון09-9545519 :
רח׳ כיבוש העבודה ,13
הרצליה 46322
עורך :זיו מאור

ziv@mil-media.co.il

חדשות:
ידיעות חדשותיות הנוגעות לענף השיפוצים

עריכה גרפית :יואש ענבר

כתבו עלינו:
התאחדות קבלני השיפוצים בתקשורת

לצפיה במהדורה דיגיטלית של
המגזין וגליונות קודמים כנסו
לאתר ההתאחדות:
www.rcu.co.il

yoash.inbar@gmail.com

על המדף:
מוצרים חדשים שכדאי להכיר

בשער :מסעדה בעיצוב
ושיפוץ קרן וגל פלדמן.
צילום :ניר אלון
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דבר המנכ״לית

מחזקים
ומתחזקים
חברים שלום רב,

בפתח השנה האזרחית החדשה ,אבקש
לברככם בברכת שנה טובה ,שתהא השנה
הזו שנה מבורכת מלאה בימי אושר,
בריאות ,הצלחה ופרנסה טובה.

   נטלי שמעון-ויינשטיין,
עו”ד ,מנכ״לית התאחדות
קבלני השיפוצים

תקופת הקורונה
היא גם הזדמנות
להסדיר את
מעמדכם ,להשתלם
ולהשתלב בסיוע
לקהילה שמקדמת
ההתאחדות

שנת  2020תרשם לעד בספרי ההיסטוריה
כשנה ששינתה את פני העולם כפי שהכרנו
אותו .בחודשים שחלפו מאז פרוץ המגיפה
נאלצנו להסתגל במהירות למציאות
החדשה אשר הביאה איתה דרישות
לשינוי אורח החיים ,ביצוע התאמות לעסק
ומציאת נתיבים חדשים ויצירתיים.
אנו מצויים בפתחה של שנה אזרחית
חדשה ,חיסוני הקורונה הראשונים כבר
עשו דרכם לישראל וניתן להתחיל לקוות כי
אנו עדים לצעד הראשון של חזרה לשגרת
חיינו הקודמת.
ובכן ,שנת  2020הביאה עימה גם בשורות
טובות – הסכם שלום היסטורי בין ישראל
לאיחוד האמירויות .בהתאחדות צופים ,כי
הסכם שלום זה יוביל לכניסת משקיעים
חדשים למשק הישראלי ,צעד אשר יפתח
פתח לעסקאות נדל”ן ועבודות שיפוץ
ושדרוג של מבנים בישראל.
אנו תקווה כי כל אחד ואחת מכם ,העוסקים
בשיפוצים ,מצאתם את הנתיב הנכון על
מנת לצלוח תקופה סבוכה זו ומבקשים
להזכירכם כי צוות ההתאחדות עומד
לרשותכם בכל שאלה.
בחצי השנה האחרונה נתקלנו בלא מעט
קושי לקיים כנסים ,ימי עיון והשתלמויות
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מקצועיות ,נוכח ההגבלות ,הוראות משרד
הבריאות והרצון לשמור על שלומכם
ובריאותכם.
על אף הקושי ,בתקופת המשבר ,נוכחנו
לדעת כי קבלנים רבים ביקשו לנצל את
ההפוגה בלחץ העבודה עבור הסדרת
מעמדם כקבלנים רשומים וביצוע הכשרות
מקצועיות .כך ,לדוגמא ,ברבעון שחלף,
ביצענו הכשרות לעבודה בגובה לכ100-
קבלנים ועובדיהם ,קיימנו הרצאות בנושא
בטיחות בעבודה וימי עיון במגוון נושאים
כגון – איטום ,צבע ,אינסטלציה ועוד.
שמחנו לראות כי קבלני השיפוצים צמאים
לידע מקצועי ומבקשים לשפר את עבודתם
ולהיחשף למגוון רחב של חידושים בענף.
בימים אלה אנו מתחילים ליזום קורסים
והשתלמויות מקצועיות ,הן בOnline-
– באמצעות המחשב והן בקבוצות
קטנות .נשמח לראותכם לוקחים חלק
בימים אלה .אנו נמשיך ונעדכן בדבר
ימי העיון וההשתלמויות המקצועיות
לחברי ההתאחדות ונפרסם בהקדם לוח
השתלמויות עדכני לשנת .2021

ממשיכים לחזק את הקהילה
בהמשך לפרסומים במגזין הקודם ,אני
שמחה לבשר כי פרויקט ‘משפצים קהילה’
ממשיך בכל הכוח.
על אף השינויים שהביאה איתה הקורונה
והחששות באשר לעתיד הכלכלי ,גם
בתקופה זו התאחדות קבלני השיפוצים
בישראל בשיתוף עם המשרד לחיזוק
וקידום קהילתי ,ממשיכה להירתם ,לדאוג
ולסייע לאוכלוסיות קשות יום ולקדם
פרויקטים של נתינה לקהילה.
במסגרת הפרויקט ,מאות בעלי מקצוע
משפצים מרכזים קהילתיים ומקומות
בקהילה המשמשים אוכלוסיות מוחלשות
בכל רחבי הארץ .כל זאת בשיתוף הרשויות
המקומיות והקהילה המקומית.
כפי שהוזכר בכתבה הקודמת בנושא,
ההתאחדות פועלת במשך שנים רבות
בשיתוף פעולה עם ארגון “הנוער העובד
והלומד” במטרה להכשיר בני נוער לביצוע

שיפוץ מתחת "ויצו" חיפה בשכונת נווה דוד.
צילום :מתוך הסרטון שערך דוד שושן עבור ערוץ היוטיוב של ההתאחדות
עבודות שיפוצים .פרויקט שמטרתו להעניק
לבני הנוער ידע מקצועי ,עיוני ומעשי בענף.
בני הנוער מהנוער העובד והלומד נרתמו
אף הם למאמץ ולקחו חלק בביצוע עבודות
השיפוץ במרכזים הקהילתיים בהנחיית
קבלן מנוסה מטעם ההתאחדות.
המתווה לפרויקט כולל עשרות מרכזים
קהילתיים שישופצו במהלך השנה
הראשונה ,כאשר ההערכה הכללית היא
שיפוץ מתחמים בהיקף של כ700,000-
שקל תרומה בשנה .לטובת הפרויקט
נרתמו חברי התאחדות הקבלנים וארגוני
מתנדבים ,לשפץ מבנים שישמשו את
קהילה לצד שיפוצי חירום בדירות של
אוכלוסיות שידם אינה משגת .בנוסף,
ההתאחדות רותמת מצידה קבלנים
מקצועיים להדרכת הצוותים המקומיים
ולשיפוץ עצמו.
בטור הקודם ,שיתפתי אתכם בשיפוץ

שבוצע במבנה לדרי רחוב של עמותת
אכפת ובשיפוץ ביתה של נפגעת פעולות
איבה .הפעם אשתף אתכם בסיפורו של
מבנה נוסף ששופץ לאחרונה במסגרת
הפרויקט  -מתחם “ויצו” חיפה בשכונת
נווה דויד ,המהווה בית לתוכנית “צומחות
יחד” המיועדת לנשים נפגעות אלימות
וילדיהן שמתמודדות עם בניית חיים
עצמאיים בקהילה .השיפוץ כלל עבודה
מאסיבית על החלל עצמו ,צביעה ,התקנת
תיבות דואר ושיפור המראה הכללי של
הכניסה לבית ,התקנת פרקט וקיר מראות
שיאפשר לקיים בנוסף לפעילות הקיימת
גם חוגי ספורט ,הגנה עצמית והעצמה
לאותן נשים שחברות בתוכנית.
במסגרת חניכת הבית שמענו את סיפורה
המרגש של ר .אשר יצאה ממעגל האלימות
יחד עם ארבעת ילדיה ,אותם היא מגדלת
כיום לבד ללא תמיכה מהמשפחה .הבית החם
של ויצו מעניק לה את הכוח להמשיך הלאה,

לצמוח ומהווה עבורה משפחה של ממש.
אנו גאים לקחת חלק בפרויקט מרגש
וחשוב זה וקוראים גם לכם ,קבלני
השיפוצים ,להצטרף ולקחת חלק בימי
ההתנדבות שאנו מקיימים.
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
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בי.ג‘י .בונד  -לבחור נכון!

נבחרת הדבקים

המנצחת

של BG BOND

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 ( 268איטונג) 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
טל'www.bg-paint.co.il | 08-6874236 :

ריאיון

“אדם שלוקח קבלן צריך לדעת

שיש לו
אבא ואמא”
ב 40-שנות הניסיון שצבר חבר הנהלת
התאחדות קבלני השיפוצים יצחק בילס
הוא היה ישר כמו פלס עם לקוחותיו,
“אבל יש לא מעט חאפרים בחוץ,
שעושים לנו שם רע ומשקרים ללקוחות.
רבים מהם נעלמים מיד בתום העבודה,
והלקוח לא יכול לתפוס אותם אם קורה
משהו – על כך צריך לפקח”    מיכאלה טל
“כשלא הייתי קבלן רשום עדיין ,הפסדתי
עבודה בשווי מיליון וחצי שקל עבור
רופא ,שהבת שלו היתה עובדת ציבור.
כשהתחלנו את ההתקשרות ,הם אפילו
פיטרו את האדריכל שהיה להם ולקחו אחר
בזכות המלצה שלי .אבל כשבאנו לחתום
על חוזה שאלו אם אני קבלן רשום .עדיין
לא הייתי ,הבת שלו סירבה להעסיק אותי
והפסדתי את העבודה” ,מספר חבר הנהלת
התאחדות קבלני השיפוצים יצחק בילס
מחברת קיר-קל ,שמאז כבר הוסמך כקבלן
רשום ,מונה לחבר הנהלה ומקווה לשנות
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אחר ,עם לקוחות שונים .בכל פעם עומדים
בפני אתגר חדש ,וזה כיף ומעניין .כמו כן,
שואבים סיפוק רב כשרואים את התוצרים”.

בחופשת השחרור פתח בילס תיק במס
הכנסה ,והחל לעבוד בשיפוצים במלון נפטון
באילת ובהמשך במלון ימית בתל אביב.
“פירקתי ויטרינות ,שברתי קירות והתחלתי
לשפץ .מתחילת הדרך הבנתי שאני חייב
להיות עצמאי ,לאחר שעבדתי שבוע
בשביל קבלן שיפוצים והבנתי שהמקצוע
הזה בשבילי .אז הפכנו לשותפים”.

את המוניטין של קבלני השיפוצים.
בילס החל את דרכו המקצועית בענף
השיפוצים לפני כ 40-שנה די במקרה“ .עוד
לפני שהתגייסתי ,חבר הציע לי להחליף
אותו ביום עבודה ,כי לא רצה לתקוע את
המנהל שלו ללא מחליף .הלכתי בלי להבין
מה זה בכלל בניין ,ועבדנו באותו היום בבור
בקריה .במהלך השירות הצבאי הגעתי
למסקנה שזה סוג עבודה שיכול להתאים
לי ,כי מדובר במקצוע מאוד מגוון :בכל
יום עושים משהו שונה ונמצאים במקום

ההתמחות הגדולה של בילס היא דירות
ובתים פרטיים“ .אנחנו מסיימים את העבודה
במהירות .אני מגיע לדירה ,בוחן אותה
ויודע מה הולך להיות שם ,איך לתכנן את

המשך בעמוד 10

•במשקל•של•פחות•מטון
•מעולה•לפינוי•פסולת•בניין••
•מתאים•לעבודה•בתוך•מבנים•ועל•גגות
•הכלי•האידיאלי•לעבודות•בניה
מיגוון•אביזרי•קצה•שונים•באספקה•מיידית:
•פטיש•חציבה• •מערבל•בטון• •כף•נפתחת

עינב 03-9453275 | 050-8816666

המשך מעמוד 8
הדירה ואת השיפוץ .יצא לי לשפץ גם
חנויות ומשרדים .בקניון איילון בניתי את
רוב קירות הגבס ,כמו גם בגן העיר .במגדל
המאה בתל אביב שיפצנו את המרתפים
להג”א .שיפצנו משרדים בחיפה .עבדתי
מאוד קשה בתחילת הדרך ,אבל היום אני
מתמקד בלקוחות פרטיים ,בעיקר בגוש דן.
עד היום אני לא מפרסם את עצמי בשום
מקום ,אלא רק מפה לאוזן .גם ללא פרסום,
יש לי הרבה עבודה ,שאותה אני מבצע עם
קבלני משנה ועובדים משלי”.
בימים אלה עובד בילס על בית פרטי
בשיכון דן שהיה שייך לאדם מבוגר שאביו
מת בגיל  ,105והוא ביקש לשמור על הבית
כפי שהיה ,מבלי לעשות שינויים רבים.
“היה שם מעקה מדרגות ,קמין ישן וכדומה.
הרכבנו הכל מחדש והוא היה מאוד מאושר
ששמרתי על הדברים של הוריו .זה נותן לי
סיפוק לראות שהלקוח מרוצה .היום ,כשאני
כבר מבוסס יותר ,אני פחות מחפש את
הכסף ,אלא את הסיפוק”.

המאבקים של ההתאחדות
אל ההתאחדות הגיעה בילס דרך היו”ר ערן
סיב“ .בזמן שהם קמו והחלו להתאגד כגוף,
הייתי קונה חומרים מערן .כשהיו לי עבודות
באזור ,הייתי עושה תעודות משלוח אצלו.
הם בדיוק התארגנו והציעו לכל קבלן
לשלם  1,000שקל בשביל להגיש בג”ץ כדי
שיכירו בהתאחדות כגוף הייצוגי של קבלני
השיפוצים .לאחר מכן קמה ההתאחדות.
למדתי להסמכה של קבלן רשום לפני
כעשור .כשהגזבר אלי שושן שאל אם אני

מוכן לבוא ולתרום את זמני ,הסכמתי .מאז
אני חבר הנהלה”.
בילס סבור שההתאחדות צריכה לפרסם
יותר את מבחני הסמכה לקבלן רשום,
מכיוון שהם נותנת הרבה כבוד לקבלנים,
ומבדילים אותם מהחאפרים“ .בזמנו היו
הרבה חברות בשוק ,שהבטיחו תעודת
קבלן רשום תמורת  10,000שקל .שילמתי
לשלוש חברות כאלה ולא יצא מזה כלום.
עד שערן שאל אותי לגבי זה יום אחד,
והבטיח שהם שולחים קבלנים לבית ספר
תחת פיקוח של ההתאחדות .עשיתי את
המבחנים ועברתי .היום ,כשאני נפגש עם
לקוחות פוטנציאליים ומציג את התעודה,
זו גאווה גדולה.
“אנחנו רוצים גם לחוקק חוק שיקבע כי
קבלן שיפוצים ייתן אחריות של שנה לעבודה

דוד בילס (מימין) וחברי הנהלת ההתאחדות בכנס השנתי האחרון של ההתאחדות .צילומים :רמי חכם
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שלו ,אבל משום מה זה לא עובר בכנסת.
דבר נוסף הוא הכרה ברכבי עבודה שלנו
כרכבי עבודה ,מכיוון שאנחנו לא רוצים או
יכולים להשתמש בהם לפרטי ,הם מלוכלכים
ומלאים בכלי עבודה .אנחנו מעוניינים
שתהיה השתתפות של  100%הוצאות”.

ענישה למתחזים לקבלנים
נושא נוסף שבו צריכה ההתאחדות לטפל,
לדברי בילס ,הוא פיקוח על קבלנים ,ואף
עונשים חמורים למתחזים 40“ .שנה אני
קבלן ולא עבדתי על לקוח מעולם ,אבל
יש לא מעט חאפרים בחוץ ,שעושים לנו
שם רע ומשקרים ללקוחות ,ועל כך צריך
לפקח .אדם שלוקח קבלן צריך לדעת שיש
לו אבא ואמא .יש הרבה חאפרים שנעלמים
מיד בתום העבודה ,והלקוח לא יכול לתפוס
אותם אם קורה משהו .צריך לתת יותר כבוד
לקבלן שיפוצים כי היום המוניטין שלנו
גרוע .כשבאים לבעל מקצוע אחר ,מעריכים
אותו ,אבל על קבלן מסתכלים בחשד.
“כדי לשנות את התדמית צריך את עזרת
הציבור וההבנה שלו ,שאם אני לוקח עבור
עבודה  10,000שקל כקבלן רשום ,לא כדאי
לקחת קבלן בחצי מחיר כי הוא בטוח חאפר.
הציבור עדיין לא מבין את זה ,הוא מחפש
לעתים את הזול ביותר ,אבל לפעמים
זה נהיה היקר ביותר .אם נוכל להסביר
לציבור איך לקחת קבלן זה יעזור מאוד.
פעמים רבות הטלוויזיה מייחסת דברים
שליליים לקבלני שיפוצים ,אבל מדובר
בנוכלים ,לא בקבלנים .אנחנו צריכים להציג
את עצמנו באור חיובי יותר בתקשורת,
באמצעות תשדירי שירות או פרסומות”.

איטום צמנטי גמיש ,חד רכיבי
לבניית עובי בשכבה אחת

יד אחת וגמרנו!

סיקה לסטיק

 1Kהינה תערובת צמנטית,
חד רכיבית גמישה בעלת כושר גישור סדקים מבוססת
מלט משופר בפולימרים ייחודיים בעלי עמידות אלקלית.
המוצר מיועד ליישום בהברשה או מלג'.
ניתן לבנות עובי של  3מ"מ בשכבה אחת

תצרוכת נמוכה משמעותית ביחס לחומרים מתחרים

נמרח כמו ג'ל  -קל מאוד לעבודה

אטום לחלוטין ללחץ חיובי ולחץ שלילי

בעל תו תקן ירוק

בעל יכולות גישור סדיקה גבוהות

עומד בדרישות התקן לחדרים רטובים 6422 -

חומר מתקדם וחדשני בעל מראה אחיד

נדבק לרוב חומרי הבנייה  -בטון ,בלוקים ,טיח וחומרים ביטומנים

גילאר בע"מ |
03-9019000

נציגת  Sikaבישראל

| gilar.co.il

* לפי הנחיות יועצי האיטום ,נדרש לבצע איטום בשתי שכבות להבטחת מערכת
איטום אחידה .חובה לעבוד תמיד לפי הוראות דף המוצר הטכני המעודכן ביותר.

ההתאחדות עם הקהילה

"ההתגייסות של
קבלני השיפוצים לפרויקט

מעוררת השתאות"

פרויקט משפצים קהילה של התאחדות
קבלני השיפוצים והמשרד לחיזוק וקידום
קהילתי יצא לדרך ,המטרה לשפץ מבנים
קהילתיים ודירות של אוכלוסיות מוחלשות.
השרה לוי אבקסיס" :כבר נאמר במקורותינו:
דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם  -זו
דוגמה ליכולת שלנו לפעול ברמה הלאומית
בשביל לחזק קהילות"    מיכאלה טל
פרויקט "משפצים קהילה" הוא פרויקט
משותף של המשרד לחיזוק וקידום קהילתי
והתאחדות קבלני השיפוצים בישראל.
במסגרת הפרויקט מאות משפצים בעלי
מקצוע בהתנדבות בתי נזקקים ומקומות
בקהילה המשמשים אוכלוסיות מוחלשות
בכל רחבי הארץ .הפרויקט מתבצע בשיתוף
עם הרשויות המקומיות ועם הקהילה
המקומית.
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כבר ביוני הכריזו השרה לחיזוק וקידום
קהילתי אורלי לוי אבקסיס ויו”ר התאחדות
קבלני השיפוצים ערן סיב ,על הפרויקט.
בחודשים האחרונים עמלו צוותים
משותפים של ההתאחדות יחד עם צוותים
מטעם המשרד לחיזוק וקידום קהילתי על
הפרויקט ביוזמת לוי אבקסיס ,שבמסגרתו
נרתמו בהתאחדות קבלני השיפוצים
לגייס קבלנים מחברי התאחדות וארגוני

אורלי לוי-אבקסיס.
צילום :אתר המשרד לקידום קהילתי

מתנדבים ,בכדי לשפץ מבנים שישמשו
את קהילה ,לצד שיפוצי חירום בדירות של
אוכלוסיות שידם אינה משגת.
בעת תכנון השיפוץ בעיר מתפרסמת
קריאה לתושבים ,בין אם בעלי מקצוע
רלוונטיים ובין אם מתנדבים כלליים,
שיצטרפו לצוות קבלני השיפוצים למשימת
השיפוץ בעיר .התאחדות קבלני השיפוצים
רותמת מצדה קבלנים מקצועיים להדרכת
הצוותים המקומיים ולשיפוץ עצמו.
בשלב השני מתכנס הפרויקט ומאגר המידע
של קבלני השיפוצים והמתנדבים למאגר
מתנדבים כללי שנבנה במשרד לחיזוק
וקידום קהילתי בימים אלה .מוקד מרכזי

במסגרת יוזמה זו ,שעתיד לחבר בסופו של
דבר מתנדב לארגון למשימה ,ויקבל בסופו
של דבר גם פניות ישירות מן הציבור ,ירכז
בקשות שיפוץ רלוונטיות ויחבר אליהן בעלי
מקצוע מתנדבים מרחבי הארץ.
המשרד לחיזוק וקידום קהילתי ,מסבירים
במשרד ,רואה בהתנדבות כאחד המנועים
המרכזיים להתחזקות קהילתית .ההתגייסות
של קבלני השיפוצים מבורכת ,ובזכותם
אפשר לייצר פרויקט לאומי ברשויות רבות
בהן ישפצו דירות עבור משפחות נזקקות
ולצרכים קהילתיים.
“אני שמח על היכולת שלנו בהתאחדות
לשתף פעולה ולהירתם לפרויקט החשוב
הזה” ,אומר סיב“ ,וגאה בקבלנים שנרתמו
למהלך הזה על אף שמדובר בתקופה לא
פשוטה לכולנו .אנו שמחים על היכולת

בתמונות :שיפוץ דירה לנפגעת פעולות
איבה בתל אביב ,במסגרת הפרויקט.
צילומים :שאבי ונטורה

ערן סיב .צילום :יח"צ

להעניק לקהילה .אני מודה לשרה לוי
אבקסיס על הפלטפורמה הלאומית
שמשרדה מעניק לנו ,כדי לאפשר מתן
מענה לכל מי שזקוק״.
לדברי לוי אבקסיס" :ההתגייסות של קבלני
השיפוצים לפרויקט הזה מרגשת ומעוררת
השתאות .כבר נאמר במקורותינו שדירה
נאה מרחיבה דעתו של אדם  -זו דוגמה
ליכולת שלנו לפעול ברמה הלאומית
בשביל לחזק קהילות .אני מודה ליו"ר
התאחדות קבלני השיפוצים ,ערן סיב,
ולקבלנים שהוא מייצג ,על שיתוף הפעולה
וההירתמות לעשייה חשובה זו".
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קבלן בעבודה

“אנחנו יודעים להפריד בין העבודה לחיים.

לכל אחד ברור מה
תפקידו בעסק”
בני הזוג גל וקרן
פלדמן הקימו יחד
עסק לעיצוב
ושיפוץ ,והם
משלבים
בהצלחה בין חיי
הנישואים לעבודה
המשותפת .יחד הם
הופכים חלומות
של לקוחותיהם
למציאות“ .חשוב
שגם הלקוחות
ילמדו שהם צריכים
לדרוש מהקבלן
תעודת קבלן רשום
והכשרות נוספות,
כדי לא להיפגע
מחאפרים”
   מיכאלה טל
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ואני המתכננת והמעצבת .העבודה שלי
מותאמת מאוד ללקוח ,קשובים למה שהוא
רוצה ומבקש ,ויחד אנחנו בונים תוכנית
שמותאמת למידותיו.

אנשי מקצוע ישראלים בלבד

צילומים :אלי קליין

“גל ואני זה כמו סיר ומכסה .פעמים רבות
אני מדמיינת ומציירת משהו שאני רוצה,
והוא יודע לבנות את זה .עד עכשיו לא היה
מצב שהוא לא ידע לבצע משהו שתיכננתי”,
כך מתארת קרן פלדמן את מערכת היחסים
העסקית שלה ושל בעלה ,קבלן השיפוצים
גל פלדמן .יחד הקימו השניים עסק משותף
לעיצוב ולשיפוץ בתים ומבנים.
“הסיפור האישי והמקצועי שלנו הוא
די לא שגרתי” ,מספרת קרן“ .הכרנו
לפני ארבע שנים בערך ,והתחתנו לפני
שנתיים .גל עוסק כבר  10שנים בתחום
השיפוצים וניהול פרויקטים ,ואני מאז
ומתמיד עסקתי בעיצוב ,באמנות ובחינוך.
אחרי שהיכרנו ,היה לנו ברור שהדרך
המשותפת  -האישית והמקצועית  -הולכת
טוב יחדיו ,ופתחנו עסק של שיפוץ ,עיצוב
וניהול פרויקטים בבנייה ,תוך שגל המבצע

“בעסק המשותף אנחנו עושים הרבה
פרויקטים מיוחדים ולא שגרתיים ,שהם
לא שטנץ ,אלא דברים שמותאמים באופן
אישי ,מתוך הקשבה ,התאמה והיכרות עם
הלקוח .אנחנו מקפידים לעבוד עם אנשי
מקצוע ישראלים בלבד ,מכיוון שאנחנו
מאמינים בעבודה עברית ,ואנחנו בוחרים
אותם בקפידה :כל אחד אומן בתחומו –
נגרות ,מסגרות ,גינון וכו’ .אנחנו בודקים
את כל מי שמתחיל לעבוד אתנו מבחינת
עבודה ונכונות לעבודה בפרויקטים,
וחשוב לנו שגם הלקוח יעבור חוויה
מיוחדת ,שלא תכלול שיפוץ עם רעש ובלגן
והמון פועלים שמסתובבים בין הרגליים,
אלא יותר נעימה – עבודה מאוד מסודרת
ונקייה .אנחנו מקפידים על צורת העבודה
הזו לכל אורך הדרך .אני מתמקדת בעבודה
בינאישית ומקצועית מול הלקוחות .אני
מקפידה לשתף אותם ,לעשות אתם קניות.
אני לא מפילה עליהם את העיצוב ,אלא
מקשיבה ומביאה את הערך המוסף של מה
שאני יודעת לעשות”.
כך לדוגמה ,בנו הפלדמנים בית עץ לנכדים
של זוג לקוחות ,בעלי מרפאות ,שגל עובד
איתם הרבה זמן“ .היה להם ג’קוזי שלא
היה בשימוש בחצר” ,מתארת קרן“ ,ובנינו
להם במקומו בית עץ בן שתי קומות :קומה
ראשונה מיועדת לפעוטות וקומה שנייה
לנכדים הבוגרים יותר .זהו בית עץ לא

סטנדרטי ,מאוד מושקע ומפורט  -חלונות
ודלתות הוזמנו מנגר בן  ,80שבונה לפי
הזמנה; כל המשחקים בתוך הבית עשויים
אף הם מעץ והוכנו במיוחד .הלקוחות היו
מעורבים מאוד ,אבל גם נתנו יד חופשית.
בזמן שהם נסעו ליומיים לצפון ,עבדנו על
סיום הפרויקט ,והם חזרו לבית מוכן .בערב
קיבלנו תמונה של הילדים והנכדים משחקים
בבית העץ ,תחת הכיתוב ׳הצלחה׳״.
דוגמה נוספת היא ולה שתיכננו השניים
בראשון לציון ,עם שלושה חדרי ילדים.
“הלקוחות ביקשו שנשב עם הילד ונתכנן
לכל אחד לפי חלומו ,רצונותיו ותחביביו”,
היא מספרת“ .ישבתי עם כל ילד ודיברנו,
בניתי את העיצוב של כל חדר ואז יצאנו
לדרך .אחד החדרים היה מחולק לשניים
לבן ולבת .לבן בנינו מיטה בצורת מבצר
עם כניסה סודית ומדפים ,ציור קיר,
אלמנטים ותאורה .לילדה עיצבנו אלמנטים
של נסיכות ורקדניות ,אבל התאמנו את
הצבעים ,כדי ששני חלקי החדר ישתלבו
יחדיו .הילד השלישי אוהב גיימינג ,אז
החדר עוצב עם אלמנטים מעולם הגיימינג.
הילד הרביעי גולש ,אז הוא זכה במדפים
בצורת גלשנים ואלמנטים מהים – צבעים,
תמונות וקישוטים מהים”.
גם בווילה בחולון ,קיבלו השניים יד
חופשית .קרן ישבה עם כל ילד ויצאה איתם
לקניות ,כדי שכל חדר ייבנה לפי טעמו של
הילד“ .גם להורים עיצבנו את כל החללים
באופן שמותאם לסגנונם .ללקוחות האלה
היה כבר קו עיצובי שמאפיין את הבית,
ואנחנו זרמנו עם הסגנון ותיכננו לפיו.
לפעמים זה לוקח שבוע ולפעמים חודש.
אנחנו הולכים בקצב של הלקוח .נדרשת
הרבה עבודה פסיכולוגית כדי לאפיין את
האדם שעומד מולנו ,מה הוא רוצה ,האם
יכול לקבל שינויים .יש הרבה שיקולים
מעבר לשיפוץ”.

תרומה לקהילה
מעבר לכך ,משתדלים השניים לבצע
פרויקט של תרומה לקהילה לפחות פעם
בחודש ,ולשם כך הם עובדים עם גופים של
אוכלוסיות נזקקות“ .אנחנו מתנדבים כבר
כמה שנים בעמותה לניצולי שואה ,והשנה
עובדים גם עם ההתאחדות ההוסטלים
להומלסים .אנחנו עוזרים גם למשפחות
מעוטות יכולת .זה ערך שחשוב לנו בחיים
המקצועיים וגם האישיים”.

בתמונות :פרויקטים של קרן וגל .מקור :יח"צ

לפני שהכירו ,עבד גל בשיפוצים
סטנדרטיים יותר ובניהול פרויקטים.
“איפשהו בראש עלתה לו המחשבה
שכדי שהעסק והפרויקטים יהיו שלמים,
הוא היה רוצה לעבוד עם מעצב או אדריכל
באופן קבוע ,אבל לא מצא את שחיפש.
כשהכרנו ,הבנו שיש לנו חלום משותף.
שנינו ניסינו לחבור לאחרים בעבר ,אבל רק
זה עם זו זה הצליח”.
גל לא החל את דרכו המקצועית כקבלן
שיפוצים“ .בשנות ה 20-לחיי הייתי בכלל
מנהל פרויקטים בהיי-טק ,הייתי מהנדס
תעשייה וניהול עד שנמאס לי ללבוש
חליפה ולדבר עם מחשבים כל יום” ,הוא

מספר“ .התגלגלתי לתחום השיפוצים דרך
חברים שידעו שאני יודע לבנות .הדבר
הראשון שבניתי היה חנות בגדים במתחם
חשמל בתל אביב .התוצאה היתה מוצלחת
ובעקבותיה ביקש חבר שאבנה לו בר בתל
אביב .משם המשכתי להקים עסק ,בלי
פרסום ויחסי ציבור .מאז ועד היום ,הכל
נעשה מפה לאוזן”.

ניהול פרויקטים בטכניון
כשהבין שהוא נכנס לתחום באופן מקצועי,
הוא ביקש להתמקצע והלך ללמוד בטכניון
ניהול פרויקטים בבנייה .כיום הוא גם
חבר בהתאחדות קבלני שיפוצים ,ובקרוב
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יהיה קבלן רשום“ .כרגע העסק הולך לכיוון של להציע את
כל החבילה ללקוח .אנחנו מביאים לו את כל הפתרונות,
יחד עם העיצוב הטיילור מייד .זה העסק שלנו בשנתיים
האחרונות”.
“קראנו לעצמנו בהתחלה ‘קרן וגל בונים חלומות’” ,מסבירה
קרן“ .זה הולך אתנו ,המקום שבו אנחנו מרגישים שלא
משנה אם מדובר בלקוח פרטי או מסחרי ,אנחנו בונים לו
את החלום דרך מה שהוא מספר לנו .אנחנו הופכים את
החלום שלו למציאות .פעמים רבות ,כשאנחנו מציגים מוצר
מוגמר ,הלקוחות מלאי התפעלות ,ומציינים שזה מעבר למה
שדמיינו .בזמן שהם חולמים ,אני כבר הפלגתי הלאה וראיתי
בעיניים איך זה הולך לקרום עור וגידים.
כיום זוכרים אותנו לרוב כקרן וגל .בימים אלה אנחנו
מתחילים לבנות לנו מיתוג ופרסום ,כי עד עכשיו עבדנו דרך
לקוחות או מעצבים שמגיעים לגל” .כיום הם עובדים באזור
מרכז ,ומתמקדים בעיקר באוכלוסיה הפרטית .גל עובד
בנפרד גם על פרויקטים של מסחר ,בהם משרדים,

גבולות ברורים
כשהם נשאלים איך מצליח זוג לחיות ולעבוד יחד ,מסביר
גל כי הוא יודע את מקומו“ .אני מקפיד לא להתערב במה
שאני לא מבין וגם בזוגיות זה תופס”“ .אנחנו יודעים להפריד
בין עבודה לחיים” ,מסבירה קרן“ .אנחנו משתדלים להישאר
מקצועיים .לכל אחד ברור מה הוא עושה ומה לא .לפעמים
זה מתמזג ,אבל אנחנו יודעים לשים קווים אדומים .אני
יודעת עד מתי אני מתערבת בבנייה ,ואותו הדבר לגביו
בעיצוב .עד עכשיו זה עובד מאוד טוב”.
“היא הורידה ממני את מה שהיה הכי קשה לי ,לדבר עם
לקוחות” ,מוסיף גל“ .הייתי צריך מישהי שתיקח את זה”.
“ואני עושה את זה באהבה” ,מוסיפה קרן“ .לקחתי לעצמי
את נושא הלקוחות ,שיחות עמם ושימור לקוחות ,וזה בא לי
באופן טבעי ,מכיוון שאני אוהבת לשמוע ולשאול שאלות,
ומהצד השני לתת לגל להתעסק במה שהוא הכי טוב בו”.
לגבי תפקידה של ההתאחדות מציינת קרן כי “צריך
להמשיך ולהבהיר ששיפוצניק הוא לא חאפר ,אלא מישהו
שעושה עבודה רצינית .ניכר שלהתאחדות חשוב מאוד
שהקבלנים יהיו רשומים ,שיעברו מבחנים ,שתהיה תעודה
מוערכת ושיהיה להם בית .חשוב לה שזה יהיה תחום מוסדר.
בכל זאת ,נדרש תהליך ארוך כדי לשנות את התדמית של
קבלני השיפוצים”.
לדברי גל“ ,הבעיה העיקרית של עולם השיפוצים זו
התדמית שלו כעולם מאוד לא אמין ,וחוויית השיפוץ היא
לרוב סיר לחץ שסופו להתפוצץ .הרקע שלנו אחר לגמרי
ואנחנו מביאים דברים אחרים ,כמו גם חוויית המשתמש
שלנו .הלקוחות שומעים כל הזמן שאין למי להתלונן,
אבל חשוב שגם הם יתחילו לחפש אנשי מקצוע שהם
חברי התאחדות או עם תעודת קבלן ,ועוד שלל הסמכות.
מי שחשוב לו להשקיע בחיפוש ,כך גם העבודה תיראה
בהתאם .אני סומך על נטלי המנכ”לית ,ומקווה שיהיה לה גם
את הכוח ,יחד עם המוטיבציה והכיוון הנכון”.
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גל פלדמן ,במסגרת שיפוץ הוסטל לדרי רחוב של עמותת "אכפת",
בשיתוף עם התאחדות קבלני השיפוצים .צילום :אלי קליין

עיצוב :עינב מאי

פנים
חיפויהענף
מצב

המדריך
לחיפוי פנים

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

בשנים האחרונות
חיפוי פנים באריחי
קרמיקה הפך
לאחת הדרכים
המועדפות לעיצוב
חלל המטבח ,חדרי
אמבטיה ומקלחות.
קבלו מדריך מלא
לחיפוי ,כולל טיפים
מעשיים חשובים

ציפוי קירות וחיפוי רצפות באריחי קרמיקה
הינו חומר הגמר המסורתי ,פרקטי ועמיד
לשנים רבות ,יש לו מראה מרהיב והוא
קל לניקוי.
אבל כדי שנוכל להנות מכל המאפיינים
הללו ,יש לבחור חומרים שיעמדו בכל
הדרישות הטכניות ,ולהניח את האריחים
בצורה נכונה בהתאם לכל הטכנולוגיות.

כללים בסיסיים בעת הנחת
אריחים בחיפוי פנים:
העבודה צריכה להתבצע במקום מואר
על תשתיות בסיס פורטלנד צמנט (בטון,
מדה וטיח) ניתן ליישם חיפוים רק לאחר
כחודש מיישום התשתית .אם לא שומרים על
כלל זה ,עשויים להופיע סדקים על האריחים
או עלולה להתרחש נשירת אריחים.
הכנת פני השטח לפני הנחת האריחים
הוא הצעד הראשון להצלחה.
את התשתית שעליה יהיו מודבקים אריחי
הקרמיקה יש לנקות מצבע ,אבק ,שמנים,
שאריות של דבק ישן וזאת ,על מנת
להבטיח את ההדבקה הטובה ביותר של
האריחים לתשתית .ללא יישום כלל זה
תתכן סבירות גבוהה לנשירת אריחים עם
שכבת הדבק מהתשתית.
לפני הנחת האריח ,יש לוודא כי הבסיס
לחיפוי הוא חלק ,ישר ויבש.

מקורshutterstock :
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בעבודות ריצוף על גבי מדות מתפלסות
מהירות ,יש להשתמש בכלי חד (שפכטל או
מסמר) לסמן "רשת" של שורות הצטלבות

בזווית של  90מעלות .כאשר בצומת של
שורות אלו לא תהיה התפוררות של המדה
,אז פני השטח מוכנים להנחת אריחי הרצוף.
יש להחליט על סדר רציפות שבו יבוצעו
עבודות החיפוי.
במידה והדבקת האריחים תבוצע במקביל
לעבודות בנייה אחרות ,הכרחי להשלים
קודם כל את כל עבודות הבנייה ,למשל,
להתקין את החלון ואת הפתחים ורק אז
להמשיך עבודות החיפוי.

היכן מתחילים
היכן להתחיל את הדבקת האריחים :קירות
או רצפות? אין תשובה חד משמעית אחת.
ישנם מומחים הממליצים להתחיל עם
הרצפה ,אחרים  -עם הנחת אריחים על
משטחים אנכיים .אנחנו סבורים כי יש
להתחיל מהקירות ולא מהרצפה .אבל גם
אם תחליטו אחרת יש לזכור כי הדבקת
אריחים על הקירות תתחיל שלושה ימים
לאחר סיום עבודות הריצוף .במהלך תקופה
זו ,הדבק צריך להתייבש במלואו .כדי לא
לפגוע באריחי הריצוף בזמן עבודות החיפוי
מומלץ לכסות את הריצוף בקרטון.
חשוב לבחור את גודל השיניים של
המרית (מלג') לפי גודל האריח.
גודל השן של מרית משוננת לפי הנחיות
ת"י 1555 :חלק  2חייב להיות בהתאם
לשטח האריח .לדוגמה לאריחים במידה
 60*30ס"מ ,ששטחם  0.18מ"ר גודל שיני
המרית המשוננת צריך להיות  15-20מ"מ.
לעומת זאת לאריחים שמידתם  30*30ס"מ
יש להשתמש במרית עם שיניים  8-10מ"מ.

אחד המכשולים והליקויים השכיחים
ביותר בתחום זה קשורים בבחירת סוג
החיפוי ,בחירת סוג הקרמיקה ,אופן הביצוע,
סקירות של מוצרים שונים ,תווי תקן ,עיצוב
והמוצרים התואמים לדירה.

תקנים לחיפוי
בארץ קיימים תקנים מצוינים לחיפוי .מצ"ב
רשימת התקנים הרשמיים והמחייבים
בנושא חיפוי פנים ,קרמיקה ופסיפס :ת"י
 :314אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף.
ת"י  :1353אריחי פסיפס מקרמיקה וזכוכית.
בבחירת סוג הדבק האריחים חייבים להתייחס
לספיגות האריחים .לדוגמה לאריחים עם
ספיגות מעל  )BIII( 10%יש צורך להשתמש
בדבק מיוחד ,למשל ביג'י . 10+
ת"י  1555חלק  :2מערכת פסיפס ואריחי
קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים :חיפוי
פנים  .התקן חל על חיפויים המודבקים
באמצעות דבקים בשיטת ההדבקה
בסירוק ,ומתאר אופן ההשמה של חיפוי
פנים .התקן קובע דרישות לתשתית,
דרישות לבחירת סוג הדבק ,לפי גודל
האריחים וסוג התשתית ,דרישות תפקוד,
סטיות מותרות ,דרישות תכנון וחוזק
ההדבקה המינימלית לפי שטח האריח.

רוחבי  -דפורמציה רוחבית (transverse
 - )deformationגמישות S -

את גמישות הדבק בודקים בכיפוף הנרשם
במרכז עם הפעלת עומס תלת-נקודתי על
קורת דבק קשוי.
דבק יחשב כלא גמיש במידה ורמת העיווי
הרוחבי שלו תהיה קטנה מ 2.5-מ"מ.
דבק יחשב גמיש ברמה  S1במידה ורמת
העיווי הרוחבי שלו תהיה בין  2.5-5מ"מ.
דבק יחשב גמיש ברמה  S2במידה ורמת
העיווי הרוחבי שלו תהיה גדולה מ 5-מ"מ.
הכמות ואיכות הפולימרים (דבקים
אקריליים ולא אקריליים) אבקתיים מקנים
את הגמישות לדבק האריחים.
בתהליך הדבקת האריחים ,יש צורך לעקוב
אחר ההמלצות של יצרני החומרים בהם
נעשה השימוש.
בהדבקה בעזרת דבקים של ביג'י
טכנולוגיות אנו ממליצים מדי פעם לנתק
את האריח מיד לאחר הדבקתו ,בכדי
לבדוק את מידת כיסוי פני השטח עם חומר
ההדבקה .במידה ואין סימני מגע או מגע

לא מספק (מגע פחות מ 85%-משטח גב
האריח) יש להגדיל את עובי שכבת הדבק
ע"י בחירת מרית משוננת עם שיניים גדולות
יותר.להגדלת כושר הכיסוי של הדבק ניתן
גם להוסיף מים .העובי הסופי של שכבת
הדבקה חייב להיות  10מ"מ מקס'.
בשימוש באריחים גדולים :למרות העובדה
שדבקים ביג'י  ,40ביג'י  ,63ביג'י  2121בעלי
זמן חופשי ארוך ,אנחנו ממליצים להקפיד
על הדבקה על התשתית המסורק כל עוד
לא התייבשה (רטוב על רטוב) .מומלץ
שמריחת הדבק תתבצע במקביל על
התשתית ועל האריח בו זמנית
חיפוי נחשב איכותי במידה ואין סדקים,
צ'יפסים ,מהמורות ,אין סטיות במישוריות
גדולות מ 3מ"מ לכל 2מ' ,והפרש הגובה
בין אריחים סמוכים לא גדול מ 1.5מ"מ,
חוזק ההדבקות של מערכת החיפוי יתאים
לדרישות התכנון.
הקפדה ויישומם של התנאים הנ"ל הם
תנאי הכרחי לחיפוי איכותי עמיד לשנים
רבות .כל חריגה מביצוע התנאים עלולה
לגרור עלויות תיקון עתידיות.

תקן  :1661חומר מילוי למישקים רגילים בין
אריחים " -רובה".

תקנים לדבק
את סוג דבק האריחים יש לבחור לפי תקן
ת"י  4004חלק  .1קיימים דבקים שונים
לאריחים אשר עומדים בדרישות תקן
ישראל . 4004
לפי התקן ניתן להבחין באיכויות השונות
של דבקי האריחים לפי :בסיס החומר
המקשר (צמנט  ,C-תחליב D-או שרף,)R -
זמן חופשי (רגיל או מאורך ,)E-הידבקות
לאחר בלייה במים או בחום ,החלקה ()T
חוזק ההדבקות של דבק צמנטי רגילC1 -

הינו מינימום  0.5מגפ"ס אחרי אחסנה
בתנאים שונים (באוויר ,טבילה במים,
ושהייה בתנור בטמפרטורה )C 700

ולדבק צמנטי משופר C2 -החוזק חייב להיות
מעל  1.0מגפ"ס בתנאי אחסון במעבדה.
אחת מהתכונות החשובות שקובעות
את מחיר דבק האריחים היא עיווי
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גבס

גבס בחדר רטוב
   אתי מרקוביץ-עשני,
מנהלת שיווק ומכירות מוצרי
גמר ,אורבונד

כל מה שניתן
לעשות עם לוח
בלו אקס בחדרים
רטובים
ללא ספק החדר המאתגר ביותר בבניין
ברמה הטכנית הוא החדר הרטוב .בכל חדר
רטוב מתקיימים תנאים ייחודיים של לחות
גבוהה ,חשיפה ישירה למים ,חיפויים כבדים
בהדבקה ,צנרת חודרת ותליית אלמנטים
כבדים על הקירות כגון כיור ואסלה .החדר
הרטוב מצריך התייחסות מיוחדת הכוללת
בחירה מוקפדת של חומרי הבנייה והגמר
עבורו תוך התייחסות לתקנים ולעמידות
הנדרשת לאורך השנים .בחירת חומר שאינו
מתאים ומיועד לחדר הרטוב עלולה להביא
לכשל ולתקלות.

מאוחר על גבי קיר קיים (למשל כשאין
אפשרות לפרק ציפוי שיש מהקיר) ,סגירת
דופן אמבטיה ,חיפוי מיכל הדחה סמוי
לאסלה ,כיסוי להסתרת צנרת  4צול ,הנמכת
תקרה לא פריקה ,יצירת נישות ,מדפים,
קרניזים מעוצבים ועוד.

יתרון המשקל הקל
משקל לוח הבלו אקס מקל על ההובלה,
הנשיאה ונוחות ההתקנה באתר ,יחד עם
אופן יישום הדומה ללוח הגבס הרגיל
והמוכר .בהשוואה ללוח גבס רגיל או עמיד
מים (ירוק) ,ניתן לתלות על לוח בלו אקס
פריטים כבדים יותר ולהדביק חיפויי אריחים
במשקל עצמי גבוה.
גם בהשוואה לבנייה בבלוקים ,לבלו אקס
יתרונות מובהקים – זמן היישום קצר
משמעותית ,רמת הגימור גבוהה ,ערכי
הבידוד האקוסטי גבוהים ,פחת ופסולת
להטמנה כמעט ולא קיימים בעבודות גבס,
המוצר לא מכיל ואינו פולט חומרים מסוכנים
לבריאות ,השחלת תשתיות צנרת וחשמל
מבוצעות בזריזות ,בעת נזילת צנרת ניתן

לוח בלו אקס המכונה בשוק "הלוח הכחול"
הוא מוצר חדשני ,פרי מחקר ופיתוח ישראלי
של חברת אורבונד שעונה לדרישות
הספציפיות של השוק המקומי .ליבת הלוח
מיוצרת מגבס עם מוספים מיוחדים ,והיא
עטופה באריג ייחודי .הרכב זה מקנה ללוח
עמידות במיוחדת לתנאי לחות גבוהה ומים,
עובש ופטריות ,אש ,ויכולת שחרור אדי מים
(הלוח נושם).
ללוח בלו אקס אפשרויות יישום רבות
ומגוונות בחדר הרטוב – מחיצות בין חדר
רטוב לחדר רגיל ,מחיצות בין חדר רטוב
לחדר רטוב ,מחיצות נמוכות בתוך החדר
הרטוב (למשל לבניית תאי שירותים) ,חיפוי
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תמונה באדיבות אורבונד.

בקלות לפתוח את האזור התקול ללא צורך
בחציבות בטון או קירות ,ולהשיב במהירות
את המצב לקדמותו.

כחול בפנים כחול בחוץ – בנוסף ליישומי
הבלו אקס בחדר רטוב ,הלוח מתאים גם
לשימוש כתשתית לקיר חוץ כחלק ממערכת
לבידוד תרמי חיצוני ( )ETICSוכן להנמכות
תקרה חיצונית מוגנת לא פריקה.
לוח בלו אקס מיוצר בישראל להבטחת
איכות מקסימלית וזמינות מיידית בכל כמות
נדרשת ובמגוון אורכים .כחלק מתפיסת
מערכות מושלמות מכתובת אחת ,אורבונד
מציעה כיום את כל הנלווים עבור הלוח –
פרופילי ניצבים ,ברגים ייעודיים ,חומרי איחוי
ושפכטלים ,בידוד אקוסטי ,מתקני תליה,
פתחי שירות נסתרים ,חומרי איטום ,דבקים
לקרמיקה ,טייחים ,פריימרים ועוד.
לפני תכנון ,בחירת חומרים וביצוע של לוחות
בלו אקס ונלווים מתאימים ,יש להתייעץ
עם המומחים של אורבונד לקבלת הפתרון
האופטימלי עבור הפרויקט הספציפי שלכם.
www.orbond.co.il 1700-70-50-75

חומרי גלם

העתיד נמצא בשק
   אושרי מלכה ,יועץ
לחברת שק בטון

בשנים האחרונות
יותר ויותר חומרים
מגיעם מוכנים
לאתר בשקים
ולתהליך הזה
יש יותר מסיבה
טובה אחת
מאחורי ההטמעה ההולכת וגוברת של
חומרים מתועשים ,מבוקרים ארוזים בשקים
ומוכנים לעבודה יש תהליכים גדולים מאוד
שמשפיעים על ענף הבניה כולו מהייזום
והביצוע של פרויקטים גדולים ועד שיפוץ
דירה או תיקון קטן בבית.

חומרי הגלם

כבר בשנת  2008זעקו בכירים בענף
שעתודת הכרייה של מחצבים הכרחיים לענף
הבניה כמו חול ודולומיטים (חצץ) לא יעמדו
בביקוש עד  2020ומחסור זה ישפיע על קצב
הבניה והפיתוח וכמובן על מחירי הנדל”ן.

תערובת שמגיעה מוכנה בשק רואה שימוש
בחומרי הגלם הטובים ביותר במינון מדויק
שקול ואחיד כך שכל כאב הראש הזה עובר
לחברה המייצרת ומעניק לך שקט ואחריות.
חשוב לוודא כי בחברה שמייצרת שקים
מתבצע ייבוש של כול המחצבים הבאים
במגע עם המלט בשק .לא כל החברות
מקפידות על כך ומגע של לחות עם מלט
עלול לעשות שרות גרוע.

עלות מול תועלת

נדמה לנו שרכישה בכמויות גדולות של
חומרי גלם ובתפזורת זולה יותר .אבל אי
אפשר להתעלם משאר העלויות :שינוע,
ההתעסקות במינונים ,פחת בזבזני,
לוגיסטיקה ופינוי פסולת .החשבון פשוט.
כשהכל קל ,מהיר ,מדויק ויעיל ,העלויות על
כוח עבודה קטנות.
במקרה של תפזורת כולנו כבר נתקלנו
בקושי שיש בשינוע של באלות ושקי
מלט אל האתר ובתוכו“ .הזול עולה
ביוקר” מתייחס גם לתוצאה שכאשר אינה
איכותית גוררת איתה עלויות של תיקונים
חוזרים ופיצוי לקוחות.

איכות הסביבה

בעולם כולו וישראל בתוכו ,החשיבה
על איכות הסביבה מקבלת חשיבות
הולכת וגדלה והדבר בא לביטוי בהטבות
שמקבלים הקבלנים שמיישמים מצד אחד
ובקנסות למי שמזהם או לא מיישר קו עם

חוקי איכות הסביבה.

על כן ,השימוש בחומרים בתפזורת הופך
להיות מאתגר יותר ,גם מהמקום של כריה
לא חוקית של משאבי טבע ופגיעה ישירה
בטבע ובסביבה וגם מהמקום של העבודה
היום יומית שיוצרת הרבה יותר רעש ,אבק
ופסולת מזהמת שיכולה לגרור קנסות.
אם בעבר שפיכה של סומסום או חול
בכמויות על המדרכה שסמוכה לאתר
הייתה דבר מקובל היום זה אסור בתכלית.

בקרת איכות

הביקוש לאיכות והדרישה לבטיחות משתנים
ומתעדכנים בהתאם למגמות העולמיות.
הביקוש לאיכות בניה באחת מיישר קו עם
התקנים באירופה במטרה להעניק תוצר
איכותי בריא ובטיחותי ללקוחות .על כן לא
כל חומר מותר לשימוש גם בהיבט הבריאותי
וגם במטרה ליצור מבנים בטוחים ועמידים
לשנים רבות ,כך שפועל שמכין תערובת לפי
“מתכון אישי” לעולם לא יוכל ליצור תוצאה
אחידה או מבוקרת כמו זו שתופק משק
שנרקח ,עורבב ,נשקל ונארז עי מכונה.
יתרון נוסף הוא הבטיחות בעבודה ,שכן
הפועלים לא נחשפים לחומרים מסוכנים
ולתהליכי עבודה מסוכנים ומסכנים.
מסקנה :שק ארוז ומבוקר יחסוך לכם כסף
בעבודה ויקטין את הצורך לחזור ולתקן
באופן משמעותי ואתם תעניקו ערך מוסף
ואיכות ללקוחות שלכם.

זיכיונות הכרייה מתמעטים ואת המחסור
משלימים בצורות שונות ,בין אם בפניה
למקורות לא מפוקחים שספק רב אם
הכרייה בהם חוקית ובין אם ברכישה של
חול מחפרות מזדמן שתכולתו לא תמיד
אידיאלית לשימוש לו יועד ועד לחצץ/
סומסום מאולתר או באיכות ירודה מאוד.
בתחום חומרי הגלם חשב לתת מילה גם
על השימוש בצמנט .הצמנט/מלט שמגיע
בשקים לאתרים ולבתי המסחר הוא
הגדרתית לא קונסטרוקטיבי ,משמע לא
יכול לשמש ליציקת חגורות תמיכה ,עמודים
או כל אלמנט קונסטרוקטיבי אחר.

שקי מלט .צילום באדיבות חברת שק בטון
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ביטוח

"קבלן השיפוצים זקוק

לביטוח ייחודי,
שיכסה את כל הסיכונים המקצועיים"

"קבלן שיפוצים עומד בפני סיכונים ייחודיים
במקצועו ,לכן הוא הוא זקוק לביטוח
ייחודי" ,כך מסביר סוכן הביטוח רמי בן
אשר ,שמתמחה בהתאמת פוליסה לקבלני
שיפוצים" .למעשה כל מפעל ייצור עורך את
אותם ביטוחים ,וקבלן שיפוצים הוא בעצם
סוג של מפעל ,אלא שבית העסק שלו
נמצא בתוך אחזקותיו של צד ג' והסכנות
שהוא עלול לגרום נזק לצד ג' הן מרובות".

רמי בן אשר

כשאתם שאתם
עורכים ביטוח
לעסק ,ודאו
שאתם מכוסים
ומוגנים מפני כל
סיכון אפשרי,
מהבית המשופץ
ועד לעובדים


מאת נעם גל

כדי לבנות לקבלן שיפוצים את הפוליסה
שתעניק לו את הכיסוי הנרחב ביותר ,יש
לבחון את הסיכונים הפרטניים שבפניהם
עומד הקבלן ולהתאים להם את ההגנות
הנכונות" .בפוליסת ביטוח לקבלני
שיפוצים ,יש לוודא שישנם כמה כיסויים
הכרחיים" ,מסביר בן אשר" .ראשית ,יש
לבחון את שווי הפרויקט עצמו .הקבלן
צריך לדאוג שבמסגרת פוליסת הקבלנים
יהיה ביטוח לפינוי הריסות ,ביטוח לרכוש
שעליו עובדים ,ביטוח לרכוש סמוך ,שכר
אדריכלים ,מכיוון שלפעמים צריך לבוא
ולתכנן מחדש את השיפוץ .יש לדאוג
לחבות מעבידים ,עד  5מיליון דולר ולביטוח
מפני נזק עקיף ,תכנון לקוי/חומרים לקויים.
"קבלן השיפוצים חייב להיות מכוסה
גם על סכום ביטוח כולל לגוף ולרכוש
מעבר לרכב ,בעצם כיסוי לשימוש בציוד
צמ"ה .בנוסף ,חשוב לוודא תביעות שיבוב
מהמוסד לביטוח לאומי בגין עובדי קבלני
משנה – אם שכרתם קבלן משנה שלא
ביטח את עובדיו ,הם יתבעו אתכם וחשוב
להיות מכוסים".
בן אשר נותן דוגמאות ספציפיות לחשיבות
הכיסויים" .כך למשל ,אחד הסיכונים
האפשריים הוא שבמהלך הבנייה מתברר
שהמוצרים שרכש הקבלן אינם תקינים.
לדוגמה ,הדבק לא הדביק כראוי את אריחי
הקרמיקה והם נפלו .כך ,התבזבזו שלושה

 | 22מגזין שיפוץ | דצמבר 2020

ימי עבודה ,ועכשיו צריך הקבלן לפרק את
האריחים שמודבקים אל הקיר ולהביא
אריחים חדשים .במקרה הזה הכיסוי הוא
עבור ליקוי במוצר עצמו ,שגורם נזק תוך כדי
או לאחר העבודה .לצורך כך ,מבוטח הקבלן
בשווי הפרויקט ,והביטוח מקנה לו פיצוי
כספי בגין המוצרים שהוא נאלץ להחליף.
"כיסוי נוסף הכרחי הוא מפני שריפות וגרימת
נזק לבית שבו עובד קבלן השיפוצים.
כך לדוגמה ,אם הקבלן עבד עם משחזת
לחיתוך אריחים ,יצאו ממנו גיצים והוא גרם
לשריפה – הביטוח מכסה את הנזק".
במסגרת הפוליסה יש לדאוג גם לביטוח
עבור העובדים" .קבלן מגיע לעבודה
בבית עם עובד או שניים .אם מישהו מהם
נפגע ,הוא יגיש נגדו תביעה .אם העובד
נפגע וסובל מנכות מסוימת ,ומגיע לו 400
אלף שקל ,במסגרת פוליסת כל הפיצויים
הקבלניים ,יש כיסוי על נפגעים".
ביטוח הכרחי נוסף הוא צד ג'" .אדם עובד
בבית מסוים ,ובטעות גורם נזק לשכן.
למשל ,פיצוץ צינור מים שהוחלף באותה
דירה הביא לזרימת מים לדירה שמתחת
וגרם נזק של מאות אלפי שקלים .בצד ג'
יש כמה רכיבים ,בהם נזק לרכוש שעליו
עובדים .כיסוי נוסף הוא לפגיעה ברכוש
או באדם שלא קשורים לשיפוץ עצמו:
לדוגמה ,פועל מביא עמוד תומך שתיכנן
להרכיב בדירה ,אך הקרש נפל מהחלון
על עובר אורח או על רכוש .במקרה הזה
הכיסוי יתבצע תחת ביטוח צד ג'.
"בנוסף ,ישנה הרחבה מיוחדת של חבות
המוצר  -פיצוי לנזקים שייגרמו בבית
המשופץ לאחר מסירת העבודה .למשל,
קיר מחופה בקרמיקה נפל ,וצריך לבנות
אותו מחדש לאחר המסירה .כמובן שהכיסוי
הזה מוגבל לתקופה מסוימת".
בסופו של דבר ,מסביר בן אשר ,הקבלן לא
יודע איך לאמוד את רמת הנזקים שיכולים
להיגרם לו ,בעיקר בנושא של חבויות צד
ג' וחבות מעבידים" .אבל אם עובד נפגע,
תובע על מיליון שקל והקבלן מכוסה על
 5מיליון דולר בחבות מעבידים ,הוא יכול
להיות שקט .לכן נדרשת פוליסה ייחודית
במקצוע הזה :קבלן השיפוצים צריך שקט
נפשי ויודע שלא חשוף לתביעות כספיות
שלא יוכל לעמוד בהן".

עיצוב פנים

תרומתו של

הקבלן לעיצוב

מעצבי הפנים
קובעים כי הקורונה
היא תקופה של
פריחה לענף
השיפוצים .על
רקע זה ,אספנו
מכמה מהם טיפים
שיאפשרו גם
לקבלן השיפוצים
להיות מעצב לרגע
   נעם גל

צילום באדיבות מחסני תאורה

אם יש דבר טוב שקרה במהלך 2020
המאתגרת ,כך מעריכים מעצבי פנים רבים,
הוא שענף השיפוצים חווה פריחה יוצאת
דופן במהלכה .העובדה שתושבי ישראל
ישבו סגורים במשך חודשים בבתים,
ובמקביל התפנו להם כספים שהוקצו
לחופשות בחו"ל ובילויים ,יצרה סיטואציה
נדירה בזכותה הם הבינו שהבתים שלהם
דורשים שינוי
עכשיו כש 2021-כבר כאן ,כולנו ערים
לקפיצת המדרגה :בענף עיצוב הפנים
קובעים כי הישראלי הממוצע למד
עיצוב איכותי ומוקפד מהו ,מה שמצריך
מהקבלנים לספק תוצרים לא פחות
ממושלמים ,גם בפרויקטים בהם אדריכלים
ומעצבים כלל לא מעורבים.
לצורך כך ,פנינו למעצבים ואדריכלים,
כדי לקבל טיפים חשובים לעיצוב הבית,
שקבלן השיפוצים יכול לבצע בעצמו ובכך
להגדיל את שביעות הרצון וההתרשמות
של הלקוחות באופן משמעותי.

מיקום נכון של התאורה
"אני נתקל ביותר ויותר קבלנים שעם
השנים והניסיון פיתחו חוש אסתטי מפותח
ובפרויקטים בהם לא מעורב מעצב או
אדריכל הם בהחלט יכולים לתת ללקוחות
שלהם ערך מוסף ולהביא את העיצוב
והפינישים לרמה הבאה" ,אומר מעצב
הפנים דניאל מיכאלי" .האתיקה המקצועית
של הקבלן מצריכה ממנו לשקף את היקף
העבודה ,התקציבים וגם להציע לדיירים
פתרונות שיועילו להם בתחזוקה השוטפת,
בתפעול היום יומי ובאסתטיקה של הבית.
כך למשל ,פנאלים שקועים במישור הגבס
שמקנים לחדר מראה מהוקצע ונקי ,ניתוק

של סנטימטר בין התקרה לקירות הגבס
החדשים או חיתוך בגרונג של אריחים
במקום פינות אלומיניום שיוצרות מראה
פשוט וזול.

עוד דבר שקבלנים עם עין טוב וטאצ'
יכולים לתרום לבעלי הבתים הוא מיקום
טוב יותר של נקודות המאור והספוטים
השקועים .לרבים יש נטייה לפזר אותם
באופן אקראי אבל אם נשכיל להתקין
אותם בהתייחס לפונקציות ולפריטים
שנרצה להאיר ולהדגיש ,נשדרג את
החלל הנתון בכמה רמות ,דבר שיהפוך את
הלקוחות בטווח הארוך למרוצים".

עיצוב :יוסי שאול .צילום :שי אפשטיין

תשומת לב לתקרות
לדברי מעצב הפנים יוסי שאול ,אומרים
שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים
ובמציאות התובענית והתחרותית של
ימינו על מנת להתבלט בכל תחום שהוא
אנשי המקצוע נדרשים לספק רמת
תוצרים מיטבית ,כדי להעניק ללקוחותיהם
פתרונות יצירתיים .כך גם הקבלנים שכן
תודעת העיצוב בישראל הפכה לאחת
הגבוהות בעולם .גם בפרויקטים לכאורה

המשך בעמוד 24
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המשך מעמוד 23
פשוטים ,בהם כלל לא מעורבים אדריכלים
או מעצבים ,הם נדרשים לספק פתרונות
שיהפכו את הבית לנטול טעויות ופגמים אם
ברמת המעטפת ועד הניואנסים הקטנים.
לשיטתו של יוסי שאול ,העבודה באתר
השיפוצים המודרני מצריכה מהקבלן
לטפל במספר רב של שכבות ורבדים בכל
רגע נתון מכיוון שכל פרט קטן משפיע על
המכלול כולו" :ניקח לדוגמה את נושא
תקרות הגבס .תקרות הבטון המקוריות הן
לרוב עקומות ודורשות מהקבלן לפלס את
קמטי הבטון כך שהנגרות הגבוהה תפגוש
תקרה ישרה .זה מצריך לעבוד עם לייזר

ולפלס את התקרה בצורה מושלמת ללא
עקמומיות .המפגשים האלה משפיעים אגב
גם במקרה של סגירה מעל רהיט .חברות
הריהוט והמטבחים לא ערות לרזולוציות
האלה ,מה שמצריך מהקבלן לתת מענה".
שאול מזכיר גם את נושא התקרות הצפות
שהפכו לפופולריות בהרבה בתים" :גם כאן
הקבלנים נדרשים להפעיל שיקול דעת
ולהמליץ באילו מקרים זה אפשרי ומתי
להימנע .למשל באיזור בו יש תריס חשמלי
עם ארגז פנימי שבולט לתוך החדר ,הקבלן
נדרש לזהות את המפגש הבעייתי ולהמליץ
להתרחק לפחות  20ס"מ מקיר הבניין".
השימוש הנפוץ בגופי תאורה שקועים

??????????

מטבח של סטודיו קרמיקה .צילום :יח"צ
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בתקרת הגבס מצריך לבחור את האלמנט
הנכון" :בשוק יש מבחר גדול מאוד של
גופים שמגיעים בהרבה גדלים וגבהים
והבחירה בהם צריכה להיעשות בהתאם
לגובה הנמכת התקרה .במקרים רבים
גובה ההנמכה הוא גם נגזרת של מיקומי
הספרינקלרים וכדי לנצח על כל התזמורת
הזאת הקבלן צריך לנתח את כל המשתנים
ולייצר מערך של הנמכת תקרות אסתטי
והגיוני" ,הוא מסכם.

חשיבות פריסת האריחים

ומהתקרה לרצפה :על פי שלומית לזרוביץ,
מנהלת הפיתוח העסקי של רשת סטודיו
קרמיקה ,פריסת האריחים היא מלאכת

מחשבת ,במיוחד כיום כשיש אינסוף של
דוגמאות ומידות של אריחים" .חשוב לזכור
שלריצוף יש השפעה אדירה על הנראות
הסופית של הדירה או הבית ולכן יש
חשיבות מכרעת לבחור את כיוון הפריסה
הנכון ולדאוג ששארית הריצוף תפנה
לאזורים היותר מוצנעים בחלל ,כלומר
באזורים בהם יותקנו ארונות ,היכן שניצבת
מערכת הישיבה וכו'".
הקבלנים כיום נדרשים גם להתמודד עם
אלמנטים במידות לא רגילות כך למשל
אריחים גדולים במיוחד לחדרי הרחצה
שהפכו פופולריים למכביר" .באופן טבעי
בעלי הדירות והבתים מתרגשים מאוד
מעצם השיפוץ ומפנטזים לא אחת על
פריטים מורכבים .אנחנו תמיד יוצאים
מתוך נקודת הנחה שהכל פתיר ועם
זאת ההשלכות לכל פיתרון הן שונות",
מסביר שאול" .הקבלן צריך לבחון את
כל הפרמטרים ולשקף את המשמעויות
לבעלים איך משנעים את האריחים? האם
במעלית? האם במנוף? ומה המשמעות
הכלכלית .לפעמים הם לא ערים לכך
שהשינוע והביצוע יעלו פי כמה וכמה
מהאריחים עצמם .מעבר לזה ברמת הביצוע
מכיוון שמדובר באריחים מדוקקים לפעמים

עיצוב :דניאל מיכאלי ,צילום :ליאור טייטלר

המפגש עם הקירות ,שאינם מפולסים,
יוצר סטייה מצטברת .אחד התפקידים של
הקבלן זה להקדים תרופה למכה ולבדוק
האם יש צורך לפלס את הקירות בעזרת
אריחי סוג ב' טרם ההתקנה".
הצביעה הפכה גם היא מורכבת מבעבר
מכיוון שהדרישה כיום היא לצבוע ברחבי
הבית קירות כוח צבעונים ולעיתים נדרש

מפגש גם בין  3גוונים שונים" .הפינישים
במקרה הזה הם מאוד חשובים ועל הקבלן
מוודא שהתפר ביניהם הוא חד ,מוגדר ונקי,
מה שהופך למאתגר כי הקירות ובפרט
הקצוות אינם ישרים" .מסביר שאול" .לא
פעם זה מייצר להם עבודה כפולה ומכופלת
כמו שכבת שפכטל חדשה שתאפשר לייצר
מפגשים ישרים שיגרמו לצביעה להראות
מוקפדת ומקצועית".

עיצוב :יוסי שאול .צילום :שי אפשטיין
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מצב הענף

על רשלנות ובטיחות

קבלן חויב לפצות בסכום גבוה בשל רשלנות ולהחזיר מצב
לקדמותו ,ההלכה קובעת כי חוזה שיפוצים מחייב גם אם
נחתם תחת מצוקה ותאונות העבודה באתרים נמשכות.
אלו חלק מהחדשות של החודשים האחרונים
קבלן שיפוצים יפצה בעלי בית
בכ 3-מיליון שקלים


פורסם ב ,Ynet-ב’ישראל היום’ ובעיתונים נוספים4/11 ,

בפסק דין יוצא דופן ,חייב בית המשפט קבלן שיפוצים שבנה על גג
בית פרטי קוביית בטון במשקל  40טון ,ללא צורך הנדסי וללא אישור
מהנדס ,להחזיר את המצב לקדמותו לפרק את קוביית הבטון ולשלם
לבעלי הבית סכום של מעל  2.7מיליון שקלים.

הקבלן טען כי בעלי הבית ביקשו את תוספת הבטון והוא בהתחלה
הסכים לקחת על עצמו את העבודה הנוספת ,אבל אחר כך נסוג
והחזיר לתובעים את הכסף ששילמו לו עבור היציקה ,והם עשו את
זה עם עובדים משלהם .בית המשפט לא קיבל את עדות הקבלן וגם
קבע כי טענת החזרת הכסף "מופרכת".
לפי פסק הדין ,אשת הקבלן העושה לו עבודת מזכירות הוסיפה
בכתב ידה למסמך שעליו חתמה בעלת הבית בשלב הראשון
לעבודה כמה שורות שמהן עולה לכאורה שבעלה החזיר את
הכספים .בית המשפט קבע" :היא שותפה למעשה התרמית" ,אבל
"תרמית זו לא גרמה לתובעים נזק והתביעה נגדה נדחית".

לפי החלטה שניתנה לאחרונה על ידי השופטת חנה קיציס ,מבית
המשפט המחוזי מרכז בלוד ,קבלן השיפוצים נקרא על ידי בעלי בית
פרטי מכוכב יאיר לתקן בעיה ספציפית של חדירת מי גשמים מגג
הבית ,אבל במהלך השיפוץ היקף העבודה הלך וגדל.

לפי פסק הדין קבלן השיפוצים ישלם לבעלי הבית  378אלף שקלים
על השבת המצב לקדמותו ,וכמו כן ישיב לבעלי הבית  2.1מיליון
ששילמו לו מראש .בנוסף הוא יפצה אותם על עגמת הנפש שגרם להם
בעוד  50אלף שקלים וכמו כן ,ישלם  25אלף שקלים הוצאות משפט.

לפי התביעה ,שהוגשה לפני שלוש שנים ,הקבלן החליט כי מקור
בעיית חדירת המים בגומחה שנבנתה עבור מזגנים על גג הבית.
הוא החליט לצקת קוביית בטון במשקל של כ 40-טון בתוך מתחם
הגומחה ועל חלק מהגג ,כדי לפתור את הבעיה.

הר חומה :פועל נלכד בתוך בור
בחצר בית ,נפצע באורח קשה

מומחה שמונה על ידי בית המשפט קבע כי הקובייה נבנתה ללא
צורך ,ללא יעוץ הנדסי וללא פיקוח של מהנדס וכי היא מסכנת את
יציבות מבנה הבית .כמו כן ,קוביית הבטון קברה תחתיה את צנרת
המיזוג והביאה להשבתה שלה.
בית המשפט קיבל את בקשת פרקליטי בעלי הבית מכוכב יאיר,
עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און לפרק את קוביית הבטון בזהירות
על ידי ניסור חלקי הגוש ופינויים באמצעות מנוף.
בנוסף ,הקבלן חיפה את קירות הבית הפרטי ואת חלק מגג הרעפים
בחומר בשם פלצונל (פלטות מתכת) כדי לפתור בעיית רטיבות
אחרת ,אך ביצע זאת בצורה "לא מקצועית הגובלת ברשלנות" ,לפי
המומחה שמונה .בית המשפט חייב את קבלן השיפוצים להשיב את
המצב לקדמותו על ידי הורדת הפלטות מהקירות ,חידוש האיטום
והתקנת גג רעפים מחדש.
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פורסם ב’כל העיר’14/12 ,

פועל כבן  50נפל לתוך בור בחצר בית ברחוב ליכטשנטיין בהר חומה
ונלכד בתוכו .צוותי הצלה הוזעקו לחצר הבית ,שבו מבוצעות עבודות
שיפוצים – לאחר פעולות חילוץ ממושכות הפועל פונה במצב קשה
לבית החולים הדסה עין כרם.
ממד"א נמסר" :לאחר פעולות חילוץ ממושכות ,חובשים ופראמדיקים
של מד״א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית החולים הדסה עין כרם
גבר כבן  50עם חבלות בפלג גופו התחתון".
באיחוד הצלה ירושלים מציינים כי "צוותי הרפואה של איחוד הצלה
העניקו סיוע ראשוני לפועל שנפצע בינוני עד קשה בתאונת עבודה
בחצר מבנה מגורים ברחוב ליכטנשטיין בירושלים".
חובש באיחוד הצלה ,מספר כי "מדובר בפועל כבן  50שחלק גופו

התחתון נלכד בבור חול בחצר המבנה תוך כדי עבודות שיפוצים.
הענקנו לו סיוע ראשוני ולאחר חילוץ ממושך של צוותי הכיבוי הוא
פונה לבית החולים כשבשלב זה מצבו מוגדר בינוני עד קשה".

פסק דין הלכתי :חוזה שיפוצים
שנחתם במצוקה – תקף


פורסם בערוץ 3/11 ,7

פסק דין שפורסם לאחרונה באתר בתי הדין לממונות 'ארץ חמדה
 גזית' קובע שורה של עקרונות חשובים במערכות יחסים שביןקבלנים למזמיני עבודות שיפוצים ,על פי ההלכה.

בנוגע למע"מ קבעו הדיינים כי למרות שמדובר בפרקטיקה מקובלת,
לא ניתן להסכים על אי תשלום מע"מ או על תשלום "חצי מע"מ".
"חיוב תשלום מע"מ כחוק הינו חיוב גמור .לכן גם אם אכן הסכים
התובע לא לגבות מע"מ על חצי מן הסכום (מה גם שהוא נשמע
באחת הקלטות מעיר שזה הכסף שמגיע בצדק למדינה) ,בית הדין
לא יפסוק שלא ישולם מע"מ ,דבר הנוגד את החוק .לכן ישולם
מע"מ על הכול והתובע יספק לנתבעת חשבונית חוקית המעידה על
התשלום וידאג שכספי ציבור אלה יגיעו ליעדם".
בנוגע להתמשכות העבודה קבע בית הדין כי ברירת המחדל היא
שקבלן אינו זכאי לפיצוי כאשר המזמין גרם לעיכוב בעבודה ,ומנגד
קבלן שעבודתו הופסקה באמצעה זכאי לקבל את שכרו בניכוי
מסוים ("כפועל בטל").

התובע בסכסוך היה קבלן שיפוצים שחתם חוזה לעבודות שיפוץ עם
בעלת דירה ,אך בעקבות סכסוך שהתגלע ביניהם נאלץ להפסיק את
עבודתו באמצע.

לאור זאת קבעו הדיינים כי "כנגד מה שטרם בוצע זכאי הקבלן
לקבל שכר כאילו הוא פועל בטל ,דהיינו סכום שאותו הקבלן היה
מסכים להפחית משכרו בכדי לא לבצע את עבודתו ולשבת בביתו".

הקבלן טען שהעבודה התעכבה בשל התנהגות בעלת הדירה והיא
מצידה טענה לליקויים מהותיים בביצוע העבודות .המחלוקות
שהתגלעו בין הצדדים למעשה נוגעות לתוקפו של החוזה ,לסוגיית
תשלום המע"מ ,לפיצוי לו זכאי הקבלן בשל התמשכות העבודה
(באשמת המזמין) ולפיצוי לו הוא זכאי בשל הפסקת העבודה באמצע.

פועל בן  30נפל מגובה במהלך
עבודות שיפוצים בגן יבנה,
מצבו בינוני

בפסק הדין נקבעו מספר עקרונות ,ותחילה נקבע כי העובדה שבעלת
הבית הייתה במצוקה נפשית בזמן שחתמה על חוזה השיפוצים
איננה גורעת מתוקפו של החוזה "בשביל להיפטר מהתחייבות
ממונית שאדם מקבל על עצמו ,אין די בכך שהוא שרוי במצוקה
נפשית או גופנית .צריך להיות במצב קיצוני בו הוא מוגדר כ'שוטה'".
הדיינים ציינו כי הכלל הקבוע בהלכה הוא ש"התחייבויות שאדם
מקבל על עצמו בשעת הדחק תקפות ,אלא אם הצד השני דרש
מחירים מופרזים עבור השירות".



פורסם באתר מיבזק-לייב18/11 ,

פועל כבן  30נפל מגובה במהלך עבודות שיפוצים ברחוב הרצל בגן
יבנה .חובשים ופראמדיקים של מד”א העניקו לו טיפול רפואי ופינו
אותו לבית החולים אסותא במצב בינוני ,עם חבלות ראש וגפיים.
כוחות משטרה שהגיעו לזירת האירוע חוקרים את נסיבות התאונה
והועבר דיווח למשרד העבודה.

חתימת חוזה מחייבת את הצדדים .צילום אילוסטרציה
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על המדף
א.ע.צאלון מציגים :מסועים מבית  MACEאנגליה
א.ע.צאלון יבוא ושיווק בע”מ הנציגה
הבלעדית של חברת  MACEאנגליה
בישראל מציגה מסוע לפינוי עפר
ופסולת בניה
•מתאים לאתרי בניה ,חצרות אחוריות ומרתפים.
•ניתן לחבר מספר רב של מסועים בכל אורך ולכל מטרה.
•מגיע במספר מידות.
•המסועים באספקה מיידית.
•יעיל מאוד בחפירה מתחת
למבנה קיים.
•חפירת בריכות שחיה
במקום ללא גישה
וחפירה בחצרות אחוריות.

www.zelon.co.il
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דבק קרמיקה עוצמתי לכל טמפרטורה
•לעבודות ריצוף וחיפוי אריחי קרמיקה או
פורצלן.
•להדבקת האריח בחוזק רב למשטח עליו הוא
מיושם באופן שימנע תזוזה או נפילה.
•עמידות לאורך שנים בעומסי משקל.
•עמידות לחשיפה למים ,שמש ושינויי טמפרטורה
קיצוניים.
•בעל תו תקן ישראלי.
למידע נוסף:
ניתן לפנות למשרדי ביג'י
בטלפון 08-6874001

אטם המיועד למעברי צנרת בחדרים רטובים ,המאפשר איטום
מושלם בהיקף צנרת חודרת ,כחלק ממערכת איטום מושלמת של
אורבונד עבור חדרי אמבט ,מטבחים ,שירותים וכדומה.

יתרונות:

•מונע כשלי חדירת מים ולחות בין החדר לבין מחיצת הגבס.
•מבטיח עמידות ושלמות החדר והמבנה לשנים ארוכות.
•יישום קל ומהיר מאוד.
•הדבקה ,איטום וחיבור המשכי עם חומר איטום  KNAUF FLבהיקף האטם.
•זמין במגוון מידות גודל חור בהתאמה
מלאה לקוטר הצנרת.
•מסופק במארז של  8יח'
הארוזות כל אחת בנפרד,
או כחלק מערכת איטום
(קיט) למקלחת.
•לשימוש פנימי בלבד.

צוות המומחים של אורבונד
ישמח לעמוד לרשותכם
בכל עת.
לייעוץ טכני ומידע נוסף:
www.orbond.co.il
.1700-70-50-75

למידע נוסף:
משרד03-9453275 :
עינב050-8816666 :

בי ג’י בונד מציגה:

חדש באורבונד :אטם לצנרת בחדר רטוב KNAUF FL

גילאר מציגה :סיקה לסטיק

איטום צמנטי גמיש ,חד רכיבי לבניית עובי בשכבה אחת

סיקה לסטיק  1Kהינה תערבת צמנטית ,חד רכיבית גמישה בעלת כושר גישור
סדקים מבוססת מלט משופר בפולימרים ייחודיים בעלי עמידות אלקלית.
•המוצר מיועד ליישום בהברשה או מלג’.
•ניתן לבנות עובי של  3מ"מ בשכבה אחת.
•נמרח כמו ג'ל -קל מאוד לעבודה.
•בעל תו תקן ירוק.
•עומד בדרישות התקן לחדרים רטובים.6422-
•תצרוכת נמוכה משמעותית ביחס לחומרים מתחרים.
•אטום לחלוטין ללחץ חיובי ולחץ
שלילי.
•נדבק לרוב חומרי הבנייה -
בטון ,בלוקים ,טיח וחומרים
ביטומנים.
•בעל יכולות גישור סדיקה
גבוהות.
•חומר מתקדם וחדשני בעל
מראה אחיד.
מידע נוסף באתר
www.gilar.co.il

לפי הנחיות יועצי האיטום ,נדרש
לבצע איטום בשתי שכבות להבטחת
מערכת איטום אחידה .חובה לעבוד תמיד
לפי הוראות דף המוצר הטכני המעודכן ביותר

 | 30מגזין שיפוץ | דצמבר 2020

1K

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 :

כחול בחוץ .כחול בפנים.

הלוח הכחול לשימוש חוץ במערכת קירות חיצונית
()ETICS/Ventilated facade

הלוח הכחול לשימוש פנים בחדרים רטובים ולחים

www.orbond.co.il | orbond@orbond.co.il

