יו"ר ההתאחדות
ערן סיב והעיתונים
הגדולים מסכמים
 18שנות הישגים
עמ’ 10

קבלניות שיפוצים:
החלוצות שקובעות
עובדות בשטח
עמ’ 14

ועדת הבוררות:
פתרון סכסוכים
מהיר ויעיל בין
חברי התאחדות
לבין הלקוחות
עמ’ 18

יו”ר הסתדרות עובדי
הבניין על חשיבות
ההסדר הקיבוצי
בענף השיפוצים
עמ’ 8
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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.

תוכן
דבר המנכ”לית
לצדכם גם בתקופת הקורונה
יו"ר הסתדרות עובדי הבניין:
“לעבוד רק עם קבלן שיפוצים רשום”
 18שנות הישגים
העיתונים ״דה מרקר״ וישראל היום
עושים כבוד להתאחדות

אפריל 2021
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

פורצות הדרך
קבלניות השיפוצים כבר כאן
ועדת הבוררות
עוד סיבה מצויינת להרשם כחבר בהתאחדות

טלפון לכל נושא והצטרפות
1-700-700-426
מיילNatalie.w@rcu.co.il :
פקס077-4501005 :

קבלן בעבודה
אלי רביד קובע ששיפוץ טוב דורש ידע רב

כתובת ההתאחדות:
רח׳ אחד העם  ,9תל אביב.
מיקוד 6525101

עיצוב
מעצבת הפנים פרי הדר בטוחה שניתן לסיים
שיפוץ ללא טעויות
גבס
לוחות גבס שמסייעים במניעת שריפות
שיווק
טיפים שיעזרו לכם לזכות במכרז לשיפוץ הבא
כתבו עלינו
התאחדות קבלני השיפוצים בתקשורת
חדשות
ידיעות חדשותיות הנוגעות לענף השיפוצים

מערכת בטאון קבלני השיפוצים:
מו״ל :הוצאת מיל
www.mil-media.co.il

24
25

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

ziv@mil-media.co.il

עריכה גרפית :יואש ענבר

yoash.inbar@gmail.com

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

על המדף
מוצרים חדשים שכדאי להכיר

בשער :יו"ר ההתאחדות
ערן סיב .צילום :ינאי דיטש
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דבר המנכ״לית

לצדכם

גם בתקופת
הקורונה

תקופת הסגר ואם זה בכניסה יומית לעבודה.
נלחמנו והצלחנו להוביל מהלך של חיסון
העובדים הפלסטינים ובכך לספק הגנה
לעובדים ,למעסיקים ולמזמיני העבודה.

הרחבנו את השירותים הניתנים לחברי
ההתאחדות וצירפנו לשורותינו מאות
קבלנים אשר זוכים לשירות אישי ומקצועי.
המשכנו לקיים ימי עיון והרצאות מקצועיות
באמצעות  ZOOMובימים אלה אנו חוזרים
למפגשים מקצועיים פיזיים בהתאם
להנחיות משרד הבריאות.

   נטלי שמעון-ויינשטיין,
עו”ד ,מנכ״לית התאחדות
קבלני השיפוצים
חברים יקרים ,ראשית אבקש לברככם
בברכת חג שמח לכבוד חג הפסח הקרב ובא.
בשנה שחלפה נאלצנו להסתגל למציאות
חדשה – לטוב ולרע .למדנו להעריך את
השגרה ,המשפחה והחברים ,שינינו את
אורחות חיינו וגילינו אחריות אישית וחברתית.
בשנה שחלפה ההתאחדות עבדה ונלחמה
עבורכם יום יום שעה שעה בכל המישורים –
בכל סגר נלחמנו והצלחנו להשאיר את ענף
השיפוצים פתוח וחיוני למשק ובכך מזערנו
ככל הניתן את הנזק לעוסקים בענף וכמובן
לטובת הציבור הרחב אשר נזקק לשירותי
קבלני השיפוצים בתקופה זו.
בכל סגר נלחמנו והצלחנו לאפשר לעובדים
הפלסטינים להמשיך בעבודתם בארץ – אם
זה במסגרת לינה בשטחי ישראל במהלך
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המשכנו לתת מענה אנושי ,אישי ומקצועי
לכל בעיותיכם ודרישותיכם – גם ובייחוד
בתקופות הסגר.
הצלחנו להנפיק רישיונות למאות עובדים
פלסטינים.
הגשנו מאות תיקים לרישום בענף 131
בפנקס הקבלנים ומאות קבלנים עברו
בהצלחה את מבחני רשם הקבלנים ונרשמו
בפנקס הקבלנים.
הגשנו עשרות בקשות להעלאת סיווג
ובקשות לרישום במנהלת קבלן מוכר
לעבודות ממשלתיות (קבלן כוכבית).
קיימנו עשרות הליכי גישור ובוררות אשר
הניבו תוצאות מעולות ופתרו סכסוכים מחוץ
לכותלי בית משפט.
הענקנו ייעוץ משפטי לעשרות קבלנים אשר
קיבלו מענה מקצועי מעו”ד.
הגשנו בקשות לשינוי תנאי מכרז ברשויות
מקומיות כך שיתאפשר לקבלן המחזיק
ברישיון  – 131שיפוצים להתמודד
במסגרת המכרז.

קיימנו הכשרות לעבודה בגובה למאות
קבלנים.
קיימנו הכשרות בטיחות בעבודה ועזרה
ראשונה לעשרות קבלנים במסגרת פרויקט
‘שיפוץ בטוח’ בשיתוף עם קרן מנוף של
הביטוח הלאומי והענקנו ערכת בטיחות
בעבודה ועזרה ראשונה לכל משתתף
– ללא עלות!
קיימנו שיפוץ מבנים קהילתיים בהתנדבות
מלאה בפריסה ארצית – שיפוץ מעון לנשים
מוכות בחיפה ובחדרה ,שיפוץ מבנה מגורים
לדרי רחוב ,שיפוץ מבנה קהילתי המשמש
לקשישים ניצולי שואה ,שיפוץ בית חם
לנערות בסיכון ועוד.
הדרכנו את דור העתיד – הנוער העובד
והלומד – בביצוע עבודות שיפוצים במסגרת
פרויקט משפצים קהילה וחשפנו אותם
לעולם השיפוצים.
כל זאת ועוד אנו עושים בזכותכם חברינו
אשר מחזקים את ידינו לאורך הדרך ובזכות
חברי ההנהלה וצוות משרדי ההתאחדות
אשר מקדישים מלוא מרצם לטובת
ההתאחדות והענף.
המטרה המשותפת של כולנו היא להעלות
את קרנו של ענף השיפוצים ,להיות קבלנים
מקצועיים יותר ,ישרים יותר ומסורים יותר
למען הצלחת הענף והציבור הרחב.
נכונו לנו עוד מאבקים רבים נוספים למען
מיסוד הענף וקידום תהליכים אל מול משרדי
הממשלה והרשויות השונות.
ביחד אנחנו כוח חזק יותר אשר מצליח
להוביל שינויים של ממש בענף.
אם עדיין לא הצטרפת כחבר מן המניין
בהתאחדות קבלני השיפוצים זה הזמן
לעשות זאת.
למידע נוסף והצטרפות ניתן להשאיר
הודעה בטל’  1-700-700-426ונציגה
מצוות ההתאחדות תחזור אליך עם מלוא
הפרטים אודות ההתאחדות.
כולי תקווה ,כי האביב יביא עימו ברכה
ושנוכל הפעם לחגוג את החג עם אהובנו
ומשפחותינו.

בברכת פרנסה טובה ובריאות איתנה לכולם

חברים יקרים,
בפרוס חג הפסח הבא עלינו לטובה ,אנו בהתאחדות מאחלים לכם
ולבני משפחותיכם בריאות איתנה ,פרנסה טובה ,שגשוג והצלחה.
חג האביב שבפתח ,מביא עימו לבלוב של תקווה להתחלה חדשה
לקראת יציאה מהמשבר אותו אנו חווים כבר למעלה משנה.
הנהלת ההתאחדות וצוות המשרד מאחלים לכם ולבני משפחותיכם
בריאות איתנה ,פרנסה טובה ,שגשוג והצלחה.
אנו תקווה כי יהא זה חג בסימן של חירות ,צמיחה ,אחווה ורעות
וכי בחג זה ניסוב יחד עם משפחותינו לשולחן החג ונחגוג עם
אהובנו וקרובנו.

חברי הנהלת ההתאחדות
ערן סיב
שבתאי ונטורה
גבריאל אלון
אלי שושן
טינו זוארס
אליעזר דוד
בן ציון נהמי
איציק בילס
אשר וטורי
רן כהן

יו"ר
סגן יו"ר
סגן יו"ר
גזבר
חבר הנהלה
חבר הנהלה
חבר הנהלה
חבר הנהלה
חבר הנהלה
חבר הנהלה

צוות משרדי ההתאחדות
עו"ד נטלי שמעון ויינשטיין מנכ"לית
אחראית קשרי לקוחות
ליאור קדם
אחראית קשרי לקוחות
רותי כהן
רכזת קורסים והשתלמויות
דולב נעים
מנהלת אדמיניסטרטיבית
סטפני דופוי

אביב הגיע
הצבע בא
מחדשים את הבית
עם ביג'י פיינט

ההסכם הקיבוצי

לעבוד רק עם קבלן
שיפוצים רשום

עשרות אלפי דירות ובתים בישראל
עוברים שיפוץ
מדי שנה.
כל משפחה
ישראלית
חוותה את
הדבר והעסקת
קבלן שיפוצים
היא בחירה
שתמיד
מלווה בהרבה
חששות .מה
   יצחק מויאל ,יו”ר הסתדרות

עובדי הבניין והתעשיות הנלוות
ומ”מ נשיא הקרן לעידוד ופיתוח
ענף הבניה

ההסכם הקיבוצי
של ענף הבניין נותן
לקבלני שיפוצים
את הכבוד הראוי,
לעובדים את מלוא
הזכויות וללקוחות
העובדים עם קבלן
רשום  -בטחון

אם הוא יבריז לי באמצע העבודות? האם
הוא יהיה זמין גם לאחר מכן לצורך תיקוני
ליקויים? האם אפשר לראות עבודות
קודמות שהוא עשה? ועוד .האינטראקציה
עם קבלן השיפוצים בישראל היא מורכבת.
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בדיוק בגלל כל אלו הכנסתי בשנת 2015
את הגדרת המקצוע “קבלן שיפוצים”
להסכם הקיבוצי של ענף הבניין .במסגרת
צו ההרחבה להסכם הקיבוצי ,הוכנסו קבלני
השיפוצים אל תוך ההסכם וכיום הוא חל
על כל המעסיקים בתחום ,וכל העובדים .כי
הגיע הזמן שקבלני השיפוצים יזכו לכבוד
הראוי ,ומצד שני – הלקוחות יוכלו לסמוך
על הקבלן .הדבר משיג שתי מטרות :סדר
בענף כולו ,ושמירה על מלוא הזכויות של
העובדים בענף ,כמו העלאות שכר לפי ותק,
הפרשות כחוק ועוד.

יש כיום בפנקס הקבלנים כ 3,000-קבלני
שיפוצים רשומים מתוך כ 15,000-קבלנים.
הרישום בפנקס הקבלנים מעיד על כמה
דברים:
קודם כל  -רמת המקצועיות .לא ניתן
להירשם בפנקס הקבלנים ללא  5שנות
ניסיון והשתלמויות שונות כמו בטיחות וכו’.
דבר נוסף הוא הרישום הפלילי .לא ניתן
להירשם בפנקס הקבלנים אם יש רישום
פלילי משלוש השנים האחרונות.
בנוסף ,חלות על קבלן השיפוצים חובות
סוציאליות כלפי העובדים ,רמת בטיחות
בעבודה ,אישורי רשויות המס ועוד.

נדרש שיתוף פעולה ממשלתי
כל אלו באים על מנת לסדר את השוק
הגדול והמבולגן .כי הרי כל אדם יכול
לקום בבוקר ולהחליט שמהיום הוא
קבלן שיפוצים .ומבחינה חוקית אין בכך
בעיה ,כמו גם בענפים אחרים .וזו המטרה
שלי בהסדרת הענף .ליצור קריטריונים
ברורים ,מי הוא קבלן רשום ,מה החובות
שחלות עליו אם הוא רשום ומה זה אומר
על מי שהוא מעסיק ,האם הוא הוגן כלפי

העובדים וכדומה.

ואיזה גוף לא משתף פעולה עם המהפך
בתחום קבלני השיפוצים? כמו תמיד,
הממשלה .בדיוק כמו בתחום התשתיות
והבניה ,שם הממשלה מפרסמת מכרזים עם
תנאי סף ברורים ,בין היתר לחברות בניה
שחייבות להיות רשומות ,כך גם היה מצופה
ממשרד השיכון לחייב חברות לעבוד עם
קבלני שיפוצים רשומים בלבד .הממשלה
אמורה להנגיש לציבור את הרפורמה
בתחום קבלני השיפוצים ,לעודד ישראלים
לעבוד רק עם קבלנים רשומים ובכך לחסוך
למשפחות ישראליות לא מעט כאב ראש,
ולהסדיר את התחום גם למען הקבלנים
עצמם.
בינתיים המהפכה קורת מלמטה ,בעזרתנו,
הסתדרות עובדי הבניין .אך כדי להשלים
את המהלך ולהפוך אותו לתו תקן אמיתי,
אנחנו צריכים את שיתוף הפעולה של
הציבור ועידוד הממשלה.
אני פונה לכל המעסיקים בתחום
השיפוצים :עשו סדר בענף שלהם .הירשמו
כקבלנים מוכרים ,שמרו על זכויות העובדים
שלכם ותרמו לקידום הענף בישראל .יש
לקבלני החברה זכויות כמעסיקים שעדיין
לא מנוצלים ולא מודעים לכך.

שסתום באפלו
פתרון להגנה מפני זרימה חוזרת של מים
וביוב .קל להתקנה .כולל מדף מנירוסטה
להגנה מפני חדירת מזיקים כגון חולדות ,
נחשים וחרקים .מסייע להפחתת חדירת
ריחות ממערכת הביוב.
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מידות :מינ' קוטר צינור
 98מ"מ .מקסימום
קוטר צינור  107 -מ"מ
קוטר פנימי.

•
•
•
•
•
•
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קוטר פנימי.
אחריות על המוצר:
 5שנים

מתאים לצינורות:
חימר ,פלסטיק ובטון.
צינורות כניסה ישרים
וכפופים בתאי בדיקה
וקצוות צינור.

מתאים כהגנה מפני:
זרימה חוזרת של מים.
חולדות  ,נחשים ,תיקנים
וחרקים אחרים .מונע אדים
מזיקים וריחות רעים.
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מידות :מינ' קוטר צינור •
•
 136מ"מ .מקסימום
קוטר צינור –  152.5מ"מ •

שסתום אל חזור שמונע מזרימת המים והפסולת לחזור
אחורה.
התאמה אוניברסלית עם עיצוב ייחודי המאפשר התקנה
ישירה לקוטר הצינור.
לוח נירוסטה מחוזקת שמונעת משרצים ,נחשים וחרקים
לנוע במעלה הצינור.
אטם גומי המפחית ומונע כניסת אדים וגזים מזיקים.
מתאים לתאי ביקורת ותאי ביוב.
מדף שניתן לנעילה וזאת בכדי לאפשר ביצוע פעולות
תחזוקה בחוץ בסביבה יבשה וללא פסולת.
אין צורך בכלים בכדי להתקין.
עיצוב פשטני להוזלת עלויות.
אינו מפריע לזרימת המים.

ריאיון

 18שנות
שיפוץ

מספר חודשים אחר כך ,נחתם הסכם
עבודה קיבוצי עם הסתדרות העובדים
הלאומית ,למרות התנגדות ההסתדרות
הכללית והתאחדות הקבלנים ,ההסכם
נרשם בחוק.

   פורסם במקור ב'דה מרקר'

ערן מספר כי השינוי האמיתי החל ,כשנכנס
יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ ,איציק
מויאל לתפקיד" :מויאל הזמין אותי
לפגישה בארבע עיניים שם אמר לי :אני
איש של מילה .תבטלו את הסכם הקיבוצי
עם ההסתדרות הלאומית ואני דואג לכם
להסכם עבודה קיבוצי עם הקבלנים ובכך,
בסיוע הכח שלנו ,יהיה לכם קל למסד את
ענף השיפוצים".

ערן סיב ,יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים,
מספר על ההישגים ,התרומה לקהילה
והמאבקים הבאים במסגרת המסע להעלאת
מעמדם המקצועי של קבלני השיפוצים.
ערן סיב הוא קבלן שיפוצים ותיק שעשה
בעברו עבודות ציבוריות ופרטיות וכיום
מבצע עבודות הדבקה של אבנים דקות על
קירות פנים וחוץ .בריאיון איתנו ,מספר סיב
על בוקר אחד ,בו הוא החליט שדי ,הגיע
הזמן לשנות סדרי עולם בענף השיפוצים.
בהתנדבות מלאה ,עם ראש בקיר והמון
מאבקים וחברים שאסף במהלך הדרך הוא
הקים את "התאחדות קבלני השיפוצים"
בשנת  ,2002הגוף אותו הוא מכנה "פרוייקט
חייו" 18 .שנה אחרי ,מספר סיב כי הדרך
לא הייתה קלה" :איך משנים סדרי עולם
בענף הבנייה תוך ידיעה שקבלני השיפוצים
הם הרוב המוחלט בענף ואף אחד במדינה
ובמשרד הבינוי והשיכון לא סופר אותם"?
 4שנים לאחר הקמת הגוף ,בשנת ,2006
נסע ערן סיב לרחוב ארלוזורב בתל אביב,
לבניין ההסתדרות ,שם פגש את סמי כהן
יו"ר ההסתדרות עובדי הבניין והעץ דאז.
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תאר לנו את הפגישה.
סיב" :אחרי שדפקתי בדלת נכנסתי לסמי
ואמרתי לו :שלום רב אדוני ,שמי ערן סיב
ואני מייצג את קבלני השפוצים והגיע
הזמן שיהיה לנו בית שיאגד את כל קבלני
השיפוצים תחת הסכם עבודה יחודי לענף
שלנו .האם נוכל לעשות משהו יחד למען
האנשים שלי?".
את התשובה של סמי כהן ,ערן לא שוכח
עד היום" :תשמע ,הוא השיב לי ,אני לא
אשקר לך .אני מכיר רק קבלני בניין .המונח
קבלן שיפוצים לא קיים עבורי כלל ולכן אני
לא יכול לעזור לך".
סיב ,לא קיבל את התשובה וניסה להמשיך
ולהסביר את ההיגיון בהקמת גוף ייעודי
לקבלני שיפוצים" .אך מהר מאוד הבנתי
שאני מדבר בעיקר לעצמי".
המאבק של ערן ,לא נגמר כאן ,סיורים
במסדרונות הכנסת ,פגישות עם ח"כים

ושרים "כשלכולם אותה התשובה רק
במילים אחרות או בקיצור ״יש לכם ענף
של חאפרים״ .יש כאלה שגם הגדילו
לעשות ואף הוסיפו 'אין לך שום סיכוי למסד
ענף שכולו חאפרים ,חבל לך על הזמן'".

מילים קצת מעליבות ,לא?
"היום אני יודע שזה רק נתן לי את
הדרייב להמשיך הלאה כל הדרך עד
למיסוד הענף".

למחרת ,מספר סיב ,הוא נפגש כבר עם
נשיא התאחדות הקבלנים דאז ,ניסים
בובליל" .בובליל אמר לי :ערן ,אנחנו עושים
היסטוריה ומאחדים את כל הענף תחת
קורת גג אחת .יחד עם מויאל ובובליל ,ועם
המון אמונה עצמית ,נרקמו להם קשרים
וביטחון עצמי ,שסייעו למיסוד הענף ,מתוך
מחשבה על כך שכדי לשנות חייבים להיות
בתוך המערכת וקרוב למקבלי ההחלטות".

ענף חיוני בימי הסגר

כיצד קבלני השיפוצים צולחים
את תקופת הקורונה והסגרים?

"קודם כל ולפני הכל ,ההישג הגדול שלנו
בשנה החולפת הוא אישור ענף השיפוצים
כענף חיוני שיכול לעבוד רגיל ללא קשר
לכל מה שקורה בחוץ.זה גם הזמן להודות
לח"כ יפעת שאשא-ביטון אשר נעתרה
לבקשתי ועזרה לקבלני השיפוצים להחריג
את הענף".
סיב מודע לכך שענף השיפוצים סבל
לאורך השנים מתדמית בעייתית .לכן ,גם

אחד המאבקים העיקריים של ההתאחדות
לאורך השנים הוא מיגור תופעת החאפרים
– אותם קבלנים ללא ידע והכשרה,
שלעתים 'שוברים את השוק' עם מחירים
נמוכים במיוחד ואחר כך מותירים את
הלקוחות מול שוקת שבורה.
סיב קובע שהמצב כיום השתפר בזכות
פעילות ההתאחדות ,אם כי יש עוד כברת
דרך לעשות ,בעיקר לדעתו ,דרך חינוך
הציבור ,שלא יחפש את המחיר הזול ביותר,
לעתים קרובות במחיר של איכות העבודה
ואף בעיות בטיחות.

כיצד היית מציע לציבור להזהר
ולהבטיח עבודה איכותית?
"כשאתה מזמין עבודה אתה צריך למעשה
לבקש שתי תעודות שהן הפוליסת ביטוח
שלך .הראשונה ,תעודה של קבלן שיפוצים
אשר חבר בהתאחדות קבלני השיפוצים.
במקרה כזה ,ניתן גם לפנות לועדת הבוררות
של ההתאחדות ,במקרה של מחלוקת.
"התעודה השנייה ,היא תעודת רשם
הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון .הציבור
הרחב אינו מודע לחוק רישום קבלנים.
החוק קובע שכל עבודה בהיקף של 45,000
שקלים ומעלה חייבת להיות מבוצעת על
ידי קבלן שיפוצים שרשום במשרד הבינוי
והשיכון .ניתן וצריך להיכנס לאתר של
משרד הבינוי והשיכון ולבדוק האם אכן
הקבלן רשום ובעל מספר והאם התעודות
קבלן שלו בתוקף".

עוד עניין שפוגע בענף ,הוא
התחושה שענף השיפוצים
מגלגל כסף שחור .מה יש לך
להגיד בעניין?
"בזמנו ,פניתי לערן יעקב ,מנהל רשות
המיסים ואמרתי לו מפורשת כי יש לייצר
מצב שבו הלקוח של קבלן השיפוצים יוכל
להשתמש בחשבונית ולהזדכות עליה בכל
צורה שהיא .כך אנחנו נוכל ליצור מצב
שבו הלקוח ידרוש את החשבונית מקבלן
השיפוצים ולא יהיה כסף שחור בענף
השיפוצים.
"אבל ברגע שהלקוח אומר לקבלן
השיפוצים שהוא נותן לו את העבודה רק
בתנאי שהוא לא משלם מע"מ ,זה יוצר
בעיה מכייון שרבים מבקשים להתפרנס
בכבוד ונאלצים להיענות לדרישה".

ערן סיב .צילום :ינאי דיטש

עם הפנים לקהילה
לצד המאבקים היומיומיים ,מספר ערן
סיב כי ההתאחדות מקפידה גם לתרום
לקהילה בכל הזדמנות .פרויקט שהוא גאה
בו במיוחד ,הוא 'משפצים קהילה'" :זהו
הפרויקט הקהילתי שלנו בשיתוף המשרד
לקידום וחיזוק קהילתי ,במסגרתו שיפצנו
עשרות בתי נזקקים ומרכזים קהילתיים
בהתנדבות מלאה וללא תמורה.
"חשוב לציין שברוב המקומות הכשרנו

ילדים מהנוער העובד והלומד לבצע את
העבודות בפיקוח צמוד שלנו .פרוייקט
משפצים קהילה הינו פרוייקט שחימם ועזר
לבבות רבים במדינה ועל כך אנחנו שמחים
שנפל בחלקנו להיות בצד של הנותן .זה
לא סוד ,וכבר שנים שההתאחדות חורטת
על דיגלה את נושא העזרה לנזקקים.
מתחילת הדרך כולל היום ,שיפצנו
בהתנדבות מלאה בתים של קשישים,
ניצולי שואה ,מעונות ועוד".

המשך בעמוד 12
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יש סיפור שאתה גאה בו
במיוחד?
"זכור לי מקרה אחד ספציפי בעיר רחובות,
בבית של זוג קשישים .נכנסנו לבית מלא
טחב ונזילות ,אוכל על הרצפה ,חתולים,
ממש אווירה של מגורים ברחוב .זהו אחד
הבתים הקשים והלא משופצים שראיתי
בכל שנות חיי .מכאן יצאנו לדרך ,לקחו את
הזוג תחת חסותנו כשאנחנו משפצים להם
את המטבח ,הסלון וחדר האמבטיה.
"אני זוכר טוב טוב את המבט בעיניים
של זוג הקשישים ואת מה שאמרו לי :מה
שאתה עשית בשבילנו אף אחד במדינה
לא עשה ,לא גורמי הרווחה ולא הסעד,
את אף אחד זה לא עניין .המילים החמות,
החיבוקים ,כשעוד היה מותר להתחבק
והאהבה שקיבלנו מהזוג הישיש ,היה ללא
ספק שווה את כל ההשקעה והעזרה".

כוח נשי בענף השיפוצים
התאחדות קבלני השיפוצים עלתה בשנה
האחרונה לכותרות בשל ההחלטה למנות
מנכ"לית – עו"ד נטלי שמעון-וינשטיין.
כצפוי ,התקשורת לא נותרה אדישה,
והמינוי זכה לאיזכורים רבים.

האם חששת למנות אישה,
בשל העובדה שענף השיפוצים
מזוהה כענף גברי?
"ממש לא .נטלי שמעון-וינשטיין שימשה
כיועצת המשפטית שלנו ואין בכלל ספק
שהיא הוכיחה את עצמה בתפקיד הקודם,
ברמה שההנהלה לחצה כבר למנות
אותה למנכל"ית .אין ספק שהיא הרוויחה
את התפקיד ביושר ובמקצועיות .זה היה
נראה לנו הכי טבעי בעולם שאישה כל
כך מוערכת תשמש כמנכל"ית התאחדות
קבלני השיפוצים.
"צריך לזכור שלהיכנס לתפקיד כזה
בתקופה כזו זו עבודה לא פשוטה כלל,
אנחנו נמצאים בצמיחהה מתמדת ויש לחץ
גדול מצד הקבלנים לקבל אינפורמציות
עדכניות על הסגר ,על הפעילות בענף,
קבלת תעודות עבודה למקצוע חיוני ועוד.
יחד עם נטלי והביחד שכל כך מאפיין אותנו,
יש תחושה שהרבה יותר קל לטפל בכל
הנושאים שעל הפרק".
ללא קשר למינוי המנכ"לית ,מספר סיב
על הישג נוסף שהוא גאה בו במיוחד:
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צירוף קבלנית שיפוצים מהמגזר החרדי
להתאחדות" :אין ספק שהמגזר החרדי לא
קיבל מספיק תשומת לב ,אבל קבלנית
שיפוצים חרדית ראשונה הינה דוגמה ומופת
והוכחה שגם נשים יכולות להצליח בענף
השיפוצים .היא מצרפת לכמה קבלניות
שיפוצים שכבר חברות בהתאחדות ,ואנו
מקווים שמספרן ילך ויגדל".

איזה מאבק חשוב מנהלת
ההתאחדות בימים אלו?

זוכר עד היום וגם את ההבטחה שלו 'אל
תדאג ערן החוק יעבור בתחילת הכנסת
הבאה' . .אז אנחנו כבר ב 2021-ואני עדיין
מחכה שהחוק יעבור".
עוד נושא שלדעתו של סיב צריך
להשתנות ,הוא הסדרת עבודת השיפוץ
מול הרשויות המקומיות ,ויצירת פרוטוקול
עבודה נוח" :ברוב מדינות אירופה נהוג
שהרשויות המקומיות לוקחות פיקוד על כל
השיפוצים בתחומם .קבלן שיפוצים שרוצה
להתחיל לשפץ ,צריך להירשם בעירייה
ולקבל היתר לחנייה חופשית ,שיפוצים
והיתר לשפיכת פסולת .כשהכל תחת קורת
גג של פיקוח עירוני".

סיב" :אחד הנושאים החשובים בעיני ,הוא
חוק אחריות השיפוצים .הוא מדבר למעשה
על אחריות על שיפוצים מעל לסכום של
 20,000שקל .נשמע לנו הגיוני וחשוב
שהלקוחות יהנו מאחריות על העבודה.
הצענו לח"כ לשעבר ,רועי פולקמן להגיש
את חוק אחריות על שיפוצים .החוק עבר
את הקריאות הראשונות כמעט ללא
התנגדות כשבועדת הכלכלה אף ניגש
ללחוץ את ידי אחד הח"כים במגזר הערבי
ואף הגדיל לעשות כשאמר לי 'על ההצעה
הזאת מגיע לכם להדליק משואה ביום
העצמאות' .עוד הגדילו לעשות אנשים
רבים ששמעו על הצעת החוק לאורך הדרך
ואמרו לי :איך לא חשבנו על זה קודם"?!

הקורונה פגעה בכנסים ,שהיו גם הזדמנות
להפגש עם חברי ההתאחדות.

אז החוק
בתוקף היום?

"הכנס האחרון שאותו היינו אמורים להפיק,
תוכנן ל 3-ימים .סוף שבוע בים המלח לכל

סיב מחייך חיוך מריר:
"ב ,19.12.19-אני
יושב בביתי מול מסך
הטלויזיה כשאני יודע
בוודאות שהחוק
אמור לעבור פורמלית
בקריאה שלישית
בכנסת .אבל וודאות
ופוליטיקה לא הולך
יחד .מבול הטלפונים
והסמסים דווקא כן.
שוב הפוליטיקה
ניצחה את ההיגיון
הבריא .הרי איך
אפשר להפיל
חוק צרכני כל כך
חשוב שבא לטובת
הצרכן? כנראה
שפוליטיקה זולה
ויחסי קואליציה-
אופוזיציה.
את השיחה שלי עם
יו"ר ועדת הכלכלה
דאז ,איתן כבל אני

הריאיון

כנסים מרשימים
במהלך  18שנות קיומה ,להתאחדות
הישגים רבים .ההתאחדות צמחה מגוף
קטן וכמעט זנוח ,לארגון של אלפי חברים,
שמארגן גם ימי עיון ומדי שנה כנס שנתי
שמושך עליו אלפי מבקרים ועשרות חברות.

עם ערן סיב ב'ישראל היום'

חברי ההתאחדות .תוך שבועיים קרוב
ל 300-חדרים נמכרו ,שזו הצלחה
מסחררת .הרגשנו שקבלני השיפוצים
רוצים ומבקשים את הביחד אחד עם
השני .לצערי הכנס בוטל בשל הקורונה
ונאלצנו להחזיר לכולם את הכסף ולבטל
את האירוע .אין לי ספק בכלל ,כשננצח
את הקורונה ,נחזור להפיק כנסים גדולים
ומלאי השקעה שיהיו חגיגה לענף כולו".

הכנסים היתה הזדמנות לקבל
פידבק ולפגוש את הקבלנים
עבורם אתם נאבקים.
"זה לא סוד שההתאחדות קמה אחרי
מאבקים ומלחמות מול כל העולם.
הפגנות ,מאבקים ,בגצ"ים ומה לא
הרי
שעברנו בדרך ,כדי שיסתכלו עלינו
איון עם ערן סיב ב'דה מרקר'
בכלל .וזה נכון שהדרך ארוכה ומפותלת
ועוד יש לנו דרך ארוכה והמון משימות
ומאבקים בעתיד .אחד הרגעים שחקוקים
"השר חיים כץ ,שהוא גם חבר קרוב שלי
לי בזיכרון לכל החיים היה ,כשקבלן
מהליכוד ,סייע ,כשהביע רצון להוריד גם
וניסיון
מקצועי
שיפוצים ותיק ומבוגר ,ניסיון
את השקים ל 25-ק"ג ,מה שהוביל בתום
חיים מהגדולים שפגשתי הצטרף אלינו
תהליך ארוך של שנה לחקיקה שמחייבת
הכנסים
מיד כבר בתחילת הדרך .באחד
את נשר ליצור גם שקים של  25ק"ג ולא
הראשונים שלנו בכפר הכבייה ,ניגש אליי
רק של  50ק"ג .אני יודע להגיד היום ,שכל
ואמר לי :שתדע לך שהגשמת לי חלום ישן
קבלני השיפוצים עובדים עם שקים של 25
לאחד את קבלני השיפוצים ,בזמנו חשבתי
ק"ג ומבחינתי זו הצלחה גדולה".
לעשות את זה בעצמי ואני מוכן לתרום
ענף הבניה בכלל ,סובל מבעיות
כל מה שצריך להצלחת הפרויקט .הדברים
בטיחות קשות .בכל שנה נהרגים
שלו נגעו לליבי מאוד וכמובן שהוא סיים
עשרות פועלי בניין .מה נעשה
את השיחה וניגש לתת לי חיבוק אבהי
בנושא הבטיחות במסגרת פעילות
גדול .לצערי הרב ,שבוע לאחר מכן אותו
התאחדות קבלני השיפוצים?
איש יקר נפטר .את הדברים שאמר לי אני
לוקח איתי קדימה להמשך ,זה נותן לי כח
"עניין הבטיחות בענף השיפוצים הוא אחד
לא להתייאש במהלך הדרך".
הנושאים הכואבים והחשובים ביותר אותם
אני מקדם.

הורדת משקל השקים

אחד ההישגים שבו גאה סיב במיוחד הוא
הפחתת משקל שקי המלט מ 50-ק"ג
ל 25-ק"ג.

כיצד הצלחתם לשנות את
משקל השקים שהיה קבוע
במשך שנים רבות?
"הסיפור החל כאשר פניתי למנכ"ל נשר
דאז ,יואל פלדשו .הסברתי לו כי שקי
המלט של ה 50-ק"ג שוברים לי ולאנשים
שלי את הגב ,ולכן אנחנו מעוניינים
שהחברה תייצר גם שקים של  25ק"ג .יואל
סיפר לנו שעלות המכונות כל כך יקרה
שזה לא כלכלי בכלל לנשר לשנות את פס
היצור.

אנחנו פה קודם כל בשביל לשנות את
החשיבה של קבלני השיפוצים ,לתת להם
את הכלים ולגרום להבם להבין שידע
זה כח .קידמנו קורסים רבים בכל נושאי
הבטיחות וקורס לימוד עבודה בגובה.
הסטטיסטיקה מספרת שרוב הפגיעות
בענף השיפוצים הם מכלים חשמליים או
מנפילות מגובה.
ואני יכול להגיד היום שרואים את
התוצאות והשיפור בבטיחות וירידה בכמות
בענף מקרב חברי ההתאחדות".

עוד נושא שעל סדר היום ,הוא
הכוונה לבטל את תמ"א .38
האם גם אתה בעד ביטולה?

"בפירוש לא! אנשים שוכחים שיש גם
דיירים מבוגרים וקשישים שלא אוהבים
ולא מעוניינים לפנות את דירתם לשיפוץ
ולכן יש לא מעט כאלה אשר מסרבים
לפינוי בינוי .הדבר הכי טוב בתמ"א הוא
שניתן לשפץ כשהדיירים לא מחוייבים
לצאת בכלל מהבית.
"כן ,אני מודע לרעש ולסיכון ,אבל אסור לנו
לשכוח את הדיירים המבוגרים .צריך להגיד
את האמת :התמ"א הביאה איתה שלל
שיפוצים "על הדרך" .הרי אם כבר משפצים
אז למה לא לשפץ כבר חדרים נוספים
בבית על הדרך .אין לי ספק בכלל ,שביטול
התמ"א  38תיתן מכה הן לענף השיפוצים
והן לאוכלוסייה המבוגרת".

לסיכום ,מה החלום שלך
כיו"ר ההתאחדות?
"החלום שלי הוא להקים בית ספר
למקצועות הבנייה .בית ספר כזה יכול
לפתוח אופק חדש להמון צעירים אשר
יכולים ורוצים להיכנס לתחום הבנייה
והשיפוצים במדינה .אני באמת חושב שזה
צורך קיומי לצעירים בישראל.
לא כולם יכולים או רוצים ללכת ללמוד
מחשבים והיי-טק ,יש המון צעירים שיש
להם ידיים טובות שיכולים לפתח קריירה
והמדינה חוסמת את זה ולא מקדמת
תהליכים ומהלכים מהסוג הזה.
התמיכה חייבת לבוא ממשרד החינוך או
ממשרד הכלכלה והמדינה חייבת לעזור
בנושא הזה".
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הענף
פורצות
מצב

“ענף השיפוצים יכול להיות

קשוח לשני
המינים”
בתיה אלזס מתווכחת עם מוכרים בחנות
לחומרי בניין על גודל הדיסק שהיא צריכה;
ליאור כרמי כבר הפסיקה לתקן אנשים
שקוראים לה קבלן – קבלניות שיפוצים הן
עדיין חריגות בנוף ,אבל התאחדות קבלני
השיפוצים קוראת לנשים לבוא ולהתנסות
במקצוע“ :אין שום סיבה שאשה לא
תשתלב בענף”    מיכאלה טל

בתיה אלזס
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“לא מזמן זומנתי להופיע בבית משפט
כעדה מומחית .במהלך מתן העדות,
הסניגורית שאלה אותי מי נמצא עם
הילדים שלי ,כשאני עובדת .אני רגילה
להיתקל בתהייה הזו בעבודה ,אבל ממנה
לא ציפיתי לשאלה כזו .אז כן ,אבא שלהם
מאוד דומיננטי בחייהם ,ואני כמו אמא
של שבת .אבל גבר לא היה נשאל לגבי
הילדים שלו” ,בתיה אלזס ,מירושלים ,ואמא
לחמישה ,עוסקת בתחום השיפוצים כבר
שלוש שנים .כשיפוצניקית חרדית היא
גורמת להרמת לא מעט גבות ,אבל אלה
חוזרות למקומן כשהיא מסיימת פרויקט
באופן הטוב והמקצועי ביותר.

אמנם תחום הבנייה והשיפוצים נשלט
מסורתית על ידי גברים ,אבל בימינו אין
שום סיבה שיישאר כזה .בהדרגה נכנסות
לתחום נשים ,שמוכיחות שהן משפצות
ומנהלות פרויקטים לא פחות טוב –
והתוצאות בשטח ,יחד עם שביעות הרצון
של הלקוחות ,מוכיחות זאת .גם התאחדות
קבלני השיפוצים היתה שמחה לסייע ליותר
נשים להיכנס לתחום .הנה שני סיפורים
כאלה ,שיוכלו לתת להן השראה.
אלזס ,שלמדה אדריכלות ושימור מבנים
וארכיאולוגיה ,הקימה את העסק שלה,
“הביתה” ,כבר לפני עשור“ .בתחילת
הדרך עסקתי בעיקר בשימור ,ורק בשנים
האחרונות הוספתי את השיפוצים .את
תחום השיפוץ למדתי בשטח .הייתי מעורבת
בהליכי שיפוץ והתאהבתי בתחום .למדתי
פיקוח בנייה ועשיתי קורסים שונים,
ועבדתי בשטח בפיקוחי מבנים .בהדרגה
נכנסתי לתחום של הקבלנות ,בעיקר
מתחום הפיקוח .אספתי אלי בעלי מקצוע,
כמו רצפים וצבעים ובסוף החלטתי גם
לעשות בעצמי.
“אני עובדת פיזית בשטח .הכל אני עושה,
חוץ מריצוף ,כי זה דורש דיוק והתמקצעות.
אבל פסיפסים למשל אני כן מבצעת.
תמיד מתפעלים מהעובדים שלי ,מהעבודה
ומהמסירות שלהם .אבל האמת היא
שלעובדים לא נעים לראות אותי עובדת
ולא לעשות דבר ,ולכן הם עובדים במסירות
כמוני .זו בהחלט עבודת צוות אמיתית.
אני באה ראשונה והולכת אחרונה .לרוב,
אני אוספת את העובדים מהמחסום :כל
בעלי המקצוע שלי הם פלסטינים ,פרט
לחשמלאי ולאינסטלטור – הם ישראלים כי
אני חייבת שיהיו זמינים כל הזמן ,ללא קשר
למצב הביטחוני .אני כל הזמן בשטח איתם,
ולרוב מסיימת ב 20:00-יום עבודה”.
בשלוש השנים האחרונות הספיקה אלזס
להתמקצע ,וכיום היא עורכת שיפוצים
נרחבים ,ללקוחות פרטיים ,בעיקר בירושלים,
במודיעין עלית ובבני ברק ,וגם לציבוריים,
ביניהם עיריית ירושלים ומודיעין עלית“ .כולם
תמיד שואלים ,דבר ראשון ,איך זה יכול
להיות שאני עובדת בענף הזה .מאוד קשה
לאשה להיכנס לתחום הזה ,ותמיד פותחים
עין .אם אני מגיעה לחנות חומרי בניין שבה
לא מכירים אותי ,ומבקשת לקנות דיסק,

מעבודת הכפיים ,ולכן כשסיימתי עם
קריירת הספורט פצחתי בקריירה חדשה
בתחום השיפוצים ,והקמתי עסק משלי”.
כמה שנים לתוך העיסוק בתחום ,למדה
כרמי הנדסאי בניין“ .בעבודת שיפוצים
יש המון סיפוק ,מכיוון שאת באה למשהו
שבור והולכת משם עם משהו נקי ומתוקן.
מה גם שזה תהליך קצר יותר מאימוני
ספורט :תוך חודש-חודשיים את יוצרת בית
חדש ,לעומת אימונים של חודשים על גבי
חודשים ,שבסופם את משפרת שנייה אחת
במהירות החתירה”.

פרויקטים בביצוע בתיה אלזס

המוכר ישאל אותי אם אני בטוחה שזה
הגודל שאני צריכה .אנשים לא מצליחים
לתפוס את זה .אבל מצד שני לוקחים אותי
לפרויקטים מפני שאני אשה .אני באה
מהחברה החרדית ,אז זה אפילו קשה יותר.
אני חרדית ב ,100%-ואני בהחלט שומרת
מצוות ,ועדיין יש עלי המון ביקורת”.

יתרונות לנשים
יחד עם זאת ,טוענת אלזס שלאשה יש
יתרונות בתחום השיפוצים“ .אכפת לי
מהדייקנות ,מהגימורים ,מהחשיבה על
הפרטים הקטנים .אני משפצת בתים
פרקטיים מאוד .לדוגמה ,בחדר ילדים אני
שמה מתג למנורת לילה ליד הדלת ,כדי
שההורים יוכלו לכבות אותן אחרי שהילדים
נרדמים .אלה דברים קטנים ומשמעותיים,
שמסייעים לכל בני הבית”.
היא ממליצה לנשים להצטרף לענף ,אבל
“רק אם את מסוגלת להתאבד על זה .זו
עבודה אינטנסיבית ,גם נפשית ורגשית.
למשל ,כשיורד גשם ושלושה לקוחות
מתקשרים בו זמנית כי יש טפטוף בבית .יש
לנו אחריות גם עד שנתיים ואפילו שלוש
שנים .אבל יש סיפוק לא נורמלי בסופו

של דבר ,לדוגמה כשאת מסיימת שיפוץ
של בית עם  13ילדים ,ומצליחה לבנות
לכל אחד את הפינה שלו בבית .זו עבודה
מדהימה ואני חיה את החלום ,אבל מאוד
שמחה שאני שומרת שבת  -לפחות יש
לי קצת שקט ביום הזה ,כי מעבר לכך זו
עבודה מתישה ממש .אני משקיעה בציוד
ובחומרים מאוד איכותיים .החלום שלי
הוא לבנות את הבתים של האנשים הכי
עשירים ,ומצד שני להגשים חלומות
לאנשים שאין להם כסף”.
ליאור כרמי עובדת כקבלנית שיפוצים
כבר  12שנים .עד גיל  33היתה ליאור כרמי
קיאקיסטית מקצועית ,שזכתה בתואר
אלופת ישראל ,במדליית ארד באליפות
העולם ב ,2003-וייצגה את ישראל
באולימפיאדות אטלנטה  1996ובסידני
 .2000בין לבין היא גם הספיקה לעשות
תואר בפיזיקה.
כדי לממן את עצמה בתקופת לימודיה,
עבדה כרמי כפועלת שיפוצים אצל אחיה
הקבלן ,ושם החלה לרכוש ידע ולצבור
ניסיון בתחום השיפוצים“ .זו היתה עבודה
נוחה כסטודנטית ,וגם מאוד נהניתי

כרמי מציינת כי למרות שהמצב השתפר
מעט" ,עדיין שואלים אותי אם אני הקבלן.
בהתחלה הייתי מתקנת אנשים לקבלנית,
אבל ויתרתי .לקוחות שמגיעים אלי מפה
לאוזן כבר לא מופתעים שאני אשה ,אבל
השכנים שלהם לפעמים תוהים אם אני
הקבלן .הייתי מצפה שהפליאה הזו תעבור
מן העולם ,אבל כנראה שזה ייקח עוד
קצת זמן .בכדי שנגיע לזה ,אני שואפת
ליצור שיתופי פעולה עם כמה שיותר נשים
בתחום .כאשה יותר קשה לי לקבל עבודות
מאסיביות ,כי למרות השיפור אנשים הם
עדיין שוביניסטים .יותר קל לעבוד מול
לקוחות בעבודות של צביעה למשל ,מניחים
מיד שאהיה יותר אסתטית כי אני אשה”.
בסופו של דבר ,היא סבורה כי היכן שיש
תשוקה ,איכות העבודה תהיה טובה“ .זה
ענף מאוד קשוח לכל מין ,לכן צריך מאוד
לרצות לעסוק בו .אם יהיו יותר אנשים
שרוצים לעבוד בענף ,איכותם תהיה
טובה יותר ,ללא קשר למגדר .יש אנשים
רבים שהמקצוע הזה הוא ברירת המחדל
שלהם ,מכיוון שאין לו תנאי קבלה .ברגע
שתהיה רגולציה ,אכיפה ,דרישות סף
ורישיון ,הסלקציה הטבעית תרים את איכות
האנשים בענף.
“לא בכדי יש סטריאוטיפים שליליים
לקבלן .אני מכירה הרבה קבלנים ישרים
וטובים ,שעובדים קשה ,אבל השם הרע
לשיפוצניקים קיים מסיבה מסוימת .זה גם
קשור ללקוח ,שמצפה לקבל כמה שיותר
בכמה שפחות ,ומצמיד את השיפוצניק לקיר.
קשה להוציא עבודה טובה ולקוח מרוצה.
נדרשת יכולת תקשורת גבוהה עם הלקוחות,
שזו לרוב תכונה שקיימת אצל נשים .אני
מצליחה להעביר בעייתיות של משהו ,ובו
בזמן להבהיר ללקוח שאני בצד שלו”.
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לדבריה“ ,עד כה ,כל מה שנתקלתי בו
בהתאחדות היה מאוד מעודד .אין הקלות
והנחות ,מפני שאני אשה ,וככה זה צריך
להיות .אני מרגיש שיש גב לשיפוצניקים
בהתאחדות וזה מעודד”.

משתלבות בצורה מושלמת
כמי שעומדת בראש ענף שעדיין נחשב
לגברי ,נטלי שמעון-ויינשטיין ,מנכ”לית
התאחדות קבלני השיפוצים ,היא אחת
הדוגמאות להתקדמות החיובית של
הענף כלפי נשים .לדבריה“ ,אנחנו מגלים
עוד ועוד נשים שמשתלבות כעצמאיות
וכשכירות .יש קורס קבלני שיפוצים
 הבסיס של המקצוע ,ואנחנו רואיםנשים שמשתלבות בקורס ומעוניינות
להשתלב בענף בהמשך .כיום יש לנו
שלוש קבלניות רשומות ועוד שלוש
בתהליכי רישום ,שנמצאת בטיפולנו .יש
התעוררות וניצנים שפורחים .כל מה שגבר
יכול לעשות  -גם אשה יכולה לעשות.
נשים משתלבות בצורה מושלמת בענף
השיפוצים :יש להן לפעמים עין טובה
יותר מלגברים .אין שום סיבה שאשה
לא תשתלב בענף הזה בצורה מושלמת
מבחינת סוג ואופי העבודה.
שמעון-ויינשטיין מעוניינת להפיג את
חששה של מי שאולי רוצה לעסוק בענף
וחוששת בגלל הקושי המגדרי “עד כה
לא נתקלתי בסטיגמות נגד נשים ,גם לא
כמנכ”לית של ארגון שמוקף בגברים .אני
נתקלת בהמון פרגון מצד קבלנים .זה חשש
חסר ביסוס לטעמי .חבל שיש סטיגמות
כאלה ,כי אולי הן מונעות מנשים לפנות
לתחום .לא נתקלתי בסיטואציות של
התנשאות מצד גברים  -להפך .העולם
שלנו בנוי מכל כך הרבה סטיגמות לגבי
נשים ,אבל צריך לפעול ולשבור אותן.
“אפשר תמיד לנסות להצטרף ליום -
יומיים עבודה באתר שיפוצים ,עם כל
המיגון הנדרש ,ולהתרשם מאופי העבודה.
שווה לעשות קורס שחושף אותך לתחום
השיפוצים וההיבטים שלו .גם אם לא תעסקי
בזה בסוף ,הקורס תמיד יהיה שימושי
כשתצטרכי לתקן משהו בבית או לפקח על
שיפוצים שנעשים בביתך .אפשר להשתלב
כקבלנית שיפוצים אצל מעסיק ,ואז אפילו
לפתוח עסק עצמאי בתחום .אני רוצה
לקרוא לכל הנשים ,שמבקשות לעשות
הסבת מקצוע ומתעניינות בתחום ,לעשות
צעד ראשון ולבדוק אם ענף השיפוצים
יתאים להן כמקצוע לחיים.
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בתמונות :פרויקטים בביצוע ליאור כרמי

ועדת בוררות

הדרך היעילה והזריזה

לפתרון סכסוכים

הקבלן פנה להליך
בוררות במסגרת
ההתאחדות וקיבל
 120,000שקל
מהלקוחות
   נטלי שמעון-ויינשטיין,
עו”ד ,מנכ״לית התאחדות
קבלני השיפוצים
לא פעם קורה שבמהלך עבודות שיפוץ
מתגלע סכסוך מול הלקוחות .לרוב ,מדובר
בוויכוחים על רקע תוספות שבוצעו במהלך
העבודה וקיבלו ביטוי בעל פה בלבד ולא
בכתב – דבר שמהווה פתח לוויכוחים
במועד גמר חשבון ,לעיתים מדובר בוויכוח
בנוגע לטיב העבודה ולפעמים אפילו
מדובר בוויכוח שמתגלע לאחר גמר
העבודה – בתקופת האחריות.
כידוע לחברינו ,ההתאחדות פועלת לקיום
הליכי גישור ובוררות על מנת לגשר ולפשר
בין מזמיני העבודה לקבלן בכל שלבי
העבודה ,וזאת על מנת לצמצם את גדר
המחלוקת בין הצדדים ולהביא לסיום
העבודה עם טעם טוב לשני הצדדים.
המטרה העיקרית הינה ששני הצדדים יצאו
שבעי רצון מהליך הגישור – הקבלן מחד
יסיים את עבודתו על הצד הטוב ביותר
ויקבל את כספו והלקוח מאידך יהיה מרוצה
מתוצאת השיפוץ וירגיש נינוח עם סכום
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הכסף שהשקיע ושילם עבור השיפוץ.

סכסוכים על רקע עבודות שיפוץ יכולים
להתחיל מסכומים קטנים של אלפים
בודדים ומגיעים לסכומים של עד לעשרות
ואפילו מאות אלפים.

פרוצדורה פשוטה
כאשר מגיעה בקשה לביצוע הליך
בוררות וגישור בהתאחדות הצעד הראשון
שמתבצע הוא שיחה עם הצדדים ,כל
אחד בנפרד ,וקבלת מסמכים המהווים את
התשתית הראייתית בהליך .כך ,לדוגמה,
המתלונן מתבקש להעביר את תלונתו
בכתב בצורה מסודרת באופן שיגדיר את
גדר המחלוקת – הן בפן המקצועי והן בפן
הכספי .הקבלן מאידך ,מתבקש גם הוא
להגיב לדברים בשלב ראשון בכתב.

השיח מתנהל בדרכי נועם מתוך מטרה
משותפת של הצדדים לסיים את
המחלוקות על הצד הטוב ביותר.

בסיום הפגישה ,צוות הגישור מטעם
ההתאחדות מציע לצדדים פתרונות
מעשיים לסיום המחלוקות ובמידת הצורך
מתקיימת פגישה נוספת בין הצדדים.
על מנת שהליך הגישור יצלח והסכסוך יגיע
לסיומו ,על הצדדים להגיע בלב שלם ונפש
חפצה לישיבות .אנו דוגלים באמונה לפיה
‘היכן שיש רצון ,ישנה גם דרך’ ורואים לנגד
עינינו צדדים אשר כל מטרתם היא לסיים
את העבודה בדרכי נועם ולהיפרד כידידים,
ללא כל מטרה להתכתש בבתי משפט.

הצדדים מתבקשים לגבות את טענותיהם
בראיות פיזיות עד כמה שניתן – לדוגמה:
הם מתבקשים להעביר את הצעת המחיר,
כתבי הכמויות והסכם העבודה שנחתם
בין הצדדים .כמו כן ,מתבקשים הצדדים
להעביר צילומי חשבוניות ,תכתובות
 WhatsAppרלוונטיות ,תכתובות דוא”ל
או כל מסמך שיוכיח את טענותיהם.
לאחר מכן ,מתקיימת פגישה פרונטאלית
עם הצדדים יחדיו באתר העבודה.
טענותיהם של הצדדים נשמעות בעל פה
ונערך סיור במקום על מנת לבדוק את טיב
העבודה שבוצעה ולהעריך אם קיימים
ליקויים שדורשים תיקון .בסיור זה נוכחים
עו”ד נטלי שמעון ויינשטיין – מנכ”לית
ההתאחדות (מגשרת מוסמכת) וחבר
הנהלת ההתאחדות שהוא קבלן שיפוצים
בעל ותק של עשרות שנים במקצוע – מר
אלי שושן.

אלי שושן .צילום :רמי חכם

 2צדדים למטבע
כך לדוגמה היה בהליך גישור שהתקיים
בין בני זוג ,עורכי דין במקצועם ,אשר פנו
בקשר לחילוקי דעות שהתגלעו מול קבלן,
חבר ותיק בהתאחדות ,אשר ביצע עבורם
עבודות שיפוץ מקיפות במאות אלפי

שקלים בביתם באזור השרון.
לטענת הזוג ,הקבלן ביצע עבודות
לשביעות רצונם אלא שלקראת סוף
הפרויקט ,עם בוא החורף ,התגלו ליקויים
בעבודה ובעלי הבית סבלו מנזילות
והחזיקו ברשימת ריג’קטים שלטענתם
הקבלן נדרש לטפל בהם טרם ביצוע גמר
חשבון העברת התשלום האחרון .פנייתם
של בני הזוג הועברה בכתב בצירוף הסכם
ההתקשרות ,חשבוניות עבור התשלומים
שהועברו לקבלן ותכתובות  SMSבהן ניתן
היה לראות שפניותיהם לא נענו .הזוג
ציינו כי הם מרוצים מהקבלן ועבודתו
ואין בכוונתם למנוע ממנו תשלום אך
מוכנים להעביר את התשלום רק בסיום כל
העבודה לשביעות רצונם המלאה ,כולל
רשימת התיקונים.
הטענות נבדקו מול הקבלן המבצע,
אשר הציג את התמונה באור קצת אחר.
אכן ,הקבלן לא הכחיש שלא ענה לזוג
מספר ימים אך זה ציין ,כי הזוג לא עמד
בהתחייבותם הכספית כלפיו‘ ,משכו’ אותו
לדבריו תקופה ארוכה וסירבו לבצע עימו
גמר חשבון .הקבלן הדגיש ,כי לא הייתה
לו כוונה להעמיד אותם אל מול שוקת
שבורה וכי בכוונתו להגיע ולבצע את
כל התיקונים הנדרשים כמתחייב בחוזה
וכמתחייב מאמות המידה המקצועיות שלו.
עם זאת ,לתחושתו הזוג התחמק מביצוע
התשלום האחרון והותיר אצלם סכום כסף
גדול של כ 120,000-שקלים שמהווה סכום
לא פרופורציונאלי ביחס לעבודה שנותרה
לביצוע .בהתאם ,התבצר בעמדתו כי רק
לאחר ביצוע התשלום ייכנס שוב לביתם
לסיום העבודות שנותרו.
לאחר עיון בחומר הראייתי ,וקיום שיחות
טלפוניות עם הצדדים ,הגיע צוות הגישור
של ההתאחדות לאתר העבודה לפגישה
משותפת עם הצדדים ולהתרשמות מטיב
העבודה.
תחילה ,האווירה הייתה מעט מתוחה וניתן
היה לחוש שהצדדים עברו משבר אמון.
עם זאת ,ככל שהפגישה התקדמה השכלנו
למצוא את הדרכים לפשר בין הצדדים
אשר בסופו של דבר לחצו ידיים לשלום
והגיעו להסכמות מלאות.
במסגרת ההסכמות ,הקבלן התחייב לבצע
את התיקונים הדרושים בעבודתו ,תחת
פיקוח והדרכה של מר אלי שושן מטעם
ההתאחדות ,כולל ליווי לפתרון בעיית

האיטום שגרמה לנזילה .מאידך ,ביצענו
חישוב מפורט של גמר החשבון לשביעות
רצון הצדדים וייתרת התשלום – בסך
 120,000שקלים – הועברה לנאמנות אצל
עו”ד נטלי שמעון ויינשטיין ,תוך התחייבות
להעביר את התשלום לקבלן רק לאחר
קבלת הסכמתם של בעלי הבית בכתב.

כל תוספת במהלך הפרויקט אשר תגרור
חיוב כספי נוסף בגמר חשבון (גם הודעת
 SMSמתקבלת) .אנא בצעו את עבודתכם
במקצועיות ,בהתאם לתקנים המחייבים
ובהתאם לדרישות חוקי הבטיחות בעבודה.
עבדו בהתאם לחוק והוציאו חשבונית עבור
כל תשלום שהתקבל אצלכם.

בדרך זו – הקבלן קיבל את תשלומו
באופן מלא ועמד בהתחייבויותיו אל מול
בעלי הבית ,ובעלי הבית מאידך נותרו עם
טעם טוב לאחר הליך שיפוץ סבוך וארוך
שהסתיים בלחיצת יד ואף חיבוק חם בין
הצדדים.

הצעדים הנ”ל יציגו אתכם הקבלנים באור
מקצועי ,חיובי וישר אל מול הלקוחות אשר
בוודאי ימליצו על עבודתכם גם למכריהם
ויקיריהם.

אל לנו לשכוח  -קבלן נכנס לעבודה
במשכן ביתו הפרטי ומבצרו של אדם,
המקום הבטוח והחשוב
ביותר לכל אחד ואחת
מאיתנו .הליכי שיפוץ
מלווים לא פעם
באמוציות ובקשיים,
הפתעות בלתי
צפויות שמתגלות
במהלך העבודה
וגורמות לחיכוכים בין
הצדדים.

ובמידה ובכל זאת מתגלע סכסוך ,פנו
אלינו – הבית של קבלני השיפוצים –
לקבלת ייעוץ והדרכה לפתרון הסכסוך
מחוץ לכותלי בית משפט.

כאשר קבלן נכנס
לביצוע עבודת
שיפוץ נרקמת
מערכת יחסים של
ממש בין הקבלן
לבעלי הבית וצריך
לדעת להשכיל
ולמצוא את
הדרך למזער את
העימותים ככל
שניתן.
אנו מפצירים
בכם הקבלנים
להיכנס לביצוע
העבודה רק לאחר
חתימה על הסכם
עבודה מסודר
הכולל כתב
כמויות ,הסדרי
תשלום ,תקופת
אחריות ,היקף
עבודה וכמובן
לקבל אישור
בכתב מבעלי
הבית עבור
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קבלן בעבודה

“בשביל שיפוץ טוב נדרש ידע רב,

גם לעבודות מתחת
לפני השטח”
אלי רביד ,קבלן
בעל ניסיון של
כ 30-שנה ,שואב
סיפוק רב מהגשמת
החלומות של
לקוחות ,מעצבים
ואדריכלים ,ושואף
לתת להם את
השירות הטוב
ביותר“ .אני
לא מסתכל על
הרווחים ,אלא על
הרצון להגיע לסוף
השיפוץ באופן
הטוב ביותר”
   מיכאלה טל
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קבלן השיפוצים אלי רביד לא תיכנן לעסוק
בתחום .הוא חיפש עבודה שתעניק לו
ביטחון כלכלי ,אבל בסופו של דבר ענף
הבנייה משך אותו אליו“ .לאחר השחרור
מהשירות הצבאי פתחתי חברה ,יחד עם
עוד שני שותפים ,שנתנה שירותי בנייה בין
היתר לסולל בונה ולפרץ בוני הנגב” ,הוא
מספר על תחילת דרכו המקצועית בענף.
“החברה היתה קיימת כשנתיים והתפרקה”.

לאחר פירוקה ,פנה רביד לעבוד באגד
ונהפך לחבר“ .החברות באגד אמנם נתנה
לי ביטחון כלכלי ,אבל במהלך השנים
הרגשתי שאני רוצה לעשות שינוי ולעבור
לתחום שיעניין אותי גם” .וכך ,בגיל  31עזב
רביד את אגד והלך לעבוד כשכיר בחברת
בנייה משפחתית“ .כבר מתחילת העבודה
בבניין ,הרגשתי שאני מחובר לתחום .במהלך
העבודה שם למדתי את רזי המקצוע,
הוצאתי תואר קבלן רשום ומנהל עבודה”.

כעבור כשש שנות עבודה בחברה ,פוטר
רביד ,וב 2004-החליט לפתוח עסק עצמאי
כקבלן שיפוצים„ .החיים כעצמאי הם כמו
קרוסלה  -פעם אתה למעלה ,ופעם הכי
למטה אבל זה מאפיין כל תחום עבודה.
התחלתי עם פועל אחת והתקדמתי משם,
תוך שאני צובר שם ,לקוחות ומעצבים”.

כיום רביד הוא הבעלים של חברה בע”מ
– רביד יזום ובנייה ,שמעסיקה  14עובדים.
“עבודת השיפוצים היא עבודה דינאמית,
ושלבי השיפוצים הם מהירים :הריסה ,בנייה,
אינסטלציה ,חשמל ,טייח ,ריצוף ,עבודות
גבס ,צבע ועוד  -הכל מתבצע במהירות.
כיף לחבר את כל השלבים האלה ולהגיע
למשהו מושלם .כיום אני יכול לומר שאני
נהנה מכל רגע בעבודה ,עם כל הקשיים
שבדרך .אני שואב סיפוק גדול מהגשמת
תוכנית של מעצבת או אדריכלית,
ומשביעות הרצון של הלקוחות”.

רביד עובד עם חברות גדולות ,דוגמת
צ’מפיון מוטורס ,כמו גם עם אנשים פרטיים,
ומבצע את כל סוגי העבודה בפרטי
ובמסחרי בגזרת השרון וצפון תל אביב.
לדבריו ,אחד הקשיים בענף הוא קבלת
עבודה“ ,התחרות בין הקבלנים היא מאוד
קשה .גם מציאת כוח עבודה מקצועי היא
אתגר .אבל אני דואג לספק עבודה ברמה
גבוהה מאוד .אנחנו שומרים על כבוד
הדדי ,ומספקים את מה שצריך לתת כדי
שהלקוח יהיה מרוצה :התחייבות והיצמדות
ללו”ז שנקבע ,רמת ביצוע גבוהה ,סדר,
ניקיון ,אדיבות ללקוח ,להיות קשוב ללקוח
ולמעצבים .זה המוטו שמוביל אותנו כל
הזמן בזמן העבודה”.
אל התאחדות קבלני השיפוצים הגיע
רביד בסמיכות לפתיחת העסק“ .כנראה
ששמעתי עליהם מגורמים שונים .זה היה
ממש עם הקמת ההתאחדות .הרגשתי
שאני צריך בית שילווה אותי ,ולא ידעתי
מה ילד יום .נרשמתי כחבר מן המניין ומאז
אני איתם כל שנה .עד כה אני מאוד מרוצה
מההתאחדות .ההתפתחות שלה מתחילת
הדרך היא מאוד חיובית .אין עניין שקשור
לעבודתנו שהם לא נוגעים בו .בנוסף ,הם
מביאים את המקצוע למודעות הציבור,
מרחיקים חאפרים מהענף”.
רביד מעיד כי בשנים האחרונות יש
שינוי מבחינת התנהלות הלקוחות בענף
השיפוצים“ .משפחות שנפגעו מחאפרים
מוכנות ללכת עם מישהו שהוא כן קבלן
רשום .החשדנים אף בודקים כל אדם
שמבצע אצלם בבית עבודה .זו אוכלוסיה
שלא מחפשת את הזול .אבל אני נתקל
בקשיים בתחום הצעות המחיר .הצעות
המחיר שלי מאוד מסודרות ומפורטות:
כמות הריסות ,אינסטלציה ,חשמל ,ריצופים,
צבע ,רובה ועוד .אנחנו נותנים הצעת מחיר
לפי סוג העבודה ,ולפעמים נוצרים פערים
גבוהים ביני לבין קבלנים אחרים.
“אני נותן מעצמי הרבה יותר מבחינת
הנתינה ללקוח .אני לא מסתכל על
הרווחים ,כמו על הרצון להגיע לסוף
השיפוץ באופן הטוב ביותר ,מכיוון שאנחנו
מגשימים את החלומות של הלקוחות,
המעצבים והאדריכלים .לפעמים אני מגיע
להשלים עבודה במקומות שבהם השתמש
קבלן בחומרים יקרים מאוד ,אבל עשה
עבודה ממש גרועה .נדרש ידע בשביל
הדברים האלה ,גם לעבודות שנמצאות
מתחת לפני השטח”.

בתמונות :פרויקטים שבוצעו על ידי אלי רביד .צילום :יח"צ
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עיצוב פנים

ליווי צמוד מונע
טעויות בשיפוץ
פרי הדר .צילום :אלכס ליפקין

מעצבת הפנים פרי
הדר ,מאמינה כי ניתן
לסיים שיפוץ עם
 0טעויות ומספרת
שמעצב טוב חייב
להיות קשוב ללקוח,
כמו פסיכולוג
   נעם גל
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מעצבת הפנים פרי הדר ,מספרת כי "עבורי,
עיצוב פנים הוא מסע של תשוקה טהורה".
כדי לחלוק את התשוקה הזו ואת אהבתה
לתחום ,היא מספרת ,כי מיד לאחר סיום
לימודי עיצוב פנים בהצטיינות ,הקימה הדר
לפני למעלה מעשור את "פרי הדר סטודיו
לתכנון ועיצוב פנים".

חשוב לי שבחירת פלטת החומרים והצבעים
תשקף את הלקוח ותיצור הרמוניה בחלל בו
הוא מבלה את רוב חייו ,לכן הפרויקטים שלי
לא דומים אחד לשני הם לא .copy paste
ההשקפה הייחודית שלי נובעת מהקשר
האינסופי שבין העולם הפיזי והחומרי לבין
האנרגיה הרוחנית של הלקוח".

השירותים בהם הסטודיו מתמחה מגוונים.
הם כוללים את המגזר הפרטי והציבורי.
תכנון ועיצוב משרדים ,בתי מלון בוטיק,
חנויות ,חללים ציבוריים שונים ,דירות יוקרה
ובתים בארץ ובחו"ל.

שיתוף פעולה הכרחי

הדר מוסיפה כי "הגעתי מרקע מגוון ורב
תחומי .את הקריירה שלי התחלתי כמעצבת
אופנה ,לאחר מכן הייתי מאפרת מובילה
בארץ בתחום הפרסום ,כמו כן ,אני מציירת
שנים רבות .היצירה ,האומנות והאסתטיקה
חיים בעורקיי".

אילו שירותים הסטודיו מספק?
"הסטודיו מספק שירותים בנושא תכנון
ועיצוב הבית ,מרמת תכניות מפורטות ,עיצוב,
בחירת חומרים וליווי צמוד .בנוסף הסטודיו
שלי מציע ליווי הלקוח בבחירת הדירה עוד
טרם הרכישה כדי שזו תענה לצרכיו".

ומה האני מאמין שלך בנוגע לעיצוב?
"הניסיון העשיר ,הרקע המגוון והרב תחומי
שצברתי למשך שנות עבודתי מאפשר
לי ,לעצב חללים בייחודיות .אני מאמינה
שכמו פסיכולוג שקורא את מטופליו גם אני
כמעצבת פנים לומדת ומקשיבה ללקוחותיי
ומתרגמת את כל אילו לאלמנטים עיצוביים
בחללים השונים .אני עובדת עם האנרגיה
של הלקוחות שלי ,אני נכנסת לעולם שלהם
וכל לקוח מוציא ממני יצירתיות שונה,

במהלך העבודה ,הדר משתפת באופן תדיר
פעולה עם קבלני שיפוצים .שיתוף הפעולה
בין הצדדים הוא הכרחי לדעתה להצלחתו
של הפרויקט" :שיתוף הפעולה בין הקבלן
למעצב חשוב מאד .למעשה הקבלן
יוצר בפועל את הפנטזיות של המעצב.
ההקשבה בין השניים מקדמת את הפרויקט
בצורה הטובה ביותר עבור הלקוח .יצירת
גמישות והבנה טכנית שרכשתי עם השנים,
עוזרים לי כמעצבת לעבוד בהרמוניה
ובנועם עם הקבלן .מה שיוצר אווירה טובה
במהלך השיפוץ גם עבור הלקוח".

כיצד מתבצעת העבודה בפועל ביניכם?
"כאשר אני עובדת עם קבלן הוא מקבל
ממני תוכניות לביצוע מפורטות מה שמקל
ומדייק את עבודתו .תוך כדי העבודה יש
סיעור מוחות ,אם נתקלים ב"הפתעות" (מה
שתמיד קורה) יחד מצליחים לפתור את
האתגר ולתת מענה לשביעות רצונו של
הלקוח ,תוך שמירה על העיצוב והביצוע".
מניסיונך ,מהן הטעויות הנפוצות שעושים
קבלני שיפוצים באתרים?
"הסטודיו שלי נותן שירותי ליווי צמוד
לפרויקט .הצוות שלי מגיע בשלב ראשון
לשטח עם הקבלן ,מסמנים את העבודות
שצריכות להתבצע בשטח ותוך כדי

חדר כושר בעיצוב פרי הדר .צילום :רגב כלף .הדר :חדר כושר בבעלותם של שני בחורים צעירים .הגדרתי סגנון עיצוב תעשייתי ,צעיר ,הומוריסטי
וניו יורקי ובעיצוב שילבתי אלמנטים שמכניסים את הרחוב ואת החוץ פנימה .יחד עם זאת העיצוב מאוד מינימליסטי ומוקפד.

התקדמות הפרויקט יש פיקוח על עבודת
הקבלן .שיטת עבודה זו מונעת טעויות.
השאיפה שלי היא  0טעויות".

חסכון במשאבים ושקט
לסיכום ,מה המגמות והטרנדים
השולטים היום בענף לדעתך?
" 2021תעשיר את הסגנון הסקנדינבי
בצבעים בהירים ועסיסיים .צהוב ,תכלת,
ירוק ,כחול ואפור .אם תרצו להעניק
לביתכם סגנון זה אפשר להוסיף ספה ,כיסא
בודד בצבע עז .כמו כן ,ניתן לשלב אביזרים
שונים וחפצי נוי .חשוב לזכור שהסגנון
הסקנדינבי מאופיין בפשטות ומינימליזם".
הפרשנות החדשה בסגנון המינימליסטי,
לדברי פרי ,מתבטאת בעיקר בשימוש
בחומרים איכותיים לבידוד חום ורעשים,
מה שמביא לחיסכון במשאבים וצמצום
השפעות הרעש.

ומה בנוגע למטבח?
"המטבח נותר לב הבית ומרכז העניינים.
זאת בדיוק הסיבה שהמגמות העולמיות
בתחום עיצוב הפנים לשנת 2021-2022

דירת יוקרה במגדלי בריגה בנתניה בעיצוב פרי הדר .צילום :רגב כלף .הדר :דירה שעיצבתי עבור זוג פנסיונרים
שעלו ארצה מדרום אפריקה .יצרתי עבורם פלטת צבעים בגוונים ניטרליים וחמים המתבססת על חומרים כמו
עור ,סוגי שיש שונים ,זכוכית שקופה המשתלבים היטב עם הנוף וזאת תוך שמירה על מראה מעודן וקלאסי.

מקדישים תשומת לב מיוחדת למטבח
ומשלבים אותו עם הסלון וחדר האוכל .האי
בעל משמעות ונוכחות במטבח .הוא יכול
לשמש גם בתור בר לארוחת בוקר ,ואף
להפריד חזותית בין אזור המטבח והסלון".
גם חדרי האמבטיה ,מוסיפה פרי ,זוכים
לתשומת לב 2021" :מעניקה חשיבות רבה

לחדרי האמבטיה .חדר הרחצה הוא מעיין
ספא אישי קטן משלנו שמאפשר לנו להרפות
ולהירגע הודות לסאונה וג’קוזי שבו אפשר
לשכב ולעצום עיניים וליהנות מהשלווה.
המגמה החדשה ,מובילה לבחירה בחיפויים
בהירים מאוד או לבנים ואריכים שהם קלים
לניקוי ומשדרים רוגע ושלווה .המקלחון תופס
מקום מרכזי בחדר האמבטיה".
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גבס

לוחות גבס

הגנה מאש
   אתי מרקוביץ-עשני,
מנהלת שיווק ומכירות מוצרי
גמר ,אורבונד

כולנו פוחדים
מאש .אנשים
מתים בשריפות.
מה ניתן לעשות?
איך אפשר
למנוע זאת?
בכל  11דקות בממוצע פורצת דליקה
בישראל .אנשים רבים נפגעים או חלילה
מתים בעיקר משאיפת עשן  .כ50,000-
אירועי דליקה בשנה הפכו את תחום
בטיחות האש של המבנה לאחד הנושאים
החמים תרתי משמע .אנו מוקפים בחומרים
בעלי פוטנציאל התלקחות ובעירה,
שעלולים להפוך את מקום המגורים,
הלימודים ,הבילוי או העבודה שלנו
למלכודת אש מסוכנת.
צריך להבין כי וילון ,שטיח ורהיטים בכלל
עשויים מחומרים שנדלקים בטמפ’ נמוכה
מאוד יחסית .החומרים האלו פולטים בזמן
השריפה המון עשן .ומזה אנשים נפגעים.
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אז מה עושים?

אנחנו באורבונד מציעים פתרונות שמגנים
מגנים עלינו מהתפתחות אש ומניעת
שאיפת עשן.

איך עושים זאת?
באמצעות גבס .הגבס הוא חומר גלם
טבעי שמשמש אותנו באורבונד לייצור
מגוון מוצרים.
הגבס מכיל מים ,הרבה מאד מים שנמצאים
בתוך המוצרים כחלק מהחומר .לא ממש
רואים אותם אבל הם שם (בקנה מידה
של כ .)30%
מה זה אומר? שבזמן שריפה בה
הטמפרטורה נעות בין  700-1000מעלות,
מהצד השני של הקיר ,במידה והוא קיר
הבנוי מלוחות גבס אורבונד הטמפרטורות
יהיו רגילות ולא יעלו כל זמן שיש מים
בגבס.
אנחנו באורבונד ,מציעים מערכות של
לוחות גבס שבעצם “קונות לנו זמן”
– בזמן הזה תהייה לנו את האפשרות
להימלט מהמבנה או לאפשר לכיבוי האש
להתערב ובכך בעצם להינצל.

מערכות של אורבונד,
למה הכוונה?
אורבונד מתמחה בפתרונות אש ומציעה
מגוון אפשרויות בהתאם לדרישה ולמבנה.
כעיקרון ,כל מערכת המשלבת לוחות גבס

של אורבונד הינה מערכת עמידה באש.
אבל היתרון שלנו באורבונד הוא במתן
לוחות גבס ייחודיים שנותנים פתרונות
למשך זמן שונה  -החל משעה ועד
שלוש שעות .המשמעות של הזמן היא
לאפשר למי שנמצא במבנה להימלט.
לכן ,אנחנו באורבונד ,ממליצים לשדרג
את הקירות ולהקפיד שהמחיצות בין
החדרים יהיו עשויות מלוחות גבס ורודים –
כך נזהה אותם.
הלוח הורוד של אורבונד  -פיירפלוס 2.0
הוא לוח מהדור החדש כלומר  -קל יותר,
דק יותר ועמיד יותר – נותן עד שלוש
שעות עמידות אש .לאורבונד פתחי שירות
מיוחדים עמידי אש המשתלבים בצורה
אלגנטית עם לוחות הגבס ובכך מציעים
מערכת כוללת.
גם בתחום הבנייה החיצונית יש לאורבונד
בשורות – אורבונד מציעה לשוק מערכות
מתקדמות לחיפוי חיצוני של מבנים
בשילוב עם בידוד תרמי ואקוסטי .מערכות
אלה מחליפות את הבנייה המסורתית
בבלוקים .אנחנו באורבונד מקפידים שזה
יהיה בטוח גם בפני שריפות.
תחום הגנת האש הוא נושא מורכב ורב
מעלה בחשיבותו .לכן חובה להיוועץ
לפני הביצוע ,בכדי להבין את הדרישות
הספציפיות של הפרויקט ולהתאים את
הפתרון האידיאלי עבורו.
אורבונד תומכת במוצריה בליווי הפרויקט
בכל שלביו ,מייעוץ בתכנון ,דרך הדרכות
בביצוע ועד התחזוקה.

שיווק

למה שהלקוח

יבחר דווקא
בכם?
   ארז שלו ,מנכ״ל ובעלים
של קבוצת באלאנס גרופ ייעוץ
והדרכה

השוק דינמי ,רווי
והתחרות גבוהה!
כל עסק חייב
לבלוט .הבולטות
הזו נוצרת בעזרת
יצירת יתרון
כלשהו שיש לכם
על המתחרים
בענף שלכם

לפני שאתה מתחיל למכור את המוצר שלך
למישהו ,עליך קודם למכור את עצמך .וזה
חשוב עוד יותר כאשר המוצר/השירות שלך
סה"כ דומה לאלה מסביבו .יש מעט מאוד
עסקים שהם ייחודיים .תסתכל מסביבך :כמה
חנויות הלבשה ,כלי בית ,תקשורת ,טכנולוגיה
או מזון באמת מציעים משהו ייחודי?
המפתח במצב כזה הוא מה שאנשי פרסום
ושיווק מכנים "הצעת מכירה ייחודית" או
בקיצור .)Unique Selling Proposition( UPS
לא תוכל לקבוע יעדי מכירות בהצלחה,
אלא אם כן תוכל לשים את האצבע על
הדבר שמייחד את העסק שלך בעולם של
מתחרים הומוגניים.
לשים את האצבע על "הצעת המכירה
הייחודית" שלך מצריך חשיבה רבה
ויצירתיות .דרך אחת להתחיל ,היא לנתח
כיצד חברות אחרות מנצלות את "הצעות
המכירה הייחודיות" שלהן לטובתן .אם
תנתח את מה שהן אומרות שהן מוכרות,
ולא רק את המאפיינים של המוצר שלהן,
תוכל ללמוד הרבה על כיצד הן מבדלות
את עצמן מהמתחרים.

של הלקוחות שלהם ,לא של עצמם .צא
מהשגרה היומיומית שלך ובחן לעומק מה
הלקוחות שלך באמת רוצים.
התשובה יכולה להיות איכות ,אמינות ,ניקיון
ועוד .זכור ,המחיר הוא אף פעם לא הסיבה
היחידה למדוע לקוחות בוחרים בך .אם
התחרות הורגת אותך בקטע של המחיר ,עליך
למצוא תועלת מכירתית אחרת המספקת את
צורכי הלקוח ואז לבנות את המכירות ואת
מאמצי השיווק שלך סביב אותה תועלת.
חשוף את הסיבות האמיתיות למדוע
לקוחות בוחרים בך במקום במתחרה .תוך
כדי צמיחת העסק שלך ,תוכל לתשאל
את לקוחותיך .אתה תופתע מכמה אנשים
יכולים להיות כנים כאשר שואלים אותם
כיצד ניתן לשפר שירות בשבילם.
מה המתחרים שלך עושים עבור העסק
שלהם? פרסום ,שיווק ,יח״צ ,מיתוג וכד' .וגם
 מה הם לא עושים שאתה יכול לעשות?מה לדעתך צריך לשפר בעסק שלך באופן
מידי?
אילו מאפיינים של העסק שלך ישר קופצים
לך בראש ככאלה המבדלים אותך? כיצד
תוכל להציג את העסק שלך כך שיבליט
את "הצעת המכירות הייחודית" שלך?

הצעת מחיר מרשימה

במהלך הפגישה עם הלקוח הפוטנציאלי,
הנה כמה נקודות שתעזורנה לכם להשפיע
על קבלת ההחלטות שלו.
איזה מידע אני יכול לתרום ללקוח?

להראות ללקוח שאני מועדכן ושולט
בתחום שלי.
מהם הצרכים החשובים לו ( זמן תגובה ,זמן
ביצוע ,איכות ,חומרי גלם ,שירות זמין ונגיש).

למשל ,צ'ארלס רבסון ,המייסד של חברת
"רבלון" (חברת קוסמטיקה) ,תמיד אמר שהוא
מוכר תקווה ,לא איפור .יש חברות המוכרות
יוקרה וחברות אחרות המוכרות מבצעים.

ככל שתיווצר אווירה פתוחה וחיובית יותר,
כך יגבר הסיכוי שתהליך המכירה יסתיים
בהצלחה .איך יוצרים אווירה חיובית?
התחילו בסמול-טוק ,חפשו מכנה משותף
בינך לבין הצד השני.

הנה מספר דרכים לגלות את "הצעת
המכירה הייחודית" שלך וכיצד ניתן לנצל
אותה כדי להגביר את המכירות שלך:

תגיעו מוכנים עם המידע ועם ההצעה – אל
תסמכו על המזל.

הצעת מכירה ייחודית

שים עצמך בנעלי הלקוח .לעיתים קרובות
מדי יזמים מתאהבים במוצר שלהם
ושוכחים שהם צריכים לספק את הצרכים

הצעת המחיר שנשלחה ללקוח צריכה
להיות :מדוגמת ,ברורה ,ללא שגיאות כתיב,
נקיה ,מעוצבת בטוב טעם ,אחידה ועם לוגו
של העסק שלכם.
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כתבו עלינו
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חדשות

תאונות העבודה נמשכות
וגם מכה של קריסת מרפסות

אלו כמה מהנושאים שעלו בתקשורות סביב ענף השיפוצים
פועל בן  24נפל מגובה במהלך
עבודות שיפוצים בבית בעמק
יזרעאל ,מצבו קשה


במרחב ירושלים על פועל שנחתך ממסור דיסק במהלך עבודות
שיפוצים ברחוב אברהם דוד ליכטמן בירושלים".
עוד נמסר ממד"א כי "חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים
טיפול רפואי ומפנים לבית החולים הדסה עין כרם גבר כבן  50במצב
בינוני עם חבלה בגפיים העליונות".

מבזק לייב21/2/21 ,

פועל בן  24נפל מגובה במהלך עבודות שיפוצים בישוב סולם שונם
שבאזור עפולה .חובשים ופראמדיקים של מד”א העניקו לו טיפול
רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק במצב קשה עם חבלה רב
מערכתית.
חובש בכיר במד”א יואל נגר סיפר“ :כשהגענו למקום הובילו אותנו
אל הפועל שהיה בהכרה מעורפלת וסבל מחבלה רב מערכתית.
הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל קיבועים ,חבישות ומתן
תרופות ,העלינו אותו במהירות לניידת הטיפול הנמרץ ופינינו אותו
לבית החולים במצב קשה ויציב”.
שוטרים שהגיעו לזירת התאונה חוקרים את הנסיבות והועבר דיווח
למשרד העבודה.

פסגת זאב :פועל כבן  50נחתך
ממסור דיסק בעת עבודות
שיפוצים


כל העיר21/2/21 ,

פועל כבן  50נחתך ממסור דיסק במהלך שיפוצים בבית בפסגת זאב.
הפועל ,שנחתך ממסור דיסק ,פונה על ידי מד"א להדסה עין כרם,
כשהוא סובל מחבלות בגפיים העליונות
צוות מד"א פינה אותו במצב בינוני ,כשהוא סובל מחתכים עמוקים
בגפיים העליונות.
ממד"א נמסר כי "בשעה  12:04התקבל דיווח במוקד  101של מד"א
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עשה שיפוץ במטבח ומצא
מתחת למרצפות הפתעה ומסר
מהדיירים הקודמים


וואלה9/3/21 ,

שיפוצניק בריטי שעבד במטבח ופירק את המרצפות חשף הפתעה
שהייתה חבויה  20שנים מתחת לרצפה :פתק מסקרן עם מתנה בלתי
צפויה .הוא העלה התגלית לטיקטוק והתגובות היו נלהבות.
קרייג הרינגון ,שעבד בהתקנת מטבח חדש בבית בפרת' שבסקוטלנד
פירק בו את המרצפות כדי להתקין חדשות  -ומצא הפתעה נסתרת
מתחת לרצפה :פתק בכתב יד עם מתנה מפתיעה  -בקבוק וויסקי.
הוא שיתף את התגלית שלו בטיקטוק ,כתב שהיא נהדרת אבל
שהוא לא בטוח שהוא ישתה אותה.

כתבה אחת העוקבות .אחרים המליצו לו לשמור על בקבוק הוויסקי
משום שייתכן שהוא יהיה שווה יותר כסף בעתיד ולמרות שקרייג כתב
שהוא לא מתכוון לנסות לשתות את הבקבוק ,מומחי וויסקי הסבירו
שאם הפקק נותר חתום ניתן לשתות אותו בבטחה.

מרפסת העץ נשברה; האישה
נפלה לחצר ונפצעה בראשה


כיכר השבת11/3/21 ,

ברחוב דברי חיים ,בקרית חסידי בעלזא בירושלים קרסה לפתע
רצפת מרפסת מעץ ,בקומה הראשונה .בעקבות כך ,האישה בת ה60-
שעמדה במקום נפלה לחצר ,נחבלה בראשה והובהלה לבית החולים.
האישה נפצעה באורח בינוני-קשה.
בסרטון הוא סיפר" :אז הוצאנו את המרצפות של המטבח ומצאנו
הודעה מתחת לרצפה" .הוא מתוכפף וקורא" :ג'ק ומאי גרו כאן  -עם
שלושה ילדים וכלב .המטבח שופץ במהלך אפריל ומאי  .2001כל
טוב ,המשקה עלינו".
מסתבר שהדיירים הקודמים של הבית הזה השאירו לדייריו העתידיים
בקבוק קטן של וויסקי גלנקינצ'י צמוד לקיר .אומנם המסר שבפתק
לא היה כל כך מרתק ,אבל תמיד נחמד ללמוד משהו על הדיירים
הקודמים ולקבל דרינק על חשבון הבית.
הסרטון צבר עשרות אלפי צפיות בטיקטוק ורוב התגובות היו אוהדות.
"הו ,רעיון נחמד .אני צריכה לעשות את זה כשאעזוב את הבית שלי",

רמי דוייב ,חובש באיחוד הצלה ,תיאר" :רצפת מרפסת מאולתרת מעץ
בקומה הראשונה קרסה ,ובעקבות כך הגברת נפלה לחצר המבנה.
בסיוע רופא מתנדב ,הענקנו לה עזרה".
"לאחר הסיוע הראשוני שהענקנו לה בזירה ,היא פונתה בניידת טיפול
נמרץ לבית החולים ,כשבשלב זה מצבה מוגדר בינוני עד קשה",
הוסיף שלום קליין ,חובש וראש צוות בארגון ,שהגיע ראשון לזירה.
סיפור דומה אירע לפני חצי שנה בחיפה ,אז נהרגה אשה ,כאשר
נפער חור ברצפת המרפסת בה שהתה .המרפסת ההיא היתה זמן
קצר לאחר שנערכו בה שיפוצים ,והרצפה ככל הנראה טרם היתה
יציבה ,מה שהוביל לאסון הגדול.

(
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בית הכנסת הגדול בתל אביב
עומד לעבור שיפוץ בהיקף של
 40מיליון שקלים


N12 ,22/2/21

חידוש הפרויקט .השיפוץ צפוי להתחיל בעוד כשנה וחצי והמבנה
ייפתח מחדש לקהל ב .2025-הפרויקט ישיב למבנה את המראה
המקורי משנות ה 20-של המאה שעברה .במסגרת השיפוץ המתוכנן,
כיפת הסלע המעטרת את ראש בית הכנסת תיחשף ,שלוש מארבע
הקולונדות המקיפות אותו ייהרסו ויוקם מרכז מבקרים חדש שיציג את
תולדות בית הכנסת .המבנה המקורי תוכנן על ידי האדריכל הראשון
של תל אביב ,יהודה מגידוביץ ,שתכנן ברחבי העיר כ 500-מבנים.

אחד המבנים היפים בתל אביב זוכה לעדנה מחודשת :עיריית תל
אביב מתכוונת להפוך את בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי בתל
אביב למוקד דתי קהילתי ותיירותי מרכזי ,ולשם כך יעברו המבנה
והרחבה סביבו שיפוץ שעלותו הכוללת  40מיליון שקל.
קרן תל אביב הודיעה כי קרן פטריק ולינה דרהי תרמה תרומה
בסך  20מיליון שקל לשיפוץ ושיקום בית הכנסת הגדול ,ואת סכום
התרומה של קרן דרהי תשווה עיריית תל אביב יפו בהשקעה של
סכום זהה .מטרת התכנית ,המקודמת על ידי העירייה ,כוללת מעבר
לשיפוץ מבנה בית הכנסת גם את הפיכת כיכר בית הכנסת לכיכר
עירונית פתוחה לשימוש הציבור במקום החניון הקיים כיום ,תוך כיבוד
אופי בית הכנסת וסביבתו.
האדריכל אורי פדן ,המתמחה בשימור מבנים היסטוריים ,יוביל את

על המדף
חדש :שסתום באפלו
פתרון להגנה מפני זרימה חוזרת של מים וביוב
•שסתום אל חזור שמונע מזרימת המים והפסולת לחזור.
•התאמה אוניברסלית המאפשרת התקנה ישירה ל 4-ול 6-צול.
•לוח נירוסטה מחוזק למניעת כניסת מכרסמים ,נחשים וחרקים.
•אטם גומי להפחתת ומניעת כניסת אדים וגזים רעילים.
•מתאים לתאי ביקורת ותאי ביוב.
•לא מפריע לזרימת המים.
•התקנה פשוטה ללא כלים.

לפרטים נוספים ורכישה:
054-4901628
054-8088790

 | 30מגזין שיפוץ | אפריל 2021

אורבונד מציגה :לוח גבס +2.0FIREPlus
לוח גבס חדשני המציע הגנות אש
מתקדמות ואפקטיביות
•הדור החדש של לוח  - 2.0בעובי  22מ”מ בלבד.
•בעל ליבת גבס ייחודית המכילה מוספים לשיפור עמידות אש
•הלוח מחופה משני צידיו באריג ורוד ייחודי וחדשני ,לא מגרד ונוח
ליישום.
•בעל סיווג אש הגבוה ביותר  A1 -לפי תקן ישראלי . 755
•תוצאות בדיקות עמידות אש לפי ת"י ( 931בדקות):
 יציבות ושלמות  180 -דקות כושר בידוד  130 -דקותצוות המומחים של אורבונד
ישמח לעמוד לרשותכם
בכל עת.
לייעוץ טכני ומידע נוסף:
www.orbond.co.il
.1700-70-50-75

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!

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.

חברי ההתאחדות זכאים לייעוץ בהתמודדות עם תביעות עובדים
וליווי אישי במסגרת הוועדה והכל בעלויות מסובסדות לחברי
ההתאחדות בלבד.

ועדת גישור

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.

ייעוץ משפטי לחברי ההתאחדות

עדכונים שוטפים בזמן אמת

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.

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

מנוי חינם לאתר המכרזים גובו Govo -

חברי ההתאחדות יהנו מחשיפה מקסימלית למכרזים הרלוונטיים
לענף  131שיפוצים.

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

טלפון להצטרפות ולבירורים1-700-700-426 :

2.0 22mm

הדור החדש
להגנת אש משופרת

יציבות ושלמות  180 -דקות | כושר בידוד  130דקות
(במערכת של  2לוחות פיירפלוס  2.0מצד אחד)
יציבות ושלמות  180 -דקות | כושר בידוד  180דקות
(במערכת של  3לוחות פיירפלוס  2.0מצד אחד)

דק יותר

קל יותר

1-700-70-50-75

עמיד יותר
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The best choice ...

