שיפוצים
בצל הקורונה

התאחדות קבלני השיפוצים
מסייעת לכם לצלוח
את התקופה הקשה
סיקור מיוחד עם ראשי
ההתאחדות וריכוז כללים וזכויות
המגיעות לחברי ההתאחדות
עמ' 4-18

וגם :יישום נכון של רובה
עמ' 16
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דבר המנהלת
נלחמים יחד בנגיף הקורונה

4

שומרים על הלקוחות
כללים לעבודה בטוחה בתקופת
וירוס הקורונה

8

השלכות הנגיף
השפעת הקורונה מורגשת בשטח  -בגדול.
ריאיון עם מ"מ יו"ר ההתאחדות גבריאל אלון
בלי כלכלה אין בריאות
יו"ר ההתאחדות ערן סיב מתראיין
על הקורונה ב'צבע הכסף'
מתי מותר לעכב עבודה
מ"מ יו"ר ההתאחדות שאבי ונטורה על
הקורונה ועוד סיבות מוצדקות לעיכובים
איטום פוגש עיצוב
יישום נכון של רובה וכוחלה – פרויקט מיוחד
קבלן בעבודה
אביטל סולמי מבין שהלקוח יגור
בתוצאת השיפוץ
צבע
בחירה נכונה של סוג הצבע הנכון
מחיצות גבס
בנייה בלוחות גבס נותנת פתרונות
עיצוביים בעלויות נמוכות יחסית
עיצוב ושיפוץ
המעצבת קרן גנס על שיתוף פעולה פורה
בין מעצבים לקבלני שיפוצים
על המדף
מוצרים חדשים שכדאי להכיר
אירועים וחדשות
ימי עיון וכנסים שנערכו בחודשים
האחרונים לטובת החברים
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14
16
20
22
24
26
28
30
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התאחדות קבלני השיפוצים
יו״ר ערן סיב
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 :
כתובת ההתאחדות:
רח׳ אחד העם  ,9תל אביב.
מיקוד 6525101
המערכת בטאון קבלני השיפוצים
מו״ל :הוצאת מיל
www.mil-media.co.il

טלפון099545519 :
רח׳ כיבוש העבודה ,13
הרצליה 46322
עורך :זיו מאור
ziv@mil-media.co.il

עריכה גרפית :יואש ענבר
yoash.inbar@gmail.com

טלפון053-5314318 :
לצפיה במהדורה דיגיטלית
של המגזין וגליונות קודמים
כנסו לאתר ההתאחדות:
www.rcu.co.il

התאחדות קבלני השיפוצים

מאחלת לחבריה ולכל בית ישראל

חג אביב שמח
3

(דבר המנהלת)

נאבקים יחד

בנגיף
הקורונה
כידוע ,בימים טרופים אלה ,מתמודד העולם כולו עם
התפשטות מגפת הקורונה .צוות ההתאחדות עושה ימים
כלילות כדי לתת שירות לחברי ההתאחדות ,להעניק
מענה לכל שאלה ולסייע בכל דרך שניתן .מטרתנו
המשותפת הינה למנוע את התפרצות המגיפה ולהוביל
לחזרה לשגרה בדרך המהירה והבטוחה ביותר.
נטלי שמעון-ויינשטיין,
עו”ד ,מנהלת ויועצת משפטית,
התאחדות קבלני השיפוצים
ממשלת ישראל הכריזה על ענף
הבנייה כענף חיוני למשק לפי חוק
שירות עבודה בחירום ,ונכון לרגע
כתיבת שורות אלה ,הענף הוחרג
מההגבלות החלות על כלל המשק
והוא פועל במתכונת מלאה ,דבר
המאפשר את המשך הפעילות בענף
באופן רציף.
בהתאם לאמור ,עודכנו חברי
ההתאחדות כי העובדים הפלסטינים
יקבלו היתרי לינה בישראל ,וזאת
בכפוף להתחייבות הקבלן לדאוג
לתנאי מחיה ולינה נאותים לעובדים,
4

ותחת התחייבות למינוי נאמן ביטחון,
שידאג לצורכי העובדים ,יפקח
עליהם ,ינהל יומן נוכחות ויוודא את
שהייתם במקום הלינה.
פרט להיתרי הלינה ,מעמידה
התאחדות קבלני השיפוצים לטובת
חברי ההתאחדות שירות קבלת אישור
מפעל חיוני בענף הבנייה ,שאותו
הקבלן ועובדיו יכולים להציג באתר
העבודה ,ובעת תנועה בדרך לעבודה
או ממנה .האישורים אינם נדרשים
לעובדים פלסטינים או זרים ,שלהם
הונפקו אישורי עבודה ספציפיים
בענף הבנייה.
בהתאם לאמור ,פועל צוות ההתאחדות
להנפקת אישור המעיד כי הקבלן

עוסק בעבודה חיונית למשק.
אישור זה מונפק לחברי ההתאחדות
בלבד וכן לעובדיהם השכירים .כמו
כן ,השקנו באתר האינטרנט של
ההתאחדות טופס דיגיטלי לרישום
פרטים לצורך הנפקת אישור קבלן
חיוני .כך ,יוכלו חברי ההתאחדות,
שיזוהו ויאומתו כחברים במערכת,
לקבל את האישורים במיידי.
להנפקת האישור היכנסו לאתר
ההתאחדות – www.rcu.co.il

זכויות העובדים הפלסטינים
שנותרו בביתם ביו"ש
בתקופת הסגר
רבים פונים אלינו בשאלה אם
העובדים הפלשתינאים זכאים
לתשלום עבור התקופה שבה הם
שוהים בביתם בחל"ת .ובכן ,אבקש
לחדד ולהבהיר ,כי דמי הביטוח
הלאומי שמשלם המעסיק עבור
עובדים פלסטינים לא כולל מרכיב
דמי אבטלה ,לפיכך ,העובדים
הפלסטינים אינם זכאים לתשלום
מהביטוח הלאומי בגין חל"ת .עבור
עובדים אלה על המעסיק לדווח רק
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את הימים שעבדו בפועל במרץ,
וביתר התקופה לדווח על היעדרות.
בנושא התנהלות מול דיווח העובדים
הפלסטינים נמשיך לעדכן את חברינו
בהודעות ובדיוור במייל.

הקפדה על בטיחות בעבודה
בתקופת נגיף הקורונה
ראשית ,אבקש להדגיש כי כל
ההנחיות הרשמיות של משרדי
הממשלה תקפות באתרי הבנייה ויש
לפעול על פיהן .בכל מקרה של ספק
יש להעדיף את ההנחיות הרשמיות
ולפעול על פיהן.
מאחר שאנו מצויים באירוע מתגלגל
אנו מתעדכנים מדי יום בהנחיות
משרדי הממשלה ובהתאם יש להישמע
להוראותיהם באופן מלא.
להלן כמה דגשים להתנהלות עבודה
בטוחה ונכונה ,ודרכי יישום של
ההנחיות של משרדי הממשלה,
בסביבה שבה מבוצעות עבודות
בנייה ושיפוצים:
•שמירת מרחק בין העובדים :כלל 2
המטרים  -בעבודה השוטפת ובזמן
תדרוך עובדים.
•עבודה בקבוצות של עד  10עובדים
בחלל סגור אחד.
•שמירה על היגיינת העובדים :בנוסף
לסידורי הרחצה הקיימים באתר
העבודה ,העמידו ג'ל או ספריי
אלכוהול לחיטוי הידיים במקום
נגיש ,והקפידו על כך בפרט בטרם
יציאת העובדים להפסקת אוכל.
•הקפידו לצייד את העובדים במסכות
פנים או בנשמיות.
•מדדו חום לעובדים בכל תחילתו של
יום עבודה ובסופו.
•עובדים המשתמשים בשירות הסעות
למקום העבודה וממנו – דאגו

מניעת הידבקות בנגיף הקורונה .מקור :משרד הבריאות
לנסיעה בקבוצות קטנות ככל
האפשר ,ציידו את העובדים והנהג
במסכות פנים ושמרו על כלי הרכב
מאוורר לכל אורך הנסיעה.
אנו בהתאחדות ממשיכים לעקוב
בדריכות אחת ההתפתחויות ,ובהן
ההשלכות הנובעות מהחלטות
הממשלה והשפעתן על ענף
השיפוצים – אנו מזמינים אתכם
להישאר מעודכנים ולעקוב אחרינו
בעמוד הפייסבוק של ההתאחדות,
אתר ההתאחדות וכמובן בהודעות
ובדיוורים השוטפים שמופצים לחברי
ההתאחדות.
אנו קוראים לכם מכאן ,לאמץ את

הנחיות משרד הבריאות במלואן,
לשמור על בריאותכם ובריאות
הסובבים אתכם ,להקפיד על הנחיות
הבטיחות בעבודה ,בשביל שכולנו
נשוב לביתנו ולמשפחותינו בריאים
ושלמים.
זכרו תמיד – ביחד אנו כוח חזק
יותר!
לסיום ,בפתחו של חג הפסח ,אנו
מבקשים לאחל לכם חג שמח והרבה
בריאות
להצטרפות להתאחדות פנו אלינו
עוד היום בטל' 1-700-700-426
צוות ההתאחדות ואנוכי כאן
לרשותכם תמיד

(הוראות בטיחות)

הוראות בטיחות
בעבודה בתקופת
משבר הקורונה
קווים מנחים לשמירה על בריאות הדיירים בזמן
עבודות שיפוצים בתקופת משבר נגיף הקורונה
בימים קשים אלו בהם אנו מתמודדים
עם התפרצות נגיף הקורונה בישראל.
כידוע ,ממשלת ישראל החליטה ביום
 18.3.2020להחריג את ענף הבנייה
במסגרת הוראות תקנות שעת חירום
(הגבלת מספר העובדים במקום
עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף
הקורונה החדש) ,התש"ף – 2020
והענף מוגדר כחיוני למשק.

לכבוד:
כל העוסקים בענף השיפוצים
חברים יקרים,
הח"מ ,ערן סיב ,יו"ר התאחדות
קבלני השיפוצים ,פונה אליכם,
העוסקים בענף השיפוצים ,לשמור על
בריאותכם ,בריאות עובדיכם ובריאות
הדיירים עמם הינכם באים במגע
8

מטבע הדברים ,ענף השיפוצים,
המהווה חלק בלתי נפרד מענף הבנייה
והתשתיות ,מוחרג גם הוא מתוקף
התקנות מכוח קל וחומר ,שכן מדובר
בענף חיוני אשר נוגע לכל בית אב
בישראל.
נוכח האמור ,מצאנו לנכון להנפיק
איגרת חשובה זו ,אשר כוללת הוראות
לעבודות שיפוצים בתקופת התפרצות
נגיף הקורונה.
בהראות שתקראו להלן ,ישנם קווים
מנחים בנוגע לכללי ההתנהגות
והסידורים הנדרשים על מנת לצמצמם

ככל הניתן את אפשרות של מגע
עובדים עם דיירי הבניין שבו מבוצעות
העבודות ,בתקופת מגפת הקורונה.
אנו מבקשים מכם לאמץ את ההוראות
שלהלן ומפצירים בכם להנחות את
עובדיכם לפעול בהתאם לכללים אלו
ולבצע מעקב יום יומי אחר הטמעת
ההנחיות כלשונן בשטח.

הוראות לשמירה בסביבת
עבודה בעבודות שיפוצים
על הקבלן לסכם עם מזמין העבודה
ולקיים תיאום ציפיות ביחס לשגרת
העבודה וכללי ההתנהגות של
העובדים בדגש על הכללים שלהלן:
1.1על הקבלן להיות מצויד בערכות
של ג'ל היגייני/אלכוהול לחיטוי
ידיים ומשטחים ,כפפות ,מסיכות
פנים ,מד חום דיגיטאלי (לייזר),
ערכת עזרה ראשונה ,סרבלי
עבודה לעובדים ונעלי עבודה
תקניות.
2.2יש לקבוע את שעות הפעילות של
העבודה בבניין בהתחשב בשגרת
יומם של מרבית הדיירים בבניין
על מנת להבטיח מינימום חיכוך
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יום ראשון  22במרץ 2020

לכבוד
כל

העוסקים בענף השיפוצים
הנ

חברים יקרים,

דון :קווים
מנחים לשמירה על בריאות
הדיירים בזמן עבודות שיפוצים
בתק
ופת
משבר נגיף הקורונה

הח"מ ,ערן סיב ,יו"
ר התאחדות קבלני השיפו
צים ,פונה אליכם ,העוסקים
בריאותכם ,בריאות
עוב
בענף השיפוצים ,לשמור על
דיכם
ובריאות הדיירים
עמם הינכם באים במגע ב
מתמודדים עם התפר
ימים קשים אלו בהם אנו
צות נגיף הקורונה בישראל.
כידוע ,ממשלת ישראל
החליטה ביום  18.3.2020לה
חריג את ענף הבנייה במסגרת
הו
ראות
ת
קנות
(הגבלת מספר העו
שעת
בדים
ח
ב
ירום
מקום עבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה הח
מוגדר כחיוני למשק.
דש) ,התש"ף –  2020והענף
מטבע הדברים,
ענף השיפוצים ,המהווה חלק
בלתי נפרד מענף הבנייה והתש
תיות ,מוחרג גם הוא מתוקף
התקנות מכוח קל וחומר ,שכן
מדוב
ר
בענף
חיוני
אשר
נוגע לכל בית אב בישראל.
נוכח האמור ,מצאנו
לנכון להנפיק איגרת חשובה
זו ,אשר כוללת הוראות ל
עבוד
ות
שיפו
התפרצות נגיף הקו
צים
בת
רונה.
קופת
בהראות שתקראו להלן,
ישנם קווים מנחים בנוגע ל
כללי ההתנהגות והסידורים
הנד
רשים
ככל הניתן את
על
מנת
לצמ
של
צמם
אפשרות מגע עובדים עם
דיירי הבניין שבו מבוצעות העבו
דות ,בתקופת מגפת הקורונה.
אנו מבקשים מכם לאמץ
את ההוראות שלהלן ומפצ
ירים בכם להנחות את עוב
אלו ולבצע מעקב יום
יומי
דיכם לפעול בהתאם לכללים
אחר
הט
מעת ההנחיות כלשונן בשטח.

תל-

אביב ,רחוב אחד העם 9
מגדל שלום (קומה 6525101 ,)11
טלפונים712224 :
 03-56פקס'077-4501005 :
דוא"ל (מייל)cu.co.il :
 rcu@rאו Natalie.w@rcu.co.il
חפשו אותנו בפייסבוק –
"התאחדות קבלני השיפוצים"

או מגע של הדיירים עם העבודות
והעובדים במקום.

או במנוף לצורך העברת ציוד.
5.5חל איסור על העברת פסולת
בניין ו/או חומרי בניין במעלית
המשותפת לדיירים .יש להעביר
חומרי בניין וציוד הנדרש לעבודה
באמצעות מנוף/חדר המדרגות
ופסולת בניין תסולק באמצעות
שרוול למכולה חוקית.

3.3מומלץ כי הקבלן יתלה מודעה
בכניסה לבניין בו מבוצעות
העבודות בה תהיה הנחייה
להתנהלות בריאותית נכונה,
ותפורטנה הזהרות מפני התקרבות
יתרה לעובדים ואזורי עבודה,
הימנעות מכניסה לאזורי העבודה
המתוחמים ופירוט דרכי התגובה
ומסירת הודעות במקרה שמי
מהעובדים מפר את הכללים
המפורטים כאן.

6.6הקבלן ועובדיו יימנעו ככל הניתן
מיציאה מהדירה בה מבוצע
השיפוץ ויקפידו על חבישת
כפפות לידיים ומסיכות פנים בכל
יציאה מהדירה.

4.4ייעשה שימוש מועט ככל הניתן
במעלית הבניין והקבלן ועובדיו
יעשו שימוש בחדר המדרגות ו/

7.7הקבלן ידאג לחיטוי דלת הכניסה
לבניין ולחצני המעלית לכל
הפחות  3פעמים ביום.

8.8מבלי לפגוע בכלליות ,יש לדרוש
שכל העובדים יהיו מוגנים
ויבודדו את עצמם מדיירים ואחד
מהשני תוך שמירה על מרחק של
 2מטרים לפחות ,שימוש במסכות
פנים ושימוש בכפפות היגייניות
כדוגמת לטקס או נאופרן.
9.9לפני הלבשת הכפפות ,העובדים
יחטאו את הידיים באמצעות ג'ל
היגייני.
1010בעבודות שלשם ביצוען נדרש
להשתמש בכפפות עבודה ,יש
להלביש את כפפות העבודה מעל
הכפפות ההיגייניות כאמור.
1111ככל האפשר ,הקבלן יצור אזורי
עבודה סגורים באמצעות תיחום
אזורים אלה עם סרטי בטיחות או
באמצעות מחסומים ניידים.
1212בתחילת כל יום עבודה ,מנהל
העבודה או הקבלן ימדוד את
חום הגוף של כל אחד מעובדיו
באמצעות אקדח טרמומטר.
1313ארוחת צוהריים לעובדים –
ישיבה במרחק של שני מטרים
לכל הפחות אחד מהשני .חל
איסור על קיום ארוחה משותפת,
לכל עובד יש להקצות מנה אישית
של אוכל ושתייה.
1414כל העובדים יידרשו ליישום מלא
של הנחיות משרד הבריאות .בכל
מקרה של ספק ,הנחיות משרד
הבריאות גוברות.
אנא הקפידו על הוראות אלה למען
בריאותכם ובריאות הסובבים אתכם.
מאחל לכולם עבודה בטוחה ובריאות
איתנה.
בברכה,
ערן סיב ,יו"ר
התאחדות קבלני השיפוצים
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(ראיון)

"השלכות

משבר
הקורונה

כבר ניכרות היטב
בענף השיפוצים"

"בנוסף ,קשה לנו לקחת עבודות
ולתמחר אותן ,מכיוון שאנחנו לא
יודעים מה יהיו מחירי החומרים.
הייצור בסין ,בספרד ובאיטליה
הופסק ,ובעקבות זאת גם היבוא
נעצר .יש בעיות אספקה קשות.
בתחילת מרץ כבר התעכבה מסירת
בית ששיפצתי ,מכיוון שכל גופי
התאורה לא שוחררו מהמכס וחברת
חשמל לא היתה יכולה לערוך בדיקה
ולאשר .חומרים כמו ריצוף מגיעים
באיחור ,אם בכלל .בימים אלה קשה
להתחייב על זמנים ועל מחירים מול
לקוחות ,מכיוון שהחומרים מתעכבים
וגם מתייקרים .בעצם עבור קבלני
השיפוצים פסח נגמר כבר בתחילת
מרץ ,ולא התחילו שיפוצים לקראת
החג .המיתון כבר הגיע לענף ,הוא
כבר היכה ועוד יכה .אי אפשר לדעת
איך זה ייגמר ,אבל את ההשלכות כבר
רואים בתחילת המשבר והסגר".

מ״מ יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים גבריאל אלון חווה ביטולים
בעקבות הווירוס גם בעסק שלו" .המיתון כבר היכה בענף והוא
ימשיך להכות .ההתאחדות תפנה לגורמים הרלוונטיים כדי לקבל
מאת מיכאלה טל
עזרה ותמיכה ממשלתית"
בימים טרופים אלה ,כשווירוס
הקורונה משתולל ברחבי העולם
ומדינת ישראל מצויה בסגר,
שוררת חוסר ודאות מוחלטת בענף
השיפוצים ,כמו בעסקים רבים
אחרים במשק שהושבתו בגלל המצב.
העצמאים והעסקים הקטנים הם כמובן
הנפגעים הראשונים בסגר שהוטל
על ישראל ,ורוב העולם" .אנחנו לא
יודעים לאן השוק הולך ,כולנו עם
יד על הדופק" ,אומר גבריאל אלון,
סגן יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים.
"התאחדות בוני הארץ כבר רצה
קדימה ושוחחה עם שר הביטחון
נפתלי בנט על השלכות הסגר על
יהודה ושומרון .הם הסבירו לו את
משמעויות הסגר לענף הנדל"ן.
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"אמנם ענף הבנייה ממשיך לעבוד,
אבל אנחנו כבר רואים את ההשלכות
בענף השיפוצים :יש ביטולי עבודות,
הקפאות ,וזה דבר שנצטרך להתייחס
אליו .המצב לא פשוט ואני מאמין
שבימים הקרובים נעשה ישיבה ונראה
איך אנחנו ממשיכים הלאה ,ופונים
לגורמים הרלוונטיים כדי לקבל עזרה
ותמיכה ממשלתית .כל המשק הולך
לכיוון של אי ודאות  -לקראת תקופת
פסח לרוב יש עלייה בכמות שיפוצים,
ללא קשר למצב הכלכלי-ביטחוני.
בשנים האחרונות המצב אפילו
השתפר עוד יותר ,ולכן הביטולים
מורגשים היטב .אני קיבלתי הרבה
ביטולי עבודות ,וכמוני גם קבלנים
אחרים.

גם הכנס השנתי של ענף השיפוצים,
שהיה אמור להיערך לראשונה במשך
סוף שבוע שלם במלון בים המלח,
בוטל .לדברי אלון" .הכנס היה אמור
להיות ברמה הרבה יותר גבוהה
מכנסים קודמים ,עם יותר תוכן
מקצועי שרלוונטי לקבלני השיפוצים,
אך בגלל וירוס הקורונה והתקנות
שבאו בעקבותיו נאלצנו לבטל אותו".

אפריל 2020

לא היו תאריכים למבחן
לתחום השיפוצים הגיע אלון כמעט
במקרה" .הייתי משוחרר טרי ,אחרי
חמש שנות שירות בצבא .הרעיון הגיע
בעקבות שיחה עם חברים ,שבאים
ממשפחה קבלנית ,והם החליטו
שהתחום תפור עלי .עם קצת חששות,
החלטתי לבדוק את הענף .התחלתי
לעבוד בשביל קבלן שיפוצים .בהמשך,
ביקשתי להתמקצע וללמוד ,לקחתי
קורסים מקצועיים שונים ,וכך הגעתי
גם להתאחדות קבלני השיפוצים ,שבה
אני חבר כבר שמונה שנים".
היום גבריאל הוא כבר קבלן שיפוצים
רשום עצמאי ,אבל הדרך לתואר הזה
לא היתה קלה" .עשיתי את המבחנים
לפני יותר משנתיים ,וזה לא מובן
מאליו בכלל .ההתאחדות הצליחה
לדאוג לכך שיהיו מבחנים ולהסדיר את
כל הענף ,באמצעות לימודים מקצועיים
בצורה מסודרת ,עם סילבוס מובנה.
ההליך הזה התבצע יחד עם נציגות של
משרד הבינוי והשיכון ואיתם קבענו
מה ילמדו ועל מה ייבחנו ,ואז התחלנו
לדאוג למועדי מבחנים".
המאבק על הסדרת מקצוע קבלני
השיפוצים החל כבר בבג"צ ב,2002-
במטרה לקבל סיווג נפרד מקבלני
הבנייה ,אז גם נוסדה התאחדות
קבלני השיפוצים .לדברי אלון ,זה
ההישג העיקרי של ההתאחדות" ,אבל
כמובן שגם שאר ההישגים שהגענו
אליהם מאז ,חשובים לא פחות .למרות
הפסיקה ,במשך ארבע-חמש שנים לא
היו מבחנים והיו גורמים בעלי אינטרס
שמנעו זאת .אני נכנסתי להתאחדות
בדיוק בגלל עניין המבחנים ב.2009-
הייתי קבלן בערך שנה ,ולא הצלחתי
למצוא בשם מקום הכוונה מסודרת,
שמסבירה מהן הפעולות שצריך
לעשות כדי להיות קבלן רשום.
"רק בהתאחדות גיליתי מה צריך ,אילו
מסמכים אני צריך להנפיק וכדומה.

הגשתי את כל מה שהיה צריך ,וחיכיתי
עד  .2015התשובה שקיבלתי היתה
התשובה הרווחת אצל כל קבלני
השיפוצים שהגישו בקשה – לא .הם
טענו שאין לי מספיק שנות ניסיון,
מכיוון שהגדרתי עבודות על סמך ניסיון
של שנתיים ולא חמש כנדרש .הם כתבו
גם שעבדתי בהיקפים גדולים מהמותר,
למרות שהם ביקשו את זה בעצם.
הנימוק השלישי היה שלא הבאתי
מספיק המלצות של אנשי מקצוע,
וכן היו המלצות למכביר .הבנתי שזו
תשובה גנרית שניתנת לכולם .הנדירים
שקיבלו אישור לעשות מבחן ,היו כאלה
שאי אפשר לסרב להם".
במשוכה השנייה ,מספר אלון,
הוא נתקל אחרי שהגיש עררים.
"ההתאחדות התערבה לטובתי ,ואישרו
לי להיבחן  -לכשיהיו מבחנים.
כשפנינו לברר לא היו תאריכים בכלל
למבחנים עתידיים .אז כבר התחלתי
ללמוד באופן מקצועי ,ומוניתי לחבר
הנהלה בהתאחדות .בפגישה שהיתה
לנו עם שר השיכון והבינוי דאז יואב
גלנט ,העליתי את המקרה שלי כמקרה
בוחן ,ותהיתי איך כקצין בצבא שפיקד
על חיילים בעזה ,כשאני מבקש אישור

לארבעה פועלים ולעבוד תחת רגולציה
אני מסורב .הוא לא הכיר את הנושא,
אבל התחיל לשאול שאלות בעניין,
הכניס את המנכ"ל שלו לפגישה
והבטיח שתוך חודש יש מבחנים .מאז
התאריכים הוסדרו באופן קבוע .ללא
ההתאחדות זה לא היה קורה".
גם אחרי הסדרת המבחנים ,בהתאחדות
ממשיכים לפעול במרץ למען קבלני
השיפוצים" .נמשיך להסדיר את
הענף שלנו" ,מצהיר אלון" .אנחנו
שמים דגש רב על בטיחות .כבר לפני
העלייה בתאונות עבודה ובמות פועלים
בענף הבנייה ,התחלנו לטפל בנושא
הבטיחות ,ואנחנו חושבים שיש לנו
עוד לאן להשתפר כקבלני שיפוצים;
מבחינת מקצועיות ואמינות ,המטרה
העיקרית היא המשך של ההסדרה,
וכפועל יוצא מכך גם למתג את קבלן
השיפוצים באופן כזה שהחאפרים
יימחקו מהשוק ,וישונה היחס לקבלן
השיפוצים .בתוך כך ,אנחנו פועלים
גם לשנות את המנטליות של הקבלנים
עצמם ,לעודד אותם להיות יותר
איכותיים ומקצועיים ,לקחת יותר
השתלמויות וקורסים מקצועיים
ולהעלות את הרמה המקצועית שלהם".

טקס הסמכה של קבלני שיפוצים .צילום :אילן חכם
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"אם אין
כלכלה –
אין בריאות"
יו"ר התאחדות קבלני
השיפוצים ערן סיב
התראיין בתוכנית צבע
הכסף ברשת ב' ב10-
במרץ .השיחה עסקה
בקשיים של קבלני
השיפוצים על רקע
התפשטות וירוס הקורונה.
להלן עיקרי הריאיון
יאיר ויינרב :שלום ערן סיב ,יו"ר
התאחדות קבלני השיפוצים.
ערן סיב ,יו"ר התאחדות קבלני
השיפוצים :שלום יאיר .מה שלומך?
יאיר ויינרב :בסדר גמור .אנחנו
לפני פסח ,תמיד יש המון שיפוצים
בתקופה הזאת .זה האביב ונקיונות
והתחדשות.
ערן סיב :אנחנו מוזמנים להרבה
הרבה הצעות מחיר .אבל אנחנו
לא מקבלים הרבה עבודות .אנחנו
מגיעים להצעות מחיר .פתאום אנשים
אומרים  -״רגע  ,אני לא יכול עכשיו
בגלל הקורונה .אתה מביא פועלים
פלשתינאים  -אני לא רוצה להכניס
עוד אנשים אליי הביתה.״
ערן סיב :״אני דוחה את השיפוץ.
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אני מרגיש ככה  -מרגיש ככה ,בגלל
הקורונה״ .אנשים בפחד ,אנשים
יושבים על הגדר .אנחנו באמת
הוזמנו להרבה הצעות מחיר .הרבה
הצעות מחיר היו על הפרק .למה?
אנשים לא נוסעים לחוץ לארץ אומרים
״בוא נשפץ את הדירה״ .אז התחלנו
ללכת להצעות מחיר ואנחנו רואים
שאנשים פשוט דוחים אותנו ודוחים
אותנו .ואותה הצעת מחיר שהיית
צריך להתחיל לעבוד ,אומרים ״רגע,
אני אדחה את זה לעוד חודש ,לעוד
חודשיים ,בגלל הקורונה ,בגלל
הבידוד״ וכל המצב הכלכלי שאתה
מרגיש היום במדינה ,זה תוהו ובוהו
אחד גדול .ומאוד מאוד מעצבן אותי
לשמוע את מנכ"ל משרד הבריאות
שאומר שאם אין בריאות אין כלכלה.
אנחנו אומרים בדיוק הפוך  -אם אין
כלכלה אז גם אין בריאות .כי מה
שקורה היום במדינה ,יאיר .הם עצרו
את כל המשק ,הכל מושבת ,אנשים
יגיעו לפשיטת רגל .אנחנו נגיע
למצב שאנשים ילכו לסופר ובסוף לא
ישלמו על האוכל .זה מה שהם רוצים
שיגיעו? זה מצב אבסורדי.
יאיר ויינרב  :עד כדי כך? זה
מה שאתה מזהה במדיניות של
הממשלה שעלול להוביל לפשיטות
רגל המוניות? לאנשים שלא

יכלו לשלם בסופרמרקט? אנחנו
נמצאים ...זה הכיוון?
ערן סיב :כן .אני מדבר על העצמאים
הקטנים .יאיר .אני לא מדבר על
השכירים .אני מדבר על העצמאים
הקטנים שמרגישים שהם כל בוקר
צריכים להיאבק להביא את הפרנסה
הביתה .וזה מצב כלכלי כזה קשה.
אנחנו לא מסוגלים להחזיק מעמד...
יאיר ויינרב :תגיד ,אבל אולי ,אולי
ערן אתם כן? כהתאחדות קבלני
השיפוצים צריכים לחשוב על איך
אתם מתווכים את התקופה הזאת
שהיא תקופה קשה ,כן? תקופת
קורונה ללקוחות שלכם .כי מצד
אחד יש פוטנציאל  -אתה אומר
שאתם מקבלים הרבה יותר הזמנות
להציע הצעות מחיר
ערן סיב :נכון
יאיר ויינרב :ערן סיב ,יו"ר
התאחדות קבלני השיפוצים .תודה
רבה על הדברים.
ערן סיב  :יאיר ,תודה רבה לך.
יאיר ויינרב :ושיהיה בהצלחה.
ערן סיב :חג שמח.

סיקה סרם
סיקה סרם TG CLEAN
סיקהרכיביתסרם
TGודוחה מים
CLEANלניקוי
למילוי מישקים ,קלה
רובה אקרילית חד
TGודוחה מים
CLEANלניקוי
רובה אקרילית חד רכיבית למילוי מישקים ,קלה
רובה אקרילית חד רכיבית למילוי מישקים ,קלה לניקוי ודוחה מים
רובה אקרילית חד רכיבית למילוי מישקים ,קלה לניקוי ודוחה מים
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לא רק הקורונה

 10הסיבות
העיקריות

לעיכוב ביצועים ואיחור במסירות שיפוצים
וגם המלצה אופטימית לסיום
שאבי ונטורה ,מ"מ יו"ר
התאחדות קבלני השיפוצים
בכל שיפוץ שנעשה לפי חוזה מסודר,
מומלץ להוסיף סעיף 'כוח עליון'
שקובע נסיבות שבהן יתאפשר עיכוב
של סיום העבודות .סעיף כזה מקבל
משנה חשיבות בעת זו ,נוכח מגיפת
הקורונה.
קבלני שיפוצים רבים חווים כעת
עיכובים בסיום עבודות  -בין אם זה
בשל פועלים שלא מגיעים לעבודה
נוכח המצב ובין אם זה בשל עיכוב
באספקת ציוד וחומרים מיוחדים
שהוזמנו מחו״ל.
כמו כן ,לאור הוראת הבידוד שחלה
על אזרחים רבים מכוח הוראות משרד
הבריאות ,ציבור מזמיני העבודה
נמנעים מלהכניס אליהם לבתים אנשי
מקצוע בתקופה זו מחשש שיידבקו.
הקורונה הוכרזה כמגיפה עולמית
גזירה שאנו מתמודדים איתה כעת.
עם זאת ,מצאנו לנכון למנות רשימה
נוספת של  10סיטואציות שיכולות
לגרום לעיכוב בעבודות ,אותם יש
לקחת בחשבון בעת חתימה על הזמנת
עבודה עם לקוח:
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1.1עוצר בשטחים – פוגע בכל מי
שמעסיק עובד פלשתינאי ,במקרה
של אירוע בטחוני ו/או פיגוע ,ו/
או הפגנות.
2.2הזמנת מטבח ,מיזוג או כל שירות
אחר שהוזמן על ידי בעלי השיפוץ
ומעכבים בכך את הקבלן בהמשך
עבודתו.
3.3כלים סניטריים שהוזמנו על ידי
בעלי הבית ולא הגיעו.
4.4שינוי בתוכניות על ידי בעלי
הבית .לעיתים מדובר בשינוי עד
כדי הריסה של משהו שכבר בוצע
ובנייתו מחדש.
5.5טעות של אדריכל בתוכניות
הביצוע.
6.6המתנה למהנדס ואישור
קונסטרוקציה להריסה של בטונים,
חגורות ועמודים מסוגים שונים.
7.7המתנה להיתר מהרשויות לביצוע
שיפוץ חריג.
8.8פציעה או מחלה של אחד
מהעובדים המובילים בפרויקט.
9.9הפסקה של תשלומים לפי לוח
התשלומים – כלומר ,כאשר מזמין
העבודה מתעכב בתשלום המחוייב
עבור ביצוע המשך העבודה.

1010אספקת חומרים לאתר שנעצרה,
עקב ספק לא אמין ,חנויות
בעייתיות ,שינוע בעייתי המצריך
כלים מיוחדים לשינוע תוך כדי
תנועה.
כאמור ,בכל המקרים האלו ,צריך
להוסיף בהסכם כי אלו איחורים
מסיבות שאינן תלויות בקבלן ולכן
לא ייחשבו כאיחור וכסיבה לתלונות
והאשמות מצד מקבל השירות.
אנו בהתאחדות סבורים וממליצים
לקבלן ולצרכנים לבצע עבודות
שיפוצים דווקא בימים אלו ,שכן הזמן
שנוצר יכול להיות הזדמנות לשדרוג
ושיפוץ הבית ,לימים היפים שיגיעו
לאחר משבר הקורונה.

(רובה)

רובה וכוחלה:
מפגש של

איטום ועיצוב

כשלקוח מקבל את ביתו החדש ,רובה מוכתמת ומחליפת גוונים תגרום לו להתאכזב
קשות ולדרוש תיקונים .רובה וכוחלה הן "תו התקן" שלכם כקבלני שיפוצים ,ולכן כדאי
להשקיע לא מעט בבחירת החומרים המתאימים וביישום נכון ומוצלח
"רובה תופסת אולי את המקום הכי
חשוב מבחינת קבלני שיפוצים ,מפני
שזה מה שהלקוח רואה .הוא לא רואה
דבקים וחומרי איטום ,אבל את הרובה
והכוחלה רואים :את הצבע שלה ,ואת
השינויים הנגרמים לה בחלוף הזמן",
מדגיש ד"ר גרגורי מושייב ,הטכנולוג
הראשי של בי .ג'י בונד ,את תפקידה
הקריטי של הרובה בפרויקט שיפוץ.
"רובה לא מוגדרת כחומר איטום ,אלא
כמילוי ,אבל כמובן שיש ציפייה שגם
תהווה איטום כלשהו .הטענות הכי
גדולות הן כלפיי רובה רצפה .אחרי
חצי שנה היא נהיית אפורה ,מכיוון
שהיא תופסת לכלוך ,קשה לנקות אותה
ואין לנו זמן להשקיע במילוי חדש".
מושייב מציין שני סוגי רובה :רובה
על בסיס צמנטים ואיפוקסי" .רובה
צמנטית נקראת גם רובה אקרילית,
מכיוון שמוסיפים לה דבקים אקריליים
בשביל האיכות ,אבל מדובר בצמנט
ובתוספים ,כמו פולימריים אבקתיים
– שלהם תכונות של איטום והדבקה.
ישנם סוגים שונים של רובה צמנטית.
אנחנו מביאים רובה מחברה גרמנית
בשם סופרו ( .)SOPROהיא לא זולה,
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אבל נחשבת לחומר פרימיום .הרובה
הזו לא משנה גוון .החברה מתחייבת
לאותו גוון במשך שנים ,ובאמת עד
כה לא קיבלתי תלונה על שינוי גוון.
"בישראל בנויות רוב הרובות על
בסיס צמנט לבן ,ומהריאקציה עם
המים נוצר סיד .כשיש רובה שחורה
או אפורה ובהוספת מים מתקבלת
אבקה לבנה ,הגוון משתנה .רובה
סופרו בנויה על מלט שלא יוצא ממנו
סיד כתוצאה מההתקשות .לכן הרובה
הזו לא זולה ,אבל זה מקנה לרובה
תכונות כמו אי שינוי גוון .משתמשים
בפיגמנטים מיוחדים ,ומקפידים
עליהם עם השנים .אפשר להגיע
לאותו גוון גם אחרי שנה-שנתיים.
אחרי  12שעות הרובה מוכנה להליכה
עליה ,וקל מאוד לעבוד איתה".
לדברי מושייב ,התקן הישראלי דורש
פוגה של מינימום  3-4מ"מ .אבל
אנשים אוהבים מינימום רווח" .עם
מ"מ אחד בלבד ,אין מספיק מסה של
הרובה  -ואז היא קופצת .אבל סופרו
נותנת אחריות ליישום גם במ"מ אחד
בלבד ,והרובה לא קופצת .לא קיבלנו
עד כה שום תלונה .צריך לשים לב

מימין :ד"ר גרגורי מושייב ואילן לוי

יישום עבודת רובה .באדיבות חברת גילאר
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שהרובה מתקשה במהירות ,ואסור להשתמש
בה אחרי שהתקשתה .כלל זה רלוונטי לכל
סוגי הרובות .בתוך הרובה של סופרו יושמו
טכנולוגיות חדשות  -כמו איטום קריסטלים.
בעיקרון ,יש להוסיף איטום על בטון ,כדי
שלא יהיו חדירות או דליפות .אבל אם
מוסיפים קריסטלים בבטון ,הוא אוטם את
עצמו ואין צורך באיטום נוסף.
"בנוסף ,הבטון מתכווץ עם הזמן .הוא רגיש
לסדיקה ,אך אם מוסיפים קריסטלים הוא
מרפא את עצמו במשך הזמן ,אחרי  20שנות
ניסיון ,אנחנו יודעים שזה אכן עובד .הסדקים
נסגרים עם הקריסטלים .ברובה של סופרו
יש ,בנוסף לקריסטלים ,גם מוספים אנטי
בקטריאליים נגד פטריות ועובש ,והיא אטומה
ודוחה מים .החברה אף נותנת פתרונות עיצוב
לאדריכלים ,לקבלת אפקטים של נצנצים
כסופים ,זהובים וכדומה .מאוד מקובל היום
לצבוע עם גליטרים ולהתאים את הצבע".

שינויי גוונים וסדקים
לדברי אילן לוי מנהל מכירות בתי מסחר
בגילאר ,נציגת סיקה בישראל" ,אחת הבעיות
הנפוצות של רובה אקרילית היא שינוי גוון.
אנשים מיישמים את הרובה ,ומגלים שאין
אחידות בגוון כעבור ימים ספורים .בעיה שנייה
היא היפרדות :רובה נסדקת או נפרדת מדופן
האריח .שינויי גוון יכולים להיגרם למשל מיין,
מקפה ,או מכורכום שנשפכים על הרובה .ככל
שהרובה דוחת מים יותר ,קל לנקות אותה יותר
והסיכוי שתשנה גוון נמוך יותר .לסיקה יש
רובה בעלת מרכיבים דוחים מים והופכים אותה
קלה לניקוי בשם סיקה טי.ג'י קלין.
"שינויי גוון נגרמים מכמה סיבות .אחת מהן
היא אי הקפדה בעבודה על יחס צמנט מים
קבוע .כשעובדים עם רובה בגוון מסוים,
לוקחים חופן אבקה ומוסיפים מים לפי העין.
ואולם כשלוקחים חופן נוסף ,היחס משתנה
והכמות לא אחידה .כשאין כמות אחידה של
מים ,הגוון יכול להשתנות ,להיות לא אחיד.
קבלנים רבים לא מערבבים את הרובה עם מוט
ערבול חשמלי ,אלא באופן ידני ,אבל מוט
הערבול עדיף ,מכיוון שהוא מייצר תערובת
הומוגנית ,ופיזור נכון של פיגמנטים בצבע.
המשך בעמוד >> 18

תמונות :באדיבות בי ג'י בונד
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(רובה)
>> המשך מעמוד 17

סיבה שלישית נובעת מכך שמרצפים על תשתית
רטובה :ישנה שכבת בטון ,עליה סומסום ואותו
מרטיבים ,ככה שלמעשה מרצפים על סומסום
רטוב ,ואז ישנה לחות כלואה מתחת לריצוף,
שרוצה להשתחרר החוצה ,עוברת דרך הרובה
וגם מעלה איתה כל מיני מזיקים כמו חרסית .הם
הסיבה הנפוצה שמביאה לשינויי גוון ברובה".
לוי מזכיר גם את הטיט" .מומלץ לחזק את
ביצועי הרובה האקרילית באמצעות אשפרה
(הרטבה במשך יומיים) .זה מחזק באופן
משמעותי את הרובה וממקסם ביצועיה"  .
לדברי לוי ,היפרדות נוצרת מיישום לא נכון
של רובה" ,למשל ,במצב שמיישמים רובה על
משטח חדש ,ואז צריך להקפיד להעביר מטלית
ולנקות .לפעמים עושים חריצות של רובה
קיימת מכל מיני סיבות ,והבעיה במצב הזה
היא שכאשר עובדים בשיטה זו ,לא חורצים
את הרובה הישנה באופן מלא ,נשארת שכבה
דקיקה ממנה ,וכשממלאים את הרובה מחדש ,זו
בעצם החולייה החלשה.
"אחד הפתרונות להפחתת הסיכוי לסדיקה הוא
תכנון של תפרים  -הפוגות במרווחים שבין
האריחים .במקום רובה אקרילית ממלאים דבק
גמיש ,פס לאורך המרפסת ושני פסים לרוחב
ולמרחבים מכניסים חומר גמיש .המשטח
ייראה בסופו של דבר כמו ריבועים תחומים,
וזה יכול למנוע בעיות של סדיקה .לוקחים את
הגג ומתכננים את העבודה :איפה תיושם רובה
אקרילית ואיפה יהיה סיליקון גמיש שממלאים
במרווחים .הפתרון הוא לתכנן תפרים ובהם
למלא סיקפקלס  FC 11עם פריימר .N3
לוי מזהיר כי כשמיישמים אריחים כהים הסכנה
לפגוע ברובה גדולה יותר" .יש פעילות תרמית
בעיקר בעונות מעבר  -כשקר בלילה וחם
ביום  -ואז ההתפשטות התרמית של האריחים
עלולה לפגוע ברובה .הפתרון טמון בשיטות
הדבקה :האם יש דבק מלא מתחת לאריח?
ככל שמוודאים שיש הדבקה מלאה בשיטות
הנכונות ,כך יהיה פחות סיכון לסדיקה".

רובה אפוקסי – לבעלי ניסיון בלבד
מושייב מסביר כי רובה איפוקסי מכילה שני
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חלקים מעורבבים ביניהם ,וכתוצאה
מכך היא מתקשה בחדרים רטובים,
בריכות ,תעשיות אלקטרוניקה ובתי
חולים  -איפה שיש דרישות גבוהות
מבחינת ניקיון" .רובה איפוקסי
יקרה יותר מהאקרילית ,בעיקר
היישום שלה .היא מצריכה ניסיון
ביישום שלה ,מכיוון שאדם שעושה
זאת בפעם הראשונה ככל הנראה
ייכשל :הרובה מתקשה מהר וקשה
לנקות אותה ,בניגוד לרובה צמנטית,
לניקיונה דרושים חומרים כימיים
מסוכנים .היישום של הרובה אטי
הרבה יותר ,פי עשר יותר עבודה וזמן.
לשם כך ,נדרשת עבודה בצוותים -
מריחה ,ניקיון ,ניקיון סופי .יש גם
הגבלות לשימוש ברובה איפוקסי.
למשל ,אני לא ממליץ להשתמש בה
בגגות ובמרפסות מרוצפות .בגלל
הטמפרטורה הגבוהה הרובה תיסדק.
"אני ממליץ על רובה איפוקסי אך ורק
לבעלי ניסיון .חייבים לקבל המלצות
על הקבלנים ,ולראות דוגמאות
לעבודה עם החומר .ישנן שיטות
עבודה מיוחדות לערבוב החומרים.
ההתקשות נגרמת בטמפרטורה
חיצונית .בטמפרטורה גבוהה  -זמן
התקשות הוא קצר יותר .הפקטור
השני הוא כמות  -ככל שיש יותר
חומר ,הוא מתקשה מהר יותר .יש
טריקים מסוימים שהקבלן חייב להכיר
בשימוש בחומר .בנוסף ,ניקוי רובה
איפוקסי הוא חשוב מאוד .אחרי
שהרובה התקשתה ,יש לקרוא לחברה
שמתמחה בזה .יכולות להיווצר הרבה
בעיות מול בעלי דירות שהשקיעו
באריחים יקרים ונוצרו כתמים של
הרובות ,לכן הקבלנים חייבים להכיר
היטב את החומר ,מגבלותיו ומהירות
היישום".

רובה אוטמת,
גם במקום כוחלה
לדברי עמיהוד רוטשילד רמות,
יבואן חברת וינקלר איטליה ,יצרנית

חומרי איטום ושיקום" ,רובה היא
מוצר צמנטי ,שאליו מוסיפים חומרים
נוספים כדי לשפר אותה .רובה נועדה
לשתי מטרות :נראות טובה של
החיבורים בין האריחים ,וחוזק מכני.
בשוק קיימים שלושה סוגי רובה:
אקרילית ,אפוקסית וווינסטוקו -
רובה אוטמת לא אפוקסית ,ידידותית
לחלוטין לסביבה ולמשתמש של
וינקלר.

ניתן להשתמש ברובה אוטמת בעובי
עד  1.2ס"מ .כתוצאה מיישום לקוי,
איכות נמוכה ומזג אוויר קשה ,אנו
רואים בשנים האחרונות נזקים כבדים
לכוחלה שמביאים לחדירת מים לתוך
המבנים .אנו ממליצים לא לפרק את
הכוחלה ,שכן יחד איתה עלול גם
החיפוי לצאת ממקומו ,אלא לסגור
חורים גדולים עם רובה אוטמת,
וסדקים למלא עם חומר ייחודי.

"רובה אקרילית היא חומר מצוין אבל
לא אוטם ,האפוקסית קשה מאוד
ליישום .רובה אוטמת של וינקלר
נקראת ווינסטוקו פלקס ,ואפשר
לרכוש אותה בשלושה צבעים בלבד:
לבן ,אפור בהיר ואפור כהה ,בשתי
מידות גודל 2-0 :מ"מ 12-2 ,מ"מ.
הרובה העבה יכולה להחליף כוחלה
למשל".
רוטשילד רמות מסביר כי ברובה
האוטמת משתמשים במקלחות,
במרפסות ובמשטחים מרוצפים
בבנייה; בתיקונים נקודתיים של רובה
שהתפרקה; ובתיקוני חורי באבן או
בכוחלה" .רובה לעולם יש לעשות או
בבוקר או אחר הצהריים  -אף פעם
לא בשמש החזקה .יש לתת לרובה
להתייבש לפחות  24שעות .לעולם אין
לפרק את כל הרובה במשטח מרוצף
קיים ,ספוג רטיבות או לחות ,וליישם
רובה אפוקסית או ווינסטוקו במקומו
 המים הכלואים צריכים להתאדות,והרובה תפריע להם ,ובמצב כזה הם
יפרקו את הרובה ,או יגרמו לתזוזה
של הריצוף.
"במקרים כאלה יש לבצע תיקוני רובה
אוטמת או רגילה בלבד ,היכן שהרובה
סדוקה או שבורה ,או לחרוץ את כל
הרובה ,ליישם במקומה רובה חדשה
ואיכותית ואחרי שהיא מתייבשת -
סקרמו טרצה."SKERMO TERRAZZE-
כוחלה  -מלט למילוי בין מישקי
האבן  -אינה אוטמת נגד מים ,מציין
רוטשילד רמות" .במקום הכוחלה
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(קבלן בעבודה)
(המשולש של הקבלן ,המעצב והדייר)

"בסוף הלקוח גר בתוצאת
השיפוץ ,מבחינתי שיציק לי
כמה שהוא צריך"

אביטל סולמי הגיע לענף השיפוצים מתחום התיירות ,שם
פיתח את תודעת השירות שלו .הוא סבור שהבעיה העיקרית
בענף היא קבלנים לא רשומים שנותנים הצעות מחיר לא
מציאותיות" .קמפיין שמכוון ללקוחות ומסביר להם מהו
קבלן רשום יסייע במלחמה בחאפרים"

אביטל סולמי ,הבעלים של חברת אס
מינוף בע"מ ,הגיע לענף השיפוצים
ממש במקרה" .עסקתי דווקא בתחום
התיירות ובמינהל עסקים ,עד שבשלב
מסוים ,לפני כ 20-שנה ,ביקשו
שאנהל פרויקט בנייה גדול ממבחינה
כלכלית .התחום מצא חן בעיניי
והחלטתי להישאר ולעסוק בו .התחלתי
לעבוד כמנהל פרויקטי ותפעול בחברת
בנייה ,עד שלפני כתשע שנים החלטתי
ליהפך לעצמאי ופתחתי עסק".
אס מינוף עוסקת בכל סוגי עבודות
השיפוצים ,מוסדי לצד פרטי ,ונותנת
שירות לחברות שונות" .אנחנו
מעניקים שירות עבור כל מה שקשור
בענף" ,מציין סולמי" .במשך שנים
רבות עסקתי בתחום של נזקי מים ואש,
אז אני יכול לתת שירות גם בתחום
הנזקים .אני נותן מענה לכל העבודות
בענף השיפוצים .ברמת העיקרון אני
מתמקד יותר באזור המרכז ,מכיוון
שרוב הפרויקטים שלי נמצאים שם,
אבל אם אני עובד מול חברות עם
סניפים ברחבי הארץ ,אני לא אגיד להן
לא ,ואתן להן שירות היכן שצריך".
תחומי ההתמחות של אס מינוף כוללים
שיפוץ וגימור של מבנים ,משרדים
ובתים פרטיים ,מחיצות גבס ותקרות
אקוסטיות ,עבודות מתכת ואלומיניום,
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עבודות אינסטלציה ,עבודות ריצוף
וחיפוי ,עבודות חשמל ,עבודות טיח
וצבע ,ועבודות שלד שונות .החברה
עובדת עם בעלי מקצוע מורשים
ומוסמכים בענפים ובמקצועות השונים.
בין לקוחותיו של סולמי ניתן למנות
חברות ביטוח ,חברות היי-טק,
בנקים ,מסעדות ובתי קפה ,מועצת
הפרחים ,ספורטן ,בתי ספר ,חנויות,
חברות תיירות ,משרדי עו"ד ,איקאה,
לשכת המסחר ,UPS, H&M ,טויוטה,
לקסוס ועוד רבים וטובים .כמו כן,
דירות ובתים עבור המגזר הפרטי.
לדברי סולמי" ,לקוחות פרטיים הם
יותר מאתגרים .עבודה מול חברות
היא לרוב קלה ומהירה יותר ,מכיוון
ששם כל הפרטים יותר בהירים
ומאורגנים ,יש מי שאחראי על
השיפוץ והעבודה מולנו ,והכל פחות
מסובך .במגזר הפרטי ,אנחנו יורדים
יותר לפרטים הקטנים ,ברמת גימורים
ושימוש בחומרים ,מכיוון שמן הסתם
הלקוח הפרטי רוצה לדעת איך בדיוק
ייראה הבית שלו .החברה מתעסקת
יותר במאקרו ופחות בפרטים הקטנים
ברמת הקיר הספציפי".
סולמי הצטרף להתאחדות קבלני
השיפוצים לפני כשש שנים" .ביקשתי
להתמקצע יותר בתחום השיפוצים

ולהיות מסודר יותר ,וההתאחדות
נותנת לי את האפשרות הזו .כמו
כן ,כמובן שאני בעד העבודה של
ההתאחדות בתחום הסדרת הענף".

הוא מוצא שהקשיים העיקריים
בענף הם הרבה קבלנים צעירים
ולא מנוסים ,או חאפרים ,שנותנים
הצעות מחיר הזויות ולא מציאותיות.
"לקוחות שלא מבינים בתחום
מסתכלים על המחיר ,ולא מבינים
מה הם אמורים לקבל .הם מוציאים
שם רע לענף בהרבה מקרים .אני
קבלן רשום ,אבל הליכי הרישום היו
מסורבלים עד לא מזמן ואולי רבים
מהקבלנים ויתרו על הניסיון לקבל
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רישיון .מה גם שלהיות עצמאי ,עם
הביורוקרטיה והרגולציה ,זה לא עניין
פשוט .אנחנו משלמים על עובדים,
וחומרים והעלויות גבוהות יותר ,ביחס
לחאפר ,שלא מפסיד כלום וגם לא
משלם מסים ,כל זה ביחד מצטבר
לסכומים שקבלן רשום לא יכול לעמוד
בהם".
סולמי סבור כי הליך הסדרת הרישיון
המסודר שיזמה ההתאחדות הקל
על קבלת ההכשר של קבלן רשום.
"חלק מהלקוחות מודעים לעניין הזה

בתמונות :פרויקטים בביצוע אביטל סולמי
ולחשיבות של קבלן רשום ומוסמך,
אבל לצערי חלק גדול מהלקוחות
עדיין מסתכלים על שורת המחיר.
חלקם יעדיפו לקחת קבלן לא רשום
בשביל המחיר המוזל ,לכן צריך
להסדיר את השוק במהרה ,או לכל
הפחות לעשות קמפיין שיגיע ללקוחות
ויגרום להם להבין את היתרונות
שבלקיחת קבלן רשום ומוסדר .מעבר
לעבודתה המבורכת של ההתאחדות,
היא צריכה לצאת בקמפיין שיבהיר
לציבור שאסור לקחת קבלן לא רשום
מעל סכום מסוים .אני מאמין שמהלך

כזה יעזור לנו מול הלקוחות.
"בעבודה מולם ,אני מסביר ללקוחות
את כל הליך העבודה ופורט את
הצעת המחיר לפרטי פרטים .אני
מאוד שירותי ,מכיוון שאני בא מענף
התיירות .אבל לצערי זה לא קיים
בענף שלנו .בסופו של דבר הלקוח
נשאר עם התוצאה – הוא גר בה ,ולכן
מבחינתי שיציק לי כמה שהוא צריך,
שיציף בעיות ואנחנו נעשה הכל כדי
לפתור לו אותן ,שיהיה שבע רצון.
לראיה ,עד היום לא היתה לי בעיה עם
אף לקוח ,וקיבלתי רק תשבחות".
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(גבס)

מחיצות גבס:

כך תהפכו דירה
קונבנציונלית
לסטייליסטית

בנייה בלוחות גבס יכולה להגשים חלומות עיצוב
רבים בקלות יחסית ובסכום סביר .מחפשים
רעיונות עיצוב בגבס עבור לקוחותיכם?
כאן תוכלו לקבל השראה
אתי מרקוביץ-עשני,
מנהלת שיווק ומכירות
מוצרי גמר ,אורבונד
יותר ויותר קבלנים מעדיפים לעשות
שימוש במחיצות גבס ,כדי להעניק
מראה איכותי ויוקרתי למבנה ולקירות
הפנימיים בו .בנייה בלוחות גבס
יכולה להגשים חלומות עיצוב רבים.
השימוש במחיצות הגבס יכול די
בקלילות ,במהירות ,ובמחירים סבירים
ביותר ,להפוך דירה קונבנציונלית,
לדירה מעוצבת ומלאה בסטייל .הנה
כמה דוגמאות לעיצוב באמצעות
מחיצות גבס ,ויתרונותיה של שיטה זו.

הנמכת תקרה ושילוב תאורה
שקועה בתוכה
הסוג הפופולרי של תקרת גבס
מעוצבת הוא הנמכת תקרה ושילוב
תאורה שקועה בתוכה .זה מתבצע
במקרים שבהם יש צורך בהנמכת
התקרה ,מפני שהיא לא נראית טוב,
או מכיוון שיש צורך ביצירת אווירה
אינטימית יותר בעזרת התאורה
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שתתווסף בהמשך.

התקנת קרניזים דקורטיביים
– גם עיצובי וגם פרקטי

הקרניזים והגבס הם בהחלט חברים
טובים .זוהי קורה שממוקמת בין הקיר
לתקרה ,יש לה גם אלמנט עיצובי
וגם שימוש פרקטי ,למשל הסתרת
חוטי חשמל ,מסגרת ,ועוד .בשביל
לקבל קרניז מדויק ובגימור מושלם,
כדאי להזמין את הקרניזים מוכנים
לפי מידה ובעיצוב הנדרש מהמפעל
תוצרת אורבונד .קרניז מוכן מגבס
יחסוך עבודה ,עבודת שפכטל ארוכה
ומלכלכת ,ובעיקר  -יביא לתוצאה
מדויקת.

קשתות בכניסה לכל חלל
וחדר/קירות מעוגלים -
לצאת מהמטריקס
אחד האלמנטים העיצוביים הוא
אלמנט הקשתות והקירות המעוגלים.
חשוב להבין ,מרבית הבתים נראים
די דומה ,כלומר ,הם כולם מרובעים.
זה נותן הרגשה שכולנו חיים באותה
שבלונה .אחת הדרכים היפות לשבור
את השבלונה הזו בבית היא באמצעות
קשתות בכניסה ו/או קירות מעוגלים.
המראה העגול מחמם את האווירה,
מוסיף ייחודיות ,סטייל ואמירה
אישית .רק באמצעות גבס ניתן ליצור
קירות מעוגלים וקשתות בקלות
וברמת גימור שאין דומה לה.

התאורה השקועה עדיפה במקרה של
הנמכת תקרה ,מכיוון שעדיף ליצור
הנמכת תקרת גבס ולהכניס בה נורות
לד ,מאשר לחצוב  20מנורות תקרה.
חשוב לוודא שאין רטיבות על התקרה
הקיימת ,ושיש פה אלמנט עיצובי
שדורש קונסטרוקציה מתאימה,
ואלמנטים של תאורה.
תאורה נסתרת ,אגב ,יכולה להשתלב
נהדר במקרה הזה.

מודולריות  -שחקנית חדשה
בעולם הבנייה

במקום לקנות כוורת באיקאה ,אפשר
בהחלט ליצור כוורת מגבס ,מובנית
בתוך הקיר ,או נישה לארון הספרים
למשל .היתרון הוא שאפשר ליצור
נישה שתהיה א-סימטרית ,לא
שבלונית ,ובקיצור ,מקורית ומעוצבת.
נישות כאלו יכולות להשתלב נהדר עם
תאורה ,ולהוות תחליף לרהיט בבית,
שבהחלט נותן את הטאץ' העיצובי
והייחודי.

לא עוד בנייה שבלונית ,רגילה
וידועה .אם יש משהו שמחיצות הגבס
תרמו לעולם הבנייה ,זו המודולריות
(גמישות) ,מה שבהחלט שינה את
כללי המשחק .המחיצות מאפשרות
להתאים את מבנה הדירה לצרכים
המשתנים של המשפחה ,ולשינויים
שחלים במהלך השנים .אם למשל,
חשוב שלכל ילד בבית יהיה חדר
משלו ,מה קורה עם החדרים האלה
לאחר שהם גדלים ויוצאים מהבית?
אפשר להגדיל את החלל המשותף -
הסלון והמטבח.

נישות מקוריות – טאץ'
ארכיטקטוני לחלל הבית

היתרונות של מחיצות גבס:
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חזקים בבידוד
לוחות גבס מבודדים תרמית את
החלל הרבה יותר טוב .יש לזה כמה
השלכות .ראשית ,החלל קריר יותר
בקיץ וחמים יותר בחורף .כתוצאה
מכך ,השימוש בחשמל מופחת ,דבר
שמביא לחיסכון בעלויות חשמל.
מחיצות גבס חזקות גם בבידוד אקוסטי,
כלומר ,הם מונעים מעבר קול מחדר
לחדר .אם נוסיף לכך בידוד מינרלי,
מדובר בשילוב המושלם שמבטיח
בידוד מחום ,מקור ומרעש .אגב ,נתון
ששמחנו מאוד לגלות ,הבידוד המינרלי
נחשב לבריא ובטוח הן למשתמש והן
למתגורר במבנה ,הוא עשוי מחומרים
מינרליים טבעיים ,לא דליקים ,לא
מכילים או פולטים גזים וחומרים

רעילים .ישנם בידודים מינרליים
ייחודיים לטכנולוגיות מסוימות ,כמו
למשל טכנולוגיית  ECOSEהייחודית של
חברת  ,KNAUFשמעבר לכל היתרונות
שציינו פה ,גם מונע עובש ובקטריות,
וזה חשוב לא פחות.

עמידים בפני רטיבות
ישנן מחיצות גבס עם לוחות עמידי
מים ודוחי רטיבות בשילוב אלמנטים
ייחודיים לאיטום ,המתאימים לחדרים
רטובים ונותנים את המענה המושלם.
אם וכאשר מתפתחת נזילה בקיר או

בעיית איטום ,במקום לספוג את המים
היטב ,כמו שעושה קיר בלוקים,
מחיצת גבס בנויה מראש על הגבהת
בטון שמרחיקה את המים .המחיצה
משלבת לוחות הדוחים את המים תדחה
את הרטיבות .במקרים קיצוניים כמו
הצפה ,במידה שמעוניינים בכל זאת
להחליף ,התהליך מהיר ,קל ופשוט.
אם אתם רוצים להוסיף טאצ'ים
חדשים לבית שלכם ,מחיצות גבס
הם בהחלט הדרך הטובה ,היעילה
והיצירתית לעשות זאת.

באדיבות אדריכל גיא וילקסון ,וי סטודיו אדריכלים; עיצוב פנים ואדריכלות :איריס מנור

אדריכל עומרי דדוש ,סטודיו ארקסה ,קבלן ביצוע :אוסטק שמיר מבני פלדה ואבן
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(צבע)

כיצד בוחרים

את הצבע
המתאים
לצביעת הבית

אילו סוגי צבעים ישרתו באופן הטוב ביותר את המשטח
הנצבע? כיצד נשמור על הצבע לאורך זמן? וכיצד נבחר את
הגוונים הנכונים? כל מה שרציתם לדעת על צביעת הבית
מאת ד”ר גרגורי מושייב,
טכנולוג ראשי ,ביג’י טכנולוגיות
תכונות של צביעת קיר על
בסיס פולימרים ויניל אצטט
 PVAזהו סוג הצבע שנחשב לזול ביותר
בקטגוריית הצבעים על בסיס מים
ופחות פרקטי מכולם .הציפוי מהווה
קרום אחיד על פני השטח ,וממלא
מיקרו סדקים קטנים .בשל העובדה
שגימור זה נתון לזיהום מהיר ,מומלץ
להשתמש בו לצביעת תקרות .לצבעים
על בסיס מים מבוססי  PVAיש רמת
חדירות גבוהה של אדי מים .הודות
לכך ,המשטח "נושם" ושומר על
המראה האטרקטיבי שלו לאורך זמן.
חשוב .אין להשתמש בצבעי אמולסיה
על בסיס מים ,המכילים דבק ,PVA
בחדרים בעלי רמת לחות גבוהה –
חדרים רטובים ,מרפסות ,שירותים וכו'.
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תכונות ויתרונות של צבעי מים
על בסיס פולימרים אקריליים
וסטירן-אקרילי
בחדרים בעלי רמת לחות גבוהות,
מומלץ להשתמש בצבע אקרילי
לקירות ותקרות ,כמו "ביג'י קריל
סופר" או ביג'י קריל  ."2000חומרים
אלו מתאימים גם לעבודות חוץ ,וגם
מתאימים לדרישות הגבוהות של
צביעת מבני ציבור .כיום צבע אקרילי
על בסיס מים הוא הפתרון הפופולרי
ביותר לצביעת קירות בלבן.

תכונות ויתרונות של צבעי אקריליק
עמידות גבוהה לשחיקה ולחסינות בפני
אש .הציפוי אינו נתון לדהייה ושומר
בצורה מושלמת על גוונו המקורי.
הצבעים מכסים את פני השטח באופן
אידיאלי ,והצריכה של צבעי ביג'י על
בסיס מים על קיר למ"ר היא מינימלית
 בין  80ל 100-מ"ל .שימוש ברולרמגדיל את צריכת הצבע בכ.-15% 10%-
ליטר צבע מכסה בממוצע  12-9מ"ר.

הצבע אינו משפיע על האוורור הטבעי
של המשטח ,ולכן ניתן להשתמש בו
לטיפול בעץ .צבעים אקריליים מתאימים
גם לשימוש פנים וגם לחוץ .פרק זמן
ייבוש מהיר של שעתיים ,וטכנולוגיית
הצביעה הפשוטה ,מאיצים משמעותית
את זמן היישום .הצבע מספק כיסוי
והגנה מפני לחות ,ואם נשפך בטעות קל
לניגוב על ידי סמרטוט.

צבעים על בסיס מים לעץ ומתכת
לעתים ,בנוסף לצביעת הקירות ,יש
צורך בצביעה ובחידוש של אלמנטים
מעץ וממתכת .בהשוואה לצבעים על
בסיס שמן או צבעים סינטטיים ,היתרון
של צבע על בסיס מים הוא בכך שהוא
פולט פחות תרכובות נדיפות ומזהמות
( )VOCלבני אדם ולאטמוספרה.
בצבע על בסיס מים כמות VOC
נמוכה ,ללא ריח אופייני וללא חומרים
דליקים ,ולכן הם חסינים בפני אש,
בשונה מהחומרים לעיל ,המבוססים על
ממיסים אורגניים .ישנם מצבים שבהם
נדרש להשתמש אך ורק בצבע על
בסיס מים ,ואפשרויות אחרות פשוט
אינן מתקבלות על הדעת.
לדוגמה ,תיקונים בחלל סגור או
בדירות שלא ניתן לעזוב בזמן
השיפוץ ,או בצביעת פריט שישמש
אנשים עם רגישות יתר ,ילדים ונשים
בהריון או מניקות.
לבחירת חומרים לצביעת אלמנטים
מעץ ומתכת ,פיתחה ביג'י טכנולוגיות
שתי סדרות צבעים על בסיס מים:
סדרת צבעי הידרו  -צבע אוניברסלי,
מושלם לעץ ,למתכת ולקירות ,וסדרת
פוליזור ושמן דק.
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צבעי הידרו
צבע עליון אטום ,על בסיסי מים,
בגימור מט-משי ,לשימוש פנימי
וחיצוני .הידרו מעניק כיסוי מושלם
לעץ ,למתכת ולקירות .הצבע ניתן
לגיוון בגווני המניפה ,כך שניתן
להתאים ולעצב חדרים בבחירה הרצויה
והמדויקת ,וליצור קומבינציית צבעים
הרמונית ונעימה שמותאמת לכל סגנון
עיצוב .צבע במרקם המכיל אחוז
מוצקים אקרילי גבוה במיוחד ,שעוזר
לצביעה נוחה וקלה ולאחר הייבוש,
למראה אחיד ומרהיב ,ביצירת שכבה
אחידה.
צבע הידרו ,דוגמת סדרת ביג'י
הידרו ,מפגין עמידות מלאה בכל תנאי
מזג האוויר ,מכן מפני התחמצנות
וקורוזיה (במתכות) ,מגן מפני ריקבון
(בעץ) ,ניתן לצביעה ישירה על מתכת
מגולוונת ,בעל כושר כיסוי מעולה,
מתייבש במהירות ,מתנקה בקלות,
וקל ונוח ליישום.

צבעי לכה
צבע לכה הוא בעל מרקם משחתי
ומכיל אחוז מוצקים אקרילי גבוה.
הלכה מעניקה לעץ גוון מרהיב ,תוך
שמירה על מראהו הטבעי של העץ.
הצבע מעניק הגנה נגד פטריות ,עובש
וריקבון ובעל עמידות טובה בפני
פגעי מזג האוויר .הוא מיועד לצביעת
פריטי עץ לבית ,כמו פרגולות ,רהיטי
גן ,ארגזי רוח ,גדרות עץ ,דלתות,
משקופים מדפים ועוד.
צבעי לכה ,דוגמת סדרת פוליזור
של ביג'י ,עמידים בכל תנאי מזג
האוויר ובלחות גבוהה .הם מונעים
חדירת רטיבות ומכילים חומר פעיל
נגד היווצרות עובש .פוליזור מיועד

תמונות באדיבות בי ג'י בונד

לדילול במים (החומר מרוכז ויש
להוסיף כ 30%-מים) ,מתייבש
במהירות ונוח לשימוש .המוצר
ידידותי לסביבה ואינו מכיל עופרת.

שמן דק
שמן דק מיועד להגנה על כל סוגי עץ,
והוא המיוצר על בסיס תערובת שמנים
טבעיים .הוא מקנה לעץ מראה עשיר
בגוון שקוף מט משי .השמן ,דוגמת
ביג'י שמן דק ,מתאים לכל סוגי הדק,
פרגולות ,מרפסות ,גגות ,בתי עץ,
ריהוט גן במבוק וכו' .השמן מותאם
לשימוש סוגי העץ השונים ,כמו
איפאה ,אורן ,אירקו ,גדרות במבוק
וכו' ,העומדים בחוץ וחשופים לפגעי
מזג אוויר.

טיפים לשימוש בצבע
מומלץ לקרוא את ההוראות שעל גבי
האריזה לפני התחלת הצביעה.

כלי עבודה איכותיים יתרמו לתוצאה
מושלמת ,ויקלו על תהליך העבודה.
התאימו את גודל המברשת או הרולר
לנוחות העבודה ,ובדקו לפני הצביעה
שאין נשירה של שערות או של פלומה.
ארגנו את אזור הצביעה בצורה חכמה
למהלך עבודה בטוח .לאחר צביעת
ריהוט גדול וכבד ,בעיקר באזורי
ילדים ,ודאו שיהיה מעוגן לקיר.
לבחירת הגוון המתאים היעזרו במניפת
הצבעים של ביג'י טכנולוגיות ,עם
דוגמאות הגיוון הגדולות .בדקו איך
נראה הגוון הרצוי במקומות שונים
בחדר ,בשעות שונות ,בתאורה שונה
ובהתאמה לדברים נוספים שמצויים
בחדר .שלב השיוף חשוב ליצירת
תשתית טובה להיצמדות הצבע .באזור
שעבר ליטוש ,הברק ייעלם .לאחר
הניקוי ,ניתן לבחון את המשטחים
המיועדים לצביעה ,בזוויות ראיה
שונות ,ובעת הצורך ,לשייף את
האזורים שעדיין מבריקים.
אפשר לצבוע הכל באותו הגוון לפי
המניפה ,צבע לקיר ,למתכת ולעץ.
אבל כשמתאמצים יותר מדי ,לפעמים
מגזימים .חומרים טבעיים ,צבעים
משלימים ,הכי טוב – לשלב נכון.
היכנסו לאתר האינטרנט של ביג'י
טכנולוגיות לקבל רעיונות לעיצוב.
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(עיצוב פנים)

"השיח בין
קבלן למתכנן
– חיוני"

מעצבת הפנים קרן גנס פורשת את תפיסת עולמה בנוגע
לשיפוץ ומסבירה מה הערך המוסף שנותן קבלן שיפוצים
מאת מיכאלה טל
לפרויקט
המעצבת קרן גנס פעילה בתחום
העיצוב כ 15-שנים .גנס למדה בפריז
בבה"ס מוביל ללימודי אדריכלות
ועיצוב פנים ב,ECOLE BOULLE GRETA-
ובמקביל למדה בסורבון לימודי
שפה ותרבות צרפתית .היא בעלת
תואר ראשון בתקשורת ועיתונאות
מהאוניברסיטה העברית ותואר שני
במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת תל-
אביב ,עם התמחות בשיווק.
גנס מתמחה בתכנון ועיצוב בתים,
דירות ומשרדים .בפרויקטים עליהם
היא אמונה ,מספרת גנס ,היא יוצרת
חללים המושתתים על מתודולוגיית
ה ,Branding Desgin-עם תחושה
נינוחה ,מכילה ומכובדת .את עבודתה
היא מגדירה כפסיפס של שכבות
המורכבת מגוונים שונים של חומרים
וצבע .החללים אותם היא יוצרת
מצליחים לגעת ולדבר אל השוהים בהם
ללא מילים ובתוך כך לגרום להם לטעם
של עוד.
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עבודת המעצב כרוכה עם זו של
קבלן השיפוצים .כיצד את רואה את
הקשר שצריך להיות לאורך הפרויקט
בין המעצב לבין קבלן השיפוצים?
"עבודת המעצב היא עבודת צוות
שדורשת קשר ישיר ואיכותי עם קבלני
השיפוצים ובעלי המקצוע הנוספים
שמעורבים בפרויקט .לאורך כל
התהליך ,העבודה צריכה להיעשות
במשותף וכאן טמונה הצלחת הפרויקט.
הצלחה שלי ,היא הצלחה של הקבלן,
החשמלאי ,הנגר ושאר הגורמים
המעורבים .עבודת צוות טמונה בדו
שיח רצוף שמתחיל כבר בשלב התכנון
וממשיך לאורך שלב הביצוע .לא מעט
מההמלצות וההצעות הטובות ביותר
מגיעות מאנשי המקצוע שחיים את
השטח ,רואים ומציפים בלתמי"ם
שצצים באתר ונותנים פתרונות
אופרטיביים שמקדמים את הפרויקט
קדימה ,לרמה הבאה".

קרן גנס .צילום :אלון שטרן

כדוגמה נותנת גנס מקרה בו לאחר
ההריסה בשטח התברר שניתן לצמצם
פיר גדול במרכז החלל ,כפועל יוצא
החלל גדל ותכנון הפונקציות השונות
במרחב השתנה .דוגמה נוספת שנותנת
המעצבת ,התרחשה בפרויקט אחר בו
נתנו אנשי המקצוע פתרון יצירתי של
הגדלת פתח האור ללא הגדלת הפתח
עצמו על ידי בניית כנפי אלומיניום
חיצוניות.

דילוג מסוכן
כמעצבת ,מה הטעויות הנפוצות
שעושים קבלני שיפוצים באתרים?
"ראשית השיח צריך להתנהל בין
הקבלן למתכנן .בלא מעט מקרים
הקבלן פונה ישירות ללקוח ולא מעדכן
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את המעצב או מתכנן הפרוייקט.
בפועל הקבלן לא תמיד רואה את
התמונה הגדולה והדבר יכול לייצר
כדור שלג וזה מתכון לטעויות .זאת
ועוד ,לעתים יש אי התאמות בין
התוכניות למצב בשטח .ישנם אנשי
מקצוע שממשיכים ומבצעים לפני
התכניות ,כאשר בפועל הם צריכים
לפנות למתכנן וליידע שנתקלו
בבעיה .חשוב להציף את הבעיות
בשטח ולפעול בתקשורת מלאה".

טרקוטה ,קפה וקוניאק.
דגש תכנוני ועיצובי על הwell-
 beingשל המשתמשים ,יצירת
חללים אינטימיים ,שימושיים.
שימו לב שרווחת המשיכה אחר
בתי מלון ,מסעדות ,מקומות עבודה

שמעוצבים באווירה משוחררת יותר,
פחות פורמאלית ומעונבת ,מקומות
שגורמים לנו להרגיש בבית.
כמו כן ,הולכת ונכנסת יותר ויותר
מחשבה על עיצוב חכם ,ירוק יותר,
פחות פזרני וארוך טווח".

לסיכום ,מה המגמות והטרנדים
השולטים היום בענף לדעתך?
"השימוש בחומרים טבעיים כמו עץ,
בטון ,אבן ממשיך .חיפוש אחר קווים
עיצוביים נקיים ,״פשוטים״ לצד
חמים ומזמינים.
פלטת הצבעים של ורוד-ורוד /Nude
ורוד מעושן הולכת ומתרחבת לכיוון
גוונים חמים של חום – בז' ,כרמל,

בתמונות :פרויקטים בעיצוב קרן גנס .צילום :אסף פינצוק
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(על המדף)
גילאר מציגה :סיקה סרם
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TG CLEAN

רובה אקרילית קלה לניקוי ודוחה מים
•למילוי מישקים בכל סוגי האריחים ,פנים
וחוץ בעובי של  1עד  6מ"מ
•למילוי מישקים באזורים בהם המישקים
נתונים לשטיפות מרובות
•עמידות כימית משופרת לכימיקלים קלים
וביתיים
•למילוי מישקים בבריכות שחיה פרטיות
•חד רכיבית  -מוכנה לשימוש
•דוחה מים לאחר הייבוש
•קלה לניקוי
•שומרת על גוון גם לאחר
שטיפות מרובות ולכלוך
•שימוש זהה לרובה
אקרילית רגילה
•עמידות בבליה מוגברת
בסביבה ימית

אורבונד מציגה :קרניזי גבס
פתרון עיצובי מושלם ,נוח וכלכלי
קרניזים מגבס הפכו לפרט פופולארי שנמצא בכל בית ,משרד,
מבנה ציבור וחלל מסחרי.
הקרניז מהווה שילוב של אלמנט עיצובי ושל שימוש פרקטי ,כמו
הסתרת חוטי חשמל ,מסגרת להנמכת תקרה ,תאורה נסתרת ועוד.
על מנת לקבל קרניז מדויק ,כדאי להזמין את הקרניזים מוכנים
לפי מידה ובעיצוב הנדרש ממפעל אורבונד המייצר אותם במכונה
חדישה מונחית לייזר .קרניז מוכן מגבס יחסוך זמן עבודה ,עבודת
שפכטל ארוכה ומלכלכת ובעיקר יביא לתוצאה מדויקת וברמת
גימור מושלמת.
באורבונד ניתן למצוא מגוון איסופי
של קרניזים וסינרים מעוצבים
מגבס בגימור ישר ,עגול,
קטום זוויתי או משולב
בהתאם לצורך ולטעם האישי
שיוסיפו מראה מעוצב
וחדשני לחלל.
צוות האדריכלים והמהנדסים
של אורבונד ישמח לעמוד
לרשותכם בכל עת.
לייעוץ טכני ומידע נוסף:
www.orbond.co.il | 03-6342853

ביג'י טק מציגה :רדיטופ 701

שק בטון מציגה" :בטון מהיר"

לאיטום יעיל בחדרים רטובים ובחללים עם מים

להתקשות ראשונית מהירה במיוחד

לאיטום יעיל ונכון של קירות ורצפות בחדרים רטובים ובחללים
שנעשה בהם שימוש במים באופן קבוע ,נדרשים חומרים עמידים
ואיכותיים להבטחת איטום מיטבי לאורך זמן.
כשלים במערכות איטום גורמים לנזקים חמורים ביותר ולהוצאה
כספית כבדה ומיותרת ואף לפגיעה קשה באיכות החיים של דירי
הבית ,לכן מומלץ להשתמש בחומר איטום איכותי כדוגמת
רדיטופ :701
•חומר צמנטי פולימרי ,דו רכיבי,
גמיש וחזק
•מיושם בצורה קלה
באמצעות מברשת
•יכולת גישור סדיקה
והיצמדות גבוהה
לתשתית עליו הוא
מיושם
•איטום גמיש ,חזק

•מיועד לעבודות בטון כלליות בהן נדרשת התקשות ראשונית
מהירה במיוחד
•תחילת ההתקשרות (כשהחומר מתחיל להתגבש) ,סטינג ראשוני
מתבצע לאחר כ 30-דקות בלבד ,מה שהופך אותו למושלם
למקרים בהם יש צורך להמשיך בעבודה על גבי בטון שנוצק
באותו היום
•קל ונוח לשימוש
•יציב ,חזק ,עמיד בסביבה אגרסיבית
•מתאים לכל מזג אוויר
•המוצר עומד בדרישות חוקת
הבטון ומיוצר באופן מבוקר
וקפדני
נבדק במכון התקנים
ועומד בחוזק לחיצה של
למעלה מ 40-מגפ״ס
חייגו *9006

לייעוץ טכני ומידע נוסף:

או בקרו באתר:
www.sakbeton.co.il

ואמין לאורך שנים
www.bg-paint.co.il

03-6874006
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לפרטים נוספים:

(הצטרפות להתאחדות)

2016
פברואר
2017
ספטמבר
יולי2020
אפריל

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.

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 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 בוררות
על מנת לחסוך לחבריה עוגמת נפש ו/או נזק כלכלי במסגרת פעילותם העסקית ,ההתאחדות מעמידה
לרשות חבריה ועדת בוררות 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.

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

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

טלפון להצטרפות ולבירורים1-700-700-426 :

(ימי עיון ומפגשים מקצועיים)
בתחילת השנה ,לפני
שהקורונה גזרה עלינו
ביטול של מפגשים ואירועים
מקצועיים – כולל כנס ים
המלח שארגנה ההתאחדות,
הספיקה ההתאחדות ליזום
עוד מספר ימי עיון מקצועיים
במסגרת תוכנית ההכשרות
– הכוללת שיתוף פעולה עם
החברות המובילות בתחום.
הנה הצצה לכמה מהאירועים
בתקווה שנוכל לחדשם כבר
בשבועות הקרובים

מיתוג ושיווק עצמי לקבלני
שיפוצים
סדנת מיתוג ושיווק עצמי בשיטה  DIYלחברי
התאחדות קבלני השיפוצים ,התקיימה בחודש
שעבר על ידי עמותת נטע בבני ברק.
בסדנה ,אותה העבירה ענת צ'רפק ,השתתפו
 25חברי התאחדות שלמדו על מיתוג אישי,
כללי כתיבה חכמה למיתוג אישי ,עיצוב ברשת
כולל הכנת סירטונים Networking ,ועוד.
ההתאחדות מקיימת כל העת סדנאות להעלאת
רמת המקצועיות של חבריה ואנו שוב מזכירים
לקבלני שיפוצים שטרם הצטרפו להתאחדות
למהר ולעשות כן.

יום עיון במפעל בי ג'י בונד
בחודש פברואר הרחיקו קבלני שיפוצים חברי
ההתאחדות עד לקיבוץ בית גוברין ,כדי לבקר
במפעל בי ג'י בונד.
המפגש כלל אירוח ,ביקור במפעל והרצאות
מקצועיות הנוגעים לתחומי ההתמחות של
החברה :צבעים ,צבעים וחומרי איטום ובידוד
המיועדים לענף הבניה – עם דגש למוצרים
המיושמים בעבודות השיפוץ.
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יום עיון בנושא טכנולוגיה וקיימות
בראשית פברואר ארחה חברת תרמוקיר במפעלה בקיבוץ החורשים,
מפגש עם קבלני שיפוצים שעסק בטכנולוגיה ,איכות וקיימות.
המפגש ,אליו הגיעו כמה עשרות חברי התאחדות קבלני
השיפוצים ,כלל ביקור במפעל והרצאות מקצועיות בנושא מניעת
ליקויי בנייה ודגשים לביצוע נכון ובקרת איכות באתר וכן הרצאה
על מערכות איטום לחדרים רטובים ,תוך התייחסות לתקנים
ולבדיקות.

(היה בעיתון)

ענף הבניה הוחרג:

העבודות באתרים
ממשיכות כרגיל למרות
הקורונה

ענף הבניה ,לרבות עבודת קבלני השיפוצים,
הוחרג מההגבלות וממשיך לעבוד במתכונת
מלאה ,בניגוד למרבית הענפים האחרים במשק.
על פי החלטת הממשלה ,אושרה המשך עבודתם
בתפוקה מלאה של עובדי בנייה פלסטינים
והוגדרה רשימה של מפעלים ומרכיבי ייצור
ענפיים שיוחרגו מהמגבלות שהוטלו על המשק.
ההחרגה נותרה בתוקף גם בסוף חודש מרץ,
לאחר שבענפים אחרים הוגבל כח האדם ל15%-
מהיקף העבודה הרגיל במקום העבודה.
על פי הודעת משרד השיכון ,הממשלה אישרה
את בקשת שרת הבינוי והשיכון ד”ר יפעת
שאשא ביטון ,להגדיר את ענף הבניה כענף
חיוני למשק ,ובכך להחריג אותו ממגבלות כוח
האדם שהוטלו על יתר ענפי המשק.
בתוך כך ,ועל מנת לאפשר את העבודה הרציפה
באתרי הבניה ,ובכלל זה הבינוי הנדרש בבתי
החולים והתשתיות הנלוות ,אושרה כניסתם
של פועלים פלסטיניים המועסקים בענף הבניה
לחודשיים כולל לינה.

אישור לקבלני שיפוצים
במקביל ,חברי התאחדות קבלני השיפוצים
בעלי תעודת חבר בתוקף לשנת  2020זכאים
לקבל אישור המעיד כי הקבלן חבר בהתאחדות
והוא חלק מענף הבנייה ,שהוגדר כענף חיוני
למשק בהתאם לתקנות לשעת חירום.
ההתאחדות פרסמה בפייסבוק ובאתר
ההתאחדות את הדרכים לקבלת האישור
שמאפשר המשך עבודה .יודגש כי לא מדובר
ב״תעודת מעבר״ אלא תעודה אשר מסייעת
לכם ולעובדיכם מול גורמי האכיפה על מנת
להוכיח כי נושא האישור הינו חלק ממפעל
חיוני כפי שהוגדר על ידי הממשלה בחוק.

מקונבנציונאליות לסטייל...

לוחות גבס אורבונד לצרכים משתנים וחללים מעוצבים

