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)תוכן העניינים(

לצפיה במהדורה דיגיטלית 
של המגזין וגליונות קודמים 

כנסו לאתר ההתאחדות:
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 דבר המנכ”ל
פוליסת ביטוח ייחודית

 מה חדש בהתאחדות
המלחמות שמנהלת ההתאחדות לטובת קבלני השיפוצים  

 מכשירים עובדים וקבלנים לענף
קבלן השיפוצים בן-ציון נהמי בנה מערך שיעורים 
להכשרת הדור הבא, שכבר מיושמת וזוכה לתמיכה

 הזכות לרישיון
עו”ד נטלי שמעון ויינשטיין מסבירה על המסלול המהיר 

לרישום קבלני שיפוצים, הייחודי לחברי ההתאחדות  

 משפצים את המרפסת
 הטרנדים והשיפוצים הפופולריים לשטחי החוץ, 

רגע לפני הקיץ

 גבס
על היתרון של התקנת פתחי שירות בקירות גבס  

 תיקוני תשתית
 מילוי הסדקים והתיקונים הנוספים שיש לבצע, 

עם תום החורף

 קבלן בעבודה
דניאל גרנד אוהב את מקצוע השיפוצים ומאמין שהפתרון 
לבעיית החאפרים היא מתן רשיונות לקבלנים מתאימים  

 יישום אריחי קרמיקה
אריחי קרמיקה הם האריחים המועדפים בעיצוב מטבחים 
וחדרי אמבטיה, אבל כדי למנוע מפח נפש, יש להתייחס 

אליהם בצורה נאותה

 חדשות ואירועים
הצצה לימי עיון מקצועיים ופעילויות של ההתאחדות

 עיצוב פנים
4 עצות לשיתוף פעולה פורה בין כל הצדדים שלוקחים 

חלק בשיפוץ

 היה בעיתון
חדשות הנוגעות להתאחדות ולקבלני השיפוצים

אפריל 2019

התאחדות קבלני השיפוצים
חג אביב שמחחג אביב שמחמאחלת לחבריה ולכל בית ישראל

 בשער: 
עיצוב חוץ: כרכום עיצוב נוף. 

 עיצוב פנים סטודיו דולו. 
צילום אורית ארנון
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חברים יקרים, בימים אלה של 
בחירות והחלפת הנהגה במשרדי 

הממשלה עלינו להיערך לקראת החדש. 
 התאחדות קבלני השיפוצים מברכת את 

שר השיכון לשעבר יואב גלנט, אשר 
סייע רבות להצלחת פעילות ההתאחדות 

והביא לשגשוגה ולהרחבת פעילותה בקרב 
קבלני השיפוצים בישראל, וכל זאת 

בעזרתו המלאה של מנכ”ל המשרד היוצא 
חגי רזניק, שפעל ימים ולילות להביא 
להעלאת קרנה של ההתאחדות בקרב 

פקידי משרד השיכון, ולשינוי חשיבה של 
מקבלי ההחלטות בכל הקשור לפועלה של 

ההתאחדות.
חילופי השלטון יביאו גם לחילופי חברי 
כנסת רבים ויושבי ראש ועדות בכנסת 

שאיתם פעלנו רבות, בהם ועדת הכלכלה, 
ועדת הפנים, ועדת העבודה והרווחה, 

ועדת הכספים ועוד.
עם כינוסה של הכנסת הבאה, תפעל 

הנהלת ההתאחדות שוב לאישור חוק חובת 
מתן שנת אחריות לעבודה המתבצעת על 

ידי קבלן השיפוצים. לצערנו, עד היום אין 
חובת אחריות, והאחריות הניתנת על ידי 

חברינו נעשית רק מרצונם החופשי, או 
מהכרת טיב עבודתם.

כמו כן, נפעל בוועדת הכלכלה בנושא חוק 
מוסר התשלומים להגדלת הסכום של היקף 
העבודה. ברצוני לציין כי בכנסת היוצאת 
החרגנו את ענף השיפוצים מענף הבנייה, 
ומועד התשלום על פי חוק הוא שוטף 30, 

ולא שוטף 90 כמו בענף הבנייה.
עד לימים אלו ישבה הנהלת ההתאחדות 

עם ראשי קרן מנוף של הביטוח הלאומי, 
שאישרה להתאחדות קבלת תקציב 

לפעילות בקרב חבריה 
שתי מטרות עיקריות לפעילות זו והן:

הקטנת הפגיעות מתאונות עבודה בשיעור 
של כ-10% בקרב קבלני השיפוצים. 

לפחות 20% מלקוחות עבודות השיפוצים 
שיבוצעו על ידי קבלני השיפוצים 

שבפרויקט 
יעידו כי 

שיתפו פעולה 
עם קבלן 

השיפוצים, 
או קיימו 

התערבות 
בתחומים 
הקשורים 
לבטיחות. 

כמו כן, תפעל ההתאחדות בנושא בטיחות 
בעבודה, עבודה בגובה, עזרה ראשונה 

ועוד, דבר אשר יביא להגברת נושא 
הבטיחות בעבודה לכלל העוסקים בענף 

במשק הישראלי, וכן תפעל למניעת 
פגיעות בעבודה. 

בנוסף, פועלת ההתאחדות במלוא כוחה 
לקבלת תקציב לעידוד פעילות של 

מצטרפים חדשים לרגולציה של ענף 
השיפוצים בישראל. נכון להיום רבים 

העוסקים בענף עדיין אינם חשופים 
להתאחדות ולפועלה, לא מודעים ליכולת 

הסיוע של ההתאחדות לטובת חבריה, 
ולתמיכת משרד השיכון בהתאחדות 

ובחבריה.
בימים אלו נפגשה הנהלת ההתאחדות עם 

נציגי חברת הביטוח הכשרה כדי ליצור 
פוליסה חדשה לקבלני השיפוצים, במקום 

הפוליסות הקיימות היום בענף הבנייה. 
נציגי חברת הביטוח נדהמו לשמוע 

על פעילות ההתאחדות ועל הדרישות 
המחמירות לקבלת רישיון, על פיהן חייב 

קבלן השיפוצים להוכיח פעילות של חמש 
שנים ומעלה, ולאחר מכן לגשת לבחינות 
משרד השיכון, שכן בעבר הלא רחוק לא 

נדרשה פעילות זו מקבלן השיפוצים. 
לאור הנלמד מהנעשה בהתאחדות, 

נרתמה חברת הביטוח ליצירת פוליסה 
ייחודית לקבלן שיפוצים, דבר אשר יביא 
להורדת המחיר ולמיקוד במותר ובאסור 

לקבלן השיפוצים.
בברכה

התאחדות קבלני השיפוצים נוסדה על 
מנת להגן על ענף השיפוצים בישראל, 

לעגן את זכויות העוסקים בענף, להעלות 
את קרנו של ענף השיפוצים ולמגר את 
תופעת ה״חאפרים״, שדבקה למוניטין 

הענף לאורך השנים. מאז הקמתה, פועלת 
ההתאחדות בכל המישורים המדיניים 

והעסקיים, על מנת לקדם את מטרותיה 
לטובת העוסקים בענף השיפוצים. 

כך לדוגמה, פעלה ההתאחדות להפחתת 
משקל שקי המלט מ-50 ק"ג ל-25 ק"ג, 

 נלחמה ההתאחדות להוספת סיווג 
131 -שיפוצים לפנקס הקבלנים, ובהמשך 

נלחמה להוספת סיווג -131א' ק' – 
לעבודות בהיקפים של עד 350 אלף שקל 

לפרויקט – סיווג שתואם את החתך הגדול 
של קבלני השיפוצים העוסקים בענף, 
ולמעשה מאפשר את רישומם בפנקס 

הקבלנים בתנאים מקלים. קצרה היריעה 
מלפרט את הפעולות רבות והליכים 

שקידמה ומקדמת ההתאחדות למען הענף.

כידוע, מעבר לחובה החוקית לעבוד 
תחת רישיון מטעם משרד הבינוי והשיכון 

בעבודות מעל 43,865 שקלים, לרישיון 
הקבלן ישנם יתרונות נוספים רבים – 

רק קבלנים המחזיקים ברישיון יכולים 
להעסיק עובדים פלסטינים וזרים, ורק 

קבלנים בעלי רישיון מורשים לגשת 
למכרזים לביצוע עבודות שיפוצים 

במוסדות המדינה והרשויות המקומיות.

עם זאת, לא תמיד הגופים השונים 
מכירים ומודעים לקיומו של ענף 131 
-שיפוצים, ולמעשה פונים במסגרת 

מכרזים לביצוע עבודות שיפוצים 
לקבלנים המחזיקים ברישיון לביצוע 

עבודות בנייה )ג-100(. גם כאן, נכנסה 

)דבר המנהלת(

 ההתאחד ות מגנה ונלחמת  
 על זכויו ת קבלני השיפוצים

 נטלי שמעון-ויינשטיין, 
עו”ד, מנהלת ויועצת משפטית, 

התאחדות קבלני השיפוצים

)משולחנו של המנכ"ל(

תודה לשר, למנכ"ל ולח"כים 
על שיתוף הפעולה

 יהודה כהן, מנכ"ל התאחדות קבלני השיפוצים
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)דבר המנהלת(

 ההתאחד ות מגנה ונלחמת  
 על זכויו ת קבלני השיפוצים

ההתאחדות לעובי הקורה ונלחמת בתופעה 
זו, אשר בפועל מפלה את אוכלוסיית 

קבלני השיפוצים המחזיקים ברישיון, 
ומדירה את רגליהם ממכרזים המפורסמים 

לביצוע עבודות שיפוצים.

בהתאם, כאשר ההתאחדות נחשפת למכרז 
לביצוע עבודות, אשר תואמות בהיקף 

הכספי וסוגי העבודות לענף השיפוצים, 
וענף 131 -שיפוצים לא נכלל במסגרת 

המכרז, פונה ההתאחדות בבהילות ודורשת 
כי יבוצע השינוי מתחייב בגוף המכרז.

לדוגמה, במאי 2018 פנתה ההתאחדות 
לחברת חלד, חברה ממשלתית עירונית 

לשיקום דיור ופיתוח בע"מ )להלן: "חברת 
חלד"( לביצוע תיקון במכרז שהתפרסם 

לביצוע עבודות שיפוצים בבית ספר 
בפתח תקוה. הסיווג הנדרש במכרז זה 

נקבע לענף הבנייה – ג-100 וזאת למרות 
שסוגי העבודות תאמו את ענף השיפוצים.

ההתאחדות פנתה לחברת חלד במכתב 
הדורש להוסיף את סיווג 131 למכרז זה. 

מאחר שחברת חלד מיאנה לבצע את 
תיקון המכרז כמבוקש, פנתה ההתאחדות 

בעתירה למתן צו מניעה לבית משפט 
מחוזי )מחוז מכרז( כדי שזה יפעל לעצירת 
המכרז ויורה לחברת חלד להוסיף את ענף 

131 -שיפוצים למכרז זה ולבאים אחריו.

מאחר שבמקרה הנדון מדובר היה בביצוע 
עבודות שיפוצים לבית ספר, ונוכח לוח 

זמנים צפוף לביצוע העבודות, מצא בית 
המשפט כי קיימת חשיבות לביצוע עבודות 

השיפוצים בזמן קצר בהתאם למועד 
פתיחת שנת הלימודים, והמליץ להתאחדות 

לחזור בה מבקשתה לצו מניעה. 

כדי לא לפגוע באינטרס הציבורי 
ובתלמידי בית הספר, הסכימה ההתאחדות 

עם כבוד השופט, אך עם זאת המשיכה 
בהליך העיקרי בעתירה, כדי לקבל החלטה 
עקרונית בדבר התנהלותה של חברת חלד 

מעתה ואילך, החלטה אשר יש בה השלכות 
רוחב לכלל הרשויות המקומיות בנושא 

מכרזים לעבודות שיפוצים. 

ואכן בהליך זה קיבלה ההתאחדות קביעה 
חשובה, לפיה חברת חלד מתחייבת לכלול 

את ענף 131 בכל מכרז לביצוע עבודות 
שיפוצים. בפברואר פירסמה חברת חלד 

מכרז נוסף לביצוע עבודות אחזקה שנתית 
ושיפוצים בהיקפים קטנים במוסדות 

חינוך ומבני ציבור בפתח תקווה. מכרז 
זה פורסם לסיווג קבלני ג-100 וסיווג 

-131א-1שיפוצים.

עם זאת, הגם שחברת חלד יצאה לידי 
חובתה, כפי שנקבע בהליך המשפטי, 
והוסיפה את סיווג 131 א'1 - בד בבד 

הוסיפה חברת חלד דרישות בלתי סבירות, 
אשר הלכה למעשה מעקרות מתוכן את 

הוספת סיווג 131 א'1 למכרז. 

כך לדוגמה, המכרז קבע כי על המציעים 
להעסיק באופן קבוע הנדסאי או מהנדס 

בניין במשך שלוש שנים או יותר – כשכיר.

בנוסף, הועלתה דרישה להעסקת מנהל 
עבודה ברמת מהנדס או הנדסאי בניין 

בכל עבודת שיפוצים או אחזקה. דרישה 
זו הינה דרישה מוגזמת, שכן לא סביר 

כי לעבודות אחזקה שוטפות או עבודות 
שיפוצים קטנות תידרש נוכחות של 

מנהל עבודה, הגם שדרישה זו אף אינה 
מתחייבת בהתאם לחוק. 

לא זו בלבד שסוג העבודות לא מצדיקות 
פיקוח הנדסי, הרי שבפועל סעיפים אלה 
התווספו לתנאי המכרז אך ורק כדי לסכל 

הגשת הצעות על ידי קבלני שיפוצים. 
הווה אומר, כי בחינה מהותית של המכרז 

הביאה למסקנה המתחייבת, כי המכרז 
נכתב באופן שמסכל מלכתחילה את 

השתתפותם של קבלנים המחזיקים בסיווג 
131 א'1, ובהתאם אינו שוויוני ואינו עומד 

בתנאי החוק. 

נוכח האמור, פנתה ההתאחדות לחברת 
חלד בבקשה בהולה לשינוי תנאי המכרז 

ודחיית המועד להגשת הצעות. היועץ 
המשפטי של החברה השיב כי נוכח 

פנייתה בוצעו שינויים בדרישות המכרז, 
וכי זמן ההגשה הוארך בכמה ימים. 

בדיקה נוספת של תנאי המכרז לאחר 
ביצוע השינויים העלתה כי הלכה למעשה 

תנאי המכרז עדיין מדירים את רגליהם של 
קבלני השיפוצים מהגשת הצעות למכרז.

אי לכך, פנתה ההתאחדות בשנית 
לבית המשפט המחוזי בבקשה למתן צו 
מניעה. לאחר הגשת צו המניעה נקראה 
ההתאחדות לפגישה עם ועדת המכרזים 

של חברת חלד. בפגישה זו הובהרו 
והוסברו לוועדת המכרזים החוקים 

והתקנות בנושא סיווג 131 -שיפוצים. 
בסיום הפגישה הגיעו הצדדים להסכמות, 
שמבטלות לחלוטין את התנאים המפלים 

שהתווספו למכרז, וקבלני השיפוצים זכו 
לממש את זכותם החוקית להגשת הצעה 

להשתתפות במכרז המדובר.

זו רק דוגמה אחת מיני רבות לפעולות 
שמבצעת ההתאחדות למען ענף 

השיפוצים, ואנו עושים כל שביכולתנו 
כדי לשמור על זכויותיהם של קבלני 

השיפוצים בישראל, ולתת לכם, הקבלנים, 
את השירות הטוב ביותר.

זכרו תמיד – ביחד אנו כוח חזק יותר!

להצטרפות להתאחדות פנו אלינו עוד 
היום בטל' 1-700-700-426

אנו כאן לרשותכם

אפריל 2019
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בי.ג‘י. פיינט - לבחור נכון!

BG PAINT מבית

שליכט גמיש אקרילי
  ציפוי דקורטיבי, משמש כציפוי קירות פנים וחוץ

   מתאים בבניה על גבי תשתית של טייחים חדשים, טיח שחור, 
בטון חלק ובניינים צבועים בצבע ישן    ניתן לגיוון לפי מניפת הגוונים 

  Open time ארוך   בעל תו תקן ירוק

השליכט צבעוני, קל לעיבוד מקנה מראה טבעי משופשף ושומר 
על חזותו היפה של הקיר לאורך זמן. המוצר שומר על אחידות גוון 

וטקסטורה  לאורך זמן.

בי.ג‘י. )ישראל( טכנולוגיות בע“מ
www.bg-paint.co.il | 08-6874236 :'טל
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)הכשרה(

קבלן השיפוצים בן-ציון נהמי 
החליט לפתור את בעיית המחסור 

בכוח אדם מיומן בענף הבנייה 
בישראל, וזאת על סמך ניסיונו 
כמרצה בכיר בקורס למקצועות 

הבנייה במכללת דעת שבתל אביב. 
במסגרת הקורס למדו כבר ארבעה 

מחזורים והיד עוד נטויה. 

לדברי נהמי, שמאחוריו 20 שנות 
ניסיון בתחום השיפוצים, אחת 

הסיבות לבעיית כוח האדם מקצועי 
בעבודות רטובות בענף הבנייה 
בישראל היא המחסור בהכשרה 
מקצועית לעובדים. “מקצועות 

חשובים, נדרשים ויצירתיים אלה 
אינם נחשפים לציבור הרחב - 
אין מי שילמד אותם ואין כלל 

מסגרות שבהן אפשר ללמוד אותם. 
התוצאה היא שמקצועות אלה 

נהפכים למקצועות מסורתיים בחוג 
המשפחה, המועברים בין אב לבן 

או בחוג המשפחה המורחבת. מכאן 
שהחשיפה מאוד מצומצמת, ומן 

הסתם משפיעה על ההיצע ואינה 
עומדת בקנה מידה עם הביקוש 

בענף. 

“המקצועות הנלמדים בחוג 
המשפחה אינם מגובים בידע עיוני 

תומך שמתייחס לתקנים בתהליך 
הביצוע, לחומרים ולטיפול לאחר 
ביצוע. מחסור בידע חשוב זה גורם 

ללא מעט כשלים בביצוע שלעתים 
אינם נחשפים מיידית, אלא לאחר 
זמן. לעתים, לחלק מהעובדים 

המקצועיים העוסקים בענף נדרש 
זמן רב ויקר עד שהגיעו לרמה 
המקצועית הנדרשת, שמלווה 

בלא מעט כשלים שבאו על חשבון 
הלקוח התמים”.

המחסור בידע מביא ליבוא עובדים 
זרים, או לחלופה זולה יותר של 

עובדים פלסטינאים. ב-2018 
השתתף נהמי ב-2 משלחות 

למולדובה מטעם משרד השיכון 
והתאחדות בוני הארץ אשר מטרתן 

לערוך בחינות ומיון של עובדים 
מקומיים, בשביל להביאם לישראל 

כדי להתגבר על המחסור בענף. 
“בחינות מיון אלו נערכו בבתי ספר 
המיועדים למקצועות אלו. בביקורי 
שם התרשמתי מהמתקנים, מכיתות 

הלימוד, מהמרצים המקומיים 
ומאווירת הלימוד”. 

נהמי שב ארצה והחליט לפעול. יחד 

עם ניסיונו המקצועי כקבלן רשום, 
כמפקח בנייה, וכבעלים של חברת 
א. שירן המבצעת עבודות בנייה, 
גמר ושיפוצים ללקוחות פרטים, 
לוועדי בתים, ללקוחות מוסדיים 

ועסקיים, בנה מערך של קורס 
למקצועות אלו המיושם במכללת 

דעת שברחוב שונצינו 18 תל אביב. 
נכון להיום מסתיים הקורס הרביעי 

והחמישי מתחיל בקרוב. 

קבלן השיפוצים בן-ציון נהמי בנה מערך שיעורים שיכשירו 
את הדור הבא של ענף הבנייה והשיפוצים. “אני מקווה 

שבעתיד קורס זה יתנהל באופן עצמאי, שבסיומו יקבל כל 
תלמיד תעודה של עוזר למקצועות הבנייה מהמכללה, ולאחר 

12 חודשי התמחות בתחום ספציפי יקבל תעודת מוסמך”

 קורס ייחודי  
  למקצועות הבנייה 

מבקש לפתור את המחסור 
בעובדים בענף הבניין והשיפוצים

בן ציון נהמי
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נהמי מציין כי מידע חשוב 
מועבר לתמידים במהלך הקורס 

וכי קיימת האפשרות לשכר 
הולם הרבה מעל הממוצע למי 
שעוסק בענף הן כשכירים והן 

כעצמאים. “התלמידים נחשפים 
למגוון מקצועות, כך שניתנת להם 

האפשרות לבחור תחום ספציפי 
להתמקצע בו כדי שיוכלו לעסוק 

בו בעתיד. התלמידים מגיעים 
מכל רחבי הארץ, מכל המגזרים 

המייצגים את החברה הישראלית, 
ביניהם חיילים משוחררים 

המעוניינים לעסוק בענף או כאלה 
שאיבדו עניין בעיסוקם ומעוניינים 
במקצוע שיעניק להם סיפוק, יוצאי 

צבא, משטרה ושב”ס המעוניינים 
בקריירה שנייה. בנוסף, נמצאים 
עובדים ומנהלי עבודה מחברות 

שונות בענף שנשלחו על ידי 
מעסיקיהם כדי לרכוש ידע מקצועי 

חסר לתועלת החברה”.
הקורס מתקיים בתוך כיתת לימוד 

המחולקת לפינות המציגות חומרים 
וכלים שונים לפי קבוצות: בלוקים, 

ברזל, עץ, חול, חצץ, מלט ועוד. 
בכיתה מצויים באופן קבוע מצגים 

שונים - קורה, עמוד וברזל מכופף 
בצורות שונות. במסגרת הקורס 
לומדים התלמידים להכיר מגוון 
חומרים, הכנת תערובת תקנית 

ליישום, כלי עבודה מקצועיים - 
ידניים וחשמליים, תכנון עבודה, 
שיטות עבודה ואת אופן היישום 

המקצועי הנדרש. 

ידע עיוני ויישום מקצועי
שיטת הקורס היא בניית מודל של 
קיר ברוחב 1.2  מטרים וגובה של 

1.5 מטרים, המודל כולל משטח 
ריצוף משני צדי הקיר בשטח של 5 
מ”ר, החל משלב השלד ועד לסיום 

הגמר. בשלב הראשון מקנה המרצה 
מקנה ידע עיוני מקדים, ובשלב 

השני מבצע המרצה באופן מעשי 
את הכנת החומר ויישום מקצועי, 

תוך שהתלמידים שותפים לכל 
פעולה באופן אישי, תוך כדי פיקוח 

של המרצה, זאת כדי להקנות 
מיומנות וביטחון לכל תלמיד.

לתלמידים יוצע סיוע מטעם 
הנהלת הקורס במציאת מעסיקים 

מתאימים. כמו כן, יוכלו מעסיקים 
פוטנציאלים לפנות להנהלת הקורס 

לפתור בעיית כוח אדם אצלם. 
“במתכונת הנוכחית הקורס נמצא 

כחלק ממסגרת של קורס קבלני 
שיפוצים במכללה”, מציין נהמי, 

“אך שאיפתי היא שקורס זה 
יתנהל באופן עצמאי, שבסיומו 

יקבל כל תלמיד תעודה של עוזר 
למקצועות הבנייה מהמכללה, 

ולאחר 12 חודשי התמחות בתחום 
ספציפי שיבחר אצל קבלן רשום או 
חברת בנייה, יקבל תעודת מוסמך 

למקצוע שהתמחה בו. אישור 
התמחות זה יגובה בתצהיר מהקבלן 
או מחברת הבנייה המאשר התמחות 

זו בפרק הזמן הנ”ל. במקביל תפעל 
המכללה מול משרד העבודה, על 

מנת שיכיר בתעודות אלה”.

אפריל 2019

בתמונות: שלב היישום המקצועי בקורס
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)מסלול מהיר לרישום(

"להתאחדות קבלני השיפוצים חשוב 
לוודא שכל הקבלנים יידעו שהם 

יכולים לקבל רישיון קבלן שיפוצים, 
ואנחנו פועלים גם להעלאת מודעות 

הציבור, כדי שהלקוחות הפוטנציאליים 
יכירו את התקנה, ולמעשה יוכלו 

לדרוש לראות את הרישיון לפני תחילת 
ההתקשרות עם קבלן, ולעבוד עם 

קבלות מסודרות", אומרת עו"ד נטלי 
שמעון ויינשטיין, מנהלת ויועצת 

משפטית בהתאחדות קבלני השיפוצים. 
"אנחנו פועלים בהתאחדות להעלות את 

קרנו של הענף, ולשקם את התדמית 
שנוצרה בגלל החאפרים. בעזרת 

הרישיון, תהיה תדמית הענף משופרת 
וטובה יותר, והוא ייראה מקצועי יותר 

בעיני הציבור". 

על פי חוק, כל קבלן שמבצע פרויקטים 
בהיקף כספי, העולה על 43,865 

שקלים, מחויב להחזיק ברישיון קבלן 
שיפוצים מטעם משרד הבינוי והשיכון. 

שמעון ויינשטיין מציינת כי "בעבר, 
התנאים לקבלת רישיון היו קשים 

מאוד, אך במאי 2018 חתם שר הבינוי 
והשיכון דאז יואב גלנט על תקנה 

חדשה שקובעת סיווג חדש לקבלנים 
שמבצעים פרויקטים בהיקף כספי 

של עד 350 אלף שקל. לפיכך, כיום 
התנאים לרישום קלים יותר, ורוב קבלני 

השיפוצים יכולים לקבל רישיון". 

התאחדות קבלני השיפוצים מגישה 
עבור חברי ההתאחדות תיקי 

בקשה לרישום בפנקס הקבלנים, 
שעוברים לרשם הקבלנים לבדיקה 

במסגרת "המסלול הירוק", הייחודי 
להתאחדות. "כשקבלן מגיש תיק 

באמצעותנו, התיק עובר דרכנו 
לוועדה, ואם הוא מתקבל נדרש הקבלן 
למבחן עיוני מקצועי, כדי לוודא שיש 

לו את הידע הנדרש לרישיון", מסבירה 
שמעון ויינשטיין. "המסלול הירוק 

ייחודי להתאחדות, מכיוון שהוועדה 

עורכת בדיקה מזורזת לתיק, מתוך 
הבנה של הרשם שאנחנו עורכים את 

הסינון הראשוני, ומגישים רק מי שיש 
לו סיכוי גבוה לעבור".

ואלה הדרישות הבסיסיות הקבועות 
בחוק לרישום בענף 131 א/ק שיפוצים 

בפנקס הקבלנים:

 חמש שנות ניסיון מקצועי בעבודות 	 

רוב קבלני 
השיפוצים זכאים 

לרישיון – ואנחנו פועלים 
להעלאת המודעות בעניין

תקנת משרד השיכון והבינוי שיצאה ב-2018 מאפשרת לקבלנים רבים 
להחזיק ברישיון מטעם המשרד. בעזרת התאחדות קבלני השיפוצים הם 

יוכלו להגיש בקשה לרשם הקבלנים במסלול מהיר הייחודי להתאחדות

נטלי שמעון ויינשטיין
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שיפוצים, מתוך עשר השנים שקדמו 
ליום הגשת הבקשה. ניסיון מקצועי יכול 
להיצבר כעובד שכיר או כקבלן עצמאי. 

תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול 	 
ספרים וניכוי מס במקור בתוקף.

היעדר עבירות פליליות בשלוש 	 
השנים שקודמות ליום הגשת 

הבקשה. לעניין זה יצוין כי היום 
הקובע הוא יום סיום ריצוי העונש.

"צוות ההתאחדות מגיש מאות תיקים 
בשנה ומסייע לקבלנים להסדיר את 

רישומם בפנקס הקבלנים במהירות 
ובמקצועיות", מציינת שמעון 

ויינשטיין. "עם קביעת מועד פגישה, 

 יפנה צוות ההתאחדות לרואה החשבון 

של הקבלן ויקבל ממנו את כל 
הניירת הדרושה להגשת התיק. 

מעבר לעובדה כי החזקת רישיון 
עבודה מתחייב בהתאם לחוק, 

יצוין כי קבלנים רשומים בלבד 
זכאים להחזיק ברישיונות עבודה 

לעובדים פלסטינים ולהשתתף 
במכרזים. אנו מזמינים את כלל 

הקבלנים ליצור קשר עם צוות 
ההתאחדות ולקבוע פגישה בהקדם 
על מנת להתחיל ולקדם את תהליך 

רישומם בפנקס הקבלנים".

למה כדאי להיות קבלן רשום וחבר 
בהתאחדות קבלני השיפוצים?

על פי חוק, כל קבלן שמבצע 	 

פרויקטים בהיקף כספי העולה 
על 43,865 שקל מחויב להחזיק 

ברישיון קבלן שיפוצים מטעם 
משרד הבינוי והשיכון.

רק קבלנים המחזיקים ברישיון 	 
מטעם משרד הבינוי והשיכון יכולים 

להגיש בקשה לקבלן רישיונות 
להעסקת עובדים פלסטינים וזרים.

רק קבלנים המחזיקים ברישיון 	 
מטעם משרד הבינוי והשיכון יכולים 
להגיש הצעות להשתתפות במכרזים 

לביצוע עבודות שיפוצים וגמר.

לקבלן המחזיק ברישיון לעסוק 	 
בעבודות שיפוצים ותעודת חבר 

בהתאחדות ומציג זאת ללקוחות יש 
יתרון על פני חברו שאינו מחזיק 

בתעודות מתאימות.

התאחדות קבלני השיפוצים מהווה בית 
עבור כל קבלני השיפוצים בישראל, 

ופועלת מזה שנים להסדרת הענף 
ולהעלאת המוניטין הציבורי של הענף.

לחברי ההתאחדות הטבות רבות, בהן 
הגשת תיק לקבלת רישיון במחיר 

מוזל ובמסלול הירוק במשרד הבינוי 
והשיכון, הגשת בקשות לקבלת 

רישיונות להעסקת עובדים פלסטינים, 
ייעוץ משפטי, כנסים, השתלמויות 

מקצועיות וימי עיון לחברי ההתאחדות 
ועוד הטבות רבות. 

לקוח שמתקשר עם קבלן רשום 
לצורך ביצוע שיפוץ ירגיש בטוח 

יותר, שכן במידת הצורך יוכל הלקוח 
לפנות להתאחדות או לרשם הקבלנים 

במשרד הבינוי והשיכון ולהלין 
בפניהם, במידה שהקבלן לא ביצע את 

עבודתו כראוי. 

חתימה על חוזה עבודה מפורט 
הכולל כתב כמויות ופירוט של שלבי 

התשלום יגן הן על הקבלן המצבע והן 
על הלקוח. יש להקפיד תמיד להנפיק 

חשבוניות עבור התשלומים ובמידה 
ובמהלך העבודה ישנן תוספות לגבות 

אותן בכתב כנספח לחוזה המקורי. 

ההתאחדות ממליצה לחבריה לתת 
תקופת אחריות של שנה לפחות על 

עבודתם.     
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)שיפוץ חוץ(

האביב כבר כאן. זו העונה המושלמת 
לשבת בחוץ על המרפסת רחבת הידיים, 

או בחצר המוצלת, עם כל המשפחה. 
בכלל, בישראל אנחנו נהנים במשך ימים 
רבים משנה מישיבה בחוץ, מכיוון שמזג 

האוויר הלבנטיני מאפשר זאת, ולכן אנחנו 
משקיעים לא מעט בטיפוח האזורים האלה, 

שמשרתים אותנו נאמנה. 

עכשיו, כשהעונה הגשומה כמעט מאחורינו, 
זה גם הזמן למהר ולשפץ את האזורים 

שנמצאים מחוץ לבית. אזורים אלה חשופים 
לשמש ולנזקי מזג האוויר הנוספים, ולכן 

כדי לבצע שיפוץ שיחזיק מעמד לאורך זמן, 
כדאי להשתמש בחומרים עמידים ומתאימים 

לחוץ, וליישמם באופן הטוב ביותר, כדי 
שהלקוחות יהיו מרוצים, ואנחנו לא נידרש 

לתיקונים. אספנו עבורכם כמה טיפים, 
שיסייעו במלאכת השיפוץ.  

הכינו את 
   המרפסות לקיץ

כיצד לערוך שיפוצי חוץ   
בצורה הטובה ביותר?  

אנחנו, הישראלים, מאוד אוהבים לשבת על המרפסת או בחצר, 
ונהנים להשקיע ולטפח את אזורי החוץ שמנוצלים רבות במשך 

השנה. כיצד לערוך שיפוצים באזורים אלה שיישמרו לאורך זמן 
ויושפעו כמה שפחות מפגעי מזג האוויר? אספנו כמה עצות
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סיקה סרם 500 סרלסטיק
טכנולוגיה חדשנית לאיטום עוצמתי והדבקה במוצר אחד

הדבקה

איטום

ייחודי ומהפכני, חד רכיבי המשלב טכנולוגיית איטום צמנטי  500 סרלסטיק הינו מוצר  סיקה סרם 
עוצמתי רב עובי, גמיש עם פעולת הדבקה מהירת ייבוש.

התוצאה מאפשרת איטום והדבקה במהלך אחד המוביל לחסכון משמעותי בזמן ועלויות עבודה.
חסכון של עד 40% בחומר, עד 30% בעלויות כוח אדם ועד 7 ימי עבודה.

המוצר מתאים במיוחד - לשימוש באזורים רטובים  *  איטום חיובי ושלילי במרתפים
איטום והדבקה בבריכות שחיה  *  איטום גגות ומרפסות מרוצפים  *  איטום מטבחים וחדרי קירור
נדבק לכל סוגי התשתיות  *  לשימוש פנים וחוץ  *  הדבקת כל סוגי האריחים  *  על גבי קיר ורצפה

מהיר יותר, פשוט יותר וחסכוני יותר.

נציגת Sika בישראל     | גילאר בע"מ 

gilar.co.il  |  09-8994000

אפריל 2019

עיצוב חוץ: כרכום עיצוב נוף. צילום: אורית ארנון 

12



סיקה סרם 500 סרלסטיק
טכנולוגיה חדשנית לאיטום עוצמתי והדבקה במוצר אחד

הדבקה

איטום

ייחודי ומהפכני, חד רכיבי המשלב טכנולוגיית איטום צמנטי  500 סרלסטיק הינו מוצר  סיקה סרם 
עוצמתי רב עובי, גמיש עם פעולת הדבקה מהירת ייבוש.

התוצאה מאפשרת איטום והדבקה במהלך אחד המוביל לחסכון משמעותי בזמן ועלויות עבודה.
חסכון של עד 40% בחומר, עד 30% בעלויות כוח אדם ועד 7 ימי עבודה.

המוצר מתאים במיוחד - לשימוש באזורים רטובים  *  איטום חיובי ושלילי במרתפים
איטום והדבקה בבריכות שחיה  *  איטום גגות ומרפסות מרוצפים  *  איטום מטבחים וחדרי קירור
נדבק לכל סוגי התשתיות  *  לשימוש פנים וחוץ  *  הדבקת כל סוגי האריחים  *  על גבי קיר ורצפה

מהיר יותר, פשוט יותר וחסכוני יותר.

נציגת Sika בישראל     | גילאר בע"מ 

gilar.co.il  |  09-8994000



)המשולש של הקבלן, המעצב והדייר(

לדברי ג'יימי הרננדורנה, סמנכ"ל 
השיווק של HeziBank, "בתחום 

ריצופי החוץ כמעט כל חומר יכול 
להתאים, בין אם מדובר באבן טבעית, 
עץ או גרניט פורצלן. מה שחשוב הוא 

הכרת המאפיינים של חומר הריצוף. 
הדבר החשוב הראשון שיש לבדוק 
הוא רמת האנטי-סליפ של האריח 

בתנאי מזג אוויר משתנים. כלומר, 
כיצד יגיב האריח כשהוא נרטב בגשם, 

כאשר מצטבר עליו אבק, לכלוך 
וכדומה. מדובר בעיקרון שמשפיע על 
הבטיחות של השימוש בפרויקט, בין 

אם הוא פרטי או ציבורי". 

"הדבר השני החשוב שיש לראות לנגד 
עינינו", מוסיף הרננדורנה. "הוא 
העמידות והבלאי לאורך השנים״. 

מאחר שריצוף חוץ מושפע כל העת 
משינויי טמפרטורה, לחות ובלאי 

כמובן, יש להביא בחשבון בבחירת 
הריצוף את יכולת התחזוקה השוטפת 

לגביו לאורך הזמן.

"כאשר מדובר בבנייה פרטית, 
הבחירה תיעשה לרוב על פי טעמו 

של בעל הנכס או האדריכל. במקרה 

של בחירה בחומר גלם טבעי כאבן או 
עץ, יש להנחות את הלקוח ליישם את 
התחזוקה הנדרשת בכל כמה חודשים. 

אבן ועץ מתיישנים, סופגים כתמים, 
מתייבשים ומושפעים משינויים 
בלחות, ולכן על מנת לשמור את 
מראה ריצוף החוץ יש לטפל בו".

"בבנייה רוויה, שטחי חוץ מסחריים 
וציבוריים", מוסיף הרננדורנה, 

"ההעדפה תהיה לחומרים סינטטיים 
שכמעט ואינם נתונים לשינויים 

כתוצאה מהזמן וממזג האוויר. בראש 
קטגוריית חומרי הריצוף נמצא את 

הגרניט פורצלן שנתון להשפעה 
מינימלית, והוא המומלץ בריצוף 

שטחי חוץ גדולים, בייחוד באזורים 
שבהם יש תנועה רבה, לדוגמה לובי 

כניסה, אזורי חנייה ואפילו אזור 
האירוח בגינה שבו אוכלים ומארחים. 
בחירה באריחים מסוג זה, שמוצעים 
באינסוף עיצובים וסגנונות, מהווה 

פתרון אופטימלי, ששומר על המראה 
והכוונה הראשונית של המעצב.

"דבר נוסף שמומלץ להביא בחשבון 
הוא צמחייה, עציצים ואביזרי נוי 

שנבחר להניח על ריצוף החוץ שלנו. כך 
למשל, הנחת עציצי מתכת גדולים על 
ריצוף בחצר, עלולים להחליד. במידה 
שנבחר בחומר טבעי, הכתמים יחדרו 
למרצפת ולא ניתן יהיה לטפל בהם". 

הרננדורנה מפרט את החידושים 
שנעשו בתחום ריצוף החוץ לאחרונה. 

"מבחינת הנעשה בעולם בתחום 
ייצור האריחים והחיפויים ישנן שתי 
בשורות: הראשונה היא דק סינטטי, 

המשך מעמוד 12
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העשוי סגסוגת של סיבים פלסטיים 
וזניות שמיוצר במראה פלנקים 

בטקסטורה המדמה עץ. כך ניתן 
להחליף את הדק המסורתי שמאפיר, 
דוהה ומתייבש בתנאי חוץ, במראה 

דומה בעל עמידות גבוהה ביותר. 

"המגמה השנייה מכניסה את מראה 
העץ לאריחי גרניט פורצלן. מדובר 
בבחירה מומלצת לאזורי המרפסות 

במבני מגורים. כך, מצד אחד יש 
נוכחות עצית שמעוררת שלווה, 

ומנגד, שטיפה במים וסבון רצפה 
מותירה את שטח החוץ כמו חדשים 

במשך שנים".

הרננדורנה ממליץ לעבוד תמיד 
בהתאמה לתקני הבטיחות הנדרשים, 
לוודא שהריצוף בטוח מפני החלקה 
וכן שרמת הניקוז של האריח עצמו 

טובה, כך שגם אחרי גשם, הנוזלים 
 מתפנים במהירות מעל פני הרצפה.

אולם התצוגה של HeziBank במתחם 
הדיזיין סנטר, הלח"י 2, בני ברק 

 www.hezibank.co.il

שיפועים ונזקי שמש
שי דוד , מנכ"ל ובעלים של חברת 

"כרכום- עיצוב נוף", מעניק אף הוא 

עצות לעבודה נכונה בשיפוץ 
חוץ, בהן הקפדה על חומרים 
מתאימים, חישוב שיפועים, 

אטימות למים ונזקי שמש:

ניקוז: בכל הקשור לגגות 
ומרפסות, לפני היופי חשוב 

לדאוג לנושא הניקוז. לאן 
המים הולכים? האם אין 

רטיבות, האם היתה בעיית 
רטיבות? חשוב לבדוק שאין 

מקומות שהמים עומדים בהם, 
שאין נזקי רטיבות בקומות 

התחתונות ושהניקוזים 
פתוחים.

משקל: אם בונים גינה על 
הגג, חשוב לדעת מה חוזק 

הגג ומה המשקל המרבי 
שאפשר לשים עליו. אם אין 
תוכניות – יש משקל שקיים 

על פי חוק, שהוא כ-150 ק"ג 
עד 250 ק"ג למ"ר, מה שלא 

נותן הרבה אפשרויות. ישנן דרכים 
שבאמצעותן אפשר לחזק עם משקלים 

גדולים יותר.  לשם כך יש להביא 
קונסטרוקטור.

תשתיות חשמל: יש לדאוג שתהיינה 
מספיק תשתיות לכל מה שרוצים – 

מערכת השקיה, טלוויזיה, רמקולים 
ועוד. כמו כן קיימת אפשרות להרחיב 
את התשתית של החשמל, ובכך ליצור 
לוח חשמל נפרד בחוץ ששולט על כל 
אזור החוץ. מומלץ במרפסות גדולות.

גדרות: יש לדאוג לגובה תקני של 
מעקות מסביב, כשמדובר בגגות. 
לעתים יש צורך בהגבהת המעקות 

מסביב. חשוב להביא קונסטרוקטור 
ולבדוק אם ניתן להגביה גדר, בעזרת 

אילו חומרים, איך אפשר לחזק – 
בעיקר כשמדובר בגגות קיימים.

איטום: כדי להרוויח גובה, אנחנו 
לרוב מוציאים את הריצוף, ועושים 

איטום מחדש על כל קומת הגג, 
עורכים בדיקת הצפה, ועל זה מרצפים.

נזקי שמש: מה שניזוק בדרך כלל 
אילו מוצרי עץ, רהיטים ופרגולות, 

שאותם אפשר לחדש ולשמן. אם 
מדובר בנזקים של עונה אחת אין 

בעיה לחדש ולשקם אותם, אבל לעתים 
צריך ועדיף לפרק ולעשות מחדש.

אפריל 2019
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צבע אקרילי על בסיס מים,
בגימור מט במיוחד

• מסייע בהסתרת פגמים בקירות הבית           
ומתאים במיוחד לתיקוני צבע

• בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד וכושר
הסתרה מעולה  

מגוון רחב של צבעים אקריליים ייחודיים
על בסיס מים, המיועדים לצביעת פנים וחוץ

 כושר כיסוי גבוה 
 כושר הסתרה מעולה

 עמידות גבוהה 
low v.o.c 

 בעלי תו תקן 1945
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לבנייה בלוחות גבס תועלות ויתרונות 
רבים בהשוואה לסוגי בנייה אחרים. 
אחד היתרונות הבולטים הוא החלל 
הפנימי במחיצה ובהנמכת התקרה, 
שאותו ניתן לנצל בקלות להתקנה 

פנימית של תשתיות כמו צנרת, חיווט, 
תעלות מיזוג, מגופים, מרכזות, 

ארונות תקשורת, מערכות אזעקה 
וכיוצא באלה. 

בכדי לאפשר גישה טכנית למערכות 
אלו, מומלץ לשלב במחיצה או בתקרה 

את פתחי השירות הסמויים של 
אורבונד, הנפתחים בקלות בלחיצה 

פשוטה עליהם בעזרת הידיים. כאשר 
נידרש לגשת למערכות, אין צורך 
בחיתוך לוחות הגבס, או בחציבה 
ובהריסה, כמו במקרה של בנייה 
בבלוקים, ובהתאמה לא נדרשים 

תיקוני בנייה, טיח וצבע לאחר מכן. 

פתיחת וסגירת פתח השירות בחזרה, 
מתבצעות מיידית ללא כלי עבודה וללא 

יצירת פסולת, לכלוך, רעש או הפרעות 
למשתמשי המבנה. בנוסף, ניתן לנתק 

ולהסיר בקלות את כנף הפתח בכדי 
לאפשר גישה נוחה ללא הפרעות, 
ולהחזירה למקומה בתום העבודה.

התקנת פתחי השירות מתבצעת על ידי 
בעל מקצוע בתחום הגבס, ודורשת 

מיומנות בסיסית. בסיומה מתקבל פתח 
סמוי בקו אחד עם המחיצה או התקרה, 

ללא ידיות או מנגנונים בולטים. הצירים 
ומנגנון הסגירה נמצאים בצד האחורי 

של הפתח, והם סמויים לחלוטין מהעין. 
כך נהנים מיתרון נוסף של בנייה 

בלוחות גבס – גמר ישר ומושלם של 
הקיר והתקרה בעיצוב נקי. במקרה של 

תקרת גבס אקוסטית מחוררת, ניתן 
לפרק מהפתח את חזית הגבס המקורית 

ולהתקין במקומה לוח מחורר, כדי 
לקבל רצף בדוגמת החירור.

פתחי השירות קיימים במגוון רחב של 
 20X20-מידות קבועות לבחירה, מ

ס”מ ועד 120X120 ס”מ, כולל מידות 
 מלבניות כגון 60X120 ס”מ. 

בנוסף, קיימים דגמים מיוחדים של 
פתחי שירות עבור צרכים שונים. 

למשל פתחי שירות אטומי אוויר, אבק 
ומים, פתחי שירות עמידי אש ועוד.

חשוב לבחור בתוצרת ידועה ומוכרת 
של פתחי השירות בכדי ליהנות 

ממוצר אמין, שיתפקד היטב לאורך 
שנים. כל פתחי השירות של אורבונד 
מיוצרים בחברת האם KNAUF תחת 

בקרת איכות קפדנית. אורבונד תומכת 
במוצריה בליווי הפרויקט בכל שלביו, 
מייעוץ בתכנון, דרך הדרכות בביצוע, 
השימוש היומיומי במבנה, ועד זמינות 

של חלפים.

)גבס(

 זה הכל 
עניין של 

שירות
התקנת פתחי שירות סמויים בקירות גבס, 

שמאפשרים גישה נקייה למערכות שונות, תמנע 
הריסת קירות מיותרת ותייעל את העבודה

 אתי מרקוביץ-עשני, 
מנהלת שיווק ומכירות 

מוצרי גמר, אורבונד

צילומים באדיבות אורבונד
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עונת האביב מהווה תקופה טובה 
מאוד לשיפוץ הבית. מעבר למשמעות 

הסמלית של התחדשות ופריחה, 
בתקופת זו האקלים הנוח מאפשר 

יישום חומרים בתנאים אופטימליים. 
טמפרטורה, לחות באוויר ולחות 

בתשתית משפיעות בצורה ישירה על 
התנהגות חומרים מסוגים ובסיסים 

שונים כגון פוליאוריתנים, ביטומנים, 
אקריליים, אפוקסיים, צמנטיים וכו'.

במרבית המקרים לא ניתן לערבב 
חומרים צמנטיים בטמפרטורה שמעל 

ל-35 מעלות ומתחת ל-5 מעלות. 
יום שרבי ולח, או לחילופין יום 

קר במיוחד, חייבים להדליק נורה 
אדומה ולכן חשוב מאוד שנבדוק 

את הוראות היישום של המוצר, תחת 
מגבלותיו בכל הקשור לעבודה בתנאי 
טמפרטורה ולחות קיצוניים. בתנאים 

אלה עדיף יהיה “לקפל כלים” ולהמתין 
לתנאי יישום נוחים ומתאימים יותר.

בתקופת החורף אנו עדים לעיכובים 
משמעותיים בפרויקטים, שנובעים 

מהתייבשות אטית במיוחד של 
חומרים. ישנו היבט משמעותי של 

זמן המתנה בין שכבות, וזמן המתנה 
בין יישום חומר אחד לאחר. זמן זה 
מתארך ככל שהטמפרטורה נמוכה 
יותר. סרלסטיק 500 מבית חברת 

SIKA לדוגמה, מאפשר חיסכון 
משמעותי בזמני התייבשות. החומר 

מאפשר איטום והדבקה בו זמנית.

הצרכן השכלתני
מעורבות הלקוח בתהליך העבודה 
היא גדולה יותר ביחס למה שהיה 

נהוג בעבר, הסיבה לכך היא עליה 
במודעות הלקוחות, עקב נגישות 

רחבה וקלה למידע באמצעות הרשת. 
יותר ויותר לקוחות פרטיים פונים 

באופן ישיר ליצרן החומרים, על מנת 
לקבל אפיון מקצועי לבעיה ומתן 

פתרון הולם, דבר שמחזק את הקשר 
מול הספק ומגדיל את רמת האמון 

בפתרון ואף בקבלן המבצע.

החברות מחזיקות בידע נרחב, לא רק 
לגבי יישום ותפעול נכון של החומרים 

הללו, אלא גם בשיטות עבודה מהירות 
ויעילות. פתיחת מלאכה הינה חלק 

מהליך מוסדר שמטרתו למנוע כשלים 
ולוודא יישום ושיטה נכונה של 

העבודה. למעשה, ברגע שהיצרן מעורב 
בכתיבת מפרט עבודה, מתקיים הליך 

של פיקוח ובקרה לא פורמלי מטעם 
החברה, בשל רגישות יתר לכשלים 

העלולים לחשוף את החברה לנזקים 
תדמיתיים ולעתים גם כספיים.

טיפים בבחירת קבלן מקצועי
בטרם תתחילו בפרויקט שיפוץ, ישנן 

כמה שאלות שחשוב להעלות:

האם הדבק מתאים לסוג האריחים 
שנבחרו לפרויקט? צריך להתאים את 
הדבק לסוג האריח הנבחר. לדוגמה, 

סיקה סרם 135N מתאים להדבקת 
קרמיקה, פורצלן ואריחים סופגים. 
לאריחי טראצו, יתאים דבק סיקה 

סרם 235. 

עד איזה עובי מותר לעבוד עם הדבק? 
ישנה מגבלת עובי ביישום הדבק. אם 
נדרשת הדבקה עבה, הדבק המתאים 

יהיה סיקה סרם 120HB. לעומת זאת, 
בהדבקה דקה יותר נשתמש בדבק 

מסוג סיקה סרם 205.

האם הדבק מתאים לתשתית? היות 
וקיימים סוגים שונים של תשתיות, 

צריך לבחון את התשתית ליישום 
הדבק ולהתאים את הדבק הנכון.

באיזה רוחב תקני יש ליישם רובה? 
ישנה דרישה מוגדרת בתקן של 3 

מ”מ ליישום הפוגה. רובה אקרילית 
מסוג סיקה סרם TG CLEAN מתאימה 

ליישום של 1-6 מ”מ. 

באיזה חומר להשתמש למילוי סדקים 
בבית? בסדקים עובדים, נמליץ 

להשתמש בחומר מילוי גמיש מסוג 
. Fibers 303 סיקה וול

כיום ביצוע העבודה הוא מורכב עקב 
ריבוי המוצרים המצויים בשוק. מומלץ 

לעשות תאום ציפיות של הלקוח מול 
הקבלן ולשים דגש רב על בחירת 

החומרים המתאימים, אופן הביצוע 
והמועד הרלוונטי ליישום החומרים.

בהצלחה ושיפוץ מוצלח.

)שיפוצי אביב(

מכינים את הבית לקראת האביב 
מועדים לשמחה ולשיפוץ

 אילן לוי, מנהל מכירות 
בתי מסחר, חברת גילאר 

נציגת SIKA בישראל

 האביב הוא העונה האידיאלית לשיפוץ, מכיוון 
שמזג האוויר הנוח מאפשר תנאים אופטימליים 

ליישום חומרים. כך תעשו זאת 
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)קבלן בעבודה(

ב-1999 סיים דניאל גרנד לימודי 
הנדסאי אלקטרוניקה וחיפש 

עבודה. "בעל המשק ביקש ממני 
לעזור לו להפוך את הרפת שבשטח 

שלו ליחידת דיור עבור אחותו. 
למרות שלא הבנתי בתחום, הייתי 

זקוק לעבודה, ונהייתי העוזר שלו. 
זו היתה בעצם הפעם הראשונה 

שבה עסקתי בשיפוצים". וכך 
נכנס גרנד לתחום השיפוצים וצבר 

ניסיון של 20 שנה. 
"אחיין של אותו בעל משק היה 

קבלן שיפוצים, אז עבדתי אצלו 
ובהמשך אצל קבלן אחר במשך 

כשנתיים, שלאחריהן התחלתי 
לקחת קורסים והסמכות בתחום: 

גבס, אינסטלציה, חימום תת 
רצפתי ועוד. הגעתי לחברות 
רבות שעוסקות בתחום, כמו 

יצרניות חומרי בנייה, אינסטלציה 
וסניטריה, ביקשתי ללמוד אצלן 

והתמחיתי. 
ב-2005 עשה גרנד תואר במינהל 
עסקים ובשיווק. "שקלתי להחליף 

מקצוע, אבל אהבתי את התחום 
יותר מדי בשביל לעזוב אותו, 

אז החלטתי שאם אני ממשיך אני 
רוצה להיות קבלן רשום. בשנים 

האלה נכנסתי גם להתאחדות 
קבלני השיפוצים. גם היום, 

כבעל עסק, אני עובד גם בידיים 
ומעורב בכל פרויקט שאני 

לוקח על עצמי. למרות שיש לי 
אנשי מקצוע מיומנים לכל תחום 
וכמה צוותי עבודה, אני לא לוקח 

יותר משלושה פרויקטים במקביל 
כדי שאיכות הבנייה לא תיפגע, 

ואוכל להיות זמין ללקוח כל הזמן. 
כשהלקוח לא לוקח מעצב משלו, 

אני עובד עם מעצבת, כדי שתעזור 
ללקוחות לבחור חפצים ומוצרים 

שונים לבית. היא הנציגה שלי 
בעצם, והיא מציגה ללקוח כמה 

אפשרויות לבחירה. השירות שלה 
כלול במחיר. בנוסף, אני עובד עם 

מהנדסים ואנשי מקצוע נוספים".
אין הפתעות

גרנד עובד באזור מרכז בלבד 
מול לקוחות פרטיים בעיקר. 

"אני מבצע שיפוצים כלליים, 
עובד ברמות גימור הכי גבוהות, 

מבצע הכל לפי תקנים ולפי הספר 
הכחול לא מתפשר על שום שלב. 
אני לוקח יותר כסף באופן יחסי, 
אבל הלקוחות שלי יודעים שהם 

מקבלים שירות VIP וראש שקט. 
אין אצלי הפתעות: הלקוחות 

תמיד יודעים מה העלות, ואיך 
השיפוץ אמור להיראות. אני מראש 

מציף בעיות שעלולות להתעורר 
במהלך השיפוץ. קבלנים רבים 
רואים שעלולה להיווצר בעיה 

במקום מסוים, לא מציינים זאת 

כבר 20 שנה שדניאל גרנד משפץ בתים, דירות ומשרדים, 
ומקפיד על איכות ועל רמת גימור גבוהה. הוא הקפיד 

להוציא רישיון קבלן, אך סבור כי המבחנים מחמירים מדי

שקלתי להחליף מקצוע, 
אבל האהבה אליו 

גרמה לי להישאר
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מראש, ואז דורשים עוד כסף 
או מסירים אחריות. אני אוהב 

שקיפות והגינות, ולכן אני מבקש 
מהלקוחות לשים עוד 10-12% 

מסכום השיפוץ בצד, ליתר ביטחון. 
אני מאוד בהיר עם הלקוחות.

"אני משפץ דירות, בתים פרטיים, 
בונה תוספות בנייה, ממ"דים 

שלדים וגמר לשלדים - מהתחלה 
ועד הסוף. אני גם בונה משרדים 
גם ללקוחות פרטיים, בקרוב אני 

מתחיל לבנות משרדים ללקוח 
שקנה קומה בבניין משרדים בתל 
אביב. אני הולך להיכנס למוסדות 

בקרוב מאוד, אבל מתחיל טיפין 
טיפין, מכיוון שזה דורש תכנון 

גדול יותר של המערך". 
דרוש מסע הסברה

לדברי גרנד, הבעיה הגדולה 
ביותר בתחום השיפוצים היא 

החאפרים. כל אחד עם סולם קורא 
לעצמו קבלן והולך לבצע עבודות 

שיפוצים שונות. לקוח מקבל 
מהחאפר הצעת מחיר מצוינת 

וזולה, ואז אני מגיע, כקבלן עם 
רישיון וביטוח וחבר התאחדות, 

וכשאני משלב את עלות השיפוצים 
והחומרים עם עלויות ביטוח 

עובדים וכדומה, זה מוסיף עלויות 
מול הלקוח, אבל מבטיח עבודה 

מצוינת. למרות זאת, הלקוח 
מתפתה מול המחיר הנמוך והולך  

לחאפר. הבעיה הזו צריכה להיפתר 
מגבוה". 

הוא מציין כי בעיית החאפרים 
יכולה להיפתר באמצעות 

רישיונות. אבל גם זו בעיה כיום. 
"לשמחתי, אני בעל רישיון כבר 

חמש-שש שנים, אבל הבעיה 
היא שאין מספיק מודעות לעניין 

הרישיונות, גם מצד הלקוחות וגם 
מצד הקבלנים. אם תזמיני צבעי או 

קבלן לאינסטלציה, אין הסמכה 
לאינסטלציה או לצבעות, כמו 

רישיון חשמלאי למשל. הבעיה 
מתחילה פה בראש. אולי צריך לתת 
גם רישיונות נפרדים לבעלי מקצוע 

שונים, כמו אינסטלציה, אבל 
הבעיות צריכות להיפתר ברמת 
המודעות של אנשים ללקוחות, 
אולי גם באמצעות שיווק. כמו 
שאנשים יודעים שרק חשמלאי 

מוסמך חייב לבצע עבודות חשמל, 
במקצוע שלנו לא שואלים בכלל. 
הלקוחות לא מודעים לכך. דרוש 
מסע הסברה נרחב, מכיוון שאי 
אפשר לפתור בעיה שאנשים לא 

מודעים לקיומה כלל. 
"ואולם לקבלנים קשה להשיג 

רישיונות. אין מכללה או בית ספק 
שמלמד קבלנים רשומים, שזה 

מגוחך לגמרי, מכיוון שהקבלנים 
צריכים לעבור מבחן כדי לקבל 

רישיון. אין אפילו סילבוס למבחן, 
רק קווים כלליים. זה נראה כאילו 
הם רוצים להכשיל אותנו בכוונה. 

אם אתם רוצים שאנשים יידעו, 
למה אתם לא מלמדים אותם את 
החומר כמו שצריך? אני מאמין 

שאצל רשם הקבלנים קיימים 
הרבה אינטרסים שונים, שצריכים 

להיפטר מהם".
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בשנים האחרונות נהפך חיפוי פנים 
באריחי קרמיקה לאחת הדרכים 

המועדפות לעיצוב חלל המטבח, חדרי 
אמבטיה ומקלחות. זהו תחום משגשג 

שמתפתח במהירות בארץ ובעולם. 
אריחי קרמיקה הם חומר גמר מסורתי, 

פרקטי ועמיד לשנים רבות, יש להם 
מראה מרהיב והם קלים לניקוי. 

אבל כדי שנוכל להנות מכל 
המאפיינים האלה, יש לבחור חומרים 

שיעמדו בכל הדרישות הטכניות, 
ולהניח את האריחים בצורה נכונה, 

בהתאם לכל הטכנולוגיות.

כללים בסיסיים בעת הנחת אריחים 
בחיפוי פנים:

העבודה צריכה להתבצע במקום 
מואר.

על תשתיות בסיס פורטלנד צמנט 
)בטון, מדה וטיח( ניתן ליישם 

חיפוים רק לאחר כחודש מיישום 
התשתית. אם לא שומרים על כלל זה, 

עשויים להופיע סדקים על האריחים, 
או שאריחים עלולים לנשור.

הכנת פני השטח לפני הנחת 
האריחים הוא הצעד הראשון 

להצלחה. את התשתית שעליה יהיו 

מודבקים אריחי הקרמיקה יש לנקות 
מצבע, מאבק, משמנים ומשאריות של 

דבק ישן, כדי להבטיח את ההדבקה 
הטובה ביותר של האריחים לתשתית. 

ללא יישום כלל זה, תיתכן סבירות 
גבוהה לנשירת אריחים עם שכבת 

הדבק מהתשתית.

לפני הנחת האריח, יש לוודא כי 
הבסיס לחיפוי הוא חלק, ישר 

ויבש. בעבודות ריצוף על גבי מדות 
מתפלסות מהירות, יש להשתמש בכלי 

חד )שפכטל או מסמר( כדי לסמן 
"רשת" של שורות הצטלבות בזווית 

של 90 מעלות. כשבצומת של שורות 
אלו לא תהיה התפוררות של המדה, 

זה הסימן שפני השטח מוכנים להנחת 
אריחי הרצוף.

יש להחליט על סדר רציפות שבו 
יבוצעו עבודות החיפוי. במידה 

שהדבקת האריחים תבוצע במקביל 
לעבודות בנייה אחרות, יש להשלים 

לפני כן את כל עבודות הבנייה 

)למשל, התקנת החלון והפתחים, 
ומסגרות הדלת( ורק אז להמשיך 

עבודות החיפוי. 

היכן להתחיל את הדבקת האריחים, 
על הקירות או הרצפות? אין לכך 
תשובה חד משמעית אחת. ישנם 

מומחים הממליצים להתחיל מהרצפה, 
אחרים מעדיפים להתחיל בהנחת 

אריחים על משטחים אנכיים. אנחנו 
סבורים כי יש להתחיל מהקירות ולא 
מהרצפה. אבל גם אם תחליטו אחרת, 

יש לזכור כי הדבקת אריחים על 
הקירות תתחיל שלושה ימים לאחר 

סיום עבודות הריצוף. במהלך תקופה 
זו, צריך הדבק להתייבש במלואו. 

כדי לא לפגוע באריחי הריצוף בזמן 
עבודות החיפוי, מומלץ לכסות את 

הריצוף בקרטון.

חשוב לבחור את גודל השיניים של 
המרית )מלג'( לפי גודל האריח. 

גודל השן של מרית משוננת לפי 
הנחיות ת"י: 1555 חלק 2, חייב להיות 

בהתאם לשטח האריח. לדוגמה, 
לאריחים במידה 30*60 ס"מ, 

ששטחם 0.18 מ"ר, נדרשת מרית 
משוננת שגודל שיניה הוא 15-20 

)חיפוי פנים(

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

צילומים: באדיבות בי ג'י טכנולוגיות

המדריך
לחיפוי פנים

לאריחי קרמיקה יש מגוון תכונות שהופכות אותם לאריחים 
המועדפים בעיצוב מטבחים וחדרי אמבטיה, אבל כדי למנוע 

מפח נפש, יש להתייחס אליהם בצורה נאותה. כך תחפו את 
הקירות והרצפות באופן מושלם
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מ"מ. לעומת זאת, עבור אריחים 
שמידתם 30*30 ס"מ יש להשתמש 

במרית עם שיניים בגודל 8-10 מ"מ.

אחד המכשולים והליקויים 
השכיחים ביותר בתחום זה קשורים 

בבחירת סוג החיפוי, בחירת סוג 
הקרמיקה, אופן הביצוע, סקירות 

של מוצרים שונים, תווי תקן, עיצוב 
והמוצרים התואמים לדירה. 

להלן רשימת התקנים הרשמיים 
והמחייבים בישראל בנושא חיפוי 

פנים, קרמיקה ופסיפס:

ת"י 314: אריחי קרמיקה לחיפוי 	 
קירות ולריצוף.

ת"י 1353: אריחי פסיפס מקרמיקה 	 
וזכוכית.

בבחירת סוג דבק האריחים, חייבים 	 
להתייחס לספיגות האריחים. 

לדוגמה, באריחים עם ספיגות מעל 
BIII( 10%(, יש להשתמש בדבק 

מיוחד, כמו ביג'י +10.

ת"י 1555 חלק 2: מערכת פסיפס 	 
ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי 
בבניינים: חיפוי פנים. התקן חל 

על חיפויים המודבקים באמצעות 
דבקים בשיטת ההדבקה בסירוק, 

ומתאר את אופן ההשמה של חיפוי 
פנים. התקן קובע דרישות לתשתית, 

דרישות לבחירת סוג הדבק, לפי 
גודל האריחים וסוג התשתית, 

דרישות תפקוד, סטיות מותרות, 
דרישות תכנון וחוזק ההדבקה 

המינימלית לפי שטח האריח.

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

את סוג דבק האריחים יש לבחור 	 
לפי תקן ת"י 4004 חלק 1. קיימים 
דבקים שונים לאריחים, שעומדים 
בדרישות תקן ישראל 4004. לפי 

התקן ניתן להבחין באיכויות השונות 
של דבקי האריחים לפי: בסיס החומר 

המקשר )צמנט -C, תחליב-D או 

שרף -R (, זמן חופשי )רגיל או 
מאורך E-(, הידבקות לאחר בלייה 

.)T( במים או בחום, החלקה

חוזק ההדבקות של דבק צמנטי 	 
רגיל- C1 הינו מינימום 0.5 מגפ"ס 

אחרי אחסנה בתנאים שונים 
)באוויר, טבילה במים, ושהייה 

בתנור בטמפרטורה של 70 מעלות(. 
בדבק צמנטי משופר - C2  החוזק 
חייב להיות מעל 1.0 מגפ"ס בתנאי 

אחסון במעבדה.

אחת מהתכונות החשובות שקובעות 	 
את מחיר דבק האריחים היא 

עיווי רוחבי - דפורמציה רוחבית 
 – )transverse deformation(

.S – גמישות

את גמישות הדבק 	 
בודקים בכיפוף 

הנרשם במרכז עם 
הפעלת עומס תלת-

נקודתי על קורת 
דבק קשוי.

דבק ייחשב כלא 	 
גמיש, במידה 
שרמת העיווי 

הרוחבי שלו תהיה 
קטנה מ-2.5 מ"מ.

דבק ייחשב גמיש 	 
ברמה S1, במידה 

שרמת העיווי 
הרוחבי שלו תהיה 

2.5-5 מ"מ.

דבק ייחשב גמיש 	 
ברמה S2, במידה 

שרמת העיווי 
הרוחבי שלו תהיה 

גדולה מ-5 מ"מ.

הכמות ואיכות הפולימרים 	 
)דבקים אקריליים ולא אקריליים( 

האבקתיים מקנים את הגמישות 
לדבק האריחים.

יש צורך לעקוב אחר ההמלצות 	 
של יצרני החומרים, שבהם נעשה 

השימוש.  בהדבקה בעזרת דבקים 

של ביג'י טכנולוגיות אנו ממליצים 
מדי פעם לנתק את האריח מיד 

לאחר הדבקתו, בכדי לבדוק את 
מידת כיסוי פני השטח עם חומר 

ההדבקה. במידה שאין סימני 
מגע או מגע לא מספק )מגע פחות 

מ-85% משטח גב האריח(, יש 
להגדיל את עובי שכבת הדבק על 

ידי בחירת מרית משוננת עם שיניים 
גדולות יותר. להגדלת כושר הכיסוי 

של הדבק ניתן גם להוסיף מים. 
העובי הסופי של שכבת הדבקה 

חייב להיות 10 מ"מ מקסימום.

בשימוש באריחים גדולים: למרות 	 
העובדה שדבקים ביג'י 40, ביג'י 

63 וביג'י 2121 הם בעלי זמן חופשי 
ארוך, אנחנו ממליצים להקפיד על 
הדבקה על התשתית המסורקת כל 

עוד לא התייבשה )רטוב על רטוב(. 
מומלץ שמריחת הדבק תתבצע 

במקביל על התשתית ועל האריח.

חיפוי נחשב איכותי במידה שאין 	 
סדקים, צ'יפסים, מהמורות, אין 
סטיות במישוריות גדולות מ-3 

מ"מ לכל 2 מטרים, הפרש הגובה 
בין אריחים סמוכים לא גדול מ-1.5 

מ"מ, וחוזק ההדבקות של מערכת 
החיפוי יתאים לדרישות התכנון.

הקפדה ויישומם של התנאים האלה 
הכרחיים לחיפוי איכותי עמיד לשנים 

רבות. כל חריגה מביצוע התנאים 
עלולה לגרור עלויות תיקון עתידיות. 

הדבקים של ביג'י הם השילוב המושלם 
של איכות הדבקה, גמישות ותמיכה.

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

שברשותנו וניסיוננו הרב. אולם כיון 
שיישום העבודה אינו בשליטתנו, 

אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות 
המוצר בלבד. על המבצע לבדוק התאמה 

לצרכיו ולביצוע נאות של העבודה.

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

 טכנולוגיות, בטל': 08-6874236,  
פקס': 08-6874235
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מותנה בהרשמה מראש, לבעלי תעודת חבר בתוקף בלבד.
מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה.

ההתאחדות שומרת על הזכות לשנות את המועדים
או לבטל יום עיון בהתאם למספר המשתתפים.

שנה טובה
וחג שמח

יום עיון
יום עיון בנושא העסקת SP Metzer צנרת )ת״א(

עובדים פלשתינאים
)ת״א(

יום עיון וסיור
במפעל טמבור )עכו(

קורס עזרה ראשונה  )ת״א(

יום עיון וסיור במפעל
 BG BOND )בית גוברין(

יום עיון בנושא          
    בטיחות בעבודה  )ת״א(

יום עיון וסיור במפעל 
SIKA - גילאר
)א.ת. קדימה(

יום עיון וסיור
במרכז נירלט  )בני ברק(

 יום עיון וסיור
במפעל תרמוקיר )חורשים(

כנס  שנתי

2.1

8.4

17.2

13.5
11.6

5.3

1.5

16.126.2

28.5
14.6

יום עיון וסיור במפעל 19.3
SIKA - גילאר
)א.ת. קדימה(

יום עיון וסיור
במפעל כרמית
מיסטר פיקס 
)א.ת. קיסריה(

יום עיון וסיור
במפעל אורבונד

)אור יהודה(
2.7

יום עיון וסיור
במפעל איטונג

)א.ת. קסריה(

יום עיון וסיור
במפעל נשר

)רמלה(
6.810.9

יום עיון
SP Metzer צנרת

)ת״א(

קורס
עזרה ראשונה

)ת״א(

5.113.12

הכשרות וימי עיון מקצועיים
לשנת 2019

לחברי התאחדות קבלני השיפוצים

בכפר המכביה, ר״גחג אביב שמח

המשך מעמוד 22

אפריל 2019
)חיפוי פנים(

24

http://www.1design.co.il/


ינואר

אפריל

יולי

אוקטובר

פברואר

מאי

אוגוסט

נובמבר

מרץ

יוני

ספטמבר

דצמבר

להרשמה בטלפון 03-9584444, 053-8233337
info@rcu.co.il או במייל

מותנה בהרשמה מראש, לבעלי תעודת חבר בתוקף בלבד.
מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה.

ההתאחדות שומרת על הזכות לשנות את המועדים
או לבטל יום עיון בהתאם למספר המשתתפים.

שנה טובה
וחג שמח

יום עיון
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SIKA - גילאר
)א.ת. קדימה(
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במפעל תרמוקיר )חורשים(
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)רמלה(
6.810.9
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)ת״א(
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הכשרות וימי עיון מקצועיים
לשנת 2019

לחברי התאחדות קבלני השיפוצים
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)השתלמויות(

 אירועים
  והשתלמויות

ההתאחדות מקיימת באופן שוטף השתלמויות מקצועיות בשילוב החברות המובילות 
בתחום. הנה כמה מההשתלמויות שהתקיימו בחודשים האחרונים. תוכלו למצוא 

בגיליון זה פירוט של השתלמויות מתוכננות. צרו קשר כדי ליטול בהן חלק

ב-5 במרץ השתתפו חברי ההתאחדות ביום השתלמות 
במפעל בי ג'י בונד.

במסגרת ההשתלמות קיבלו הקבלנים הדרכות מקצועיות 
בנושאי צבע, איטום, הדבקות ע״י אושר חזן ויניב שושני. 

כמו כן, קיבלו הקבלנים הדרכת יישום רובה סופרו ורובה + 
פלקסיל 162 במעבדת חומרי בנין ע״י שלמה הורוביץ.

ב-20 בפברואר חברי התאחדות קבלני השיפוצים 
השתתפו ביום עיון בנושא העסקת עובדים פלסטינים.

ההרצאה הועברה על ידי מנהל אגף כח אדם ויחסי עבודה 
בענף הבניה ב התאחדות בוני הארץ מר איציק גורביץ.

החברים למדו במסגרת ההרצאה על תנאי ההעסקה של 
העובדים הפלסטינים, שמעו על העדכונים האחרונים 

בהסכם הקיבוצי וקיבלו מענה לשאלות בנושא.
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ב-26 בפברואר התקיים לחברי התאחדות קבלני השיפוצים יום 
עיון במרכז נירלט. 

החברים שמעו הרצאה בנושא ״עולם הפתרונות של נירלט״ 
ע״י מנהל הטכני מר מתן בירמן וקיבלו טיפים מעשיים בצביעה 

ויישום אפקטים דקורטיביים בהנחייתו של מר אסף בר עוז.

במהלך חודש ינואר התקיימו 2 קורסים עבודות בגובה 
בפרו פיגום - הדרכות לעבודה בגובה תל אביב, 

ע״י מדריך מוסמך תומר לוי . בכל מפגש השתתפו 
כ-10 חברי ההתאחדות, קבלני שיפוצים. בקרוב 

ייפתחו תאריכים נוספים לקורס עבודה בגובה, לחברי 
ההתאחדות .

ב-16 בינואר, חברי 
ההתאחדות השתתפו 

ביום עיון בחברת גילאר 
- נציגת סיקה בישראל 

במפעל בקדימה. את 
ההדרכה העבירו אילן 

לוי - מנהל מכירות בתי 
מסחר ויעל פוקס - יועץ 

טכני, הדרכה והדגמות.
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חשוב שהקבלן לא יחסוך 
בחומרים. רבים מהקבלנים 

מודעים לכך, כי הרי בסופו של 
דבר הם ישלמו בשעות שירות, אם משהו 
לא יעמוד בתקנים. יש שפע של חומרים 

שונים בשוק, הקבלנים עובדים איתם 
ומתעדכנים בכל זמן נתון. מניסיון אישי, 

קבלנים שאני סומכת עליהם בוחרים 
בחומרים הנכונים, גם אם הם עולים יותר, 

מכיוון שהם מודעים להשלכות. מעבר 
לכך, הדברים מוגדרים בכתב הכמויות 

- הגדרת חומרים בשלבי הבנייה, 
אינסטלציה, איטום וכו', כדי להימנע 

מכשלים במהלך הבנייה ולאחריה.

חשוב שהקבלן יעבוד 
לפי הנחיות מוגדות של 

מתכנן הפרויקט, שכן 
אם לא יעשה כך סיכויי הצלחתו 

קטנים משמעותית, בעיקר ברמת 
הגימורים, שלא ייראו כפי שתוכנן. 

זהו למעשה אחד התנאים העיקריים 
לקבלת הקבלן לעבודה. במרבית 

המקרים מוצא מכרז קבלנים מטעם 
הלקוח, שנשלח לקבלנים מומלצים. 
במידה שהצעות המחיר שמתקבלות 
מכולם זהות פחות או יותר, במרבית 

המקרים ייבחר קבלן שמעצב 
הפרויקט מכיר את טיב עבודתו 

ועבד אתו בעבר. במידה שנבחר 
קבלן אחר, תפקידו של המתכנן/

מעצב לעשות כל מה שניתן בכדי 
שיעמוד בסטנדרטים ובדרישות, 
גם אם המשמעות היא לפקח עליו 
בשטח ולסמן אתו קירות, נקודות 

חשמל וכו'. 

יחד עם זאת, השיפוץ כולו לא 
יכול להיות בשליטתו המלאה של 
המעצב. עדיין ייתכנו אי סדרים 
ברמת הגימורים, עמידה בלוחות 
זמנים וכו'. לאורך כל התהליך, 

חשוב שהקבלן יהיה כפוף ומדויק 
לתוכניות. אם משהו לא ברור, יש 

לשאול את המעצב או האדריכל 
שאחראי על התוכניות.

)עיצוב פנים()המשולש של הקבלן, המעצב והדייר(

 מעצבת הפנים ענבל ברקוביץ', 
צילום יהודית הופמן

מעצבת הפנים ענבל ברקוביץ, המתמחה בתכנון דירות 
ובתי יוקרה, מצפה מהקבלן לא לחסוך בחומרים, 
ולהיות שירותי נגיש ואדיב ללקוחות, וגם לשכנים

       4 עצות
 לשיתוף פעולה פורה

בין כל הצדדים שלוקחים חלק בשיפוץ

12

חשוב שהקבלן יהיה שירותי, נגיש 3
ואדיב. לקוח שאומר את דעתו הוא 

לא לקוח רע, אלא לקוח שיכול 
לקדם את כולנו לתוצאה טובה 

יותר. בנוסף, הקבלן צריך תמיד 
לעבוד בשיתוף פעולה גם עם קבלני 
המשנה: מיזוג, אלומיניום וכו'. הוא 
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בתמונות פרוייקטים של מעצבת הפנים ענבל ברקוביץ, צילומים: אלעד גונן

4

צריך לקבל את פניהם ולהדריך אותם, 
בהתבסס על הידע שצבר אודות 

הפרויקט. על הקבלן להשאיר את 
פרטיו בשטח הציבורי של הבניין, כדי 
שאם משהו מפריע לאחד הדיירים הוא 

יהיה זמין ונגיש. השירותיות היא לא 
רק מול הלקוח עצמו, אלא גם כלפי 

סביבתו. חשוב לדאוג שהקבלן ישמור 
על השטחים הציבוריים של הבניין 
והמקום שבו הוא עובד. לנקות את 
השטח, לא להשאיר פסולת. שכנים 

לרוב סובלים מאוד מהשיפוץ, שכולל 
באופן טבעי המון אבק, לכלוך ורעש. 
אחד מתפקידיו של הקבלן הוא למזער 

נזקים לאורך התהליך.  

חשוב שיהיה שיתוף פעולה ושקיפות מלאה עם כל הנוגעים בדבר. אנחנו 
עסוקים כל הזמן בלפתור עניינים ובלתמ"ים שצצים תוך כדי תנועה. הנחיות 

נכונות, ותיאום ציפיות בתחילת הפרויקט, וכן סט תוכניות וכתב כמויות 
ממזערים את ההפתעות והנזקים. הקבלן יודע למה לצפות, וגם הוא צריך 

להיות הוגן כלפי עצמו, שאכן יוכל לעמוד בסטנדרטים של הפרויקט, להיות 
מעורב בו ולא רק לספק פועלים ולא להיות בשטח.
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רשם הקבלנים מגבש צעדים למיסוד ענף האינסטלציה 
בישראל – בתשובה רשמית לפנייה של התאחדות קבלני 

השיפוצים דיווח הרשם כי השנה יגובשו מבחנים מקצועיים 
לעוסקים בתחומי האינסטלציה והאיטום. צעד זה יאפשר 
לערוך רישום של קבלני אינסטלציה מקצועיים, וכך יוכל 

הציבור לבחור בקבלנים מורשים בלבד, אשר קיבלו 
אסמכתא מהמדינה על רמת המקצועיות והניסיון שלהם. 

בניגוד למדינות רבות בעולם שבהן נדרשת הכשרה מקצועית 
והסמכה לעבודות אינסטלציה, בישראל התחום פרוץ וכל 

אדם רשאי לקרוא לעצמו אינסטלטור. במשך 15 השנים 
האחרונות לא התקיים רישום חדש של העוסקים בתחום 

ברשם הקבלנים, ואינסטלטורים מקצועיים לא יכלו לזכות 
בהכרה רשמית מהמדינה. בכוונת הרשם לערוך מבחני 

מקצוע ובטיחות ולאפשר רישום גם לקבלני איטום. 

מדובר במהלך המתבסס על הצעדים שנעשו להסדרת 
העוסקים בתחום השיפוצים, שבמסגרתם הוחלט על ביצוע 
מבחנים מקצועיים לקבלני שיפוצים, וכן הוחלט על קביעת 

סיווג חדש שיאפשר גם לקבלני שיפוצים העוסקים בעבודות 
קטנות להיבחן ולקבל סיווג רשמי מהמדינה. בתחילת החודש 

פנה יו”ר התאחדות קבלני השיפוצים, ערן סיב, אל רשם 
הקבלנים עו”ד אילן אליהו, וביקש ממנו לפעול מיסוד ענף 

האינסטלציה, וכן להוסיף סיווג שיותאם לעובדים בקנה 
מידה מצומצם. 

סיב כתב בפנייתו כי “לפי הערכות, בענף האינסטלציה 
עובדים כיום כ-35 אלף אינסטלטורים שמבצעים עבודות 

בהיקפים קטנים יחסית.. במידה ונצליח ליצור הליך רישום 
לקבלנים העובדים באינסטלציה בלבד, בדומה להליך 

הרישום של קבלני שיפוצים כיום, תוך דרישה לביצוע מבחן 
המשקף את הידע המקצועי הנדרש בענף, נוכל למגר את 

תופעת החאפרים גם מענף זה”. סיב הוסיף כי “לצערי אנו 
עדים ליותר ויותר מקרים מצערים שבהם קבלנים העוסקים 

כביכול בענף האינסטלציה עוקצים אנשים רבים, ביניהם 
מבוגרים וחסרי ישע”.

עו”ד אליהו, המשמש רשם הקבלנים, השיב כי מסכים 
לדברים ופועל כיום להסדרת תחום ההכשרות המקצועיות 
מול גורמים שונים במשק, בהם מכון התקנים, הסתדרות 

עובדי הבניין, מרכז הבנייה הישראלי ועוד. הרשם הודיע כי 
במהלך 2019 יגובשו מבחנים לענף -190אינסטלציה ו--134

איטום מבנים, אשר יביאו לרישום העוסקים המורשים 
בתחום ויאפשרו לציבור לשכור עובדי מקצוע מורשים בלבד 
ולהימנע מחאפרים. לדבריו, “בשנים הקרובות אפעל לקיים 

מבחנים בענפי המשנה המרכזיים והבסיסיים כך שלכל קבלן 
תהיה האפשרות לקבל הכשרה, להיבחן ולהירשם בפנקס 

הקבלנים בתחום עיסוקו”. 

סיב אמר בתגובה לתשובת הרשם כי “זהו צעד עצום 
לאינסטלטורים ובעיקר לציבור. המדינה צריכה למסד ענף 

זה ולהגן על הציבור מגורמים לא מורשים שמקצועיותם 
מוטלת בספק ועלולים לגרום נזקים, אם בחוסר מקצועיות 
ואם בזדון חלילה. ישראל עושה צעד גדול לכיוון ההסדרה 

הנהוגה במדינות מערביות רבות”.

)היה בעיתון(

לאחר 15 שנה:

אושרה רפורמת הפיגומים 
באתרי בנייה

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה בינואר את 
רפורמת הפיגומים באתרי הבנייה באופן סופי, לאחר שיו"ר 

ההסתדרות אבי ניסנקורן ביקש לקיים שביתה כללית במשק, 
באם התקנות בחדשות לא יאושרו.

אחת ההסכמות המרכזיות שגובשו בין ההסתדרות למדינה 
בנובמבר 2018 נגעה בנושא שיפור הפיגומים. נקבע אז כי 
הקבלנים יחויבו לאמץ את התקן האירופי לבניית פיגומים 

תוך שישה חודשים, והאימוץ יוחל על כל הפיגומים 

המדינה תערוך מבחנים 
מקצועיים לאינסטלטורים
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בגובה של שישה מטרים ומעלה. אימוץ התקן האירופי של 
הפיגומים בפועל אמור היה להתחיל באפריל, אך הקבלנים 

טענו כי לא יספיקו לעמוד בלו"ז

לשם כך, נדרש הליך חקיקה מהיר. ואולם כדי להימנע 
משביתה כללית החליטה הוועדה לאשר את התקנות 

החדשות, שיחייבו שימוש בפיגומים בתקן אירופי, באופן 
סופי - וללא הצורך לקדם אותן בחקיקה נוספת. בעקבות 

זאת הודיעה ההסתדרות על ביטול השביתה.

לפי הפשרה שהושגה, באתרי בנייה של מעל 30 מטר יחויבו 
הקבלנים להשתמש בפיגומים חדשים תוך חצי שנה. באתרים 
של 8-30 מטרים )עד 4-5 קומות( תוך שנה וחצי, ובאתרים 
עד שמונה מטרים תוך שלוש שנים. עם זאת, נקבע כי פיגום 

קיים שיסומן על ידי היצרן המקורי כעומד בתקן החדש - 
יישאר בשימוש.

תעודת הוקרה להתאחדות 
קבלני השיפוצים

בכנס של לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל )להב(, 
שנערך בדצמבר, הוענקה תעודת הוקרה לתרומת התאחדות 

קבלני השיפוצים, באמצעות חברת א. שירן שבניהולו של 
בנצי נהמי, לטובת שיפוץ דירה של משפחה מעוטת יכולת 

מחולון שנשרפה, והשבתה למצב ראוי למגורים. זאת, 
במסגרת הפעילות החברתית שההתאחדות יוזמת באופן 

שוטף. את התעודה העניקו שר הכלכלה אלי כהן ויו"ר להב, 
עו"ד רועי כהן.

)על המדף(

אורבונד מציגה: פתחי שירות לבניית גבס
מוצר חדשני שימנע הריסה מיותרת של קירות ותקרות

פתחי שירות הם בין הטכנולוגיות הפשוטות והמופלאות 	 
המספקים פתרון משלים לשיטת הבנייה בלוחות גבס, בדיוק 
בהיבטים אלה, ומאפשרים מקסום היתרונות שבשיטה ומיצוי 

מירב תועלותיה. 
פתחי שירות נועדו לאפשר גישה קלה, נוחה ופשוטה למערכות 	 

חשמל סמויות, מגופים ושסתומים של מערכות מים וגז, מרכזות 
אבטחה וכדומה, המותקנות בחלל מחיצות הגבס או מעל תקרות 

גבס תותבות. פתיחת וסגירת פתח השירות מבוצעת בלחיצה 
קלה עם הידיים ללא צורך בכלי 

עבודה.
כל פתחי השירות שאנו 	 

מציעים הם סמויים, 
במישור אחד עם 

לוח הגבס ועשויים 
ממסגרות אלומיניום 

המשתלבות באופן 
מוחלט בלוח הגבס, 

ללא צירים וידיות 
בולטות

למידע טכני ומידע נוסף  
www.orbond.co.il 

03-6342853

BG40 ביג’י בונד מציגה: דבק

דבק חזק בעל עמידות גבוהה הנושא תו תקן ישראלי 
בעבודות ריצוף וחיפוי אריחי קרמיקה או פורצלן, בשיפוץ 	 

או בבנייה חדשה, חשוב שלא להתפשר על סוג הדבק. 
דבק הקרמיקה BG40 מבטיח את הדבקת האריח בחוזק רב 	 

למשטח שעליו הוא מיושם, באופן שימנע תזוזה או נפילה. 
בנוסף, הוא בעל עמידות לאורך שנים בעומסי משקל, 
בחשיפה למים ולשמש ובשינויי טמפרטורה קיצוניים. 

לייעוץ מקצועי ולמידע נוסף: 
 www.b-gtech.com

08-6874006

מימין: ערן סיב, עו"ד רועי כהן, שאבי ונטורה והשר אלי כהן
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     שירות הוא עניין של גישה...

            פתחי השירות בעלי טכנולוגיה פשוטה ומתקדמת המספקת פתרון משלים לשיטת הבנייה בגבס, 

        המשתלבות באופן מוחלט בלוח הגבס, ללא צירים וידיות בולטות.         פתחי השירות סמויים, קבועים במישור לוח הגבס ועשויים ממסגרות אלומיניום

פתחי שירות


