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חברים שלום רב,

אני שמחה וגאה לפתוח את דבריי כמנכ"לית 
ההתאחדות, לאחר שכיהנתי במשך כ-4 שנים 
בתפקיד יועצת משפטית ומנהלת ההתאחדות 

וכבר בפתח הדברים מבקשת להודות 
ליו"ר ההתאחדות, ערן סיב וחברי הנהלת 
ההתאחדות על המינוי לתפקיד חשוב זה.

בנימה אישית, קצת עלי – עורכת דין 
במקצועי, בעלת תואר ראשון במשפטים 
מהמרכז הבינתחומי הרצליה ותואר שני 

במשפטים, בהתמחות בגישור ומשא ומתן, 
מאוניברסיטת בר אילן. 

אני נשואה, אם לשתי ילדות ומתגוררת 
בהרצליה. טרם עבודתי בהתאחדות, עבדתי 

במשרד ראש הממשלה במגוון תפקידים 
מסווגים, ובתפקידי האחרון שימשתי שיועצת 

משפטית לאגף משאבי אנוש. בהמשך 
לכך, עבדתי במשרד עורכי דין מן השורה 

הראשונה. בשנת 2016 התחלתי את עבודתי 
בהתאחדות כיועצת משפטית ומנהלת 

ההתאחדות.

עם תחילת דרכי בהתאחדות, התגלה בפני 
ענף השיפוצים כענף המכיל בו קבלנים 

אמינים, ישרים ומעל הכל מקצוענים אשר 
אוחזים בידע נרחב בכל רבדי עבודות 

השיפוץ, ענף הצמא להסדרה .  

לאורך שנות עבודתי בהתאחדות הצלחנו 
להוביל מהלכים פורצי דרך למען העוסקים 

בענף אך לא רק – שכן מפירות עמלינו 
נהנה גם הציבור הרחב אשר זוכה להכניס 
לביתו בעלי מקצוע אשר מחזיקים ברישיון 

לעסוק בעבודות שיפוצים מטעם משרד 
הבינוי והשיכון, קבלנים אשר עברו הכשרות 
מקצועיות בהתאחדות וצלחו את הבחינות 

מטעם משרד הבינוי והשיכון.

אנו מצויים כיום בשיאו של משבר עולמי, 
ולצערנו משבר זה לא פסח על ענף 

השיפוצים. אנו שומעים את קריאות הקבלנים 
העצמאים ועושים כל שביכולתנו כדי להיטיב 

עם מצב הענף. בזכות מאמצי ההתאחדות, 
ענף השיפוצים זכה למעמד של ענף חיוני 

למשק אשר ממשיך לעבוד במתכונת מלאה 
גם בימי הסגר עקב התפרצות נגיף הקורונה. 

בד בבד, בימים אלה אנו מציעים לקבלנים 
לפקוד את ההכשרות המקצועיות שאנו 

מציעים לחברי ההתאחדות, להיחשף לחומרים 
ולתקנים החדשים הרלוונטיים לענף וכן 

ללמוד כיצד לשווק נכון את העסק.

בנוסף, בקרוב אנו נשיק מיזם חדש – שיפוץ 
למען הקהילה, וזאת בשיתוף עם המשרד 

לקידום וחיזוק קהילתי בראשותה של השרה 
אורלי לוי ומנכ"ל המשרד לקידום וחיזוק 

קהילתי – חגי רזניק. 

בשלב ראשון, נפנה לשיפוץ מבנים קהילתיים 
למען ילדים ונוער בסיכון, מעונות לנשים 

מוכות, מועדונים של ניצולי שואה וכדומה. 
ההתאחדות תפרסם קול קורא לקבלנים לקחת 
חלק בעבודות השיפוץ ולתרום חזרה לקהילה. 

עבודות השיפוץ יתבצעו בשיתוף הרשויות 
המקומיות והמשרד לקידום וחיזוק קהילתי. 

מדובר ביוזמה מבורכת וחשובה בייחוד בימים 
קשים אלה.

בשלב השני, צפויים להתבצע פרויקטים 
לשיפוץ בתים של מעוטי יכולת בהתאם 

לקריטריונים שייקבעו בהמשך.

אנו נשמח לראות אתכם לוקחים חלק במיזם 
זה וכמובן שנמשיך לעדכן על ההתפתחויות 

בקרוב.

אנו עומדים כאן לרשותכם בכל עת.

 אל תהססו לפנות לצוות ההתאחדות 
בטל' 1-700-700-426

בברכת פרנסה טובה ובריאות איתנה לכולם.

דבר המנכ״לית

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

קבלני השיפוצים

שורדים את 
המשבר העולמי

התאחדות קבלני 
השיפוצים מקדמת 

מספר פרויקטים 
ושיתופי פעולה, 

כדי לסייע לקבלני 
השיפוצים בתקופה 

המורכבת של משבר 
הקורונה



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  |  03-9019000
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אין כמו לאטום את הגג
עם המוצרים של בי.ג'י. בונד 

בי.ג'י. גלו
 ציפוי אקרילי גמיש מתקדם לאיטום גגות וקירות.

 חומר אטימה בעל ביצועים גבוהים על בסיס תחליב 
אקרילי טהור מהפכני.

 שילוב אופטימאלי של התכונות הנדרשות
לציפוי מעולה:

הידבקות, כושר מתיחה בטמפרטורה נמוכה, 
גמישות, התנגדות ל-UV, קלות ופשטות ביישום.

 נדבק היטב למרבית המשטחים:
ביטומן, עץ, בטון, לוח אזבסט או גגות אספלט.

בי.ג'י. גג משוריין
 מהווה צפוי מגן על הגג מפני חדירת מים בחורף 

והתחממות הגג בקיץ.

 הציפוי מיועד לאיטום גגות בטון שטוחים ומשופעים, 
גגות אסבסט וגגות פח.

 מוכן לשימוש, אין צורך בדילול נוסף.

 יישום במריחה או בהתזה.

 ציפוי אטום, גמיש וחזק.

 יכולת גישור על פני סדקים.

בי.ג‘י. בונד - לבחור נכון!
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אלי שושן, 73, חבר הנהלת התאחדות 
קבלני השיפוצים והגזבר, היה אחד 
מהאנשים שכבר ב-2001 דחפו את 

יו”ר ההתאחדות, ערן סיב להקים גוף 
מייצג עבור קבלני השיפוצים. “כשערן 

בא אלי עם הרעיון, עודדתי אותו - 
יחד עם האחים נחמיאס - שיקים את 

ההתאחדות. כך התחלנו ביחד מסע שכלל 
הפגנות ובג”ץ, ועברנו תלאות של שנים. 

בשמונה השנים האחרונות מתחילים להכיר 
בנו, והבאנו מנהלת ויועצת משפטית, נטלי 

שמעון-ויינשטיין, שקידמה אותנו ב-300 
אחוז”.

שושן, לשעבר בעלים של חברת אליחי 
קבלנים בע"מ, אוחז בתפקיד חשוב נוסף 
בהתאחדות – גישור בין קבלני שיפוצים 
ללקוחות שנקלעו לחילוקי דעות, בעיקר 

כספיים. “מכיוון שאני מאוד ותיק במקצוע, 
צוות ההתאחדות מפנה אלי קבלנים 
בתחילת דרכם להתייעצות מקצועית 

וקבלת הדרכה בעבודה בשטח. כמו כן, 
כאשר מתגלעים חילוקי דעות בין קבלנים 

חברי ההתאחדות ללקוחותיהם הצדדים 
מופנים אלי למתן חוות דעת וניסיון 

גישור. כאשר עולה הצורך אני ומנכ"לית 
ההתאחדות פוקדים את אתר השיפוץ 
ומבצעים הליך גישור בשטח. המטרה 

היא להיטיב עם הצדדים על מנת להגיע 
להסכמות המקובלות עליהם ולהימנע 

מהליכים משפטיים אשר יכולים להימשך 
תקופה ארוכה ולעלות בכסף רב עבור שני 

הצדדים".

"אנו נתקלים בטענות שונות, הן מצד 
הלקוחות והן מצד הקבלנים – לדוגמא, 

לקוחות לרוב טוענים כי הקבלן לא ביצע 
את מלוא עבודות השיפוץ אליהן התחייב 

בראשית הדרך או לחילופין מבקשים לתקן 
עבודות שבוצעו לא לרוחם. מאידך, טוענים 

קבלנים כי לא קיבלו את מלוא התשלום 
המגיע להם וכי תוך כדי עבודות השיפוץ 

התגלו ליקויים נוספים אשר יש בצידם 
עלות נוספת."

אנו בהתאחדות שומעים את טענות 
הצדדים בנפרד, מעיינים בהסכם עליו 

חתמו הצדדים ואף מגיעים לאתר השיפוץ 
על מנת להתרשם מטיב העבודה שביצע 

הקבלן ומגשרים בין הצדדים על מנת 
להגיע עמק השווה".

חבר הנהלת 
התאחדות קבלני 

השיפוצים אלי 
שושן, מוותיקי 

הענף, אוחז 
בתפקיד חשוב: 

גישור בין קבלני 
שיפוצים ללקוחות. 

“גם אם נפסוק 
לטובת הלקוח, 

הגישור בהתאחדות 
משתלם לקבלן 
– פנייה לרשם 

הקבלנים עלולה 
לפסול את רישיונו”
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ראיון

 "רוב הפניות 
אלינו נעשות בכלל 

על ידי הלקוחות"



עו״ד נטלי שמעון ויינשטיין, מנכ״לית 
ההתאחדות, אשר לוקחת חלק בהליכי 
הגישור, מציינת כי  "עד כה, ביצענו לא 
מעט הליכי גישור מוצלחים ואנו מצויים 

בעיצומם של שלושה הליכי גישור נוספים 
בימים אלה ממש. תקופת שיפוץ היא 

תקופה רגישה לכל הצדדים המעורבים – 
לעיתים מתגלות תקלות בדרך אותן לא ניתן 

היה לצפות מראש, ולכן אנו מעודדים את 
כלל הקבלנים והציבור הרחב לערוך חוזה 

מסודר עם כתבי כמויות ולאורך כל תקופת 
השיפוץ במידה ומתגלות תוספות שלא היו 
ידועות מראש להעלות גם אותן על הכתב 
בסיכום העלות הנגבית עבור העבודה. כך, 

יכולים להימנע ויכוחים עתידיים בנוגע 
לגובה התשלום והעבודה שבוצעה."

לדבריו, “לפעמים בסכסוכים כספיים, בהם 
הקבלן מביע חשש כי לא יקבל את מלוא 
התשלום ומאידך הלקוחות לא מעוניינים 

להעביר את התשלום טרם סיום העבודה - 
אנו מציעים להשאיר את הכסף בנאמנות 

עד לבירור העניין וסיום העבודה לשביעות 
רצונם של הלקוחות והקבלן". כך, הצדדים 

יכולים להמשיך ולהתקדם בעבודות השיפוץ 
מבלי שעומדת ביניהם עננת התשלום.

בקרב קהל הלקוחות קיים חשש כי 
ההתאחדות פועלת למען הקבלנים ועלולה 

להיות מוטית לטובתם. בשיחת טלפון 
אחת עמי או עם מנכ"לית ההתאחדות 

חשש זה נמוג לחלוטין. מטרתנו 
בהתאחדות היא למסד את הענף ולמגר 
את תופעת 'החאפרים' הנודעת לשמצה. 

ענף השיפוצים מכיל קבלנים אמינים, 
ישרים ומקצועיים. מטבע הדברים, גם 

קבלנים מקצועיים נקלעים לסכסוכים 
עסקיים אותם ניתן לפתור בקלות יחסית 
בהליך גישור. אנו מאמינים כי כלל חברי 

ההתאחדות הינם קבלנים ישרים ואמינים 
שעושים את עבודתם במלוא הרצינות 
והמקצועיות. מטרתנו המשותפת היא 

לטובת הלקוח והקבלן כאחד שכן האינטרס 
הוא משותף – סיום העבודה לשביעות רצון 

הצדדים. משכך, אנחנו דוגלים במשפט 
- איפה שיש רצון יש דרך. אנו מאמינים 
שתמיד ישנה דרך אלטרנטיבית לפתרון 

סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט 
ומעטים המקרים בהם לא הצלחנו לפתור 

סכסוך על רקע עבודת שיפוץ." שושן 
מדגיש ומציין כי הליך הגישור נעשה ללא 

עלות ובהתנדבות מלאה.

שושן החל לעבוד בשיפוצים בגיל 12, אז 
הצטרף לאביו. “אבא שלי עבד בעיריית תל 

אביב עד 14:00, ואז עבר לעבוד בשיפוץ 
כדי לפרנס משפחה בת שמונה נפשות, 

ואני עבדתי יחד אתו. עבדתי פיזית בכל 
המקצועות: צבע, מחיצות גבס, PBC ועוד. 

במשך 30 שנה עבדתי רק עם מוסדות 
וחברות, בהן רב בריח, דלק, מרכז הטקסטיל, 

משרדי עורכי דין, קופת חולים מאוחדת - 
מרפאות ובתי מרקחת. היו לי עובדים משלי. 

בחמש שנים האחרונות אני עובד בניהול 
פרויקטים, ועוזר לחברים קבלנים.

אני כבר לא סוחב לבד חומרים כבדים, 
ולוקח פועלים שיעזרו אם צריך. היום 

אני מבצע בעיקר עבודות צבע, חשמל, 
אינסטלציה, הדבקת טפטים.

“אנחנו קבלנים. לא עשינו תארים רשמיים, 
אבל עשינו שורת תארים באוניברסיטה 

של החיים. אנחנו פסיכולוגים, אנשי יחסי 
ציבור, מנהלי חשבונות ומהנדסים לעת 

מצוא. אנחנו יכולים לתת רעיונות ועצות 
למהנדסים לגבי חיזוקי מבנים, ואנחנו גם 

אמנים – עושים יצירת אמנות מבית הרוס. 
זה מה שמשך אותי למקצוע מאז ומעולם”.

עם זאת, הרבה השתנה מאז ששושן החל 
להתמקצע באוניברסיטה של החיים. “מאז 

שהתחלתי לעבוד בענף, משקל שקי 
המלט ירד מ-50 ק”ג ל-25 ק”ג. בכלל, 
היום הטכניקה השתכללה בכל הנוגע 
לסחיבת חפצים וחומרים ולהעלאתם 

לקומות העליונות. אני דור המדבר, אז בית 
הספר שלנו היה ברחוב, עבדנו בחום כבד 

עם לבנים על הגב. מאחר ואני ממקימי 
ההתאחדות אני מרשה לעצמי להסתכל 

במבט לאחור על כברת הדרך שעברנו 
ואני יכול לומר בפה מלא שאני מאוד גאה 

בהתקדמות של ההתאחדות, בפעילות 
שלנו למען הענף ואני צופה כי ההתאחדות 
תמשיך בפעילותה המבורכת, תצמח ותגדל 

ותמשיך להוביל לשינוי של ממש בענף – 
למען הקבלנים והציבור הרחב.
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חברי הנהלת ההתאחדות בכנס השנתי. מימין: רן כהן, איציק בלס, אלי שושן, ערן סיב, שאבי 
ונטורה, אלון גבריאל ובנציון נהמי. צילומים: רמי חכם

״מהאחראים להצלחת ההתאחדות וקידום הענף״
יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים ערן סיב מספר על היכרות ארוכת שנים, חברות ושותפות 

לדרך: "את אלי אני מכיר כ-30 שנה. בתחילת הדרך, כאשר נאלצנו לעתור לבית משפט 
העליון, לטובת קבלני השיפוצים, אלי היה מהראשונים להרים את הכפפה לעזור ולהתייצב 

לימיני בכל מה שצריך.

בשביל אלי ההתאחדות הינה פרוייקט חיים. אכפת לו מכל מה שקורה בענף וחשובה לו  
מאוד הצלחת ההתחאחדות. אני יכול להגיד בפה מלא שאלי שושן הוא אחד האנשים שלולא 

תמיכתם ועזרתם, לא היינו מגיעים להישגים החשובים". 



אם לאחר חודש או חודשיים התחושה 
היתה שההחזרה לשגרה, בכל התחומים, 
תהיה מהירה, היום ההנחה היא שצפויים 

שינויים מרחיקי לכת, שישפיעו גם על ענף 
השיפוצים, כך מעריך יורם בלומנטל, מנכ"ל 

 Cushman & Wakefield-משותף ב
Inter Israel. אינטר ישראל הינה חברת  
שירותי הנדל"ן העסקי – מסחרי הותיקה 
בישראל, שליוותה מאות עסקות גדולות 

במהלך השנים.

לדבריו, היום ברור כי צריך ללמוד לחיות 
עם הקורונה ולחיים איתה יהיו השפעות, 

גם במחירים, גם בסוג הבנייה וגם בעבודות 
השיפוץ – שיצטרכו לתת דגש על השינויים 

הן במקומות העבודה והן בבית.

מה ההשפעה הצפויה על 
קבלני השיפוצים?

"לא הכל שלילי בעקבות הקורונה. יש גם 
תמורה חיובית. למשל, החברות הגדולות 

גילו את היכולת לעבוד מהבית. עדיין מוקדם 
מדי לקבוע שחלק גדול מהעובדים יעברו 
לעבוד באופן קבוע מהבית. נוכל לראות 

את ההשפעה בעוד שנה, כי זה דברים שאי 
אפשר למדוד ברמה של שבועות".

"עם זאת, יכול להיות שזה יהיה הדבר הכי 
טוב שקרה לנו, שכן אנחנו הרבה יותר 

יעילים עם הזמן שלנו, לא יושבים בפקקים 
ולא מבזבזים זמן בשיחות מסדרון, אלא 

עובדים באופן ממוקד".

השינוי הזה, מסביר בלומנטל, יביא איתו 
לכמות גדולה של שיפוצים והתאמות: "אם 

המגמה תמשך, אנחנו עומדים לפני שינוי 
במבנה המשרדים וגם במבנה הבית. מי 

שיעבוד קבוע מהבית, לא ילך סתם לתפוס 
פינה במטבח כמו שזה קורה אולי היום. 

נצטרך לבנת פינות עבודה מסודרות".

גם במבני המשרדים עצמם, צופה בלומנטל 
שינויים, כגון שימוש רב יותר במחיצות 

קלות במקום בניית קירות, על מנת לייעל 
"שינוי מבני" במידה וצריכים, חזרה לישיבה 

במשרדים במקום חלל פתוח או שימוש 
רב יותר בטכנולוגיות שמיתרות מגע כמו 

דלתות אוטומטיות וכו. שינוי נוסף יכול 
להיות במסת השטחים שחברות יקחו 

לעומת מה שהיו לוקחים בעבר; בין אם זה 
שטח גדול יותר לאפשר ריווח גדול יותר בין 

העובדים או להפך, אם זו חברה שהמודל 
שלה יכול לעבוד בחלקו מהבית. כך או כך 

אנו בטוחים שהמשבר יביא לחשיבה מחדש 
במבנה הארגוני של חברות.

תהליך הפוך 
לדבריו, זהו תהליך הפוך למגמות של 

השנים האחרונות: "עד לאחרונה, הבית 
נכנס למשרד עם העיצוב. חברות רבות 

הכניסו אלמנטים ביתיים למשרד – סלונים, 
פינות ישיבה, איזורי משחקים ומנוחה, 

מטבח מאובזר וכו'. הכל כדי לעודד את 
העובדים להשאר שעות ארוכות בעבודה. 

כעת נעמוד בפני תהליך הפוך – פינות 

איך תשפיע 
הקורונה על ענף 

השיפוצים

ההאטה הנוכחית 
בשוק יכולה להיות 

דווקא הזדמנות 
גדולה לענף 

השיפוצים, מסביר 
יורם בלומנטל, 

מומחה לשירותי 
נדל"ן עסקי

יורם בלומנטל

   מאת נעם גל
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עבודה עם תאורה ואקוסטיקה משרדית 
וכל מה שצריך לגיבוי - חשמל תקשורת, 

מיזוג ושקט".

להערכתו, נראה את ההשפעה גם בבנייה 
החדשה, כאשר איזורים רבים יותר במשרד 

ובבית ייבנו עם מחיצות גבס קלות, 
שיאפשרו שינוי החלוקה הפנימית על 

פי הצרכים בקלות והסבת איזורי מגורים 
למשרד ולהיפך.

מעבר לרמת עיצוב הדירה, קובע בלומנטל, 
אפשר לראות, עוד לפני הקורונה, מגמה 

של שינוי בתכנון העיר, עם עירוב שימושים 
הולך וגדל – עם איזורים שבהם נבנות 

דירות לצד משרדים ואיזורי מסחר. הדבר 
בולט בעיקר בתכנון איזורי התעסוקה 

החדשים שבהם נבנות מאות ולעתים אלפי 
יחידות דיור, שנועדו לאפשר לעובדים לגור 

בסמיכות למקום העבודה.

ומה יקרה עם תתגשם 
התחזית וייתפנו שטחי 

משרדים בהיקף גדול, בשל 
מעבר לעבודה מהבית?

"רק בשבועות האחרונים היה פרסום של 
ועדות התכנון, שיפעלו לאפשר בחוק 

ההסדרים הקלה שלפיהשליש מהזכויות 

של משרדים, ניתן יהיה להסב למגורים. כך 
שהסבה משמעותית של משרדים למגורים 

נראית כיום סבירה מאוד וזה דבר שבהחלט 
יוכל גם לעזור להוזלת מחירי הדירות. צריך 
לזכות שמתחם משרדים של 100 אלף מ"ר, 

עם מסבים שליש למגורים, אפשר לקבל 
בבום 200 דירות".

ואם במקרה של מבנים חדשים, חלקם 
של קבלני השיפוצים יהיה צנוע יותר, 

הרי שברגע שהשינוי וההסבה תתרחש 
במגדלי משרדים קיימים שיתרוקנו, ייכנסו 
לשוק עשרות רבות של משרדים שיזדקקו 
לשיפוצים, כדי להסב את אותם משרדים 

לדירות מגורים. 

גם בלומנטל מסכים כי כמו שהתפרצות 
הנגיף הביאה עמה אתגרים בתחומים 

שונים, כך היא גם נושאת עמה הזדמנויות; 
הן לכלכלה בכלל ובנדל"ן בפרט.

השינוי הזה, מסביר 
בלומנטל, יביא איתו 

לכמות גדולה של 
שיפוצים והתאמות

pixabay :מבט על תל אביב. מקור
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ענף השיפוצים נחשב לענף גברי, אבל 
בהתאחדות קבלני השיפוצים לא פוחדים 

להוות דוגמה. בשנים האחרונות נרשמו 
בהתאחדות מספר קבלניות שיפוצים והחל 
מהשנה יש להתאחדות גם מנכ"לית – עו"ד 

נטלי שמעון-ויינשטיין.

המינוי של עו"ד שמעון-ויינשטיין עורר עניין 
רב בתקשורת ואפשר היה למצוא ידיעות 

וכתבות על המינוי בעיתונים וכלי תקשורת 
רבים.

בין היתר ערך עמה הכתב עופר פטרסבורג 
ריאיון בישראל היום. ניתן לראות צילום של 

הריאיון בעמוד זה.

אנו מביאים כאן את עיקרי הריאיון, לצד 
איזכורים נוספים למינוי.

איך את רואה את ענף 
השיפוצים ומה תשני?
"לפני שנכנסתי לתפקיד היועצת 

המשפטית ומנהלת התאחדות קבלני 
השיפוצים, לא ידעתי הרבה על הענף. עם 
תחילת הפעילות, התגלה בפני ענף מגוון 
מאד, מקצועי ומעניין. נחשפתי לקבלנים 

אמינים, שירותיים, ישרים ומעל הכל 
מקצוענים שעושים עבודת אומנות של 

ממש. לכן, אני רואה בתפקידי כמנכ״לית 
ההתאחדות, שליחות אמיתית ומאמינה 

שיש מקום להציף את הערך האמיתי של 
ענף השיפוצים בפני הציבור הרחב, שעדיין 

אינו מודע מספיק לשינוי המשמעותי 
שעבר הענף. בנוסף,  במסגרת פעילות 

ההתאחדות אנו נוקטים בצעדים להסדרת 
מעמדם של קבלני השיפוצים כקבלנים 

רשומים בפנקס הקבלנים ולהציג את 
תדמית הקבלן האמיתית - איש מקצוע 

אמין שנוגע בביתו של כל אחת ואחד 
מאיתנו בשלב כזה או אחר בחיים".

"הדרך לא תמיד קלה, אך במהלך 4 השנים 
שכיהנתי בתפקיד יועמ״ש ההתאחדות, 

הצלחנו להוביל שינוי במשרד הבינוי 
והשיכון ולהוסיף את סיווג הקבלני 131 א 

ק לעבודות עד 360,000₪ לפרויקט לפנקס 
הקבלנים ולהוביל מהלך של הסדרת 

המבחנים לענף".

"היום, כל קבלן שיפוצים אשר עומד 
בקריטריונים הקבועים בחוק רישום 

קבלנים, הגם אם הוא מבצע רק עבודות 
במגזר הפרטי, יכול להירשם בפנקס 

הקבלנים ולעבוד עם רישיון קבלן".

איך התגלגלת לזה?
"אני עורכת דין במקצועי, בוגרת תואר שני 

מאוניברסיטת בר אילן. במהלך השנים 
שקדמו לעבודתי בהתאחדות, הועסקתי 

במשרד ראש הממשלה בתפקידים מסווגים 
ובתפקידי האחרון שם שימשתי יועצת 

משפטית באגף משאבי אנוש.

בהמשך לכך, עבדתי במשרד עורכי דין 
מהשורה הראשונה בתחום דיני עבודה".

"כאשר תפקיד היועצת המשפטית התפנה 
בהתאחדות קבלני השיפוצים, הגשתי 

מועמדות ונבחרתי לתפקיד על ידי הנהלה 

 "גאה להיות 
חלק מהעשייה 

בענף השיפוצים"
מינוי עו"ד נטלי 

שמעון-ויינשטיין 
לתפקיד מנכ"לית 
התאחדות קבלני 
השיפוצים, עורר 

עניין רב בתקשורת. 

הנה כמה מהראיונות 
והכתבות שנעשו 
בעיתונים השונים
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ההתאחדות. מתחילת דרכי ראיתי 
פוטנציאל אדיר בענף השיפוצים 

ומהמפגש היום-יומי עם קבלני 
השיפוצים למדתי להכיר את הענף 

מבפנים ולזהות את המקומות הדרושים 
שיפור וחיזוק".

מה עתיד הענף בתקופת 
קורונה?

"כמו כל המגזר העסקי, גם ענף 
השיפוצים עבר מהמורות עקב התפרצות 

נגיף הקורונה. בין אם זה בביטול 
פרויקטים במגזר הפרטי ובין אם זה 
בביטול פרויקטים וצמצומים במגזר 

העסקי והציבורי.

עם זאת, אנו תקווה שהענף יתאושש 
במהרה ואנו נחזור לראות אנשים 

שמעוניינים להתחדש ולחדש את ביתם".

"כרגע אנו רואים שעיקר הפעילות היא 
לצורך ביצוע התאמות לעידן הקורונה. 
אנשים רבים מבקשים לבצע התאמות 
לחלל הבית לצורכי עבודה או יחידות 

דיור להשכרה והשלמת הכנסה או 
לצורך מגורים של בן משפחה שחוזר 

לגור בבית".

" היום פני ענף השיפוצים קדימה, למיצוי 
הפוטנציאל, מימוש זכויותיהם של קבלני 

השיפוצים להירשם כקבלנים רשומים 
בפנקס הקבלנים ולהעלאת הרמה 

המקצועית והמוניטין בענף.

אנו עורכים לקבלנים ימי עיון 
והשתלמויות מקצועיות מגוונות, מגישים 

עבורם את הבקשות לרישום בענף 
השיפוצים בפנקס הקבלנים ומקדמים 

פרויקטים לשיקום מבנים בקהילה 
בשיתוף הקבלנים שמתנדבים לכך".  

"בנוסף לכך ובמסגרת הפעילות 
השוטפת של התאחדות קבלני 

השיפוצים, אנו מקדמים פרויקטים 
של נתינה בחזרה לקהילה ובכלל זה 

משתפים פעולה עם ארגון "הנוער 
העובד והלומד" להכשרת בני נוער 
לביצוע עבודות שיפוצים. הפרויקט 

מעניק לבני הנוער ידע מקצועי, עיוני 
ומעשי בענף השיפוצים".

"יו״ר ההתאחדות, ערן סיב וחברי 
ההנהלה עושים עבודת קודש 

 בהתנדבות מלאה ואני גאה להיות 
חלק מהעשייה בענף השיפוצים".
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קבלן בעבודה

"בענף עם רף כניסה נמוך מאוד, שמכניס 
אנשים ללא הכשרה ורקע, ללא ידע 
בחומרים ותכנון שיפוץ, אנחנו מנסים 
להיות כמה שיותר שקופים ולהראות 

ללקוח את כל התהליך", כך מתאר אור 
הרפז, מנכ"ל חברת אור ואיתי – בנייה 

ועבודות גמר, את עבודתו בענף השיפוצים. 
"אנחנו מנהלים מדיניות תשלומים מראש, 

ולא דורשים פתאום כסף נוסף מהלקוח 
כי אנחנו זקוקים לו בדחיפות. אנחנו 

מתכננים הכל מראש, עובדים עם תזרים 
מזומנים, לא לחוצים ומלחיצים את הלקוח. 

אנחנו בונים לו"ז תשלומים קבוע לפני 
שמתחילים לעבוד. הלקוח יודע מה יהיה 
בכל שלב, כמה אנשים יעבדו בכל שלב, 

והוא יכול לעקוב אחרי התוכנית שיפוץ. כל 
שיפוץ הוא מבצע: יורדים לפרטי פרטים 

ומתכננים".

לא בכדי מתייחס הרפז לכל עבודת שיפוץ 
כמו מבצע צבאי. את שותפו בחברה איתי 

תרם, הכיר הרפז בעת שירותו הצבאי 
ביחידת דובדבן, שם שירתו שניהם באותו 

הצוות. הרפז, שגדל בקיבוץ מעוז חיים 
בצפון הארץ, עבד מילדות בענף הבניין. 
"עבדתי עם הידיים, והתנסיתי בתחומים 

רבים בענף הבניין: מטבחים, דלתות, 
וכו' – בכל תקופה נגעתי בחלק אחר של 
הענף". תרם, בן של קבלן שיפוצים ותיק 
מתל אביב, עבר מסלול דומה לשל הרפז 
ורצה להמשיך את דרכו של אביו. בתום 

השירות הצבאי, פנו השניים ללימודי 
הנדסאות בניין. "כשהגעתי למרכז הארץ, 

נפגשו דרכינו שוב והקמנו עסק המשך 
לעסק של אבא של איתי. שנינו מביאים 

ערכים משותפים מהעולמות שבהם גדלנו 
ומהצבא". 

הרפז ותרם עובדים בעיקר באזור בגוש דן, 
וגולשים לשרון, ליבנה, לרחובות, ולמודיעין 

במזרח, ויש להם שני צוותים שעובדים 
במקביל. "אנחנו לוקחים עבודות מקיפות 
ומנהלים שיפוץ מא' ועד ת'. יש לנו קבלני 

משנה ייעודיים לכל התחומים. אנחנו 
לוקחים את הבית מתחילת השיפוץ ועד 

שלב הגימור. אנחנו מעסיקים צוותים 
אורגניים שעוסקים בכמה תחומים, בהם 

רצפה, טיח, חלוקה לגבס. כשאנחנו עובדים 
על משרדים, אנחנו מוציאים את העבודה 
לקבלני משנה: גבס, חשמל, אינסטלציה 

וכדומה. אנחנו מביאים בחשבון שמי 
שמרצף 24 שעות ביממה יהיה מקצועי יותר 

ממישהו שעושה הכל מהכל. כך העבודה 
מתבצעת ברמה גבוהה יותר. אנחנו יודעים 

לנהל את כל החגיגה הזו, לכן אני ממליץ 
ללקוחות שכל פרטי השיפוץ יבוצעו על 

ידינו. ברגע שלקוחות מתחילים לפצל בין 
קבלנים, אלה עבודות שאני מתרחק מהן".

 משבר הקורונה תפס את תרם והרפז עם 
חוזי עבודה חתומים שהיו אמורים להתחיל 

ממש בתחילתו. "באחת הדירות נכנסנו 
לעבודה, בזמן שהזוג גר שם עם ילדים 

קטנים. לאחר שבועיים הם תפסו את 
עצמם, והבינו שהילדים בבית לאורך כל 
התקופה. עצרנו את העבודה ונתנו להם 

 "כל שיפוץ 
  הוא מבצע: 

יורדים לפרטי פרטים ומתכננים"

עם עולם ערכים 
משותף, שנגזר 

מהשירות הצבאי 
ומהחינוך בבית, הקימו 

אור הרפז ואיתי תרם 
חברת שיפוצים, 

שמקפידה על תכנון 
מקדים, תשלום קבוע 

מראש ולו"ז מפורט. 
"אנשים מנסים לחסוך 

כסף ובסוף משלמים 
הרבה יותר, פלוס 

עוגמת נפש והאשמות. 
זה קשור גם בקבלנים 

לא מקצועיים"
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להמשיך את השגרה. חזרנו אליהם 
אחרי חודש. באופן מפתיע המשבר נתן 

לנו דחיפה חיובית, היו יותר טלפונים 
מלקוחות פוטנציאליים. אין ספק 

שהקורונה יצרה קצת בלגן בעסק 
שלנו, אבל כשאני מסתכל באופן יחסי, 

אני מבין שחטפנו ממש קצת ביחס 
לעצמאים אחרים". 

כשנשאל על בעיות עיקריות בענף 
השיפוצים בישראל, מצביע הרפז על 

המחסור בתכנון מקדים. "בארה"ב 
מתכננים שנתיים, ובונים שנה. 

בישראל זה הפוך. זה מתכלל את סך 
הבעיות בענף. אנשים מנסים לחסוך 

שקל ובסוף משלמים שניים. לאחר 
שמתחילים את השיפוץ, אנשים 

חורגים ב-15 עד 75 אחוז מהסכום 
שנקבע במקור. הרבה מזה נובע 

מתכנון לקוי או חסר. כך למשל, תמיד 
כדאי לעבוד עם מעצב ואדריכל, גם 
כשמשפצים רק את חדר האמבטיה 

הכי קטן. אנשים סבורים שמדובר 
בשיפוץ 'על הדרך', וזה ממש לא כך. 

מדובר בעבודה בשלבים, כך שכל 
אלמנט קשור בשני. אנשים מנסים 
לחסוך כסף ובסוף משלמים הרבה 
יותר, פלוס עוגמת נפש והאשמות. 

אלה דברים מיותרים, שיכולים להימנע. 
זה קשור גם בקבלנים לא מקצועיים, 

שלא עברו הכשרות מתאימות. אני 
לא יודע עד כמה אנשים מביאים את 

התכנון והלו"ז לשטח".

הרפז הגיע להתאחדות לאחר תחקיר 
ובדיקה מעמיקה, לדבריו. "זה גוף 

שעושה עבודה מצוינת, בעיקר מעצם 
העובדה שהוא מסדיר את הענף 

ודואג לקבלנים רשומים, שעוברים 
מבחנים. יש חשיבות עצומה לכך 

שמתחילה להיות הסדרה בשוק, ולא 
כל מי שיש לו פטיש, מתחיל לעבוד 

ונהפך לקבלן שיפוצים. בסופו של דבר 
זה אחד הנושאים החשובים בענף, 

מכיוון שכיום יש איזו פריצות. יש חוק, 
אבל אין אכיפה של החוקים לגבי 

הקבלנים. אני מקווה שנמשיך לצעוד 
קדימה. פעמים רבות אני מרגיש חשוד 
אוטומטית, רק מעצם היותי שיפוצניק, 

והייתי רוצה שזה ישתנה. אנחנו 
צריכים לפעול לשנות את התדמית 

הזו, כדי שלא ארגיש אשם מיד 
בשיחה ראשונית עם לקוח".

 שיפוץ דירה בביצוע חברת אור ואיתי. 
צילם: ניסים בן יהושוע

לפני

לפני

 שיפוץ בביצוע חברת אור ואיתי. 
צילום: יגאל הררי



    אושרי מלכה, מנהל 
תחום קבלנים, שק בטון
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כאשר אנו מדברים על טיח יש להבין 
לפני הכל שמדובר במערכת בעלת מספר 

שכבות שמספרן וההרכב של כל אחת מהן 
משתנה בהתאם למיקום של היישום )פנים, 

חוץ, חדרים רטובים, סביבה ימית וכו'(. 

בעבר היה נהוג ומקובל לייצר את 
התערובות בשטח ויש כל מיני דעות 

לגבי היחסים השונים והמרכיבים של כל 
שכבה. אך בשנים האחרונות עם עליית 

המודעות לבניה מבוקרת ואיכותית והרצון 
להגיע לתוצאות עמידות לאורך שנים, 
גבר השימוש בחומרים מוכנים בשקים 
מהחברות השונות ואיתו כמובן שהגיע 
התקן שמסדיר את הדרישות התנאים 

והיישומים השונים )ת"י 1920(. 

תקן ישראלי 1920 קובע את מספר והרכב 
השכבות השונות של הטיח, את העובי ואת 

הסטיות אשר מותרות בטיח חוץ. התקן 
דורש כי טיח חוץ צריך להיות מבוצע באופן 

אנכי ומישורי ודבוק באופן טוב לשכבת 
הרקע אשר מתחתיו.   

בנוסף התקן דן בהיבטים רבים ובסוגים 
 רבים של יישומים שיושבים תחת 

ההגדרה טיח. 

איכות מתחילה מהבסיס
אנחנו נתמקד כאן בעיקר בשכבת 

ההרבצה החשובה מאוד, כי כמו בכל בניה 
איכותית יש להתחיל מהבסיס. 

שכבת ההרבצה
לשכבת ההרבצה יש מגוון סיבות ושימושים 

ושמה ניתן לה פשוט בגלל הפעולה 
שמתבצעת בזמן היישום, הטחה של החומר 

בקיר ומריחתו עם מאלג' בצורה אחידה 
לרוב משוננת בעובי מקסימאלי של 5 מ"מ. 
)כמובן שכיום בעבודה על שטחים גדולים 

יש אפשרות להתיז בעזרת מכונה(. 

בתפקיד אחד היא משמשת שכבת קישור 
לתשתית בטון לפני יישום הטיח המיישר, 

על כן עליה להיות ישרה אך מחוספסת 
לשיפור האחיזה של החומר שיבוא אחריה. 
בנוסף, למרות שאינה נחשבת חומר איטום 

היא משמשת כשכבה אוטמת לתשתיות 
השונות, מעין מעיל שבא למנוע עבירות 

של מים לפני הטיח, או במקרה של חדרים 
רטובים לפני הדבקת הקרמיקה. 

למרות שההרבצה היא שכבה סמויה מן 
העין ובד״כ לא השכבה המדוברת ביותר, 
זו שכבה קריטית למערכת הקיר שלנו, יש 

יאמרו החשובה ביותר, משום שהיא נושאת 
על "כתפיה" את כל יתר השכבות של הקיר 

ועל כן גם אחראית שהמערכת תחזיק 
מעמד גם בפני פגעי הזמן והאקלים.

על מנת לקבל שכבת הרבצה טובה חשוב 
קודם כל להשתמש בחומרי גלם איכותיים 

ולא פחות מכך לדייק ביחסים. על כן 
הסיכויים לקבל תערובת איכותית מחומרי 
גלם בשטח כמעט בלתי אפשרית, בעיקר 

טיח

מה מסתתר 
בקיר שלנו?

יישום מוצלח 
של טיח דורש 

תערובת איכותית 
בהתאם לתקן וכן 
ביצוע נכון – של 

שכבת הרבצה 
ושל טיח מיישר. 

מדריך
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משום שחומרי הגלם שמגיעים לאתר לא 
מבוקרים ובד״כ ברמה ירודה מאוד.

בנוסף ליד של האדם המערבב, מקצועית 
ככל שתהיה, קשה מאוד לדייק במינונים, 

שהם שכפי שציינו בשכבת ההרבצה 
קריטיים גם לעמידות החומר וגם לעבידות 
של החומר ולמרקם שמתקבל: עליו להיות 
רך וגמיש, מעין משחה/פסטה, שיהיה קל 
למריחה אבל יציב לאחר היישום. כמו כן 
בחירת סוג הדבק והמינון יאפשרו חומר 

שלא נדבק לכלי העבודה ולציוד.

למה בבחירה של תערובת 
הרבצה איכותית חשוב 
לקחת בחשבון גם את 
המרקם והעבידות של 

התערובת?
משום שאלו ישפיעו על קצב העבודה 

של הטייח וכנגזרת גם על איכות היישום 
שיעניק לנו. בכלל כחוק חשוב תמיד 

לחשוב על היד האוחזת במאלג'!

בזמן היישום יש לוודא שהמקום מוצל 
ושאין רוחות חזקות, אלו עלולים להזיק 
להרבצה ולגרום לסדיקות והתנתקויות 

כבר בהתחלה. כמו כן יש לבצע אשפרה 
)הרטבה( של החומר במשך 3 ימים לאחר 

היישום, על מנת להגיע לחוזק המקסימאלי 
של החומר וכדי למנוע סדקים. 

עכשיו כשיש לנו תשתית טובה נוכל לעבור 
לשכבה הבאה.

הטיח המיישר 
על קצה המזלג וכדי להשאיר טעם לעוד 

פעם, טיח מיישר הוא בעצם השכבה 
השניה במערכת, שתפקידה לתקן את כל 

אי הדיוקים בבניה.

עליה להיות חזקה מספיק לעמוד בפגעי 
הזמן והאקלים וגם כדי לשאת את השכבות 

השונות שייישומו מעליה. קיימים סוגים 
שונים של טייחים לשימושים השונים )טיח 
פנים, טיח חוץ, טיח תרמי, טיח ממ"דים וכו'(.

בדרך כלל ניישם שכבה של 5 מ"מ. 
במידה ונחוץ יותר מכך, ניישם עד 10 מ"מ 

בפעמיים.

בהצלחה 

שכבת הרבצה בסירוק

מימין: טיח מיישר על שכבת הרבצה. משמאל: טיח 
מינרלי על שכבת הרבצה. צילומים באדיבות שק בטון.



איטום הבית צריך להתבצע בסוף הקיץ 
או בתחילת הסתיו, לפני הגשמים. בעיית 

איטום, שלא טופלה בזמן שהתשתית 
יבשה, תביא לחדירה של מי הגשמים 

וללכידתם בקירות. בקיץ המים הלכודים 
נהפכים לאדים, שיוצרים לחץ על האיטום, 

שגורם להיפרדות של שכבת האיטום 
מהתשתית )שכבת הבסיס(, ובכך למגוון 

בעיות, דוגמת חדירת מים דרך גג, סדקים 
בקירות, ברצפה ובמרפסות, הופעת עובש 
ועיבוי בחדרים ועוד. כדי להימנע מכל זה, 
הכנת הבית לחורף צריכה להתחיל לפני 

הגשמים ולהתבצע על תשתיות יבשות, 
שיאפשרו לחומרי האיטום להספיק להיספג 

טוב יותר. 

*חשוב לזכור כי מערכת איטום היא מערכת 
שלמה המקיפה את המבנה, ולכן יש לבדוק 
ולהתייחס לכולה ולא רק לנקודה ספציפית. 
כמו כן, כדאי להכיר את סוגי חומרי האיטום 

הקיימים, ולבחור לכל אזור את חומר 
האיטום המתאים לו ביותר. 

איטום הגג 
לרוב, בעיקר כאשר מדובר בבית פרטי 

או בדירה בקומה העליונה, מתחילים את 
תהליך האיטום מהגג. 

אם אין עדיין חדירת מים דרך הגג – חשוב 
לחדש את האיטום, תוך שבבחירת סוג 
האיטום כדאי לבדוק מהו סוג האיטום 

הקיים )ביטומיני או אקרילי( - ולהמשיך 
אתו.

עם זאת, חשוב לדעת שאיטום ביטומיני 
דורש תחזוקה שוטפת, היות שצבעו אפור 
והוא קולט חום רב )בארץ מגיע עד 70-80 
מעלות(, שפוגע באיטום. כדי למנוע זאת, 

חשוב לתחזק ולהלבין אותו לאורך כל 
השנה. במידה שהוא לא תוחזק במשך 

למעלה משנה, עלולה להיות בעיה וכדאי 
לשקול להחליף את האיטום לאיטום 

אקרילי כמו ה"בי. ג'י. גלו" - חומר אקרילי 
ייחודי לציפוי גגות שבהם מים "עומדים", 

שפותח בבי ג'י טכנולוגיות ובנוי בסגנון 
"גרעין-קליפה". האיטום האקרילי יוצר על 

הגג שכבה לבנה שמונעת את התחממות 
המבנה ללא צורך בהלבנת הגג, מונע 

חדירת מים, מונע הופעת סדקים נימיים 
במשטח הגג ועמיד בכל תנאי מזג האוויר.

אם ישנה חדירת מים דרך הגג – יש לטפל 
בבעיית האיטום. כיום, קיימת טכנולוגיה 

מתקדמת על בסיס פוליאוריטן, המאפשרת 
לבצע את הטיפול על היריעות ולקבל 

איטום מושלם. חומרים אלו עמידים 
בטמפרטורה גבוהה, אלסטיים, חזקים 

ונדבקים היטב. 

עם תחילת עונת הגשמים, יש לבדוק את 
תקינותם של מרזבי הניקוז על ידי הזרמת 
מים באמצעות צינור, ניקיון לכלוך ועלים 

שמצטברים בעונת הקיץ.

איטום הקירות
לאחר הטיפול בגג, יש להתייחס לקירות 

ולבדוק אם ישנה חדירת מים דרך קירות, 
שנגרמת לרוב בגלל סדקים או "תפרים" 

בפינות המבנה, או בין שני קירות. כדי 
לפתור את בעיית חדירת המים מהקירות, 

חייבים לטפל בסדקים או בתפרים. בבתים 
משותפים שבהם אין גישה לסדקים )למשל 

בתים בקומות 4-5(, אין מנוס אלא להגיע 
אליהם ולסתום אותם מבחוץ, באמצעות 

חברות סנפלינג מתמחות.  

בבתים פרטיים מומלץ, לאחר הטיפול 
 בסדקים, לשפר את איטום הקירות על 
ידי חומרים דוחי מים, כמו "בי. ג'י. סיל". 

המדריך המלא 
לאיטום הבית

דווקא תקופת 
הקיץ החמה של 

יולי-אוגוסט, היא 
בדיוק הזמן לבדוק 

את מצב האיטום 
של הבית, לתקן 

ולחדש איטום 
היכן שצריך

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





מומלץ מאוד להשתמש בחומרים בסוף 
הקיץ/תחילת הסתיו, היות שמנגנון העבודה 

שלהם בנוי על כך שהחומר נספג בתוך 
הקיר ואחר כך דוחה את המים. שימוש 

בחומר כשהקיר ספוג במים )לאחר הגשם( 
לא יותיר לחומר מקום להיספג. 

אם מתכננים לצבוע את הקיר החיצוני, יש 
למרוח את חומרי האיטום לאחר הצביעה, 
מכיוון שהחומרים ימנעו את ספיגת הצבע 

בקיר. 

איטום היסודות
בבתים פרטיים, לרוב באלו שבהם יש 

מרתף, קיימת לעתים בעיית איטום ביסודות 
שגורמת לחדירת מים דרך המרתף. איטום 
היסודות הוא תהליך מורכב יותר, שדורש 
"טיפול שורש" וחשוב לתחזק אותו בכל 

שנה. 

כדי להבין את המורכבות, יש לדעת כי 
חומרי האיטום נחלקים לחומרים שמיועדים 

לאיטום "חיובי" או לאיטום "שלילי", או 
תואמים לשניהם. איטום חיובי מיושם על גבי 

משטחים המיועדים למגע ישיר עם המים. 
מדובר לרוב באיטום מקדים, המיושם בשלבי 

הקמת הבניין. איטום שלילי, לעומת זאת, 
מתבצע בדיעבד על משטח מהצד המנוגד 
למקור הרטיבות. איטום זה מתבצע בדרך 
כלל אחרי שמתגלים כבר כשלים באיטום.

חומר איטום בעל עמידות בלחץ מים חיובי 
)ביטומיני( הוא חומר איטום שיכול להחזיק 

לחץ מים, רטיבות ולחות רק מהכיוון 

החיצוני, כך שאם המים יגיעו מהכיוון 
החיצוני – הם לא יחדרו פנימה, אבל אם 

המים יגיעו מהכיוון ההפוך, החומר לא ימנע 
את חדירתם. 

חומר איטום שעומד בלחץ מים שלילי 
מייצר שכבת איטום מהצד ההפוך/ 

ה"שלילי" של המבנה. במצב זה פועל לחץ 
המים בכיוון ההפוך, ויוצר מאמצים שואפים 

לנתק את החומר מהתשתית שעליה הוא 
מיושם. לאחר ביצוע האיטום השלילי, 

הקירות אינם יבשים ועדיין ספוגים במים.

כיום ישנם חומרים צמנטים-פולימריים, כמו 
"פלקסיל 162", שיכולים להחזיק איטום 

חיובי ושלילי, ולכן מומלץ להשתמש בהם 
לצורך איטום של מרתפים. כדי לאטום את 

היסודות והמרתפים, יש להגיע לתשתית 
הבטון או הבלוקים, למרוח טיח )מומלץ 
לבחור בטיח לבן דוחה מים, שהינו בעל 

תכונות משפרות אטימה(, ועל הטיח למרוח 
את חומר האיטום )חומר איטום פוליאוריטן 

ביטומן – בי.ג'י. סיל 292" או "פלקסיל 162"  
לאיטום חיובי ושלילי(. לאיטום קירות אחרי 
הטיח ניתן להשתמש בבי. ג'י. רדיטופ 701 .

במהלך השנה חשוב מאוד לטפל בסדקים 
מיד עם היווצרותם. הטיפול בסדקים 

מתבצע באמצעות הרחבה של הסדק, 
מילויו בחומר אלסטי, הוספת סרטים של 

רשת אינטרגלאס אלסטית, סגירה עם טיח 
או בגר ולבסוף צביעה.

איך מזהים את מקום הכשל?
במידה שקשה לזהות את המקום המדויק 

של הכשל, מומלץ מאוד לפנות ליועצי 
איטום בעלי ניסיון, או לחברות המעניקות 
שירות של צילום תרמי. במידה שבוחרים 
בצילום תרמי, חשוב לבדוק איך מתבצע 

הצילום, איזו טווח מדידה מעניקה החברה 
ואם החברה מתחייבת למציאת המיקום 

המדויק. מומלץ גם לבקש המלצות 
)ותמונות( של לקוחות ולעשות סקר שוק. 

בחירת איש המקצוע
שלב היישום הוא השלב החשוב ביותר בכל 
התהליך. חשוב לבחור באיש מקצוע מוסמך 

ובעל ניסיון, לבדוק באילו חומרים הוא 
משתמש, לוודא שמדובר בחומרים איכותיים 
ושהוא עבר הכשרה אצל החברה המשווקת 

את החומרים. חומר טוב ככל שיהיה, לא 
יהיה יעל אם יישומו אינו מקצועי ונכון. 

בהצלחה וחורף חמים ויבש!  

איטום הגג. תמונה באדיבות בי.ג'י. בונד - לבחור נכון!

כדי להבין את 
המורכבות, יש לדעת 

כי חומרי האיטום 
נחלקים לחומרים 

שמיועדים לאיטום 
"חיובי" או לאיטום 

"שלילי", או תואמים 
לשניהם
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הצטרפות להתאחדות

להתאחדות קבלני השיפוצים
הטבות למצטרפים

טלפון להצטרפות ולבירורים: 1-700-700-426

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

הגשת מסמכים לרישום בפנקס הקבלנים בענף משנה 131 - שיפוצים 
הצוות המקצועי של ההתאחדות מגיש עבור חברי ההתאחדות תיק בקשה לרישום בפנקס הקבלנים בעלות 

מסובסדת. המסמכים מוגשים במסגרת מסלול ירוק - מסלול VIP לחברי 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.il(. למימוש 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.



התקופה האחרונה הביאה אותנו 
להתמודדות חדשה – איך נשלב חיים בבית, 
בבית הספר או עבודה במשרד, בצל ''ריחוק 
חברתי'', תוך כדי שגרת חיים/ סביבת עבודה/

סביבת לימודים רגילה ככל האפשר?

כפי שכולנו הבנו, נדרשות התאמות מהירות 
ויעילות כדי להישמר עד כמה שניתן 

מבחינה בריאותית, ולעבור את מגפת 
 הקורונה בשלום.

אין ספק, כי ברוח התקופה נידרש לעשות 
שינויים בצורת החללים במהירות. מבחינת 

רבים, מדובר ב"כאב ראש" די גדול: לשבור, 
להרוס, לבנות, לעצב, לתקן, לנקות – 

נדמה שזה לא נגמר. אבל היום אפשר גם 
אחרת. במלה אחת: גבס. כלומר, לוחות 

גבס. המשמעות היא שימוש בשיטות בנייה 
מתקדמות, מהירות וזולות. 

בניית מחיצות באמצעות לוחות גבס 
משפרת את איכות הבנייה, מקנה תחושה 
אקלימית טובה למבנה ולמשתמשיו, קלה 

ומהירה ליישום ובעיקר - חוסכת כסף. ועוד 
לא דיברנו על עיצוב, בידוד, אקוסטיקה 

ושלל יתרונות נוספים. 

הנה כמה משיטות הבנייה 
המוצעות למגוון דרישות:

חלוקת חללים פתוחים באמצעות 	 
מחיצות גבס, בשילוב בידוד מינראלי 

למניעת מעבר רעש;  ניתן להרכיב 
מחיצות גם בגובה של 1.5 מטרים; 
המחיצות יכולות להיות בכל צורה 

גיאומטרית שתיבחר; עובי המחיצה 
המינימלי יהיה כ-7 ס''מ; בניית המחיצות 

במינימום לכלוך ופגיעה במבנה הקיים; 
ניתן לפרק את המחיצה בקלות ומהירות, 

ולהתאים את החלל לצרכים החדשים 
והמשתנים.

סגירת מרפסות פתוחות לחללים סגורים, 	 
 BLUE EX באמצעות לוחות מיוחדים

המתאימים לחוץ הבניין.

בניית כיתות חדשות בחצרות מתוך רצון 	 
להקטין את מספר התלמידים בכל כיתה, 

תתאפשר באמצעות מבנים הבנויים 
משלד מתכת עבה, המחופים באמצעות 

לוחות מיוחדים BLUE EX המותאמים לחוץ 
הבניין. מערכת זו תכלול גם בידוד תרמי 
חיצוני, כדי לאפשר תנאי לימוד נאותים. 
גג הכיתה יהיה פנל מבודד או פח מצדו 
החיצוני, חיפוי גבס בצדו הפנימי ובתווך 

בידוד תרמי. בחלוף המגיפה ובאם יידרש, 
הפירוק ייעשה בקלות יחסית.

שינויים בבית? הפרדה בין חדרים 	 
כדי לאפשר פינות למידה שקטות 

לכל ילד/ה יכולה להתבצע במהירות, 
באמצעות הרכבת מחיצות של לוחות 

גבס עם בידוד מינראלי המונעים מעבר 
קול בין החדרים ומאפשרים תנאים 

שקטים ונעימים. הבידוד המינראלי הינו 
בידוד חדשני מהדור החדש )המיוצר 

בטכנולוגיית ECOSE הייחודית(, המעניק 
למחיצה ערך אקוסטי מושלם. הבידוד 

המינראלי בריא, הן לקבלן המיישם 
והן למשתמש, הוא אינו מכיל חומרים 

 VOC ,מסוכנים כמו פורמלין, פורמלדהיד

 חוזרים לשגרה? 
פתרונות ברוח הקורונה שכנראה 

לא חשבתם עליהם עד היום

כך אפשר לבנות 
במהירות חדרים 
נוספים, הפרדה 
מבודדת רעשים 

ואפילו עוד כיתות 
לימודים, כדי 

שכולנו נעבור את 
מגפת הקורונה 

בשלום

    אתי מרקוביץ-עשני, 
מנהלת שיווק ומכירות מוצרי 

גמר, אורבונד
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גבס



ועוד. הבידוד אינו מגרד, וכמובן קל 
ליישום. 

שילוב של בידוד מינראלי במערכת 	 
חיפוי לוחות גבס פנימית של קירות חוץ 

ייתן גם את המענה התרמי למערכת 
כולה. בידוד תרמי משמעו שימור החום 

בחורף והקרירות בקיץ בתוך המבנה 
)יעילות אנרגטית המביאה להקטנת 

הוצאות החשמל(, ובכך תורם לאיכות 
החיים של הדיירים במבנה.

הגבס הוא מוצר נפלא לעבודה ולעיצוב: 
הוא נוח מאוד לעבודה, קל לעצב אתו, 

קל לבנות אתו וקל גם לפרק אותו במידת 
הצורך. הוא מודולרי – כלומר הוא יכול 

להתאים לכל מקום בעצם, בהתאם 
לצרכים של המשתמש, הוא יכול לשמש 

לאינספור ייעודים, העבודה אתו קצרה 
ומהירה יותר, ולבסוף, הוא כמובן זול בהרבה 

מבנייה בבלוקים. במלים אחרות, אפשר 
לעשות עם הגבס הכול. וכשאנחנו כותבים 

"הכול", אנחנו מתכוונים לזה. 

הפתרונות המוצעים מהירים לביצוע, אינם 
יקרים וזמינים לרכישה.

יח״צ חו״ל
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אדריכל גיא וילקסון וי סטודיו אגריכלים אדריכל גיא וילקסון וי סטודיו אגריכלים



   מאת נעם גל

שגית בר חן
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מצב הענף

קשר שהוא 
ערך עליון

מעצבת הפנים 
שגית בר חן 

מספרת על שיתוף 
הפעולה ההדוק עם 

קבלן השיפוצים 
לאורך הפרויקט 

ומספרת מדוע קיר 
הכוח משדרג את 

הפרויקט כולו

עיצוב פנים

מעצבת הפנים שגית בר חן מגדירה את 
עצמה כמעצבת פנים מתמחה בתכנון 

נכון ומדוייק עבור דיירי הבית. היא מלווה 
פרויקטים של בתי יוקרה, דירות גן, 

דופלקסים, פנטהאוזים משלב הבנייה, 
שלד או שיפוצים. במסגרת העבודה היא 

נמצאת בקשר יום יומי עם קבלני שיפוצים. 
ההתמחות של בר חן, לדבריה, היא משלב 

התכנון ועד להלבשת הבית – כלומר 
רכישת האיבזור, הריהוט, התאורה וכו'.

ממתי ראית את עצמך 
כמעצבת פנים?

"מאז שאני זוכרת את עצמי. הייתי מדביקה 
גזרי עיתון ומתכננת את החדר והבית 
שהתגוררתי בו כילדה. הייתי אוהבת 

להסתובב בבתים בתהליכי בנייה ולדמיין 
איך יראו בגמר. החלום היה להיות אדריכלית. 

לבסוף החיים הובילו אותי ועשיתי תואר 
ראשון במנהל עסקים ותקשורת, אך לא 

ויתרתי על החלום והמשכתי ללימודי עיצוב 
פנים בסוף שנות ה-20 שלי".

הקשר בין מעצבת פנים לקבלן שיפוצים 
הוא למעשה קשר רציף לאורך כל שלבי 

הביצוע.

כיצד את רואה את קשרי 
העבודה ושיתוף פעולה 

שבין מעצב הפנים לקבלן 
שיפוצים?

"אני כמעצבת רואה בקשר עם קבלן 
שיפוצים ערך עליון בפרויקט. הקבלן מקבל 

ממני סט תוכניות מלא בתחילת העבודה, 
אני עוברת איתו על כל התוכניות, אופי 

הפרויקט ומה אני מצפה ממנו כקבלן. 
כמובן שאני מתייעצת במידת הצורך".

מדובר ביחסים צמודים. בר חן מסבירה 
כי "אני דורשת שיתוף פעולה מלא, קצב 

ביצוע, שיחות טלפוניות על בסיס יומי, 
תמונות בכל התקדמות. אם נוצרו בלתמים 

)דברים בלתי צפויים(, מוצאים פתרון 
משותף עם הלקוח".

מתי את מגיעה לאתר 
השיפוצים? 

"אני מגיעה לשטח בכל תחילת וסיום 
שלב, על מנת לפקח על הנעשה בהתאם 

לתוכניות שלי. כאשר הקבלן מבין ששיתוף 
הפעולה בינינו הוא הכלי הכי חשוב לקבלת 

התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח, 
השמיים הם הגבול וכולם מרוצים. הפרויקט 

עובר בנעימים, באנרגיה טובה והתוצאה 
מדהימה וניכרת לעין. אלה הקבלנים שאיתם 

אני בוחרת להמשיך לפרוייקט הבא".

מניסיון של עבודה עם 
עשרות קבלני שיפוצים, מהן 

הטעויות הנפוצות שעושים 
קבלנים באתרים?

"הטעות הנפוצה של חלק מהקבלנים, 
היא שהם משנים תוכניות על דעת עצמם, 

לפי המצב בשטח ללא קבלת אישור 
מהמעצבת. זה נותן תוצאה שונה ממה 

שתוכנן ומשפיע כמובן על המשך העיצוב".
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ממה נובעים השינויים 
האלה?

"ידוע שכמעצב מתכנן, הוא לא מתייחס 
לקלות העבודה, אלא לתוצאה הטובה 

ביותר עבור הלקוח. לעתים הקבלנים 
נוטים להביע  דעה מול הלקוח, על מנת 
לשנות את הביצוע, כך שזו תהיה קלה 

יותר מבחינתם. זה משפיע לרעה על אופי 
הפרויקט והתוצאה הסופית וזה גורם גם 

לחיכוכים מול הלקוח, שכן הלקוח מתערער 
ולא יודע מה נכון ומה לא".

מהם המגמות והטרנדים 
שאנו צפויים לראות 

בתקופה הקרובה באתרים?
"אני פחות אוהבת לקרוא לזה טרנדים, 
כי טרנד זה עיצוב שחולף. לדוגמה, קיר 
כוח הוא אלמנט מאוד חשוב מבחינתי 

בפרויקטים שלי. ניתן לראות זאת לדוגמה 
בתמונות המצורפות כאן. שם שילבתי 
 בפרויקט קיר מאוד דומיננטי מחברת 

"אבן סיב". 

מדובר בחיפוי של אבן אלסטית בעובי 

2 מ"מ בלוחות של 60/120 ס"מ. הביצוע 
מאוד פשוט יחסית לחיפויים אחרים 

ומקבלים תוצאה מדהימה שמשדרגת 

בכמה רמות כל בית. האבן מגיעה במספר 
רב של דוגמאות, כך שניתן לשלב בכל 

קונספט עיצובי".

בית פרטי למשפחה עם 2 בנות בראשל"צ. בר חן: "הבית עבר שיפוץ מסיבי, מייקאובר. התכנון הותאם לצורכי המשפחה. בבית היו הרבה קירות 
לעצב. בחרתי לתת דגש לקיר הטלויזיה, באבן ציפחה, עם דוגמא של פסים אלכסונים ובגוון אפור גרפיט. הקיר נתן אפקט כוח לחלל שיש בו הרבה 

וילונות בלבן. ואיזן את מנעד הגוונים הרב שיש בחלל הציבורי".

 דירת גן לרווק בראש העין בעיצוב שגית בר חן. הנחיות הלקוח: שדירת הקבלן שרכש תרגיש בית. 
בר חן: "כדי לקבל בית מעוצב, יוקרתי, חם ומדוייק עבורו, בחרתי את הקיר עם האבן הכהה, עם 

שונות בין אריח לאריח שיוצרת תוצאה של פיס מיוחד בעל עוצמה. הוספתי מדף ומזנון ליצור חום 
בעזרת העץ והפרקט שנבחר לריצפה". צילומים: מאור מויאל



במקום לטוס לחו"ל - בחברות 
מוצרי הבנייה מקווים שתשפצו 

את הבית
אחרי שנים של גאות בשוק הנדל"ן למגורים, חברות שמסתמכות 

על בנייה חדשה ושיפוצי דירות מציגות הרעה משמעותית 
בדו"חות. בענף מרוצים מסגירת השמיים, שמעבירה כסף פנוי 

מחופשות לשיפוצים, אך חוששים מסגר נוסף

  פורסם בדה מרקר, 28/6/2020

אחרי שנים של גאות בשוק הנדל"ן למגורים — שממנו נהנות לא 
רק החברות שמשווקות דירות, אלא גם אלה שמייצרות את מוצרי 
הבנייה — התפרצות הקורונה פגעה בתוצאות הכספיות ובביצועי 

המניות בענף. יש חמש חברות שעוסקות בתחומים הללו שנסחרות 
בבורסת תל אביב. הבולטות בהן הן חמת,  אינרום וקליל תעשיות — 

שמניותיהן ירדו מתחילת השנה ב–20%–40%

כ–75% מהפעילות בענף מוצרי הבנייה מוקדשים לייצור ושיווק 
מוצרים המיועדים לשיפוצי דירות. בשנים האחרונות החברות 

הפועלות בענף סיפקו חומרים לשיפוץ של כ–150 אלף דירות בשנה. 
שאר הפעילות היתה בפרויקטים שמיועדים לבנייה חדשה במסגרת 

פרויקטי "מחיר למשתכן", דיור להשכרה והתחדשות עירונית.

מהנתונים שפירסמה בתחילת השבוע הלמ"ס, עולה כי בשנה 
שהסתיימה במארס 2020 החלה בנייתן של כ–50 אלף דירות — ירידה 
של 2.3% בהשואה ל–12 החודשים הקודמים. מהנתונים עולה גם כי 

בתקופה זו הושלמה בנייתן של כ–48 אלף דירות — ירידה של 13.1% 
בהשוואה לתקופה המקבילה שנה קודם לכן.

גורמים בענף מוצרי הבנייה מספרים כי בעוד הפעילות של בנייה 
רווייה — כמו פרויקטי מחיר למשתכן ודומיהם — הוגדרה חיונית 
במהלך תקופת הסגר, הבעיה הגדולה היתה בענף השיפוצים 

בין מארס למאי. באותה תקופת סגר אנשים ישבו בבית יחד עם 
המשפחה, ולא הכניסו אליו שיפוצניקים — מה שהביא לירידה של 

עשרות אחוזים בהכנסות וברווחיות של החברות בענף מוצרי הבנייה.

בכיר בענף אמר כי הענף חזר לפעילות, ואם לא יהיה גל שני שיביא 
לסגירה מחודשת של המשק — התקווה בענף היא שהפעילות לאט 

לאט תחזור לעצמה. כשנשאל אם המצב הנוכחי מהווה הזדמנות, 
השיב "כן, כי אין טיסות לחו"ל וכשלא מוציאים יותר מדי כסף על 

פנאי מוציאים אותו על הבית". הוא הוסיף: "עולם הלואו קוסט 
והשמיים הפתוחים לא ייפתחו כל כך מהר, ואנשים שהשקיעו 

בפנאי ישקיעו יותר בארבעת הקירות שלהם. צריך גם לזכור כי רוב 
המובטלים במשק הם לא ממש קהל היעד שלנו. אם הגל השני 

לא יביא לבגירת המשק — כנראה נראה גידול בצריכה פרטית 
ובהשקעות בדירות".

ענף במשבר: הקבלנים 
בארה"ב מתמוטטים, ובסין הם 

מתחילים להתאושש
התאחדות הקבלנים האמריקאית: 55% מחברות הבנייה התבקשו 

לעצור או לבטל פרויקטים על ידי מזמיניהם. נשיא התאחדות 
הקבלנים בישראל: "הענף, כולל שוק המשכנתאות, קיבל מימון 
של טריליון שקל מהמערכת הפיננסית, ולכן הממשלה מחויבת 

לשמור על הפעילות"

  פורסם בדה מרקר, 7/4/2020

 ,TheMarker דו"ח של התאחדות הקבלנים העולמית, שהגיע לידי
ומציג את פעילות ענף הבנייה בעשרות מדינות ברחבי העולם, מראה 

כי בהשוואה בינלאומית, מצבו של ענף הבנייה הישראלי דומה 
לענפי הבנייה במרבית מדינות העולם — בהן הוגדר הענף כחיוני 
והרשויות מבקשות להמשיך ככל הניתן את פעילות אתרי הבנייה.

יוצאות דופן הן ספרד, סקוטלנד, דרום אפריקה, מקסיקו, מחוז קוויבק 
שבקנדה, ומדינת פנסילבניה והעיר בוסטון בארה"ב — שהרשויות 

בהן הורו על עצירה גורפת של פעילות ענף הבנייה בתחומן.

בשאר המדינות המוזכרות בסקירה, כמו גם בישראל, הוכר ענף 
הבנייה כחיוני למשק ופעילותו הוחרגה מהגבלות ההתקהלות.

במרבית המדינות צומצמה הפעילות הענפית לעבודות חיוניות בלבד, 
כמו למשל בניית תשתיות ושירותים ציבוריים. בחלקן חלות על הענף 

מגבלות אחרות, כמו צמצום שעות העבודה ועצירה של עבודות 
שיפוצים בבניינים מאוכלסים — במטרה לשמר את איכות החיים של 

התושבים הסגורים בבתיהם.

בארה"ב — שם התפרצה המגפה באיחור יחסי — מעידים הקבלנים 
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על החמרה יומיומית בתנאי העבודה בענף. על פי נתוני התאחדות 
הקבלנים האמריקאית, מתחילת המגיפה, כ–55% מחברות הבנייה 

התבקשו לעצור או לבטל פרויקטים על ידי מזמיניהם; 35% 
מהחברות מדווחות על מחסור בציוד וחומרי בנייה; 28% מדווחות על 
מחסור בכוח אדם מקצועי; ו–27% מחברות הבנייה פיטרו עובדים או 

הוציאו אותם לחל"ת.

 סילבן אדמס תובע: 
 "נעקצתי על ידי קבלן 

שביצע עבודות גמר"
אדמס, שרכש פנטהאוז יוקרתי בפרויקט הרברט סמואל בתל 
אביב ברמת מעטפת, תובע את הקבלן ששכר לביצוע עבודות 

 הגמר - שלטענתו גבה ממנו עשרות מיליוני שקלים יותר 
מהעלות האמיתית

  פורסם בכלכליסט, 14/5/20

איש העסקים סילבן אדמס הגיש תביעה בסך 36 מיליון שקל 
נגד קבלן והחברה שבבעלותו, בטענה כי נעקץ על ידם, כאשר 

ביצעו עבורו עבודות בפנטהאוז היוקרתי שרכש בפרויקט הרברט 
סמואל בתל-אביב. לטענת אדמס, החברה "ניפחה" את עלויות 

הגמר שביצעה בדירת המגורים שלו, וגבתה ממנו סכום כפול משווי 
העבודות בפועל, כאשר את ההפרש שילשלה לכיסה.

אדמס ידוע כמי שהביא לישראל בשנת 2018 את מירוץ האופניים 
הבינלאומי "ג'ירו דאיטליה" בהשקעה של 100 מיליון שקל, והקים 
את קבוצת האופניים הישראלית הראשונה המשתתפת במירוצים 

בינלאומיים.

 אדמס גם היה שותף בפרויקט "בראשית" במסגרתו שוגרה החללית 

הישראלית הראשונה 
לירח.

בתביעה שהוגשה 
לבית המשפט המחוזי 
בתל אביב באמצעות 
עוה"ד עופר צור, אלי 

כהן, ואלכס פלדשר 
ממשרד גורניצקי 

ושות', מתאר אדמס 
כי בשנת 2014 

החליט לעשות עליה 
מקנדה לישראל, 

ורכש פנטהאוז בן 
שתי קומות ב"רמת 
מעטפת" לא גמורה 

בקומות 20-21 
במגדל היוקרה 

"הרברט סמואל" 
סמוך לחוף הים שבתל אביב.

על פי כתב התביעה, אדמס התקשר עם הקבלן לצורך ביצוע 
העבודות הגמר בפנטהאוז שרכש. על פי ההסכם בין הצדדים, 
החברה אמורה היתה לבצע את התכנון, הניהול, הפיקוח, יבוא 
ורכישת כל החומרים וביצוע עבודות הפנים והגמר בדירה עד 

השלמתן המלאה וקבלת מפתח, וזאת תמורת 12% מסך עלויות 
הפרויקט בפועל, שתשולם יחד עם העלות הכוללת בתשלומים 

ובתוספת מע"מ.

על פי ההסכם, הקבלן אמור היה לערוך מכרזים לבחירת הספקים, 
לנהל מו"מ ולאתר את המחיר הטוב ביותר שניתן לקבל עבור כל 
עבודה שיש לבצע בפרויקט, ולשלם ישירות לכל קבלני המשנה 

והספקים בפרויקט את עלויות הציוד והשירותים שיינתנו על ידם. 
בהתאם להסכם, הפרויקט אמור היה להסתיים עד מחצית דצמבר 

.2015

ביוני 2016 ובאיחור של חצי שנה מהמועד שנקבע בהסכם, נמסרה 
הדירה לאדמס.

עוד נטען בתביעה כי בעוד הקבלן טען שהסיבה לאיחור במסירת 
הדירה היא הבטחתו כי הדירה תימסר ללא ליקויים, כשנכנסו אדמס 

ורעייתו להתגורר בדירה, ולמרות סכומי העתק שהשקיעו בדירתם, 
גילה אדמס ליקויים מהותיים בבניית הדירה, כגון ליקויים במערכת 

ויסות החמצן בחדרים שעלתה 200 אלף דולר, שהיתה קריטית עבור 
 התובע שעוסק בתחום מירוצי האופניים, בעיית איטום 

דלתות החדרים ובחדר המכונות, בעיות בדלת הכניסה החשמלית 
לחדר השינה, שברים וליקויים רבים בזכוכיות בדירה, לרבות בגרם 
המדרגות העיקרי המחבר בין הקומות בדירה. מדובר בגרם מדרגות 
יחודי מזכוכית שיובא מאיטליה שהנתבעים גבו עבורו למעלה מ-4 

מיליון שקל.

אדמס דרש מהקבלן לבצע תיקונים בגין הליקויים בדירה ולהציג 
לו חשבוניות. בתגובה דרש הקבלן מיליוני שקלים נוספים כתנאי 

לביצוע התיקונים ולהעברת החשבונות. הקבלן ביצע עבודות תוך 
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דרישת מיליוני שקלים נוספים פעם נוספת מבלי להציג מסמכים. 
אדמס דרש לראות את החשבוניות הן של העבודות המקוריות 

והן של עבודות התיקונים לצורך התחשבנות סופית, אך לטענת 
התביעה, הקבלן סירב להציג קבלות וחשבניות.

אדמס חשש כי נפל לתרגיל עוקץ, ורק לאחר פנייה משפטית 
אל בן בסט ועו"ד כרמל נמסרו מסמכים לאדמס שכללו רק את 

החשבוניות המנופחות ששילם, ולא את החשבוניות או ההסכמים 
עם הספקים ונותני השירותים שמצביעות על העלות בפועל. לאחר 
מכן גילה אדמס מול ספקים וקבלני משנה בפרויקט, כי הקבלן ניפח 

את העלות האמיתית והציגה כאילו היא כפולה. "במילים פשוטות 
הנתבעים שילמו לספקים מחצית ולעיתים פחות מהסכום אותו 

גבו מהתובע עבור אותם ספקים. את ההפרש שילשלו לכיסם ועוד 
גבו על הסכום הכפול גם 12% עבור עצמם". בתביעה נטען כי רוב 

הספקים אליהם פנה אדמס סירבו לשתף פעולה כי הקבלן אסר 
עליהם ואף איים עליהם.

באוגוסט 2018 העביר הקבלן מכתב התראה לאדמס לפיו אם לא 
ישולמו לו 26 מיליון שקל נוספים ינקוט בהליכים משפטיים. לא בכדי 

עד היום הקבלן לא הגיש תביעה עבור החוב הנטען על ידו, צוין 
בתביעה. "הסיבה לכך ברורה כי הקבלן יודע שחשיפת האסמכתאות 

תגלה חיש מהר כי לא רק שהתובע אינו חייב לו דבר, אלא להפך. 

כי הוא ביצע עוקץ וכי בפועל הוא שחייב לתובע עשרות מיליוני 
שקלים".

אדמס נאלץ לבצע בעצמו בירורים עם אנשי מקצוע לגבי העלות 
האמיתית של העבודות ומצא כי למרות ששילם לבן בסט סך מצטבר 
של למעלה מ-72 מיליון שקל, הרי שהעלויות הריאליות של העבודות 

שבוצעו בדירה ושל המוצרים שנרכשו נאמדים בלא יותר מ-37.4 
מיליון שקל. 

עו"ד עודד גרוס, ממשרד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות', המייצג 
את הקבלן, מסר: "הקבלן השלים את בניית דירתו של מר אדמס 

לפני למעלה מ-3 שנים. מדובר באחת הדירות היקרות בישראל ומר 
אדמס מציג את הדירה לראווה ברחבי העולם. מצער מאוד שכעת 

ובזמן שמר אדמס חייב מיליוני שקלים לקבלן, מר אדמס פועל 
כאחרון החייבים, מתחמק מלשלם ובצעד טקטי מובהק, מגיש תביעה 

כספית משוללת יסוד. לא בכדי, בקשה לעיקולים שהוגשה על ידי 
מר אדמס בד בבד עם הגשת התביעה, נדחתה על ידי בית המשפט 
במעמד צד אחד. בכוונת הקבלן להגיש תביעה נגד מר אדמס והוא 
משוכנע, כי לאחר שבית המשפט הנכבד יבחן את העובדות ויווכח 

בפרצופו האמיתי של 'הפילנטרופ הגדול', לא רק שידחה את תביעתו 
המופרכת של מר אדמס, אלא יפסוק לטובתו את הכספים שמר 

אדמס עודנו חייב. עצוב שמאז השלמת הבנייה, הקבלן צריך לממן 
מכיסו את חובו של מר אדמס".

דבק אריחים צמנטי, לקירות ורצפות

 חדש באורבונד -  דבק אריחים צמנטי. 
להדבקה בעובי 3-10 מ״מ, לקירות ורצפות

מתאים להדבקת גרניט פורצלן, קרמיקה )בספיגות עד 10%(, פסיפס,  	 
חרסינה, אבן טבעית, שיש, כוכרית ועוד. כחיפוי חיצוני או פנימי.

להדבקה על גבי תשתיות כגון: קירות בטון, בלוק בטון, בלוק פומיס, בלוק 	 
תאי מאושפר, הרבצה צמנתית, טיח צמנטי, מדה מתפלסת ועוד.

עומד בדרישות ת״י 4004.	 
מתאים לדרישות ת״י 1555 לחיפוי וריצוף.	 
בעל תו ירוק.	 
בעל גוון לבן.	 
משקל 25 ק״ג.	 

צוות האדריכלים והמהנדסים 
של אורבונד ישמח לעמוד 

לרשותכם בכל עת.
 לייעוץ טכני ומידע נוסף:

 www.orbond.co.il 
.1700-70-50-75

K2 DIY :אורבונד מציגה BG seal 292 :בי ג’י בונד מציגה

איטום תת ריצפתי יעיל ונכון
מיועד לחדרי רחצה, שירותים, מטבחים, מרפסות 	 

שמש וחללים נוספים, שנעשה בהם שימוש 
במים באופן קבוע. איטום מיטבי לאורך זמן 

מצריך פתרונות עמידים ואיכותיים.

חומר איטום משחתי, חד רכיבי, המכיל 	 
פוליאוריטן בשילוב ביטומן. 

BG seal 292 מוכן לשימוש ומיושם בצורה 	 
קלה באמצעות מברשת, יכולת 
גישור סדיקה והיצמדות גבוהה 

לתשתית שעליה הוא מיושם. 
איטום אלסטי חזק ואמין 

לאורך שנים.
למידע נוסף ניתן לפנות 

למשרדי ביג’י בטלפון 
08-6874001
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למשתתפים בפרוייקט יוענקו תעודות המעידות על השתתפות בקורסים ובנוסף יקבלו המשתתפים:

מהרו להירשם - מספר המקומות מוגבל
המשתתף מתחייב לעמוד בתנאי ההרשמה לפרוייקט

הפרוייקט לחברי קבלני השיפוצים המחזיקים בתעודת חבר בתוקף בלבד!

ההשתתפות בפרוייקט במימון מלא של המוסד לביטוח לאומי - קרן מנוף והתאחדות קבלני השיפוצים.
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למשתתפים בפרוייקט יוענקו תעודות המעידות על השתתפות בקורסים ובנוסף יקבלו המשתתפים:

מהרו להירשם - מספר המקומות מוגבל
המשתתף מתחייב לעמוד בתנאי ההרשמה לפרוייקט

הפרוייקט לחברי קבלני השיפוצים המחזיקים בתעודת חבר בתוקף בלבד!

ההשתתפות בפרוייקט במימון מלא של המוסד לביטוח לאומי - קרן מנוף והתאחדות קבלני השיפוצים.

פרוייקט
״שיפוץ בטוח״

התאחדות קבלני השיפוצים בישראל
בשיתוף המוסד לביטוח לאומי-קרן מנוף

פועלים למען עתיד עבודה בטוח יותר
ומזמינים את הקבלנים לקבל
הכשרות מקצועיות ללא עלות

בתחום הבטיחות

הקבלנים אשר יבחרו להשתתף בפרוייקט
יקבלו הכשרות מקצועיות בנושאים הבאים
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מהפכת הבנייה באורבונד
סדרת טייחים ודבקים מתקדמים על בסיס צמנט

מוצרי טיח על בסיס צמנט

דבק אריחים צמנטי
K1 DIY C1T

טיח חיצוני ופנימי צמנטי
KP 220

דבק אריחים גמיש במיוחד
K6 FLEX C2TE S2

שליכט בגר חוץ
FINISH BAGAR

דבק אריחים צמנטי
K2 DIY C2T

טיח דו שכבתי צמנטי
KP 222

דבק אריחים צמנטי
K3 C2TE

טיח ממ״ד צמנטי
KP 330

טיח תרמי צמנטי
KP 400

דבק אריחים גמיש צמנטי
K4 FLEX C1TE S1

דבק אריחים צמנטי
K2 C2T

טיח חיצוני ופנימי צמנטי
KP 215

דבק אריחים גמיש צמנטי
K5 FLEX C2TE S1

הרבצה צמנטית
KP 110

הרבצה צמנטית
KP 105

טיט צמנטי לריצוף
K80 FLOOR

דבקים וטיט לריצוף על בסיס צמנט
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03-6342853 : ן בטלפו
לפרטים פנה לסוכן המכירות שלך 
1-700-70-50-75 בטלפון:  או 


