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פרויקטים

מבט עלתשלומיםצוותמשתמש פרויקטים

 מתחם בצלאל 
תל אביב - יפו

ניצול תקציב
82%

חשבוניות
12

תאריך סיום פרויקט
13.5.25

 127,065.54 ש״ח

שוקניון שכונה חדש..
חדרה

ניצול תקציב
49%

חשבוניות
3

תאריך סיום פרויקט
13.5.25

 45,322.13 ש״ח

הוספת פרויקט

 43 הסתיימו 12 פעילים

מערכת ייעודית לניהול פרויקטים
דשבורד מנהלים לשליטה בהוצאות

כל מה שצריך לפרויקטים בתחום הנדל״ן, השיפוצים ועיצוב הבית והכל 
 באפליקציה אחת - זמין מכל מקום, בקצב מהיר, בלחיצה אחת. 

פשוט, נוח ובטוח. אז קדימה, תורידו את האפליקציה ו... תבנו עלינו!

חנות דיגיטלית לכלי 
עבודה וחומרי בניין 

dibble.co.il

הורידו עכשיו!

חפשו עכשיו 'dibble' בחנויות

כל ציוד הבניה
אצלכם בכף היד

 משלוח לעסק
תוך שעתיים

ממשק קל
ונוח לתפעול

חדש

תבנו עלינו.
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דבר המנכ״לית

חברים יקרים, ראשית, בפרוס השנה 
החדשה, אבקש לברככם בברכת שנה 
טובה ומבורכת, מי ייתן ובשנה הקרובה 

תזכו לבריאות איתנה ופרנסה טובה, 
שתהא זו שנת שלווה, שלום ורעות. 

אני מתרגשת לכתוב מילים אלה בידיעה 
כי מגזין זה יופץ בעת הכנס השנתי של 
ההתאחדות – כנס ראשון מסוגו בענף 

השיפוצים – כנס מקצועי הנמשך על פני 
סוף שבוע שלם במלון דניאל ים המלח.

בעודי כותבת שורות אלה אנו בהתאחדות 
עומלים עד השעות הקטנות של הליל 
בהכנת התכנים המקצועיים והתוכנית 

האומנותית של הכנס תוך חשיבה מעמיקה 
מהם התכנים אשר יעניקו לכם את המיטב 

משהייתכם בכנס.

בכנס זה נשוחח על הנושאים הבוערים 
והחשובים ביותר לענף – הקשיים איתם 

מתמודדים קבלני השיפוצים אשר ברובם 
מחזיקים בעסקים קטנים ובינוניים, מה 

קרה לענף בשנת הקורונה ומהם הנתונים 
הכלכליים שמגלגל הענף מידי שנה, רישום 

בפנקס הקבלנים וקידום מקצועי, כניסת 
ענף השיפוצים לעולם של בנייה ושיפוץ 
ירוק, סוגיות בהגברת המודעות לבטיחות 
בעבודה והצבת מנהלי עבודה באתרים 
בהם מתבצעות עבודות שיפוצים ועוד.

לאחר למעלה משנה וחצי לא פשוטות, 
בהן הסתגלנו למציאות חדשה, אנו 

מקווים כי השהות בכנס סיפקה עבורכם 
את האתנחתא המתבקשת וכולי תקווה 
כי הכנס עמד בציפיותיכם וכי נחשפתם 

במהלכו למידע מקצועי אשר תרם 
לכם בעבודתכם וכמובן שמצאתם גם 

זמן למנוחה והנאה בהופעות המגוונות 
ובהרצאות ההעשרה לצד משפחותיכם.

צוות ההתאחדות ואנוכי נשמח לקבל כל 

הערה והארה על מנת להמשיך ולהשתפר 
עבורכם גם בכנסים הבאים.

סקירה כלכלית על ענף 
השיפוצים 

לקראת חגי תשרי השנה החלטנו לערוך 
סקר בין קבלני השיפוצים החברים 

בהתאחדות. 

בשונה מהסקר שנערך בתקופה זו בשנה 
שעברה ובו עלה כי החדר המבוקש ביותר 

הוא דווקא חדר העבודה כיום החדר 
המשופץ ביותר בקרב מזמיני העבודה הוא 

חדר האמבטיה. 

אם בשנה שעברה הצרכנים התמקדו 
בביצוע שיפוץ פרקטי לפי צורך מיידי, 

שכן מגיפת הקורונה אילצה רבים לעבור 
לעבודה מהבית, כיום אנו רואים שבחלוף 

שנה ציבור הלקוחות פונה לביצוע עבודות 
שיפוץ קוסמטי לחלל האמבט והחללים 

הציבוריים בביתם. 

כמו כן, בהשוואה שנעשתה בין תקופת 
החגים דאשתקד )2020( לבין תקופת 

החגים הנוכחית )2021( נרשמה עלייה של 
17% בהזמנות שיפוצים השנה. 

בדקנו גם את הצבעים הטרנדיים בקרב 
הצרכנים וגילינו שרוב הצרכנים ממשיכים 

לבחור בצבע הפרקטי ביותר – לבן.

מסקר זה למדנו שמסגרת התקציב לשיפוץ 
עלתה גם היא וכי מרבית הלקוחות הוציאו בין 

30-50 אלף שקל ומעלה על שיפוץ לקראת 
החגים וכי מרבית מזמיני העבודה השנה הם 

דווקא זוגות צעירים / משפחות צעירות. 

נתוני הסקר נותנים ביטוי לנעשה בשטח, 
ענף השיפוצים חזר לעבוד במלוא המרץ 
אחרי שנת הקורונה ואנו מקווים שהמצב 
בענף ימשיך לשגשג ולעלות גם בשנים 

הבאות.

ממשיכים הפרויקט שיפוץ קהילתי והפעם 
– שיפוץ חדר משחקים ופנאי בעמותת 

מגדים אשר מנהלת כפר לילדים ובני נוער 
שהוצאו מביתם בצו בית משפט.

משיחות עם צוות העמותה ומנהל הכפר 
הבנו כי כפר זה משמש עבור עשרות 

ילדים ובני נוער בית של ממש – לעיתים 
אפילו הבית היחיד עבורם וכי אין להם 

מתחם להעביר את זמנם הפנוי במשחק או 
בקריאה. באותו זמן היינו פסיעה לפני

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

קבלני השיפוצים

 בפתחה של 
שנה חדשה

לאחר למעלה משנה 
וחצי לא פשוטות, בהן 

הסתגלנו למציאות 
חדשה, אנו מקווים כי 

הכנס השנתי מסמל 
את נקודת המפנה של 

חזרה לשגרה בענף 
השיפוצים.בינתיים, 

אתם מוזמנים להצטרף 
לפעילויות ההתאחדות 
למען הקהילה ולחיזוק 

מעמדכם המקצועי
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לצפיה במהדורה דיגיטלית של 
המגזין וגליונות קודמים כנסו 

לאתר ההתאחדות:
www.rcu.co.il

 התאחדות קבלני השיפוצים
 יו״ר ערן סיב
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Natalie.w@rcu.co.il :מייל 
פקס: 077-4501005

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

מיקוד 6525101

 מערכת בטאון קבלני השיפוצים:
 מו״ל: הוצאת מיל

www.mil-media.co.il 
 טלפון: 09-9545519

 רח׳ כיבוש העבודה 13,
הרצליה 46322

 עורך: זיו מאור
ziv@mil-media.co.il

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

 דבר המנכ”לית
כל הסיבות להצטרף 

להתאחדות 

 הצטרפות לקרן מנוף
מנכ”ל הקרן מסביר מה היא 
מעניקה לקבלני השיפוצים 

 חבר ההנהלה אשר וטורי 
על העסקת עובדים 

פלשתינאים ושווי רכב

 זה מה שכבר עשינו
על הישגי ההתאחדות ב-20 

שנות פעילות

 קבלן בעבודה
המהפך של חניתה לב ארי – 

מיחסי ציבור לקבלנית שיפוצים

 עיצוב:
החומרים שיכולים לעשות את 

ההבדל בשיפוץ הבא

 העוסקים במלאכה:
מיהם חברי ההנהלה וצוות 

העובדים של התאחדות קבלני 
השיפוצים

 כתבו עלינו:
התאחדות קבלני השיפוצים 

בתקשורת  

 גבס:
היתרונות של פתחי השירות 

החדשים

12

24

30

הקיץ החם של הארץ והבנו שאם אנחנו 
לא ניקח את הפרויקט לידיים אותם ילדים 

לא יוכלו ליהנות מקיץ אמיתי, עם חדר שבו 
יוכלו להעביר את שעותיהם הפנויות – ומיד 

נענינו לאתגר. 

כשהגענו למתחם ונכנסו לחדר הפנאי 
הבחנו בחדר מוזנח, קודר ולא מזמין, ריח 

צחנה עלה מהשירותים במתחם והיה ברור 
כי לא ניתן להכניס מתחם זה אף ילד. 

חבר התאחדות – מתן אוחיון, תושב מגדל 
העמק נענה לאתגר ולקח לידיו את הפרויקט 
בתשלום סמלי, תחת פיקוח של ההתאחדות. 

במסגרת השיפוץ בוצע קילוף בד לבד 
כחול אשר כיסה את כל קירות החדר, בוצע 

קילוף ותיקון הקירות, עבודות טיח, איטום 
רטיבויות וצביעה מחדש של כל המתחם. 
כמו כן, בוצעה סגירה בגבס של חלונות 
שהגיעו עד לגובה הריצפה והיוו מפגע 
בטיחותי עבור הילדים, הותקנו ווילונות 

חדשים ואומנית ציירה ציוד קיר גדול אשר 
הכניס אור לחדר.

כמו כן, בוצע חידוש ושיפוץ של חדרי 
השירותים במתחם וכיום הם ראויים לשימוש.

נערים ונערות בשירות לאומי התגייסו 
מצידם לאבזר את החדר במשחקים וכך 

בשיתוף פעולה הצלחנו ליצור לילדים ובני 
הנוער המתגוררים בכפר מתחם פעילות 

ראוי ומכובד.

מגיעות לפתח ההתאחדות עשרות פניות 
של אוכלוסייה קשת יום אשר נזקקים 

לביצוע עבודות תחזוקה ושיפוץ בביתם – 
קבלן אשר מעוניין לקחת חלק בפעילות 
התנדבותית למען הקהילה מוזמן ליצור 

קשר עם צוות ההתאחדות.

ביחד אנחנו כוח חזק יותר אשר מצליח 
להוביל שינויים של ממש למען הקהילה 

ולמען ענף השיפוצים.

אם עדיין לא הצטרפת כחבר מן המניין 
בהתאחדות קבלני השיפוצים זה הזמן 

לעשות זאת.

למידע נוסף והצטרפות ניתן להשאיר 
הודעה בטל’ 1-700-700-426 ונציגה 

מצוות ההתאחדות תחזור אליך עם מלוא 
הפרטים אודות ההתאחדות.

 בברכת פרנסה טובה 
ובריאות איתנה לכולם

תוכן
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נבחרת הדבקים 
המנצחת
BG BONDBG BOND של

בי ג'י בונד גאה להציג את נבחרת הדבקים האיכותיים שלה: דבקים 
אבקתיים להדבקת אריחי גרניט פורצלן, אריחי קרמיקה, פסיפס, חרסינה, 

שיש ואבן. הדבקים מיועדים ליישום על תשתיות בטון, טיח, בלוקי בטון 
בלוקי אשקלית 268 )איטונג( מטוייחים, ריצוף על ריצוף קיים ועוד.

בנוסף דבקים אקריליים מוכנים לשימוש להדבקת אריחי קרמיקה, שיש, 
פסיפס, גרניט פורצלן וקלקר. מיועדים לתשתיות בטון, טיח, בלוקי גבס 

ובטון, לוחות גבס, עץ ועוד.

בי.ג‘י. )ישראל( טכנולוגיות בע“מ
www.bg-paint.co.il | 08-6874236 :'טל בי.ג‘י. בונד - לבחור נכון!
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המשך בעמוד 10  

הביטוח הלאומי בישראל החל את 
פועלו בארץ עם תגמולי נפגעי העבודה. 

הראשונים לסיוע של הביטוח הלאומי, היו 
אותם אלה שנפגעו בעבודה. למרבה הצער, 

הפגיעה כבר נגרמה, העובד כבר נפגע 
והתגמולים האלה הם רק סעד מהביטוח 

הלאומי להבטחת בטחון כלכלי בסיסי 
וחיים בכבוד, לאחר שהעובד כבר אינו 

יכול להתפרנס ולפרנס בעצמו. אסור לנו 
להשלים עם מקרה בו עובד יוצא בבוקר 

מביתו אל עבודתו ולא חוזר ממנה הביתה, 
או חוזר כשהוא כבר אינו אותו אדם, בגלל 

שנפגע במהלך עבודתו.

דבר זה הביא, בין היתר, את הביטוח 
הלאומי, להקים את קרן מנוף, הפועלת כיום 
מתוקף חוק הביטוח הלאומי ואשר מטרתה 
היא לסייע ולממן פעולות למניעת תאונות 

עבודה ומחלות מקצוע. בעוד שהביטוח 
הלאומי משלם לעובד אחרי התאונה, הקרן 
פועלת כשירות משלים של הביטוח הלאומי 

ומממנת פעולות לעובדים לפני התאונה, 
כדי למנוע את התאונה ולהגביר את 

הבטיחות בעבודה.

 הקרן מפרסמת קולות קוראים ופונה 
לגופים שונים לבוא ולהגיש בקשות 

לסיוע לפעולות שונות ומגוונות להגברת 
הבטיחות והגיהות בעבודה. כל הבקשות 

עוברות תהליך שיוויוני ומקצועי של בחינה 
ודירוג על ידי אנשי מקצוע, תהליך בקרה 

ואישור בוועדות הקרן והבקשות שעברו את 
התהליך בהצלחה, יזכו למימון של הקרן 

וסיוע מקצועי, על מנת להוציא לפועל את 
הפעילות המבורכת למען הבטיחות בעבודה.

הקרן מסייעת לעמותות ומלכ"רים, 
מוסדות מחקר ולימוד, רשויות מקומיות 

וחברות מסחריות. פרוייקטים במימון הקרן, 

מתקיימים בענפי הבנייה, התעשייה, 
המסחר, הבריאות והחקלאות.

הקרן שמה לה למטרה לסייע בשלושה 
תחומים עיקריים. הראשון, הוא סיוע לענף 
הבנייה. ענף הבנייה סובל מריבוי תאונות 

עבודה ולכן נדרש סיוע מתמשך ומשמעותי 
לענף הבנייה. הסיוע ניתן לפעולות נרחבות 

בענף, כגון תוכנית הכוכבים, אותה מוביל 
המטה לבטיחות בהתאחדות הקבלנים בוני 

הארץ ופעולות נוספות. השני, הוא סיוע 
במחקר ופיתוח טכנולוגי בתחום הבטיחות 
בעבודה, תוך ניצול היידע הטכנולוגי הרב 

בישראל, הייזמות וחברות ההזנק )סטארט-
אפים( לפיתוח של אמצעים ופתרונות 

טכנולוגיים למניעת תאונות עבודה.

ניתן לראות אפליקציה לניהול הבטיחות 
באתרי בנייה, פיתוח של "ריתמה חכמה" 

לעבודה בגובה, ריתמה אשר תתריע 
במקרה בו העובד אינו רתום או אינו מעוגן, 

כמו מובילאיי לעובד בגובה. פיתוחים 
רבים בעגורני צריח )מנופים( ואפילו פיתוח 
מתקדם של הפעלת עגורן צריח מהקרקע 

)הורדת מפעיל העגורן מהתא בגובה אל 
תא קרקעי בטוח וארגונומי( ועוד.

השלישי, הוא סיוע לאוכלוסיות שאינן 
מטופלות מספיק, אוכלוסיות שנשכחו, 

אך למרבה הצער חוות פגיעות ותאונות 
בעבודה. בין אוכלוסיות אלה ניתן למצוא 

את העובדים של המגזר הערבי, עובדי 
בתי המלאכה והמסחר הקטנים )פחות מ: 

25 עובדים(, בני נוער היוצאים לעבודה 
החל מגיל 16, עובדים זרים בחקלאות וכן 

את אוכלוסיית קבלני השיפוצים. כל אחת 
מאוכלוסיות אלה ונוספות, זוכה לסיוע של 
הקרן על ידי פעולה ממוקדת וייעודית לה.

הנגשה מקצועית
החשיבות הגדולה בפעילות אל מול 

קבלני השיפוצים היא בהנגשה מקצועית, 
ממוקדת ומסודרת של תכני הבטיחות 

בעבודה הנדרשים לאוכלוסייה ייעודית זו. 
הפעילות המתבצעת אינה מצריכה את 
הקבלן לנסות ולחפש בעצמו מה בדיוק 

נדרש ממנו, הוא גם אינו נדרש לפנות 
באופן עצמאי אל רשויות המדינה השונות 
בניסיון לקבל סיוע וגם לא בפנייה ישירה 

אל גופים עסקיים הפועלים בתחום.

הצטרפו היום לתוכנית 

קרן מנוף
קרן מנוף
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שנועדה להגדיל 

את בטיחותם, 
והכל ללא עלות
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סיקה לסטיק 1K1K הינה תערובת צמנטית,
חד רכיבית גמישה בעלת כושר גישור סדקים מבוססת 

מלט משופר בפולימרים ייחודיים בעלי עמידות אלקלית.
המוצר מיועד ליישום בהברשה או מלג'.

ניתן לבנות עובי של 3 מ"מ בשכבה אחת

נמרח כמו ג'ל - קל מאוד לעבודה

בעל תו תקן ירוק

עומד בדרישות התקן לחדרים רטובים - 6422 

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

תצרוכת נמוכה משמעותית ביחס לחומרים מתחרים

אטום לחלוטין ללחץ חיובי ולחץ שלילי

בעל יכולות גישור סדיקה גבוהות

חומר מתקדם וחדשני בעל מראה אחיד

יד אחת וגמרנו!

איטום צמנטי גמיש, חד רכיבי
לבניית עובי בשכבה אחת

* לפי הנחיות יועצי האיטום, נדרש לבצע איטום בשתי שכבות להבטחת מערכת 
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כל שעל הקבלן לעשות, הוא להסכים 
להצטרף לתוכנית. ברגע שהוא הצטרף, 

הוא זוכה לקבל מעטפת בטיחות מקיפה לו 
ולעובדיו הכוללת שלוש הכשרות - בטיחות 

כללית לקבלני השיפוצים, עבודה בגובה 
ועזרה ראשונה, הוא מקבל ציוד ואמצעים 
המסייעים לו בעבודה יומיומית בטוחה, כמו 

חגורת כלים, סרבל עבודה, כובע מגן יחד 
עם סיוע וליווי מתמשך וכל אלה ללא עלות 

כספית מצדו.

מדובר בתוכנית פורצת דרך ממש, כי 
בפעם הראשונה חבילת בטיחות מתאימה 
מוגשת לקבלני השיפוצים ומייצרת תרבות 
של עבודה בטוחה בעבודות השיפוצים. כי 

בעבודת השיפוצים מדובר במגוון כל כך 
נרחב של עבודות, של מקצועות נדרשים, 

במקומות עבודה שונים שיכולים להיות 
דירת מגורים, מפעל תעשייתי, אזור פתוח 

או כמעט כל מקום אחר שניתן לחשוב עליו 
ולכן החשיבות הגדולה כל כך לייצר את 
התרבות לעבודה בטוחה בכל מצב, בכל 

מקום ובכל סוג של עבודה.

כמנהל קרן מנוף, אני רואה בברכה רבה 
מאוד את שיתוף הפעולה החשוב הזה 

של הקרן עם התאחדות קבלני השיפוצים 

ומבקש להודות להנהלת ההתאחדות על 
היוזמה המבורכת ועל ההובלה של כל 

המהלך הזה.

אני מבקש לקרוא מכאן לכל קבלני 
השיפוצים, בואו והצטרפו אל התוכנית 

החשובה הזו ותזכו לקבל את הנדרש 
עבורכם למען בטיחותכם שלכם ובטיחותם 

של העובדים שלכם. אני מאחל לכם עבודה 
מוצלחת, פרנסה טובה, בטיחות ובריאות 

רבה. זיכרו, מחכים לכם בבית, צאו לעבוד 
וחיזרו הביתה בריאים ושלמים.
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חברת אלישיר של אשר וטורי, קבלן חשמל 
ושיפוצים רשום, קיימת מ-1991, ״30 

שנה לא הולכות ברגל“, הוא מציין. בין 
הפרויקטים שלו אפשר למצוא בתי מלון, 

מוסדות שונים ותחנות דלק. ״אנחנו לוקחים 
כל עבודה כמעט“, הוא מדגיש, ״אבל אנחנו 
לא מתעסקים בבתים פרטיים“. בחשמל הוא 

מתמקצע בפרויקטים גדולים בעיקר, 
במשרדים ובמוסדות כמו בתי אבות ובתי 

חולים - בהדסה עין כרם למשל היה וטורי 
אחראי לחשמל בשתי מחלקות קורונה. 

החברה מעסיקה שמונה עובדים, וכשיש 
צורך בעובדים נוספים, מעסיק וטורי קבלני 
משנה ואנשי מקצוע רלוונטיים. ״העובדים 

שלי מאוד ותיקים“, הוא מציין, ״יש לי 
עובדים שנמצאים אצלי כבר 23 ו-13 שנה. 

זה עסק משפחתי. כולם תומכים זה בזה“. 

״יש לי רקע טכני טוב, אני אוהב את הענף, 

״קבלן חייב לעשות הסכם עבודה מסודר –

שימנע מריבות 
עם הלקוח״

חבר הנהלת 
התאחדות קבלני 
השיפוצים אשר 

וטורי, שנמצא בענף 
כבר 30 שנה, סבור 

שמלבד המקצועיות, 
קבלן טוב חייב 
להיות בן אדם. 

בתפקידו בהנהלה, 
הוא מנסה להקל על 

קבלני השיפוצים 
מול ביורוקרטיות 

שונות, לעורר 
מודעות בתחום 

הבטיחות ולמנוע 
סכסוכי עבודה 

מיותרים עם לקוחות

ריאיון

בתמונות: פרויקטים בביצוע חברת אלישיר

אשר וטורי באתר שיפוצים
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אוהב לראות את המוגמר, את הייחודיות 
ואת התוצרת של ההשקעה“, מסביר וטורי 

את בחירתו בענף. ״אני נהנה לפתור תקלות 
למיניהן, ולוקח בעיקר עבודות מעניינות 

ומאתגרות, כאלה שמספקות אותי“.

אל התאחדות קבלני השיפוצים הגיע 
וטורי, מפני שהיו כמה נושאים בענף 

שהפריעו לו. ״למשל, שווי שימוש רכב. 
הביורוקרטיה הסבוכה מקשה עלינו 

בנושאים נוספים, כמו העסקת עובדים 
פלסטינים, ותשלומים שמשלמים 

כעצמאים ולא מקבלים עליהם תמורה. 
כתבתי מכתבים והרמתי טלפונים 

ליו“ר ההתאחדות ערן סיב. הוא 
ענה, ואכן וכל שאלה קיבלה מענה. 

העליתי בפניו רעיונות ושאלות ולאט 
לאט נכנסתי למערכת והתחברתי 

לחברי הנהלה, בהתחלה כמשקיף“. 

צריכים להיות בני אדם

לפני קרוב לשלוש שנים מונה וטורי לחבר 
הנהלה. ״אני מעיר ומאיר“, הוא מעיד 

על עצמו. ״הענף עצמו נחשב לענף של 
חאפרים, שנמצאים בו אנשים שלא סיימו 
12 שנות לימוד כמו שצריך, אנשים חסרי 
השכלה. אבל זה דווקא כן ענף שמצריך 

ידע והתמקצעות, והוא מצריך גם להיות בן 
אדם, כי נכנסים לבתים של אנשים בשעות 

שבהן הם לא נמצאים, שנותנים בנו אמון 
וסומכים עלינו שנשמור על הבית שלהם“.

וטורי מנסה להסדיר את נושא העסקת 
עובדים פלסטינים, ״על אף שעכשיו 

מתחילים לתת הקצאות לפועלים שוב“, 
ושווי שימוש רכב. ״רוב הקבלנים נוסעים 

בטנדר שלא מוכר בהוצאות, על אף שהם 
משתמשים בו רק לעבודה, ולא עושים בו 

למשל נסיעות משפחתיות. צריך להכיר 
בו כרכב עבודה ולקבל את כל ההוצאות 

השוטפות“. 

בנוסף, הוא פועל לתת בהטבה לחברי 
ההתאחדות קורסים למיניהם שקבלן רשום 
נדרש להם, כמו קורס עבודה בגובה ועזרה 

ראשונה. ״בטיחות בעבודה היא אחד 
הדברים החשובים בענף, מכיוון שהעובד 
חשוף להמון פגיעות ויכול להיפצע אפילו 
מטעות קטנה. בכל יום שומעים על עובד 

שנפל מגובה, או שנחתך מדיסק. יש לקבל 
סיוע ותמיכה מהרגולטורים בתחום הזה, 
לערוך קורסים ולהעביר את המסר לכל 
עובד בתחום הבטיחות בעבודה. אנחנו 

צריכים לדחוף לכיוון הזה“.

וטורי מציין כי הוא רוצה שהקבלנים יידעו 
שיש להם גב שיתמוך בהם בכל בעיה. 

״אנחנו רוצים שלקבלנים יהיו אבא 
ואמא בכל עניין וטענה, בהם תביעות של 

עובדים, או של לקוחות, אישורי עבודה 
וכו‘. כדי להימנע מתביעות וממריבות עם  

הלקוח, אני מציע לכל קבלן רשום לעשות 
הסכם עבודה מסודר מולו, שיכלול מה 
בדיוק הולך להתבצע, ברמת הפרטים 

הקטנים. לא לוותר על הזמנת עבודה 
מפורטת. רוב התלונות מוגשות על חאפרים, 

שמבטיחים הבטחות תמורת סכום גלובלי, 
ואז מתחילים לעבוד, דורשים תוספות כסף 

ומתחילות המלחמות.

״לכן אנחנו רוצים להוציא לפועל פיילוט, 
שבו יקבלו קבלני שיפוצים הנחיות 

להתנהלות מול הלקוח, עם הצעות מחיר 
והסכם עבודה מסודר. הם צריכים לעבוד 

עם חוזה חתום, כך שאם נכנסים למחלוקת 
הכל רשום וחתום.

בכל מקרה, אנחנו משתדלים לפתור 
סכסוכי עבודה בבוררות בהתאחדות יחד 

היועצת המשפטית שלנו“.

לקראת הכנס של ההתאחדות בים המלח, 
מספר וטורי כי ישנה היענות גדולה מאוד 

מצד הקבלנים. ״בכנס יהיו הרצאות על 
התנהלות מול לקוחות, יגיעו אנשי מקצוע 

שיספרו על חומרים, יתקיימו הרצאות בטיחות 
וקבלנים יקבלו כלים לעבודה נכונה“.
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התאחדות קבלני השיפוצים הוקמה לפני 
20 שנה, מתוך כוונה למסד את הענף 

ולשפר את מצבם של העוסקים בו. מאז 
הקמתה, רשמה ההתאחדות הישגים רבים:

הסדרת ענף קבלן שיפוצים בפנקס 
הקבלנים - בשנת 2004 עתרה ההתאחדות 

לבג”ץ ובמסגרת עתירה זו קבע כב’ 
השופט בדימוס אהרון ברק, כי ענף 131 

יתווסף כענף משנה בפנקס הקבלנים, 
משרד הבינוי והשיכון.

הורדת משקל שקי המלט ל-25 
ק”ג במקום 50 ק”ג בוועדת 

העבודה והרווחה.

קידום חקיקה לרישום קבלנים בענף 131 
א ק’ לעבודות עד 350 אש”ח לפרויקט 

ובכך הביאה ההתאחדות להפחתת הנטל 
הרגולטורי החל על קבלני שיפוצים ברישום 

בפנקס הקבלנים.

ההתאחדות יזמה וקידמה את עבודת 
התאמת הסילבוס והבחינות לקבלני 

שיפוצים בשיתוף עם משרד הבינוי והשיכון 
ועמדה על כך שיתקיימו בחינות באופן 

שוטף וסדיר.

מאז כניסת שינוי החקיקה לתוקף וקיום 
מבחנים באופן שוטף מאות קבלנים 

הגישו בקשות לרישום בפנקס הקבלנים 
באמצעות הצוות המקצועי של ההתאחדות 

ובמסגרת המסלול הירוק הייחודי 
להתאחדות וקיבלו רישיונות קבלן רשום.

הנחלת ערכים של בטיחות בעבודה 
לקבלני ועובדי ענף השיפוצים – 

ההתאחדות חרטה על דגלה את נושא 
הבטיחות בעבודה – תוך כך, יזמה 

ההתאחדות את פרויקט ‘שיפוץ בטוח’ 
בשיתוף עם קרן מנוף מטעם המוסד 

לביטוח לאומי אשר במסגרתו מתקיימות 
קורס בטיחות בעבודה לקבלנים 

השגי ההתאחדות

התאחדות קבלני 
השיפוצים פועלת 

כבר 20 שנה 
לטובת קבלני 

 השיפוצים. 
תקופת הקורונה 

היתה קפיצת 
מדרגה בכל הנוגע 

למיסוד הענף 
וחיזוק מעמד 

הקבלן

חוגגים 20 שנות פעילות 
עם הישגים מרשימים למען הענף
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מימין: שרת השיכון ד"ר יפעת שאשא-ביטון, ערן סיב והקבלן דניאל פריהד בטקס הסמכת קבלני שיפוצים רשומים, יולי 2019
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ולעובדיהם אשר כולל שלושה מפגשים: 
יום עיון בנושא הכללים לבטיחות בעבודה 
המותאמים לעבודת קבלני השיפוצים, יום 

הדרכה מעשית לעבודה בגובה ויום הדרכה 
מעשית למתן עזרה ראשונה בשטח. בסיום 

הקורס מקבל כל משתתף ערכת בטיחות 
עבודה אשר כוללת: רתמה לעבודה בגובה, 
קסדת בטיחות, חגורת כלים, סרבל עבודה, 

משקפי מגן, כפפות עבודה, ערכת עזרה 
ראשונה, פנקס כיס עם הוראות בטיחות 

בעבודה ועוד. 

רישיונות להעסקת פועלים פלשתינאים 
– צוות ההתאחדות מכין עבור חברי 

ההתאחדות בקשות לקבלת רישיונות 
להעסקת עובדים פלשתינאים ומבצע 

הדרכות לדיווח שכרם של העובדים.

העלאת סיווג קבלני – צוות ההתאחדות 
מגיש עבור חברי ההתאחדות בקשות 

להעלאת סיווג קבלני בפנקס הקבלנים ובכך 
מסייע לקבלנים להתפתח ולגדול בענף.

במהלך תקופת הקורונה ההתאחדות 
עמדה על כך שהענף יישאר חיוני והנהלת 

ההתאחדות הגיעה להסכמה עם שרת השיכון 

דאז ושרת החינוך היום – יפעת שאשא ביטון, 
להכרת הענף כחיוני, מה שאיפשר את המשך 

פעילותו גם בתקופה הסגרים.

בתוך כך, הנפיקה ההתאחדות לחבריה 
תעודות המעידות על שיוכם לענף חיוני 
אשר הוחרג במסגרת תקנות הממשלה 

לשעת חירום. 

רותמים את הממשלה
לדברי יו”ר ההתאחדות ערן סיב, גם כיום, 

ממשיכים בהתאחדות, בשיתוף פעולה 
עם הממשלה וגופים ממלכתיים נוספים, 

להבטיח את המשך קיומו של הענף 
ופעילותם התקינה של הקבלנים.

כך לדוגמה, הוא מספר על הכוונה להתנות 
את המשך היתרי העבודה של הפועלים, 

בהמשך עבודה עם קבלן השיפוצים 
שעבורו הונפק ההיתר.

גם מנכ”לית ההתאחדות, עו”ד נטלי 
שמעון-ויינשטיין, קובעת כי “בשנתיים 

שחלפה ההתאחדות עבדה ונלחמה 
עבורכם יום יום שעה שעה בכל המישורים”.

לדבריה, “בכל סגר נלחמנו והצלחנו 
להשאיר את ענף השיפוצים פתוח וחיוני 

למשק ובכך מזערנו ככל הניתן את 
הנזק לעוסקים בענף וכמובן לטובת 

הציבור הרחב אשר נזקק לשירותי קבלני 
השיפוצים בתקופה זו. 

בכל סגר נלחמנו והצלחנו לאפשר 
לעובדים הפלסטינים להמשיך בעבודתם 

בארץ – אם זה במסגרת לינה בשטחי 
ישראל במהלך תקופת הסגר ואם זה 

בכניסה יומית לעבודה.

בתמונה למעלה: קורס בטיחות בעבודה בגובה.  למטה: השר יואב גלנט חותם על התקנות 
up studio  :החדשות של התאחדות קבלני השיפוצים. צילום
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נלחמנו והצלחנו להוביל מהלך של חיסון 
העובדים הפלסטינים ובכך לספק הגנה 
לעובדים, למעסיקים ולמזמיני העבודה.

הרחבנו את השירותים הניתנים לחברי 
ההתאחדות וצירפנו לשורותינו מאות 

קבלנים אשר זוכים לשירות אישי ומקצועי”.

מענה אנושי גם בקורונה
בנוסף, קובעת שמעון-ויינשטיין, המשכנו 

לקיים ימי עיון והרצאות מקצועיות 

באמצעות ZOOM ובימים אלה אנו חוזרים 
למפגשים מקצועיים פיזיים בהתאם 

להנחיות משרד הבריאות.

המשכנו לתת מענה אנושי, אישי ומקצועי 
לכל בעיותיכם ודרישותיכם – גם ובייחוד 

בתקופות הסגר.

הצלחנו להנפיק רישיונות 
למאות עובדים פלסטינים.

הגשנו מאות תיקים לרישום בענף 131 
בפנקס הקבלנים ומאות קבלנים עברו 

בהצלחה את מבחני רשם הקבלנים ונרשמו 
בפנקס הקבלנים.

הגשנו עשרות בקשות להעלאת סיווג 

ובקשות לרישום במנהלת קבלן מוכר 
לעבודות ממשלתיות )קבלן כוכבית(.

קיימנו עשרות הליכי גישור ובוררות אשר 
הניבו תוצאות מעולות ופתרו סכסוכים 

מחוץ לכותלי בית משפט.

הענקנו ייעוץ משפטי לעשרות 
קבלנים אשר קיבלו מענה 

מקצועי מעו”ד.
הגשנו בקשות לשינוי תנאי מכרז ברשויות 

מקומיות כך שיתאפשר לקבלן המחזיק 
ברישיון 131 – שיפוצים להתמודד במסגרת 

המכרז. 

קיימנו הכשרות לעבודה בגובה 
למאות קבלנים.

קיימנו הכשרות בטיחות בעבודה ועזרה 
ראשונה לעשרות קבלנים במסגרת פרויקט 

‘שיפוץ בטוח’ בשיתוף עם קרן מנוף של 
הביטוח הלאומי והענקנו ערכת בטיחות 
בעבודה ועזרה ראשונה לכל משתתף – 

ללא עלות!

פרויקט שיפוץ בטוח שיזמה ההתאחדות 
עם המשרד לקידום חברתי.

כנס שנתי של התאחדות קבלני השיפוצים
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קיימנו שיפוץ מבנים קהילתיים בהתנדבות 
מלאה בפריסה ארצית – שיפוץ מעון 

לנשים מוכות בחיפה ובחדרה, שיפוץ מבנה 
מגורים לדרי רחוב, שיפוץ מבנה קהילתי 
המשמש לקשישים ניצולי שואה, שיפוץ 

בית חם לנערות בסיכון ועוד.

הדרכנו את דור העתיד 

הנוער העובד והלומד – בביצוע עבודות 
שיפוצים במסגרת פרויקט משפצים קהילה 

וחשפנו אותם לעולם השיפוצים”.

את כל הפעילות הזו, היא מסבירה, “אנו 
עושים בהתאחדות בזכותכם חברינו אשר 

מחזקים את ידינו לאורך הדרך ובזכות חברי 
ההנהלה וצוות משרדי ההתאחדות אשר 

מקדישים מלוא מרצם לטובת ההתאחדות 
והענף.

המטרה המשותפת של כולנו היא להעלות 
את קרנו של ענף השיפוצים, להיות קבלנים 

מקצועיים יותר, ישרים יותר ומסורים יותר 
למען הצלחת הענף והציבור הרחב.

נכונו לנו עוד מאבקים רבים נוספים למען 

מיסוד הענף וקידום תהליכים אל מול 
משרדי הממשלה והרשויות השונות”.

ומה צופה העתיד להתאחדות 
ולקבלני השיפוצים?

“ביחד אנחנו כוח חזק יותר אשר מצליח 
להוביל שינויים של ממש בענף. אני פונה 
לקבלנים: אם עדיין לא הצטרפת כחבר מן 

המניין בהתאחדות קבלני השיפוצים זה 
הזמן לעשות זאת. למידע נוסף והצטרפות 

ניתן להשאיר הודעה בטל’ -1-700-700
426 ונציגה מצוות ההתאחדות תחזור אליך 

עם מלוא הפרטים אודות ההתאחדות”.
מימין: יצחק מויאל, יו"ר הסתדרות עובדי 

הבניין והעץ וערן סיב

התמונה העליונה מימין: סגן יו"ר ההתאחדות שאבי ונטורה, שר השיכון אורי אריאל והיו"ר ערן סיב במפגש 
בירושלים. למטה: רשם הקבלנים עו"ד אילן אליהו בכנס השנתי של ההתאחדות. צילומים מהכנסים: רמי חכם
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 ״לאחר התלבטויות רבות נאלצתי לבחור 
בין עולם הזוהר, לבין להיות חלק ממשהו 

שבעיניי יוצא מכל אזור נוחות שאני מכירה. 
אז תליתי את נעלי הלבוטן ועליתי על 

נעלי ה-REDBACK. אני לא מעצבת 
ולא אדריכלית – אני קבלנית, ובימים אלו 

נרשמנו ברשם הקבלנים“, את הדברים 
האלה כתבה חניתה לב ארי בפוסט 

אינסטגרם ביוני, כשהחליטה לצאת מהארון 
ולספר לעולם על הסבת המקצוע שעשתה. 

״אז לפני שתרימו גבה, אני עבדתי מאוד 
קשה ועדיין )זה לא באמת נגמר(, אם זה 

בשטח, ואם בלימודים, ואם במקביל להיותי 
יח“צנית“, כתבה לב ארי. ״יגיע הלקוח/ 

היזם שיראה מעבר וייתן הזדמנות. אז כן, 
אני קבלנית רשומה ועשיתי טעויות בדרך, 
לקח לי זמן להרכיב צוות מנצח, לא ביום 

ולא בשבוע. יש אנשים שמלווים אותי 
ומחזקים אותי מקצועית ונפשית )לא סתם 

יש במקצוע הזה התקפי לב( הפועלים, 
 הלקוחות, חומרי הבניין ומי לא״.

לב ארי, שבמשך 15 שנה עבדה בתחום 
יחסי הציבור והייתה בעלת משרד יח“צ 

מצליח, הקימה את קבוצת ח.י לב ארי 
בע“מ, כדי לתת פתרון כולל תחת קורת 

גג אחת. ״לפני 11 שנה בערך התגרשתי 
ולפני שש שנים וחצי הכרתי את בן זוגי 

הנוכחי, יוסי בעל ניסיון רב בשיפוץ חזיתות 
ובגלישת סנפלינג, שהכניס אותי לתוך 

הענף,  וזאת הסיבה שיש היום לקבוצה גם 
מענה בתחום“. לב ארי הגיעה וליוותה את 

התהליך וכך החלה להתמקצע בתחום. 

לב ארי טוענת שנכנסה לתחום כמו רעם 
ביום בהיר, אבל מבהירה שהיא טובה 
במקצוע. ״וגם נהנית מהתהליך“. היא 

עוסקת בתחום השיפוצים, שיפוץ גלובלי, 
שימור מבנים, הרחבות בנייה, בניינים 

שלמים, שיקום מבנים ובתי מגורים, מלווה 
בצוות פועלים ואנשי סנפלינג מקצועיים. 

״אני עורכת שיפוצים בבתים פרטיים, 
ממעטפת עד עבודת גמר. אני נותנת מגוון 
שירותים ללקוחות: שיקום, צביעה, שליכט, 

חיפויים, וכו‘, ועובדת גם  בעבודות גמר 
הכוללות: אינסטלציה, עבודות חשמל, 

חניתה לב ארי 
היתה יחצ“נית 

במשך 15 שנה, 
אבל לפני כשש 

שנים נכנסה 
במקרה לעולם 

השיפוצים והחליטה 
להישאר. זה לא 

תמיד קל, היא 
עדיין לומדת 

את רזי המקצוע 
והגברים מהדור 
הישן מתייחסים 
לפעמים בזלזול 
לקבלנית, אבל 

היא לא מתחרטת 
לשנייה. ״אני נהנית 

מהעבודה“
   מיכאלה טל

״מהשקה נוצצת, עברתי 
לשבת על פח הצבע“

קבלן בעבודה
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חניתה לב ארי



נקודות חשמל, ריצוף, עבודות טיח וצבע, 
חלונות, דלתות, מטבח, וכל מה שיש 

להתקין לאחר שנבנה השלד של הבית. 
הכל מתבצע ברמה הגבוהה ביותר“.

 בימים אלה עובדת לב ארי על פרויקט 
ייחודי: האקדמיה לנינג‘ה בראשון לציון, 

בעיצוב אלברט אסקולה ואלברט לוין 
ובניהולו של זוכה העונה השנייה של 

נינג‘ה ישראל, גיל מרנץ. במסגרת הפרויקט 
היא מבצעת את הגמרים, בהם עבודות 
גבס, צבע, תקרות, מסגרות, אלומיניום, 
נגרות ועוד. ״עד היום עסקתי בעבודות 
מעטפת של בניינים, כמו לובי ושטחים 

ציבוריים, וזה מאוד מאתגר לקחת פרויקט 
כזה. אבל היה לי חיבור טוב עם היזמים - 

קבוצת בן חיים, והשאר היסטוריה“ 

 על אף שהיא מבצעת עבודות שיפוצים 
ולא בנייה, מקפידה לב ארי לעבוד עם 

מפקחת בנייה צמודה - רונית שגיב. ״חשוב 
לי מאוד שיהיה פיקוח על העבודות שלי. 

בכללי, קבלן חייב להבין שצריך להיות עליו 
פיקוח ובדק בית. רובנו חוטאים בזה מכוון 
שבדרך כלל מקובל שהלקוח מזמין פיקוח 

מהצד שלו, אבל אני הבנתי שיש לזה צורך 
בביצוע עצמו, מישהו שעושה בדק עלי 

ועל העובדים לפני שמגישים ללקוח את 
המוצר המוגמר. אני רואה את זה כיתרון 
ולא כחיסרון. לצערי, אנשים לא מבינים 

שצריך לעשות בדק בית לעצמך, ככה 
שאתה חותם על תעודת אחריות ללקוח, 

אתה יודע שלא תצטרך לחזור פעמיים על 
אותה עבודה“.  

לב ארי מציינת כי בתחום יש המון 

חאפרים. ״כל מי שיש לו טנדר ופטיש 
נהפך לשיפוצניק. הם לא שמים לב 

לתוכניות ובחלק המקרים גם לא יודעים 
לקרוא אותם, ולכן יש טעויות בשטח 
ועבודה כפולה“. בנוסף, היא מספרת 

שנתקלה בחוסר סנכרון בין מכון 
התקנים לחנויות חומרי הבניין. כך למשל, 

״כשהתבקשתי לבצע תקרות בפרויקט 
מסחרי והגשה של אישור מכון התקנים, 

גיליתי תוך כדי ביצוע שחסר לי חומר 
בשטח, אז כדי לא להתעכב ניגשתי לחנות 

חומרי הבניין הקרובה אלי. אבל לאחר 
סיבוב בשמונה חנויות, נאלצתי להזמין 
מהספק הקבוע שלי ולבזבז זמן, מפני 

שאף חנות לא החזיקה כמוצר מדף ניצבים 
ומסלולים 0.6 )מאושר בתקן(“. 

בין הבעיות בענף השיפוצים, מונה לב 
ארי גם את הצורך לעבור בשגרה קורסי 

בטיחות, גם של עבודה בגובה, וקורס עזרה 
ראשונה. ״קבלני השיפוצים זקוקים ליותר 
קורסים מקצועיים ולשים דגש על עבודה 

בטיחותית ומקצועית“. 

בנוסף לכל אלה, מתמודדת קבלנית 
השיפוצים הטרייה עם היותה אישה בעולם 

גברי מאוד. ״בואי נודה על האמת, זה לא 
מקצוע סקסי. כולם בטוחים שאני מעצבת 
או אדריכלית, ולא מתארים לעצמם שאני 

עוסקת במקצוע פחות נוצץ. ‚מהשקה 
נוצצת עם נטלי אהרון, אשתו של, את 

מוצאת את עצמך יושבת עם טאמר על 
הפח צבע‘, זאת האמרה הקבועה של רואה 

החשבון שלי“, היא צוחקת. 

״גברים מהדור הישן מתייחסים אלי מאוד 
בזלזול לפעמים“, מספרת לב ארי. ״הדור 

החדש מבין שנשים נמצאות בעולם גברי, 
ויכולות להחזיק פרויקטים גדולים יותר, 

מעבר לצביעת קיר. בכל זאת, הייתי שמחה 
אם היו יותר נשים בענף“.
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בתמונות: פרויקטים של חניתה לב ארי



לב ארי מציינת שבהתאחדות קבלני 
השיפוצים מאוד מפרגנים, מחבקים 

ומקדמים אותה היכן שאפשר מקצועית. 
״חשוב שיש אמא ואבא שאפשר להיעזר 

בהם אם צצה לה בעיה. עד היום לא 
יצא לי להיעזר בהם, אבל גיליתי שיש לי 
אפשרות להיוועץ בעורך דין  אם אצטרך, 

לקבל עזרה עם הרישיונות ואישורי פועלים 
מול רשות האכיפה - זה משהו שחוסך לי 

זמן וכסף“.

 בעתיד מקווה לב ארי להמשיך להתמקצע 
במה שהיא טובה בו ולפנות ללימודי 

הנדסה. ״אפשר לעשות עבודה נהדרת 
בפרויקטים מסחריים, ציבוריים ופרטיים. אני 

תמיד שואפת להגדיל את נפח העבודה. 
ענף יחסי הציבור נתן לי המון, פגשתי 

מגוון רחב של טיפוסים ומכל אחד למדתי 
והשכלתי. צריך להתאים את עצמך למגוון 

רחב של לקוחות: מיו“ר קבוצה לפליטת 

ריאליטי, וזה מקל על העבודה שלי כשאני 
יושבת מול יזמים וחברות ניהול, אבל 

גם עוזר לי כשאני צריכה להתמודד עם 
אינסטלטור שנמצא 50 שנה במקצוע. 

לומדים ללכת בין הטיפות ולרצות את כל 

העולם. בשורה התחתונה, אני לא מתחרטת 
שעזבתי את היח“צ, אני אוהבת את מה 
שאני עושה, וכל יום שאני עוברת ורואה 

נכנס ששיפצתי והיה לי חלק בו - זה גורם 
לי לגאווה גדולה“.
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על המדף

סדרת פתחי שירות חדשים עם יחס עלות-תועלת מנצח

פתחי שירות הם כיום סטנדרט בכל פרויקט של בניה או שיפוץ בו 
מבוצעות מחיצות או הנמכות תקרה מגבס. חברת אורבונד השיקה 

החודש סדרת פתחי שירות חדשים בשם PANEL TOP. תכונותיה:

יחס עלות-תועלת מנצח, במחירים תחרותיים.	 
מאפשרים גישה טכנית מהירה למערכות הבניין.	 
עמידים למים.	 
מגוון מידות מ-20 על 20 ס"מ ועד 60 	 

על 60 ס"מ.
משתלבים בקו אחד עם לוח 	 

מחיצת או תקרת הגבס.
הפתיחה והסגירה 	 

מתבצעות בקלות 
בלחיצה על הפתח.

צוות המומחים של אורבונד 
ישמח לעמוד לרשותכם 

בכל עת.
 לייעוץ טכני ומידע נוסף:

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

 PANEL TOP  :אורבנד משיקה BG40 :מציגה BG BOND

דבק קרמיקה עמיד לשנים בכל תנאי

בעבודות ריצוף וחיפוי אריחי קרמיקה או פורצלן בשיפוץ או בבניה 
 .BG40 מציגה את BG BOND  .חדשה, ישנה חשיבות לסוג הדבק

תכונותיו:

דבק חזק בעל עמידות גבוהה הנושא תו תקן ישראלי.	 

מבטיח הדבקת האריח בחוזק רב למשטח עליו הוא מיושם באופן 	 
שימנע תזוזה או נפילה.

עמיד לאורך שנים בעומסי 	 
משקל.

עמיד לחשיפה למים, 	 
שמש ושינויי טמפרטורה 

קיצוניים.

למידע נוסף:
ניתן לפנות למשרדי ביג'י 

בטלפון 08-6874001

 המשך מעמוד 19  

http://www.orbond.co.il


   נעם גל
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האדריכל יינון בן דוד מרבה לחפש אחר 
חומרים חדשים בבנייה. לדבריו, בכוחם של 
חיפויי החוץ להקפיץ את מראה הבית, זאת 
כאשר נעשית בחירה נכונה ומדוייקת: "בכל 
הקשור לחיפויי חוץ אנחנו מחפשים לשלב 

את הפאן הפרקטי מבחינת תחזוקה, כזה 
שייראה טוב לעוד הרבה שנים, במיוחד 

לאור מזג האוויר הים תיכוני הבעייתי, 
וכמובן הפאן העיצובי.לבחור חיפוי טוב 

שייראה נהדר למשך שנתיים-שלוש זו לא 

בעיה. הבעיה מתעוררת כאשר אנו רוצים 
שאותו מראה יישמר לעוד שנים רבות".

תוכל לתת דוגמה?
"חומר נפלא שמצאתי הוא עץ אוסטרלי 

 100% אקולוגי, ללא חומרים סינטטיים. 
זהו חומר שיודע לעבוד טוב בארץ ובו 
 זמנית גם מביא את הבשורה לישראל. 
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 החומר הנכון,  
  במקום הנכון

שימוש בחומרים 
מתאימים משדרג 

את השיפוץ. 

אדריכל יינון בן דוד 
קובע כי "גם כאשר 

הבתים פשוטים, 
עבודה עם החומרים 

הנכונים מקפיצה 
משמעותית את 

הבית"

עיצוב פנים

חיפוי למינם. צילום: פרננדו גרה



בתים  בתכנון אדריכל ינון בן דוד. צילום: שי אפשטיין
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זה לא חומר דמוי, אלא חומר אמיתי וטבעי, 
חומר שנושם, באופן מפתיע זהו חומר 
לא יקר שנע סביב ה-140 שקל למ"ר, 

בעוד שחומרים סינטטיים יכולים להגיע 
בקלות ל-400-500 שקל למ"ר  לפני עלות 

העבודה".

בכל הקשור לטיח, שגם בכוחו להקפיץ 
משמעותית את מראה הבית, מסביר בן 

דוד כי "אני מחפש אחר טיח שנראה כמו 
הדבר האמיתי. טיח עם נשמה וגוונים, 
עם טקסטורות מיוחדות. טיח כזה לא 
פשוט ליישם בבנייה הפרטית בארץ, 

בגלל האקלים המורכב. כיום ישנן חברות 
שמייצרות טייחים שאינם סינטטיים ויחד 

עם זאת הם עמידים באקלים. הטיח מספק 
לבית מראה אותנטי, שונה ומיוחד". 

למינם – לפנים ולחוץ
לדברי איל שימן, מנכ"ל ומבעלי למינם-

ישראל, אחד החומרים המפתיעים לבנייה 
בארץ הוא הלמינם. משטחי גרניט הפורצלן 

שהגיעו ארצה מאיטליה, הוא מסביר, 
"מיועדים לפנים וחוץ הבית. הגדולה שלהם 

היא שהם מדמים כל חומר העולה על 
הדעת ובכך מעניקים לבית את המראה 

הנחוץ. קיימת נטייה לחשוב שהם מיועדים 
בעיקר לחללים הרטובים בפנים הבית, 

אולם הבשורה הגדולה היא השימוש 
שלהם בחוץ כחיפויים בבנייה".

היתרון בעבודה בלמינם, הוא מוסיף, היא 
בעובדה שזהו חומר מבודד )חום-קור(, הלוח 

עצמו של הלמינם עמיד ביותר, עד 600 
מעלות חום ועד מינוס 40. 

"לאור העובדה שאנו נמצאים במדינה 

חמה מאוד, לוחות הלמינם שומרים ומגנים 
על טמפרטורת פנים הבית. זהו חומר שלא 
מתבלה, ולא דוהה לאורך שנים רבות והוא 
מגיע במאות עיצובים, צבעים וטקסטורות. 

המחיר החל מ-150 ש״ח עד 250 שח למ"ר".

משטחי למינם שינו את סצנת העיצוב 
והאדריכלות בפאן העיצובי והפונקציונאלי 

כאחד. הם כוללים אינספור דגמים שמדמים 
חומרים טבעיים, כך שהבית יכול לקבל עם 

חיפוי למינם דמוי בטון - מראה תעשייתי, 
שהפך להיות אחד הפופולריים ביותר, חיפוי 

דמוי עץ שמספק מראה כפרי אותנטי, וכו.

מפתחי ענק מאלומיניום
גל ניסימוב, מנהלת השיווק של חברת כוכב 

אלומיניום, מסבירה "בשוק הבנייה הפרטי 
האלומיניום צובר תאוצה משמעותית 
לאור העובדה שהבנייה הפכה להיות 

כמה שיותר פתוחה. שזה אומר מפתחי 
ענק שמטשטשים בין הפנים לחוץ ובעצם 
גורמים לשניהם להיראות קומפלקס אחד. 
לאור זאת פרופילי האלומיניום הדקיקים, 

מינימל, הפכו להיות נדבך משמעותי 
בבנייה, כאשר המחיר הוא החל מ 2,000 

שח למ"ר והשמיים הם הגבול בהתאם לסוג 
המערכת, הזכוכית ותוספות אחרות כמו 

הצללה, וכמובן גודל המפתח".

חיפוי גרניט פורצלן שמדמה כל חומר טבעי, של למינם ישראל. צילום: יח"צ

אדריכלות אייל לואי, באדיבות כוכב אלומיניום. צילום: שי אפשטיין



הנהלת ההתאחדות
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 ואלה חברי 
התאחדות קבלני השיפוצים

חברי הנהלת התאחדות קבלני השיפוצים פועלים בהתנדבות לטובת 
ההתאחדות וקידום מטרותיה לחיזוק הענף והעוסקים בו. להלן חברי 

הנהלת ההתאחדות הנבחרים, העומדים לרשותך, קבלן השיפוצים

ערן פעיל בהתאחדות ובתקשורת, 
ומקדם נושאים בעלי חשיבות 

עליונה לענף השיפוצים.

ערן הקים את ההתאחדות מתוך 
שאיפה לקדם את ענף השיפוצים, 

להעלות את קרנו ולתת מענה 
ובית לכל קבלני השיפוצים 
בישראל. תחת הובלתו של 

ערן נכנס סיווג -131 שיפוצים 
לפנקס הקבלנים, ובמאי 2018 
נכנס לתוקפו סיווג נוסף לענף 

השיפוצים – 131 א’-ק לעבודות 
עד 350 אלף שקל לפרויקט, 

שמתאים לחתך הרחב של קבלני 
השיפוצים הפעילים בענף.

ערן הוא הבעלים של חברת אבן 
סיב, שמשווקת אבני חיפוי וריצוף 

טבעיות.

 ערן סיב, יו”ר
מייסד העמותה ומשמש מיום 

הקמתה כיו”ר ההתאחדות. 

 גבריאל אלון, סגן יו”ר
קבלן רשום מ-2009 בענף 131 א’1 ובעלים של 

חברת השיפוצים גבריאל אלון יזמות ובנייה בע”מ.

שאבי לוקח חלק בוועדות הכנסת ובהובלת 
התהליכים מרכזיים ומשמעותיים בהתאחדות למען 

הענף כולו.

יליד יפו וכיום גר בצפון תל אביב, נשוי, אב ל-3 
ילדים וסב ל-4 נכדים. שירת בצבא בחיל השריון 

וסיים את השירות בתפקיד רס"ב - קצין רכב וציוד הנדסה קרבית במילואים. 
בעל 12 שנות לימוד ובעל הסמכות בנושא ציודים הנדסיים כבדים.

עוסק מאז שחרורו מהצבא, כ-30 שנה, בבנייה ובעיקר בשיפוצים. בנוסף, 
כיום בעל חברה לשיווק חומרי בנייה המעסיקה 20 עובדים.

בנוסף להשתתפות בישיבות הנהלה, שאבי יוזם פגישות נוספות למען קידום 
ענף השיפוצים, ולוקח חלק פעיל בקידום ההתאחדות.

 שאבי ונטורה, סגן יו”ר
שאבי הוא ממייסדי התאחדות 

קבלני השיפוצים, מ-2002. 

נשוי, אב ל-4 ילדים, מתגורר בירושלים.

השתחרר מהצבא בדרגת סר”ן, לאחר שירות של 
חמש שנים בחטיבת גבעתי.

גבריאל מכהן כחבר הנהלה מעל חמש שנים, 
לוקח חלק פעיל בישיבות הנהלה, ומצטרף 

לוועדות שונות לצורך קידום ענף הבנייה בכלל והשיפוצים בפרט.

גבריאל מתמחה בשיפוץ וילות ודירות יוקרה, וכן בשיפוץ ובהקמה של בתי 
קפה ומסעדות.
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אלי שושן, יליד 1948, ממייסדי ההתאחדות בשנת 
2002 ומשמש מיום הקמתה כגזבר ההתאחדות. 

אלי עוסק בתחום השיפוצים מזה כ-50 שנים ובמשך 
שנים רבות החזיק בבעלותו חברת שיפוצים ע”ש 
אליחי קבלנים בע”מ. לאורך שנות עבודתו ביצע 

אלי עבודות עבור מוסדות שונים, בהם קופות חולים, 
בתי אבות, משרדים, רב בריח, חברת דלק, קרן מקפת 

ובתים פרטיים.

אלי הוא מבין הראשונים שערן סיב התייעץ איתם 
לגבי פתיחת ההתאחדות. יחד אתו, פעלו גם האחים 
נחמיאס שנתנו לערן את ברכת הדרך. לאחר פתיחת 
ההתאחדות, הצטרפו אליהם להנהלה חברים שתרמו 
בהפגנות בבתי המשפט, בהחלטות הנהלה ובתרומות.

בנוסף, אלי משמש כמנהל פרויקט שיפוץ קהילתי 
ומבצע עבור ההתאחדות את הפיקוח על פרויקט זה. 

כמו כן, אלי מקיים הליכי גישור בין חברי התאחדות 
ללקוחותיהם, בשיתוף מנכ”לית ההתאחדות. 

 אלי שושן,
גזבר ההתאחדות

בנצי הוא קבלן רשום בענף 
131 א’1, חבר הנהלה פעיל, 

המכהן מזה כ-10 שנים כחבר 
הנהלה בהתאחדות. בנצי הוא 
הבעלים של חברת השיפוצים 

א. שירן, המבצעת שיפוצים 
ברמה גבוהה וכיום בנצי רואה חשיבות עליונה בהדרכת 

דור העתיד של קבלני השיפוצים ומשמש כמדריך 
ללימודים עיוניים ומעשיים לעבודות שיפוצים, הן 

במכללת דעת והן במסגרת משלחות לחו”ל להכשרת 
עובדים זרים מטעם התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

 בן ציון נהמי,
חבר הנהלה

אליעזר הוא קבלן בענף השיפוצים שנים רבות וחבר 
הנהלה פעיל מזה כשמונה שנים. אלי הוא הבעלים 

של חברת ד.א.א עבודות גמר, ומבצע עבודות שיפוצים 
ברמה גבוהה.

אלי פעיל בישיבות הנהלה ובפגישות נוספות למען 
קידום ההתאחדות וענף השיפוצים.

 אליעזר דוד, 
חבר הנהלה

עובד בענף הבנייה מ-2000 ומשנת 2017 מחזיק 
ברישיון קבלן רשום לעבודות שיפוצים.

מבצע עבודות גמר ברמה גבוהה בפיקוח הנדסאי 
צמוד.

רן הצטרף בבחירות האחרונות כחבר בהנהלת 
ההתאחדות, לאחר ניסיון רב שנים של למעלה מ-20 

שנה בענף השיפוצים, מתוך אהבה לענף ושאיפה 
לקדם את תחום השיפוצים, לשפר את מעמדו של 
קבלן השיפוצים ברשויות הממשלה ובקרב הציבור 

הרחב.

 רן כהן, 
חבר הנהלה

 טינו זוארס, 
חבר הנהלה

קבלן רשום בענף 131 א’ 
1 מבצע פרויקטים בתחום 

השיפוצים ובעלים של חברה 
המתמחה באומנות האבן 
מזה 40 שנים. טינו שותף 

בפרויקטים של יזמות ובנייה 
תמ”א 38 באזור המרכז. נשוי, אב ל-4 ילדים ו-10 נכדים.

בצבא שימש כחובש ביחידת צנחנים.

טינו מכהן כחבר הנהלה מזה כשבע שנים ומשתתף 
בישיבות הנהלה של ההתאחדות, לוקח חלק בהחלטות 

המשפיעות על ענף השיפוצים בישראל.
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הצוות המקצועי של ההתאחדות 
מעניק שירות אישי לכל חבר ומסייע 

בכל סוגייה מקצועית בענף.

 נטלי שמעון-ויינשטיין,
מנכ”לית ההתאחדות

 ליאור קדם
 אחראית 

קשרי לקוחות

 רותי כהן
 אחראית 

קשרי לקוחות

 סטפני דופוי
רכזת אדמיניסטרציה, ימי עיון 

והשתלמויות מקצועיות

במסגרת פעילות הצוות, מתקיימות פגישות אישיות להכנת המסמכים 
להגשת בקשות לרישום בענף השיפוצים והעלאות סיווג, הגשת 

בקשות לקבלת רישיונות להעסקת פועלים פלשתינאים, מתקיימים ימי 
עיון והכשרות מקצועיות, הליכי גישור עם לקוחות, ייעוץ משפטי ועוד

קבלן שיפוצים משנת 
1982, בעלים של 

חברת ‘קיר קל’. 

פעיל בהתאחדות 
מ-2003, בין אם 
בהשתתפות בהגשת העתירה לבג”צ כדי 

להוסיף את הסיווג לקבלני שיפוצים ובין אם 
בהשתתפות בהפגנות. בבחירות האחרונות 

הצטרף כחבר הנהלה.  

איציק הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים 
בסיווג 131 א’ 1 מ-2008, ומבצע מגוון 

עבודות במקצועיות ואמינות בבתים פרטיים 
ובמשרדים. 

כיום איציק מבקש להרחיב את פעילותו 
בהתאחדות ורואה בחזונו עתיד טוב יותר 

לענף השיפוצים – שיפור תדמית קבלן 
השיפוצים, העלאת קרנו וחשיבותו של ענף 
השיפוצים בקרב הציבור, הנחלת ערכים של 

אמינות ואחריות ומיגור תופעת הקבלנים 
הבלתי מקצועיים, אשר פוגמים בשם הטוב 

של הענף כולו.

 איציק בילס, 
חבר הנהלה

אשר פעיל בענף 
השיפוצים מזה 30 

שנים, הוא קבלן 
רשום בענף 131 א 1 

ובענף החשמל – 160. 

בעלים של חברת אלישיר אשר הוקמה בשנת 
1991. החברה מבצעת פרויקטים במגזר 

הציבורי והעסקי ובין לקוחותיו ניתן למצוא 
בתי מלון, מוסדות ומבנים ציבוריים שונים, בתי 

חולים ותחנות דלק.

אשר הצטרף להנהלה תחילה כמשקיף 
ובבחירות האחרונות הצטרף כחבר הנהלה 

מן המניין כשבראש סדר העדיפויות שלו 
טיפול בסוגיות של בטיחות בעבודה, שווי מס 

רכב הוגן והסדרת נושא העסקת העובדים 
הפלשיתנאים.

 אשר וטורי
חבר הנהלה

 הצוות המקצועי 
של ההתאחדות

 המשך מעמוד 27  

נטלי שמעון ויינשטיין, בת 36, נשואה ואם 
לשתי בנות, עורכת דין במקצועה. בוגרת 

תואר LLM במשפטים מאוני’ רייכמן )לשעבר 
המרכז הבינתחומי( ובוגרת תואר LLB מאוני’ 

בר אילן בהתמחות בגישור ומשא ומתן. 

נטלי עבדה במשרד ראש הממשלה במגוון תפקידים, ביניהם 
תפקידים ביטחוניים מסווגים ובתפקידה האחרון שימשה כיועצת 

משפטית באגף משאבי אנוש.

בהמשך, עסקה נטלי בעריכת דין במשרד עורכי דין מהשורה 
הראשונה בתחום דיני עבודה ובשנת 2016 הצטרפה להנהלת 

התאחדות קבלני השיפוצים בתפקיד מנהלת ההתאחדות ויועצת 
משפטית. באפריל 2020 מונתה כמנכ”לית ההתאחדות ומאז פועלת 

בשיתוף פעולה עם יו”ר ההתאחדות וחברי ההנהלה בכדי לקדם 
את הסוגיות החשובות ביותר עבור ענף השיפוצים בוועדות הכנסת, 

משרד הבינוי והשיכון וממשלת ישראל. 





כתבו עלינו
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פתחי שירות כבר הפכו לסטנדרט נפוץ 
בבנייה עם לוחות גבס, מכיוון שהם ממצים 

את מירב תועלות העבודה עם גבס. בכל 
מבנה מודרני קיים לרוב ריבוי וציפוף 

מערכות בניין נסתרות כגון כבלי חשמל, 
תקשורת, ראוטרים, מגברי וויפיי, מפוחים, 
מערכות מיזוג אוויר, תאי ביקורת, צנרות 

מים או ביוב.

בעבר כל תקלה חייבה עבודות פתיחה, 
חציבה, קידוח ובסוף הטיפול תיקונים 

ארוכים ויקרים. פתח שירות מקנה נגישות 
מידית ונוחה למערכות שמותקנות בתוך 
הנמכת התקרה או מחיצת הגבס, ממש 

בקלות כמו לפתוח את מכסה המנוע 
במכונית. פתח שירות איכותי נפתח 

בלחיצה עליו, ונסגר חזרה למישור לוח 
הגבס מסביבו, כך שאין צורך להתפשר על 

האסתטיקה. 

חברת אורבונד, יצרנית הגבס הראשונה 
והמובילה בישראל, משווקת מגוון סדרות 

של פתחי שירות לצרכים שונים. סדרת 
פתחי שירות פרימיום בשם REVO תוצרת 

גרמניה, נחשבת לאיכותית והעמידה 
ביותר ומתאימה לאתרים הדורשים תפעול 

 F-120 אינטנסיבי. סדרת פתחי שירות
מציעה עמידות באש עד לשעתיים. סדרת 

פתחי שירות LD מבטיחה אטימות מפני 
חדירת אוויר ואבק. 

לאחרונה אורבונד השיקה סדרת פתחי 
שירות חדשים בשם PANEL TOP. הפתחים 

החדשים מרכזים כמה תועלות חשובות 
במוצר אחד. 

עמידות למים: הפתחים כוללים לוח 
גבס עמיד מים )שצבעו ירוק( ומתאימים 

להתקנה בחדרים רטובים כגון חדר 
אמבטיה. 

מידות: הפתחים זמינים במגוון מידות 
קבועות החל מ20X20 ס"מ בקפיצות של 

10 ס"מ, בצורת ריבוע או מלבן.

מנגנון: זהו לב המוצר, מנגנון איכותי 
המאפשר פתיחה קלה וסגירה נוחה. 

עיצוב: כל המנגנון סמוי לחלוטין, מצד 
החדר רואים רק מרווח קטן בין הכנף 

למשקוף. 

נוחות: בעת הפתיחה ניתן לנתק את 
הכנף מפתח בכדי לאפשר גישה טכנית 

מקסימלית ללא הפרעה. 

מחיר: לסדרת PANEL TOP יחס עלות-
תועלת מועדף המתאים לדרישות השוק 

המקומי.

רוצים לגלות עוד על פתחי השירות 
החדשים ועל שאר מוצרי אורבונד? היכנסו 

www.orbond.co.il  לאתר

פתחי השירות חלק 
מהסטנדרט החדש

פתחי שירות 
מאפשרים ביצוע 

תיקונים ללא 
צורך בשבירת 

קירות או חציבה. 
בנוסף, פתחי 

השירות החדשים 
הם גם אסתטיים 

ואיכותיים יותר

    אתי מרקוביץ-עשני, 
סמנכ"לית שיווק ומכירות מוצרי 

גמר, אורבונד

גבס
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שימוש בפתחי שירות. עיצוב ואדריכלות פנים: איריס מנור



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.

 הגשת בקשות להעלאת סיווג קבלני
הצוות המקצועי של ההתאחדות מגיש עבור חברי ההתאחדות 

בקשות להעלאת סיווג בפנקס הקבלנים בעלות מסובסדת. העלאת 
סיווג מתבצעת כעבור שנה מהרישום בפנקס הקבלנים ובהתאם 
להוראות החוק. במסגרת השירות צוות ההתאחדות מגיש בקשות 

להעלאת סיווג מענף 131 א ק )לעבודות עד 360,000 ש"ל לפרויקט( 
לענף 131 א 1 )לעבודות עד 1,627,000 ₪ לפרויקט(, העלאת סיווג 

מסיווג 131 א 1 לסיווג 131 א 2 )לעבודות עד 3,258,000 ₪ לפרויקט( 
וכן הלאה. כמו כן, צוות ההתאחדות מגיש עבור חברי ההתאחדות 

בקשות להעברת רישיון מעוסק מורשה לחברה, וההיפך.

הגשת בקשות לרישום כקבלן המוכר לביצוע 
 עבודות ממשלתיות - "קבלן כוכבית"

הצוות המקצועי של ההתאחדות מגיש עבור חברי ההתאחדות 
בקשות לרישום כקבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות במנהלת 

קבלן מוכר, בעלות מסובסדת לחברי ההתאחדות בלבד.

פתרון סכסוכים עם עובדים במסגרת ועדות 
 פריטטיות – הליך גישור לחברי ההתאחדות בלבד!

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

ההתאחדות בלבד.

 עדכונים שוטפים בזמן אמת
כלל חברי ההתאחדות מקבלים בזמן אמת את העדכונים החשובים 
בענף – הוראות משרד הביטחון בנוגע לכניסת עובדים פלשתינאים 

לעבודה בשטחי ישראל, הוראות בנוגע להמשך עבודה בזמן סגר 
עקב נגיף הקורונה, ימי עיון מקצועיים ועוד.

הגשת בקשות לרישיונות לעובדים פלשתינאים
צוות ההתאחדות מגיש עבור חברי ההתאחדות בקשות לקבלת 

רישיונות להעסקת עובדים פלשתינאים בעבודות שיפוצים.

 ליווי אישי מטעם הצוות המקצועי של ההתאחדות
כל חבר התאחדות מקבל ליווי אישי על ידי איש צוות, מהצוות 

המקצועי של ההתאחדות, אליו הוא מפנה את שאלותיו המקצועיות 
ורשאי להיעזר ולהתייעץ עימו בכל עת.

קבלת תעודת חבר יוקרתית
עם הצטרפותם, חברי ההתאחדות מקבלים תעודת חבר יוקרתית אותה 

יוכלו להציג ללקוחות. עקב הפרסומים הרבים באמצעי התקשורת, 
תערוכות וכנסים בהם משתתפת ההתאחדות, הציבור מודע לחשיבות 
העסקת קבלן שיפוצים חבר ההתאחדות והצגת תעודה שכזו מהווה 

יתרון על פני קבלן שתעודה זו אינה נמצאת ברשותו.

הנחות בקורסים והשתלמויות מקצועיות
חברי ההתאחדות זכאים להנחות והשתלמויות מקצועיות במכללות 

ומוסדות לימודיים שונים בפריסה ארצית.

קיום ימי עיון מקצועיים ללא עלות לחברי ההתאחדות
ההתאחדות מציעה לחבריה מגוון פעילויות וימי עיון מקצועיים ללא 

עלות לחברי ההתאחדות, המתבצעים בשיתוף גורמים מקצועיים 
ומובילים במשק, שנועדו להעלות את רמתם המקצועית של 

הקבלנים ולתרום להם במסגרת עבודתם היומיומית.

חשיפה באתר התאחדות קבלני השיפוצים
 חברי ההתאחדות זכאים לפרסום חינם באתר ההתאחדות 

)www.rcu.co.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 גישור
על מנת לחסוך לחבריה עוגמת נפש ו/או נזק כלכלי במסגרת 

פעילותם העסקית, ההתאחדות מעמידה לרשות חבריה ועדת גישור 
מטעמה לצורך פתרון סכסוכים באופן איכותי ומקצועי במקרה 

שנתגלתה מחלוקת בינם לבין לקוחותיהם.

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

להתאחדות קבלני השיפוצים
הטבות למצטרפים
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