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עובדים יקרים,

מעל ראשו של ענף הבנייה מרחפות גזירות כלכליות שעלולות להשפיע על היקף הפעילות העסקית בענף  
הבנייה והשפעתה על העסקת עובדים. במקביל החל המשא ומתן על חידוש ההסכם הקיבוצי בענף הבניין 
מול התאחדות בוני הארץ. במסגרת המו"מ אנו פועלים לשיפור תנאי השכר של עובדי הענף בצורה אחראית 
ושקולה,  תוך התחשבות במציאות הכלכלית ובאינטרס שלנו לשמור על יציבותם של המעסיקים המשמשים 
מקור פרנסה עבורכם העובדים. כולי תקווה כי בסופו של יום נחתום על הסכם שיגדיל את שכרכם ויאפשר 

לכם בבוא היום לחיות בכבוד גם בתקופת הפנסיה.      

ופיתוח  לעידוד  הקרן  באמצעות  הרווחה  בתחום  עצומים  משאבים  ולהשקיע  רבות  לפעול  ממשיכים  אנו 

ל-  כיף בפארק הממדיון בתל-אביב, במסגרתם אפשרנו  ימי  עבורכם שני  קיימנו  יוני  בחודש  ענף הבנייה. 
8,000 מעובדי הענף ובני משפחותיהם ליהנות מאתנחתא מהעבודה המאומצת ולבלות זמן איכות עם בני משפחתם. בנוסף לכך, בחודש יולי קיימנו, 
זו השנה החמישית, את טקס העובד המצטיין בענף הבניין במסגרתו העניקה הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה שתים-עשרה מלגות הצטיינות 
לעובדים ישראלים, מלגה לעובד זר ומלגת הצטיינות נוספת לעובד מענף העץ.  בכך אנו מיישמים מדי שנה את עקרון השוויון המהווה חלק בלתי 

נפרד מתפיסת העולם המלווה אותנו בטיפול בעובדים מדי יום. 

לפניכם גיליון נוסף של "על הפיגומים" המאפשר לכם להתוודע לפעילותנו העיקרית ברבעון האחרון. כמו כן, אני מזמין אתכם להתעדכן בפעילותנו 
באתר החדש של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה ולצפות בגלריית התמונות מאירועי הרווחה השונים שקיימנו לאחרונה.  

אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה ואני מבקש לנצל הזדמנות זו ולאחל לכל אחד ואחת מכם שנה טובה ומתוקה. שתהיה זו שנה של בריאות, 
אושר והרבה רגעי נחת מהיקרים לכם.

עובדים יקרים, 

אנו עומדים בפתחה של תקופה לא פשוטה למשק הישראלי ולאזרחי ישראל. הגזירות הכלכליות דורשות 
מכל אחת ואחד מאתנו לכלכל בתבונה את ביתו ומציבות אתגרים לא פשוטים בפני  ההסתדרות החדשה 
המייצגת מאות אלפי עובדים מהמגזר הציבורי והפרטי. ההגנה על זכויות העובדים תמשיך להיות נר לרגלינו 
ונמשיך להשקיע את מירב המאמצים להשיג עבור ציבור העובדים תנאי העסקה ראויים שיאפשרו להם לחיות 

בכבוד.  

שנת 2013 עומדת בסימן של הסכם ענפי חדש לעובדי הבנייה. ההסתדרות פתחה במו"מ על ההסכם החדש 
עם התאחדות בוני הארץ, במסגרתו נעמוד על שיפור זכויות ותנאי העסקת העובדים בענף. אני סמוך ובטוח 
כי הסתדרות עובדי הבניין והעץ תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר לעובדים את ההסכם הטוב ביותר 

בעיקר בתקופה כלכלית לא פשוטה זו.

להגביר את הקשר עם העובדים.  בכדי  וזאת  הרווחה הענפות שהיא מקיימת  פעילויות  על  והעץ  הבניין  עובדי  לברך את הסתדרות  ברצוני אף 
פעילויות כמו טקס העובד המצטיין בענף הבניין והעץ, ימי כיף במימדיון, הגדלת מספר המשתתפים בימי הספורט ושדרוג ההכשרות המקצועיות 

תורמות לרווחתם של העובדים ולחיזוק מעמדם. 

אני מבקש לנצל הזדמנות זו ולאחל לכם שנה טובה, בריאות, אושר ורווחה כלכלית.

ברכות....

בברכה,
עופר עיני

יו"ר ההסתדרות

שלכם,
יצחק מויאל

יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ
ומ"מ נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה
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חברת  את  למצוא  תוכלו  החברה  לקוחות  בין 
החשמל, משרד הביטחון, מקורות, קק"ל ומגוון 

מועצות מקומיות ועיריות.
דרך חדשה בתנועה מתמחה בפיתוח, ייצור,

בטיחות לכביש ובצביעת  שיווק והתקנת אביזרי 
כבישים וחניונים.

כל שירותי החברה עומדים בתקנים המחמירים 
ביותר ומאושרים על פי תקנים אירופיים מכון 
משרדית  הבין  הועדה  הישראלי,  התקנים 

ונתיבי ישראל.

אספקה  למצוא:  תוכלו  החברה  שירותי  בין 
והתקנה של רמזורים, תמרורים, קונוסים, שלטי 
הסרת  כבישים,  סימון  עבודות  ביצוע  תנועה, 
בטון  מערכות  לייצור  ומפעל  כבישים  סימון 

אשר מאושר על ידי הועדה הבין משרדית.

תנועה  הכוונת  לצורך  פקחים  מערך  הקמת 
ומפעל שילוט אשר מאושר על ידי מע"צ.

המוצרים  בתחום  חלוצה  הינה  החברה 
הירוקה  האנרגיה  את  המשלבים  הסולאריים, 

במוצרי הבטיחות לכבישים.
חברת דרך חדשה בתנועה היא נותנת החסות 
חברת  בהפקת    2013 ישראל  תשתיות  לכנס 
"מידע כנסים" בהנהלתה של סמנכ"ל החברה 

קרן חיות.  

האחרון  יולי  בסוף  שנערך  הכנס  תפאורת  כל 
AVENUE במרכז הכנסים

הייתה ברוח המוצרים המתקדמים לכביש, אשר 
ומספקים  ואינדוקציה   LED בתאורת  פועלים 

פיתרון מצוין לתאורת הכביש והרחוב.  

חיסכון  של  "בעידן  החברה  מנכ"ל  גת  אסף 
תוך  הקיימים  המשאבים  וניצול  באנרגיה 
מביאים  אנו  האוויר,  ולזיהום  לסביבה  דאגה 
לישראל את מהפכת האנרגיה הירוקה, בתחום 

אביזרי הבטיחות לכבישים. החלפת כל אביזרי 
ותאורת הרחוב, לתאורת  הבטיחות, הרמזורים 
LED ואינדוקציה יגרמו לחסכון של עד 50% 
בצריכת החשמל ויתרמו לשמירה על הסביבה, 

אנו בדרך חדשה חושבים ירוק"

אסף גת - מנכ"ל החברה עם שר התשתיות מר ישראל כץ.
בתמונה מימין למטה - אחת מעמדות התצוגה בכנס התשתיות.

בתמונה בצד ימין למעלה-מופיעים אסף גת, איתי גת ואברי וולפמן

חברת דרך חדשה בתנועה מרכזת תחת קורת גג אחת את כל המוצרים והפתרונות 
לבטיחות בכבישים. החברה הוקמה על ידי ארז שושטרי והאחים אסף ואיתי גת, לפני 

כעשר שנים. כיום היא מונה למעלה מ-70 עובדים ועשרות קבלני משנה.

דרך חדשה - נעים להכיר!
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אביסרור מהיום גם ב-מרכז מכירות ארצי:

קל, מהיר, נוח ובטוח!

לשמיעת ברכת שנה טובה 
של ילדי החברה 
סרקו את הקוד

באר שבע
050-7280003

באר שבע
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באר שבע

בציפור 2, מודיעין
פרויקט יוקרה למשפחה אוהבת
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ההרשמה

מדורגי העל של מודיעין
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בבוכמן

מדורגי
מדורגי היוקרה של נווה זאב החדשה 
אביסרור

באר

מגדלי יוקרה בשכונה פרטית ירוקה

בראש העיןאביסרור

אנחנו כאן יחד איתכם, 365 ימים בשנה

לדיירים, ללקוחות, לצוות העובדים המסור, 
לחיילי צה"ל  ולכל בית ישראל - 

אנו מאחלים לכולם שנה טובה מכל  הלב, 
שנה של הצלחה, של שגשוג, צמיחה, 
שנה של התחדשות ובטחון בגבולות 
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