
    

     

 

 
 
 
 

עלון מידע תקופתי                                                              עמי"ת לקבלן 
-מופץ לחברי ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב

 28/6/18, 254גליון   -ים בלבד  -בת  -יפו 
 

 

 

 !!!21 -נפתח הרישום לכינוס הנדל"ן השנתי ה
 

 17-20/10/18רויאל גרדן בתאריכים  -מלכת שבא -מלון רויאל ביץ אילת
 Kenes.kablanim.orgחברי הארגון מוזמנים להירשם דרך אתר הרישום 

 (,10:00-16:00ה, בשעות -)ימים א 03-5130207פרטים נוספים במשרד הרישום: 
 .rishum@flying.co.ilאו באתר 

 הקדימו להירשם ולהבטיח את מיקומכם! -כל המידע באתר הרישום
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חסמים בענף הבניה
להוציא כתבה במסגרת יוצג הקשר בין החסמים  ותשתיות בהתאחדות בוני הארץבכוונת אגף בניה חוזית 

 בענף לבין העיכובים הנגרמים בסלילת כבישים בישראל.
חברים שנתקלו במקרים אלו מתבקשים לשלוח פרטים בדחיפות למנכ"ל הארגון במייל 

eli@kablanim.org 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ועדה פרטטית –תביעות עובדים בענף הבניה 
כי קיימת לכם הזכות לאור ריבוי תביעות עובדים המוגשות לבתי הדין לעבודה, רצינו להביא לידיעתכם 

 לבקש את העברת התיק לדיון בוועדה הפריטטית.
יבוצי הענפי, ניתנה הסמכות לוועדה הפריטטית בענף הבנייה, לגשר להסכם הק 76-ו 75בהתאם לסעיפים 

 בסכסוכים פרטיים בין עובד לקבלן הנובעים מנושאים המוסדרים בהסכם הקיבוצי.
, לדיון מוזמנים העובד עם עורך דינו, המעסיק עם או בלי ייצוג. ללא עלות לצדדיםדיוני הוועדה הינם 

הסתדרות, עו"ד נציג של התאחדות ועו"ד חיצונית המשמשת מזכירות הרכב הוועדה הינו: עו"ד נציג של ה
 הוועדה.

אינכם צריכים לפנות לעו"ד ואינכם צריכים להגיש כתב הגנה, כל שעליכם לעשות הוא  -שימו לב 
  Neomi@acb.org.ilאל נעמי כהן למייל  מיד עם קבלתםלשלוח את התביעה ו/או את מכתב הדרישה 

 .077-5671247ולוודא קבלה בטל: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 פעילות מקצועית בקרוב
 אירוע מיקום שעה תאריך 
 
1 

 משרדי הארגון, 15:00 1/7/18
 תל אביב 55יגאל אלון 

 התחדשות עירונית מארחת את חיים אביטן,  ועדת
 יו"ר הרשות הלאומית להתחדשות עירונית

 
2 

קאנטרי בית ברבור,  14:00 4/7/18
 , תל אביב135ההגנה 

מפגש עם  -הוצאת היתרי בניה מכח תכנית הרבעים
 בכירי אגף הרישוי והפיקוח על הבניה

 בית הפרקליט, 08:30 15/7/18 3
 ב, תל אבי3דניאל פריש 

יום עיון בשיתוף לשכת עו"ד בנושא: חידושים 
ועדכונים במיסוי מקרקעין בהשתתפות מומחים ואנשי 

 מקצוע מובילים.
 

 avital@kablanim.orgפרטים ואישור השתתפות לכל האירועים אצל ורדה/אביטל במייל: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

הרב בפיקוח ועזרה למנהל פרויקט באתר בניה  ומנסיונחבר ארגון וקבלן ותיק ומנוסה, מעוניין להעניק  .1
 . לפרטים נוספים נא לפנות למנכ"ל הארגון.באזור המרכז

 גון.המעוניינים למכור יפנו למנכ"ל האר 5או ג'  4ג'  100חבר ארגון מבקש לרכוש חברה בסיווג  .2
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