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אבני דרך

ניהול מסמכים חדש

עמ' 7

ירחון עובדי שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות

כך תתכוננו לשיחת המשוב השנתית

עמוד 12

כנס החברה קרב

עמ' 12

סיכומי  2017בבטיחות
נבחרו הרעיונות המצטיינים בבטיחות של שיכון
ובינוי סולל בונה תשתיות לשנת  .2017הרעיונות
הללו ייושמו בעבודות החברה כבר במהלך .2018
כמו כן ,נבחרו  12מצטייני הבטיחות של החברה
לחודש ינואר .בין המצטיינים מוותיקי החברה ועד
עובדים חדשים.

יצקו רפסודה.

סיכומים של הפעילות בסולל בונה בשנת הבטיחות
שהסתיימה וכיצד נמשיך את שנת הבטיחות.
אפליקציית בטיחות חדשה הוכנסה לשימוש ניסיוני
במספר אתרים .האפליקציה תסייע לאנשי סולל
בונה בשטח ולממוני הבטיחות לנהל בצורה יעילה
ראו עמודים 4-6
את נושא הבטיחות.

אנשינו בפרויקט המגורים פינוי ובינוי שלב ב' בקריית אונו עמ' 9

ההיסטוריה של כולנו" :סולל בונה"
חדשנית עוד מימי טרום המדינה

עמ'  2ו3-
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מאז ומתמיד היינו חוד
החנית של החדשנות
עוד מימי טרום הקמת המדינה ועד היום תופסת במשך קרוב למאה שנות קיומה ביצעה החברה
"סולל בונה" מקום מרכזי בענף הבנייה והתשתיות בהצלחה אינספור משימות ופרויקטים לאומיים-
ציבוריים בבניין ובפיתוח הארץ .נציין רק כמה מהם:
בארץ וכמובילה בחדשנות" .סולל בונה" מעורבת
הקמת יישובי "חומה
לאורך השנים באינספור
ומגדל" ,סיוע פעיל
פרויקטים לאומיים
במבצעי העליה
מהגדולים המובילים
וקליטתם של העולים,
והמשמעותיים ביותר
בבניית משכן הכנסת,
בישראל ,לרבות עבודות
מוזיאון ישראל ,בתי
הנדסיות מורכבות,
הזיקוק בחיפה,
עבודות תשתית ,סלילת
הקמפוסים של
כבישים ,בניית גשרים
האוניברסיטאות
ומחלפים ,הנחת
בירושלים ,תל-אביב,
מסילות רכבת ,בניית
חיפה ובבאר-שבע,
מוסדות ציבור ,הקמת
ממגורות דגון1955 ,
המוביל הארצי ,הכור
תחנות כוח מרוטנברג
בדימונה ,קריית
בנהריים עבור ברידינג
הממשלה בירושלים,
בתל-אביב ,אורות רבין
בנייני האומה ,יד ושם,
בחדרה ועד החדשניות
בתי החולים סורוקה,
שבהן ההידרו-
הדסה ,תל השומר ,רבין
אלקטרית שבתוככי הר
(בלינסון) ורמב"ם ,היכל
הגלבוע והתרמו-
התרבות בתל-אביב,
סולארית באשלים,
תיאטרון הקאמרי ,מגדל
עבודות ביסוס ובנייה
שלום ,היכלי המשפט
תת-קרקעית,
בחיפה ובתל-אביב,
פרויקטים סביבתיים,
נמלי חיפה ואשדוד,
שכונות מגורים ,מסלולי
כריית מנהרות ובניית
המראות ונחיתות
תחנות בפרויקט הרכבת
בשדות תעופה ,נמלים
הקלה של גוש דן ובנייתן
וארובות .החברה הייתה
של שכונות רבות.
מעורבת באופן פעיל גם
לאורך כל שנות
בהיבטים ביטחוניים
מגדל המים בקיסריה
פעילותה ,חרטה החברה
וצבאיים ובפעולות
על דגלה להוות חממה
חירום שנקשרו ביישוב
מובילה לחדשנות
היהודי בארץ-ישראל
פורצת דרך .כך הייתה
בתקופה שקדמה
סולל בונה הראשונה
להקמת המדינה.
בארץ ישראל בהכנסת
החברה נוסדה ב.1923-
עגורנים לבנייה ,מחפרים
משנת 1924פועלת
החברה תחת השם
המשך בעמוד הבא...
"סולל בונה".
בטאון פנימי בסולל בונה ,אוגוסט 1981
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...המשך מעמוד קושם
וציוד כבד לעבודות חפירה .סולל בונה היתה
הראשונה גם להכניס שיטות בנייה מתועשות
וחדישות – תבניות סטנדרטיות ,שימוש בלבידים
(דיקטים) לתבניות .שימוש בוויברטורים ליציקות
בטון ,הקמת תחנות בטון מרכזיות ,שימוש
במריצות ועגלות על גלגלי גומי .עוד בשנת 1942
הייתה סולל בונה הראשונה שפיתחה ובנתה תקרה
טרומית עם אלמנטים דרוכים .סולל בונה היתה
הקבלן הראשון לעבודות כבישים בארץ שהכניס
"שיטות תשתית מודרנית" (תשתית כורכר בכביש
עין החורש בשנת  1945במקום סולינג) ,אספלט,
בטון ועוד.
בראשית שנות ה '50-של המאה הקודמת הייתה
זו סולל בונה שבנתה את השיכון הראשון בירושלים
ב"שיטה המתועשת" ,שיכון שלם ברחוב שטרן

צילום :זכריה קוטלר
סלילת כבישי הבטון הראשונים בתל אביב1924 ,

אנשי סולל בונה מצאו פתרון של דרך הבנויה
מיריעות פלסטיק ,וכך עברו הכוחות .בשנות ה'80-
הייתה זו סולל בונה שהכניסה מודרנה בבנייתה של
עיר הבירה .שיטה חדשה לבניית קירות אבן .קירות
אבן הנבנים בן יום בבירה .שיטה חדשה ביציקת
קירות חיצוניים שקיצרה וייעלה את הבנייה
בירושלים.
▊ עד עצם היום הזה

נחום בנדל ,מנהל עבודה בסולל בונה ,על רקע דרך
הפלסטיק למעבר טנקים ,בביצות בלוזה סביב תעלת
צילום :עמי ערב1970 ,
סואץ ,סיני

שבקריית היובל .החלקים הטרומיים ,אגב ,הורכבו
במפעל שהקימה סולל בונה במיוחד לצורך כך.
סולל בונה אחראית גם על המצאת "פיגומים
משוכללים" שאפשרו מאז שנות ה '50-להגיע
לגבהים חדשים .גם מגדל המים בקיסריה הוקם
בשיטה חדשה – המאגר נוצק על הקרקע ובנפרד
מהמגדל .אחר-כך הועלתה על-ידי משאבה
הידראולית.
החידושים המשיכו גם בעיתות קשות .כך למשל,
המציאו בסולל בונה את "דרך הפלסטיק" .במהלך
מלחמת יום כיפור נתקלו הכוחות בסיני באיזור
ביצתי אשר בו לא ניתן היה לעבור עם טנקים.

גם כיום בעידן הדיגיטלי ממשיכה סולל בונה
להתחדש ולהוביל בתחומי החדשנות .אין היא
מסתפקת ביישום טכנולוגיות חדישות במסגרת
פעילויותיה ,אלא מעודדת ומאפשרת ליזמים
ולמדענים ישראלים לפתח חידושים טכנולוגיים
שיצעידו את ישראל אל חזית הפיתוחים הטכנולוגיים
העולמית בתחומי הבנייה ,התחבורה והתשתיות ,כי
מציון תצא תורה .כך לדוגמה BuildUp ,היא תוכנית
חדשנות פתוחה אשר יזמה ומפעילה החברה
ומאפשרת ליזמים ישראלים לשלב טכנולוגיות
חדשניות ופורצות דרך במסגרת פעילויותיה של
הקבוצה .כך גם מעבדת החדשנות החדשה שאך
הקימה בחיפה – אינפראלאב ,המדמה אתר בנייה
ונועדה לעודד חברות ישראליות להשתלבות מלאה
בעולמות הדיגיטליים .המעבדה מסייעת לחברות
ההזנק בכך שהיא מעמידה לרשותן תשתית
טכנולוגית ,מקשרת את החברות ויזמיהן לבעלי
תפקידים ולגורמים מקצועיים בתעשייה בארץ
ובעולם ,מספקת משוב באשר לצורך ולאפיון המוצר,
מסייעת בהתמודדות עם דרישות הרגולציה ,מסייעת
ליצור קשר עם לקוחות פוטנציאלים ובקבלת מימון.
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הבטיחות תמיד תהיה
בסדר העדיפות העליון
בשנת  2018מכריזים על שנת הבטיחות
שנת  ,2017שנת הבטיחות בשיכון ובינוי סולל
בונה תשתיות ,הסתיימה וזה הזמן לסיכומי
ביניים ,שכן הבטיחות תמשיך ותהיה מהנושאים
החשובים ביותר בחברה גם השנה .אז מה היה לנו:
• הופקה חוברת בטיחות חדשה .החוברת הושקה
בכנס החברה  .2017החוברת חולקה לכלל עובדי
הקבוצה ומחולקת בשוטף לכל עובד חדש ,ובה
מידע על פעילות החברה וסט כלים לשמירה על
הבטיחות.
• הכשרת נאמני בטיחות ובקרי בטיחות בחברה.
המטרה להקנות ידע על בטיחות למירב העובדים.
• מבדקי סמנכ"לים באתרי עבודה .כל סמנכ"ל
בחברה שובץ למבדק באתר עבודה שאיננו
באחריותו כך גם מנכ"ל החברה ,אהוד דנוך,
שלקח חלק פעיל במבדקים..
• בחירת האתר המצטיין בבטיחות .בקרוב
ישוקללו הציונים ויוכרזו האתר והמפעל המצטיין
השנתיים .עובדיהם ומנהליהם יזכו גם בפרסים.
• סופי שבוע לעובד מצטיין בבטיחות .עד כה
חולקו  21סופי שבוע זוגיים לעובדים מצטיינים
בבטיחות ,כן ירבו.
• "שולחנות עגולים" 11 .מפגשים שכאלה
התקיימו באתרי החברה במסגרתם התקיים שיח
על חשיבות הבטיחות וכיצד ניתן לשפרה מניסיון
האתר והחברה .שותפו מנהלי החטיבות ,מנהל
הבטיחות וממונה הבטיחות באתר וכן מנהלת
הפרויקט וקבלני המשנה.
• כנסי בטיחות .התקיימו  3כנסי בטיחות של
חטיבת הבנייה וצמנטכל .בכנסים הוצגו בפניהם

של משתתפי הכנס הנתונים הסטטיסטיים של
אירועי הבטיחות ופורטו הפעילויות הדרושות על
מנת לשפר את רמת הבטיחות באתרים.
• רעיון מצטיין בבטיחות .כל עובד בחברה יכול
להציג רעיון בטיחות ואולי אף לזכות בפרס כספי.
הוצגו מספר רעיונות ולאחר בחינה של ועדת
הבטיחות זכו  3עובדים בפרסים על רעיונות
שייושמו באתרים במהלך השנה.
• קמפיין בטיחות בחברה .במסגרתו הוכנו
מדבקות לכלי הרכב בחברה" :נוהגים בטוח
מחכים לנו בבית" ,חולקו כובעי מגן ממותגים
בטיחות וגם לוחות מודעות עם הסברי בטיחות
שהופצו בכל האתרים.
• פורום מנהלי עבודה .מנהלי העבודה של החברה
זומנו למפגשים של ריענון הנחיות וקבלת כלים
להתמודדות עם בעיות היומיום.
• אפליקציה חדשה לקידום הבטיחות .בחודשים
האחרונים אנו עורכים פיילוט של אפליקציה
לניהול הבטיחות במספר אתרים במטרה לקידום
הבטיחות באמצעות הטלפון הנייד.
• ניידת הדרכת בטיחות .הושקה באחרונה ניידת
בטיחות אשר מבקרת באתרים עצמם ,ומפעיליה
מדריכים עובדים בשטח .עד כה הודרכו מעל 700
עובדים וקבלני משנה באמצעות הנייד והמלאכה
עוד מרובה.
מחלקת הבטיחות תסייע במתן פתרונות לכל
פעילות שאתם באתרים מתכננים .שתפו את
ממונה הבטיחות החטיבתי למציאת פתרונות
יצירתיים ובטוחים .אנחנו פה בשבילכם.

www.safetyfirst.co.il

אתר הבטיחות מס'  1של סולל בונה
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מצטייני הבטיחות בינואר

המצטיינים .בשורה העליונה מימין לשמאל :עוסמאן חג'יר ,בוריס איסמאילוב ,ראיד חליף ,אנדרש מריוס ,יורי
גרומובוייב ,יריב בן מנחם ואיציק בר שי ,בשורה בתחתונה מימין לשמאל :אללטיף מחאגנה ,נעמן לשנר,דודו
אביטן ,בוריס גליקמן ,מיכאל סלובודוב וברנרדו טיטלמן

בחודש אוקטובר  2017הכרזנו על  9מצטייני
בטיחות וכעת אנו גאים להכריז על  12מצטיינים
נוספים שלנו .במצטיינים עובדים ותיקים לצד
חדשים ,המכנה המשותף לכולם הוא גילוי יוזמה
בתחום הבטיחות ,שיתוף פעולה עם צוות
העובדים ועם ממוני הבטיחות באתר ,מקצועיות,
קיום הדרכות שוטפות והתעדכנות שוטפת
בתחום הבטיחות .להלן  12המצטיינים:
עוסמאן חג'יר
מנהל עבודה באתר חלומות צוקי השמורה ,בעל
ותק של  5שנים וחצי בחברה .עוסמאן הוא מנהל
עבודה מצוין ,בטיחות היא חלק בלתי נפרד
משגרת עבודתו .כולל מעקב אחר הציוד הקיים
באתר ותדרוך הצוות באתר באופן יומיומי.
עוסמאן עובד בעבודת צוות ובשיתוף פעולה
מלא .הוא יוזם רעיונות בתחום הבטיחות באתר
בפרט ובאתרי סולל בונה בכלל.

אנדרש מריוס
תפקיד  :מנהל עבודה ראשי באתר הפולינום ,בעל
ותק של  20שנה בחברה .אנדרש מקפיד על כללי
הבטיחות בשיתוף עם ממונה הבטיחות .לאנדרש
אפס סבלנות להפרות בטיחות.
בוריס גליקמן
מנהל עבודה ראשי באתר קריית אונו שלב ב',
בעל ותק של  25שנה בחברה .בוריס מצטיין
בבטיחות מרגע קבלת השטח ועד למסירתו
למזמין העבודה ולרוכשים .הבטיחות בראש
מעייניו .הוא מבצע באופן שוטף הדרכות בטיחות

ומקפיד מאוד שקבלני המשנה והעובדים יישמעו
להוראות הבטיחות ללא פשרות.
מיכאל סלובודוב
מנהל עבודה ראשי באתר המכון הגיאולוגי ,בעל
ותק של  12שנה בתחום הבנייה .מיכאל מהווה
מודל לחיקוי בקרב קבלני המשנה והפועלים ,הוא
מביא לידי ביטוי באופן מצוין את השילוב של
איכות ,מקצועיות ובטיחות בכל עבודה.
מחאגנה אללטיף
מנהל עבודה באתר החיבור לכביש  44באזור
חולון ,בעל ותק של  42שנה בסולל בונה בפיתוח
כבישים .מחג'נה ממנהלי העבודה הטובים ביותר
בתחום הכבישים .הוא מקפיד מאוד בכל נושא
הבטיחות באתר ותורם לכך שכל הסובבים אותו
ינהגו כך.
ברנרדו טייטלמן
מנהל עבודה ראשי באתר גשר  60בבאר שבע,
בעל ותק :של  6שנים בחברה .ברנרדו מקפיד על
קיום נוהלי הבטיחות .אין אדם או כלי שייכנס
לאתר ללא בדיקה של ברנרדו הכוללת בדיקת
רישיונות מסמכים ,תדרוך והחתמה על טופס
בטיחות.
ראיד חליף
עוזר מנהל עבודה באתר הרכבת הקלה
בארלוזרוב ,בעל ותק של שנתיים בחברה .ראיד
מקפיד על נוהלי הבטיחות בעבודתו ומפגין שיפור
מתמיד בתחום הבטיחות.

המשך בעמוד הבא ...
כל הזכויות שמורות לשיכון ובינוי  -סולל בונה תשתיות בע"מ ©
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הרעיון המצטיין בבטיחות :הכשרת
מפעילי העגורנים כנאמני בטיחות
נבחר הזוכה בתחרות שהוכרזה בנושא חדשנות
בבטיחות – איציק בר שי .בתחרות התמודדו 10
רעיונות שהגישו עובדים בקבוצה.
תודה לכל מגישי הרעיונות שמטרתן להרחיב
את המודעות הארגונית לנושאי הבטיחות,
להגביר ולעודד מצוינות וחדשנות כדי להמשיך
ולהיות חוד החנית בתחום זה בענף הבנייה.
מתוך הרעיונות שהוגשו ,נבחרו על ידי ועדת
הבטיחות  3רעיונות אשר ייושמו כבר במהלך
.2018
המקום ראשון :איציק בר שי – הכשרת מפעילי
העגרונים בחברה כנאמני בטיחות.
ההכשרה תכלול הדרכה בת שלושה ימים .הדבר

יאפשר התבוננות מזווית נוספת על היבטי
הבטיחות באתר ובמידת הצורך ידווח מהשחקים
על ליקויים למנהל העבודה.
המקום השני :נעמן לשנר  -הצמדת קפסולה
לציוד שמצריך בדיקה של בודק מוסמך.
תוצאות הבדיקה יוכנסו לקפסולה שתהייה
צמודה לאותו ציוד שצריך לבדוק אותו .הדבר
מאפשר נגישות מהירה של המסמך ושליפתו
בעת הצורך.
המקום השלישי :יריב בן מנחם – בניית משטח
עבודה לעבודה בגובה .הדבר יאפשר גישה בטוחה
לטיפול במערכות להשפלת מים ברכבת הקלה.
מגישי הרעיונות קיבלו פרסים שווי ערך.

 12המצטיינים

הנחיות הבטיחות ,מדווח על כל אירוע חריג
ומטפל ביעילות ובמהירות בליקויים שנמצאו.

...המשך מעמוד קודם
בוריס ליכטרמן
איש אחזקה ,חשמלאי בטרומי ,בעל ותק של
 23שנים וחצי בחברה .בוריס מקפיד מאוד על
כללי הבטיחות ,מבצע את עבודתו בהתאם
להנחיות הבטיחות .הוא מהווה דוגמה אישית
לחבריו לצוות על הקפדה ושימוש בציוד מגן
אישי.
דודו אביטן
מפעיל ,סדרן מפעל בטון ביג באר-שבע ,בעל
ותק של שנתיים וחצי בחברה .דודו מבצע
הדרכות בטיחות לעובדים ,מקפיד לעבוד על פי

יורי גרומובוייב
מפעיל מכונת קידוח עמוק באתר עזריאלי טאון,
בעל ותק של  16שנה בחברה .יורי מקפיד מאוד
על אזור עבודה בטוח ועל שימוש בציוד מגן אישי
לו ולכל הסובבים אותו .הוא מקפיד להציף בעיות
בטיחות באזור עבודתו ואף דואג לפתור אותן.
בוריס איסמאילוב
ראש צוות באתר עזריאלי טאון ,בעל ותק של 23
שנה בחברה .בוריס מהווה דוגמה אישית על ידי
שימוש בציוד מגן אישי וניהול הצוות תוך הקפדה
על הבטיחות .בוריס מבצע בדיקות של סביבת
עבודתו באופן שוטף ואם יש צורך הוא מתריע
על הליקויים ודואג שיטופלו.

כל הזכויות שמורות לשיכון ובינוי  -סולל בונה תשתיות בע"מ ©
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מערכת ניהול המסמכים
במרחק "תיוק אוטומטי" ממך

מערכת ניהול המסמכים נועדה להוות מקום
לתיעוד כלל מסמכי הפרויקט בתוך מערכת
אינטגרלית ליישומי אופיס ולפריוריטי .במקום
לחפש בניירת בצורה ידנית ומתישה או בתוך
תיקיות המחשב ,אפשר למצוא במערכת פשוטה
ונוחה את כל המסמכים על פי קטלוג מפורט.
הצורך במערכת ניהול המסמכים עלה כתוצאה
מכך שפרויקט נדרש להמציא מסמכים במהלך
ביצועו וגם שנים רבות לאחר גמר ביצוע הפרויקט.
עד כה היה קושי לבצע זאת ביעילות מאחר
שהמידע נשמר על ידי גורמים שונים בתיקיות
שונות ובקלסרים שונים .חלק מהמידע נמצא בכלל
מחוץ לחברה והיה מאובטח במחשבים אישיים או
בספריית רשת ,אבל לא באופן מרוכז .בנוסף לזאת,
כל פרויקט היה מבצע את מלאכת התיוק בשיטה
שונה ואחרת משלו.
המערכת החדשה מאפשרת שליפה קלה ממקום
אחד מרכזי עם אחידות בתהליך .היתרונות של
המערכת הם חיפוש מהיר וקל של מסמכים,
אפשרות לאתר מסמך על פי חתכים לוגיים שונים,
שיתוף הקבצים ,איתור על ידי מילת חיפוש וכדומה.
המערכת כבר נמצאת בשימוש בפרויקט "אשלים"
של  .EPCחטיבות נוספות כמו צמנטכל ומוקד
דיירים כבר נמצאות בשלבי הצטרפות למערכת.
המערכת מתאימה לכל עובדי החברה ובפרט

למנהלי הפרויקטים ומהנדסי הביצוע אשר בשטח.
מייקל קישינבסקיא ,אחראי בקרת מסמכים
בפרויקט "אשלים" ,החל לעבוד עם מערכת ניהול
המסמכים החדשה עוד ביולי  .2016לדבריו,
"המערכת מאוד שימושית ונוחה למשתמש .יש בה
יתרונות רבים כגון :היכולת למצוא מסמכים
בזריזות ,גמישות בחיפוש ,המערכת יודעת להתריע
אם יש את אותו המסמך יותר מפעם אחת ואז
חוסכת כפילויות של מסמכים .אפשר לדעת בקלות
לאילו קבלנים שלחתי את המסמך וכך יודעים שלא
פספסנו אף אחד".
"בהתחלה היו לי קצת חששות לגבי המערכת .כיום
היא חלק בלתי נפרד מניהול הפרויקט .אני
משתמש בה על בסיס יומי .עד כה כבר היזנו
לתוכה כ 16,000-מסמכים הקשורים לפרויקט
אשלים".
הכניסו גם אתם את מערכת ניהול המסמכים
החדשה אל ארגז הכלים המקצועי שלכם .בקרוב
יבוצעו הדרכות ויינתן ליווי אישי למשתמשים.
מערכות מידע של שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות
עמלים בימים אלו על תוכנית הדרכה מורחבת
לאתרים עד לאחרון העובדים על מנת להביא לידי
הטמעה מוצלחת ולשביעות רצון המשתמשים.

אנחנו כאן לשירותכם!
כל הזכויות שמורות לשיכון ובינוי  -סולל בונה תשתיות בע"מ ©
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סולל בונה תבנה בסיס צה"ל בדרום
והחלה בבניית מעונות לסטודנטים ביפו
חדשות טובות של עשייה מבית היוצר של שיכון
ובינוי-סולל בונה תשתיות .החברה זכתה במכרז
לתכנון והקמת בסיס צה"ל בדרום ,ויצאה לדרך
בפרויקט בניית מעונות הסטודנטים במכללה
האקדמית תל אביב-יפו.
שיכון ובינוי סולל בונה זכתה בפרויקט של משרד
הביטחון בהיקף של כ 200-מיליון שקלים לתכנון
ובנייה מחדש של בסיס צבאי בדרום הארץ .המחנה
המדובר הוקם עוד בימי המנדט הבריטי ומאז לא
שופץ באופן יסודי .במסגרת העבודות צפויים
להיבנות משרדים ,מגורים ,סדנאות ,כיתות ,שטחים
ציבוריים ועוד.
ועוד מסולל בונה – אבן הפינה למעונות הסטודנטים
באקדמית של תל אביב-יפו הונחה לפני כחודש.
במכללה יוקמו  400יחידות דיור ,שיכילו  439מיטות
וייתנו פתרון דיור נגיש וזול לסטודנטים .הפרויקט,
בניין המעונות החדש ,שעלותו נאמדת בכ180-
מיליון שקלים ,ישתרע על פני  16אלף מ"ר ,יכיל גם

המעונות ביפו

שטחי מסחר ושירותים נלווים .מחירי השכירות בו
צפויים להיות נמוכים ב 35%-20%-ממחירי
השוק ,כאשר הדירות יהיו מרוהטות ומאובזרות
והסטודנטים יהיו פטורים מתשלום ועד בית.
הפרויקט ייבנה בשיטת DBOT (Design, Build,
)Operate, Transferבאמצעות שיכון ובינוי-סולל
בונה ,שתקים את הפרויקט ותפעיל אותו למשך
 24.5שנים .הקמת הפרויקט תמומן מהון עצמי של
סולל בונה וממימון של בנק דיסקונט.

רכישת סולל בונה את מנורה
אושרה ע"י הממונה על ההגבלים
הממונה על ההגבלים העסקיים אישר את המיזוג
בעסקה לרכישת חב’ מנורה ע"י שיכון ובינוי סולל
בונה תשתיות.
מנורה נוסדה ב 1958-והיא עוסקת בעבודות בנייה
וגמר ,מערכות מיזוג אוויר ואינסטלציה ,מערכות
חשמל ותשתיות ,מערכות מתח נמוך ,פיתוח
ותאורה ,רמזורים ומערכות תנועה ,מערכות
טלוויזיה במעגל סגור ,חדרי בקרה ומחסומי רכבת.
החברה מעסיקה כ 235-עובדים והיא בין החברות
המובילות בתחום בישראל.
בין הפרויקטים בהם לקחה מנורה חלק :בית החולים
רמב"ם ,שרונה ,מגדלי  ,TLVפרויקטים של רכבת

ישראל ,מנהרות גילון ,מנהרות הראל ,בית החולים
ברזילי ועוד.
אהוד דנוך ,מנכ"ל סולל בונה" :הרכישה מהווה
תוספת משלימה וסינרגטית לפעילויות המגוונות
של סולל בונה בישראל ובעולם .הרכישה מצטרפת
להוספת יכולות שפיתחה סולל בונה בשנים
האחרונות לרבות הקמה ופיתוח חטיבת EPC
והקמת יחידת רכבות".

כל הזכויות שמורות לשיכון ובינוי  -סולל בונה תשתיות בע"מ ©
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פרויקט ג'נרי  2הושלם
מזל טוב .ב 14.12.17-נתקבלה תעודת השלמה של פרויקט ג'נרי  2בירושלים של חטיבת הבנייה – יום
לפני המועד החוזי ,חודש וחצי לאחר קבלת טופס  .4הפרויקט כולל :תכנון ,הקמה ,מימון ותחזוקה של
מבנה משרדי ממשלה (אנרגיה ומים ,כלכלה ,תחבורה ,רשות חשמל ,מיסים ,הגנת הסביבה ,רשות המים)
עם כ 1,500-משרדים בשטח כולל של  65אלף מ"ר .הפרויקט כולל ביצוע חדר מצב ראשון מסוגו
בישראל המשלב מערכות מורכבות ליצירת רציפות תפקודית ,מערכות הגנה בסייבר ,הגנה בפני רעידות
אדמה ומוקד בקרה ארצי .תודה רבה לכל צוות ההקמה ,ליזם ולנציגי המטה על שיתוף הפעולה שהובילו
להצלחת פרויקט ייחודי זה.

יציקה בין המבנים
הצפופים והישנים
פרויקט המגורים פינוי ובינוי שלב ב' בקריית אונו מתקדם.
באחרונה השלים צוותם של מנהל הפרויקט ,צחי משבנק,
ובוריס גליקמן ,מנהל העבודה ,מחטיבת הבנייה יציקת
רפסודה שהיא ביסוס של מבנה  ,Cהרפסודה במידות של
 900מ"ר בגובה של  1.20מטר ,סה"כ  950מטר קו"ב.
הרפסודה נוצקה על ידי  2משאבות במשך כ 10-שעות
עבודה רצופות כולל סגירת נתיב מהכביש הצמוד לאתר.
כעת יתחיל הצוות ביציקת קירות החניון ומעליו את מבנה
המגורים הכולל  13קומות  48 ,יחידות דיור .האתגר בפינוי
בינוי הוא ההריסה של המבנים הישנים ובנייה בתוך שכונה
צפופה עם בניינים ישנים העלולים להיפגע.

כל הזכויות שמורות לשיכון ובינוי  -סולל בונה תשתיות בע"מ ©
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נפרדים מתייסיר
תייסיר באש ז"ל מצמנטכל הלך לעולמו בטרם עת
ובאופן מפתיע בחודש החולף.
תייסיר עבד כ 16-שנים בצמנטכל סולל בונה .בין
הפרויקטים בהם לקח חלק :תחנות הרכבת הקלה,
אגירה שאובה ,פולינום ,רוטנברג ועוד.
תייסיר היה עובד מקצועי ,מסור ,חרוץ וחייכן .הוא
אהב לעזור לכולם והיה מוערך מאוד על ידי חבריו
לצוות ועל ידי מנהליו.
תייסיר הותיר אחריו אישה ,איימן ,ושני בנים מורן
ומייסרה.
חבריו לצוות סיפרו על תייסיר שהיה מסור ונאמן
לעבודה" .הוא אהב מאוד את העבודה שלו ואת
האנשים .הוא היה אדם שקט ,רגוע ,צנוע ,עושה את
עבודתו על הצד הטוב ביותר .תמיד נענה לעזרה.
יחסרו לנו הנוכחות שלו ,החיוך שלו .כולנו כאן כבר
מתגעגעים"....

תייסיר באש ז"ל

משתתפים בצערם
 של יובל בן דיין מחטיבת הכבישים על פטירתה
של אימו
 של אלכס רבזין מהרכש במטה על פטירתה
של אימו
 לשירה שמעוני מחטיבת
הכבישים לרגל חתונתה
 לאיציק דוידוב מחטיבת
הכבישים לרגל חתונתו
 לליאור בשירי ממפעלי
הבטון וההובלה להולדת הבת











ליאם אקשטיין ,עו"ד במטה
סיון אהרוני ,מזכירת אתר בנייה
גיא הלוי ,מכונאי בצמנטכל
שי אלישע ,עובד בצוות אספלט כבישים
מנחם ניכטברגר ,מנהל תפעול בארות בepc-
פבל סובורוב ,מנופאי בצמנטכל
רז בר חי ,מהנדס ביצוע בצמנטכל
נורית כץ ,מנהלת מסחרית בepc-
עקיבא רוכסר ,מנהל פרויקט בחטיבת הבנייה

טלפון אחד ואתם לא לבד
במסגרת סל הרווחה המוצע לעובדי החברה ובני משפחותיהם ,עומד לרשותכם

שירות ייעוץ פסיכולוגי חינם
 24שעות ביממה בכל ימות השבוע
בטלפון1-700-700-404 :
הפנייה למוקד היא דיסקרטית ללא עלות וללא הגבלה
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סולל בונה חתמה על הסכם מימון עם
הראל לתכנון ,הקמה ותחזוקה של
קריית ממשלה מחוזית בנצרת עלית
חברת שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות
חתמה על הסכם מימון עם הראל
חברה לביטוח לתכנון ,הקמה ותחזוקה
של קריית ממשלה מחוזית בנצרת
עלית .הפרויקט ,בשיטת DBOT
(תכנון ,הקמה ,תפעול והעברה),
יבוצע על ידי סולל בונה תשתיות
מקבוצת שיכון ובינוי ,תאריך סיום
משוער לבניית הפרויקט מרץ ,2021
הפרויקט יופעל על ידי סולל בונה
למשך  21שנים .ההיקף הכספי של
הפרויקט נאמד בכ 300-מיליון שקל.
כיום עומדים במקום מבנים משנות
ה '70-וה '80-ששירתו את משרדי
החינוך ,הפנים והאוצר .המבנים צפויים
להיהרס במטרה לפנות מקום לקרייה
חדשה בה ימוקמו  15משרדי ממשלה
דוגמת משרד הפנים ,משרד החינוך,

רשות מקרקעי ישראל ועוד .מתחם קריית הממשלה תוכנן תוך
יישום שיטות חדשניות לחיסכון בצריכת האנרגיה ,בסטנדרט
בנייה איכותי ועל פי דרישות תקן עדכניות ,והוא כולל מבנה בן 8
קומות עליות 3 ,קומות חניון תת קרקעי ל 600-מקומות חנייה
בשטח כולל של כ 50,000-מ"ר.
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שיחות המשוב
השנתיות יוצאות
לדרך  -התכוננו
במהלך ינואר-פברואר ייערכו שיחות המשוב השנתיות
בשיכון ובינוי .טופס ההכנה העצמית מהווה הזדמנות לכל
עובד להתבוננות אישית על עשייתו לאורך שנת  ,2017תוך
כדי הכרה בהצלחות ובנקודות לשיפור .השנה ניתן לשלוח
את ההכנה העצמית בצורה ממוחשבת למנהל טרם קיום
השיחה .פרטי כניסה למערכת נשלחו למייל האישי שלך.
עבור עובדים שאין ברשותם כתובת מייל ,מצורף לירחון זה
טופס הערכה אותו נבקש למלא ידנית ולמסור לידי המנהל
הישיר שלך .לקבלת סיוע טכני ניתן לפנות לתמיכה של
תמורות 03-9246246 :או בכתובת הדואר האלקטרוני:
 TPS@tmurot.comעם פרטי הקשר שלך .בכל שאלה
ובקשה ניתן לפנות לצוות משאבי אנוש.
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