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▾  17:15אחרי עיכוב של שבועיים :הדוח על תקציב הביטחון יפורסם מחר
חודש מתנה
לעיתון

פרסמו
אצלנו

ועידת
MAD

עמוד הבית < נתח שוק וצרכנות

רוכשים ריהוט? חפשו את תו
האיכות החדש
איגוד תעשיות הריהוט השיק היום תו איכות שאמור להבטיח לצרכן
שירות הוגן ,אחריות ואמינות ■ עלות התו לחברות באיגוד 1,200 :שקל
בשנה
17:04 ,20/07/2015

ריהוט

מיכל רזחיימוביץ'

איגוד תעשיות הריהוט

הרשות להגנת הצרכן

נושאים למעקב <<

מכירת סניפי מגה :רמי לוי רוכש 7
סניפים ב 38-מיליון שקל
נתח שוק וצרכנות
גבי עמר ני כפרז נטור שח תו הריהוט  /צילום :יחצ

0

מכירת סניף "תכל'ס"
לרמי לוי :הסניף
הפסיד ,השותף הרוויח

Recom m end

כ 4,000תלונות על ענף הריהוט לבית התקבלו במועצה לצרכנות בשנת 9%) 2014
מכלל התלונות( .האם תו איכות חדש יגרום לחברות הישראליות לשפר התנהלותן ויעודד
1
דולר/שקל
את הצרכנים להעדיף אותן על פני החברות המייבאות ארצה ריהוט?
מדובר בתו האיכות והשירות שמשיק היום )ב'( איגוד תעשיות הריהוט בהתאחדות
התעשיינים ,בהשקעה של  1.5מיליון שקל ,שיוענק לחברות ישראליות החברות באיגוד
בלבד.

נתח שוק וצרכנות
אירו/שקל

הסדר25
ת"א

אלון אישרה
קב'
אירו/דולר
החוב במגה; מעמידה
למכירה את דור-אלון
נתח שוק וצרכנות

סיישל :צבי ענק וחופי
טורקיז

באמצעות התו ,המתחדש מדי שנה בעלות של  1,200שקל ,מתחייבות החברות לאיכות
ולמצוינות במוצר ובשירות .התו מחליף תו ישן שהושק ב ,2009וב 2012נעשה ניסיון
לרענן אותו.

גלובס מציג

מבין  52החברות המשתייכות לאיגוד נרשמו עד כה כמחצית מהחברות .בהן פולירון,
מטבחי אביבי ,מטבחי דקור ,מטבחי זיו ,אחים מנדלנבאום ,הולנדיה ,עצמ'לה ,דלתות
פנדור ,עץ המשאלות ,ביתילי ,האוס אין ,רביירה ועוד.

אחרי עסקת שליט:
”שרוצחים יישארו
בכלא”

חברות שיכולות להשתייך לאיגוד תעשיות הריהוט הן כאלה הכוללות יותר מ 20עובדים,
ואשר  30%מהפריטים שלהן ,לפחות ,מיוצרים בישראל.
התו יינתן לחברות שעומדות במבחן של בודק חיצוני מדי שנה ויימצאו עומדות
בפרמטרים של שירות ,מקצועיות ,טיפול בתלונות ואיכות החומרים.

צפו :נפתח אולם
תצוגת הרכב הגדול
והמפואר בישראל
GlobesTV

יצרן שקיבל את התו מתחייב לכך שהמוצרים שלו עומדים בתנאי התקנון ,הכוללים
אחריות של שנה על המוצרים ,מענה טלפוני ללקוח תוך  48שעות או תוך  14יום בכתב
וטיפול בפניותיו ,התחייבות העסק לתכנון המוצרים בהתאם לתקנים הנדרשים למוצרים
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ועוד .היצרן מתחייב להקפיד על ייצור בישראל )לפחות .(30%
מדוע נדרש תו חדש ,אם
כבר היה תו לאיגוד? רונית
פרל ,מנהלת איגוד תעשיות
מוצרי בנייה וצריכה ומנהלת
איגוד הריהוט ,מסבירה כי
התו הקודם היה מבוסס על
אמנה חסרת שיניים
שהצהירה על רצון החברים
להקפיד על שירות ,ולמעשה
הוא נועד יותר בשביל
החברים בינם לעצמם.

תוכן ממומן
טיפולים הוליסטיים 
כבר לא מותרות בלבד
בית דרך חיים

הדרך לטפל בגוף
במקצועית מירבית ובמחיר
שפוי
לכתבה המלאה

לדבריה" ,לאיגוד לא הייתה היכולת לעשות שום דבר במקרה של תלונות .לפני שנה
החלטנו לצאת ביוזמה לתו חדש שיבוסס על תקנון משפטי מחייב עם קריטריונים שלא
היו בעבר ,כמו למנות אחראי שירות ,להעביר הדרכות לספקים משניים ולהבטיח פיקוח
של האיגוד".
עוד לדבריה ,הענף מעסיק למעלה מ 14אלף עובדים ,והוא מתמודד עם יבוא שהולך
וגובר ותדמית לא טובה שדבקה בו במשך השנים בעקבות פשיטותרגל של עסקים
בתחום ,איאספקת רהיטים בזמן ,אספקת סחורה פגומה וכו'" :צרכנים יוכלו לדעת שאם
תתגלה מחלוקת עם יצרן שמחזיק בתו ,הם יוכלו לפנות אלינו במטרה לפתור את
המחלוקת .תלונות גם יכולות להוביל לשלילת תו".
פרל מספרת עוד כי גיבוש התו נעשה בשיתוף הרשות להגנת הצרכן" :נהיה גוף נוסף
שהצרכן יוכל לפנות אליו לפני שיפנה לערכאות משפטיות .אנחנו ננהל הקשר בין הצרכן
ובין החברה במקום המועצה לצרכנות בכל מה שקשור לריהוט ישראלי .התו הזה יבדל
את החברות שמחזיקות בו ,ובאמצעותו נעודד את הציבור לקנות מיצרן ולא מיבואן".
 איך תוכלו לבדוק איכות?
"אם יש חילוקי דעות בין צרכן לחברה בנוגע לאיכות ,נעשה שימוע ליצרן .היצרנים
מחויבים לתקנון משפטי".

אלי אלעזרא  -בין
העצורים בחשד
להעלמות מס באלבר
דין וחשבון

בוטלה השביתה
הגדולה;  16אלף עובדי
קבלן ייקלטו
קריירה ,יזמות וחדשנות

לא דמיינתם :בישראל
באמת קשה יותר
לקנות דירה
עמוד הבית

הסיכום בין כחלון
לניסנקורן שהביא
לביטול השביתה
במשק
GlobesTV

 האם מדובר בתו שמתחרה בתו "אמון הציבור"?

איך להוציא לפועל
תוכניות בנייה

"לא .זה תו אחר לגמרי".

גלובס מציג

החלת התו ,פרויקט עליו עובדים באיגוד זה זמן מה ,לא עברה בקלות" .היו התנגדויות,
משום שהחברות מתחייבות לאפשר לנו לערוך בדיקות ,והן מצדן מתחייבות למשהו
שהוא משותף לכולם .יש הרבה תעשיינים שהעדיפו שלא לקחת חלק בזה" ,מספרת
פרל.
 אולי מהלכים כאלה צריכים לבוא מכורח התחרות?
פרל" :התו מעניק ערך מוסף לחברה ולצרכן ,ומאפשר לשנות את תדמית הענף תוך גוף
שיבקר ויפקח על התנהלות החברות".
אריה זיסמן ,בעלי קבוצת זיסמן הכוללת בית היתר את רהיטי שמרת הזורע ועין חרוד,
אינו חבר באיגוד ,והוא סבור כי התו שמושק היום "לא מביא שום תועלת .אני לא חושב
שעבור הצרכנים הפרמטר של תוצרת הארץ משמעותי בתחום הריהוט .הפרמטרים המתייחסים לנושא של
שירות ואיכות הם דבר בסיסי שקבוע בחוק ,וצריכים להיות חלק מהתחרות והמציאות ולא בגלל הכתבת
תנאים של תו .אני לא חושב שיש צורך בזה".
לעומתו ,חיים בשן ,סמנכ"ל שיווק בעצמל'ה המחזיקה בתו ,אומר" :כשיש סטנדרטיזציה בשוק ,צריך לעמוד
בה .התו מציג לצרכן מי הן החברות שעומדות בסטנדרטים שהאיגוד מציב .חשוב לנו ,כחברה גדולה,
שבתחום שיהיה תו מול חברות שעושות מה שבא להן .חשוב שהשוק יתיישר לסטנדרטים האלה .אנחנו
מחזיקים גם בתו 'אמון הציבור' ,ויש לזה השפעה".
גלובס לחודש היכרות – כל הכתבות ,המאמרים וטורי הדעה אצלך מדי ערב <<

צפו :שיטה פשוטה
שמוזילה מחירי
חופשות באלפי שקלים
פנאי

ייצוגית נגד הפלסטיקאי
דב קליין :לא מבצע את
הניתוחים בעצמו

על התארגנות רבת משקיעים בנדל"ן מניב

דין וחשבון

מיהן החברות המובילות במשק ?

יום בחייו של סוחר
עצמאי בשוק ההון

כתבות נוספות
אין חתונה :שרון גל וקרן בןדוד החליטו להיפרד
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אתר הבגידות נפרץ:
 170אלף ישראלים
בסכנה

מכה נוספת ל"הארץ"" :בשבע" עוזב את בית הדפוס

רמי לוי הוריד מוצרים של יפאורהתבורי מהמדפים

מבקר המדינה:
התנהלות המדינה יצרה
מונופול גז בארץ

מייסדת ומנכ"לית בילבונג ישראל הלכה לעולמה
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נעול בביטוח מנהלים? אפשר להשתחרר
מיטב ד ש

Promoted Links by Taboola

פירסומי

כל קבלני עבודות
העפר באזור הצפון

ההשקעה בעצמך היא
ההשקעה הטובה
ביותר

ייעו ץ פיזיותרפיה לכל
תקופת האחריות

יש טיפול בטוח
לפטרת בציפורניים

השקעה בנדל”ן
שתכפיל את כספך
בחמש שנים

)(b144

)מסחר(

)בריאות(

)בריאות(

)נדל"ן(

עדכון נתח שוק יומי בדוא"ל

כתובת הדוא"ל שלך

התרגלתם לקנות
בשבת? אולי תצטרכו
לשנות הרגלים
נתח שוק וצרכנות

הרשמה

הישראלים משלמים על
ליסטרין פי  4מאשר
בגרמניה
נתח שוק וצרכנות

Add a comment...

דרעי לרשות להגנת
הצרכן :לבדוק ההטעיה
במשקל קוטג' תנובה

Comment
Facebook social plugin

נתח שוק וצרכנות

כיצד לאתר נדל"ן מניב
להשבחה

טוקבקים

גלובס מציג

נושא
"גלובס" מעודד שיח ראוי ומכבד .אנא הימנעו מתגובות מסיתות ,משמיצות ,גסות ו/או פוגעניות
תגובות

הערים המועדפות
להשקעה באירופה

רענן

תצוגה :שרשור ללא שרשור מומלצות גולשים

גלובס מציג

הכינו את עצמכם
למצב חירום

רוצה להיות המגיב הראשון? לחץ כאן

גלובס מציג

טען תגובות נוספות

צפייה ישירה חינם
עוד בגלובס

וידוי מסוכן

בייסיק

אני יודעת מי
הרג אותי

חזרה למעלה
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הישארו מעודכנים

כלים פיננסים
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מוצרים ויישומים

שירותים

ארביטראז'

טיפים למשקיע

עיתון גלובס

המוצרים שלי
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ביזקופון
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כל הזכויות שמורות לגלובס 2011
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