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 הסכם על סינגפו ג׳אנג הסיני הסחר שר וסגן גלנט יואב והשיכון
מג קדמו הזה להסכם לישראל. סיניים פועלים 6,000 להבאת

העס העובדים, למיון הסדרים נקבעו בהם ודיונים ארוכים עים
 מגלה סין ממשלת להסכם. השונים הגורמים בין והתחשבנות קה

 וחברי בישראל, הסינים הפועלים של ההעסקה בתנאי רב עניין
 פועלי עם נפגשו ההסכם לחתימת שהגיעו הסינית המשלחת

הקבלנים. התאחדות נציגי ועם בישראל החיים סינים בניין
העו כי השבוע אמר בריק, רוני הארץ, בוני התאחדות נשיא

 בישראל הבנייה לענף שהגיעו ביותר הטובים הם הסיניים בדים
 ביותר מהטובים העבודה לתנאי זוכים הם לדבריו, מהעולם.
 הם שלפיו קיבוצי, עבודה בהסכם ונכללים בעולם בתחומם
 ישראלים עובדים שמקבלים וההטבות התנאים כל את מקבלים

 ענף שיקבל חיזוק לצד הצדדים. לשני הזדמנות זו לדבריו, בענף.
 הזדמנות כאן יש הסיני הבנייה שלענף הרי הישראלי, הבנייה
 מקצועיות ישראליות חברות עם פעולה לשיתופי בסיס למצוא

 כיום פועלות לא שבהן במדינות גם - העולם ברחבי שפועלות
מסין. בנייה חברות

 העריך שמעון, בן אליאב עו״ד הארץ, בוני התאחדות מנכ״ל
 איכות על לטובה להשפיע צפוי הסינים הפועלים גיוס כי הוא גם

בע טכנולוגי ושיפור בפריון עלייה ולהבטיח הבנייה, זמן ומשך
 בפעילות מהדוושה הרגל את להוריד אסור כי הדגיש הוא נף.

 לענף מקצועיים ישראליים עובדים וקליטת הכשרת לקידום
 מקצועי אופק בחובו הטומן כלכלית, מתגמל ענף שהינו הבנייה,
נרחב. טכנולוגי וידע חדשנות
 כדי בו די יהיה אם ספק הנוכחי למהלך הכבוד כל עם ואכן,

 של מחקר על־פי הבניה. בענף החסרות היכולות על לפצות
 שבט- נאמן שמואל במוסד הבנייה לחקר הלאומי המכון צוות
 האחרונה, בשנה שנערך בנטור, ארנון פרופ׳ של בראשותו כדון,

 מסוגלות ואינן מוגבלות, הבנייה ענף של הנוכחיות היכולות
המ על־פי בשנה. דיור יחידות אלף 40מכ־ יותר הרבה לייצר
 התכניות יצליחו אם גם מרקר׳, ב׳דה פורסמו שתוצאותיו חקר,
 בשלב בנייה להתחלות חסמים שחרור של האוצר משרד של

 מועמסים המוגבלים המשאבים את נמצא מהרה עד התכנון,
 יחידות אלף 60ל־ מענה במקביל לתת מנסים - המידה על יתר
הצלחה. ללא דיור

 להתאפשר יכול הבנייה משך קיצור המחקר, עורכי על־פי
 על־ לחלופין או זרים, עובדים של גדולים מספרים הבאת על־ידי

 בטווח טכנולוגית־ארגונית מהפכה על־ידי הפריון הגברת ידי
 וטכנולוגיות ניהול שיטות של יישום שמשלבת והבינוני הקצר

 שנלמד הניסיון בנטור, פרופ׳ המחקר, עורך לדברי מתקדמות.
 כך על הצביע 90ה־ שנות בתחילת המואצת הבנייה בתקופת
 הניהול בתחומי מערכות שידוד בו־זמנית ששילבו שחברות

 שלהן היעילות את דרסטית בצורה לשפר הצליחו והטכנולוגיה,
 ללא דירות, להשלמת הזמן משך בקיצור ביטוי לידי שבאה כפי -

מקומי. צוות על התבססות תוך זרים, פועלים של ביבוא צורך
 של המודל כי בנטור, הסביר מרקר׳ ׳דה עם שקיים בשיחה

 אמנם היתה הראשונה מעורבות. שיטות כלל התשעים שנות
 שיטות ייבאו לצדו אבל - פלסטיני אדם כוח של מאסיבי יבוא

 כספיים בתמריצים הממשלה השתמשה במקביל, בבנייה. תיעוש
 הבניה. לסיום מהירים זמנים בלוחות שעמדו לקבלנים שניתנו

 ומשך הבאות, בשנים עצמם על שבו לא אז שנרשמו השיאים אך
 קבלנים ימים, באותם בנטור, פרופ׳ לדברי והתארך. שב הבניה
 הממשלתי התמריץ שנגמר ברגע אבל - שעות 24 לעתים עבדו
 נוצר לא מאז התיעוש ולניצני הקודמות, העבודה לשיטות חזרו

המשך.
 השכילה לא שהממשלה העובדה היא לכך הסיבות אחת
 כותבים המחקר צוות חברי זמן. לאורך השינוי את להטמיע

 הדעת את נתנו לא 90ה־ בשנות המואצת הבנייה בתקופת כי
 למשל, כמו - ובפריון ביעילות השיפור לשימור התנאים ליצירת
 הטכנולוגיה. בתחום שמשקיעות לחברות רב־שנתי אופק יצירת

 דירות של בנייה להשלמת הזמן במשך הקיצור מכך, כתוצאה
שנתיים־שלוש. של נקודתי אירוע נותר למגורים

 סינים פועלים להבאת היוזמה על המחקר עורכי חושבים מה
 בפתרון שמדובר לשכוח אסור בנטור, פרופ׳ לדברי לישראל?

מת בממשלה זמן. טווחי בשני הדברים את לבחון "צריך זמני.
 יבוא באמצעות מהירה בבנייה מבחינתם, ובצדק מאוד, מקדים
והצי הפוליטי הלחץ על שעונה קל, פתרון זה וחברות. עובדים

 לקחת ניסיון על מדברים אנחנו לזה. לא אומרים לא אנחנו בורי.
ולבנות לבנות, שרוצים דירות אלף 60-70 מתוך דירות אלף 10

 לחברות המשכיות להבטיח חייבים סותר. לא זה אחרת. בצורה
 להמשיך שנים חמש־עשר עוד להן שיש שיידעו האלה, הבנייה
 בשיטות שיעבדו והעובדים שהן כדי הזאת, הבנייה בשיטת

אופק". יראו החדשות

המהירה הבניה לחדש
הפו להבאת במקביל אלה בימים שמקודמת נוספת יוזמה

 חדשות זרות בניה חברות שש של הכנסתן היא הסינים, עלים
מפור ואחת מסין חברות חמש מתוכן בישראל, הבניה לענף
 והן מועמדותן שהגישו חברות 50 מתוך נבחרו החברות טוגל.

 הנוכחית. השנה במהלך כבר בישראל לפעול להתחיל עתידות
 מהשורה בנייה חברות בשש מדובר כי אומרים השיכון במשרד

ומ מוקפד בחירה הליך לאחר נבחרו אשר בעולם, הראשונה
 ניסיון הוכיחו ובמסגרתו והשיכון, הבינוי משרד שהוביל חמיר

 בטכנולוגיות ביצוע יכולת גבוהה, באיכות בבנייה בינלאומי
פיננסית. ואיתנות מתקדמות

 ולנהל מגורים בנייני בישראל לבנות יורשו הזוכות החברות
 ההיבטים כל על האחראי כגורם למגורים בנייה של פרויקטים
 בהיקפי לבנות יחויבו והן הפרויקט, של והביצועיים ההנדסיים

 בישראל. שהותן במהלך מ״ר אלפי מאות של למגורים בנייה
 תקופת כל במהלך מעקב בדיקות יבצע והשיכון הבינוי משרד

בנייה מבצעת שהחברה לוודא כדי במאגר, החברות של רישומן

 בשיתוף הפועלות כיזמיות או מבצע כקבלן בישראל למגורים
ישראלית. חברה עם

הישרא בחברות שיועסקו הסינים הפועלים להבאת בניגוד
נתק כבר לישראל סיניות בניה חברות להבאת היוזמה ליות,

 שפרסם מקיף במאמר הקבלנים. מצד עיקשת בהתנגדות לה
 שמעון בן אליאב הארץ בוני התאחדות מנכ״ל מתייחס בנושא,
לה בחרו החוקרים כי ואומר וצוותו, בנטור פרופ׳ של למחקר
 נקבע שבו השיכון, משרד של 2015 מאוקטובר ממחקר תעלם

מבו - בישראל קומות מתשע הגבוהים במבנים הבנייה כל כי
 הטענה לדבריו, בעולם. הגבוהה ברמה מתועשות בשיטות צעת

 שיטות את הישראלים הקבלנים את ילמדו זרות בנייה שחברות
יסוד. משוללת - המתקדמות הבנייה

 של מרכזיות שיטות שתי נהוגות שמעון, בן מסביר בעולם,
 השיטה בטון. - ושנייה פלדה, מבוססת האחת בנייה: תיעוש
 שימוש בתבניות, יציקה וכוללת בישראל, הנפוצה היא השנייה
 טרומיים באלמנטים טיח, הזרקת מערכות כמו מתקדם בציוד

 הצלחתה כפאזל. ומורכבים במפעל, או הבנייה באתר שהוכנו
 לעודד יש אומר, הוא כבר, אם במנופים. נרחב בשימוש מותנית
קר צמודי ובמבנים קומות תשע עד של עירונית בבנייה תיעוש

בישראל. מהבנייה אחוזים 75כ־ יחד המהווים קע,
 שנים קוראת ההתאחדות כי אומרים הארץ בוני בהתאחדות

 לבנייה הנמוכה הבנייה שבין היחס את לשנות התכנון למוסדות
 להקל מתקדם, ותיעוש טכנולוגיות קליטת לאפשר כדי לגובה,

נמו למבנים ועגורנים מנופים מפעילי והכשרת רישוי הליך את
לעי מופחת מס כמו מיסוי והקלות מימון תמריצי ולקבוע כים,
אדם. כוח והכשרת מתקדמות מערכות ברכישת השקעה דוד

Jjflflsf ■

. .-.V

-יי-

 בנייה אתר המקומיים. התעשיינים עם הנוקבת במחלוקת תתחשב לא הממשלה
(אילוסטרציה)
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 האדירה הבניה תנופת במהלך ניסיון צברו
סיניים בניין פועלי סין. על העוברת
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זריםקבלנים
לייבאיעדיפו

מארצותעובדים
בכלמוצאם

הבנייהתחומי
העלותבשל

שלהגבוהה
בענףעובדים

.הישראליהבנייה
חברות5,364
הבנייהמענף
עלולותבישראל

להימחק

בענףישראליםפיאללעשרותבודהעמקומותתוספתיעצהל
הדיור".מצוקתלהאמתיוןתרפהשלתוחילתואתייה,הבנ

נשיאסגןעברשלווגלמאצתובק"ריו,סלםמאציקיא
הלאבכיווןצעדבברמדוכיהואגםסבורהקבלנים,התאחדות

יםדיביסורמחעלשניםכברעקיםזוהקבלנים,בריולד.כוןנ
העוב־הבאתאתמידינוקיעלהפרהבחגולציה"הר.בדותעו

מההמשיאתלקחההםמגםו,דיםיגאתלזאתהעבירהודים
מחברהעלייהליגעםה־90,שנותבתחילתשם־איבה.החשו

אלףמ־80פחותלאבנותלהקבלניותהחברותחוילצההעמים,
שחברותאזזרה.חברהאףשלבותטובליבשנהדיוריחידות
?".להתנהלוכיצדבנותלכיצדתנואומדוילזרות
שראלליבאוושהזרותברותחשרכאכי,זכירמסלםמא

ברותהחלואהיו,קרסודשחה"גתבנאתותנלבנתמ־לע
,בריולד.לאכההמאתלחהצהבימולשהשראשראליותיה

אתינהלואופוליחישזרותחברות-נדרשיםזריםבדים"עו
יהמנורברקכיליועידאשוןרממקור.תרותמיומיהמקוהשוק
אתכאןבצעוליעהגלשכשיריםבדיםעוכ־2,000ותלפחיש

מול־,סיןבגםישנםוכאלהייה,הבנבשוקבותהרטוהעבודות
ידיםתאגלאונוללאפשרלאבוחרתהמדינהאולם.ודועיהבד

".תםאויאלהב
זרותברותחירשכלהיקחיזמןמהכתוההגםסלםמא

בי־יקרהמה"ו.כאןבלותהמקויותגטכנולובוקניםבתודבעל
קושיבהפעריועםבישראלדירהשלייההבנמשךעםייםנת
חנונא,הקצאותנולתנו.בותשותממשלהליןאכךעל?יצעהוה
בדים".עויאנב

"רויו,ציםויפהשקבלניגםפוטרהצפהקיהתגדותנתלה
יפגעלךהמהכיקבע,סיבערן,ציםויפהשקבלניאחדותהת

אחוזים,20ב־הפעילותנפחאתידרוהלפויוצהשיפוציםבענף
לעבודותפוצניקיםשימעסיקותקבלניותחברותשכיוםוןימכ
שזהוןימכזהאתלעצורבים"חיי.דירותמכרחוקיקוניתומרג

?מסיןצניקיםויפשלהביא?הבאצעדהמה.בזהיגמרילא
שלגכדוריהיההזהצעדהשחוששאני?מוסכניקיםגםואולי
סיב.מראוטלה",האבאתגבירויבמשקשיפגע

החדשההמשידרך

שרדמאתצרהעלאהקבליםשלתםודגנהת,ורמאכ
יןב.לישראלסושייכנזרותיהבנחברותבששחרבש,וןכישה

,פרטיתבעלותסיניתחברהLCG,חברת,הזוכותהחברות החברות
ברהחה.סוג'יאנגיתציובינרפשבמןייאהירבעוקמתהממ

בפיתוחגםמוכ,ייהנבקבלנותבקתעוס1958בשנתקמהוה ה
כ־12סיקהמעהחברהועיצוב.קרמחו"ןנדלפיתוח,תעשייתי

.הסעודיתוערביהראלג'י,סיןבתריהיןבבנתהובדים,עואלף
בשנה.דולריםממיליארדמעלהלעלמדועיהתוסנהכיקףה

יתרטפלותעבביניתסברהJSCG,היאנוספתברהח ח
יתציבינורפשבנגגא'וגירבעוקמתממו,ייהנבבקתהעוס

הנ־דותבעבומחהתמ1968בשנתוקמהההחברה.סוג'יאנג ג
גפורבסינ,סיןבתריהיןבבנתהומגורים,לייהבנואזרחיתדסה

עלעומדברההחשליהתוסנהכהיקף.יותוירמהאבאיחודו
18,600כ־סיקהמעיאוהבשנה,דולריםמיליארדמ־1.4מעלהל
מהנדסים.ל־200קרובובכללםבדים,עו

סיקהמעיאוה,יתממשלתבבעלותיאהנוספתסיניתחברה
ביםרויקטיםפריצעהבהחברהבעולם.בדיםעופיאלעשרות
בין,לםבעוותינדמשלרבבמספרוריםגמלנייההבוםבתח

ליה,רטסאוגולה,אנ,הבריתארצות,סיןבבנתההחברהתריה
.ומאוריציוסגוקונשלליקהבפוהר

חברותהןשנבחרוזרותחברותששמתוךחמששבדההעו
,סיןשלתממשלירהשילותבעבהןמחתאותשלפח,סיניות

ותברעומהאתבירגלההסיניםיםשעושהמאמץעלדהעימ
חוןטיבמחקרילוןהמכשלקרמחפי־על.אליתהישרבכלכלה

צהרתוהמדיניותהמורלא,לןלהיאנבנוממשחלקים,מילאו
וכן,רותאחותינדמשליםימניפיניםבעניותבערתהאישל
יניתסהלותיפעהעיקרתמקדמ,סיכוניםלתינטבהירותזה
יניתדמהבותהורמעודעב,הכלכלהוםבתחוןכיהתזרחמב
ותשיממבמסגרתיאהקטנהההצבאיתתהוחונוכ,מתמצוצמ

.בדבלשלוםשמירת
הנפטבואיממחציתמעלהלוןכיהתמהמזרחבאתמייסין

לפ־ביחסלםהעובכלנמוךייהנהבבענףדהבוהעפריון
ואולם.מעוןשבןמראו,שראלביגםוכך-שקהמבכללוןיר

עלייהמעשורתריוכברמתרשנישראליהייההבנבענףדווקא
וצעממלמעלצאתמנשראלידינתומ,וןיהפרמתרבדתמתמ
,וארה"בהולנדיה,מנגר,יפןמוכממדינותתריוגבוהומיהעול

.המשקבכללוןירפלייההבנבענףבודההעוןירפיןבשחסיב
לאייההבנשענףיאהוןינטכהקרממחהעולההטענותחתא
בןאךבשנה.דיוריחידותאלף40מ־תריובההרלייצרמסוגל

י־חאלף90כ־בנהכשהענף90,ה־שנותבתחילתכיטועןוןמעש ש
תהיהבההסיקבלנים,שלבהבהרקטןמספרעםבשנה,דיורדות

ואפשרהחדשיםעוליםוןכילשמהירהייהבבנתמכהשהמדינה
הממשלהעלתה,עגםלענףזריםבדיםעואלף100כ־הבאת הבאת

קת.מספבכמותלענףזריםבדיםעויאלהבטתהלהחאתבצעל
,וןכישהוהאוצרמשרדישלהתכניתסוםפרחרלאקצרמןז
למניעתחבנרבורצייחסיייןפקמבהארץבוניהתאחדותיצאה
קבל־חברותדילישראלביייהנהב"העברתכניםמשהםמה
כלישלוכהארבשורהעוופיהאחדותההתנציגי".זרותניות
להציגכדיעץוהייןבנהבדיועדרותהסתעםבשיתוףקשורתת
.ניתכתהגרוםלשעלולהשקלמולענףוןכיהסאתורביצל
,כלכלניההערכתאתאבקמהסגרתבמפרסמהאחדותתהה

מתמ־חברותעלמבוססשראלייהייההבנוענףהיותפיהשל
התכניתגדולים,קבלניםשלמשנהקבלניות-בותרקטנותחות

.אלוחברותשלחיסולןליאלהבעלולה
מארצותבדיםעובאלייפויעדיזריםקבלנים,זוכההערפיל

ב־ועשלהיחסיתהגבוהההעלותבשלייההבנמיחותבכלמוצאם
ייההבנמענףחברות5,364ב־ברמדו.ישראליהייההבנבענףדים

.זהמענףלהימחקתוולשעלמהענףאחוזים94המהוות,בישראל
ב־העורובכיהארץבוניבהתאחדותמעריכים,זאתלאור

בדיםעועםיחדתםבודעמקוםאתיאבדוהללובחברותדים
במ־ברמדו.תריוגדולותייהבנבחברותספציפייםבמקצועות

כוללאיוםהתכניתמהווה,ילמקבב.ישראליםאלףל־106על
הפלסטיניתהרשותתושביאלף37כלשלבודההעמקומותעל
וקדממסוליחלברמע.ישראליהייההבנבענףכיוםבדיםשעו
שקהמצפוי,זוכההערלפי,שראלביייהנהבובדיעלרוב

,זרותדינותמבתטולסיםמעלוויתורמענקהכנסותלהפסד
יקפההשאתייהנהבלענףנלוותהיותשעתבשהאנויעהגפו

.זהבשלביךלהערקשה
הבאתשלהמשמעות,וןמעשבן,ההתאחדותמנכ"לברילד

הבי־מדמעעלמוותדין"גזריאהמשקלזרותקבלניותחברות
מסוימיםמיםרגוכינראהומעסיקים.בדיםעוייה,הבנבענףניים
סוליחמתרשימןסלבמקום.פןהמצאתבדואיהאוצרמשרדב

הב־מסוערובכיוםמונחפיהםתשעלבדיםעואלף143של של
בלהקישכברההחלטותאתבצעלשלהמהמעל,שקבמייהנ

דותובעבחיםתממהזריםבדיםעופיאלהבאתולאשרמזמן
יאפשרואלהםועייצמקבדיםעוהבאתרק.ייההבנשלהבסיס

אביבבתלהקלההרכבתהקמתעלהעבודות.סיןשלפעילהמעורבות

ביו"שיועסקולאסינים:להסכםשקדםהתנאי

משמ־ויתוריצעהבשראלישממשלתחרלארקהתאפשרהשראלליסיניםפועליםפיאללהבאתההסכםעלמהיחתה
וןמרושודהביהוהסיניםהפועליםאתלהעסיקלא:הסיניםגושהצידופןצאתוישהרילדתהודגנהתמגהכשנסו,צדהמעותי

.וקריהקולברעמו
בה־ואהרהמדיניתדהמכעשראלביהתפרשההפועלים,שלונםחטבלחששבמירשבאופןמקהשנו,הסיניתשהריהד

כוללאינובששגוההסכם,ברדשלפוסובשנה.מעלהמלמשךבההסכםמתיתחעכבההת,כךבשל.שכבושטחויותנחלת
,חיהנוכההסכםבמסגרתהמגויסיםסיניםבדיםעוכימסכימים"הצדדיםכינאמרבהקהפסאלאנושא,למפורשתייחסותהת

".לעתמעתהצדדיםשניידיעלומוסכמיםהמיועדיםבאזוריםיעבדו
הפועלים,קוסעיובהםביםשויימתרשיגדרההובונספחגםלהסכםנוסף,וןחראהבועשמה''הארץשלסוםפרפיעל

מהשריםחלקרשודשלההממבתשבישיכךלגרםסוםהפר.וקריהקולברמעוקםשממיישובאףיעפומלאהזומהשירבו
שלפוסובו,מדיניתרישהבדולאהפועליםשלחונםטבלהנוגעתרישהבדברמדוכיהסבירוהדיורמטהנציגי.ייןנעבהבהרות

התנגדות.ללאהממשלהבמליאתההצעהעברהברד
"מצוקתכינאמרבועשההמועצהבהודעת.לךהמהאתקפותוהמדינההסבריאתבלוקילאיש"עבמועצתברים,הדמטבע

,וןחוללאפרתיןבהפרדהעושהסיןממשלתעםחרהסהסכם,נורעלצ.וןמרושוביהודהביםהיישועלחתסופאינההדיור
טהלח"ההכיאמר,אפרתמועצתאשר,ביבירעודד".זכויותשוויישראליםחיםרבאזפוגעתהזוחנהבההים.בתלשילהיןב
חוניים".ביטועיםאירללגבפעםחראפעםעכבתמתשממילא,וןמרושוביהודההחוקיתייהבבננוספיםביםלעיכוגרוםת

חנונאפעםדימנורולצע,זרותשלותממליעמגכשזהנותואמםמקופעם"כלכיואמרביבירוסיףה7וץרלעאיוןרב
שראלידינתמיןבהפרדהיצרוהקטנותיותתשבאוואיםרחנונא.מהעצבזהאתשהעונושלשלהשהממלראותעיםופתמ
דולה".הגישראלמדינתלקטנהה

חהידבלאאפילוזהמסוכניםאזוריםשאלווןטע"לכיואמרהפועליםשלחונםטבלחששבברמדוכילטענהחסייהתביביר
מסוכןזהאםבסכנה,יחיוושלאפהשגריםהתושביםמיליוןחצישלחונםביטלדאגתוהממשלהשתתכבדמסוכןאם.ועהרג

בדעואחדוכלסוקהעתחופשיש.וןמרושוביהודהולאקטנההישראלבשטחיקרובההאיופעולותגועיםיהפשרובאזכיר
יאהבושהסכםעלתמתוחישראלממשלת.וקרטיתדממדינהחנונאוצים.רשהםפהאיבוניםוקבלניםוצהרשהואפהאי

זהוהנהמוצריםמוןיסומותבחרחמתלנישראלשממשלתמעיםשוחנונא.מםמקוזה.מדותמעושניוקהלחוהפרדהיוצרת
הזה".בנושאטהלחההאתשנהתועשתתתישראלשממשלתעדיקהתבשכךעלנעבורלאעושה.יאשהמה



ישראל"צעירי
לרכוששרוצים

בידישבוייםדירה
פועלים3,700

המהוויםסיניים
בענףמונופול

מדיולכן,הבנייה
מבקשיםחודש

מסיןפועלים
שכרםאתלעלות

משאומנהלים
עיקש"ומתן

נפקוהובדהלעברהשובשנה,ותיפדעכבעליסיןלתשממ
לאנשיזותיופיםלאשרתעמעליג'יןביבשראלישגרירותב

.סיניםעסקים

הדדיכלכליאינטרס

אשר,לישראלגםחהנוכלכלהביחסיהסיניתההתמקדות
ונהחבטבסודיבךנדהינם"ברהאעםיםיגסטרטהאיחסיה
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