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בפירוקיםהמתמחהשמואת

ההליכים.והקפאות

החברותכלאתסופריםאם

לפירוקאולהקפאהשהגיעו

מגיעיםהאחרונות,בשנתיים

״והמצבלעשרות,לדבריו

מעורבהיהקוגןמאוד״.גרוע

בחברותבטיפולהיתרבין

)יחדבנייהוגיהבנימיןמרדכי

באומגרטן,אלונהעו״דעם

ברנדם,נשיץבמשרדשותפה

)יחדנאסרגאזלחברתא״ח(,

א״ח(,לדרמן,עמיתעו״דעם

מונהימיםכעשרהלפניורק

שיאריקהחברותנאמןלהיות

ופיתוחבנייהאמירש.הנדסה

ההליכים.בהקפאת

קוויםישקוגןלדברי

שקורםות,לחברותמשותפים

התקופהכימצייןוהוא

במיוחד.סוערתהאחרונה

לאהאחרונות,״בשנתיים

ותיקותביצועחברותמעט

סיימושניםעשרותשפעלו

כיוםלדעתיתפקידן.את

החברותבעיקרנשארו

הקטנים.והקבלניםהגדולות

הולכותותיקותביצועחברות

ונעלמות.

שנתקלתיהמקרים״בכל

דבריםמספרותהחברותבהם,

אותןשהביאמהעלדומים

ביןשילובהבעייתי:למצב

מקוםנותןשלאנמוךתמחור

מרווחחוסרלביןצפוי,לבלתי

המחירים.עלייתמולתמרון

בחוזיםושובשובנתקלאני

בהפסקתהחברות,שלהפםדיים

לפרויקטים,בנקיםשלמימון

בידישנתוןמדירבבכוחוגם

שלאמטעמם,והמפקחהיזמים

לאלחלופיןאוחשבונותלאשר

מאושרים.חשבונותלשלם

לפנייהמובילהזה״המצב

שאומרליזם,הקבלןשל

קיבללאשהואשבגלל

העבודה,מפסיקהואתשלום

בקשהמוגשתאוטומטיתואז

הבנקאית.הערבותלחילוט

הסחורה"אתיספקהענףאם"ספקלמשתכן.למווירבנייההיתר

הזה,בתחוםהפסיקהפיעל

ניתןלאהמקריםבמרבית

ערבותשלחילוטלעצור

שמקבלהבנקואזאוטונומית

אמוןמאבדחילוטדרישת

מתחילמכאןהביצוע.בחברת

בקשתשסופוגדולשלגכדור

הליכים״.הקפאת

הקשהלמצבמודעיםבענף

לוטן,שאולהביצוע.חברותשל

סבורלוינשטייןקבוצתמנכ״ל

חייבתבענףשהמציאותהואגם

נמצאהביצוע״ענףלהשתנות:

נמוכההרווחיותבקטסטרופה,

בדוחותזהאתורואיםמאוד,

הציבוריות.החברותשל

שלמחזורעםחברותרק

ישמרוויחות.מיליארדים

אחדמצדהמחיריםשלהזניה

הממשלהשלשגויומאבק

מנסיםהםמחירים.להורדת

הסוףעדהלימוןאתלסחוט

אתיאבדושבסוףיודעיםולא

הלימון.

מחמירההבעיהקוגן,לדברי

אינםהמשפטשבתימפני

יש״לדעתיבנושא.מתמחים

כמוייעודית,מחלקהלהקים

בביתהכלכליתהמחלקה

שתיוחדהמחוזי,המשפט

ביצועשלבנושאלדיונים

פרויקטים.ויזמותפרויקטים

החשיבותאתיכירו״השופטים

וביישובמהיריםבדיונים

ביצועשחברתכדיהמחלוקות

להביןצריךתקרום.לא

ביצועחברותשלשקריםה

גםדברשלבסופותוביל

התחרותכימחיריםלעליית

לרבותהרחב,הציבורפוחתת.

הגדולהמזמיןשהיאהממשלה

ביצוע,עבודתשלביותר

שלאבגללהמחיראתישלמו

תחרות.תהיה

פחותולאלכך,״נוסף

פרעוןחדלותשלמקרהחשוב,

גםהרסניותלתוצאותמוביל

באמצעותאםאחרים,לגורמים

בדרךואםביצועמחיריעליית

עבודהמקומותאובדןשל

לביטוחהמוסדעלומעמסה

כספיםלשלםשצריךלאומי

מקורללאשנשארולעובדים

הזכויותאתשישלםומיפרנסה

שלהם״.הסוציאליות

תוספת°04/0

למחירמעל

״בארה״בלוטן,לדברי

הזוכהאחרת:פועליםלמשל

לאהשניהואביצועבמכרז

כמונמוךהכילאהראשון,

מכרזכלבישראללמהכאן.

ותוספותבשינוייםבסוףנגמר

שקבעלמהמעבר%04ב־

חושביםפההרגיל?המכרז

בסוףאבליותר,שחכמים

ניגשנואנחנויותר.מאלתרים

אתראינואבלמכרזיםלכמה

וחשבנוהסופיותהתוצאות

אפשרשאימחיריםשיש

המכרזיםפיעלבהםלעמוד

שנסגרים״.

ליוזמהגםמתייחסלוטן

מעברבנייהחברותלהבאת

יורקמניו״חברהואומר:לים

מבוסניהאומבוסטוןאו

אשכיבויאישורלקבלתצליח

אתלעבוריצליחובישראל?

יקרה.לאזההרישוי?שלביכל

עובדים,בהבאתלהתמקדצריך

עובדים״.זרות,חברותלא

שהבאתסבורקוגןגם

טעות.תהיהזרותחברות

כורתיםקודםמאוד.״עצוב

עליושיושביםהענףאת

יותר.עודמעמיסיםכךואחר

מענהלתתיודעתלאהממשלה

הביצוע,קבלנישללמצוקות

חברותניקההשוקועכשיו

שמפרנסותטובותישראליות

מסים.ומשלמותישראלים

כלזרות,חברותיביאואם

ילכוהתמורותוכלהמשאבים

המסיםלארץ.מחוץלחברות

הזריםוהעובדיםבחוץ,ישולמו

אומבוסטוןאויורקמניו״חברה

אישורלקבלתצליחמבוסניה

יצליחובישראל?אשכיבוי

זההרישוי?שלביכלאתלעבור

בהבאתלהתמקדצריךיקרה.לא

חברות"לאעובדים,

דבריםמספרותהחברות"כל

אותןשהביאמהעלדומים

ביןשילובהבעייתי:למצב

מקוםנותןשלאנמוךתמחור

מרווחחוסרלביןצפוי,לבלתי

המחירים"עלייתמולתמרון

הבנייהענףאתלזעזע"אסור

בצורהייכנסאםמדי.יותר

לאהואמואצת,לבנייהחפוזה

רקאלאבהדרגה,לעצוריוכל

כךכעשור.לאחרבהתרסקות,

2000ל־1990שביןבעשורקרה



מצפיתמרצילום:החוצה"ישולמוהמסיםוכלזרהחברה"תביאבנייה.באתרפועלים

טעות״.זויתפרנסו.

הארץבוניבהתאחדותגם

לפרסומיםאדישיםנשאריםלא

חברותועודעודאודות

הליכים,להקפאתשנכנסות

מהיוזמהחוששיםובמקביל

לישראללהביאהממשלתית

זרות.בנייהחברות

ייכנסושאםמעריכים״אנו

קבלניםהישראלילשוק

מהקבלניםגדולחלקזרים,

וחברותהישראליםהקטנים

הנלוויתמהתעשייהמקומיות

כךהרגל״,אתיפשטולבנייה

רוניההתאחדותנשיאמזהיר

מתוקנתמדינה״בכלבריק,

ממשלהשלניסיוןנתפסהיה

זרותחברותכניסתלאפשר

שבומקומיתחרותיתשוק

עסקים000,5מעלפועלים

ישירהכפגיעהמתחרים,

מדינה.אותהבאזרחי

כךעלעומדים״אנו

שלהגעתםתאפשרשהמדינה

נוספות.ממדינותזריםעובדים

גםכךכילהזכיר,רוצהאני

לעשותהממשלההחליטה

אלף20הבאתכשאישרה

ישראליקבלןזרים.עובדים

שעמדמירקהואכחוק,רשום

דרישותשלארוכהברשימה

לכךערביהיהמימקצועיות.

מסוגלאינוהבנייה״ענףהטכניון:

יח״ד״אלףמכים*יותרהרבהלייצר

פתוחיםאוסגוריםבפורומיםנאמרפעםלא

כוונתאודותהגדולותההצהרותלמרותכי

בטוחלאהבנייה,היקפיאתלהגדילהממשלה

בכך.לעמודיוכלאבןעצמושהענף

זהמסוגלהתבטאותהאחרונההדוגמא

נאמןשמואלמוסדשלעמדהבניירנמצאת

למדיניותמקיפהלתוכניתהצעהשבובטכניון,

גיבושאתשמובילמיהבינוי.בתחוםלאומית

שהיהמיטור,בןארנוןפרופ׳הואהתוכנית

בניירבטכניון.אזרחיתלהנדסההחוגראש

מהפכה״ללאהיתר:ביןנכתבטורבןשחיבר

והבינוני,הקצרבטווחטכנולוגית־ארגונית

מוגבלות,הבנייהענףשלהנוכחיותהיכולות

אלף40מכ־יותרהרבהלייצרמסוגלותואינן

הנלוותהתוספות)עםלשנהדיוריחידות

שחרורשלהתוכניותיצליחואםלכן,אליהן(.

אתנמצאמהרהעדבנייה,להתחלותחסמים

המידה,עליתרמועמםיםהמוגבליםהמשאבים

יח״ד,אלף60ל־מענהבמקביללתתמנסים

עלוכוחותיהםיכולותיהםאתמפצליםולמעשה

הנוגעיםכלשללבםולמגינתפרויקטים,יותר

40או35עלהבנייהמשךאתמושכיםבדבר,

ובאמצעיאדםבכוחהמחסורבגללחודשים

אחרים״.ייצור

מדבריםהדיורובמטההאוצרבמשרדכלומר,

בסוףבנייההתחלותאלף60שליעדעלאמנם

הנוכחיתבמתכונתוהענףאםספקאך2016

הסחורה.אתלספקבכלליוכל

המטרהכיהמסמךמחבריקובעיםזומסיבה

תהליכיייעוללהיותצריכההאמיתית

המערכתעליתרהעמסתולאהבנייה,

עלזמניתבו׳להתנפל׳טעם״איןהקיימת:

אתלייעלבאמתאלאאדירים,בנייההיקפי

209בכ־ההיקפיםאתולהגדילהתהליכים,

ענףאתלזעזעאסורבכך.דיינובלבד.

חפוזהבצורהייכנסאםמדי.יותרהבנייה

בהדרגה,לעצוריוכללאהואמואצת,לבנייה

כעשור״.לאחרבהתרסקות,רקאלא

"ממששם:היינושכברמזכיריםבטכניון

בתקופת2000ל־1990שביןבעשורקרהכך

שלשניםכחמשבעבורהמוגברת.העלייה

הבנייה,בענףתפוקהלהגברתמרוכזמאמץ

overשללמצבנכנםהוא shootingובנה

שהכניסמכורות,לאדירותשלגדולמלאי
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הקפדהתוךומתונה,מדודהבצורהלהיעשות

הבנייה״.איכותעלמרבית

יעמדואכןזרותבנייהשחברות

אלה?״.בדרישות

אתלהורידהיאהמטרד!

הדירות.מהירי

למשתכןמחיר״מכרזיבריק:

טענתאתמאמתיםהאחרונים

הקבלניםכיההתאחדות,

ויודעיםיכוליםהישראלים

בסטנדרטמלאהדירהלבנות

הבנייהלתקניובהתאםראוי

700כ־שלבעלותהישראליים

לטענהבסיםאיןשקל.אלף

החברותשלהדירותמחיריכי

לגבייותר.זוליםיהיוהזרות

הןכיהממשלהשלההערכה

מזכיריםאנויותר,מהרייבנו

העומדהבנייהזמןאורךכי

לדירהחודשים36עלכיום

בלתימחוסרנובעבודדת,

זריםעובדיםבאותםנסבל

מהממשלהדורשיםשאנו

עצמהשהיאכפילהביא,

לעשות״.התחייבה

עודלהביא"נכח

זרות"חברות

שהכוונהשסבורמיגםישאבל

רעה.בהכרחלאהממשלהשל

גיוס,ניםיםהואכךשסבורמי

חברתשלבישראלנציגה
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