הזר יבוא
מןחמד
אל
כך

המדינה

תתגבר

המחסור בפועלי
על
בניין זרים :תמלא
המכסה

את

עם

005,3
פועלים
פלסטינים

קיימים

(דותולוי ,עמי

24

דותו לוי

מדינה החליטה לשנות
את שיטת הספירה של
העוברים

הזרים

בענף

הבניין ולכלול
כך
פלסטינים,
נודע
במסגרת השינוי ייספרו
׳כלכליסט׳׳.
פלסטינים אשר
לראשונה כ־
005,3
עובדים
בהם

עד כה נספרו

לפני

גם

ברשימה נפרדת.

כתשעה

חודשים החליט

קבינט

הדיור על הגדלת הקצאות עובדיםלענף

פועלי בניין פלסטינים
ייחשבו ״עובדים זרים״

הבניין :מכסת העובדים הזרים גדלה מ־ 15
$TS1$הפלסטינים$TS1$
הפלסטי־
אלףל־ 20אלף ,ומכסת העובדים
ם$DN2$גדלה מ־  37אלףל־ 45אלף.על פי ההג־
$TS1$ההגדרות$TS1$
נים
ומצאה
בניין זרים,
בהתחייבותה
המדינה
20
מתקשה
ות $DN2$עד כה,עובדים זרים הם כאלה שהגי־
$TS1$שהגיעו$TS1$
דרות
 $DN2במסגרת הסכמים
בילטרליים (הסכמים
עו
המכסה הזו
״תנייד״
פתרון מקורי
005,3
ביןמדינות) או במסגרת הרשאה של חברה
תנאי
מתנגדים:
המצב הביטחוני״
שכמותם שוהים כאן
לעבודבישראל,
זרה
עובדים פחות שעות
פועלים של חברה טורקית אחת.
היום רק
נוספים .הסכםבילטרלי נוסף שנמצאלק־
$TS1$לקראת$TS1$
$TS1$הקבינט $TS1$לפועלי בניין טובים ,יש להם דרישה מצד
$DN2$בישראל $DN2$מאז  2006ובמסגרת החלטות הקבי־
את מכסתהעובדים הזרים בענף הבניין היא ראל
׳׳ניוד׳׳
האוכלוסין וההגירה,
לטענת רשות
ההסכם עם אוקראינה.
$DN2$לקראת $DN2$חתימה הוא
ראת
להגיעליש־
$TS1$לישראל$TS1$.
$DN2$הקבינט $DN2$תוארך שהותם בשנתיים נוספות;  380הקבלנים ,והםמגלים נכונות
נט
000,6
פלסטינים למכסת העובדים העובדה שבמכםה זונכללים
פוע־
$TS1$פועלים$TS1$
 005,פועלים
לעומת זאת ,התפוגגו הת־
$TS1$התקוות$TS1$
לרומניה,
עובדים טורקים ,ראל.
$DN2$פועלים $DN2$שצפויים
$TS1$שלפיה $TS1$לים
הזרים מתאפשרלפי החלטתממשלה ,של־
000,1
מבולגריה;
$DN2$לישראל $DN2$.סבב הגיוסים הבא צפוילהתקיים כבר בנוגע
להגיע עם כניסתן לארץ של פועלים
קוות
ואליו נרשמו כ־
בחודש מאי
ממכסת התוספת
פיה
000,2
ה $DN2$ברגעשמולאו%08
שהגיעו מטעם חברתיילמזלר הטורקית;
$DN2$התקוות$DN2$לחידוש גיוסעובדים .הרומנים עברו
מועמדים
חברות בנייה זרות ,שטרם ברור מתייגיעו
הכוללים לעבוד בעיקר במדינות האיחוד האירופי,
לעמוד במבחני התאמה,
שיידרשו
 009,2מולדובים.
וטרם נחתם עמן הסכם.
לפלסטינים ,אפשר יהיהלהוריד
140רומנים;
שנקבעה
האוכלוסין וההגירה,
ברשות
ולפי גורם
וברזלנות.
מבדקי טפסנות ,ריצוף ,טיח
לפעוללגיוס
בינתיים המדינה ממשיכה
אלף.
000,61
את מכסת הזריםל־
מעט מאוד רומנים נענולפרסומים המז־
$TS1$המזמינים$TS1$
ממולדובה ,מאוקראינה ומרומניה.
ל׳׳כלכליסט״
גורם בענף הבנייה אמר
עובדים
סי לא רוצה לשלוח
לעבודהבישראל .״יש
$DN2$המזמינים $DN2$אותם
מינים
גורמים ברשות ההגירה טוענים כי גם את
פלסטיניםלספירה אינה תקנית
כי הכנסת
להגיע
הרומנים רוצים להישאר
לכאן פועלי בניין
ולהגיעלבי־
$TS1$לביקורים$TS1$
לעבוד באירופה
להם אופציה
וחוטאתלמטרה:׳׳הסיבהשמלכתחילה רצו
המשא ומתן עם הסינים ,שנתקל בלא מעט
באירופה
$DN2$לביקורים $DN2$תכופים יותר הביתה״ ,הוא אמר.
קורים
ובמשרד
קשיים ,עדיין מוקדםלהספיד,
ל׳׳כלכליסט" נודע כי בתום סבב נוסף
להביא עובדים זרים היא שהתפוקה שלהם
מהיחידה לתיאוםפעולות הממשלה
מולדובים
000,2
כמה מתוך
שיאפשרו
פועליםלגיבוש הסכמות
החוץ
של גיוסיםוהליכי מיונים במולדובה
מועמדים
גבוהה יותר .הם עובדים הרבה יותר שעות,
בשטחים נמסר :״התוכנית להגדלת כמות
התבטא יגיעו בסופו של דברלישראל? על סמך
הבאת עובדים נוספים.בעניין זה
להגיע לישראל בשבועות הקרובים
צפויים
מגיעים בצורה מסודרת מדי בוקר
לעבודה,
מהנ־
גיוסים קודמים ההערכה היא ש־
השבוע יו״ר מטה הדיור אביגדור יצחקי,
מולדבים במסגרת הסכם
 912עובדי בניין
לשינויים במצב
הפלסטינים נתונים
ואילו
%08
$TS1$מהנרשמים $TS1$העובדים הנכנסים לישראל יצאהלפועל
$TS1$יעברו $TS1$לפניכשבועיים ,והיא נמצאת כרגע בתה־
$TS1$בתהליך$TS1$
רשמים
ואמר כי מסיבה לא ברורה הסינים לא רו־
$TS1$רוצים$TS1$
למבחנים ,וכמחצית מהםיע־
$DN2$מהנרשמים$DN2$יגיעו
הביטחוני,עובדים יום עבודה קצרולא פעם בילטרלי שנחתם בין הממשלות.פועלי
במסגרת התוכנית
$DN2$בתהליך $DN2$מימוש היתרים.
ברו
פועליםלישראל.
$DN2$רוצים $DN2$לשלוח
צים
006,7
מאחרים או לא מגיעים כלל בשל עומס הבניין שיגיעו יצטרפו ל־
$DN2$יעברו $DN2$את המבחנים כלומר מדובר בהיקף ליך
עובדים
עובדים נו־
$TS1$נוספים$TS1$
אושרה כניסתם של כ־
עובדים לכל היותר.
של כ־
בשלב זה עיקר המשאבים מופניםלגיוס
ונכללים
זרים שקיימים היום בענף הבנייה,
במחסום או
000,7
008-000,1
עוצר״.
בישראל״.
$DN2$נוספים$DN2$לענף הבנייה
ספים
ההערכה היא שיהיו שניים־ארבעה סבבים
נחשבים
$TS1$בישראל $TS1$פועליםממולדובה.המולדבים
שפועלים ביש־
עובדים סינים,
בהם
עדות נוספתלקושי של המדינה למלא
002,3

לעמוד
לבעיה:
״הפלסטינים

אל

להביא לארץ
אלף פועלי
פועלים פלסטינים .הקבלנים
בגלל

בתיווך

אנשי

עסקים

חברת בנייה

קנדית

מתעניינת בישראל
האוצר

שרד

והשיכון

לחברות
לישראל,

ומשרד הבינוי

קול

פרסמו
בנייה

קורא

זרותלהגיע

מכסת הפו־
$TS1$הפועלים$TS1$
כרי למלא את

עלים
$DN2$הפועלים$DN2$

איש,ולפחות

000,6
הזרים ב־

שתי חברות כבר הביעועניין בהגעה

לארץ.
נציגה

Nudura

כיום

של

ששתיהן

החברות הללו
הגיעו בתיווכם של

אנשי עסקים.

הקנרית

הוא

הביא

חום
$DN2$בתחום$DN2$
הקנרית

כבר הגיעה לישראל ומתכ־
$TS1$ומתכוונת$TS1$

$DN2$ומתכוונת $DN2$להיפגש
וונת

עם נציגי

משרד

האוצר

כעשרה

יחידות דיור כל
המשותף לשתי

אחר.

דורון
החברה

000,1
פרויקטים בני כ־

לישראל
ארוסי,

את

החברה

איש

עסקים

שעשה את הונו בת־
$TS1$בתחום$TS1$

המחשבים בארה״ב,

האוקראינית

בשם

יביאאולג

ואת

החברה

חומנקו,

איש

ישראלי־אוקראיני .בשיחה עם
עסקים
אמר חומנקו כי לחברה זו

ומשרד הבינוי .מדובר בחברת ענק ״כלכליסט״
הזדמנות לצאת
מהירה
שמתמחה בבנייהמודולרית
החברה
ופעילה ב־  52מדינות .גם
הכלכלי הורע עם צניחת שווי המ־
$TS1$המטבע$TS1$
לדבריו,לענף הבנייה
$DN2$המטבע $DN2$המקומי.
האוקראינית  stikonגילתהעניין בי־
$TS1$בישראל$TS1$.
טבע
בתחום
סטנדרט גבוה
באוקראינה
$DN2$בישראל $DN2$.מדובר בחברהשפועלת כיום
שראל.
עמידות בפני רעידות ארמה.
רק באוקראינה ,אך נחשבת לאחת
דותן לוי
הגדולות והוותיקות במרינה ,שבונה
מאוקראינה,

שמצבה

