®;ill

M
!iSSflil

התובנה הזאת הגיעה המשלחת למפעל
 BSBהנקי והמצוחצח ,במרחק שעה נסיעה
משנגחאי ,שבנה את המגרל בן  57הקומות
במשך  19יום.

 1000סינים לא טועים
במשך שנה עמלו  1000סינים על פס ייצור
להכנת אלמנטים טרומיים עבור המגרל.
במציאות הישראלית ,לרברי פטרסבורג ,זה
לא היה עובר .הקבלן רוני מזרחי מהמשלחת
מציין כי יש לו בכל אתר בנייה מפעל כזה,
אך המופת של הסינים שנערר אצלנו הוא
הסדר ,הניקיון והיכולת לתקתק עבודה בקצב
יוצא דופן .נציגת הממשלה ,ררורה מוסקוביץ,
אחראית על בנייה ירוקה במשרד הכלכלה,
התרשמה והודיעה חגיגית שהיא מקצה ללא
תשלום שטח של  200דונם באזור דימונה למי
שיקים מפעל כזה בישראל.
מנכ״ל הברת  ,Ecobuildנציגה הבלעדי של
חברת הענק הקנדית  ,Nuduraציין שבישראל
יש לא פחות שיטות עבודה אלא שהממשלה
אינה מעוניינת בקיומן של שיטות אלו.
מי שאבן מבצע בנייה בישראל ולכן מיהר
לחזור ארצה אחרי פחות מ 24-שעות ,הוא שייח
אהמד מחמוד ,הבעלים של חברת ׳תאופיק׳
)התראיין במדור זה בגיליון  .(33מחמוד
מתייצב מדי בוקר בבוקר באתר הבנייה בשעה
 .4:25הוא מסכם את היממה הזאת ואומר:
"בסין הבינו שהמדינה חייבת לפתור את הבעיה
הרבה לפני שהיא נוצרת .על התשתיות והמבנים
הציבוריים להיות מוכנים מראש" .ובינתיים

ועל החלטות שמתקבלות לגביו?

אחת התופעות המעניינות
שזכתה לביקורי□ של חברי
המשלחת היא תופעת ערי
הרפאים של סין .מדובר בעשרות
אלפי דירות שהושלמו לשכונה
אחת ואין בהן נפש חיה .הממשל
משל□ לחברת אחזקה ,המטרו
עומד וממתין ,מוסדות החינוך
ואפילו הקניון מושלמים ,אבל
חסר רק דבר אחד  -תושבי□...
בישראל ממשיכים לבנות עיר הדשה כמו
חריש ושוכחים לחבר אותה לכביש בינעירוני.
"יש רצון ואין יכולת" ,סיים בסאלאמת׳ וחתך
בחזרה לאתר הבנייה בישראל.

הקונפליקט הדמוקרטי מול
שיטת הממשל הסיני
והשפעתו על ענף הבנייה
"תובנה חזקה בסין נוגעת דווקא לכוחו של
השלטון המרכזי ,בניגוד לחולשתה המובנית
של הדמוקרטיה" ,אומרת האדריכלית לילך
מור שאחראית על ניהול הליכי רישוי בחברת
׳נתיבי הקמה׳ .הבידול הזה מאפיין את הזר
המסייר בסין ,שבהכרח תוהה בינו לבין
עצמו :האם אפשר לנהל באופן כזה היקף של
אוכלוסיה בשיטת ממשל דמוקרטית ,שבה
לכל פרט יש חשיבות ויכולת השפעה על חייו

מדינה בתוך מדינה

כל  34משתתפי המשלחת הלימודית הסכימו
פה אחד שקיימת קלילות בעיר ,ונוצר רושם
שהיא נבנתה עבור הקהל המערבי .בעוד
בבייג׳ינג אסור השימוש ברשתות החברתיות,
בשנגחאי השימוש מותר כמו בהונג-קונג.
כאילו מדובר במדינה בתוך מדינה.
ביום השלישי יצאה המשלחת לעיר הפריפריה
היימן ,מרחק שעה וחצי מבייג׳ינג .העיר
כולה לבשה חג בקבלת המשלחת .בכניסה
לעיר בעלת  2מיליון התושבים ניצב ארמון
ורסאי במלואו עם נברשות זהב וחדרי אירוח
בסגנון ויקטוריאני .ראש העיר קיבל אה פני
המשלחת ,ציין שסין מעוניינה בקשר עם
ישראל והצהיר שהוא אישית לוקה על עצמו
לקדם זאת .בינתיים עוטרה כל רחבת העירייה
בדגלי ישראל .אגב ,ראש העיר הוא המזכ״ל
ונציג המפלגה ,ולפיכך דעתו היא העת
הממשל הסיני.
חברת  Long Xinאשר בונה מדינות שלמות
בערב הסעודית ,בנמביה ,בתוניס ,בדובאי,
בסנגל ובעשרות מדינות נוספות ,הציגה אה
מבחר הפרויקטים המתקדמים שלה ,והמסר:
הביאו אותנו לישראל .דרור ללוש מטבריה
אכן הציע שהשקופית הבאה במצגת תהיה
מירושלים ומטבריה.

מגדל הנחש
זהו מגדל המתנשא לגובה  632מטר ,והוא

