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קבוצת פועלות בעבודות בניין של סולל בונה1925 ,

תרגול מעשי בקורס הכשרת פעולי בניין | צילום :דבוש שמעון

 ,ecobuildשמייבאת את
נשים .לדברי מנכ״ל חברת
 nuduraהקנדית לישראל ,דורון ערוסי,
מוצרי חברת

ברמת התגמול״.
לדברי אריה שינקי ,משתתף בקורס מנהלי עבודה
ובעל ותק של  40שנה בענף ,אין די תמריצים לרו 
צים להתקדם ,דרישות הקבלה ללימודים חריגות
והקורסים נערכים בשעות הבוקר ולא מאפשרים
להתפרנס .עובד נוסף בענף ,איציק נחום ,מספר
כי קיבל אישור חריג להיבחן לקורס מנהלי עבודה,
התקבל ,ובסוף הקורס לא נפתח כי לא היו מספיק
נרשמים.

כל אחד יכול
האטרקטיביות הגדולה של ענף הבנייה היא לא רק
הקונבנציונלית .כמו בעולם ,גם
בבנייה המסורתית
ישראל מכניסה לענף תיעוש וטכנולוגיות בנייה מת 
קדמות ,שבהן ישולבו אלפי פועלים מקומיים ,כולל

עם עשרה חיילים משוחררים שיוכשרו לענף ,הוא יכול
היום לבנות מגדל בן תשע קומות בפחות משנה.
״אין לי שום ספק שעובד ישראלי הוא טוב יותר מעובד
סיני כאשר הוא מתוגמל כראוי״ ,הוא אומר .״הבא 
טכנולוגיות בנייה מתקדמות מחו״ל יכולה
תן של
לעודד עבודה עברית שתביא גאווה לענף ולמדינה
 nuduraשאנו
כולה .טכנולוגיית הבנייה של חברת
מייבאים ,מקלה על העבודה ,הופכת אותה למלוכלכת
פחות ,ומאפשרת לכל אחד לעבוד בה באמצעות הד 
רכה קצרה של מומחי החברה .משקלן של תבניות ה
 icfקטן בהרבה ממשקלו של בלוק ,ולכן כל אחד יכול
להרימן בקלות .העבודה כוללת הנחה של התבניות
ממש כמו לגו ,ולבסוף יציקת בטון לתוך התבניות .זהו
פתרון פשוט ,קל ואיכותי ,שכל אחד יכול להשתמש
בו .ניתן לעשות מהלך משולב להחזרת כוח העבודה
העברי לענף הבנייה על ידי הפיכת העבודה בבניין
לקלה ונקייה יותר ,ולצידה הפיכת העבודה בבניין
לעבודה מועדפת .כך נוכל למשוך חיילים משוחררים
גם באמצעות תמריצים כלכליים וגם באמצעות ההק 
לה ביישום העבודה בשטח".
אחת החברות שעיקר גאוותה על מיתוגה כחברה יש
ראלית ,המעסיקה עובדים כחוללבן בבניין ,היא חברת
הבנייה המודולרית ״ישראמרין״ .יו״ר דירקטוריון הח

תומר גמנסקי ,מנהל אתר בנייה בפרדס־חנה:
"מאחר ובימים אלו יש מסירות של דירות ,העבודה מתארכת
לפחות עד לשעה חמש בערב ,כך שעובדים הרבה שעות ,אבל יש
סיפוק גדול מאוד .אתה רואה את היצירה ,מרגע שקיבלת פיסת אדמה ועד
שמאכלסים

משפחות ומגשימים להן חלום"

צילום באדיבות ארכיון שיכון ובינוי

ברה ,טרי ניומן ,אומר" :אנחנו תומכים בייצור בישראל.
חזון העבודה העברית עוד חי ונושם .הוא רק זקוק לחי 
זוקים מהממשלה״.
ניומן אינו מתעלם מהטכנולוגיה המתקדמת בחו״ל.
טכנולוגיית בנייה חדש 
״כשאנחנו שומעים על
נית שהוכיחה את עצמה ,אנחנו לומדים ממנה ,ואם
צריך ,גם מייבאים אותה״ ,הוא אומר .״לא תמיד צריך
להמציא את הגלגל .אבל חייבים לזכור שהאינטרס
הלאומי הוא בפיתוח החברות הישראליות .רק כך נוכל
לקדם עבודה עברית הלכה למעשה.
"הטכנולוגיות שעל פיתוחן אנו שוקדים משלבות פי 
תוחים ישראליים ,בינלאומיים וייצור בישראל" ,הוא
מוסיף" ,עלינו לנצל את ההזדמנות ,הרי ענף זה עשוי
להפוך מוביל בידע ובטכנולוגיה ,בישראל ובעולם .לא
מדובר בענף כולו ,אלא בחלק אחד שהוא בעל פוטנ 
ציאל כלכלי וחברתי אדיר  הבנייה המודולרית .בנייה
מהירה שהולכת ותופסת נפח גדול יותר ויותר בבנייה
הישראלית ובבנייה העולמית .יש כאן חשיבה אחרת,
חברתית וטכנולוגית .יש כאן ידע מבנייה בבטון ,דרך
בנייה בפלדה ,מכולות ועד לבנייה בחומרים אחרים.
נדרשת כאן איכות אנושית ומקצועית לעילא".
״הבנאי הישראלי של המאה ה  21עובר מתיחת פנים",
טוענת הילה ביניש ,מנכ״ל המועצה הישראלית לב 
נייה ירוקה .״אחרי מאות שנים ענף הבניין מתחיל סוף
כשמכשירים חכמים ,רובוטים ,אפ 
סוף להתחדש.
ליקציות וחדשנות נכנסים לתחום הבנייה ,אך טבעי
שישראל ,מעצמת סטארטאפ וחממה למחקר ופיתוח,
תוביל דור חדש של 'פועלי בניין' כמו גם מנהלי אתרי
בנייה וקבלנים אדריכלים ,המשתמשים בטכנולוגיות
מתקדמות להקמת פרויקטים מתקדמים״.
אברהם לנדאו , 28 ,נשוי עם שלושה ילדים ,גר בבית
שמש ,סיים קורס מנהלי עבודה לפני חצי שנה ,מעיד
מניסיונו :״ענף הבנייה הוא תחום שאני ממליץ לצ 
עירים להצטרף אליו .גם אם בתחילה נדרשת מפו 
על הרבה עבודת כפיים ,בסוף יש נקודת אור :מנהל
עבודה מרוויח היום  1718אלף שקל עם רכב צמוד,
ותנאים כאלה קשה למצוא בענפים אחרים״.

