עמוד 1

יצחק מויאל ,ירו

הסתדרות

עובדי

הבנץ והטץ:

״תוכנית הדיור של לפיד לא רלוונטית ללא
עובדי בנין

חדשים

יצחק מויאל הופתע לשמוע על תוכניתו הגרנדיוזית של
שהשר לפיד
האוצרלזירוז הבניה והוזלת הדיור ,וזאת מבלי
מקצועיים בענף" .זה
מחסור חמור של עובדים
בחשבון
לקח
שעושים תוכנית
שיתמוטט במוקדם או במאוחר.לפני
בניין קלפים
הממשלה חייבת לחזור ולתמוך בתוכניות להכשרת עובדים בענף"
שר

יאיר לפיד לארלוונטית

"תוכנית הדיור של שר
המציאות העגומה של
את
הגוף
אומר היום יצחקמויאל ,יו״ר
הסתדרות עובדי הבנין והעץ
העוסקים בענף הבניין .לדברי
הכשרתם ועבודתם של
המפקח על
מויאל ,״עם כל הכבודלתכנון של השרלפיד ,חייבות להיות
תשתיות
כתוצאה
מחסור של למעלה מ-
לכך .כיום יש
עובדים בענף
000,02
הקודמת וגם זו
מפרישתם של ותיקי הענף .למרות זאת ,הממשלה
המבקשים
הנוכחית מעכבות כספים להשכרתם של אלפי ישראלים
המחסור
לעבוד בו אף
מקצועיים
הקשה בעובדים
שהתרעתי על
כנראה שהכלבים נובחים
שנתיים.
כבר לפני
והשיירה עוברת״.
משרות מנהלי עבודה
000,2
מויאל הדגיש כי קיים מחסור מיידי של
משרות של מהנדסיבניין .עוד מורגש מחסור חריף של
000,2
ועוד
תקופות
עגורניםומפעילי ציוד מכאני כבד .״היו דיבורים על קיצור
ההכשרות של העובדים האלה בשל
משבר הדיור ,אך ככל הידוע
האוצר

מחסור

חמור

ואינה

תואמת

בעובדים בענף הבנין" ,כך

תוספת של  20אלף

ומקצועיי

התקדמות בנושא .אי אפשר לדבר
לנו אין שום
עוד יש מחסור בידיים מקצועיות״ ,קובעמויאל.
שהממשלה תכריז
האמיתי למשבר הדיור ,קובעמויאל ,הוא
הפתרון
על מצב חירום לאומי בענף .״במקום לדבר על תוכניות בעלמא ,אני
האוצר
והתמ״ת להעניק מלגות לסטודנטים
קורא למשרדי
שמבקשים ללמוד ולהשתלב בענף .אין היום מחליפים לגמלאים,
ואין מי שיבנה את הארץ .התוכנית של השר לפיד היא אקמול לחולה
במצב אנוש שזקוק לניתוח חירום״.
התמ״ת היכולת להעביר באופן מיידי
משרד
מויאל מזכיר שבידי
מיליוני שקלים להכשרתם של עובדים ,לאחר
שכספים אלה ״נצבעו״
מסיבות שאינן
במיוחד עבור כך ,אבל בפועל כספים אלה מעוכבים
על זירוז

הבניה

כל

ברורות.
בד

בבד

״העיכוב

התייחס מויאל לנושא
בקידום

תוכניות

בוער

אחר

תמ״א 38

לדבריו,
האדמה.

רעידות

בהיעדר

ותמריצים יעודים ,מעמידים בסכנה גדולה
סיכון .על פי כל הערכות זו רק שאלה של
שהמדינה חייבת לתת כאן את
רעידהגדולה ,כך
הפרויקטים
של אלפי עובדים ולתקצובם של

משאבים

ישובים

זמן עד

אזרחיה״.

שלמים

שתפקוד

את

כספים
באזורי
הארץ

הדעת להכשרתם
שישמרו על

חיי

