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ני איש של השורה התחתונה, אוהב את התכלס ומעדיף תמיד לא 
לבזבז זמן על פעילות שלא מניבה תוצאות אמת. הקורונה היא 
מבחן באש חיה, ובסוף המשבר הזה נראה שבשורה התחתונה 
לגירעונות".  גלישה  וללא  בפנינו,  שהוצבו  האדירים  בקשיים  בגאון  עמדנו 
בוני  גזבר התאחדות הקבלנים  גורדו,  במילים אלו פותח את השיחה אילן 

הארץ ואחת הדמויות המובילות אותה כבר שנים רבות. 
יש  ההתאחדות.  את  מנהלת  ההתאחדות  נשיאות  שלפיה  בתפישה   נתחיל 

בה שינוי?
"נגדיר את שני צירי הפעולה שלנו. הראשון הוא ציר החוץ, שבו אנחנו מובילים 
ציר  הוא  השני  הענף.  לקידום  והמדינה  הרגולציה  מול  מורכבים  תהליכים 
ויצירת כלים לשיפור עסקי החברים.  הפעולה הפנים ענפית, טיפול בפרט 
בציר הראשון רשמנו, כאמור, הישגים גדולים, ובראשם הגדרת הענף כחיוני 
בשעת חירום. בציר השני אנחנו מבצעים מהפכה, שכבר אפשר להרגיש בשטח. 
ביצענו שינוי מבני של מטה ההתאחדות והפנינו משאבים לקידום הקבלן. 

אנחנו שמים היום הרבה יותר משקל על השירות לפרט". 

״א

אילן גורדו בראיון מיוחד:

 "הקורונה היא מבחן באש חיה
וההתאחדות עומדת בו בגאון"

ישבנו לשיחה לסיכום השנה האזרחית החולפת, שתיזכר תמיד כשנה שבה התפשטה בעולם הקורונה, 
ובאותה הזדמנות לסיכום ביניים של הקדנציה ארוכת השנים של אילן גורדו כגזבר ההתאחדות
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מה כלל השינוי המבני שעליו דיברת?
"את השינוי ביצענו בעקבות עבודת מטה ומחקר שטח בקרב קבלני ישראל. 
למדנו מהם שעלינו להרחיב את היריעה בטיפול בפרט ואת העברת הידע 
אגף  אגף קשרי לקוחות ואת  לשטח. היו כמה מהלכים בתחום. הקמנו את 
כוח אדם, כלכלה ומיסוי, איחדנו את אגף שיווק עם אגף תקשורת והרחבנו 
מאוד את הפעילות, בעיקר בתחום הסושיאל, הרשתות החברתיות. בנוסף, 
הקמנו מערך פנימי לניהול הנכסים הדיגיטליים שלנו והרחבנו את פעילות 
אגף ההנדסה לטיפול בנושאי רישום הקבלנים. ההליך הזה כלל גם שינויים 
חלק  ולהצעיר  הוותיקים  מהעובדים  מחלק  להיפרד  החלטנו  פרסונליים. 
מהמערכת, וקלטנו עובדים חדשים המתמחים בתחומי ליבה שבהם בחרנו 
להתחזק. בנימה אישית עליי לציין שעשינו את המהלכים הללו בצורה מכובדת 
ומכבדת כלפי עובדים ותיקים, שתרמו שנים רבות תרומה חשובה למערכת 

ועל כך אנו מודים להם".
עד כמה השפיעה תקופת הקורונה על המהלכים האלה? 

"למען האמת, על אף שמדובר בתקופה סופר מאתגרת, הקורונה חיזקה את 
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מעמד ההתאחדות ואת יכולותיה. ארגונים נמדדים בצורה הטובה ביותר בימי 
משבר ולא בעתות פריחה. היינו שם בזמן אמת כדי לתמוך בקבלנים וסיפקנו 
פתרונות מיידים לקשיים החדשים שנולדו כאן בכל יום. היינו ונשארנו אוזן 
קשבת ומערכת תמיכה בחברות בנייה ותשתית וקבלנים מכל הסוגים ובכל 
הארץ. גם הארגונים המקומיים הצליחו להגיע להישגים אדירים עבור החברים 
שלהם, וכולנו, המנהלים, העובדים, יושבי הראש וחברי הנשיאות, בהובלת 
הנשיא, ראול סרוגו, פעלנו כמו תזמורת מכוונת היטב והבאנו תוצאות יוצאות 

מן הכלל".

אתה יכול לתת דוגמאות?
כל  לדעת שלאורך  צריך  בישראל  קבלן  כל  במקרו.  ראשונה  "אתן שתיים. 
תקופת הקורונה היו יותר מעשר פעמים שבהן דנה הממשלה בסגירת הענף. 
אם אנחנו לא היינו שם, בלילות ארוכים של דיונים - זה היה קורה מזמן. תראו 
מה קרה לענפים אחרים, כמו המסחר. בקלות יכולנו להיות היום לאחר שנה 
של קיפאון מוחלט והמשמעות ברורה לכל אחד מאיתנו. הדוגמה השנייה היא 
במיקרו. הייתי קרוב לעשייה ברמת הפרט וראיתי איך נשות ואנשי המקצוע 
הפסקות  למנוע  כדי  ולביאות  אריות  כמו  נלחמו  ובמטה,  בארגונים  שלנו, 
4, למנוע מחסור מקומי  עבודה, לקצר תהליכי אישור בנייה וקבלת טופסי 
בעובדים, להחזיר לעבודה ועדות תכנון ופקחים שחסרו ועוד. קשה לאמוד 
ברור  את המשמעות הכלכלית האדירה של הפעולות שלנו בקורונה, אבל 

שמדובר בחיסכון מצטבר של מיליארדי שקלים, לענף ולמשק". 
עד כמה המצב הפוליטי בישראל משפיע על ההתאחדות? 

"צריך להבין שההתאחדות לא פועלת בוואקום. אנחנו הרי פועלים מול כלל 
קובעי המדיניות בענף בצד אחד ומול החברים בצד שני. אנחנו ציר מתכלל, 
שעל כתפיו מונחת האחריות לייצר יציבות, המשכיות בעבודה, חוסן לקראת 
עתיד טוב יותר והכי חשוב, להסיר כמה שיותר חסמים המונעים תכנון ובנייה 
בריאים ונכונים לענף ולמשק. במצב הפוליטי שנוצר בישראל משנת 2019, 
המשימה הזאת נהייתה קשה הרבה יותר. כל תהליך שאנו מובילים מתבצע 
בהרבה יותר זהירות ממה שהכרנו עד השנה שעברה. אנחנו תלויים מאוד 
להבטיח  היא  שלנו  המרכזיות  המשימות  אחת  אבל  ההחלטות,  במקבלי 
שהציבור והם ידעו עד כמה הצלחת המשק תלויה בהצלחתנו, ואת זה אני 
סבור שאנחנו עושים לא רע. אנחנו נפגשים עם כולם, מהשרים ועד הפקידות 
בשטח, וכמעט תמיד נושאים מרכזיים שאנו מביאים לשולחן נלקחים בחשבון 

לפני קבלת החלטות".
אילו תוכניות מרכזיות נמצאות כרגע על שולחנך, אדוני הגזבר?

"נתחיל בשינוי התפישה הכלכלית שלנו. אנחנו צריכים מרכזי רווח חדשים 
הפעילות  לצד  ההתאחדות.  של  הפיננסי  הבסיס  לחיזוק  כלים  ליצור  כדי 
השוטפת שלנו לקידום הענף מול המדינה והמגזר הציבורי, ביצענו אשתקד 

מהלך בהובלתי, עם נשיא ההתאחדות הקודם, רוני בריק, והמנכ"ל הקודם, 
אליאב בן שמעון, והשלמנו אותו תחת ההנהגה הנוכחית והשקענו בנכס בבית 
טויוטה בתל אביב. הנכס ישמש לשירותי טרקלין עסקים ויהיה בו אזור בסגנון 
wework לחברים שאין להם משרדים באזור המרכז. יש לנו כמה תוכניות 
לחברים,  שלנו  הדיגיטליים  השירותים  את  ולהרחיב  לשדרג  כמו  בצנרת, 
להרחיב את הטיפול ברישום קבלנים, לתמוך בשיווק של החברים, למנוע 
קבלנות לא רשומה ועוד. אנחנו מתכננים להרחיב מאוד את מערך האירועים 
המקצועיים, להיכנס לפעילות משותפת עם המדינה בתחום הסטאז' למנהלי 
עבודה באתרים, להרחיב את פעילות מטה הבטיחות שלנו ועוד. בטווח הארוך 
יש לי גם תוכנית להוביל להקמת בית התאחדות הקבלנים, מקום שירכז את 

כל ליבת פעילות ההתאחדות וישמש מרכז לימודים לענף במתחם אחד". 
יש להתאחדות פעילויות ציבוריות מחוץ לליבת התמיכה וקידום הענף?

"בהחלט. לאורך השנים התרחבה מאוד פעילותנו התומכת בציבורים שונים. 
השנה, למשל, החלטנו להתחיל לשלב אנשים עם צרכים מיוחדים בהתאחדות. 
קיבלנו עובד ראשון שהשתלב יפה באגף השיווק והתקשורת, ונמשיך בזאת. 
במקביל, הרחבנו את פעילות קרן המלגות של ההתאחדות שתורמת בכל 
שנה לעשרות סטודנטים בתחומי התכנון והבנייה, מכל קשת האוכלוסיות 
בישראל, ואנחנו גם ממשיכים לתמוך כלכלית בארגוני התנדבות למען מטרות 
ציבוריות נעלות כמו תמיכה במשפחות חסרות כל, אנשים עם מוגבלויות, 

ילדים חסרי בית ועוד". 
מה תרצה לומר לסיכום? 

את  שמוביל  סרוגו,  ראול  ההתאחדות,  לנשיא  בתודות  לסיים  מבקש  "אני 
ההתאחדות באחת השעות הקשות של המדינה בהצלחה יוצאת דופן יחד, 
עם מנכ"ל ההתאחדות אמנון מרחב. תודה גם לסגני הנשיא, לסגל המקצועי 
ככולו מורכב מאנשים מקצועיים ברמה הגבוהה  יוצא הדופן שלנו, שרובו 
ביותר שתמיד נמצאים שם כדי לעזור בשמחה, לצוותי הארגונים המקומיים 
הנהדרים שלנו, ולכלל הקבלנים המתנדבים, הפעילים בהתאחדות ובארגונים, 

n ."ולחברים היקרים

של  האדירה  הכלכלית  המשמעות  את  לאמוד  "קשה 
בחיסכון  שמדובר  ברור  אבל  בקורונה,  שלנו  הפעולות 

מצטבר של מיליארדי שקלים, לענף ולמשק" 


