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ריצוף.  מ"ר  כ־700  דרשה  כולה  הדירה 
"רק  מספרת.  היא  להתפשר",  רציתי  "לא 
מבירור חפיף בארץ הגעתי למסקנה שכאן 

הרי את  אקנה  ואם  יקר,  מאוד  לי  ־יהיה 
לא  למ"ר,  שקל  ב־300־400  שרציתי  צוף 
השיפוץ.  לשאר  כסף  הרבה  לי  יישאר 
מפרך,  מסע  לקראת  הולכת  שאני  ידעתי 

לק הכל.  הספקתי  ימים  בעשרה  ־אבל 
אבי  את  שלי,  האדריכל  את  איתי  חתי 
מקצועי".  ומתווך  הבנייה  בתחום  שעוסק 
לשיר  ומוכנה  ביתה  את  ציידה  אסולין 
שירי הלל על החיסכון. הפריטים שרכשה 
שנה  חצי  וכבר  מכולות  שתי  מילאו  בסין 
בביתה  מתגוררים  משפחתה  ובני  שהיא 
לא  שהוציאה  שקל  אלף  ב־230  המשופץ. 
יכולה, לטענתה, לצייד בית ברמה  הייתה 
לי  עולה  היה  הכל  "בארץ  הגיעה.  שאליו 
גם  לה  יש  אבל  לי".  היו  שלא  שקל   400
אזהרה: סין לא מתאימה לכל אחד. "זה לא 
מתאים להססנים, לחשדנים באופיים ולמי 
שלא עושים עבודה יסודית לפני הנסיעה. 
שמעתי על זוג שאיבד 50 אלף דולר כי לא 
בדק את החברה שאיתה התקשר. זה מתאים 
בזמן  החלטות  הרבה  לקבל  שמסוגל  למי 

קצר מול מבחר אינסופי ושיודעים להיעזר 
באנשי מקצוע – ואל תעזו לנסוע בלי ליווי 
מקצועי – ומצד שני לאנשים שבנויים גם 

־לתקלות ולעיכובים. המכולות שלנו התע
זה עיכוב ש'תקע' אותי  כבו כמעט חודש. 
והיה מלווה במתח רב. היינו צריכים לעצור 
למצוא  צריכים  היינו  וכשהגיעו  עבודות, 
פתרון לאחסון מכולה אחת עד שנסיים את 

הריצוף, שהיה במכולה השנייה".
אישי  יבוא   – "בית  מחברת  שיף  אורי 

אסולין.  את  )buyit.org.il( ליווה  מסין" 
היא  בסין  הקניות  בזמן  הקשה  "העבודה 
הוא  שתזמינו",  מה  יגיע  שאכן  להבטיח 
בסין,  משרדים  שני  המפעיל  שיף,  מסביר. 
צייד מהמסד ועד הטפחות את ביתו האישי 
הוא  אחיו.  בית  את  גם  כמו  בפתח־תקווה, 

בע שנים  של  עיסוק  אחרי  לתחום  ־הגיע 
מילות מכס. "חייבים לבדוק שם כל פריט 
בעייתי",  יותר  הרבה  להחליף  כי  ופריט, 
הוא מזהיר. "הבדיקות הקלות הן של הצבע. 
מטבחים  המידות.  הן  המסובכות  הבדיקות 
אנחנו מרכיבים בסין, עוברים על כל חלק 

־כדי לוודא שהוא עובד, ורק אחר כך מפר
קים ושולחים לארץ".

שלמרות  לטענות  היטב  מודע  שיף 
משתלם.  מסין  היבוא  תמיד  לא  ההילה 
)ראו  הנלוות  העלויות  רקע  על  במיוחד 
שוק  פלח  על  מדברים  "אנחנו  מסגרת(. 
המחירים  שיש.  זול  הכי  את  מחפש  שלא 
בסין אמנם עלו ובחלק מהמוצרים, למשל 
בריהוט לסלון, הפערים הם לא כפי כשהיו 

־פעם. יש להביא בחשבון את החיסכון המ
מניסיוני.  הפריטים.  מגוון  ברכישת  צטבר 
כדי לקבל את המחיר הריאלי של מוצרים. 

אני  אגורות,  כ־60  היואן  של  ערכו  אם 
יואן  ממליץ ללקוחות שלי להתייחס לכל 

כאל שקל. וכך ישתקללו ההוצאות".

להכין את המזומנים
ממרכז  פנים  מעצבת  בדוי(,  )שם  יעל 
שהתאכזבה  למי  דוגמה  היא  הארץ, 
מההרפתקה הסינית. "בניתי בית והחלטתי 
ההתנסות  ובעקבות  בשרי,  על  להתגלח 

מש של  מקצועי  לליווי  עסק  ־לפתוח 
"המחירים  מספרת.  היא  פרטיים",  פצים 

מיילים, טל אינסוף  ־ששילמתי לא שווים 
פונים ומריבות עם ספקים. שלא לדבר על 
הסכומים מסביב ששילמתי: 38 אלף שקל 
לאחסון  שקל   5,600 מכס,  ועמיל  למכס 
שיחררתי  פעמים  שש  והובלות.  מכולה 
אינסוף  יש  בהדרגה.  מהמכולה  פריטים 
אתה  ואז  מראש,  לך  אומרים  דברים שלא 
דברים  ורוד.  כך  כל  לא  שהסיפור  מגלה 

קר הזמנתי  למשל,  נכונים.  לא  ־שמגיעים 
מיקה בקניון יוקרתי אבל בפועל חסרו שני 
בגלל  אריח  כל  של  מגודלו  מילימטרים 
לא  מזעזע.  יצא  החיבור  בחיתוך.  שגיאה 
יכולתי להעמיד את הרצף שישה שבועות 

עדי אסולין: "קניות 
בסין לא מתאימות 
להססנים באופיים 

וגם למי שלא עושים 
עבודה יסודית לפני 

הנסיעה. שמעתי על זוג 
שאיבד 50 אלף דולר 

כי לא בדק את החברה 
שאיתה התקשר"

 סלון בפתח־תקווה על 
טהרת הקניות מסין. "כדי 

לקבל את המחיר הריאלי של 
המוצרים מומלץ להתייחס 
לכל יואן – ששוויו כ־60 

אגורות – כמו אל שקל אחד. 
כך ישתקללו ההוצאות"

10

שהקוטג' הופך להיות סיני 
־– גם הבית יכול להיות סי

ני. מדובר בתופעה: אנשים 
לשפץ  או  לבנות  שרוצים 
לבד יוצאים לסין, לרוב עם 
מלווים ישראלים ומספקי שירות, וחוזרים 
עם בית שלם – כולל ארונות מטבח, חיפוי 

־לאמבטיה, פרופילים לחלונות, אסלות וכ
מובן ריהוט מלא.

"אי־אפשר לומר שכל אחד שבונה בית 
צובר  בהחלט  הנושא  אבל  לסין,  נוסע 
לנו  אומר  האחרונות",  בשנתיים  תאוצה 
תומר חן ריחאנה מחדרה, בעל אתר בונים 
בית )bonimbayit.co.il(. "אני רואה את 

־התוצאות באתר". חן ריאהנה, מהנדס תו
כנה במקצועו, הקים את האתר לפני ארבע 
שנים כשבנה שני בתים וגילה את המחסור 
היא  סין  היום  פרטיים.  לבונים  בייעוץ 
הכוכב. "למי שיש את הזמן והאומץ, המסע 
"המחירים  מצהיר.  הוא  משתלם",  מאוד 
לעשות  צריך  אבל  לארץ,  יחסית  נמוכים 
בהחלט  ויש  יסודיים  מאוד  בית  שיעורי 

מקרים של ישראלים שנפלו".
אלמן־עוזיר  ולי  מרעננה  אסולין  עדי 

המוצר  שגרירות  לשמש  יכולות  מאזור 
גר־ מעצבת  בישראל אלמן־עוזיר,  .הסיני 

בית  בונה  לצלם,  הנשואה  במקצועה  פית 
יחי־ 200 מ"ר באזור, כולל  ־של למעלה מ
דת מגורים לסבתה. "שנה לפני שהתחלנו 
יבוא  על  לברר  התחלנו  בנייה  על  לחשוב 

־מסין, כי המחירים בארץ היו מעבר ליכו
לותינו", היא מספרת. לפני עשרה חודשים 
היא  פברואר  ובחודש  לבנות  התחילו  הם 
יצאה לסין. המכולה כבר בארץ והתעכבה 
אלמן־עוזיר  אשדוד.  בנמל  בעיות  בגלל 
 – האלומיניום  חלונות  את  אפילו  ייבאה 
ביבוא  לבעייתי  נחשב  כלל  שבדרך  מוצר 
אישי בגלל התלות בהתקנה המקומית. לה 
בעיה, מאחר שמשפחת  הייתה  לא  אישית 
הבעל עוסקת באלומיניום. "יכולנו לרכוש 
דרך המשפחה את כל החלונות והפרופילים 
בהשוואה  טוב  מחיר  זה  שקל.  אלף  ב־98 
דרך  שקל.  אלף   140 של  הריאלי  למחיר 
סין שילמנו תמורת כל החלונות לבית עם 

הפרופיל שרצינו רק 30 אלף שקל".
־אלמן־עוזיר השאירה בארץ שלושה יל

וטסה לסין לשלושה  וסבתא  דים עם סבא 
שבועות. היא הסתובבה עם מתווכת סינית 

המוצרים  איכות  על  פיקחה  שגם  מקומית 
לפני המשלוח. "לא היה קל. מדובר בסדרי 
גודל שלא מכירים בארץ. הייתי בהלם איך 
במילאנו  יצאה  שרק  החדשה  הסחורה  כל 
נמצאת שם. קניתי הכל. שלושה מטבחים, 
כולל  ארונות  של  מטר   15 בן   – והמרכזי 
לי  עלה   – וכיור  שיש  מטרים,   3 של  אי 
אלמנטים  עם  קטן  מטבח  שקל.  אלף   20
חשמליים ליחידה של סבתא עלה לי 6,000 
שקל ומטבח חיצוני מפלדת אל־חלד כולל 

פרזול של בלום עלה 4,000 שקל. סך הכל 
30 אלף שקל, בעוד בא־  המטבחים עלו לי
רץ לא הייתי יוצאת עם פחות מ־150־160 
ברז שרצו ממני בארץ  אלף שקל. תמורת 
330 שקל. קניתי גם  2,000 שקל שילמתי 
חדרי שינה, חדרי ילדים עם מיטות טובות, 
אם  סירים.  מצעים,  כדים,  אמנות,  מוצרי 
מגיעה  הייתי  בארץ  הכל  את  קונה  הייתי 
לפחות ל־450 אלף שקל. בסין הוצאנו אחרי 

כל ההוצאות 188,240 שקל".
הפנאי.  בשעות  מידע  למרכז  הפכה  לי 
בונים  באתר  ועצות  טיפים  מפרסמת  היא 

מתע לעשרות  כבר  אישית  ייעצה  ־בית, 
לשאוב  וביקשו  לרגל  אליה  שעלו  ניינים 
מניסיונה, "הייתי יכולה לעשות מזה עסק 
כי הסיפור הסיני נהיה טרנד מטורף, אבל 

חשוב לי לעזור לאנשים".

מסע מפרך ב–10 ימים
עדי אסולין מרעננה, אם לשלושה וגננת 
בגנים  לחוגים  עסק  המפעילה  במקצועה 
זה  שנה.  לפני  בדיוק  לסין  נסעה  פרטיים, 
פנטהאוז  רכשו  ובעלה  שהיא  אחרי  קרה 
ברעננה המצויד במרפסת של כ־500 מ"ר. 

לי אלמן–עוזיר: "קניתי 
שלושה מטבחים, 

חלונות, חדרי שינה, 
חדרי ילדים ועוד. אם 

הייתי קונה הכל בארץ 
הייתי מגיעה לפחות 

ל–450 אלף שקל. בסין 
זה עלה, כולל הוצאות, 

188 אלף שקל"

כ
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 מה גורם למשפחות לארוז 
 מזוודה, להרחיק עד לסין, 

 ולחזור משם עם בית מוכן? 
כתבתנו יצאה לברר האם 

זה באמת משתלם

ץ כ יב  ר י ם:  ו ל י צ   | | ן   ח ה  נ ש ו ש
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ריצוף.  מ"ר  כ־700  דרשה  כולה  הדירה 
"רק  מספרת.  היא  להתפשר",  רציתי  "לא 
מבירור חפיף בארץ הגעתי למסקנה שכאן 

הרי את  אקנה  ואם  יקר,  מאוד  לי  ־יהיה 
לא  למ"ר,  שקל  ב־300־400  שרציתי  צוף 
השיפוץ.  לשאר  כסף  הרבה  לי  יישאר 
מפרך,  מסע  לקראת  הולכת  שאני  ידעתי 

לק הכל.  הספקתי  ימים  בעשרה  ־אבל 
אבי  את  שלי,  האדריכל  את  איתי  חתי 
מקצועי".  ומתווך  הבנייה  בתחום  שעוסק 
לשיר  ומוכנה  ביתה  את  ציידה  אסולין 
שירי הלל על החיסכון. הפריטים שרכשה 
שנה  חצי  וכבר  מכולות  שתי  מילאו  בסין 
בביתה  מתגוררים  משפחתה  ובני  שהיא 
לא  שהוציאה  שקל  אלף  ב־230  המשופץ. 
יכולה, לטענתה, לצייד בית ברמה  הייתה 
לי  עולה  היה  הכל  "בארץ  הגיעה.  שאליו 
גם  לה  יש  אבל  לי".  היו  שלא  שקל   400
אזהרה: סין לא מתאימה לכל אחד. "זה לא 
מתאים להססנים, לחשדנים באופיים ולמי 
שלא עושים עבודה יסודית לפני הנסיעה. 
שמעתי על זוג שאיבד 50 אלף דולר כי לא 
בדק את החברה שאיתה התקשר. זה מתאים 
בזמן  החלטות  הרבה  לקבל  שמסוגל  למי 

קצר מול מבחר אינסופי ושיודעים להיעזר 
באנשי מקצוע – ואל תעזו לנסוע בלי ליווי 
מקצועי – ומצד שני לאנשים שבנויים גם 

־לתקלות ולעיכובים. המכולות שלנו התע
זה עיכוב ש'תקע' אותי  כבו כמעט חודש. 
והיה מלווה במתח רב. היינו צריכים לעצור 
למצוא  צריכים  היינו  וכשהגיעו  עבודות, 
פתרון לאחסון מכולה אחת עד שנסיים את 

הריצוף, שהיה במכולה השנייה".
אישי  יבוא   – "בית  מחברת  שיף  אורי 

אסולין.  את  )buyit.org.il( ליווה  מסין" 
היא  בסין  הקניות  בזמן  הקשה  "העבודה 
הוא  שתזמינו",  מה  יגיע  שאכן  להבטיח 
בסין,  משרדים  שני  המפעיל  שיף,  מסביר. 
צייד מהמסד ועד הטפחות את ביתו האישי 
הוא  אחיו.  בית  את  גם  כמו  בפתח־תקווה, 

בע שנים  של  עיסוק  אחרי  לתחום  ־הגיע 
מילות מכס. "חייבים לבדוק שם כל פריט 
בעייתי",  יותר  הרבה  להחליף  כי  ופריט, 
הוא מזהיר. "הבדיקות הקלות הן של הצבע. 
מטבחים  המידות.  הן  המסובכות  הבדיקות 
אנחנו מרכיבים בסין, עוברים על כל חלק 

־כדי לוודא שהוא עובד, ורק אחר כך מפר
קים ושולחים לארץ".

שלמרות  לטענות  היטב  מודע  שיף 
משתלם.  מסין  היבוא  תמיד  לא  ההילה 
)ראו  הנלוות  העלויות  רקע  על  במיוחד 
שוק  פלח  על  מדברים  "אנחנו  מסגרת(. 
המחירים  שיש.  זול  הכי  את  מחפש  שלא 
בסין אמנם עלו ובחלק מהמוצרים, למשל 
בריהוט לסלון, הפערים הם לא כפי כשהיו 

־פעם. יש להביא בחשבון את החיסכון המ
מניסיוני.  הפריטים.  מגוון  ברכישת  צטבר 
כדי לקבל את המחיר הריאלי של מוצרים. 

אני  אגורות,  כ־60  היואן  של  ערכו  אם 
יואן  ממליץ ללקוחות שלי להתייחס לכל 

כאל שקל. וכך ישתקללו ההוצאות".

להכין את המזומנים
ממרכז  פנים  מעצבת  בדוי(,  )שם  יעל 
שהתאכזבה  למי  דוגמה  היא  הארץ, 
מההרפתקה הסינית. "בניתי בית והחלטתי 
ההתנסות  ובעקבות  בשרי,  על  להתגלח 

מש של  מקצועי  לליווי  עסק  ־לפתוח 
"המחירים  מספרת.  היא  פרטיים",  פצים 

מיילים, טל אינסוף  ־ששילמתי לא שווים 
פונים ומריבות עם ספקים. שלא לדבר על 
הסכומים מסביב ששילמתי: 38 אלף שקל 
לאחסון  שקל   5,600 מכס,  ועמיל  למכס 
שיחררתי  פעמים  שש  והובלות.  מכולה 
אינסוף  יש  בהדרגה.  מהמכולה  פריטים 
אתה  ואז  מראש,  לך  אומרים  דברים שלא 
דברים  ורוד.  כך  כל  לא  שהסיפור  מגלה 

קר הזמנתי  למשל,  נכונים.  לא  ־שמגיעים 
מיקה בקניון יוקרתי אבל בפועל חסרו שני 
בגלל  אריח  כל  של  מגודלו  מילימטרים 
לא  מזעזע.  יצא  החיבור  בחיתוך.  שגיאה 
יכולתי להעמיד את הרצף שישה שבועות 

עדי אסולין: "קניות 
בסין לא מתאימות 
להססנים באופיים 

וגם למי שלא עושים 
עבודה יסודית לפני 

הנסיעה. שמעתי על זוג 
שאיבד 50 אלף דולר 

כי לא בדק את החברה 
שאיתה התקשר"

 סלון בפתח־תקווה על 
טהרת הקניות מסין. "כדי 

לקבל את המחיר הריאלי של 
המוצרים מומלץ להתייחס 
לכל יואן – ששוויו כ־60 

אגורות – כמו אל שקל אחד. 
כך ישתקללו ההוצאות"
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שהקוטג' הופך להיות סיני 
־– גם הבית יכול להיות סי

ני. מדובר בתופעה: אנשים 
לשפץ  או  לבנות  שרוצים 
לבד יוצאים לסין, לרוב עם 
מלווים ישראלים ומספקי שירות, וחוזרים 
עם בית שלם – כולל ארונות מטבח, חיפוי 

־לאמבטיה, פרופילים לחלונות, אסלות וכ
מובן ריהוט מלא.

"אי־אפשר לומר שכל אחד שבונה בית 
צובר  בהחלט  הנושא  אבל  לסין,  נוסע 
לנו  אומר  האחרונות",  בשנתיים  תאוצה 
תומר חן ריחאנה מחדרה, בעל אתר בונים 
בית )bonimbayit.co.il(. "אני רואה את 

־התוצאות באתר". חן ריאהנה, מהנדס תו
כנה במקצועו, הקים את האתר לפני ארבע 
שנים כשבנה שני בתים וגילה את המחסור 
היא  סין  היום  פרטיים.  לבונים  בייעוץ 
הכוכב. "למי שיש את הזמן והאומץ, המסע 
"המחירים  מצהיר.  הוא  משתלם",  מאוד 
לעשות  צריך  אבל  לארץ,  יחסית  נמוכים 
בהחלט  ויש  יסודיים  מאוד  בית  שיעורי 

מקרים של ישראלים שנפלו".
אלמן־עוזיר  ולי  מרעננה  אסולין  עדי 

המוצר  שגרירות  לשמש  יכולות  מאזור 
גר־ מעצבת  בישראל אלמן־עוזיר,  .הסיני 

בית  בונה  לצלם,  הנשואה  במקצועה  פית 
יחי־ 200 מ"ר באזור, כולל  ־של למעלה מ
דת מגורים לסבתה. "שנה לפני שהתחלנו 
יבוא  על  לברר  התחלנו  בנייה  על  לחשוב 

־מסין, כי המחירים בארץ היו מעבר ליכו
לותינו", היא מספרת. לפני עשרה חודשים 
היא  פברואר  ובחודש  לבנות  התחילו  הם 
יצאה לסין. המכולה כבר בארץ והתעכבה 
אלמן־עוזיר  אשדוד.  בנמל  בעיות  בגלל 
 – האלומיניום  חלונות  את  אפילו  ייבאה 
ביבוא  לבעייתי  נחשב  כלל  שבדרך  מוצר 
אישי בגלל התלות בהתקנה המקומית. לה 
בעיה, מאחר שמשפחת  הייתה  לא  אישית 
הבעל עוסקת באלומיניום. "יכולנו לרכוש 
דרך המשפחה את כל החלונות והפרופילים 
בהשוואה  טוב  מחיר  זה  שקל.  אלף  ב־98 
דרך  שקל.  אלף   140 של  הריאלי  למחיר 
סין שילמנו תמורת כל החלונות לבית עם 

הפרופיל שרצינו רק 30 אלף שקל".
־אלמן־עוזיר השאירה בארץ שלושה יל

וטסה לסין לשלושה  וסבתא  דים עם סבא 
שבועות. היא הסתובבה עם מתווכת סינית 

המוצרים  איכות  על  פיקחה  שגם  מקומית 
לפני המשלוח. "לא היה קל. מדובר בסדרי 
גודל שלא מכירים בארץ. הייתי בהלם איך 
במילאנו  יצאה  שרק  החדשה  הסחורה  כל 
נמצאת שם. קניתי הכל. שלושה מטבחים, 
כולל  ארונות  של  מטר   15 בן   – והמרכזי 
לי  עלה   – וכיור  שיש  מטרים,   3 של  אי 
אלמנטים  עם  קטן  מטבח  שקל.  אלף   20
חשמליים ליחידה של סבתא עלה לי 6,000 
שקל ומטבח חיצוני מפלדת אל־חלד כולל 

פרזול של בלום עלה 4,000 שקל. סך הכל 
30 אלף שקל, בעוד בא־  המטבחים עלו לי
רץ לא הייתי יוצאת עם פחות מ־150־160 
ברז שרצו ממני בארץ  אלף שקל. תמורת 
330 שקל. קניתי גם  2,000 שקל שילמתי 
חדרי שינה, חדרי ילדים עם מיטות טובות, 
אם  סירים.  מצעים,  כדים,  אמנות,  מוצרי 
מגיעה  הייתי  בארץ  הכל  את  קונה  הייתי 
לפחות ל־450 אלף שקל. בסין הוצאנו אחרי 

כל ההוצאות 188,240 שקל".
הפנאי.  בשעות  מידע  למרכז  הפכה  לי 
בונים  באתר  ועצות  טיפים  מפרסמת  היא 

מתע לעשרות  כבר  אישית  ייעצה  ־בית, 
לשאוב  וביקשו  לרגל  אליה  שעלו  ניינים 
מניסיונה, "הייתי יכולה לעשות מזה עסק 
כי הסיפור הסיני נהיה טרנד מטורף, אבל 

חשוב לי לעזור לאנשים".

מסע מפרך ב–10 ימים
עדי אסולין מרעננה, אם לשלושה וגננת 
בגנים  לחוגים  עסק  המפעילה  במקצועה 
זה  שנה.  לפני  בדיוק  לסין  נסעה  פרטיים, 
פנטהאוז  רכשו  ובעלה  שהיא  אחרי  קרה 
ברעננה המצויד במרפסת של כ־500 מ"ר. 

לי אלמן–עוזיר: "קניתי 
שלושה מטבחים, 

חלונות, חדרי שינה, 
חדרי ילדים ועוד. אם 

הייתי קונה הכל בארץ 
הייתי מגיעה לפחות 

ל–450 אלף שקל. בסין 
זה עלה, כולל הוצאות, 

188 אלף שקל"

כ
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 מה גורם למשפחות לארוז 
 מזוודה, להרחיק עד לסין, 

 ולחזור משם עם בית מוכן? 
כתבתנו יצאה לברר האם 

זה באמת משתלם
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הבית 
הסיני 

שלי



בהמתנה עד שאקבל סחורה חליפית מסין. 
קיבלתי מקלחון שכולו זיגזג. הזמנתי חיפוי 
עץ, קיבלתי פי 3 ממה שהזמנתי ועוד חייבו 
שחישבו  התברר  מתקין  כשהבאתי  אותי. 
את האריחים באינצ'ים ולא בסנטימטרים. 
המוצר  החלפת  ואמא.  אבא  שם  לך  אין 

־מחייבת אותי להביא עוד פעם פיגום בע
שישה  הזמנתי  ליום.  שקל  אלף  של  לות 
אינץ'.   52 בקוטר  תקרה־מנורות  מאווררי 
אינץ',   42 בקוטר  מאווררים  שישה  הגיעו 
ממתינה  ואני  היום  עד  בבית  שעומדים 

לתשובה של הספק הסיני".
האח בילדינג  ־בתערוכת 
היש הבנייה  ־רונה של מרכז 

חברות  שתי  השתתפו  ראלי 
לי וייעוץ  בליווי  ־העוסקות 

לרכוש  שמבקשים  שראלים 
הבית.  לשיפוץ  מוצרים  בסין 

בע שנתנו  גורמים  ־"המון 
ולפ למלונות  שירותים  ־בר 

רויקטים לבנייה בנושא יבוא 
לבתים  מחלקות  פתחו  מסין 
רולס  ערן  מסביר  פרטיים", 
עם  הבנייה.  מרכז  מנכ"ל 

והצל הרעש  למרות  ־זאת, 
לטע  – מדובר  עדיין  ־צולים 

בודדים  באחוזים   – רולס  נת 
בתים.  ושיפוץ  לעיצוב  החומרים  מקניות 
ימים  של  ובילוי  קשה  נסיעה  מחייב  "זה 
מפרכים בערים תעשייתיות שהשהות בהן 
רחוקה מחוויה. אני בספק אם זה משתלם. 
צריך לקחת בחשבון את עלויות הנסיעות, 
השהות, החופשות מהעבודה, המסים ופערי 
על  שדיברנו  מבלי  וזה  בסין.  האיכויות 
המלוות.  הישראליות  החברות  בין  הפער 
ברכישת  שמסייעות  רציניות  חברות  לצד 
מוצרים איכותיים, שמגיעים לארץ כראוי, 
השוק מלא בחאפרים". לדברי רולס, חגיגת 
נובעת גם מהתחושה הטובה  הקניות בסין 

המע את  דפקנו  'הנה,  של  הישראלי  ־של 
רכת'. אבל בשורה התחתונה צריך להביא 

לשלם  צריך  אישי  סיני  שביבוא  בחשבון 
בתשלומים.  משלם  אתה  בישראל  במזומן. 
המחירים בסין גם עולים כל הזמן. אני לא 
משוכנע שהתופעה תימשך במלוא עוצמתה 

לאורך זמן".

ממה צריך להיזהר?
† מתווך או מלווה – חובה. הרוב המכריע 
של הלקוחות משתמש בחברות ישראליות, 
מקצועי  מתווך  סיניות.  בחברות  המיעוט 
ירכז  הנכונים,  יביא אתכם לספקים  ואמין 
ויוודא באמצעות מפקחים  הזמנותיכם  את 

במ תואמים  שסופקו  שהמוצרים  ־סיניים 
ארצה.  שישוגרו  לפני  ההזמנות  את  דויק 
באובדן  לעלות  עלול  אמין  לא  מתווך 
בקרב  נפוצה  תופעה  נפש.  ובעוגמת  כסף 
מתווכים הדורשים עמלות נמוכות במיוחד 

באמ התשלומים  את  לבצע  הדרישה  ־היא 
צעותם. כך אין ללקוח פיקוח כמה בפועל 
בחשבון  נשאר  וכמה  הסיני  לספק  שולם 
בפיקוח  ממשיך  זה  המתווך.  של  הבנק 
הזמנתכם.  פריטי  על  קיים  לא  או  לקוי 
כלומר, יש סיכוי שתקבלו מוצרים במידות 
המתווך  הגרוע  במקרה  שגויים.  ובצבעים 

־עלול להיעלם עם כספכם. לכן חשוב לה
שקיע זמן ובדיקות בבחירת מתווך. לגלוש 
בעייתיים  )מתווכים  באינטרנט  בפורומים 
מופיעים בדיונים(, לבקר בבתים של אנשים 
שביצעו יבוא מסין ובתיהם עומדים לפחות 
ניסיון,  הקשות:  השאלות  את  שאלו  שנה. 

הוכחה לפיקוח, אחריות, ביטוח.
† התשלום. הקנייה בסין מחייבת הפקדת 
ואמון  ההזמנה,  עריכת  בעת  במזומן   30%
רב בספק ו/או בחברה המתווכת. מה קורה 
הדעות  הסחורה?  את  שולח  לא  הספק  אם 

־חלוקות לגבי אמצעי ההתגוננות. יש פת
רון אחד: לעבוד עם חברות מתווכות שהן 
חברות בע"מ ובנות־תביעה ולדרוש ערבות 
ישירות  לשלם  הממליצים  יש  בנקאית. 
שאתם  אחרי  רק  אבל  הסיניים.  לספקים 

מוודאים שמדובר בספקים רציניים.

ומגוון  מכמויות  נגרמת  זו  הסחרחורת.   †
המוצרים הבלתי־נתפסים וממספר הספקים 
הנדרש – בין 40־50 בהזמנה ממוצעת. לכן 
קפדניים  בית  שיעורי  אחרי  להגיע  חובה 
מדויקות,  ומידות  רשימות  עם  בישראל, 
יחידות  מספרי  מקצועיים,  כמויות  כתבי 

נדרשות וצילומי כל החדרים והתוכניות
אישי  ביבוא  המגיעים  מוצרים  תקנים.   †
התקנים.  מכון  של  בדיקות  עוברים  אינם 
אל תתעלמו מתקנים. דרשו מהספק הסיני 

־הוכחות לעמידה בתקנים אירופיים או אמ
ריקאיים. כשמדובר בברזים, בגלל עופרת. 
בגלל שחיקה.   – פורצלן  באריחי קרמיקה 
כל פריט עץ מלא המגיע לארץ חייב להגיע 
התעודה  ללא  רשמית.  חיטוי  תעודת  עם 
בנמל.  יקר  חיטוי  תהליך  לבצע  תחויבו 
לביוב  שהחיבור  להקפיד  חשוב  באסלות 
ולא  )מאחורי האסלה  יהיה כמקובל בארץ 

מלמטה, כפי שמקובל לשוק הסיני(.

† אחריות. זו הבטן הרכה של החוויה. גם 
לא  היא  אחריות,  נותן  הסיני  הספק  אם 

רלוונטית לצרכן הבודד.
בכ־ ושיש  שיש  מדרגות  הבעייתיים.   †
השיש  את  כהות,  בסין  השיש  אבני  לל. 
הבהיר מייבאים מטורקיה וממדינות אחרות 
וההצעות בישראל לא פחות אטרקטיביות. 
עוד בעייתיים: אלומיניום – כולל חלונות, 
חשמל,  מכשירי  כבדות,  כניסה  דלתות 

מוצרים מחייבי אחריות.
ככל  משתלמת  לסין  נסיעה  הנסיעה.   †
גדול  מעורבים  אתם  בו  הבנייה  שפרויקט 
של  בשיפוץ  שמדובר  הטוענים  יש  יותר. 
בית או דירה בשטח של 180 מ"ר לפחות. 
שני  שבונה  למי  מתאים  שזה  שיגידו  יש 
כתב  עם  מומחים  עם  נוסע  ומעלה,  בתים 
בבית  וסבלן.  רוצה  הוא  מה  יודע  כמויות, 

פרטי מומלץ לנסוע לקראת סוף השלד.
† השהייה. גואנגזו, העיר השלישית בגוד־

לה בסין, היא המוכרת ביותר בין ישראלים. 
־הקניות מחייבות נסיעה ממנה לערים השו

כנות במרחק חצי שעה עד שעה, שיכולה 
להתארך בפקקי הבוקר והצהריים )יתרונה 
בה(.  שנמצא  חב"ד  בבית  מצוות  לשומרי 
והרהיטים  הקרמיקה  לעיר  נחשבת  פושאן 
השהייה  סין.  של  העולה  לכוכב  ונחשבת 
YIWU( היא עיר השו־ )בה זולה יותר. איו 

כנת בצפון סין, לא נוחה אקלימית )בחורף 
צונחות הטמפרטורות למינוס 10( והסחורה 
דברים  אלה  איכות.  לנחותת  נחשבת  בה 
שינסו  מלווים  שיש  מאחר  לדעת,  שכדאי 
שהן  בטענה  קניות  לבצע  אתכם  לשכנע 

פטורות ממע"מ.
שאינכם  מוצרים  תזמינו  אל  ההזמנה.   †
אז  גדול,  מספיק  המבחר  בעצמכם.  רואים 
אל תנסו לשנות תכנוני פנים של רהיטים 

כדי שלא יהיו טעויות.
הנמוך  במחיר  להתחיל  ההתמקחות.   †
את  ולהריח  הספק  שהציע  ממה  בכ־30% 
הסיני  הספק  את  להעמיד  לא  השטח. 
מה  בחוץ".  "הלשון  עם  שהוא  בתחושה 
כן, אל  שיתנקם בכם במוצר הסופי. כמו 
תרכזו הזמנה גדולה במכולה אחת. יעדו 
הסניטציה,  כלי  ולחיפוי,  לריצוף  אחת 
חלונות וחומרי גמר – המוצרים הנדרשים 

־בשלב ראשון, ומכולה שנייה לשאר המו
בחשבון  קחו  ואביזרים.  רהיטים   – צרים 
המתנה של כחודשיים: 20 ימי ייצור, לא 
כולל חגים סיניים )בדקו ביומן( ו־30 ימי 

הובלה ימית.
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תאורת לד 
לאמבטיה. כ־250 
שקל בסין. כ־600 

שקל בישראל

ארון אמבט עץ 
צבוע עם 2 ברזים, 
2 כיורים ומראות. 

כ־2,000 שקל בסין. 
כ־5,000 שקל 

בישראל

ארון אמבט עץ 
צבוע עם 2 ברזים, 
2 כיורים ומראה. 

כ־2,200 שקל בסין. 
כ־6,000 שקל 

בישראל   כורסת ראטן 
מרופדת עם סוכך. 

כ־4,000 שקל 
 בסין. 10,000 
שקל בישראל

אסלה תלויה. 
250 שקל בסין. 
1,200־1,800 
שקל בישראל

 
10%־30% מהמחיר: עמלה לחברה מלווה )לפני מכס והובלה(.

כ־3,500 שקל: מחיר כל כרטיס טיסה, כולל לאדריכל. 
300־350 שקל ליום: שהייה לאדם בסין.

500־2,000 שקל ליום: שכר אדריכל או מעצב פנים.
5,000 שקל: הובלות מכל הספקים הסיניים ואחסנה במחסן בסין.  

7,000־13,000 שקל: שילוח מכולה מסין )לפי הגודל(.
1%־2%: ביטוח.

18%: מע"מ.
12% בממוצע: מכסים )יש מוצרים שאין עליהם מכס(.

525־875 שקל: עמילות מכס. 
1,500־3,000 שקל: אגרת נמל ושיקוף. 

2,000 שקל לחודש: אחסון במכולה בישראל. 
מאות שקלים: מחיר לכל "נגלה" של הובלה – תלוי במקום מגוריכם 

ובמרחק מנקודת האחסון.
.bonimbayit.co.il בסיוע תומר חן ריחאנה, בעל אתר •

כמה עולה כל המסביב?
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יעל: "יש אינסוף 
דברים שלא אומרים 

לך מראש, ואז מגלים 
שהסיפור לא כל כך 
ורוד. למשל, הזמנתי 

קרמיקה בקניון 
יוקרתי אבל בפועל 

חסרו שני מילימטרים 
מגודלו של כל אריח 

בגלל שגיאה בחיתוך"


