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עמידות מבני ותשתיות
ברעידות אדמה  תמונת מצב

ירושלי ,אדר ב' התשע"א ,מרס 2011

מרבית המומחי לרעידות אדמה סבורי ,כי התרחשותו של אסו רעידת אדמה
בישראל ,שעלול לגבות אלפי קורבנות בנפש ולגרו נזקי ניכרי לרכוש ולמבני,
היא כמעט ודאית ,וכי רעידת אדמה כזאת בוא תבוא ,במוקד או במאוחר .אשר על
כ ,ההיערכות לקראתה ,חייבת לעמוד במקו גבוה ביותר בסדר העדיפויות הלאומי.
א תשכיל מדינת ישראל להיער נכו ,לחזק מבני שאינ עומדי בתק לבנייה
עמידה ברעידות אדמה ולדאוג לאכיפת התק ,גדולי הסיכויי שתצליח לצמצ
באורח ניכר את הנזקי הצפויי מרעידת אדמה שעצמתה גבוהה .לפיכ ,אי לראות
בהוצאות למימו חיזוק של מבני בפני רעידות אדמה בזבוז ,אלא השקעה בביסוס
ובחיזוק של תשתית המדינה שתישא פירות בטווח הארו.
מצאתי לנכו לפרס דוח מיוחד זה העוסק בהיערכות לרעידות אדמה מבחינת
עמידות המבני והתשתיות ,נוכח חשיבותו הרבה של הנושא והשפעתו הישירה על חיי
אד ורכוש ,לאור הממצאי המשמעותיי והחמורי שעלו בביקורת זו ,ונוכח
הדחיפות והנחיצות הרבה בקידו הטיפול בנושא.
לדאבו הלב ,מוצא את עצמו משרד מבקר המדינה מתריע בשער ,זה כעשרי שנה,
בסדרה ארוכה של דוחות ,1בנושא מחדל ההיערכות לרעידות אדמה בישראל.
בביקורת זו נמצא ,שליקויי משמעותיי בתחו זה לא תוקנו וא החריפו .ממשלות
ישראל לדורותיה הביאו לידי מחדל חמור ומתמש לאור שני בטיפול בהיערכות
ובמוכנות לאסו רעידת אדמה .תקצוב חסר וקיצוצי תקציב במש שני ,שנעשו בלא
שנבחנה באורח מקי השפעת על ההיערכות לחירו ,הביאו לפגיעה קשה בתחו
זה.
ההתרעה העולה בדוח מיוחד זה היא בבחינת "דגל אדו" בפני ראש הממשלה
וממשלת ישראל ,המצביע על מחדל חמור ומתמש ,אשר מונח בראש ובראשונה
לפתחה של הממשלה .על הממשלה מוטלת החובה לפעול לאלתר ,תו כדי שיתו
פעולה בי כל משרדי הממשלה הנוגעי בדבר ,על מנת להפסיק את הסחבת
המתמשכת ולהקצות את המשאבי הנדרשי למילוי משימות חיוניות לשיפור
המוכנות לקראת אסו רעידת אדמה.
__________________
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ראו ,בי היתר.(2004) ·54 È˙˘ ÁÂ„ ,(2001) ·51 ÁÂ„ ,(1994) 44 È˙˘ ÁÂ„ ,(1991) 41 È˙˘ ÁÂ„ ,
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לא זו א זו ,נוכח תמונת המצב העגומה העולה מ הממצאי ולאור התוצאות הקשות
של השרפה שהתרחשה ביערות הכרמל בדצמבר  ,2010ואל מול העובדה כי מסקנות
מפורשות של דוחות קודמי לא יושמו ,עולה החשש ,כי דר הטיפול בתחו חיוני זה
היא בבחינת סימפטו של פג מערכתי בדרכי הניהול וקבלת ההחלטות ברמה
הלאומית שעלול לחול ג בטיפול בענייני חיוניי אחרי.
רק לאחרונה היינו עדי לתוצאות ומראות קשי של אירוע השרפה ביערות הכרמל,
ודוח ביקורת מעקב 2שהתפרס סמו לאותו אירוע העלה ,כי לא יושמו המלצותיו של
דוח ביקורת קוד .3את דוח ביקורת המעקב האמור סיכמתי באמרי ,שרק צעדי
חריגי ומשמעותיי יוכלו לשבור את המוסכמה ש"הכלבי נובחי והשיירה
עוברת" .נוכח הליקויי המשמעותיי בהיערכות לאסו רעידת אדמה ,מתברר כי אי
עומד לרשותנו א רגע אחד נוס ,וכי נדרשת לאלתר פעולה נחרצת ,בבחינת "יפה שעה
אחת קוד".

ירושלי ,אדר ב' התשע"א
מרס 2011

מיכה לינדנשטראוס ,שופט )בדימ'(
מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

__________________
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„.(2010) ÌÂ¯ÈÁ ˙ÚÏ ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ
 ,‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ· Â„Â˜Ù˙Â Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰בפרק על היערכות שירותי הכבאות וההצלה
לעתות חירו ותפקוד בעת המלחמה ).(2007

עמידות מבני ותשתיות ברעידות אדמה 
תמונת מצב
תקציר
מדינת ישראל שוכנת באזור המועד לרעידות אדמה העלולות לגרו פגיעות בנפש
ונזקי רבי לרכוש .א בעת רעידת אדמה ייפגעו מתקני המכילי חומרי
מסוכני ודלקי ,עלול הדבר לסכ את האוכלוסייה המתגוררת בסמו לאות
מתקני .מטרותיה העיקריות של ההיערכות לרעידות אדמה עתידיות ה בניית
מבני )כגו מבני ציבור ובתי מגורי( ותשתיות )כגו גשרי( על פי תקני בנייה
המביאי בחשבו את האפשרות שיתחוללו רעידות אדמה ,וכ חיזוק של מבני
ותשתיות אשר הוקמו שלא על פי תקני אלה.
בשנת  1999הקימה הממשלה ועדת שרי לעניי ההיערכות לרעידות אדמה )להל !
ועדת השרי( והטילה עליה ,בי היתר ,לטפל במכלול סוגיות ההיערכות לטיפול
ברעידות אדמה; שר התשתיות הלאומיות ,מר עוזי לנדאו ,שימש יו"ר ועדת השרי
מאפריל  2009עד ינואר  .2011בשנת  1999מינתה ועדת השרי ועדת היגוי בי!
משרדית שתפקידה לשמש גו& המטה שלה ולתא בי פעילויותיה של משרדי
הממשלה והגופי הממלכתיי האחרי בתחו זה )להל ! ועדת ההיגוי(.
ההיערכות לרעידות אדמה נחלקת לשניי ! פעולות מניעה שיש לבצע לפני
שהתרחש האירוע ,ותכנו פעולות שיש לנקוט בזמ האירוע או מעט אחריו כדי
להחזיר את החיי למסלול התקי במידת האפשר ! ובייחוד פינוי האוכלוסייה
מהאזורי שנפגעו וטיפול בחומרי מסוכני באזורי אלה.

פעולות הביקורת
בשנת  2001פרס משרד מבקר המדינה דוח ביקורת בנושא "עמידות מבני
ותשתיות ברעידות אדמה") 1להל ! הדוח מ! .(2001בדוח שפרס מבקר המדינה
בשנת  22004פורסמו ממצאי מעקב אחר הטיפול בליקויי שהעלה הדוח מ!2001
בנושא עמידות מתקני המכילי חומרי מסוכני ברעידות אדמה.

__________________
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מבקר המדינה ,(2001) ·51 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .283245
מבקר המדינה ,(2004) ·54 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .6362
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בחודשי דצמבר  ! 2009פברואר  2010שב ובדק משרד מבקר המדינה את הפעולות
שנקטו משרדי ממשלה וגופי ציבוריי אחדי במסגרת ההיערכות לרעידות אדמה,
בייחוד פעולות לחיזוק מבני ותשתיות .3הבדיקה כללה ג מעקב אחר תיקו
ליקויי שהועלו בדוח מ! .2001הבדיקה )להל ג ! המעקב( נעשתה בוועדת ההיגוי
להיערכות לרעידות אדמה שבמשרד התשתיות הלאומיות ,במשרד הבינוי והשיכו,
במשרד להגנת הסביבה ובמינהל התכנו שבמשרד הפני .בירורי השלמה נערכו עד
לסו& שנת  2010ודגש מיוחד בבדיקה נית לאזור הצפו.

עיקרי הממצאי
ביולי  ,2001בעקבות פרסומו של הדוח מ! ,2001הטילה הממשלה על ועדת ההיגוי
לדו בליקויי שהעלתה הביקורת ולהציע דרכי לתיקונ .כמו כ הטילה הממשלה
על ועדת ההיגוי לעסוק בי השאר באכיפת תקני הבנייה ,בקביעת סדר עדיפויות
לטיפול באזורי המועדי לרעידות אדמה ובדרכי הטיפול במבני ובמתקני
הנמצאי בסיכו .ואול ממצאי המעקב שיפורטו להל מלמדי כי משרדי
הממשלה לא תיקנו את מרבית הליקויי.

עיכוב ניכר בהסדרת תקצוב ההיערכות לרעידות אדמה
בדוח מ! 2001צוי כי לא הוקצו כלל תקציבי לחיזוק מבני ותשתיות לש הגברת
עמידות ברעידת אדמה .באותו דוח העיר משרד מבקר המדינה כי א& שסכומו של
התקציב הנדרש ניכר ,א תיפרס ההקצאה על פני שני ,יקל הדבר את הנטל
התקציבי של חיזוק המבני .אול המעקב העלה כי במסגרת התקציבי השנתיי
לא הוקצו ולא הוצאו כספי לחיזוק מבני.
ככלל נית לומר שבעשור שעבר ממועד פרסומו של הדוח מ! ! 2001ועד מועד סיומו
של המעקב לא חל שיפור מהותי בהיערכות המדינה לרעידות אדמה ,א& שבפרק
הזמ האמור היה אפשר להשיג התקדמות ניכרת בנושא ג אילו התקדמות זו הייתה
נעשית בהדרגה ,על ידי הקצאה של סכו שנתי לא גדול.

חיזוק מבני לש הגברת עמידות בפני רעידות אדמה
ב ת י ח ו ל י   :א& שחיוני שבתי חולי יוכלו להמשי לפעול לאחר רעידת אדמה,
מבני רבי בבתי החולי בצפו ה ישני מאוד ואינ בנויי לפי תקני עדכניי
בתחו הבנייה ,ולפי סקר שעשה משרד הבריאות רוב עלולי לקרוס ברעידת
__________________
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האחריות הכוללת לטיפול בעור במצבי חירו  לרבות אלה שמקור באסונות טבע )בכלל רעידות
אדמה(  מסורה בידי שר הביטחו& ,והוא נעזר לצור' כ' בצה"ל )פיקוד העור( וברשות החירו
הלאומית )רח"ל(.

עמידות מבני ותשתיות ברעידות אדמה  תמונת מצב

אדמה .בסו& שנת  ,2009יותר משש שני לאחר פרסו הסקר ,נמצא כי בשל חוסר
תקציב טר חוזקו בתי החולי לש הגברת עמידות ברעידות אדמה .ע זאת,
חדרי המיו הממוגני בפני נזקי מלחמה שבנה משרד הבריאות בבתי חולי בצפו
לאחר מלחמת לבנו השנייה ,יש בה משו פתרו חלקי לסוגיית עמידות של בתי
החולי ברעידות אדמה.
מ ת ק נ י  ה מ כ י ל י  ח ו מ ר י  מ ס ו כ נ י   :אזור מפר) חיפה הוא עתיר
מתקני המכילי חומרי מסוכני ,אשר פגיעה בה עלולה לסכ את הציבור
ולגרו נזקי ניכרי לסביבה .בפברואר  ,2010מועד סיו המעקב ,נמצא כי המשרד
להגנת הסביבה לא השלי את תהלי יישו מסקנותיו בדבר קביעת תנאי
ברישיונות עסק ובהיתרי הרעלי של מפעילי המתקני האמורי כדי להבטיח
שה ייערכו כראוי לרעידות אדמה ,א& שעוד באוגוסט  2001קבעה ועדת השרי כי
על המשרד לעשות כ ,וא& שהדבר אינו מחייב הקצאת תקציב מטע המדינה.
מ ב נ י מ ג ו ר י   :אזור הצפו הוא אחד ממוקדי הסיכו לרעידות אדמה .משרד
הבינוי והשיכו לא החל בחיזוק מבני בצפו ,לרבות מבני דיור ציבורי שה רכוש
המדינה .בשנת  2009תכנ המשרד לחזק מבני אחדי בצפו ,שאות היה אמור
לחזק עוד בשנת  ,1996אול בסופו של דבר ג לשנת  2009לא ייעד תקציב לנושא זה
וממילא לא חיזק את המבני .ג לשנת  2010לא ייעד משרד הבינוי והשיכו תקציב
לנושא.

אכיפת תק הבנייה
בשנת  1975נקבע בישראל תק לבנייה עמידה ברעידות אדמה ! ת"י ) 413להל !
התק( ! ובשנת  1980נקבע כי התק מחייב לגבי מבני שנבנו מ! 1.1.80ואיל.
באמצע שנת  1986החליטה הממשלה כי יש לקיי בקרה בנושא אכיפת התק .הדוח
של ועדת זיילר 4מדצמבר  2003כלל המלצה בנושא זה ,וג ועדת ההיגוי לגיבוש
הצעות ליישו המלצות הדוח המליצה על כ עוד במרס  .2005אול בפברואר ,2010
מועד סיו המעקב ,כ! 24שני לאחר שהתקבלה ההחלטה האמורה ,עדיי לא
הוקמו גופי בעלי רמה מקצועית גבוהה שיופקדו על הפיקוח השוט& על כל שלבי
התכנו והבנייה של מבני ציבור כפי שהמליצה ועדת זיילר במסקנותיה.
משרד מבקר המדינה קורא לשר הפני ,מר אלי ישי ,להשלי את הטיפול בנושא זה
לאלתר.

__________________

4

במאי  2001התמוטטה רצפת אול השמחות "ורסאי" בירושלי; עקב ההתמוטטות נהרגו  23בני
אד ונפצעו  .380בעקבות האסו& הוקמה ביוני אותה שנה ועדת חקירה ממלכתית לבחינה של סוגיית
בטיחות של מבני ומקומות המשמשי את הציבור  ועדת זיילר.
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תכנית מתאר ארצית 38
בשנת  2005אישרה הממשלה את "תמ"א  ! 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבני
קיימי בפני רעידות אדמה" )להל ! תמ"א  .(38תמ"א  38אמורה לעודד בעלי בתי
משותפי לחזק את יסודות המבני בעצמ ,ולש כ נקבעו בה אמצעי עידוד
כלכליי ומינהליי :בעלי הזכויות במקרקעי מורשי לבנות קומה נוספת במבנה
המיועד לחיזוק ללא צור לשנות את התכנית המפורטת החלה על הבניי ,ולממ את
החיזוק ממכירת הקומה הנוספת.
הביקורת העלתה כי לא היה בהטבה האמורה משו תמרי) לחיזוק מבני ציבור,
מפני שאי!אפשר למכור את תוספות הבנייה בה לש מימו החיזוק; וכי אי בה
משו תמרי) לחיזוק של מבני מגורי באזורי הפריפריה ,א& א המדינה והרשות
המקומית יוותרו על מסי והיטלי ,מאחר שהביקוש לדירות באות אזורי נמו,
ולפיכ בניית דירות נוספות במבנה המיועד לחיזוק לא תשתל לקבלני.
מהנתוני לתחילת שנת  2010עולה כי ג באזורי שבה השתל לייש את תמ"א
 38התקד היישו רק מעט ,וחוזקו במסגרתה רק מעט מאוד מבני .יישו התמ"א
היה כרו בקשיי בי היתר מפני שתיקו וחקיקה של חוקי ופרסו תקנות שנועדו
לתמו ביישו נעשו רק שני אחדות לאחר אישורה ! בשני .2009!2007

סיכו והמלצות
ההיערכות להבטחת עמידות של מבני ותשתיות בפני רעידות אדמה נמצאת על
סדר היו הציבורי זמ רב ,והתקיימה בעניינה פעילות מינהלית ענפה .אול לא
הוקצו תקציבי רב!שנתיי ולא הוצאו כספי ! ולו בסכומי קטני ! לחיזוק
מבני ותשתיות ,למרות המלצתו של משרד מבקר המדינה עוד משנת  .2001זאת
ועוד ,לא יושמו המלצות בדבר אכיפת תקני הבנייה ,לרבות המלצות ועדת החקירה
הממלכתית לעניי בטיחות מבני ומקומות המשמשי את הציבור ,בכלל זה
ההמלצות בדבר הבטחת עמידות בפני רעידות אדמה .יודגש כי הסיבה העיקרית
לאי!אכיפת התק לא הייתה קשיי תקצוב אלא אטיות הפעולה של הרשויות
השלטוניות ומחלוקות בי משרד הבינוי והשיכו למשרד הפני בנוגע לגורמי
המוסמכי לטפל בנושא האמור .משרד מבקר המדינה קורא לשר הפני ,מר אלי
ישי ,להשלי את הטיפול בנושא זה לאלתר .אשר למבני שבנה משרד הבינוי
והשיכו בערי קריית שמונה ,טבריה ,צפת ובית שא ובסקריו נמצא שה טעוני
חיזוק ! מ הראוי שהעיריות של אות ערי יכריזו על מבני אלה מבני מסוכני
לפי חוקי העזר להריסת מבני שלה ויקצבו למשרד הבינוי והשיכו ,שהוא הבעלי
של רוב המבני ,פרק זמ מוגבל לחיזוק .על שר הבינוי והשיכו לוודא שהדבר
נעשה.
האחריות הכוללת להיערכות הממשלה לרעידות אדמה מוטלת בראש ובראשונה על
יו"ר ועדת השרי לעניי ההיערכות לרעידות אדמה .מאפריל  2009עד ינואר 2011
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מילא תפקיד זה שר התשתיות הלאומיות ,מר עוזי לנדאו ,ומ! 9.1.11ממלא אותו
השר זאב בנימי בגי.
נית לסכ ולומר שבעשור שעבר ממועד פרסומו של הדוח מ! 2001ועד מועד סיומו
של המעקב ! פרק זמ ארו שבמסגרתו היה אפשר להשיג התקדמות ניכרת בנושא
היערכותה של המדינה לרעידות אדמה ! לא חל שיפור ניכר בתחו זה ,ובכלל זה לא
הוסדר תקצוב ההיערכות ,וא& לא פריסתו על פני שני להקלת הנטל התקציבי של
חיזוק המבני .לפיכ על הממשלה ! ובכלל זה השר זאב בנימי בגי ,שר האוצר מר
יובל שטייני) ,ראש הממשלה ושר הבריאות מר בנימי נתניהו ,שר הרווחה
והשירותי החברתיי מר משה כחלו ,שר החינו מר גדעו סער ,השר לביטחו
הפני מר יצחק אהרונובי) ושר הבינוי והשיכו מר אריאל אטיאס ! לקבוע צעדי
אופרטיביי לקידו הנושא ,דהיינו ,להקצות למשרדי הממשלה תקציב מיוחד
לעניי ההיערכות ,להורות לה לחזק מבני שיש לחזק ולוודא שהדבר נעשה.

♦
מבוא
 .1מדינת ישראל שוכנת באזור המועד לרעידות אדמה העלולות לגרו פגיעות בנפש ונזקי
רבי לרכוש .א בעת רעידת אדמה ייפגעו מתקני המכילי חומרי מסוכני ודלקי ,עלול
הדבר לסכ את האוכלוסייה המתגוררת בסמו לאות מתקני .מטרותיה העיקריות של ההיערכות
לרעידות אדמה עתידיות ה בניית מבני )כגו מבני ציבור ובתי מגורי( ותשתיות )כגו גשרי(
על פי תקני בנייה המביאי בחשבו את האפשרות שיתחוללו רעידות אדמה ,וכ חיזוק של
מבני ותשתיות אשר הוקמו שלא על פי תקני אלה.
הפעולות הננקטות במסגרת ההיערכות האמורה נחלקות לפעולות שיש לבצע לפני שמתרחש
האירוע ולתכנו הפעולות שיש לנקוט בזמ האירוע או זמ קצר אחריו כדי להחזיר את החיי
למסלול התקי במידת האפשר  ובייחוד פינוי האוכלוסייה מהאזורי שנפגעו וטיפול בחומרי
מסוכני באזורי אלה .באפריל  2007החליטה הממשלה כי אחריותהעל לטיפול בעור" בכלל
מצבי החירו ,לרבות מצבי חירו שמקור באסונות טבע ,תהיה בידי שר הביטחו )החלטה
 .(1577על פי החלטה אחרת של הממשלה משנת ) 2007החלטה  (2368הוקמה בדצמבר אותה
שנה במשרד הביטחו רשות חירו לאומית ,שמתפקידה לנהל את המשק לאחר התרחשותה של
רעידת אדמה .ג בעקבות מלחמה ואירועי טרור עלולי מבני להיפגע ולהתמוטט ,ולפיכ
פעולות ההיערכות לאחר התרחשותה של רעידת אדמה עשויות להשלי את פעולות ההיערכות
למלחמה ולאירועי טרור.
ההיערכות לרעידות אדמה מוטלת על משרדי הממשלה .באוגוסט  1999הקימה הממשלה ועדת
שרי לעניי ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה )להל  ועדת השרי( והטילה עליה ,בי היתר,
לעסוק במכלול סוגיות ההיערכות לרעידות אדמה ,לרבות קביעת הגורמי האחראי והמוסמכי
לטפל בנושא על כל היבטיו בימי כתיקונ וכ בקביעת הגורמי האחראי והמוסמכי לטיפול
ברעידות אדמה קשות ובנזקי שעלולי להיגר בעטיי .באותו מועד מונה שר התקשורת ליו"ר
הוועדה .בעת הביקורת שימש שר התשתיות הלאומיות ,מר עוזי לנדאו ,יו"ר הוועדה .בדצמבר
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 1999מינתה ועדת השרי ועדת היגוי בימשרדית שחבריה ה נציגי של משרדי ממשלה ,של
התאחדות הקבלני והבוני ושל התאחדות התעשייני )להל  ועדת ההיגוי( .נקבע כי ועדת
ההיגוי תכי תכנית עבודה לטיפול בנושא ,לרבות לוח זמני ,ותביא אותה לאישורה של ועדת
השרי ,וכי היא תשמש גו" המטה של ועדת השרי ותתא את פעילות של משרדי הממשלה
והגופי הממלכתיי האחרי בתחו זה.
האחריות הכוללת להיערכות הממשלה לרעידות אדמה מוטלת בראש ובראשונה על יו"ר ועדת
השרי .שר התשתיות הלאומיות ,מר עוזי לנדאו ,שימש בתפקיד זה מאפריל  2009עד ינואר 2011
 ,והשר זאב בנימי בגי משמש בתפקיד החל מ.9.1.11
 .2בחודשי דצמבר   2009פברואר  2010שב ובדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שנקטו
משרדי ממשלה וגופי ציבוריי אחדי במסגרת ההיערכות לרעידת אדמה עתידית ,ובייחוד
בתחו חיזוק המבני והתשתיות .במסגרת הבדיקה בוצע ,בי היתר ,מעקב אחר תיקו ליקויי
5
שהועלו בדוח של מבקר המדינה משנת  2001בנושא "עמידות מבני ותשתיות ברעידות אדמה"
)להל  הדוח מ .(2001הבדיקה )להל ג  המעקב( נעשתה בוועדת ההיגוי ,במשרד הבינוי
והשיכו ,במשרד להגנת הסביבה ובמינהל התכנו שבמשרד הפני .בירורי השלמה נערכו עד
לסו" שנת  2010ודגש מיוחד בבדיקה נית לאזור הצפו.
בעמ'  283בדוח מ 2001צוינו ההמלצות העיקריות של משרד מבקר המדינה ,כמפורט להל :על
הממשלה לתת את דעתה לסכנות הנשקפות בעקבות רעידת אדמה עתידית ולשקול להקצות
במסגרת תכנית רבשנתית את המשאבי הדרושי לחיזוק מבני )בתי מגורי ,מבני ציבור
ומתקני המכילי חומרי מסוכני( ועליה לפעול בנחרצות לאכיפת התק המחייב בנושא
עמידות של מבני בפני רעידת אדמה .בדוח מבקר המדינה משנת  62004הובאו ממצאי המעקב
אחר הטיפול בליקויי שהעלה הדוח מ 2001בנושא "עמידות מתקני המכילי חומרי מסוכני
ברעידות אדמה".
ביולי  ,2001בעקבות פרסומו של הדוח מ ,2001החליטה הממשלה להטיל על ועדת ההיגוי לדו
בליקויי שהועלו בו ולהציע דרכי לתיקונ ופעולות שיש לנקוט לש כ )החלטה .(367
הממשלה הטילה על הוועדה להתמקד בי השאר בהגדרת תקני הבנייה הדרושי כדי להגביר את
עמידות של מבני בפני רעידות אדמה ,בבקרה על העמידה בתקני אלה ובאכיפת ,בקביעת
סדר עדיפויות לטיפול באזורי המועדי לרעידות אדמה ,בדרכי הטיפול במבני ובמתקני
הנמצאי בסיכו ובחקיקה הנדרשת בנושאי אלה.
‡˙È·¯Ó ˙‡ Â˜È˙ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ,ÔÏ‰Ï ÂË¯ÂÙÈ˘ ,·˜ÚÓ‰ È‡ˆÓÓ ÌÏÂ
.ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰

__________________
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תרחיש להיערכות לרעידות אדמה
במרס  2004אימצה ועדת ההיגוי תרחיש להיערכות לרעידות אדמה שהוכ בעקבות עבודת מטה
שנמשכה כשנה .מדובר בתרחיש ייחוס") 7תכנית שיקו לאומית בעקבות רעידות אדמה"(
שהתבסס על ההנחה שתתרחש רעידת אדמה חזקה בעצמה של  7.5בסול ריכטר בצפו האר,
והיא תגרו נזקי קשי לנפש ולרכוש ,ובכלל זה תפגע במתקני ציבוריי ,במפעלי תעשייה
ובתשתיות או תהרוס אות .לפי אומד שנעשה ,התוצאה הצפויה של רעידת אדמה כזאת היא
 16,000הרוגי 6,000 ,פצועי קשה 83,000 ,פצועי קל 377,000 ,מפוני 10,000 ,מבני
הרוסי ,נזק כבד ל 20,000מבני ונזק בינוני עד קל ל 104,000מבני.
.1

להל פירוט חלק מהנזקי הצפויי לתשתיות ולשירותי חיוניי לפי התרחיש:

˙  : ˙ Â ‡ È ¯ · ‰ Ì Â Áנזקי למתקני רפואיי )בתי חולי ,מרפאות ,בתי מרקחת ,מוסדות
סיעודיי( עקב קריסה מלאה או חלקית שלה; נזקי שייגרמו לצוותי הרפואיי ,לתשתיות
רפואיות חיוניות ,למלאי של תרופות ולמאגרי המכילי מידע רפואי על חולי; שיבושי
באספקת חשמל ומי יגרמו לפגיעה במת טיפול רפואי .בבתי החולי בצפת ,בטבריה ,בחיפה,
בעפולה ,בנצרת ,בנהרייה ובחדרה יושבתו אגפי שלמי ,וכרבע מכלל אנשי הסגל הרפואי
ייעדרו מעבודת.
˙  : Ì È Ó ‰ Ì Â Áצפויות פריצות בצנרת של המוביל הארצי ,בצנרות שבי היישובי ובצנרות
בתו היישובי; צפויי נזקי לקידוחי ולתשתיות השאיבה של המוביל הארצי; שיבושי חשמל
יפריעו לשאיבת מי ולהזרמת; מאגרי מי עלולי להזדה במי קולחי.
˙  : Í Â  È Á ‰ Ì Â Áלמבני חינו צפויי להיגר נזקי ,וחלק עלולי לקרוס; שיבושי
בתחומי החשמל ,המי והביוב ימנעו שימוש במתקני החינו; אנשי צוותי חינוכיי עלולי
להיפגע או להיעדר מעבודת; מער ההסעות עשוי להיפגע.
˙  : ˜ Ï „ ‰ Ì Â Áפריצות בצנרת ובמכלי אחסו של הדלק; פגיעה במשאבות דלק ראשיות;
פגיעה במכלי דלק תתקרקעיי שתגרו לזיהו מי התהו ולסיכוני סביבתיי; התלקחות של
שרפות; פגיעה בכוח האד המטפל בנושא.
˙  : Ï Ó ˘ Á ‰ Ì Â Áהשבתה של תחנת כוח בחיפה; נזקי לתחנות הטורבוגז בחגית ,בקיסריה
ובאלו תבור; נזקי כבדי לשבע תחנות משנה; נפילה של קווי מתח גבוה וקווי מתח עליו
וקריעה של קווי מתח גבוה .תוצאת הנזקי :צפויה הפסקת חשמל כוללת בצפו האר ,למש
שעות אחדות והפסקות חשמל לסירוגי בשאר האזורי.
˙  : ˙ È ˙ ˘ · È ‰ ‰ ¯ Â · Á ˙ ‰ Ì Â Áשניי מהגשרי בחיפה ובקריות יתמוטטו חלקית,
ויציבות של שניי אחרי תיפגע; יתמוטטו שני גשרי בי חיפה לחדרה; התמוטטות של קטעי
כביש תגרו לחסימת כניסות לחיפה ,לטבריה ולנצרת עלית; שתי היציאות מצפת ייחסמו;
כבישי מחו ,לערי וכ רחובות וכבישי בערי חיפה ,טבריה ,צפת ונצרת ייחסמו עקב גלישת
קרקע; כבישי ראשיי בכרמל ייחסמו על ידי כלי רכב שיינטשו;  20%מהרמזורי בצפו יפסיקו
לפעול.
__________________
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בתרחיש ייחוס מתוארי מאפייני איו ותרחישי אפשריי ואירועי העלולי להתרחש שבהתבסס
עליה תתוכנ ההיערכות לאסו עתידי ,ובכלל זה אופ הקצאת המשאבי שישמשו לכ.
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˙  : ˙ ¯ Â ˘ ˜ ˙ ‰ Ì Â Áצפוי להיגר נזק ל 25%ממתקני הבקרה והמיתוג ול 25%מהאנטנות
הסלולריות הנמצאות על גגות הבתי בערי בית שא ,טבריה ,צפת ,עפולה ,נצרת ,חיפה
וירושלי וב 25יישובי אחרי; עלולי להיקרע קווי טלפו עיליי; עשוי להיגר נזק ניכר
ל 25%מהמשדרי בתחנות טלוויזיה ורדיו בצפו; כ 25%מעובדי חברות התקשורת בצפו
צפויי להיעדר מעבודת .בעקבות כ תקשורת בזק ותקשורת בילאומית בצפו עלולה להיפסק
כליל למש שמונה שעות ועלולי לחול שיבושי בשאר האזורי )למעט באר שבע(; צפויי
שיבושי בשידורי רדיו וטלוויזיה בצפו למש שבועות אחדי; כמו כ צפויי שיבושי ועומס
יתר בתקשורת הבילאומית.
˙  : Ì È Î Ù ˘ ‰ ¯ Â ‰ È Ë Â · Â È · ‰ Ì Â Áצפויות  680פריצות בצנרת הביוב; מי ביוב יחדרו
למי תהו; יושבתו ארבעה מפעלי השבת קולחי באזור חיפה.
  : Ì È È ˙ · È · Ò Ì È ˜ Êפריצה בקו המוביל אמוניה מהנמל למכלי; שלוש פריצות בקו שבו
מוזר גז לבתי הזיקוק; היווצרות סדק במכל אחסו של אתיל .בעקבות כ צפויות השבתה של
מפעל האמוניה; הרעלה של כ 500אנשי מאמוניה; דליפה של אתיל.
 .2התרחיש מתאר למעשה את הקשיי הצפויי שבה ייתקלו המחלצי והמסייעי ,והוא
אמור לשמש את הממשלה ואת משרדי הממשלה במסגרת היערכות למניעה או לצמצו של
הנזקי שייגרמו בעת רעידת אדמה .הוא עוסק ברבי מענפי המשק  פרטיי וציבוריי ג יחד 
והוא מצביע על הצור להשקיע במתקני חיוניי )בתי חולי( ובתשתיות כגו כבישי ,גשרי
ותשתיות תקשורת כדי להגביר את עמידות ברעידות אדמה .לפיכ ראוי היה שוועדת ההיגוי,
שאישרה את התרחיש ואת ההיערכות לתוצאותיו הצפויות עוד בשנת  ,2004תציגו לוועדת השרי
או לממשלה כדי שה ידונו במשתמע ממנו ויחליטו א לאמ ,את מסקנותיו ,יקבעו סדר עדיפויות
ויקצו משאבי לצמצו של הנזק הרב לנפש ולרכוש.
Ï˘ ˙Â·È˘È· ÔÂ„ ‡Ï ÒÂÁÈÈ‰ ˘ÈÁ¯˙˘ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ,ÔÎ ‰˙˘Ú ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‡ˆÓ ‡Ï
.ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ Ï˘ Â‡ ‰Ï˘ÓÓ‰
בתשובת יו"ר ועדת ההיגוי ,ד"ר אבי שפירא 8למשרד מבקר המדינה מיוני  2010נאמר כי
פרוטוקולי של דיוני ועדת ההיגוי מתחילת שנת  2004שבה נדו תרחיש הייחוס הועברו לחברי
ועדת השרי .כ נאמר בתשובתו כי יו"ר הוועדה התייחס לתרחיש בישיבות של ועדת השרי ,וכי
התרחיש הוצג ליו"ר ועדת השרי ולחברי הוועדה פעמי אחדות ,ונמסרו לה נתוני על אומד
הנזקי לנפש ולרכוש על פי התרחיש.
Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰‚ˆ‰Ï ÛÈÏÁ˙ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â˜ÒÓ ˙˜Ò‰ÏÂ ÂÓÓ ÚÓ˙˘Ó· ÔÂÈ„Ï ,ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ÈÙÏ Â‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÙÏ ˘ÈÁ¯˙‰
‡.ÂÈÈÚ· ˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ
לאחר מועד סיו ביקורת המעקב ,בספטמבר  ,2010קיבלה ועדת השרי החלטה ובה ציינה כי
היא "רושמת לפניה כי קיי איו מוחשי להתרחשות רעידת אדמה חזקה על העתק י המלח
במועד לא ידוע ,העלולה לגרו במש עשרות שניות להרס מבני ,לאלפי פצועי והרוגי
__________________
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עמידות מבני ותשתיות ברעידות אדמה  תמונת מצב

ולרבבות עקורי מבתיה ,א" במרחק של עשרות קילומטרי משני צידי העתק י המלח" .עוד
צוי בהחלטה כי ועדת ההיגוי הכינה תרחיש נזקי כללארצי המתבסס על בחינת נזקי אפשריי
מרעידות אדמה נדירות ביותר באזור ,וכי ועדת ההיגוי "תכי ותציג לוועדת השרי הערכות
הסתברותיות לתרחישי נזקי מרעידות אדמה ,על בסיס יוחלט על הצור בקביעת קריטריו
הסתברותי ולהכנת תרחיש לאומי מעודכ".

תקצוב ההיערכות לרעידות אדמה
במסגרת חישוב תקציבי ההיערכות לרעידות אדמה יש להביא בחשבו את מגבלת המשאבי
העומדי לרשות הממשלה ואת סדר העדיפות של ניצול .במש השני איתרו העוסקי בנושא
נקודות תורפה הדורשות טיפול )למשל בתי ספר ,בתי חולי ומבני מגורי השוכני באזורי סיכו
גבוה(.
בדוח מ 2001נאמר כי התקציבי שאושרו להיערכות לרעידות אדמה בשני שקדמו לפרסו
הדוח יועדו להכנת תרחישי רעידות אדמה ,לפיתוח כלי תכנו ,להקמת מאגרי נתוני וכד' ,ולא
הוקצו כלל תקציבי לחיזוק מבני ותשתיות כדי להגביר את עמידות ברעידת אדמה.
·‡Ì‡ È¯‰ ,¯ÎÈ ˘¯„‰ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ÂÓÂÎÒ˘ Û‡ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ÁÂ„ Â˙Â
˙·˜ÚÓ‰ ÌÏÂ‡ .˙Á‡ ˙·· ÏÂ„‚ ÌÂÎÒ ˙Âˆ˜‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙ÁÙÈ ,ÌÈ˘ ÈÙ ÏÚ ‰‡ˆ˜‰‰ Ò¯ÙÈ
ÌÈÙÒÎ Â‡ÈˆÂ‰ ‡ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Âˆ˜‰ ‡Ï ÌÈÈ˙˘‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‰ÏÚ‰
.ÌÈ·Ó ˜ÂÊÈÁÏ
ההמלצות העיקריות שהובאו בדוח מ 2001היו כי על הממשלה לתת את דעתה לסיכוני
הנשקפי בגי רעידת אדמה ולשקול להקצות בתכנית רבשנתית את המשאבי הדרושי לחיזוק
מבני ולא להסתפק בהכנת סקרי ,וכי עליה לפעול בנחרצות לאכיפת תק הבנייה המחייב
לעמידות בפני רעידת אדמה.
.21-‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ¯Â˘Ú‰ ÚˆÓ‡· ‰˘ÚÓÏ ÂÏÁ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ¯·„· ÌÈÂÈ„‰
˙‡ˆ˜‰ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰ ‰Ï‡ ÌÈÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ˙Â„Á‡ ÌÈ˘ ˜¯ ,ÂÊÓ ‰¯˙È
.ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,‡˘ÂÏ ÌÈ·‡˘Ó
 .1באפריל  2005החליטה הממשלה למנות ועדת מנכ"לי בראשות מנכ"ל משרד התשתיות
הלאומיות ,אשר תית לממשלה המלצות בדבר הכלי הנדרשי כדי לעודד את חיזוק של
המבני שכבר הוקמו  לרבות מבני מגורי ,מוסדות חינו ,מוסדות בריאות ,מבני ציבור ומתקני
המכילי חומרי מסוכני  כדי להבטיח את עמידות בפני רעידות אדמה .בי היתר הוטל על
ועדת המנכ"לי לקבוע סדר עדיפויות לגבי חיזוק המבני וליצור מקורות מימו לחיזוק של
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מבני שתמ"א  938אינה מספקת פתרו כלכלי בעניינ ,ובייחוד מבני השוכני בפריפריה
ובאזורי סיכו.
ועדת המנכ"לי הגישה את המלצותיה באוגוסט  .2006בהמלצותיה נתנה קדימות לחיזוק מוסדות
חינו ,מוסדות בריאות ומבני מינהל הדיור הממשלתי; הוועדה המליצה ג לחזק את שאר מבני
הציבור שבה מתבצעת פעילות שעליה מופקדי משרדי ממשלה ,כדוגמת מוסדות רווחה ומרכזי
קליטה .ועדת המנכ"לי המליצה כי הממשלה תקציב  10מיליארד ש"ח לחיזוק מבני ציבור ו200
מיליו ש"ח לחיזוק מבני מגורי בבעלות פרטית )שני הסכומי ה בפריסה ל 20שנה(.
עוד המליצה הוועדה כי המנכ"לי של כל משרדי הממשלה יגבשו תכניות לחיזוק כל המבני
שבה מתבצעת הפעילות שעליה ה מופקדי ,וכי תוק ועדה בימשרדית לריכוז התכניות,
ואלה יהיו סמכויותיה :קביעת סדר עדיפויות לאומי לעניי ביצוע החיזוקי בהתא לתכניות
האמורות; קביעת סדר עדיפויות לאומי לעניי ביצוע חיזוקי במבני למגורי שבבעלות פרטית;
הקצאת תקציבי לבדיקות ,לתכנו החיזוקי ולביצוע .הוועדה הציעה קריטריוני לקביעת סדרי
העדיפות האמורי .כמו כ המליצה להנחות את הרשויות המקומיות לקנות ולשכור רק מבני
עמידי בפני רעידות אדמה.
ועדת השרי אישרה באוגוסט  2006את ההמלצות ,והממשלה אישרה החלטה זו בספטמבר 2006
)החלטת ממשלה  .(425לגבי ההיבט התקציבי נאמר בהחלטה כי יו"ר ועדת השרי "יבוא בדברי
ע שר האוצר בנושא הקצאת המשאבי הנדרשי למימו חיזוק של מוסדות חינו ובריאות
ומבני ציבור אחרי ותמיכה בחיזוק מבני מגורי במסגרת יישו המלצות ועדת המנכ"לי .נוכח
היקפי המשאבי הנדרשי ליישו המלצות ועדת המנכ"לי ,ממליצה ועדת השרי כי הסוגיה
התקציבית תובא להכרעת הממשלה בהקד האפשרי ,במסגרת דיוני התקציב לשנת ."2007
˙¯‚ÒÓ· ‡Ï ‡˘Â· ‰„ ‡ÏÂ ‰Ï˘ ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰ÚˆÈ· ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.2008 ˙˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ÌÈÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ· ‡Ï Ì‚Â 2007 ˙˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ÌÈÂÈ„‰
 .2רק ביולי   2008כשנתיי לאחר שוועדת המנכ"לי הגישה את המלצותיה בנושא הקצאת
תקציב לחיזוק מבני ציבור מפני רעידות אדמה  דנה בכ ועדת השרי לענייני חברה וכלכלה
)הקבינט החברתיכלכלי; להל  הקבינט( .הקבינט החליט להקצות תקציב רבשנתי בס 3.5
מיליארד ש"ח ,בפריסה ל 25שני ,החל משנת  ,2009לצור חיזוק מבני ציבור בבעלות
ממשלתית כדי להגביר את עמידות ברעידות אדמה) 10החלטה חכ .(116/מדובר בתקציב שנתי
של  140מיליו ש"ח עבור ארבעה משרדי ממשלה :הבריאות ,החינו ,הרווחה והשירותי
החברתיי וביטחו הפני .הקבינט ג אישר את הקריטריוני לקביעת סדר עדיפויות לחיזוק מבני
הציבור .רק בדצמבר  ,2008כעבור חצי שנה נוספת ,אישרה הממשלה את החלטת הקבינט
)החלטת ממשלה .(4331

__________________
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החלטה  .3537תמ"א  38אמורה לעודד בעלי בתי משותפי לחזק את יסודות המבני בעצמ .ראו
להל.
כאמור ,ועדת המנכ"לי המליצה להקצות תקציב רבשנתי של  10מיליארד ש"ח לחיזוק מבני ציבור
ו 200מיליו ש"ח לחיזוק מבני מגורי בבעלות פרטית )שני הסכומי ה בפריסה ל 20שנה( ,שה
 500מיליו ש"ח ו 10מיליו ש"ח לשנה ,בהתאמה.

עמידות מבני ותשתיות ברעידות אדמה  תמונת מצב

בהחלטה נקבע כי יו"ר ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה יפעל לקידו היישו של החלטת
 פיקוח על ביצוע החיזוק ודיווח על ביצוע,הממשלה ובכלל זה קידו תכנו לחיזוק המבני
.החיזוק
ÌÂ˘ÈÈ ÈÎ 2010 ÏÈ¯Ù‡· ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ÁÂÂÈ„ ,‡¯ÈÙ˘ È·‡ ¯"„‰ ,ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ
.Ï˘Î ¯Â·Èˆ È·Ó ˜ÂÊÈÁÏ Ú‚Â· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰
„ÚÂÓ‰ ÈÙÏ ÌÈ˘ ¯˘Ú ¯·Î Ï·˜Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯Â Ô˙È 4331 ‰ËÏÁ‰Ï ‰ÓÂ„ ‰ËÏÁ‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ
‰˘· ‰˘ È„Ó ÍÎÏ ‰˙ˆ˜Â‰ ÂÏÈ‡ Ì‚ ‡˘Â· ˙¯ÎÈ ˙ÂÓ„˜˙‰ ‚È˘‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ .¯ÂÓ‡‰
ÔÂÈÏÈÓ 100 Ï˘ÓÏ ,‰È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÏÏÎÏ ˙ÈÒÁÈ ÏÂ„‚ ‰È‰ ‡Ï ‰ÓÂÎÒ˘ ˙È·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙
.2009 ˙˘Ï ‰È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó 0.032%-Î Ì¯ÂÚÈ˘˘ ,‰˘· Á"˘
ÌÈ¯˜ÁÓ Â˘Ú :È˘ÓÓ ÈÂÈ˘ ÏÁ ‡Ï ·Âˆ˜˙‰ ÔÈÈÚ· ÈÎÂ ,‰˘Ú ‡Ï ¯·„‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
˙Â¯‰·‰ Â‡ˆÂ‰ ,‰Î¯„‰Â ‰¯˘Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú ,‡˘Â· Ú„ÈÓ „ÂÚ ÛÒ‡Â ÌÈÙÒÂ
‡Ï ÔÈÈ„Ú Ô‰Ó ˙Â„Á‡ ,2010 ¯‡Â¯·Ù ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·) 11413 Ô˜˙Ï ˙ÂÓÏ˘‰Â
È·Ó ÏÏÎ Â˜ÊÂÁ ‡ÏÂ ‡˘ÂÏ ÌÈ·Èˆ˜˙ Âˆ˜Â‰ ‡Ï 2001-Ó ÁÂ„‰ ÔÎÂ‰ Ê‡Ó ÌÏÂ‡ ;(Â¯˘Â‡
.ÌÈÈÂÈÁ ¯Â·Èˆ
ÌÈ·Ó ˜ÂÊÈÁÏ ·Èˆ˜˙ Ì‰Ï ‰˙ˆ˜‰ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙Ú·¯‡˘ ‡ˆÓ ‡Ï
ÔÂÚ„‚ ¯Ó ÍÂÈÁ‰ ¯˘ - ‰Ï‡ ÌÈ„¯˘Ó ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈ¯˘‰Â 12ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘ÓÂ
˜ÁˆÈ ¯Ó ÌÈÙ‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ,Â‰È˙ ÔÈÓÈ· ¯Ó ˙Â‡È¯·‰ ¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ,¯ÚÒ
¯Ó ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ ¯˘Â ‚Âˆ¯‰ ˜ÁˆÈ ¯Ó ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ ¯˘ ,ıÈ·ÂÂ¯‰‡
È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ¯„ÚÈ‰ ÏÚ ˙˜ÙÒÓ ‰„ÈÓ· Ì˙Ú„ ˙‡ Â˙ - Ò‡ÈË‡ Ï‡È¯‡
ÂÓÂÒ¯Ù „ÚÂÓÓ Â¯·Ú˘ ÌÈ˘‰ ¯˘Ú ‰ÎÏ‰Î ÂÏˆÂ ‡Ï˘ Ô‡ÎÓ .‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï
Ô‰· ‚È˘‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ ¯˘‡ - ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ‰ÓÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ 2001-Ó ÁÂ„‰ Ï˘
‡Â‰ ÌÈÈÂÈÁ Â¯„‚Â‰˘ ÌÈ·Ó ˜ÂÊÈÁ .‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ˘ÓÓ Ï˘ ˙ÂÓ„˜˙‰
,‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ ˘Á¯˙‰· ÏÂ„‚ ÔÂÒ‡ ˙Â¯˜Ï ÏÂÏÚ Ì˜ÂÊÈÁ ‡ÏÏÂ ,‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙Ó
.ÚÂÓÏ ÏËÂÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ˘ ÔÂÒ‡
שר הרווחה והשירותי החברתיי לשעבר ח"כ יצחק הרצוג השיב למשרד מבקר המדינה כי לכל
אור כהונתו במשרד הרווחה והשירותי החברתיי הוא נלח ע אנשי משרדו לקבלת תקציב
.,ראוי לפיתוח תשתיות פיזיות למבני הרווחה ברחבי האר
2008 ¯·Óˆ„· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˘Ó· ‡¯ÈÙ˘ È·‡ ¯"„‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ÌÚ ÏÂÚÙÏ ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ¯˘‰ ÏÎ ÏÚ ‰È‰
.‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ÌÂ„È˜Ï ı¯Ó

__________________

. ראו להל.תק בנייה שעניינו עמידות מבני ברעידות אדמה
 דירות שבה גרה אוכלוסייה שמצבה החברתי70,000משרד הבינוי והשיכו מופקד על ניהול של כ
כלכלי קשה יחסית; רבות מאות דירות שוכנות באזורי שיש סבירות גבוהה יחסית שיתחוללו בה
.רעידות אדמה

17

11
12

דוח ביקורת

 .3באפריל  ,2010לאחר מועד סיו הביקורת ,קיבלה ועדת השרי החלטה נוספת בעניי
תקצוב החיזוק של מבני ציבור )רעד ,(3/ובה שבו ונקבעו המסקנות שנקבעו עוד בהחלטה
מדצמבר .2008
¯˘Ï ,Â‰È˙ ÔÈÓÈ· ¯Ó ˙Â‡È¯·‰ ¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˘ÏÂ ¯ÚÒ ÔÂÚ„‚ ¯Ó ÍÂÈÁ‰ ¯˘Ï ,ÔÂÏÁÎ ‰˘Ó ¯Ó ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰ÁÂÂ¯‰
È·Ó ˜ÂÊÈÁÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ‰ÓÂ˘ ÈÎ ıÈ·ÂÂ¯‰‡ ˜ÁˆÈ ¯Ó ÌÈÙ‰ ÔÂÁËÈ·Ï
.Ì˜ÊÁÏ ˘È˘ Ú·˜˘Â Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘ ¯Â·Èˆ‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2010הודיעה עירייה טבריה כי הכינה עוד בשנת 2008
תכניות לחיזוק מבני חינו שהוכיחו שחיזוק המבני כדאי יותר מהריסת ובניית מחדש ,אול
משרד החינו לא העביר אליה עד דצמבר  2010תקציב לביצוע התכנית.
משרד החינו הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה בינואר  2011כי לקראת סו" שנת 2010
הקצה לו משרד האוצר  60מיליו ש"ח ולשנת  2011הקצה לו  80מיליו ש"ח לחיזוק מבני חינו.
מתקציב זה שוריינו  8מיליו ש"ח לחיזוק שמונה בתי ספר בעיר טבריה ,והתקציב יועבר לעירייה
לאחר אישור התכניות והסכמה על אופי החיזוק.
המשרד לביטחו הפני הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי לשירות בתי הסוהר תכנית
לחיזוק שמונה מתקני כליאה ומעצר בעלות של כ 40מיליו ש"ח.
 .4שומה לציי כי ההיערכות להתגוננות בפני רעידות אדמה משולבת בהיערכות המשק לשעת
חירו בנושאי אחרי  מלחמה ,פעולות טרור ,אסו טבע אחר או דליפה של חומרי מסוכני
בהיק" גדול .לכ ג מההיבט התקציבי יש לשלב את ההיערכות להתגוננות בפני רעידות אדמה ע
היערכות המשק לשעת חירו בנושאי אחרי.
בעניי זה יש להדגיש כי אי לראות בהוצאות למימו חיזוק של מבני בפני רעידות אדמה
בזבוז ,אלא השקעה בביסוס ובחיזוק של תשתית המדינה שתישא פירות בטווח הארו.

ועדה מיוחדת לבדיקת ההיערכות והמוכנות לרעידות אדמה
בדצמבר  2007הקימה הכנסת ועדה מיוחדת לבדיקת ההיערכות והמוכנות של מדינת ישראל
לרעידות אדמה )להל  הוועדה המיוחדת( .הוועדה  שחבריה היו שמונה חברי כנסת ,בראשות
חבר הכנסת משה כחלו  הגישה לכנסת ביוני  2008דוח בנושא .ראש רשות החירו הלאומית,
המופקדת על הניהול הלאומי בעת התרחשותה של רעידת אדמה ,הצהיר לפני הוועדה כי מדינת
ישראל אינה ערוכה כראוי לרעידות אדמה .ביולי  2008אישרה הכנסת את מסקנות הדוח
והמלצותיו ,ולהל יפורטו חלק מה:
• לש שיפור ההיערכות לרעידות אדמה ,על הממשלה והגורמי המקצועיי שמינתה ,ובכלל
זה ועדת המנכ"לי ,לקבוע סדר עדיפויות בנושא במישור הלאומי ,ובהתא לכ לקבוע את
התקציבי שיוקצו במסגרת ההיערכות לרעידות האדמה.
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• הממשלה אחראית לבדוק ולחזק מבני שמתבצעת בה פעילות שמשרד ממשלתי כלשהו
מופקד עליה .יש לתת עדיפות גבוהה לחיזוק מבני ממשלתיי המשמשי את הגופי
המעניקי סיוע בשעת חירו ,כגו בתי חולי ומבני משטרה.
• על הממשלה להשתמש באמצעי התקשורת להסברת החשיבות של חיזוק המבני ,ולהבהרה
כי למבני שאינ עמידי נשקפת סכנה של ממש א תתרחש רעידת אדמה.
• על הממשלה להשתמש במענקי והלוואות כדי לעודד חיזוק מבני מגורי באזורי שתמ"א
 38אינה נותנת תמרי ,כלכלי לביצוע חיזוק בשטח.
• יש פער מהותי בי המצב בפועל למצב הרצוי בכל הנוגע לחיזוק גשרי כבישי וגשרי רכבות.
על משרד התחבורה להאי ,את חיזוק של גשרי אלה.
• על המשרד להגנת הסביבה לחייב מפעלי לחזק מתקני המחזיקי בחומרי מסוכני,
שהיפגעות ברעידת אדמה עלולה לפגוע באוכלוסייה ובסביבה ,ולהפעיל את סמכותו
בתחומי הרישוי לגבי מתקני שאינ עומדי בתקני.
• על הממשלה לבחו את אפשרויות ההתראה המוקדמת על רעידות אדמה ולפעול ליישומ
בהקד.
• על הממשלה לקד הקמה של מערכות תקשורת לשעת חירו שישמשו בעת שיתחוללו
רעידות אדמה.
ÈÎ Û‡Â ,‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ·ˆÓ ÏÚ ÈÎ„Ú ÁÂ„ ‰ÈÎ‰ ˙„ÁÂÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰
ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï .ÂÏÂÎ ÁÂ„·Â Ô‰· ÔÂ„˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,˙Â·ÈÈÁÓ ÔÈ‡ ‰È˙ÂˆÏÓ‰
.ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Ï Â‡ ÁÂ„‰ ˙Â˜ÒÓÏ ‰ÒÁÈÈ˙‰ ‰È„¯˘Ó ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰
·Ï˘ ÁÂ„· .˙„ÁÂÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÂÈ„ ˙‡ ‰ÂÂÈÏ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ‰ËÓ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È ‰Ê ÔÈÈÚ
‰˘Ú ‡Ï ËÚÓÎ ÈÎ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÔÚË ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ˘ ·˙Î 2008 ˙˘Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ
„·¯ ·‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ ˘Á¯˙˙˘Î ÈÎÂ ;¯ÎÈ ·Èˆ˜˙ Ì‰Ï ˙Âˆ˜‰Ï ˘¯„˘ ÌÈ‡˘Â Ï˘ ÌÈÈÚ
ˆ‡Â‰ ÌÈÈÂÈÁ Â¯„‚Â‰˘ ÌÈ·Ó ˜ÂÊÈÁ ÈÎ ÔÈÈˆÏÂ ¯ÂÊÁÏ ˘È .Û˜È‰ ·Á¯ ÈÓÂ‡Ï ÔÂÒ‡ ÈÂÙ
.Ì˜ÂÊÈÁÏ ÏÂÚÙÏ ÏËÂÓ ‰ÈÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙Ó

חיזוק גשרי
החברה הלאומית לדרכי בישראל בע"מ  המופקדת על בניית גשרי בדרכי ביעירוניות ועל
תחזוקת  הודיעה במרס  2010למשרד מבקר המדינה כי עשתה סקר בנושא עמידות של עשרה
גשרי ברעידות אדמה ,ובהתא לתוצאות חיזקה אחד מגשרי אלה .עוד הודיעה החברה כי היא
משדרגת את מערכת המידע שלה לצור תכנו בנושאי תחזוקה הקשורי לאסונות טבע ,ובה
רעידות אדמה ,וכי לאחר שיושל השדרוג היא תוכל לקבוע תכנית עבודה שבמסגרתה יובאו
בחשבו שיקולי הנוגעי לעמידות של גשרי בנזקי רעידות אדמה.
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חיזוק בתי חולי
 .1בדוח מ 2001העיר מבקר המדינה בעניי הבנייה במתח בית החולי יוספטל שבאילת כי
מאחר שאילת מרוחקת יחסית מיתר אזורי האר ,המיושבי ,צפוי קושי במת הסיוע שיידרש
לעיר ,ובכלל זה סיוע רפואי ,בעת רעידת אדמה .מכא שחשוב להבטיח את עמידות של מתקני
ומבני שנועדו לתת סיוע ראשוני לאחר רעידת אדמה" .שירותי בריאות כללית" מפעילי בסמו
לרובע שחמו באילת את בית החולי יוספטל ,שהוא בית החולי היחיד בעיר.
מניתוח קווי השבר שסומנו בתכניות המפורטות של רובע שחמו עלה כי ייתכ שמתח בית
החולי נמצא בתחומו של קו שבר גאולוגי .בדוח מ 2001צוי כי "שירותי בריאות כללית" הקימו
בשטח בית החולי מבנה ציבור המוצב על קומת עמודי )המסוכנת במיוחד בעת רעידות אדמה(.
בתשובתו של משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה מתחילת שנת  2001נאמר כי הוא עומד
להציג את הדרישות לתקציב לצור השלמת סקר בכל המוסדות ,כולל בית החולי יוספטל
באילת.
 .2במסמ של משרד ראש הממשלה מספטמבר  132003נאמר כי סקר ראשוני שעשה משרד
הבריאות בבתי החולי "פוריה" בטבריה" ,זיו" בצפת ,וכ "בני ציו" ו"רמב"" בחיפה מלמד
שמרבית המבני בבתי חולי אלה ייהרסו ברעידת אדמה ,וחלק נכבד מהמערכות האלקטרו
מכניות בה יקרוס .בשנת  2008דיווח מנכ"ל משרד הבריאות לוועדה המיוחדת כי מבני רבי
המשמשי את מערכת הבריאות ישני מאוד ואינ בנויי לפי תקני בנייה המביאי בחשבו את
האפשרות שיתחוללו רעידות אדמה; וכי בבתי החולי האמורי צפויי לקרוס אגפי שלמי
ברעידת אדמה חזקה.
È˙· Â˜ÊÂÁ ‡Ï ,ÍÓÒÓ Â˙Â‡ ÁÏ˘˘ ¯Á‡Ï ¯˙ÂÈÂ ÌÈ˘ ˘˘ ,2009 ˙˘ ÛÂÒ· Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ
.‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯ ÈÙ· ÌÈÏÂÁ‰
בשנת  2006עשה משרד הבריאות סקר בשישה בתי חולי השוכני באזורי המועדי לרעידת
אדמה כדי לבחו את הצור להגביר את עמידות בפני אירוע זה .בתי החולי היו" :יוספטל"
באילת" ,כרמל"" ,רמב"" ,ו"בני ציו" בחיפה" ,זיו" בצפת ו"פוריה" בטבריה .על פי הסקר נחו,
לחזק שטח כולל של כ 200,000מ"ר במבני שבאות שישה בתי חולי ,והתקציב הדרוש לכ
הוא כ 20מיליו דולר .המשרד מסר את ממצאי הסקר לוועדת ההיגוי.
˙‡ ·ˆ˜˙Ï È„Î ÌÈ¯˜Ò‰ È‡ˆÓÓ· Â˘Ó˙˘‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Â‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ‡ˆÓ ‡Ï
.‰Â·‚ ÔÂÎÈÒ È¯ÂÊ‡· ¯ÂÓ‡Î ÌÈ‡ˆÓ‰ ,‰Ï‡ ÌÈÏÂÁ È˙· Ï˘ ˜ÂÊÈÁ‰
 .3משרד הבריאות הודיע במאי  2009למשרד מבקר המדינה כי הכי תכנית ובה סדר עדיפויות
לחיזוק בתי החולי הכלליי האמורי לש הגברת עמידות ברעידות אדמה על פי הקריטריוני
שקבעה ועדת המנכ"לי ,אול עקב היק" ההוצאות הכספיות הנדרשות לכ ובהיעדר תקציב
לנושא לא התאפשר ביצוע התכנית.
__________________
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ע זאת ,לאחר מלחמת לבנו השנייה בנה משרד הבריאות בבתי חולי בצפו חדרי מיו ממוגני
בפני נזקי מלחמה ,והדבר הוא בבחינת פתרו חלקי לסוגיית הגברת עמידות של בתי חולי
ברעידות אדמה.
Ë¯Ù· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ÏÏÎ· ‰Ï˘ÓÓ‰ - ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÎ Û‡˘ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
 È˙· ˜ÂÊÈÁ ˙‡ Â·ˆ˜˙ ‡Ï Ì‰ ,‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯ ÈÙ· ÌÈÏÂÁ È˙· ˜ÊÁÏ ˘È˘ ÂËÈÏÁ‰.¯ÂÓ‡Î ,ÌÈÏÂÁ‰

חיזוק מבני מגורי
לפי נתוני משרד הפני ,בשנת  2003היו במדינה כ 171,800מבני מגורי באזורי השוכני
באזורי סיכו גבוה לרעידות האדמה ,והתגוררו בה כ 1.2מיליו נפש .ראוי לציי שמבנה שאינו
עומד בתק הבנייה הוא מסוכ בי שהוא נמצא באזור סיכו גבוה לרעידות אדמה בי לאו.
מבני מגורי שבבעלות המדינה
בדוח מ 2001צוי כלהל .1 :משרד הבינוי השיכו בנה מאות אלפי דירות ברחבי האר ;,את
חלק מכר לציבור ,וחלק עדיי בבעלות המדינה וה מושכרות באמצעות חברות לניהול נכסי.
המשרד והחברות אחראי להחזקת הדירות המושכרות במצב תקי ,ובכלל זה להבטיח את
עמידות ברעידות אדמה .המשרד סקר מדי פע בפע את עמידות של המבני בפני רעידות
אדמה ושכלל את הכלי התאורטיי לסקירת המבני ,וחזר וסקר מבני שכבר נסקרו ,אול
במש יותר מעשר שני לא חיזק ולו מבנה אחד.
 .2מנתוני סקרי שעשה משרד הבינוי והשיכו עולה כי  2,110דירות שהוא בנה בקריית שמונה
ו 2,420דירות שבנה בטבריה ,בצפת ובבית שא )ערי השוכנות באזורי בעלי סיכו גבוה יחסית
לרעידות אדמה( אינ עומדות באמות המידה שקבעו הסוקרי לעניי העמידות ברעידות אדמה,
רוב משו שיש בה קומת עמודי המוגדרת "קומה חלשה" .מדובר בדירות רבות ,והיה ראוי
שמשרד זה ישקול לחזק כנדרש ,א הוא לא עשה זאת.
 .3אזור הצפו הוא אחד ממוקדי הסיכו לרעידות אדמה .בעקבות ממצאי אחד הסקרי הזמי
משרד הבינוי והשיכו בשנת  1996ממהנדס חיצוני לתכנו החיזוק של חמישה טיפוסי מבני
בקריית שמונה; החיזוק המתוכנ כלל תוספת יסודות וחיזוק רכיבי נושאי בקומת הקרקע.
במועד סיו הביקורת דאז ,נובמבר  ,2000טר החל משרד הבינוי והשיכו בחיזוק אות מבני.
משרד הבינוי והשיכו הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה עוד בדצמבר  2000כי בבעלות
המדינה עשרות אלפי דירות שיש לחזק ,ולחיזוק נדרש סכו של כ 2מיליארד שקלי.
משרד מבקר המדינה העיר למשרד הבינוי והשיכו בדוח מ 2001כי א" שמדובר בסכו ניכר,
פריסתו על פני שני רבות יכולה לסייע לעמוד בנטל התקציבי של חיזוק המבני שבבעלות
הממשלה.
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ÔÂÈ„· È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂÈ„‰ ÔÈÈÚÏ ÒÁÈÈ˙‰ ,‚¯·„ÏÂ‚ ¯ÊÚÈÏ‡ ËÙÂ˘‰ ,Ê‡„ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
˘˜˙‡Ê˘ ¯ÂÎÊÏ ÍÈ¯ˆ" :2004 ¯‡ÂÈ· „ÂÚ ‰È„Ó‰ ˙¯Â˜È· ÈÈÈÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÈÈ
‰˜ÒÓ‰ ˙‡Ê .‡·‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ô‡Î ...¯˙ÂÈ· ‰ÚÈ‚Ù ‰È‰˙ ‡È‰Â ¯˙ÂÈ· ‰˘ÏÁ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
˘‡È‰ .‰È„Ó‰ ˙¯ÊÚÏ ‰˜Â˜Ê ‡È‰ .‰ÙÂ˘Á ‡È‰˘ ‰˘ÏÁ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÚ ÌÈ¯·„Ó ÂÁ‡ .ÈÏ
ÌÈ¯·„Ó ÂÁ‡ .‰˘Ú ‡Ï ÌÂÏÎ ËÚÓÎ ‰Ê‰ ‡˘Â· .‰Ê ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂ˙ ‡Ï ‰„·Ï
,„È˙Ú‰ ÏÚ Ì‚ ·ËÈ‰ ·ËÈ‰ ·Â˘ÁÏ ÍÈ¯ˆ Ï·‡ .ÔÂÒ‡ ˙Ú˘Ï ÚÈ‚ ‡Ï˘ È‡ÂÂÏ‰Â ,ÌÈ¯·„ÓÂ
."˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,ÌÈ¯˜Ò· ˜ÈÙÒÓ ‡ÏÂ
בספטמבר  2008מסר מנכ"ל עמידר למנכ"ל משרד הבינוי והשיכו מסמ ובו רשימה של 875
מבני שעמידר מנהלת ורוב המתגוררי בה ה שוכרי; המבני נבנו לפני שנת  1980וה
עומדי בקריטריוני שנקבעו בתמ"א  ;1438יש בה שתי קומות לפחות והתגוררו בה 19,850
משפחות 72% ,מה בשכירות .המנכ"ל הציע לגבש מדיניות בנושא ותכנית רבשנתית שבמסגרתה
ייקבע ,בי היתר ,סדר עדיפויות לחיזוק המבני; מספר הבתי שיחוזקו ייקבע בהתא לתקציבי
שיוקצו לנושא.
בתשובת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכו מנובמבר  2008למנכ"ל עמידר נאמר כי ללא הקצאת
סכומי נוספי מתקציב המדינה לחיזוק מבני מגורי בפני רעידות אדמה לא יקוד הנושא.
‡Ï ËÚÓÎ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘Ó ,ÂÈÈ‰„ ;¯ÂÓ‡‰ ·ˆÓ· ÈÂÈ˘ ÏÁ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
2009 ˙˘· .‰È„Ó‰ ˘ÂÎ¯ Ì‰˘ È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂÈ„‰ Ï˘ ÌÈÈÈ· ˙Â·¯Ï ,ÌÈ·Ó ˜ÂÊÈÁÏ ÏÚÙ
˙,‰ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜·Â ˙Ùˆ· ,Ô‡˘ ˙È·· ,‰È¯·Ë· ÌÈ„Á‡ ÌÈ·Ó Ï˘ Ì˜ÂÊÈÁ ˙‡ „¯˘Ó‰ ÔÎ
·ÈÙÏ ‰˘ 13 ¯·Î ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÔÂÂÎ˙‰ ¯ÂÓ‡Î˘ Û‡ ,‰Ê ÔÈÈÚ· ÏÂÙÈËÏ ËÂÏÈÈÙ ˙¯‚ÒÓ
‡ÏÂ ‰Ê ‡˘ÂÏ ·Èˆ˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˙ˆ˜‰ ‡Ï 2009 ˙˘Ï ÌÏÂ‡Â .1996 ˙˘· „ÂÚ ,ÔÎ
˙ËÏÁ‰ Ì‚ .‡˘ÂÏ ·Èˆ˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˙ˆ˜‰ ‡Ï 2010 ˙˘Ï Ì‚Â ,‰Ï‡ ÌÈ·Ó Â˜ÊÂÁ
„ÚÂÓ· .È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂÈ„Ï ‰ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï (‰˘ÓÂÓ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î˘) 2008 ¯·Óˆ„Ó ‰Ï˘ÓÓ‰
.˜ÂÊÈÁ‰ ÚÂˆÈ·· ÏÁÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
בתשובתו של משרד הבינוי והשיכו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2010נאמר כי הוא פעל
במקרי אחדי לחיזוק מבני ,אול בהיעדר תקציב לא היה ביכולתו לפעול להתאמת של כל
מבני הדיור הציבורי ,לרבות אלה שמכר ,לתקני העכשוויי בכל הנוגע לעמידות בפני רעידות
אדמה.
ÈÂÈ·‰ „¯˘ÓÏÂ ,Ò‡ÈË‡ Ï‡È¯‡ ¯Ó ,ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ ¯˘Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈÈÚ‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ,‡˘ÂÏ ÌÈ‡˙Ó ·Èˆ˜˙ ‰ˆ˜Â‰ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÔÂÎÈ˘‰Â
.‡˘Â· ‰Ú¯Î‰ Ï·˜˙˙˘ È„Î ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÈÙÏ
בתשובה נוספת של משרד הבינוי והשיכו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2011נמסר כי "בימי
אלה" מתגבשת הסכמה בי משרד הבינוי והשיכו ,משרד האוצר והמשרד לפיתוח הנגב והגליל
להקצאת  90מיליו ש"ח לשני  20132011לחיזוק ושיפו ,של מבני מגורי אשר ממוקמי
באזורי בעלי רגישות סיסמית גבוהה ,ואשר רוב המתגוררי בה ה דיירי הדיור הציבורי.
__________________
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‡˘¯ ‡ˆÓ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘Ó˘ Ô‡˘ ˙È·Â ˙Ùˆ ,‰È¯·Ë ,‰ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜ ÌÈ¯Ú· ÌÈ·ÓÏ
˘ÌÈÎÂÒÓ ÌÈ·Ó Ì‰ÈÏÚ ÂÊÈ¯ÎÈ ÌÈ¯Ú Ô˙Â‡ Ï˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ - ˜ÂÊÈÁ ÌÈÂÚË Ì‰
Ï˘ ÌÈÏÚ·‰ ‡Â‰˘ ,ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘ÓÏ Â·ˆ˜ÈÂ Ô‰Ï˘ ÌÈ·Ó ˙ÒÈ¯‰Ï ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ ÈÙÏ
¯Ì‡ .‰˘Ú ¯·„‰˘ ‡„ÂÂÏ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ ¯˘ ÏÚ .Ì˜ÂÊÈÁÏ Ï·‚ÂÓ ÔÓÊ ˜¯Ù ,ÌÈ·Ó‰ ·Â
ÔÓˆÚ· ˜ÂÊÈÁ‰ ˙Â„Â·Ú ˙‡ Úˆ·Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,˘¯„‰ ÔÂ˜È˙‰ ˙‡ Úˆ·Ï „¯˘Ó‰ ·¯ÒÈ
.Â˙ÂÏÚ ˙‡ ‰È„Ó‰ ÔÓ ˙Â·‚ÏÂ
ÔËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎ È„È ÏÚ ‰˘ÚÈ˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÂÊ ÔÈÚÓ ‰ÏÂÚÙ
.‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯· ‰„ÈÓÚ ‰ÈÈ·Ï Ô˜˙· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ‡˘ ÌÈ·Ó
עיריית צפת הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2010כי תפנה למשרד הבינוי
והשיכו בבקשה לקבל את רשימת כל המבני שנסקרו על ידו והטעוני חיזוק ,ומיד ע קבלת
הרשימה יכריז מהנדס העיר על אות מבני כמסוכני לפי חוקי העזר להריסת מבני ויפנה
למשרד הבינוי והשיכו על מנת שיחזק.
היוע ,המשפטי לעיריית קריית שמונה הודיע למשרד מבקר המדינה בפברואר  2011כי לפי
הערכת אג" ההנדסה של העירייה ,לצור חיזוק  57הבנייני שבבעלות המדינה ובניהול עמידר,
ובה  691יחידות דיור דרושה השקעה של  35מיליו ש"ח לפחות ,ובמצבה הכספי של העירייה
לא יהיה ביכולתה לממ את עבודות החיזוק מתקציבה השוט" ,ולו כמימו ביניי.
‰ÈÏÚ ,˜ÂÊÈÁ‰ ˙Â„Â·Ú ‡˘Â· ÔÂÓÈÓ ÈÈ˘˜ ˘È ‰ÈÈ¯ÈÚÏ Ì‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ÔÈÈÚ· ˙ÂÙÏ

מבני מגורי בבעלות פרטית
בדוח מ 2001צוי כי באוגוסט  1999הכי פיקוד העור" תרחיש של רעידת אדמה שמוקדה בדרו
י המלח ,ובו בח במפורט את הנזקי הצפויי בעיר ערד .לצור הכנת התרחיש סקר פיקוד
העור" את כל  1,951המבני בערד והעלה כי צפוי ש 13מבני יתמוטטו ,ל 66ייגר נזק כבד
ול 62נזק בינוני .א" שממצאי התרחיש נמסרו למשרד הבינוי והשיכו ולעיריית ערד ,לא פעלו
גופי אלה לחיזוק המבני שעלולי להתמוטט או להינזק נזק כבד.
בהחלטה של ועדת השרי מאוגוסט  2001נקבע כי בתחו ההיערכות לרעידות אדמה אחראי
משרד הבינוי והשיכו ל"תמיכה במחקר ליצירת בסיס ידע בנושא עמידות מבני ברעידות אדמה,
חיזוק מבני קיימי .הפצת ידע .אכיפה של הכשרה מתאימה לקבלני באמצעות רש הקבלני.
חיזוק בנייני של הדיור הציבורי".
ÏÚÙ ‡Ï Û‡ „¯˘Ó‰ .·ˆÓ· ÈÂÈ˘ ÏÁ ‡Ï 2001-Ó ÁÂ„‰ ÌÒ¯ÂÙ Ê‡Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡Ï‡ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ˘¯„Î ‡˘Â· ‰¯˘Î‰ Ï·˜Ï Ì˙·ÂÁ ˙‡ ÌÈÏ·˜ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï
.ÌÈ¯˜ÁÓ ÚÂˆÈ·· ˜Ù˙Ò‰
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חיזוק מבני בעקבות מלחמת לבנו השנייה
בספטמבר  2006אישרה הממשלה כאמור את המלצות ועדת השרי מאוגוסט  2006בעניי ביצוע
חיזוק מבני לעמידות ברעידות אדמה .במסגרת החלטה זו אימצה הממשלה בי היתר את המלצת
ועדת השרי "לשלב בפעולות השיקו המתבצעות בימי אלה בצפו ג את החיזוק מפני רעידות
אדמה".
.‰ÚˆÂ· ‡Ï ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
יו"ר ועדת ההיגוי הסביר בתשובתו כי לא נפגעה התשתית המבנית של שו מוסד חינוכי ,ולפיכ
בעקבות המלחמה לא השקיעה הממשלה בחיזוק מבני.
משרד מבקר המדינה מציי כי הממשלה לא התייחסה בהחלטתה דווקא למבני שנפגעו במהל
המלחמה ,אלא הורתה לשלב בפעולות השיקו ג את החיזוק בפני רעידות אדמה ,וכאמור הדבר
לא נעשה.

חיזוק מתקני המכילי חומרי מסוכני
אתרי שוני במדינה ,בייחוד באזור מפר ,חיפה ,ה עתירי מתקני המכילי חומרי מסוכני.
פגיעה במתקני אלה עלולה לגרו לפליטה לאוויר של גזי רעילי  למשל אמוניה  המסוכני
לאנשי הנמצאי בסביבת; חומצות וחומרי אחרי עלולי לחלחל לאדמה ,לפגוע בתשתיות
ולחדור למי התהו .על פי תקנות התכנו והבנייה )תסקירי השפעה על הסביבה( ,התשמ"ב,1982
תסקיר השפעה על הסביבה הוא "מסמ הסוקר את הקשר שבי תכנית מוצעת לבי הסביבה שבה
היא מיועדת להתבצע ,לרבות הערכות לגבי השפעות צפויות או חזויות של התכנית על אותה
סביבה ופירוט האמצעי הדרושי למניעת השפעות שליליות" .באמצעות התסקירי באי לידי
ביטוי היבטי סביבתיי בתהלי קבלת ההחלטות של מוסדות התכנו .המשרד להגנת הסביבה
קובע את ההנחיות להכנת תסקירי ,בודק את התסקירי ומחווה את דעתו עליה.
 .1בדוח מ 2001צוי כי המשרד להגנת הסביבה הוציא רק לגבי תכניות בנייה ופיתוח מעטות
הנחיות להכנת תסקירי שייתנו ביטוי לסיכוני שברעידות אדמה .עוד צוי באותו דוח כי בידי
המשרד לא היה הידע הדרוש לבדיקת התסקירי ,ולכ לא היה אפשר לנצל כהלכה את ממצאיה
ולקבוע על פיה הוראות תכנוניות מתאימות.
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··„‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˙‡ ‰Á‰ 15Ï‡¯˘ÈÏ È‚ÂÏÂ‡‚‰ ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ‰ ˙˜È
‡ÌÈÚ‚Â‰ ‰Ï‡ ˙Â·¯Ï ,‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰‰ È¯È˜Ò˙ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂÁ·Ï ˘È ÌÈÂ˙ ÂÏÈ
ÏÂÏÎÏ ˘¯Â„ ‡Â‰˘ ÌÈÂ˙‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì˙Â‡ ÏÏÎ „¯˘Ó‰Â ,‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï
·˙ÔÂ˜È˙Ï ÂÈ˙ÂÚˆ‰Â ÂÈ˙Â¯Ú‰ ˙‡ „¯˘ÓÏ ˘È‚ÓÂ ÌÈ¯È˜Ò˙‰ ˙‡ ˜„Â· ÔÂÎÓ‰ .ÌÈ¯È˜Ò
.˙ÂÈÎ˙‰
 .2המשרד להגנת הסביבה מתנה מת רישיונות עסק והיתרי לעסוק ברעלי 16בעמידה בתקני
שוני העוסקי באיכות הסביבה .עוד באוגוסט  2001דרשה ועדת השרי מהמשרד לאיכות
הסביבה 17לקבוע בהיתרי או ברישיונות עסק של מפעלי ומתקני שכבר הוקמו תנאי הנוגעי
למיגונ בפני רעידות אדמה .במסמ של משרד ראש הממשלה מספטמבר  182003צוי כי במשרד
לאיכות הסביבה הוק בשנת  2002צוות היגוי מקצועי לקביעת רמת הסיכו הנשקפת למפעלי
תעשייתיי עקב רעידות אדמה .הצוות סיי את עבודתו בשנת  ,2003ומשרד זה נמצא בעיצומו
של תהלי יישו מסקנות הצוות באמצעות קביעת תנאי למת רישיונות עסק והיתרי רעלי.
המעקב העלה כי מתחילת שנת  2008עסק המשרד בפיתוח טכניקה שתסייע לקבוע תנאי
להיערכות לא רק לרעידות אדמה אלא ג לפגיעות שמקור במלחמה ,בפיגוע טרור ובתקלות
המתרחשות בעת פעילות שבשגרה.
·‰ÏÂÚÙ· ¯·Â„Ó˘ Û‡ ,‡˘Â· ÏÂÙÈË‰ ÌÏ˘Â‰ ‡Ï 2010 ¯‡Â¯·Ù· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
˘‡,Ô„¯‡ „ÚÏ‚ ¯Ó ,‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï ¯˘‰ ÏÚ .‰È„Ó‰ ÌÚËÓ ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰ ˙·ÈÈÁÓ ‰È
.ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰Ï ‡È·‰ÏÂ ‰¯Â˜‰ È·ÂÚ· ÒÎÈ‰Ï
 .3עוד בדוח של מבקר המדינה משנת  192004נאמר כי תק הבנייה שעניינו עמידות ברעידות
אדמה אינו חל על מתקני תעשייתיי ,וכי חלות עליה דרישות מחמירות יותר .בדיקה של
עמידות מפעלי שיש בה חומרי מסוכני בדרישות תק כזה תספק מידע חשוב להערכת
הסיכו הכרו ברעידת אדמה ולקבלת החלטות בנוגע לחיזוק המפעל המסוכ או להחלפת
מרכיבי שלו .במועד סיו הביקורת דאז ,אוקטובר  ,2003עדיי לא אושר תק לרעידות אדמה
עבור מבני תעשייה ובכלל זה מפעלי מסוכני.
20

Ô∆Î∆˙Ï ÌÈ„Á‡ ÌÈ˜˙ ÌÈ˜˙‰ ÔÂÎÓ ÔÈÎ‰ 2009-2006 ÌÈ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÌÈÏÁ ‰Ï‡ ÌÈ˜˙ ÌÏÂ‡ .(ÌÈÎÂÒÓ ÌÈ¯ÓÂÁ ÌÈÏÈÎÓ‰ ÌÈ˜˙Ó ˙Â·¯Ï) ÌÈÈ˙ÈÈ˘Ú˙ ÌÈ˜˙Ó
„¯˘Ó‰ ÏÚ ‰ÓÂ˘ .ÂÓ˜Â‰ ¯·Î˘ ÌÈ˜˙Ó ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ˘„Á ÌÈ˜˙Ó Ï˘ ‰Ó˜‰ Â‡ ‰ÈÈ· ÏÚ
.ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ˜˙Ó Ï˘ Ì˜ÂÊÈÁÏ ˙ÂÂ¯˙Ù ÚÂ·˜Ï ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï
__________________
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מוסד מחקר ממלכתי בתחו מדעי האדמה ,הפועל במסגרת מינהל מדעי האדמה שבמשרד התשתיות
הלאומיות .הוא נות ייעו ,מקצועי למקבלי החלטות ולגורמי סטטוטוריי העוסקי בתחו זה.
לרבות רישיונות והיתרי בנושא ייצור ,יבוא ,אריזה ,מסחר ,ניפוק ,העברה ,אחסנה ,החזקה ושימוש.
ביוני  2006אישרה הממשלה את שינוי שמו של המשרד לאיכות הסביבה ל"משרד להגנת הסביבה".
 ,(2003) ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‡54 ÁÂ„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Â¯Ú‰עמ' .172
מבקר המדינה.(2004) ·54 È˙˘ ÁÂ„ ,
ֶת ֶכ  תכנית לבנייה או לייצור של מבנה ,מכונה וכדומה ,לרוב באמצעות ייצוג גרפי.
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אכיפת תק הבנייה
כדי למזער את הנזק שרעידת אדמה עלולה לגרו דרוש שהמבני ייבנו בהתא לתק המביא
בחשבו את האפשרות שתתחולל רעידת אדמה .בישראל נקבע לראשונה תק לבנייה עמידה
ברעידות אדמה באמצע שנות השישי של המאה העשרי; בשנת  1975נקבע תק ישראלי חדש 
ת"י ) 413להל  התק( .בשנת  1980עוג התק בתקנות התכנו והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו
ואגרות( ,התש"ל .1970התק עודכ בשני  1998 ,1995ו .212009מבני שנבנו מ 1.1.80ואיל
חייבי לעמוד בתק.
כדי לתכנ ולהקי באזור מסוי מבני ותשתיות עמידי ברעידת אדמה יש להכיר את השברי
הגאולוגיי שרעידות אדמה בה עשויות להיות מורגשות באותו אזור ,את חוזק רעידות האדמה
הצפויות בה ,את מאפייני הקרקע באזור ואת מרחק של המבני ממוקד הרעש הצפוי .הבאת
מאפייני אלה בחשבו במסגרת תכנו מתארי מאפשרת לקבוע את ייעודי הקרקע בהתחשב
בסיכו לאוכלוסייה בעת רעידת אדמה .תכנו מתארי נאות בשילוב תכנו המבני והמתקני לפי
תק לבנייה עמידה ברעידות אדמה ובקרה על יישומו הלכה למעשה ,בכוח להבטיח את עמידות
המבני והמתקני ברעידת אדמה.
 .1בדוח מ 2001צוי כי באמצע שנת  1986החליטה הממשלה כי יש לקבוע הלי לבקרה על
אכיפת התק .אול במועד סיו הביקורת דאז ,כ 15שני לאחר קבלת ההחלטה ,עדיי לא נקבע
הלי כאמור ,ולא יושמו סעיפי התק העוסקי בחובת הבקרה על תכנו ובנייה של מבני שהתק
חל עליה ,22א" שהדבר דרוש כדי לוודא שמבני אלה עמידי ברעידות אדמה.
 .2ב 24.5.01התמוטטה רצפת אול השמחות "ורסאי" בירושלי; עקב ההתמוטטות נהרגו 23
בני אד ונפצעו  .380בעקבות כ החליטה הממשלה בישיבתה ב 29.5.01להקי ,לפי חוק ועדות
חקירה ,התשכ"ט ,1968ועדת חקירה ממלכתית שתבח את סוגיית בטיחות של מבני ומקומות
המשמשי את הציבור ואת סוגיית הפיקוח על עמידת של מבני בתקני הבנייה .בסו" יוני 2001
מינה השופט אהרו ברק ,נשיא בית המשפט העליו באותה עת ,את חמשת חברי ועדת החקירה
ובראש הנשיא בדימוס של בית המשפט המחוזי בירושלי ,השופט ורדימוס זַיילר )להל  ועדת
זיילר(.
)א( על פי החלטת הממשלה היה על ועדת זַיילר לבדוק את מכלול הסוגיות המקצועיות,
המשפטיות והאופרטיביות הנוגעות לאחריות לבטיחות של מבני ושל מקומות המשמשי את
הציבור ,ובייחוד אלה המשמשי לקיו אירועי ציבוריי רבי משתתפי; וכ לבדוק היבטי
אופרטיביי ומשפטיי הנוגעי לאחריות של רשויות מקומיות וארציות ושל גורמי פרטיי 
מתכנני ,יזמי ובעלי  לבטיחות במבני כאמור ,והנוגעי לאכיפת החובה למלא אחריות זו ה
לגבי מבני חדשי וה לגבי מבני שכבר נבנו .בכלל זה היה על ועדת זַיילר להתייחס בבדיקתה
ג לבטיחות של מבני ולעמידות ברעידות אדמה .בדצמבר  2003הגישה ועדת זַילר לממשלה
ופרסמה ברבי דוח סופי על עבודתה ,העוסק במכלול הנושאי הנוגעי לאמצעי להבטחת
__________________
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בתיקו האחרו ,מספטמבר  ,2009שולבה בתק מפה המציגה אזורי שבה תנודות הקרקע בזמ
רעידות אדמה עלולות להיות חזקות במיוחד; באזורי אלה יש לבצע חקירה מפורטת של התשתית
המקומית לצור הפקת המידע הדרוש לש תכנו מבני עמידי ברעידות אדמה.
התק אינו חל על סוגי מבני שפגיעה בה מסכנת אוכלוסייה גדולה ,כגו כורי גרעינייְ ,מ ָכלי
לח ,,מתקני ביטחוניי ומבני תעשיות פטרוכימיות ,והוא קובע כי חלות עליה דרישות מחמירות
יותר מהדרישות המובאות בו.

עמידות מבני ותשתיות ברעידות אדמה  תמונת מצב

בטיחות של מבני ,ובו המלצות לביצוע שינויי מערכתיי  הנהגת "משטר חדש"  בענ"
הבנייה.23
אחת מההמלצות הייתה להפקיד את הפיקוח השוט" על כל שלבי התכנו והבנייה בידי גופי
פרטיי ברמה מקצועית גבוהה ש"על פעילות ויושרת יוטל פיקוח אפקטיבי" )להל  מרכזי
בדיקה( .מרכזי הבדיקה יקיימו פיקוח שוט" על כל שלבי הבנייה  משלב הבדיקה המקצועית של
תכנו המבנה לצור מת היתר בנייה עד שלב מת האישור לקבלת תעודת גמר בנייה .יישו
המלצה זו אמור לספק פתרו לסוגיית חובת הבקרה על תכנו ובנייה של מבני שהתק חל
עליה.
)ב( בסו" מרס  2004מינה שר הפני ועדת היגוי לגיבוש הצעות ליישו המלצות הדוח ,לפי
החלטת הממשלה מפברואר ) 2004החלטה  .(1515באמצע מרס  2005הגישה ועדת ההיגוי
לממשלה את המלצותיה לגבי יותר מ 20נושאי וקבעה שיש ליישמ בתו  6עד  36חודשי
מיו קבלתה של החלטת הממשלה בדבר יישו הדוח.
בי משרד הפני למשרד הבינוי והשיכו התעוררה מחלוקת לגבי המלצות הוועדה להקי "רשות
ממלכתית ...לריכוז הטיפול כולל של התכנו ,הבנייה והפיקוח ...בכפיפות לשר הפני" .כל אחד
מהמשרדי טע שראוי כי הוא ירכז את הטיפול בנושאי אלה .לנוכח מחלוקת זו ביקש שר הבינוי
והשיכו ממזכיר הממשלה לדחות את דיו הממשלה בהצעת החלטה על יישו הדוח הסופי
שהגיש שר הפני.
רק בסו" דצמבר   2006שלוש שני לאחר פרסו הדוח הסופי של ועדת זַילר ו 21חודשי לאחר
שוועדת ההיגוי הגישה את המלצותיה  קיבלה הממשלה החלטה בדבר יישו חלק מהמלצות
הדוח של ועדת ההיגוי )החלטה  .(964בהחלטתה הטילה הממשלה על משרד הפני לפעול,
בתיאו ע משרד הבינוי והשיכו והמשרדי הייעודיי הנוגעי בדבר ,להקמת מכוני בקרה
)מרכזי בדיקה( חו,ממשלתיי אשר יוסמכו לבצע בקרה הנדסיתטכנית על הליכי רישוי הבנייה
ועל ביצוע הבנייה בפועל .מכוני הבקרה יבדקו ,בי השאר ,את התאמת התכנו והביצוע לחוקי,
לתקנות ולתקני הרלבנטיי .ה יחליפו ,ככל הנית ,את הרשויות המבצעות בדיקות הנדסיות
ובטיחותיות בתחומי השוני ,לרבות התגוננות אזרחית ,כבאות והצלה ,יציבות ועמידות בפני
רעידות אדמה ,התחברות לתשתיות ,תקינות מערכות וכיוצא באלה.24
·˙- ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡ ,‡˘Â· ÏÙËÏ ÔÂÎ˙‰ Ï‰ÈÓ ÏÁ‰ 2007 ˙˘ ˙ÏÈÁ
.ÔÈÈÚ· ÏÂÙÈË‰ ÌÏ˘Â‰ ‡Ï - È‡Ò¯Â ÈÓÏÂ‡ ˙Ùˆ¯ ‰ËËÂÓ˙‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ Ú˘˙Î
יו"ר ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה הודיע למשרד מבקר המדינה בינואר  2011כי
בנובמבר ) 2010לאחר מועד סיו ביקורת המעקב( דיווח נציג משרד הפני בדיו שהתקיי
במליאת הוועדה ,כי הוחל בביצוע פיילוט של הקמת מכוני בקרה לאכיפת תקני הבנייה והפעלה
שוטפת בכל הרשויות המקומיות מתוכננת לשנת .2011
__________________

23
24

משרד מבקר המדינה בדק את אופ יישומ של מסקנות הדוח .ראו מבקר המדינה˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,
·˘) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏחלק א( ) ,(2006עמ' .1
בסו 1נובמבר  2009קיבלה הממשלה החלטה )החלטה  (963בנושא "רפורמה בתחו התכנו והבנייה
 רישוי הבנייה" .ההחלטה עסקה ג במכוני בקרה ,ובמסגרתה שבו ונקבעו המסקנות שכבר נקבעו
בהחלטה  964מסו 1שנת  ,2006וה א 1הוצגו ביתר פירוט ובאופ מעמיק יותר.
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‰Ê ‡˘Â· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È˘È ÈÏ‡ ¯Ó ÌÈÙ‰ ¯˘Ï ‡¯Â˜ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯˙Ï‡Ï

תכנית מתאר ארצית מס' 38
בדוח מ 2001נאמר כי באוקטובר  1999פנתה מנהלת מינהל התכנו לשר הפני דאז ,נת שרנסקי,
וציינה כי התעוררה ביתר חריפות שאלת העמידות ברעידות אדמה של המבני שהוקמו בישראל
לפני שנכנס לתוק" תק  ,413ובייחוד מבני מגורי על קומות עמודי שהוקמו עד שנות השמוני
של המאה העשרי .מנהלת מינהל התכנו דאז הציעה לעודד בעלי מבני אלה לחזק את שלדי
המבני על ידי מת אישור לסגירת קומות העמודי במבני באופ שבעליה יוכלו לנצלה
למטרות מסחריות .באותו דוח ציי מבקר המדינה כי תקנות הקושרות אישור תוספות בנייה
לחיזוק המבנה בידי בעלי הנכסי עשויות לעודד אות לחזק מבני בלא שיהיה צור להשתמש
בכספי ציבור.
באפריל  2005אישרה הממשלה את "תמ"א   38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבני קיימי מפני
רעידות אדמה" על פי החלטה  .3537סעיפי אחדי של התכנית תוקנו בשני  2007ו.2010
בהחלטה האמורה הטילה הממשלה על ועדת המנכ"לי לפעול לתיקו חוק המקרקעי ,התשכ"ט
 ,1969וחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ,1965לצור יישו התמ"א; להנחות את הרשויות
המקומיות ואת משרדי הממשלה בעניי חיזוק המבני; לקבוע תכנית פעולה בנושאי פרסו,
הדרכה וריכוז מידע בנושא.
 : ‰ ¯ Â ‡ È ˙ Â ˙ È  Î ˙ ‰ ˙ ¯ Ë Ó .1התכנית חלה על כל שטח המדינה ונוגעת למבני
אשר היתרי הבנייה לבניית הוצאו לפני  .1.1.80מטרת התכנית לקבוע הסדרי תכנו לשיפור
מבני ולחיזוק לצור הגברת עמידות בפני רעידות אדמה .תמ"א  38אמורה לעודד בעלי בתי
משותפי לחזק את יסודות המבני בעצמ ,באמצעות קביעת אמצעי עידוד כלכליי ומינהליי.
לצור זה יינקטו שתי פעולות :הראשונה  יצירת מסגרת סטטוטורית שתאפשר מת היתרי בנייה
בהלי מקוצר לביצוע שינויי במבני לצור חיזוק בלי לשנות את התכנית המפורטת החלה על
המבני ,והשנייה  קביעת תנאי למימוש תוספות הבנייה שיותרו בעקבות חיזוק המבני .לבעלי
הבתי הוקנתה  לפי בחירת  אחת מזכויות הבנייה האלה :סגירה ומילוי של קומה מפולשת;
הקמת קומה נוספת; הקמת אג" נוס"; הרחבת דירות קיימות במבנה .נית לשלב בי האפשרויות
השונות .משרד הפני ומינהל התכנו הפיצו לרשויות המקומיות ולוועדות המקומיות לתכנו
ולבנייה חוזרי המדריכי אות כיצד לייש את תמ"א  38בתחומי שיפוט ,והנחו אות "לעשות
ככל שביכולת כדי להפיק מהתמ"א את התועלת הראויה ולהשתמש בה כמנו" להגברת עמידות
מבני קיימי בפני רעידות אדמה".
 : ˙ È  Î ˙ ‰ Ì Â ˘ È È · ˙ Â Ï · ‚ Ó .2דברי ההסבר לתמ"א  2538הבהירו כי ההתמודדות ע
הסכנות הטמונות ברעידות אדמה מחייבת התייחסות כוללת המקיפה נושאי רבי ,וכי התמ"א
__________________
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דברי ההסבר אינ חלק מהתמ"א .ה מסבירי ענייני עקרוניי הנוגעי אליה .מינהל התכנו הכינ
וצירפ לתמ"א.

עמידות מבני ותשתיות ברעידות אדמה  תמונת מצב

היא רק נדב אחד במכלול ההסדרי הנדרשי להיערכות לרעידות אדמה .בדברי ההסבר צוינו
בעיות אחדות הנוגעות ליישו התכנית:
ח י ז ו ק מ ב נ י  ב א ז ו ר י ה פ ר י פ ר י ה  :כאמור ,ברוב האזורי שבצפו האר ,יש
הסתברות גדולה יחסית להתרחשות רעידות אדמה; רוב האוכלוסייה המתגוררת בה לא תוכל
לממ בכוחות עצמה את חיזוק המבני.
‡„ÚÂÈÓ‰ ‰·Ó· ˙ÂÙÒÂ ˙Â¯È„ ˙ÈÈ· - 38 ‡"Ó˙· ÌÈÚˆÂÓ‰ ÌÈ·Ó ˜ÂÊÈÁÏ „Â„ÈÚ‰ ÈÚˆÓ
ÔÈ‡ - ÌÈÏËÈ‰Â ÌÈÒÓÓ ¯ÂËÙ· ÏÂÎ‰Â ˜ÂÊÈÁ‰ ÔÂÓÈÓÏ ‰¯ÂÓ˙· ˘ÂÓÈ˘‰Â Ô˙¯ÈÎÓ ,˜ÂÊÈÁÏ
·ÍÂÓ‰ ˘Â˜È·‰ Ï˘· :‰È¯ÙÈ¯Ù‰ È¯ÂÊ‡· ÌÈ·Ó Ï˘ ˜ÂÊÈÁÏ ˜ÈÙÒÓ ıÈ¯Ó˙ ÌÂ˘Ó Ì‰
‡Ï Â·ÈÈ˘ ˙Â¯È„‰ ˙¯ÈÎÓÓ ‰¯ÂÓ˙‰˘ ÔÎ˙ÈÈ ÍÂÓ‰ Ú˜¯˜‰ Í¯ÚÂ ÌÈ¯ÂÊ‡ Ì˙Â‡· ˙Â¯È„Ï
˙¯˙ÂÂÏ ÂÙÈ„ÚÈ Ì‰Â ,ÌÈÂ·‰ ÌÈÏ·˜Ï ¯È·Ò ÁÂÂ¯ ˙ÁË·‰ÏÂ ÌÈ·Ó‰ ˜ÂÊÈÁ ÔÂÓÈÓÏ ˜ÈÙÒ
.‰˜ÒÚ‰ ÏÚ
בתשובתו הסביר משרד הבינוי והשיכו כי גיבש הצעה להרחבת היק" הזכויות שנותנת התמ"א.
לדעתו קבלת ההצעה תעודד חיזוק מבני ג באזורי שבה החיזוק אינו כדאי מהבחינה
הכלכלית.
ח י ז ו ק מ ב נ י צ י ב ו ר :מבני ציבור בכלל ,ומוסדות חינו בפרט ,משמשי להתקהלות של
ציבור גדול ,ולכ חשוב במיוחד להגביר את עמידות בפני רעידות אדמה .אול על פי דברי
ההסבר לתמ"א אי בתוספות הבנייה האמורות תמרי ,לחיזוק מבני אלה ,מפני שקשה למכור
אות ובכ לממ את החיזוק ואת התוספות.
ח י ז ו ק מ ב נ י מ ג ו ר י  ב נ י ה ו ל ח ב ר ו ת מ ש כ נ ו תÌÈ‡ ‰Ï‡ ˙Â¯È„· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó‰ :26
·ÈÏÎÏÎ ıÈ¯Ó˙ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,38 ‡"Ó˙·˘ „Â„ÈÚ‰ ÈÚˆÓ‡Ó ÌÈÚÙ˘ÂÓ ÌÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ Ì‰ÈÏÚ
.Ì‰È˙· ˙‡ ˜ÊÁÏ
מהאמור לעיל עולה כי מהבחינה המעשית תמ"א  38מוגבלת למבני מגורי בלבד ,וכי היא אינה
ישימה ביישובי שערכי הקרקע בה נמוכי.
 : ˙ È  Î ˙ ‰ Ú Â ˆ È · ˙ Â Ó „ ˜ ˙ ‰ .3למרות חשיבותה של תמ"א  38להצלת חיי,
התקד יישומה רק מעט ,וחוזקו רק מעט מאוד מבני על פיה ,ג באזורי שתוספת זכויות
הבנייה בה משמשת להלכה תמרי ,כלכלי לחיזוק המבני .תוספות בנייה למבנה יש עלולות
להפחית את יציבותו ,וזו אחת הסיבות לכ שהרשויות המקומיות נתנו היתרי הבנייה מעטי בלבד
בהתא לתמ"א .חלק מהדירות אינ רשומות בספרי המקרקעי ,וג בכ יש כדי להקשות את
יישומה של התמ"א .קושי נוס" ביישו התמ"א מקורו בכ שתיקו וחקיקה של חוקי ופרסו
תקנות שנועדו לתמו ביישו נעשו רק שני אחדות לאחר אישורה  בשני .20092007
בספטמבר  2009דיווח מינהל התכנו למועצה הארצית לתכנו ולבנייה על ממצאיו של סקר
שעשה .בסקר נבדקו בקשות לקבלת היתרי בנייה מכוח תמ"א  38אשר הוגשו לוועדות מקומיות
לתכנו ובנייה .הסקר בוצע באמצעות שאלוני שנשלחו למהנדסי הוועדות האמורות ,ובמסגרת
התבקשו המהנדסי להגיש נתוני בנושא .עד סו" ספטמבר  2009השיבו לשאלוני ) 57כ(48%
מכלל הוועדות המקומיות.
__________________

26

חברות ממשלתיות וממשלתיותעירוניות המנהלות את הדיור הציבורי  עמידר ,חלמיש ,חלד,
שקמונה ,פרזות וכ עמיגור )חברה של הסוכנות היהודית(.
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דוח ביקורת

ממצאי הסקר מלמדי על הבעיות בטיפול בבקשות להיתרי בנייה מכוח תמ"א  ,38כמפורט בי
היתר:
)א (

איאפשר להרחיב דירות באזורי צפופי; איאפשר לחרוג מקווי בנייני;

)ב(

חלק מהדיירי לא הסכימו לביצוע עבודות החיזוק ותוספות הבנייה;

)ג(

הוגשו תכניות חיזוק שלא התיישבו ע דרישות שימור באזורי שנועדו לשימור;

)ד(
ירודה;

חלק מהחישובי של חוזק המבני ותכניות החיזוק שהוגשו לוועדות התכנו ה באיכות

)ה( הוגשו תכניות חיזוק שאינ עומדות בדרישות התמ"א לגבי מת עדיפות לניצול זכויות
בנייה קיימות;
)ו(

הוגשו תכניות חיזוק שאינ עומדות בהוראות התמ"א בנוגע להיק" זכויות הבנייה;

 : ‡ " Ó ˙ ‰ È Â  È ˘ .4בינואר  2010אישרה ועדת השרי לענייני פני ושירותי את שינוי
מס'  2לתמ"א  ,38שעיקרו :מת אפשרות להרוס מבנה אשר נדרש לחזקו להגברת עמידותו בפני
רעידת אדמה ולבנות חדש במקומו תו שמירה על הזכויות שמעניקה התמ"א; קביעת הוראות
בעניי תחולת התמ"א על מבני שההיתר לבניית הוצא לפני  1.1.80אול נעשו בה תוספות
בנייה לאחר מכ; אשר למבנה שיש בו קומה מפולשת :נוס" על האפשרות לסגור קומה זו בהתא
לתמ"א נקבעו הוראות בדבר מת אפשרות לבניית קומה נוספת בו.
מינהל התכנו הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מיוני  2010כי מאחר שבעלי נכסי ציפו
שיחול בתמ"א שינוי שיקנה לה זכויות נוספות ]על אלה שכבר ניתנו[ ,ה נמנעו מלפעול על פיה.
ע זאת ,לדעת מינהל התכנו ,הניסיו ממימוש תמ"א  38עד כה מלמד כי היא עוררה מודעות
ציבורית לחשיבות חיזוק המבני .לדבריו ,מלכתחילה לא נועדה התמ"א לפתור את כל הבעיות
הכרוכות בהיערכות המדינה לרעידות אדמה ,וג א במש שני יחוזקו רק כמה מאות מבני
מכוח התמ"א תהיה בכ תרומה משמעותית לנושא.
˙Â„ÈÚ¯Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï „ÈÁÈ‰ ÈÏÎ‰ ‰È‡ 38 ‡"Ó˙ ÔÎ‡ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡„:Ì‰· ˜ÒÂÚ ‰Ê ÁÂ„˘ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÙÒÂ ÌÈÚˆÓ‡ ËÂ˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎÂ ,‰Ó
ÌÈ·˘Á˘ ÌÈ·Ó ˜ÂÊÈÁ ,Ì˜ÂÊÈÁÏ „Â„ÈÚ Ô˙ÓÂ ‰È¯ÙÈ¯Ù‰ È¯ÂÊ‡· ÌÈ·Ó ˜ÂÊÈÁÏ ÚÂÈÒ
ÌÈÏÈÎÓ‰ ÌÈ˜˙Ó ˜ÂÊÈÁÏ ÌÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯˘È‡˘ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÈÙÏ ÌÈÈÂÈÁ
.‰˙˘Ú ‡Ï ¯ÂÓ‡Î ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÌÈ¯·„ ,ÌÈÎÂÒÓ ÌÈ¯ÓÂÁ
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סיכו
¯„Ò ÏÚ ˙‡ˆÓ ‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯ ÈÙ· ˙ÂÈ˙˘˙Â ÌÈ·Ó Ï˘ Ì˙Â„ÈÓÚ ˙ÁË·‰Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰
ÌÈ·Èˆ˜˙ Âˆ˜Â‰ ‡Ï ÌÏÂ‡ .‰ÙÚ ˙ÈÏ‰ÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÎÂ¯Î ‰˙ÈÈ‰Â ·¯ ÔÓÊ È¯Â·Èˆ‰ ÌÂÈ‰
˙Â¯ÓÏ ,˙ÂÈ˙˘˙Â ÌÈ·Ó ˜ÂÊÈÁÏ - ÌÈË˜ ÌÈÓÂÎÒ· ÂÏÂ - ÌÈÙÒÎ Â‡ˆÂ‰ ‡ÏÂ ÌÈÈ˙˘-·¯
˙ÙÈÎ‡ ¯·„· ˙ÂˆÏÓ‰ ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .2001 ˙˘Ó „ÂÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ Â˙ˆÏÓ‰
˙ÂÓÂ˜ÓÂ ÌÈ·Ó ˙ÂÁÈË· ¯·„· ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯È˜Á‰ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â·¯Ï ,‰ÈÈ·‰ È˜˙
˙È¯˜ÈÚ‰ ‰·ÈÒ‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ .‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯ ÈÙ· Ì˙Â„ÈÓÚ ‰Ê ÏÏÎ· ,¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰
˙ÂÈÂËÏ˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙ÂÈË‡ ‡Ï‡ ·Âˆ˜˙ ÈÈ˘˜ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ô˜˙‰ ˙ÙÈÎ‡-È‡Ï
ÏÙËÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï Ú‚Â· ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÂ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓÂ
ÌÈ·Â¯Ó ÌÈ·‡˘Ó ‰¯Â‡ÎÏ Â˘¯„ ‡Ï Â˙¯„Ò‰ Ì˘Ï˘ ,Ô˜˙‰ ˙ÙÈÎ‡ ÔÈÈÚ .¯ÂÓ‡‰ ‡˘Â·
- ÌÈÙ‰ ¯˘Ï ‡¯Â˜ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÂÂ¯˙Ù ÏÚ ‡· ‡Ï ,„·Ï· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·‚‰ ‡Ï‡
.¯˙Ï‡Ï ‰Ê ‡˘Â· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï È˘È ÈÏ‡ ¯Ó
„ÚÂÓ „ÚÂ 2001-Ó ÁÂ„‰ Ï˘ ÂÓÂÒ¯Ù „ÚÂÓÓ ¯·Ú˘ ¯Â˘Ú·˘ ¯ÓÂÏÂ ÌÎÒÏ ‡ÂÙ‡ Ô˙È
‡Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯Ï ‰È„Ó‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ¯ÎÈ ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ‡Ï ·˜ÚÓ‰ Ï˘ ÂÓÂÈÒ
˙¯ÎÈ ˙ÂÓ„˜˙‰ ‚È˘‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ ÍÂ¯‡ ‰Î ÔÓÊ ˜¯Ù·˘ Û‡ ,˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ·Âˆ˜˙ ¯„ÒÂ‰
.‡˘Â·
ÏÚ ,‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯ ÈÙ· Ì˙Â„ÈÓÚ ˙¯·‚‰ Ì˘Ï ÌÈ˜˙ÓÂ ÌÈ·Ó Ï˘ Ì˜ÂÊÈÁ ˙‡ ÔÓÓÏ È„Î
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ıÈÏÓ‰˘ ÈÙÎ ,˙È˙˘-·¯ ˙ÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ· ÍÎÏ ÌÈÙÒÎ ˙Âˆ˜‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰
ÌÈ·ÓÏ ¯˘‡ .¯˙ÂÈ ‰ÏÈÚÈ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ‰È‰˙ ‰‡ˆ˜‰‰ Ô˙Ó Ì„˜ÂÈ˘ ÏÎÎÂ ,2001 ˙˘· „ÂÚ
‡ˆÓ ÂÈ¯˜Ò·Â Ô‡˘ ˙È·Â ˙Ùˆ ,‰È¯·Ë ,‰ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜ ÌÈ¯Ú· ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘Ó ‰·˘
ÌÈ·Ó ‰Ï‡ ÌÈ·Ó ÏÚ ÂÊÈ¯ÎÈ ÌÈ¯Ú Ô˙Â‡ Ï˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ - ˜ÂÊÈÁ ÌÈÂÚË Ì‰˘
‡Â‰˘ ,ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘ÓÏ Â·ˆ˜ÈÂ ‰Ï˘ ÌÈ·Ó ˙ÒÈ¯‰Ï ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ ÈÙÏ ÌÈÎÂÒÓ
‡„ÂÂÏ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ ¯˘ ÏÚ .Ì˜ÊÁÏ È„Î Ï·‚ÂÓ ÔÓÊ ˜¯Ù ,ÌÈ·Ó‰ ·Â¯ Ï˘ ÌÈÏÚ·‰
.‰˘Ú ¯·„‰˘
¯"ÂÈ ÏÚ ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙ÏËÂÓ ‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰
2009 ÏÈ¯Ù‡ ÌÈ˘„ÂÁ· ˘ÓÈ˘ ‰Ê „È˜Ù˙· ;‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ÔÈÈÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ
¯˘‰ Â˙Â‡ ‡ÏÓÓ 9.1.11-ÓÂ ,Â‡„Ï ÈÊÂÚ ¯Ó ,˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯˘ 2011 ¯‡ÂÈ „Ú
Ï·ÂÈ ¯Ó ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ,ÔÈ‚· ÔÈÓÈ· ·‡Ê ¯˘‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â - ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ .ÔÈ‚· ÔÈÓÈ· ·‡Ê
ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ ¯˘ ,Â‰È˙ ÔÈÓÈ· ¯Ó ˙Â‡È¯·‰ ¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ,ıÈÈÈË˘
˜ÁˆÈ ¯Ó ÌÈÙ‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ,¯ÚÒ ÔÂÚ„‚ ¯Ó ÍÂÈÁ‰ ¯˘ ,ÔÂÏÁÎ ‰˘Ó ¯Ó ÌÈÈ˙¯·Á‰
ÌÂ„È˜Ï ÌÈÈ·ÈË¯ÙÂ‡ ÌÈ„Úˆ ÚÂ·˜Ï - Ò‡ÈË‡ Ï‡È¯‡ ¯Ó ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ ¯˘Â ıÈ·ÂÂ¯‰‡
Ì‰Ï ˙Â¯Â‰Ï ,˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ÔÈÈÚÏ „ÁÂÈÓ ·Èˆ˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ˙Âˆ˜‰Ï ,ÂÈÈ‰„ ,‡˘Â‰
.‰˘Ú ¯·„‰˘ ‡„ÂÂÏÂ Ì˜ÊÁÏ ˘È˘ ÌÈ·Ó ˜ÊÁÏ
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