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  :תקציר מנהלים

הגורם לרעידת אדמה ,  הסורי אפריקאירהשב, מדינת ישראל נמצאת על העתק גיאולוגי פעיל  

ולמעשה לא ניתן לחזות את ,  שונות גבוהה מאודםנתון זה קייגבי אך ל,  שנים100 -80חזקה ביותר כול 

מיקום ועוצמת :  בפני רעידת אדמה חזקה תלויה בעמידותו של מבנה. מועד רעידת האדמה החזקה הבאה

  . הקרקע עליו נמצא המבנה ומאפייני הבניה של המבנה; הרעידה

למשרד הבינוי והשיכון שני תחומי אחריות עיקריים דרכם הוא משפיע על ההיערכות   

יה הקיים תקן הבנ. התחום הראשון הוא קביעת תקני בניה ותקנות תכנון ובניה. הלאומית לרעידות אדמה

י תקן "עפ, ואילך' 90ואף ניתן לומר כי מבנים שנבנו בשנות ה , נחשב כיום לסביר' 80החל משנות ה 

לפיכך יש לשים לב למבנים שנבנו . קיימת סבירות גבוהה שיעמדו בפני רעידה חזקה,  המחייב413י "ת

בתחום קביעת . בנייהי תקנות חוק התכנון וה"ולמבנים שנבנו מאוחר מזה שלא עפ' 80לםני שנות ה 

משרד הבינוי והשיכון פועל בצורה סבירה לחלוטין ולפיכך לא נדרשת התערבות חריגה שלך , התקנים

בבניה הקיימת שאינה עומדת בסטנדרטים סבירים של עמידות   בתחום הטיפול.בהליכי קביעת התקנים

  .  איטית ומגושמת להחרידכי זו מתנהלת בצורה, עולה מסקירת פעולות הממשלה בעבר, לרעידות אדמה

מההבט הפיזי התופעה הלא רצויה היא קיומם של מבני . אני מזהה שתי תופעות שאינן רצויות  

. מגורים באחריות משרד הבינוי והשיכון שאינם עמידים בפני רעידות אדמה חזקות הצפויות באזוריהם

ות במשרד הבינוי והשיכון מההבט המנהלי התופעה הלא רצויה היא קיומם של תוכניות מגירה סביר

מתוך החלופות , הבעיה היא לבחור חלופה קיימת אחת.  לפועלםאשר אין ביכולת המשרד להוציא

לצמצום הנזקים למבנים כתוצאה מרעידות אדמה ולמצוא את הדרך המהירה , הקיימות במגירות המשרד

מציאת המשאבים הנכבדים המכשול העיקרי אותו אני מזהה ביישום כול חלופה הוא . ביותר ליישומה

בנוסף אני . הנדרשים למימוש החלופה ולפיכך פתרון מכשול זה יהיה הקו שינחה אותי בהמלצתי הסופית

שיפור מצבם ; הפיכות; יעילות; גמישות; יישום מהיר: סבור כי הפתרון צריך לשרת את היעדים הבאים

צדק : חשוב שלא לפגוע בערכים הבאיםלעומת זאת . השפעה חיובית על שוק הבינוי; הפיזי של המבנים

  .חברתי ואיכות החיים של הדיירים במבנים

 בניה בקומת הקרקע כאמצעי לחיזוק המבנה וכאמצעי לגיוס -'א: החלופות בינהם השוותי הן  

בחלופה זו המשאבים הכספיים לבנייה מגיעים כתוצאה . כספים לביצוע החיזוקים הנוספים הנדרשים

בחלופה זו יעשה שימוש .  חיזוק מבנים-'ב. ם כתוצאה מתוספת הדירות במבנהמהתוספת לערך המבני

כמו כן אני מציג את חלופת . י הדרוש בו"על מנת לבצע חיזוקים בכול מבנה עפ, בכספי תקציב המדינה

 .אי העשיה כבסיס להבנת המשמעויות של אי העשיה ולא כחלופה לגיטימית לבחור בה

ת סגירת קומת הקרקע כמדיניותך החדשה להיערכות לצמצום המלצתי לך היא לבחור בחלופ

פה זו היא היחידה שיש לה יתרונות וחל. נזקים במבני הדיור הציבורי כתוצאה מרעידת אדמה גדולה

   .כשהחשיבות העליונה היא שהמקור לכסף איננו מתקציב המדינה, מוחלטים בקריטריונים מסוימים



  : מקצועירקע

שכמו כול גבול , יאאפריק-הסורי השבר הוא, צא גבול בין לוחות טקטונייםבתחומי מדינת ישראל נמ

בהצטברות איטית וממושכת של אנרגיה קינטית בתוך הסלעים הנמצאים בעומק של  מתאפין, לוחות טקטוניים

, בה משחררת אנרגיה זו, עם הצטברות המאמצים מגיעה נקודת זמן קריטית ובלתי צפויה. קילומטרים אחדים

מעדויות גיאולוגיות והיסטוריות עולה כי רעידה בעלת ). 'ראה נספח א( המוכרת לנו כרעידת אדמה בצורה

 בסולם ריכטר זו רעידה חזקה פי 7כלומר , שהוא סולם לוגריתמי( ומעלה בסולם ריכטר 6עוצמה חזקה של 

ך לזמן חזרה זה יש א,  שנים80-100היא אירוע החוזר על עצמו בארץ ישראל כול כ , ) בסולם ריכטר6 מ 10

 אדמהה רעידות. שונות גבוהה ביותר ולפיכך בלתי אפשרי לחזות את השנה בה תתרחש הרעידה הבאה

עם . יםרבונזקים  הרוגיםל גרמווהן , 1927-ו 1837 בשניםבארץ ישראל באחרונה היו  שהתרחשו ההרסניות 

  .הרסנית נוספת אדמה רעידת ורנואזתרחש בת כי סבירותחלוף הזמן מאז הרעידה החזקה האחרונה עולה ה

שכול אחד מהם קשה , הערכת עמידותו של מבנה בפני רעידת אדמה מורכבת משלושה משתנים

 על -תגובת האתר) ב). ('ראה נספח ב(איפה היא תורגש , וכפועל יוצא, מיקום ועוצמת הרעידה) א: (לחיזוי

כלומר מהם הכוחות ,  תרחיש של תגובת אתרמבוצע, סמך נתוני הרעידה ועל סמך התשתית עליה בנוי המבנה

יתכנו מבנים זהים באותה העיר אשר עקב הימצאותם על תשתית שונה יגיבו . האופקיים הפועלים על המבנה

יש להעריך האם ,  בהינתן נתוני תגובת האתר-עמידות המבנה) ג). ('ראה נספח ג(אחרת לאותה הרעידה 

  .    המבנה יוכל לעמוד ברעידת האדמה

  

  :רקע מדיניות
למשרד הבינוי והשיכון שני תחומי אחריות עיקריים דרכם הוא משפיע על ההיערכות הלאומית   

בתחום זה מוצדקת ביותר . התחום הראשון הוא קביעת תקני בניה ותקנות תכנון ובניה. לרעידות אדמה

 סוג של מוצר ציבורי כיוון שתקנות בטיחות הן, התערבות המשרד בקביעת כללי המשחק לתפקוד שוק הבניה

את מועד תחילתה של ההיערכות לרעידות אדמה במדינת ישראל ניתן . שאף חברה פרטית לא תשקיע בפיתוחם

בקביעתו של תקן , 60 -שנעשתה באמצע שנות ה, לראות בהתייחסות הראשונה לרעידות אדמה בתקני בניה

תקנות בעוגן  1980 בשנתאשר , 413י "ת, חדשבניה תקן  נקבע 1975בשנת . לבניה עמידה ברעידות אדמה

תקנים מבוססים על ). 2001, מבקר המדינה. (1998-ו 1995 בשנים לאחרונהעודכן  תקן זה. התכנון והבניה

רוב . ולפיכך מטבעם הם הולכים ומשתכללים, שיפורים טכנולגיים ונסיון עולמי הנצברים עם הזמן, ידע

אך ברור כי התקן הנוכחי ,  כתקן סביר במונחי הידע הקיים היום,1980המומחים מתייחסים לתקן שעוגן בשנת 

  . מציב נורמות בניה משופרות מבחינת עמידות לרעידות אדמה

וזאת משום שלצערינו ידוע כי קיים , י איכות התקינה"קשה לקבוע את איכות הבניה בארץ רק עפ  

ם נוצרים הן בשלב התכנון והן בשלב הפערי. פער משמעותי בין התקינה הקיימת לבין ביצוע הבניה בפועל

מהנדסים , ששותפים לה מתכנני הבניה, מצביע על שרשרת כשלים) 2003(ח מבקר המדינה "דו. הביצוע



אם , הנעשים אם מתוך בצע כסף, ועדות התכנון והבניה ברשויות המקומיות והקבלנים, החותמים על התוכניות

, אלו מבין המבנים הקיימים בארץ הינם עמידים לרעידות אדמהעל מנת לבחון . מתוך בורות ואם מתוך רשלנות

י התקנות "מכיוון שיש לגלות ספקנות בריאה לגבי בנייתם עפ, אין זה מספיק לבדוק את שנת הקמתם

חוקי התכנון והבניה הינו תחת אחריותו של  אכיפתהתחום הבעייתי והמורכב של . הרלוונטיות בעת בנייתם

מלבד להערתי הקודמת שיש לקחת אותה , ייר זה לא ארחיב כלל בתחום האכיפהולפיכך בנ, משרד הפנים

  . לתשומת הלב

התחום השני דרכו משרד הבינוי והשיכון משפיע על היערכות לרעידת אדמה הוא בתור היותו גורם   

ותר בתחום הבניה הציבורית היה המשרד שחקן מרכזי בי. אשר יוזם ומוביל בנית דיור ציבורי ומבני ציבור

אשר חלקן נמכרו לציבור , בה בנה המשרד מאות אלפי דירות ברחבי הארץ', 70ועד שנות ה ' 50משנות ה 

משרד ". עמיגור"ו" עמידר"י החברות הממשלתיות "ומושכרות לדיירים ע, וחלקן עדיין בבעלות המדינה

כלומר גם , גוריםהשיכון והחברות הממשלתיות לניהול נכסים אחראיות להחזקת הדירות במצב ראוי למ

כיוון , בניניים אלו רלוונטים ביותר לנושא היערכות לרעידות אדמה. להבטחת עמידותן בפני רעידות אדמה

בניה , )קומת קרקע מפולשת(ורבים מהם נסמכים על עמודים , אם בכלל, שבתקופת בנייתם לא היה תקן מספק

  . ר חזקהאשר נחשבת כבעייתית ביותר ברעידת אדמה המלווה בתגובת את

קביעת תקני בניה והיותו גורם : לאורם של שני תחומי המדיניות בהם משפיע המשרד על ההיערכות הלאומית

  .אתקדם לסקירת המדיניות הקיימת, מרכזי בשוק מבני הדיור

  

  :המדיניות הקיימת

תקן הבניה הקיים הינו . בדומה לחלוקה שעשיתי בסעיף הקודם, את המדיניות אחלק לשני חלקים

תקן , כפי שציינתי קודם. רלוונטי ככלי מדיניות המשפיע על טיבה של הבניה הנוכחית ושל כול בניה עתידית

לפיכך נראה שהמחדל . נחשב כבר שנים רבות כתקן ראוי לבנית בניינים עמידים בפני רעידות אדמה, 413י "ת

משרד הבינוי והשיכון , קניםאני סבור שבתחום קביעת הת. של אי המצאות תקני בניה נאותים שייך לעבר

בהתאם . פועל בצורה סבירה לחלוטין ולפיכך לא נדרשת התערבות חריגה שלך בהליכי קביעת התקנים

  .לכך לא אדון בנייר זה כלל בנושא תיקון תקני בניה

ההיבט השני של המדיניות הוא הצורך לטפל בבניה הקיימת שאינה עומדת בסטנדרטים סבירים של 

מסקירת פעולות הממשלה בעבר נראה כי זו מתנהלת בצורה איטית ומגושמת בנושא . ת אדמהעמידות לרעידו

 כתוצאה חמור לנזק או להרס צפוייםה בארץ מבנים של מבוטל לא מספרההתראה הראשונה על קיומם של . זה

ד נראה כי מאז וע. 1979הגיעה לממשלה כבר ב ,  אפשרית ועל היכולת לשפר את עמידותםאדמה מרעידת

, שילוב של התראות בלתי פוסקות של מומחי ססמולוגיה עם רעידות שהסבו נזק במדינות שונות בעולם, היום

, עריכת סקרים, דיונים בכנסת, ועדות היגוי, להקמת ועדות שרים, גרמו להבאת הנושא לדיונים בממשלה

 אחר צעד לקראת מימושה לכאורה מדובר בהליך תכנוני מורכב המתקדם צעד. בדיקת תוכניות בניה וכדומה



אך מקריאת דוחות מבקרי המדינה אשר עסקו בנושא ההיערכות לרעידות אדמה עולה , של תוכנית כוללת

  :הבאה לידי ביטוי בציטוטים המייצגים הבאים, תמונה עגומה

 לאפשרות ההיערכות שיפור שעניינן, החלטות כמה )קיבלה הממשלה (1990 פברואר ועד 1988 סוף מאז" •
 המועדים בחלוף, בוצעו לא עדיין אלה החלטות מרבית. הפיזית והתשתית הבנייה בתחום אדמה עשר של

 ).1991, מבקר המדינה ("בהחלטתה הממשלה שקצבה, לביצוען

 כתוצאה. משתהה אלה ותלטהח םיישו" נכתב כי אדמה לרעידות ההיערכותלגבי  הממשלה החלטותבנושא  •
 תמודדלה יכד הממשלה משרדי של מתאימה היערכות ןיאו הז בתחום הבנייה תקני יםפנאכ אין עדיין מכך
 הנזקים היקף ואת פגעיםנה מספר את האפשר ככל ולהקטין אדמה רעידת של התרחשות עם כיאות
 .)1994, מבקר המדינה("לרכוש

 מדי שיכלל השיכון שמשרד, עולה הממצאים מן"בנוגע לפעולות משרד השיכון לחיזוק מבנים קיימים כי  •
 יותר במשך, בעת בה. נסקרו שכבר מבנים וסקר וחזר המבנים לסקירת התיאורטיים הכלים את בפעם עםפ

 למעלה במשך פעל) המשרד( "אכן כי המשרד גיבהעל כך ". אחד מבנה ולו המשרד חיזק לא שנים מעשר
 מבנים חיזק לא אכן השיכון משרד אולם לחיזוקם והדרכים מבנים סוגי ולאבחון סקרים לביצוע שנים 10-מ

-כ המדינה בבעלות. מבנים לחיזוק תקציבי מקור אין זה ובחוק התקציב חוק פי על לפעול אמור והוא מאחר
 ).2001, מבקר המדינה ("שקלים מיליארדי 2-כ של סכום נדרש לחיזוקן אשר דירות 107,000

שרד השיכון כמו במ,  שנה האחרונות15-20 -זה ברצוני להדגיש כי מצטייר מצב בו בלסיכום סעיף 

נעשו סקרים וגובשו , נכתבו הנחיות, שופרה המטדולגיה, התבצע תהליך לימוד, בשאר משרדי הממשלה

המדיניות הקיימת לא הצליחה . אך מאומה מזה לא עבר משלב התכנון לשלב היישום, תוכניות מפורטות

  . מידהתחיל לפעולמה שנדרש כיום הוא ל. להוציא תוכניות משולחן התכנונים אל היישום בשטח

  

  תופעה לא רצויה
מההבט הפיזי התופעה הלא רצויה היא קיומם של מבני . לדעתי קיימות שתי תופעות שאינן רצויות

מההבט . מגורים באחריות משרד הבינוי והשיכון שאינם עמידים בפני רעידות אדמה חזקות הצפויות באזוריהם

ת מגירה סבירות במשרד הבינוי והשיכון אשר אין ביכולת המנהלי התופעה הלא רצויה היא קיומם של תוכניו

לשקול חלופות תיכנוניות שונות ולהמליץ על רק יתכן שבפנייתך אלי ציפית ממני . המשרד להוציא לפועל

המנהלית אותה כיוון שלהבנתי התופעה הלא רצויה , ממהלך כזהבמעט אך ברצוני לחרוג , הטובה ביותר

אך ההתנהלות הקיימת של תכנון ממושך הקיימות ת על התוכניות ו ביקוריתכנום אומנ. הגדרתי הינה קריטית

ויש , ולמרות, אינו מתקבל על הדעת במצב שבו הסכנה היא ממשית, ואיטי ללא הוצאה אל הפועל של תוכניות

יש להתכונן לסכנה במהירות האפשרית גם , חוסר הוודאות המוחלט לגבי מועד התממשותה, שיגידו בגלל

  . שאינה מיטביתיר של היערכות במח

  



  הגדרת הבעיה
לצמצום , מתוך החלופות הקיימות במגירות המשרד, בחור חלופה קיימת אחתהבעיה היא ל  

המכשול העיקרי . זקים למבנים כתוצאה מרעידות אדמה ולמצוא את הדרך המהירה ביותר ליישומההנ

פתרון מכשול . בדים הנדרשים למימוש החלופהאותו אני מזהה ביישום כול חלופה הוא מציאת המשאבים הנכ

  . זה יהיה הקו שינחה אותי בהמלצתי הסופית

  

  היקף הבעיה
נאמר כבר במסמך זה שרעידת . על מנת להבין את היקף הבעיה צריך להתייחס גם לסיכוי התרחשותה

הה בזמן החזרה השונות הגבו. 1927כאשר האחרונה היתה ב ,  שנים80-100אדמה חזקה צפויה באזורינו כול 

אך מה שניתן , הופכות את החיזוי לבלתי אפשרי) הזמן בין רעידה אחת לזו שאחריה(של רעידות אדמה חזקות 

לגבי מיקומה ועוצמתה הוכנו מפות . לקבוע בודאות מוחלטת היא שרעידת אדמה חזקה אכן תתרחש לבסוף

  ).  'ג', ראה נספחים ב(המציינות את מיטב התחזית 

מתאר את התוצאות ) ועדת היכל(התרחיש ששורטט בועדת ההיגוי למוכנות לרעידות אדמה 

בין ,  פצועים קשה22,000 -ל 11,000 בין ,  הרוגים10,000 - ל5000  בין :כך אדמה רעידתשל  תוהאפשרי

 בתים 28,000 - ל11,000 ובין , הרוסים לגמרי  בתים7800 - ל3700 בין ,  מפונים230,000 - ל115,000 

 ).2001, ועדת הכנסת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי (שיינזקו

 מהדירות יהיו 20-30%ההערכות הן כי כ ) 2001, מבקר המדינה(י נתוני משרד הבינוי והשיכון "עפ

ם חיזוקים יבהן נדרש אשר דירות 107,000-כ המדינה בבעלותכמו כן מעריך המשרד כי , זקוקות לחיזוקים

נתון זה דומה בקירוב . 2000במונחי מחירי שנת , שקלים מיליארדי 2-כ של סכום נדרשולכך , נותברמות שו

וועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה והוועדה לעניני  (אליהו-ל המשרד שלמה בן"להערכה שהשמיע מנכ

, דולר 8000  -ל רדול 1500  בין נעה דיור יחידת של תיקון עלותכי , )1999, מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

 חישוב גס של כלל עלויות חיזוק מבנים גם במגזר הפרטי הוא .דיור ליחידת דולר 5000 ובממוצע מדובר על 

 כי הערכות לצד ההערכות גבוהות חשוב ביותר לציין.  מיליארד שקלים10של בין מספר מיליארדי שקלים ועד 

הערכה , י החלטת ממשלה"עפ. ח" מיליארד ש40ל הנזקים ברעידה הגדולה שהיתה בתורכיה הן בסדר גודל ש

  .'90אמור היה האוצר להכין עוד בתחילת שנות ה , כלכלית של השפעתה של רעידת אדמה חזקה בישראל

  

  יעדים שמוצע לשרת

ללא מכשולים בירוקרטיים או , החלופה הנבחרת צריכה להיות כזו שתוכל להיות מיושמת במהרה •

 .שלאורו אקבע את המלצתי, זה היעד מספר אחד. פוליטיים



מכיוון שברור כי . י סדרי עדיפויות" החלופה חייבת להיות כזו שניתן יהיה להפעיל אותה עפ-גמישות •

תוך התחשבות במיקום , לא ניתן לשקם את כול הדירות בבת אחת יהיה צורך בפעולה הדרגתית

 . אותו התיקוןלא בכול בנין יבוצע. עמידותו והעלות החיזוקים הנדרשים בו, הבנין

בשיקולי התועלת יש .  יש לבחון באיזו חלופה שיקום המבנים יעשה ביעילות גבוהה יותר-יעילות •

 . חשוב לדעתי להתייחס למספר הנפשות שסכנת קריסת ביתם עליהם תקטן

מעבר להבטחת עמידותם בפני רעידות אדמה יש לבדוק . שיפור מצבם הפיזי של מבני הדיור הציבורי •

 .ם לשפר את חזותם ומצבם הפיזיאם ניתן ג

 .תוספת דירות שעשויה לתת פיתרונות דיור בדיור הציבורי •

 .השפעה חיובית על שוק הבינוי בארץ •

 .רצוי שהחלופה תהיה הפיכה על מנת שתהיה אפשרות בעתיד ליישם ידע הנדסי חדש •

  ערכים שאין לפגוע בהם

 .אזורי פריפרייה יפגעו, קרקעלדוגמא ערך , ן" לא ייתכן שעקב שיקולי נדל-צדק חברתי •

 .יש להתחשב באיכות חייהם של דיירי המבנים •

  

  :החלופות
 בניה בקומת הקרקע כאמצעי לחיזוק המבנה וכאמצעי לגיוס כספים לביצוע החיזוקים -'חלופה א

כך שעל , בחלופה זו תתיר המדינה בניה בקומת הקרקע של המבנים הנמצאים על עמודים. הנוספים הנדרשים

קודם כול חיזוק : יושגו שני דברים, הנחשבת לחולייה החלשה ביציבותם של המבנים,  סגירת קומת הקרקעידי

שכרתם הבניית דירות נוספות בבניין אשר באמצעות , דבר שני. בסיסו של הבית והגברת עמידותו בפני רעידות

י הנדרש "קים נוספים עפאו מכירתם של הדירות ניתן יהיה לממן לא רק את בנייתם אלא גם ביצוע חיזו

באזורי פריפריה בהם ערך הקרקע נמוך יתכן וערך הדירות . במבנים בהם תוספת הבניה בקרקע אינה מספקת

יכך לדעתי לפ, החדשות יהיה נמוך מכדי לכסות על הוצאות בנייתם ובטח נמוך לכסות הוצאות חיזוקים נוספים

 לבין ההפסדים הצפויים בהם ערך הקרקע גבוהישובים יש להקים קרן שתאזן בין הרווחים הצפוים ב

  .בפריפריות

ניתוק תלותו של המשרד במשאבי תקציב המדינה להפעלת כול פרויקט צמצום , ראשית כול: יתרונות החלופה

מעבר לכך חלופה זו יוצרת .  לאנשי המשרד כבר יש את הכלים ליישם את התוכנית.נזקי רעידות אדמה

  . ועשויה להוציא את שוק הבניה מקיפאונוצאותם של כול התשתיות במקוםפתרונות דיור זולים עקב המ

ועשויה להוביל לסגירת קומות קרקע גם במבנים שאין צורך הנדסי בכך , איננה ממוקדת: חסרונות החלופה

תיתכן ; קרן האיזון המוצעת היא כלי בעייתי שעשוי ליצור התנגדויות; ובדרך זו להאיט את קצב הפרויקט

קימת בעיה ; העדר מקום משחק מקורה לילדים; וימת ברמת חיי הדיירים עקב הגדלת השטח הבנויהרעה מס

  .של התמודדות עם התנגדות חלק קטן מהדיירים לשיפוץ



על מנת לבצע חיזוקים ,  בחלופה זו יעשה שימוש בכספי תקציב המדינה-המבנים הקיימים חיזוק -'חלופה ב

חלופה זו ,  בה סגירת קומת קרקע תעשה בצורה רחבה מאוד,'לחלופה אבניגוד . י הדרוש בו"בכול מבנה עפ

 חלופה זו הינה שמרנית .הינה ממוקדת יותר ומשקיעה משאבים אך ורק לטובת הגברת עמידותם של המבנים

מהפכות שאנו יודעים איפה הן מתחילות אך לעיתים , במבני הדיור הציבוריבמובן שאינה יוצרת מהפכות , יותר

  .ות למחוזות אחריםהן מובל

הסרת המכשול בדמות הצורך בהסכמת הדיירים עשויה להביא .  גבוהה של התוכניתיעילות: יתרונות החלופה

לא פוגעת ; גם את תוכניות זו לאנשי המשרד יש את הכלים ליישמה במהירות; להתחלת החיזוקים מהר מאוד

השוק אין חשש לאפלייה המובנית בתוכנית בין עקב ניתוקה של התוכנית מכוחות ; באיכות החיים של הדיירים

  . ישובים שונים

דבר המצריך גיוס תמיכה פוליטית רחבה בהעלאת הנושא ,  תלות מוחלטת בתקציב המדינה: החלופהחסרונות

  . לסדר העדיפויות

  

חלופה זו משמעותה לא לבצע שום פעולה יישומית בתחום של צמצום נזקי .  לא לעשות כלום-חלופת האפס

מכיוון שזו , אני סבור כי חלופה זו אינה ראויה ויש לפסול מלבחור בה. עידת אדמה במבנים הציבורייםר

למרות זאת אני מציין אותה בגלל שאין . חובתה הברורה של המדינה כלפי המתגוררים בדיור שבבעלותה

  .ר את השלכותיהויש להכי,  למעשה שרי הבינוי והשיכון הקודמיםנקטולהתכחש לעובדה שזו החלופה בה 

דירות הועד אז ,  שנה עד להתרחשותה של רעידת אדמה חזקה30-40יתכן מצב שיחלפו : יתרונות החלופה

בכך תיחסך הוצאה מיותרת . ן"משיקולי שוק הנדל) י התקנים"עפ(יפונו ויבנו מחדש ', 50-70שנבנו בשנות ה

  .של ההיערכות לרעידה שלא התרחשה

תה חצובה בקיר שנהרגו על אף שהכתובת הי, ם שהיה ניתן להציל את חייהםהרוגים רבי: חסרונות החלופה

   .כפי שפורט בסעיף היקף הבעיה, ונזעקה קולי קולות

  

כלומר במקום להשקיע בשיפור עמידותו של . כמו כן ניתן לציין כי קיימת חלופה של פינוי ובינוי

ישנה אופציה , דרטים הנחשבים היום לנמוכיםערך שוק נמוך ושנבנה בסטנ, מבנה ישן בעל תוחלת חיים נמוכה

אני לא בוחן אופציה זו לעומק . י הממשלה"י השוק הפרטי או ע"אם ע, להרוס את הבנין ולבנות מבנים חדשים

ובשניהן בהחלט יש מקום לשקול הריסת מבנים כאשר ניתוח ' , או ב' כיוון שהיא איננה נוגדת את חלופות א

  .את עמידות המבנה מראה כי הוא גבוה מעלות בניתו מחדשעלות הבניה הדרושה להבטיח 
  

  

  

  



  השוואה בין החלופות
  .הרקע האפור מציין תחומים בהם חלופה אחת עדיפה בצורה ברורה על החלופה השניה

/  הקריטריון 

  החלופה

  חלופת האפס  חיזוק מבנים קיימים  סגירת קומת קרקע

את השקעה היוצרת נכסים המחזירים   המקור לכסף

  .עלותם

                                            

. ח מתקציב המדינה"כשני מיליאד ש

יש לשים לב כי הערכות התחלתיות 

בדרך כלל מתגלות כגבוהות יותר 

  .בהמשך

  .אין השקעה

בהתחלה עשוי להתעכב עקב התנגדויות   ישום מהיר

אך אין גורם המגביל את , דיירים

  .הקצב

סיום . פן מיידיתחילת יישום באו

הפרויקט רק תלוי בקצב הזרמת 

  .הכסף

  .לא רלוונטי

  גבוהה  גמישות

  

  .לא רלוונטי  גבוהה

אך יש בצידה יצירת , נמוכה יותר  יעילות

  . דירות-משאב  חדש שניתן לסחור בו

אך ההשקעה נטמנת , גבוהה יותר

  .בקירות ואין לה ערך נוסף

  .לא רלוונטי

ניתן .  דירות10,000 -תוספת של כ  תוספת דירות

  .להעביר ישישים לקומת קרקע

רק במקומות בהם סגירת קומת 

קרקע היא הפתרון היעיל ביותר 

  .לחיזוק

  .אין

אומנם אין קושי .  בינונית-נמוכה  הפיכות

, אך את לב התוכנית, בלהוסיף חיזוקים

  .תוספת הדירות לא ניתן יהיה לשנות

ניתן בקלות יחסית לבצע . גבוהה

  .רים אם ידרשחיזוקים אח

ניתן יהיה ליישם 

תוכנית טובה יותר 

  .בעתיד

מצד אחד ירידה עקב הקטנת השטח   איכות חיי הדיירים

מצד שני פוטנציאל לשפיור , הפתוח

  .חזות המבנה ואולי התקנת מעלית

לא צפויה להשתנות בצורה 

  משמעותית

  .ללא שינוי

  

  

  

  

  

  



  :המלצה
,  מספר מרכיבי חוסר וודאות לגבי ישומן של החלופותכי על, מהשוואה בין שלושת החלופות עולה

הקריטריון הראשון . חלופת סגירת קומת הקרקע היא היחידה שיש לה יתרונות מוחלטים בקריטריונים מסוימים

אך לדעתי היא צריכה להיות מסדר שני בשיקולי , שזו אומנם השפעה חיובית של החלופה, הוא תוספת דירות

הקריטריון . שמדובר בהשפעת אגב על מדיניות אחרת ולא על פתרון הבעיה הרלוונטיתכיוון , בחירת החלופה

 בהחלטה על החלופה ותהנחלצריך להיות  לדעתיש, שכפי שהדגשתי קודם,  הוא קריטריון- המקור לכסף-השני

לופה חההיא מתלבט בכותבי שלעניות דעתי זו י נניבתחום זה א' בגלל יתרונה הברור של חלופה א. המועדפת

  . שעליך לפעול למימושה המיידי

 )38א "תמ(לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה קיומה של תוכנית מתאר ארצית את עלי לציין 

הועברה לעיון וועדות (הנמצאת בשלבי אישור אחרונים , י משרד הפנים"המובלת ע, רכות לרעידות אדמהלהיע

י "ע, סקת בשדרוג מבנים פרטיים לקראת רעידות אדמהתוכנית זו עו ).בימים אלו התכנון והבנייה המחוזיות

אם יראו כי הם מבצעים , מתן האפשרות לדירי מבנים פרטיים לבנות תוספות בבניין תוך הגבלת מס השבחה

אני חושב שיש תועלת ביצירת הרמוניה ) א: אני מציין עובדה זו משתי סיבות. את החיזוקים הנדרשים לבניין

בו דירי דירות פרטיות נערכים להגן על דירותיהם עשוי להיווצר לחץ מכיוון דירי במצב ) ב. בשוק הדירות

סיבות אלו אומנם אינם מספיק . המבנים הציבוריים לספק להם את אותה רמה של מוכנות לרעידות אדמה

  .אך משנבחרה החלופה רצוי לתת עליהם את הדעת, חזקות להוות קריטריונים לקביעת החלופה העדיפה

  חלטההצעת ה
כאמצעי לחיזוק המבנה וכאמצעי במבני הדיור הציבורי ת הקרקע ובניה בקומיש לאמץ את חלופת ה  

זאת במטרה לצמצם את הנזקים האפשריים כתוצאה כל , לגיוס כספים לביצוע החיזוקים הנוספים הנדרשים

מתוך , החלטהביישומה של ההחלטה ינתן דגש על פעילות מהירה ליישום ה.  חזקה אפשריתמרעידת אדמה

יקבע לוח זמנים קשיח לתחילת . שאת מועד פגיעתו לא ניתן לחזות, תפיסה שעל המשרד לקדם פני סיכון כבד

, ניםאסור שיהיה זה פרויקט המתמשך לאורך ש. ויקבע מועד לסיום הפרויקט, לשלבי ביניים, פעולות הבנייה

י מיטב הידע הקיים היום במשרד " ינוהל עפהפרויקט. כי אז עולה הסיכוי שרעידת האדמה תקדים את הבינוי

  . ללא השתהות לצורך ביצוע סקרים או פיתוח שיטות, הבינוי והשיכון

  באיםהצעדים ה
 .לקבלת אישור עקרוני, ההחלטה תפורסם בפני הממשלה •

יתכן שתסייע לכך העובדה שהשר מביע . גיוס עובדי המשרד למען החזון החדש שינחה את עשייתם •

 .ללא עוררין, י אימוץ לחיקו של המלצותיהם"בדי המשרד עאת אמונו בעו

כאשר המטרה הראשונית תהיה לסיים מהר , השר ינחה את עובדיו לגבי סדרי העדיפויות לפעולה •

 .ככול האפשר טיפול במספר שכונות על מנת שיהוו מנוף להמשך פעילות מואצת

  .ה בחקיקה או בתקנותיש לקבוע את נהלי הפעולה של קרן האיזון ולהסדיר את פעולת •
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  .1900-1999 בשנים ובסביבתה אלרביש התרחשוש המדא ותרעיד ידקומ: אנספח 

  

על פי המפה ניתן לראות כי רעידות אדמה חזקות מתרכזות בעיקר באזור השבר הסורי 

  .אפריקאי

  

  .2001, מבקר המדינה: מקור          

  

מיקום . סיתבדרך כלל מדובר ברעידות חלשות יח, פעילות סיסמולוגית מתרחשת באזורינו באופן תדיר

אך הסיסמולוגים לא יודעים אם , הופעתן של רעידות חלשות מלמד על מיקום צפוי של רעידות חזקות

או שמא יש לראות בקיומן עדות , פירושן שחרור אנרגיה המרחיק את מועדה של רעידת אדמה חזקה

  .להצטברות רבה של אנרגיה הצפויה להשתחרר בקרוב

  



  פת מקדמים סייסמיםמ: נספח ב

  

  

, בקע ים המלח: מהמפה עולה כי הסיכונים הסייסמים הגבוהים ביותר הם באזורים

  .עמק החולה והגולן, אזור הכינרת, בקעת בית שאן, בקעת הירדן

  

           

 .2001, מבקר המדינה: מקור

 על הקרקע סוג השפעת את בחשבון להביא בלי, הצפויות הקרקע תנודות את הקובע מדדמקדם סייסמי הינו 

  .אלה ודותתנ



  ישראל וצפון במרכז מרביות תוימסיס צמותוע תפמ: נספח ג

  

 המרבית בעוצמה האדמה מרעידת שייגרמו ותשתיות למבנים הנזקים את המפרטת מפה

  .הצפויה
  

  
 .2001, מבקר המדינה: מקור

  

 

 


