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 מספר אושרו 2014מ־
 מיגון-מסיוע תוכניות
 ממ״דים, בהקמת

 ועד הליכים קיצור
 אלף 200 בניית

 חשבון על ממ״דים
 אחת המדינה-אף

לפועל יצאה לא מהן
3־2 ׳7ענ I □טרסבורג עופר

ענו וא הכסף
 שמה,1ייתדא1נ1הת1

 התחמקת המדינה נו
שלה התינח מפתושת

אלף 100
פתויים בתים
iu׳n ללא  אך • ניצלו דייריו וחיי ממ״ד היה מטיל שנפגע במשמרת בבית

 תוכניות משותפים, בתים לחיזוק פרויקטים שמתבצעים בזמן
 יושמו לא ישנים פרטיים בבתים ממ״דים להוספת ממשלתיות

בסכנה נמצאים 1992 לפני שנבנה בבית שגרים מי התוצאה: •
פטרסבח־ג פר1ע מאת

 אתמול שנורה הפאג׳ר טיל
את גרם משמרת למושב בבוקר

 משני ונזק פרטי, לבית כבד נזק מול
 הדיירים המזל, למרבה בסביבתו. לבתים
 כל שבעוד אלא הממ״ד. בזכות ניצלו
 1992 מאז שנבנו פרטי ובית בניין

 רבים פרויקטים ויש בממ״ד מצוידים
 פרטיים לבתים משותפים, בתים לחיזוק
 שתוכניות למרות פתרון. אין ישנים

 מבנים לחיזוק אושרו רבות ממשלתיות
שנ פרטיים לבתים ממ״דים תוספת או

 מכן (לאחר90ה״ שנות תחילת לפני בנו
 שפו־ מבתים חוץ ממ״ד לבנות חובה יש

אפסי. בשטח שלהן היישום ע,פ), צלו,
איתן", בסיום"צוק ,2014 בספטמבר

 רב־שנתית "תוכנית הממשלה אישרה
שכ )2025 (החלטה הדרום״ לפיתוח

 בהקמת וסיוע לעידוד 6 סעיף את ללה
 משרד מנכ״ל על הטיל הסעיף ממ״דים.

 החירום רשות וראש והשיכון הבינוי
החש עם בתיאום (רח״ל), הלאומית

 התקציבים על והממונה הכללית בת
 מינהל ומנהלת היועמ״ש נציג באוצר,
 בתוך לגבש הפנים, במשרד התכנון

 ול־ חסמים להסרה תוכנית יום 120
 בניית על להקל במטרה הליכים קיצור

 בבתי אחרים מיגון ופתרונות ממ״דים
תכ לאשראי, התייחסות תוך מגורים,

 זה "סעיף כי במפורש נכתב ורישוי. נון
הארץ". כלל על יחול

שע לאחר חודשים שכשלושה אלא
הצוות עבודת הוקפאה ההחלטה ברה

 המעשית התוכנית גיבוש על שהופקד
 זאת, עם .20ה־ לכנסת הבחירות בשל
 ברור לא כי נכתב המדינה מבקר בדוח

ומדוע. העבודה הקפאת על הורה מי
 משרד נציגי ערכו 2016 בתחילת

 הכללית, החשבת והשיכון, הבינוי
 בנושא פגישות העורף ופיקוד רח״ל

גי לצורך הארצית המיגון תוכנית
 למפת בהתאם עדיפויות סדרי בוש

מי תוכנית פורסמה ואף האיומים
 באוגוסט התעכבה. שוב היא אך גון,

להחל הצעה נוסח שוב הועבר 2017
 למשרדים ("מחליטים") ממשלה טת

 אגף התנגדות בשל אך הרלוונטיים,
מס להכין הוחלט באוצר התקציבים

 נערכו מאז לבחירה. אפשרויות פר
לאגף רח״ל נציגי בין פגישות מספר
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 הנוכחית בקדנציה רק אך התקציבים,
ברא צוות לפעול החל הממשלה של

 כי שקבע השיכון, משרד מנכ״ל שות
 כפתרון הממ״ד להגדרת לפעול "יש

 ירוק מסלול ולהפעיל המיטבי המיגון
"הל על הוחלט כן ממ״ד". לרישוי
 לזכאים מועדפת בריבית מדינה וואות

השי משרד זכאי למסלול בדומה
 מוחלשות לאוכלוסיות ומענקים כון,

ורק מטילים שמאוימים ביישובים

 לתושבי מס "הקלות גם הובטחו טות".
דירתם". את למגן המבקשים פריפריה

 הכסף ההמלצות, שלמרות אלא
במש יושמה. לא והתוכנית עבר לא
 התקציבים "אגף כי אמרו השיכון רד

המי כפתרון הממ״ד להגדרת התנגד
 לפתרונות העדפה מתוך המוביל, גון

 אגף נציגי התנגדו כן יותר. זולים מיגון
 בעלות הכרוכות להמלצות התקציבים

מתן על בדגש תקציבית, משמעותית
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