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בזחדשלתכנן
www.themarker.com

דירותמיליון:38תמ"אשאחריהיום

מיגוןללאמופקדותיישארו
יעדיהלהשגתמתקרבתלאטיליםואיומיאדמהרעידותלקראתמבניםלחזקשנועדההתוכניתהמחדל:אתחושפתהתכנוןמינהלשלההחלטה
גבוהבסיכוןונתונותהסורי־אפריקאילשברקרובותאלף36לחיזוק,הממתינותהדירותאלפימאותמביןלסכנהחשוףהציבוראתמותירהוזניחתה

מלניצקיגילי

געגועהודיעהתכנוןמינהל

במאילעצורכוונהעלהאחרון

,38תמ"אתוכניתאת2020
שחר־מצדקשהביקורתוספג

נים

$TS1$שחרנים$TS1$

$DN2$שחרנים$DN2$להש־מעברהנדל"ן.בענף
לכות

$TS1$להשלכות$TS1$
$DN2$להשלכות$DN2$,חושףהמהלךהתכנוניות
שלהידואוזלתהמעשחוסראת

והחיזוקהמיגוןבסוגייתהמדינה
מקום,מכלמסוכנים.מבניםשל
המו־שלאישורטעונהההחלטה

עצה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$כדיובנייהלתכנוןהארצית

למחייבת.ליהפך

לכלינהפכה38שתמ"אאף

הריורבמצוקתבמאבקמשמעותי

עירו־להתחדשותמוערףולמסלול

נית,

$TS1$,עירונית$TS1$

$DN2$,עירונית$DN2$התוכניתשלהמקוריהייעור

רעירותלקראתמבניםחיזוקהיה

הכלכלישהמודלאלאאדמה.

כבלתיהתבררהתוכניתשבבסיס

שד־הפריפריהליישוביישים

ווקא

$TS1$שדווקא$TS1$

$DN2$שדווקא$DN2$גבוהבסיכוןנתוןמהםחלק

לסגירתהכוונותעםכעת,יחסית.

מותירהשהמדינהנראההתוכנית,

טיפול.ללאהמבניםמיגוןאת

בסיכון?נמצאותדירותכמה
מנוב-0102שואלים.מיאתתלוי

התכנוןומינהלהשיכוןמשרה
חיזוק.הטעונותדירותאלףכ-018
שלוששלבמבניםבדירותמדובר

עומדותשאינןלפחות,קומות

ארמה.לרעירותהרלוונטיבתקן

פו־ל-8102המדינהמבקרבדו"ח

רסמה

$TS1$פורסמה$TS1$

$DN2$פורסמה$DN2$310יותר:חמורההערכה

ברמותנזקשיספגובנייניםאלף

קלנזקהמקריםברובשונות
כ-82וכןדירות:כמיליוןכלומר

הצפוייםרעועבמצבבנייניםאלף

כבד.נזקלספוג

ומה־והשיכוןהבינויממשרה

רשות

$TS1$ומהרשות$TS1$

$DN2$ומהרשות$DN2$נמסרעירוניתלהתחדשות

,TheMarkerלשאלתבמענה
ביש־דיוריחידותאלףכ-63כי

ראל,
$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$קושעליישוביםבעשרה
בית)כוללהסורי־אפריקאיהשבר

הגלילית,הצורטבריה,צפת,שאן,
קט־ויישוביםאילתשמונה,קריית
נים

$TS1$קטנים$TS1$
$DN2$קטנים$DN2$)סיכוןברמתמוגדרותנוספים
חוקריםמיידי.חיזוקוחייבותגבוהה
בהובלתהעברית,מהאוניברסיטה

נגב,מיהוד"רפייטלסוןערןפרופ׳

שלהחיזוקרקכיב-7102קבעו

הדור־במיוחרגבוהבסיכוןמבנים

שים

$TS1$הדורשים$TS1$

$DN2$הדורשים$DN2$שלהשקעהיחייבמיידיטיפול

חיזוקלצורךוכישקל,מיליארד1.7
הסיכוןבאזורידירותאלף70של
שקל.מיליארדכ-3יידרשו

להתחדשותברשותגורמים

ממ"דבנייתכימעריכיםעירונית

ב-63היסודותשלוחיזוקמשותף

מי7רודמוטיצי7ום:כחלוןמשה

קנטורניבצי7ום:זילברדליתוקניןעומרצי7ום:עקומה"תוצאההאחרונותבשניםהניבה"התוכניתברעננה.38תמ"אפרויקט

החנתההפריפריה

למחוזותבחלוקהכה,עדשניתנו38תמ"אהיתרי

28,900
אביבתל

20,800
מרכז

9,600
חיפה

400

צפון

4,300
דרום

יזמים?חיזוקאומבניםחיזוק

38לתמ"אשהוצאוהיתרים

צפוןמחוזאביבתלמחוז

2018עירוניתלהתחדעוותהרעוותדו"חמקור:

300

200

100

2018עירוניתלהתחדשותהרשותדו"חמקור:

38שתמ"אמודיםהתכנוןבנזינהלבכירים

וכיעירונית,התחדשותשללכלינהפכה

לרעידותממשיתסכנהיששבהןבערים
שימושבהנעשהשלאכמעטאדמה

המוגד־הסיכוןבאזורידירותאלף

רות

$TS1$המוגדרות$TS1$

$DN2$המוגדרות$DN2$אלףכ-002יעלוגבוה,בסיכון
הכלובסךלמבנהבממוצעשקל

בהתב־זאתשקל.מיליאררכ-2.7

סס

$TS1$בהתבסס$TS1$

$DN2$בהתבסס$DN2$בני־,38תמ"אשלהתחשיבעל

כוי

$TS1$בניכוי$TS1$

$DN2$בניכוי$DN2$לייצרשנועדוהתוכניתחלקי

השחקניםעבורכלכליתכדאיות
אתלהניעאמוריםשהיוהפרטיים

יחידותלבנייתזכויותהמהלך:

הגדלתמעליות,תוספתנוספות,

קוסמטי.ושיפוץהדירות

הסיכוןבאזורי
התקדמותאין

מהשניםומחקריםדו"חות

אחת:למסקנהמוביליםהאחרונות

לחיזוקסרורהתוכניתאיןלמדינה
וההח־ריוריחידותאלפימאות

לטה

$TS1$וההחלטה$TS1$

$DN2$וההחלטה$DN2$התכנון,מינהלשלהאחרונה
כלללאישורזכתהלאשבינתיים

הרלוונטיים,הממשלתייםהגופים
השלטוניהכאוסאתמדגישה

במינהלבעודבנושא.והתכנוני

תוכנית38בתמ"ארואיםהתכנון

במרקםהפוגעתמבניםלחיזוק

עי־להתחדשותברשותהעירוני,

רונית

$TS1$עירונית$TS1$

$DN2$עירונית$DN2$התחד־תוכניתבהרואים

שות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$.מזכיריםברשותאפקטיבית

הבנייהמהתחלותנכבהשחלק

מהתחד־יגיעוהבאיםבעשורים

שות

$TS1$מהתחדשות$TS1$

$DN2$מהתחדשות$DN2$פינוי־בינויכוללעירונית

הרשותנתונילפיכך,.38ותמ"א

ב-8102כברחודשיםכמהמלפני

נבנושנמכרומהדירותכ-%41

עירו־התחדשותשלבפרויקטים

נית,

$TS1$,עירונית$TS1$

$DN2$,עירונית$DN2$38בתמ"אמ-%08יותרמהן.

מח־גיאוגרפיתבחינהואולם,

התכנון:מינהלעמדתאתזקת
קועלנבנולא38בתמ"אהדירות
ו-%07הסורי־אפריקאיהשבר

אביבתלבמחוזותממוקמותמהן

בררסט־אנררןנתוני)לפיוהמרכז

ריט

$TS1$בררסטריט$TS1$

$DN2$בררסטריט$DN2$74%יותראףגבוההשיעור).

מב־חיזוקשלהמקורישהיעורכך

נים

$TS1$מבנים$TS1$

$DN2$מבנים$DN2$הנתו־לפימומש.לאבסיכון

נים,

$TS1$,הנתונים$TS1$

$DN2$,הנתונים$DN2$שקיבלוהדירותאלף54מתוך
201ב-382-8102לתמ"אהיתר רקר ,5002-8, 

צפון.במחוזנבנו1%

ההתנגדותכיהיאהמסקנה

עצי־עללהחלטההבנייהבענף

רת

$TS1$עצירת$TS1$

$DN2$עצירת$DN2$מראגהנובעתלא38תמ"א

מאימיולחששהפריפריהלתושבי

מהפגיעהאלאהארמהרעירות

הנ־ובשוויהיזמיםברווחיהצפויה

כסים

$TS1$הנכסים$TS1$

$DN2$הנכסים$DN2$במרכז.דירותבעלישל

מביניםהממשלהבמשררי

בתקצובטמוןשהפתרוןהיטב

החיזוקפעילותהמדינה.מקופת
מסוכנותרירותאלפימאותשל

כלכליתמבחינהכראיתאינה

מחברותלישועהלצפותשאיןכך

הציגובממשלהכה,ערהבנייה.

כךביצוע.ומעטתוכניותהרבה

תמ"אהשקתשמאזבעשורלמשל,

תו־אושרו,2015ועדב-385002

כניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$52-במחוזבלבהבנייניםל

שנמצאתשאן,בביתכוללצפון

אושרודרוםבמחוזגבוה.בסיכון

מיגוןכוללתוכניותכ-501רק
ואשקלון.באשדודטיליםבפני

.2015מאזגםנמשכתזומגמה

מבניםלחיזוקתוכניתבמסגרת

ישוביבששתאדמהרעידתמפני

הש־עלהנמצאיםשכונותשיקום

בית)אילת,הסורי־אפריקאיבר

צפתשמונה,קריתטבריה,שאן,

201ב-2הוקצוהגלילית(והצור

תכנוןעבורשקלמיליון64.8
מא־בלבד.מבניםב-62ובנייה

לה

$TS1$מאלה$TS1$

$DN2$מאלה$DN2$בשלבנמצאיםערייןשבעה

ורקהביצועבשלב15התכנון,

הסתיים.השיפוץמבניםבארבעה

מש־קטןהתקציבב-7102-8102

מעותית:

$TS1$:משמעותית$TS1$

$DN2$:משמעותית$DN2$73-הושק־שקלמיליוןכ

עו

$TS1$הושקעו$TS1$

$DN2$הושקעו$DN2$מבנים24שלבחיזוקשנהבכל

וחמישהבתכנוןעדיין19מהם

בשלביונמצאיםהיתריםקיבלו

שבמחוזהיאהמשמעותביצוע.

52פיב-8102התקבלואביבתל

38תמ"אלתוכניותהיתריםיותר

צפון.במחוזמאשר
דרוםמיגוןפרויקטבמסגרת

מי־1.3החולףבעשורהושקעו

ליארד

$TS1$מיליארד$TS1$

$DN2$מיליארד$DN2$ישניםמבניםבמיגוןשקל

מועצותבארבעיישוביםב-24

רצועתאתהמקיפותאזוריות

הפרויקטבמסגרתובשדרות.עזה
ממ"דים.אלף11ל-קרובנבנו

וב־עירוניתלהתחדשותברשות

פיקוד

$TS1$ובפיקוד$TS1$

$DN2$ובפיקוד$DN2$בימיםמקדמיםהעורף

לה־שמונה,בקריתפיילוטאלה

נעת

$TS1$להנעת$TS1$

$DN2$להנעת$DN2$תקצובשמשלביםמיזמים

התחד־תהליכילצרמיגוןעבור

שות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$,לקי־פועליםואףעירונית
צור

$TS1$לקיצור$TS1$
$DN2$לקיצור$DN2$חסמיםוהסרתתכנוןתהליכי

מבנים.חיזוקעבוררגולטוריים

בשיתוףהעורףבפיקורבנוסף,

הת־ומינהלממשלהמשרריעם

כנון

$TS1$התכנון$TS1$

$DN2$התכנון$DN2$כוללתתוכניתעלעמלים

בצפון,הגבולקויישובילמיגון
עזה,עוטףביישובילמהלךברומה
זאת.שיאפשרלתקצובוממתינים

בשניםהניבה38"תמ"א

אומרעקומה"תוצאההאחרונות

המהנ־איגודיו"רגוברין,יגאל

דסים

$TS1$המהנדסים$TS1$

$DN2$המהנדסים$DN2$לתמ"אותשתיות.לבנייה"

איןובנייההריסהבמסלול38/2
וחי־ארמהלרעירותקשרבכלל

זוק

$TS1$וחיזוק$TS1$

$DN2$וחיזוק$DN2$.לשנותרוציםאםמבנים

רקתקציביםלהקצותישזאת,
אר־לרעידותהמועדיםבאזורים

מה:

$TS1$:ארמה$TS1$

$DN2$:ארמה$DN2$הגלילית,הצורשמונה,קרית
יישוביםאלהועור.אילתטבריה,

בשליושמהלא38תמ"אשבהם

עשוהיזמיםכלכלית.אי־כראיות

באזורידווקאבמסלולשימוש

כלו־כלכלי.זהשבהםהביקוש,

מר

$TS1$כלומר$TS1$

$DN2$כלומר$DN2$לחלוטיןהחטיאההתוכנית
יעדיה".את

המקרקעין,שמאילשכתיו"ר
הקביעה.עםמסכיםמסילתי,חיים

להצלתנוערה38"תמ"אלדבריו,

החייםאיכותלשיפורלאחיים

להתחרשותמתחמיםהדיירים.של

שלאתיכנוניפתרוןהםעירונית
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ייתושכונה.אזורלכלמתאים

לאפשרראשוןבשלבשצריךכן

המסוכבאזוריםרקתמ"א

בשללפורענותשמועדיםנים

הסוריאפריקאי.לשברסמיכות

קטניםבהיקפיםאובהמשךרק

המסלולאתלאפשרישיחסית

להכניסצריכההממשלהדן.בגוש

83תמ"אאתלממןכדילכיסיד

ליזמיםלספקכדיאוסיכוןבאזורי

לכהמהלךאתשיהפכותמריצים

בפריפריה".לכלי

ייפגעוהקטניםהיזמים
הקלעיםמאחוריובינתיים

מולידהרשויותביןהתיאוםחוסר

שאמורבדיוןממש.שלמלחמה

לתכהארציתבמועצהלהיערך

הממשלההקמתלאחרובנייהנון

והרהבינוימשרדצפוייםהבאה

להיאבקעירוניתלהתחדשותשות

בהכרחלא83תמ"אהמשךעל

המקורי.ליעודההנאמנותמסיבות

להמשיךצריכה83"תמ"א

תמבנותלוישזהוככללהתקיים

גנוןעינתאומרתלהתקיים"שיך

להתחדשותהרשותסמנכ"לית

ביוםלעצור"איאפשרעירונית.

שהכךעלויכוחאיןהכל.אחד

היאהתוכניתשלהמרכזיתמטרה

יעדאםגםאךאדם.חייעלשמירה

אתלשתקאסורהושגלאזה

תמ"אהעירונית.ההתחדשותשוק

המשמעותייםהכליםאחדהיא83

בקחדשותדיוריחידותליצירת

כךגםוהיקרותהצפופותרקעות

הארץ".שבמרכז

מודיםהתכנוןבמינהלבכירים

לכלינהפכההתוכניתשבפועל

וכיעירוניתהתחדשותהמאפשר

לרממשיתסכנהיששבהןבערים

בהנעשהשלאכמעטאדמהעידות

חקיקהמבקשיםהםלכןשימוש.

עירוהתחדשותשיאפשרווכלים

חדשבמסלולהארץבמרכזנית

המקומיות.הרשויותדרךשיעבור

הפתרוןמבחינתםשגםנראה

בתימותנההמבניםחיזוקלבעיית

תמריציםוביצירתממשלתיקצוב

פתרושיציעורחבותלתוכניות

לשכונות.כולליםנות

צפויותהמקומיותהרשויות

התכנוןמינהלשלבמהלךלתמוך

ויכולתןסמכויותיהןאתשיגדיל

שלציעירוניתהתחדשותלהבטיח

חידושכמוציבוריתתועלתדה

תעסוקהומרכזיתשתיותותוספת

וציבור.חינוךמוסדותוהקמת

התמקצשכברהיזמיםעבור

צמימנוע83בתמ"אורואיםעו

אינההחדשההמגמהעתידיחה

מנכ"ללדבריטובות.מבשרת

חסוןיוסימבניםלחיזוקהחברה

חוסרונוצרלסחרורנכנס"השוק

היזמיםעבורגדולמאודודאות

חלופיפתרוןבהיעדרוהדיירים.

רשויותחלמאי.במהלךמדובר

ודאותלהבטיחצריכותהתכנון

אותה".למנועלאתכנונית

אתיחייב83תמ"אביטול

שללפרויקטיםלפנותהיזמים

יתיעניקכזהמצבפינויבינוי.

שמסוגלותהגדולותלחברותרון

מתחמישלפרויקטיםלבצע

השחקעלקשייםויעריםענק

בשוק.הקטניםנים

נועדה83"תמ"אהשמאיםלשכתיו"ר
החייםאיכותלשיפורלאחייםלהצלת
אתלהכניסצריכההממשלההדיירים.של
בפריפריה"שתיושםכדילכיסהיד

האפוקליפטיתהתחזית

בישראלחמורותאדמהלרעידותהביטחוןוכוחותהרשויותשלההיערכותתרחיש

בינוניקשהפצועים

006,8

הרוסיםבניינים

000,1

קלפצועים

אלף 73

בהריסותלכודים

005,9

רעידתהתרחשהזובשנה
האחרונההחזקההאדמה
בשכםשהיכתהבישראל
וירושליםרמלהטבריה

7291

קלבינונינזקעםבניינים

אלף 092

ארוךלטווחעקורים

אלף 071

ביןהממוצעהשניםמספר
בישראלחזקותאדמהרעידות

שנה 08-001

הרוגים

000,7

הכנסתשלוהמידעהמחקרמרכזמקור

הקונגרסספרייתהאמריקאית/אוסףהמושבהצלמיצילום ב7291הקשההאדמהרעידתלאחרהזיתיםבהרהריסות
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