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' ע מס"בהתאם למסמך ולנת 83א "בקשה מהותית לביטול הדרישה לבטל את תוכנית תמ: הנדון
 1101.01.16 –פ "ג בתשרי התש"מתאריך כ 986

 
הלן תגובתי המנומקת למכתב ל, ראתי אותו בעיון רבלאחר שקיבלתי לידי את מכתב הדרישה ולאחר שק

לאור  זאת, פציפי שקשה מאד שלא לראותו בבירורהתמוהה שלעניות דעתי נכתב ממקום של אינטרס ס
 ללכ תויטנוולר ןניא וב תועצומה ולאו הבקשה שאיננה מגובה בראיות ובבדיקות מוחשיות אמיתיות כנדרש

כאשר מעלים טיעונים כאלו בפני וועדות המורכבות ברובן מאנשים שאינם  1המצע א"מתה ןיינעל רקיעו
 (21המכתב מצורף החל מעמוד ) 1 םתוא תועטהל דאמ לק ים במהותםטכני

 שנות ניסיון באתרי בניה בתחומים שונים 13 –כתיבת מסמך זה באה ממקום של ידיעה טכנית ולמעלה מ 
במכון התקנים כנציג התאחדות התעשיינים עד לפני  תונושכולל חברות בוועדות טכניות וועדות תקינה 

 1 שנתיים וחצי

גילית עד כמה קל לזרוע חול בעיניי אנשים שאינם , א"יטול התמבקריאת עומק של מכתב הדרישה לב
הם מאמינים , טכניים ועד כמה האנשים שקוראים מסמכים כאלו אינם מתעמקים בעוצמתם של דברים

 הנוזינש הדעווה תוטלחה לע תושק העיפשמ מהות הנושאיםיסי של הבס לסילופם של דברים וחוסר ההבנה
 1הילא םיריבעמש םייוגש םינותנמ

 ןיינעב תוטלחה בוכיע ,ןכ ומכ ,םיימואל הדימ ינקב ןוסא תרה הניה 38/2 א"מתה לוטיב לש תועמשמה
 ןוסאה שחרתי יתמ תופצל ןתינ אלש םיעדוי ונלוכו תויה היעב תווהל היושע שדחמ לולסמ ןונכת תלחהו

 ינפ לע םייתריצי תונורתפ אוצמלו 38/2 א"מתה תינכות תא ץיאהל שי ןכל 1"המדא תדיער"  - ירק אבה
 1ןיטולחל הלוטיב

 

 

 ,בר דובכב       

 גאדומ חרזא – ירורד ןורש       

 :םיקתעה
 שר הפנים -הרב אריה מכלוף דרעי 

 שרת הבינוי והשיכון  -ר יפעת שאשא ביטון "כ ד"חה
 ר לשכת עורכי הדין"סגן יו -ד אברהם ללום "עו
משרד  -'ושות אברהם ללום, (משותף)שותף וראש מחלקת התחדשות עירונית  -ד יאיר שלו "עו

 עורכי דין 
 מ"ב במש"ר ועדת פנים ותו"ראש עיריית לוד ויו -ד יאיר רביבו "עו

 ראש מטה הדיור הלאומי -מר זאב בילסקי 
 משרד האוצר , לית מינהל התכנון"מנכ -דלית זילבר ' גב

 ראשי הרשויות המקומיות 
 ל רשות מקרקעי ישראל"מנכ -מר עדיאל שמרון 

 ר הרשות הלאומית להתחדשות עירונית"יו -מר חיים אביטן 
 ש לממשלה"המשנה ליועמ -ד ארז קמיניץ "עו

 ל מרכז השלטון המקומי"מנכ -מר שלמה דולברג 
 21-ל פורום ה"מנכ -ד איתן אטיה "עו
 ק"שים ברשומ"ר איחוד היועמ"יפו ויו-ש עיריית תל אביב"יועמ -ד עוזי סלמן "עו

 עריםר איגוד מהנדסי ה"יו -מר אבנר אקרמן 
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  ?ה הם בפריפריהמנם כמעט כל אזורי הסיכון הגבווהא 10
ת לקבוע זאת יש לסייר בפריפריה לגלות שרוב המבנים הם בתים תלת קומתיים על מנ

זאת לעומת בניינים בני , (בנייני רכבת) קומת הקרקע היא קומת מגורים, שבחלקם הארי
 1דים דקיקים ברחבי הערים הגדולותארבע קומות ותלת קומתיים העומדים על עמו

עם 1 צריכה להבחן לעומקכון גבוהה עלי סיברובם בהקביעה כי הבתים בפריפריה הם 
היא בבחינת הותרת  38א "במסגרת תמ בערים הגדולות אי טיפול במבנים אלו, זאת

לא  1הנמצאים בפריפריה ולאמ תוחפ אלווהה יותר בעלי הדירות בקבוצת סיכון גב
ללא או מבנים בני שלוש קומות  חלק הארי בפריפריה ישנם בתי קרקעמיותר לציין שב

הבקשה לביטול  ישל כותב זה שונה בתכלית מהקביעה הנוכחית ,םקומת עמודים דקיקי
ו כי טעות ל ייווכח"הנ, לסיור בפריפריה והבקשה וייצא יכותב ויתכבד, א"התמ

ויש לא מעט אך  אל לנו לזלזל חלילה בריבוי המבנים המועדים בפריפריה 1הםבנתוני
פריפריה ולא לשלול את וכן יש לבנות תוכנית שתתאים לתנאים הכלכליים ב, אינם הרוב

יש לקחת בחשבון שחלק , נוסף על אלו 0המחשבה איך בכל זאת כןא לחלוטין זולת "התמ
לעומת מבנים רבים שהיו קיימים לפני כן  .228ניכר מהבניה בפריפריה החלה אחרי שנת 

ואילו הערים  נה סובלת מקצב התפתחות איטיהפריפריה סבלה ועוד1 במרכזי הערים
 1ופגיעה בתנועת התחבורה והתשתיות הכלליותות אוכלוסין סובלים מצפיפ

 
 ?ם האינטרס של מבקשי הביטולעומה , ונעת רק מאינטרסים כלכלייםא מ"האם התמ 10

קמה לטובת מילוי יתר כיסים  38/2 א"כי התמ שבבקשה והפוגענית תהקביעה המזלזל
 כוחם היא הדוחפים ומקדמים אותה בכל, האינטרסנטייםגורמים השל ( כבר מלאים)

היא זו  1של מוסדות התכנון לטובת היזמים והקבלנים רמיזה לשחיתות במהותה
מונעת א "ואינה סותרת את העובדה כי הבקשה לביטול התמההטעיה של הציבור 

1 מןפחיריעות  –המנסים לקדם את מוצרם  ויצרנים או יבואנים מאינטרס של לוביסטים
אי אפשר שלא לראות 1 ונעת מאינטרס נטוהבקשה מ 1על מישהו לומר זאת בקול זעקה

 1זאת
 

 ?האם מדובר במחדל של מוסדות התכנון 80
עלות חיזוקו של כל , ברם, כדי לחזק מבנים בפני רעידות אדמה א אמנם קמה"התמ

ולכן הוקם מנגנון שנועד להעניק תמריצים כלכליים ליזמים פרטיים  ,מאד המבנה גבוה
הן המועצה הארצית ; כלומר ,שהם מרוויחים מכךכדי שיזמו ויבצעו את החיזוקים תוך 

יהיה , לתכנון ובניה והן מדינת ישראל הכירו בכך שכדי לממש תוכנית גרנדיוזית שכזו
תוך שבעלי  זאת גם ,צורך להעניק ליזמים וקבלנים תמריצים המצדיקים את קיומה

 זהו אינטרס לאומי ולא אינטרס של לוביסטים1 הדירות אף הם מרוויחים מכך
התמריצים אמורים להיות 1 את הפתרון המדינה ביקשה1 המבקשים לקדם את מוצרם

זו היא החלטה 1 המצדיקים גם את רמת הסיכון הכרוכה בהליך שכזהוכאלו גבוהים 
ם זכויות בניה יהיזמים מרוויח ;צור מנגנון כזה בו כולם מרוויחיםמעולה של המדינה לי

תוספת י ובעלי הדירות מרוויחם הן חיזוק והן דייר, נוספות על המבנה אותו הם מחזקים
ואילו הממשלה , שיפור ושיפוץ חלקים מדירתםלעיתים תוך נאה לערך הנכס שלהם 

המושתים על משלם המיסים זוכה בכך שאיננה משקיעה משאבים כלכליים כבירים 
מבחינת כל הצדדים לתוכנית   WIN, WIN, WINזהו מצב של 1 כדי לממן תוכנית שכזוב

אין מדובר במחדל של כל המוסדות התכנון המרכזיים ומשרדי הממשלה  1דהימה הזוהמ
מדובר בתוכנית מוצלחת שיש למנף אותה על כל רבדיה ולמצוא את , הרלוונטיים

הן כדי לממש את המיגון למבנים והן כדי , הפתרונות הטכניים למינופה והעצמתה
פינוי בינוי אף הוא  ,שכן1 גדולותלשמור על רמה מסויימת של גודל אוכלוסיה בערים ה

ההכבדה על התשתיות על כל במרכזי הערים רק תעצים את  אולם בניית מגדלים, נפלא
ואל  38/2א "התמ תוכניתה הארצית לתכנון ובניה לגנוז את אל לה למועצ 1שכבותיהן

למבקשי גניזתה להיות נמהרים ולהשיב שלילה לסוגיות טכניות אותן ניתן לפתור 
העברת השרביט 1 נכונה עם צוותי הנדסה ותכנון עתירי ידע ככל שניתן בחשיבה

מעכבת את התפתחותה של הלרגולטורים לחשוב טכנית היא זו היוצרת את הסכנה ו
 לוועדה מיוחדת שתקום ובה בעלי  למציאת הפתרונותהתוכנית ויש להעביר את השרביט 

אשר לא יהיו מונעים  תשתיותוה הכלכלה, מקצוע ניטראליים מתחומי התכנון והבניה
גורמים אשר יכריעו  כמההמשקל ל וועדה שכזו יש להקים תוך מתן 1משיקולים זרים

ללשכת עורכי הדין אשר תקים  פטים נקיים משיקולים זרים ובנוסףוועדת שו, בעניין
להוסיף נציגים של הציבור  שיעל אלו , בעניין זהוועדה שתבחן כל אספקט משפטי 

שראלית לצרכנות לשם בניית מנגנונים משפטיים להגנה ייתרה על בדמות המועצה הי
 1וכוחות חילוץ והצלהנציגי כיבוי אש , והכי חשוב בעלי הזכויות במבנים
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 ?האם יריעות פחמן הן נכונות יותר מחיזוק היקפי של מבנה 40
כבר לפיה חיזוק מבנים ביריעות ורצועות סיבי פחמן אשר נטען שהוא בשימוש הקביעה 

יריעות אלו מעולם לא 1 היא קביעה הרת אסון ומסוכנת מאין כמותה, עשרות שניםכמה 
כן 1 לא בישראל ולא באף מקום בעולם בעבור קריסת מבנים, נבחנו במצב רעידת אדמה

אולם רעידת אדמה , ופיצוצים מבוקרים במכונות המדמות הפעלת לחציםבוצעו מבחנים 
ת ואופקי ותצרת תנועוי רעידת אדמה, ופיצוצים מבוקרים איננה רק הפעלת לחצים

מקריאת הבקשה  0נותנות מענה כלל ועיקר פחמן לא יריעות לתנועות אלו ,ותמשתנ
ם את ושל מי הם אם לא של לוביסטים המנסים לקד ,נראה כי כעת ברורים האינטרסים
אולם , יכולים אלו להיות מוצרים מהטובים בעולם  !?מוצריהם הלא מתאימים לדרישה

מה שקורה בכל רעידות , יכולים להתמודד עם תנועת המבנה בצורה אופקית אינם
או ספקי היריעות מצהירים כבל עם ועדה /על אחת כמה וכמה כאשר יצרני ו 1האדמה

וכאשר הם עשויים  שיריעות אלו מתאימות למבנים שמלכתחילה נבנו חזקים מאד
ואף כאלו שנבנו  .228יש לציין שמבנים שנבנו לפני שנת  11"בלבדבטון יציב וחזק מאד "

יריעות אלו למעשה  1לא בהכרח עומדים בקריטריונים ליריעות אלו 2222אחרי עד שנת 
תנועה שתימנע בעת יישום  ,1או תנועה של לחץ על המבנה/טובות יותר בפני פיצוצים ו

ון בקנה מידה לאומי עשוי להיות הרה אסשל יריעות פחמן יישום הרעיון 1 38/2א "תמ
של רעידת היות וקירות בלוקים יפלו כאשר הם שלמים ולא יוכלו להתפרק במקרה 

עד כמה  0ניתן רק לדמיין מה יקרה אם קיר ייפול בשלמותו על אדם1 אדמה חלילה
כאשר בזמן אמת יאלצו להתמודד עם קיר שלא ניתן הדבר יקשה על כוחות החילוץ 

 0לחצוב בו בקלות
 

 ?א פוסלת כדאיות כלכלית בפריפריה"האם התמ 10
תנאים הפוסלים כדאיות היא בעלת  1..1א שהוכרזה בשנת "הטענה כי תוכנית התמ

לשם כך יש להקים וועדה , כלכלית אכן מתקבלת על הדעת כאשר מדובר בפריפריה
שתבחן את שיפור הכדאיות ומתן תמריצים איכותיים יותר ליזמים כדי שירצו לפנות 

 1לפריפריה
 

 ?83א "האם אנשים יחלו במחלות קשות באתרי תמ 90
לכן יזמים , יה אכן עשויה להיות נכונההטענה כי אנשים יחלו במחלות קשות באתרי בנ

מה שפותר את , שונים מציעים כפתרון דיור חלופי תוך שהם משלמים חלק ניכר מעלותו
 1הסוגיה כמעט לחלוטין

 
 ?א"חום התמהאם ימשיכו להיות חאפרים בת 70

לשם כך , בהחלט מעוררת דאגה 38/2א "הטענה כי חאפרים רבים ניצלו את יוזמת התמ
הוקמו מנגנוני ערבויות וחוזים המגנים על בעלי הדירות תוך שחוזים אלו מחייבים דירוג 

רף הכניסה השתנה והרגולציה שיפרה את 1 כלכלי וליווי בנקאי המגן על זכויות אלו
 1איננה משתמעת לשני פניםאמות המידה בצורה ש

 
 
 
 

 
טכנולוגיה זו מנצלת את החוזק הרב , דריכת יריעות סיבי פחמן הינה טכנולוגיה חדשנית; עבודות הנדסיות מיוחדות, מתוך האתר של בנין הארץ – 1

ים שונים העשויים יישום דריכת היריעות יכול להתבצע על אלמנט1 של חומר סיבי הפחמן ומשתמשת בו בצורה מקסימאלית לצרכי חיזוק שונים
 1חיזוק מבנים לרעידות אדמה ועוד, יישום שיטה זו  משמש בין היתר לחיזוק גשרים 0מבטון יציב וחזק במיוחד בלבד

כמו כן המערכת משפרת 1 חוזק צירי ועמידות בכפיפההמערכת מתוכננת להוסיף תחומי יישום עמודים ;   POWER MESH –מתוך האתר של  – 1
אין : מענה שלי)1 הסיבולת הציריתי עטיפה חיצונית של עמודים בחתך עגול ניתן להכפיל את "ע 1גמישות עמודים קיימים לקבלת כוחות סיסמיים

מתאימות לחיזוק קורות ותקרות קיימות במקרים  Fyfe Co USAיריעות חוזק של חברת  קורות ותקרות1 (ור התגברות על תנועה אופקיתבאמ
חיזוק קורות  תוספת כוח לקבלת מאמצי גזירה י כוחות סיסמיים"י הוספת יריעות באזורי המתיחה הנדרשים ע"הגדלת תסבולת מכנית ע :הבאים

כל אלו לא נותנים מענה לרעידת אדמה שתנועתה : מענה שלי)1 חיזוק לתוספת העומס או שינוי בסכימה סטטית נמשכותותקרות בודדות או 
מסיבות שונות נדרש לעיתים  ;קירות בטון ובלוקים1 (מיתי שבוצע בענייןאין מבחן א1 י לתנועה ססמית אנכיתאולי כן ייתנו מענה מינור, אופקית

חיזוק : המערכת יכולה לשמש למטרות הבאות1בכוחות הפועלים במישור הקיר או מחוצה לום להגדלת עמידותם חיזוק קירות בטון או בלוקי
כל אלו לא נותנים מענה לרעידת : מענה שלי)1 אזורים סדוקים והקשחת הקירות חיזוק קירות ומחיצות להקשחת המבנה לקבלת כוחות סיסמיים

חיזוק לרעידות  1(מה שגם יקשה על כוחות החילוץ, ל בני אדם ולא יתפרקועות ייפלו בשלמותם מחמירים את המצב באשר קיראף , ההיפך, אדמה
חברתנו מאפשרת לנצל למטרות אלו 1 באמצעות חומרים מרוכבים ,ניסיון רב הצטבר בעולם גם בשיקום מבני בטון שנסדקו מרעידת אדמה; אדמה

אין שום  ,כמו כן, נה דוגמא אחת למבנה שניצל מרעידת אדמה שחלה אחרי שמוגןלא נית בכל ההסבר: מענה שלי) 1ב"את הידע שהצטבר בארה
1 א תמנע במצב כזה"בדיוק מה שהתמ, ללא מיגון יריעות פחמן הסבר למה שעלול לקרות כאשר ישנה תנועה אופקית אך מראים דוגמה לגזירת עמוד

 (1לא מראים איך היריעות ימנעו זאת

http://www.binyanar.co.il/%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/
http://www.power-mesh.com/applications.php
http://www.power-mesh.com/applications.php
http://www.power-mesh.com/applications.php
http://www.binyanar.co.il/%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/
http://www.binyanar.co.il/%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/
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 ?83א "מה בעניין ההרוגים בתמ 30

בדיוק לשם כך יש לשקול את , אמנם נכונה 38/2א "הטענה שיש כבר כמה הרוגי תמ
עיבוי וחיזוק ; כגון, 38/2א "חישוב המסלול מחדש של התנאים הטכניים של התמ

וזקים בו זמנית בו לא כל העמודים מחעבודה לפי סדר פעולות , עמודים תומכים קיימים
יש לציין שכמות הנפגעים וההרוגים בענף הבניה גדולה 1 על מנת למנוע קריסות מיותרות

הדבר בא לידי ביטוי חדשות לבקרים , פי כמה וכמה באתרי בניה חדשים לחלוטין
בתקשורת וחשוב ואף קריטי לציין כי האסונות הגדולים באים משם ובמיוחד ממקומם 

מכאן שהחישוב של כותב הבקשה 1 38/2א "ין במבנים של תמכאלו שא, של המנופאים
דבר חשוב שיש  1כך שהוא פסול מיסודולוקה בחוסר דיוק עד כדי  38/2א "לגניזת התמ

נבעו משיקולים מוטעים של בעלי המקצוע  38א "התאונות באתרי תמ –עובדה , לציין
מוכרים ביותר אחד המקרים ה; למשל1 והעובדים באתרים ולא בגין חולשת המבנים

ברחוב הרצל בתל אביב שם קרסה תקרה עליונה והפילה אחריה עוד  1.23התרחש בשנת 
קריסות אלו התרחשו בגין עומס משקל של שקי פסולת כבדים ולא , שתי תקרות

מי שהגיש את הבקשה 1 או כשל שנוצר מרעידת אדמה/כתוצאה מהליך הבניה עצמו ו
ות אנוש ולא כתוצאה כתוצאה ישירה מטעוי התעלם מהעובדה שאירועים אלו נוצרים

 1 א עצמה ובכך זרע חול בעיניי הוועדות המחליטות"מהתמ
 

 ?הוא חיזוק פקטיבי היא נכונה 83א "האם הטענה שהתמ 60
לטענה כי החיזוק הוא חיזוק פיקטיבי ובמקרים מסויימים אף מגביר את הסיכון צריכה 

הבקשה לא 1 גורמים אובייקטיביים או מחקרים אמיתיים של/להיות מגובה בממצאים ו
דווקא  38/2א "חיזוק המבנה בתמ, כמו כן1 מצליחה להקים את הראיה כי טענה זו נכונה

חיזוק המבנה , בין חלקים חדשים לישנים שכן, "המכות", מצמצם את כוחות ההתנגשות
או מצמצמת את כוחות אלו ומצמצמות את תנועת /החדש נעשה כמעטפת המונעת ו

למעשה המעטפת החדשה לוכדת את המבנה הישן לבל יחרוג מגבולות , ישןהמבנה ה
 8כפי שכבר ציינתי בסעיף 1 הגזרה שלו ייתר על המידה ובכך תימנע תנועה גדולה שלו

 1חיזוק העמודים התומכים הקיימיםשיטת כן יש לשקול את , לעיל
 

 ?האם התנועה של המבנה ברעידת אדמה לא צפויה 1.0
אלו יכולים להיות תנועות , יוונים לא צפויים בעת רעידת אדמהאכן ישנן תנועות לכ

ויכולות להיות תנועות אנכיות להן יש  ,נותן להן מענה מלא 38/2א "מה שהתמ, אופקיות
א תוך חיזוק העמודים התומכים ולעיתים אף מתיחת "לתת את המענה במסגרת התמ

סוגיות טכניות שעליהן  אלו הן1 מתכת בין העמודים כדי למנוע קריסת תקרותקורות 
פתרון 1 א"צריכים לענות שורה של קונסטרוקטורים תוך מתן המענה בתוך מסגרת התמ

זה ישלול לחלוטין את הטענה של מבנה חדש אל מול מבנה ישן והליך ההזדקנות שהוא 
 1א"בלתי נמנע ללא יישום התמ

 
  0חדשלפרויקטים של הריסה ובניה מ 83/1א "בעניין ההשוואה לתוכנית תמ 110

יה בצורה יברור כי לא ניתנה הדעת לתשתיות הנדרשות לשם הגדלת האוכלוס
 : ולהלן נימוק, זו בדיוק הסוגיה ממנה חוששים ראשי הערים1 משמעותית כל כך

 
יה בהגבלה המגדילה יוסמגדילים את כמות האוכל 38/2א "בתמ 2212

וניתן להכניס במבנים  הערים בצורה מבוקרת יותר את העומס על
אומנם יהיה עומס 1 החניה ברחובניה שימנעו את עומס י חמכפיל

לא רק 1 יותר אך הוא יהיה סביל', קרים וכובגין בני משפחה מב
יי כאשר יגמרו הבניות במסגרת הר, שהוא עוזר לאינטרס הלאומי

מורחבת יהיה צורך בבניה , א כי כל המבנים חודשו"התמ
 יע לפיזוראת האינטרס הלאומי ויסיהדבר מעצים 1 בפריפריה

 1ארץרחבי היה ביהאוכלוס והרחבת
 

, אם במסגרת פינוי בינוי ואם כבניין חדש לחלוטין, בבניה חדשה 2211
תגדל במכפלות בלתי סבירות אשר תיצור לחץ יה יכמות האוכלוס

זאת מכיוון , על התשתיות המרכזיות בהן התחבורה והחניה
תת אמנם יהיו חניות 1 שכעת יהיו יותר רכבים בכל בניין

ומה יקרה , ת ברחובאולם המבקרים יאלצו להחנו, קרקעיות
 ?יה תגדל וכמות המבקרים יחד איתהיהאוכלוסכאשר כמות 

 שייצרו עומס תנועה גדול גם בלי  מדובר במכפלות בלתי סבירות
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הקומות וייצרו תר רכבים יצאו מהבניינים רבי שכן יו, המבקרים

בר על העצמת שלא נד, וך העריםעומסי תנועה בלתי נסבלים בת
 1זיהום האוויר

 
על ניוד  כותב הבקשה סותר את עצמו מדעית כאשר הוא מדבר 2213

כזה יבקשו מהיזם בכל מקרה לחזק את הרי במקרה , זכויות
1 לעניין רעידות האדמהמה שסותר את התיאוריה שלו , המבנה

 ת מאידך הוא מדבר על ניודא מסוכנ"מחד הוא טוען שהתמ
ניוד  אינני מצליח לחשוב על1 38/2א "זכויות שמאלצות תמ

יתנו ליזם זכויות מבלי , מה1 קייםזכויות ללא חיזוק מבנה 
 ? שיחזק מבנה

 
הטענה שבניינים חדשים ניתן לתכנן בצורה יפה ופונקציונאלית  2211

מתקינים מערכות  38/2א "שכן בתמ, להפרחהת ניתנגם היא 
ברוב המקרים , אש ישמכאן שבטיחות , הזנקה וספרינקלרים

ובחלק ניכר , ים כך שגם לזה ניתן מענהד"וסיפים מממ
 1מהמקרים מוסיפים אפילו מרפסות שמש

 
  ;לעניין מצבם הסוציו אקונומי החלש של האוכלוסיות הגרות במבנים אלו 110

זאת לעומת מבנה 1 מכאן שהם מרוויחים, א"ריי ערך הנכס שלהם עולה אחרי התמה
לאחר תום תקופת  תחזוקה גבוהות ביותרחדש בו יחולו על אותן האוכלוסיות עלויות 

מבנה חדש יחמיר את מצבם הכלכלי בגין תשלומי וועד בית , למעשה1 שנים 1או /החוזה ו
יה הישנה לחדשה יהריי לא ניתן ליצור אפליה בין האוכלוס1 או חברות אחזקה יקרות/ו

מבנה חדש יעצים את 1 או ישלמו מחיר מוזל לכל החיים/בכך שהם לא ישלמו וועד בית ו
ברור לחלוטין שלא ניתנה הדעת לכך שרוב האוכלוסייה  1הפער בחברה ולא כפי שנטען

בניית , לעניין החינוך של הילדים 1במבנים אלו היא מבוגרת שאיננה בעלת אמצעים
זי הערים מבלי להקים בתי ספר ומוסדות חינוך חדשים יביא בניינים חדשים במרכ

לכאוס ופיצוץ אוכלוסין בכיתות שגם ככה נלחמים לצמצם את כמות התלמידים בכל 
איפה יבנו עוד בתי , נניח שבונים קומפלקס חדש בעיר מרכזית? איך זה קורה1 כיתה
שאינם  .228ל לשנת ואם הם בניינים חדשים יחסית נניח מע? יפרקו בתים נוספים? ספר

  ?זכאים לשינוי המבורך
 

 ;83/1א "שבדרישה לביטול תמ ,'לעניין נספח א 180
באירוע , 1.23בשנת סוג של ידיעה מהירה על אירוע שקרה , הנספח עוסק בכתבה שטחית

הנספח לא מספר מדוע קרס המבנה 1 מתואר מקרה בו קרס בניין ברחוב הרצל בתל אביב
מצאה כי עומס משקל על התקרה בדמות שקי פסולת והדבר הוברר לאחר חקירה ש

מכאן שנספח , או חיכוך מבנה ישן בחדש/כבדים הוא הגורם לקריסה ולא רעידת אדמה ו
כל האירוע 1 הוא מטעה וזורע חול בעיניי מקבלי ההחלטות בוועדה, זה איננו רלוונטי

 31פיםקרה בגין טעויות אנוש והחלטות שגויות של קבלנים הרוצים לחסוך בכס
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
, לדברי גורמים בענף הבנייה? מדוע קרס הבניין ?38א "הכל בגלל תמ: א"קריסת הבניין בת:  ידיעות אחרונות Ynetמתוך  – 3

1 ולרוב נובעים מהניסיון לחסוך כספים, ים ישניםלמרבה הצער מקרים כאלה עלולים לקרות בלא מעט פרויקטים לשיפוץ מבנ
הבעיה היא שהרבה 1 "לשלוח פועלים לשפץ את המבנה ללא בדיקה ראשונית של מהנדס זו פעולה נפוצה בקרב קבלנים, למשל

לכן יש לעבוד תחת פיקוח צמוד של מהנדס שיימצא בשטח 1 התוכניות של הקבלן לא תואמות את המצב הקיים בשטח, פעמים
ברור כי מי שכתב את : מענה שלי1 )גורם בענף ynet-אומר ל, "מי שפישל כאן זה כנראה הקבלן או מישהו מטעמו1 ופן יומיומיבא

 (1ס מידע שגוי זה איננה נכונה"א ע"ההחלטה לבטל את התמ, בשטח ומטעה את כל יושבי הוועדה הבקשה התעלם מן העובדות
 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4428534,00.html
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 38/2א "חלופות לתמ ;83/1א "שבדרישה לביטול תמ ,'בלעניין נספח  140
ובכך מזלזלים כותבי הדרישה לביטולו  א הוא מפוקפק"נטען כי עניין התמ 'בסעיף א

כותבי , יתרה מכן1 באנשי המקצוע שעמלו רבות על מנת למצוא את הפתרון המעולה הזה
לעיל  8מענה לכך יש הן בסעיף , א מונעים מאינטרסים"הדרישה מציינים כי יוזמי התמ

 ;א ולהלן"מצד הדורשים לביטול התמ' של נספח ב' ף בוהן בסעי
ממחישים דורשי הביטול את האינטרס האישי שלהם בקידום מוצר שאיננו  'בסעיף ב

מחד הם מלינים על אינטרס של יוזמי 1 לסוג זה של חיזוק מבניםמתאים כלל ועיקר 
1 פחמןא מאידך הם מציגים את האינטרס המובהק שלהם עצמם בקידום יריעות "התמ

 1אני בטוח שמי שעיניו בראשו רואה את הדברים בצורה ברורה
ולהלן , כותבי הדרישה מעלים קישורים לאתרים שנראה כי לא בחנו אותם כראוי

 :הנימוקים

האתר מציע ; 1אתר מכירה למוצרי יריעות פחמן Hj3האתר של  2112
את המוצר כאשר הוא מציין מפורשות ששדרוגים ססמיים 

קי פלדה ובטון מסורתיים כדי להרחיב את עמודי כוללים חיזו
במקרה שלהם היה בעל פאב שרצה 1 בפנים ומחוץ לקירות הבטון

המקום סבל 1 לשמור על מראהו ההיסטורי ואיכותו של המקום
הוא 1 מרצפות חלשות בגלל כמה שריפות קודמות שהיו במקום

 !?1 במערכת חיזוק העשויה סיבי זכוכית שקופהעשה שימוש 
זאת למרות הכותרת  0ר לא קשור כלל לרעידות אדמההדב

 1המרשימה

מציגים את סגנון הבניה והבדיקה  NEWS CENTERבאתר של  2111
מבנים שלטענת האתר , 1שעורכים למבנים העשויים בטון מזויין

מדובר במבנים שיש בהם בטון , שוב1 ב"הם מהנפוצים בארה
סגנון המבנה את החדשות ניתן לראות בסרטון שבאתר 1 מזוין

ההסבר שניתן הוא שכאשר אתה עוטף עמודים ביריעות  1שנבדק
הבעיה היא שהיה 1 אתה בעצם מגביל את התנועה שלהם, פחמן

עליהם להציב עמודות פלדה אופקיות והם גילו שהמרחקים בין 
לכן יותר יעיל לחזק , העמודים במבנים החדשים הם קצרים יותר

ם שהחיזוק לא יהיה אפקטיבי אותם לעומת עמודים במבנים ישני
 381א "הדבר לא קשור ולא דומה לעניין תמ 1כל כך

למעט המחשה לגוף המעוניין  ההפניות לימי העיון אינן רלוונטיות  2113
 1בקידום מוצריו

 

 
1 – uake Damage Prevention Through Carbon Fiber ReinforcementEarthq 

Seismic upgrades include traditional steel and concrete reinforcement, to strengthen steel beams, widen concrete 
columns, and to increase in-plane and out-of-plane strength of wall slabs. A less costly solution, and one that adds 
virtually no weight to the building is HJ3’s Civil and Commercial carbon fiber reinforcement. One example of a 
seismic upgrade where HJ3’s system was used was a historical pub in Salt Lake City, Utah. The pub had several 
unstable floors from a previous fire and the unreinforced masonry walls needed strengthening to meet the new 
seismic codes. The owner wished to preserve the historic look and feel of the brink making the job a bit more 
difficult. To provide the correct reinforcement and preserve the historical feel, HJ3 used a translucent glass fiber 

strengthening system1 

 
1 – The retrofits The research involved testing three retrofits  thquake safeRetrofitting old buildings to make them ear

to strengthen the building’s columns after an initial series of tests on the virgin structure or bare columns. The first 
retrofit is a black carbon-fiber wrap. The idea is when you wrap the columns with something very strong, you 
actually confine them. “One of the biggest problems with these non-ductile columns is that they are not well 
confined,” said DesRoches.  Confinement takes place by placing steel horizontally along the length of the column.  
This is typically referred to as transverse reinforcement. In older reinforced concrete buildings, the transverse 
reinforced is spaced too far apart – typically around 12-16 inches apart.  In new building, the code limits the spacing 
to 4 inches in critical sections of the column. In the old buildings, there are not enough non-ductile columns and they 
are spaced too far apart — typically about 16 inches apart. In new buildings, by contrast, they are spaced just 3 to 4 
inches apart. The wrapping confines the columns, making them stronger and more ductile. That means the structure 

can tolerate more movement1 
 

https://www.hj3.com/earthquake-damage-prevention-carbon-fiber-reinforcement/
https://www.news.gatech.edu/2014/10/20/retrofitting-old-buildings-make-them-earthquake-safe
https://www.news.gatech.edu/2014/10/20/retrofitting-old-buildings-make-them-earthquake-safe
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ממחיש בצורה הברורה ביותר  6מ"בע( 2221)טכנוקריט  האתר של 2111
והנהירה ביותר כי יריעות אלו נועדו לחיזוק מבנים העשויים בטון 

חזק מאד ולא מבנים ישנים שזקוקים נואשות או בטון /מזוין ו
יש שם הצהרה על (1 התמונות באתר מסבירות הכל) 38א "לתמ

חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות "אחד מהם הוא , השימושים
שימור 1 אולם לא הוגדרו אילו בניינים ומאיזה שנתון, אדמה

מה  1מבנים היסטוריים איננו חיזוק מבנה בפני רעידות אדמה
זיר אותנו לאתר של בנין הארץ שקובע כי יריעות אלו נועדו שמח

יכול להתבצע על אלמנטים שונים היישום דריכת היריעות ל
כותבי הדרישה , שוב .העשויים מבטון יציב וחזק במיוחד בלבד

 1א לא ציינו עובדות אלו בשום סעיף בפנייתם"לביטול התמ

נה הפניה לראיון שערכה הכתבת של יש ;83/1א "שבדרישה לביטול תמ ,'גלעניין נספח  110
בכתבה הציגו תמונה 1 7ישראל דוד שהוגדר שם כמהנדס בכיר' שלומית צור למר –גלובס 

של בניין ברחוב קרן היסוד שבקרית ביאליק שאחת ממרפסות השמש של הבניין החלה 
העובי של העמודים של הבניינים בישראל גורם לפגיעה ": דוד קבע' מר1 להיתלש וקרס

? אז לכל זה מוסיפים קומות למעלה1 כי אין להם כיסוי כמו שצריך, טון ובברזלבב
א כלכלית ולא "במסלול חיזוק זאת תמ 38א "תמ1 העיקר שהרוויחו כמה מיליוני שקלים

-זה מייק1 מנציחה את הדרעק, במסלול חיזוק 38א "תמ1 וזה מצב לא נורמלי, בטיחותית
לא מוסיפים עומס  83א "הנדס לא ציין כי בתמאותו מ, למצער "1אפ לבניינים רקובים

מתקינים רצועות של הכלוב על המבנה הקיים אלה בונים סביבו כלוב ובחלק העליון 
 תמוהה בעיניי אמירתו0 בטון הנשענות על החיזוק החדש ואינן נשענות על המבנה הישן

 0ואף מפתיעה מאד
 

הפניה מעולה המראה  ,8תרמןאלההפניה לכתיבתה של הפרופסור רחל  ,'גלעניין נספח  190
1 ומזהירה בפני האפליה בין השכבות החלשות לאלו החזקות 38א "כי היא תומכת בתמ

והברירה , היא מדברת על הכוח שניתן לבעלי הדירות לעמוד בפני בעל דירה מתנגד
, ההיפך, א במובן הטכני"אין בכתבה זו אמירה כנגד התמ1 הטבעית בין מי יחיה ומי לא

צורך ביוזמה לאומית ובהשקעות לחיזוק מבנים לפי לתרמן אומרת שיש פרופסור א
השעון בלב האדמה 1 קדימות של מידות סיכון ולא לפי מידת הכדאיות ליזמים פרטיים

 1 לעיל 3בסעיף , זה בדיוק מה שאני טוען 1מתקתק
 

א ל 83א "תוכנית תמ", לכתבתו של אורי חודי הכתב של גלובסההפניה  ,'לעניין נספח ג 170
את הכותרת לא קרא את מה שהוא  ברור כי מי שכתב1 2"נותנת מענה לרעידות אדמה

א איננה "הטענה המרכזית היא סירובם של ראשי הערים כי מבחינתם התמ1 עצמו כתב
אין מדובר בשלילת 1 מהווה התחדשות עירונית ועניין העדר תשלום היטלי השבחה

 1א כי היא לא מחזקת את המבנים"התמ

 

המבוססות על , לחיזוק מבנים FRPמייבאת ומבצעת מערכות שריון  מ"בע( 2221)חברת טכנוקריט  38א "תמ -חיזוק מבנים  – 6
מערכות אלו משמשות 1 יםוכן חומרים מרוכבים נוספ(  Glass) יריעות מסיבי זכוכית , ( Carbon) מסיבי פחמן " למינייט"יריעות ו

 0כמו גם לשיקום ושימור מבנים היסטוריים, אבן ועץ, בטון, כזיון מקושר לשריון ולתיקון של אלמנטים מבניים עשויים פלדה

 "ם רקוביםאפ לבנייני-זה מייק1 מנציחה את הדרעק 38א "תמ"  – 7

המחוקק נתן כוח רב בידי 1 א יש גם צדדים אפלים"לתמ :רעידת אדמה היא רק תירוץ לרווחים כלכליים: א"אשליית התמ – 3
המפקחים על בתים משותפים ובתי 1 הצלת נפשותמתוך ההנחה שמדובר בצורך ב, "דיירים סרבנים"בעלי הדירות ללחוץ על 

בינוי מתייחס לאזורים בהם השכונות -פינוי1 38א "בינוי לבין סרבנים בתמ-המשפט לא תמיד מבחינים בין סרבנים בפינוי
ת לעומ1 יש מדינות שאפילו מתירות הפקעה לצורך ציבורי מובהק זה1 בעלות השפעות שליליות על התושבים וסביבתם, מתדרדרות

לו היה הנימוק 1 הבתים המועמדים לחיזוק אינם מזיקים לסביבה או לתושבים והדירות המשודרגות אינן בהכרח תורמות, זאת
היינו מצפים שהאיזון המשפטי יביא בחשבון את מידות הסכנה , לפגיעה בזכויות קניין וחופש הפרט באמת ההגנה על חיי אדם

 1הכפייה על סרבנים למידת הסכנה ויצמיד את מידת, השונות בין אזורי הארץ

א "ועמדתו בנוגע לתמ, הערים הגדולות 21מייצג את עמדת  21-פורום ה;"לא נותנת מענה לרעידות אדמה 38א "תוכנית תמ" – 2
בין היתר 1 לסוגיות שונות הנוגעות לתוכנית, יחד עם מרכז השלטון המקומי, הפורוםכאשר לא פעם התנגד , כבר ידועה מזה זמן 38

והעובדה שלרשויות המקומיות אין דרך , א מאפשרת"מדובר בהתנגדות להיעדר היטלי השבחה בפרויקטים בגלל הפטור שהתמ
 1כעת נראה שעמדת הפורום הקשיחה, עם זאת1 לממן את תוספת התשתיות הנדרשות

https://frp.co.il/reinforcing-structures/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001258159
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001247395
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001245530
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כותבי , שוב0 .2ח מבקר המדינה"לעניין דו Ynet –מבזק ב ההפניה ל ,'נספח גלעניין  130
א שרוצים לקדם מוצר בדמות יריעות פחמן החליטו לשלוח "הדרישה לביטול התמ

 א הפכה לכלי"מבקר המדינה טוען שהתמ1 כותרות מפוצצות מבלי לקרוא את התוכן
אין 1 21 –ים בפורום ה ההיפך הגמור מדיעותיהם של היושב –להתחדשות עירונית 

מבקר , למעשה 1באמירתו דבר וחצי דבר לעניין הרעיון של חיזוק המבנה בתחום הטכני
מבקר המדינה תומך ; דהיינו, א לא מקודמת גם בפריפריה"המדינה זועם על כך שהתמ

 0במובהק 83/1א "בתמ
 

המדינה מבקר , 22בכתבתו של צח שפיצן 11ההפניה לכתבה של כאן ', לעניין נספח ג 160
זמן רעידת בש אשר עלולים להיגרם וכרבו מציין אמפירית משוערת את הנזקים בנפש

הוא רומז עבות ובצורה ברורה כי יש צורך , להיפך, 38א "איננו מתנגד לתמ1 אדמה חזקה
 1א גם בפריפריה"ליצור תמריצים משמעותיים עבור קבלנים ויזמים לבצע את התמ

 
פ אמירתה של פרופסור רחל "קר המדינה והן עח מב"פ דו"הן ע, 38א "הנזק הגדול בתמ 1.0

א לא מיושמת הלכה למעשה בתדירות הראויה בכלל הארץ "הוא כי התמ, אלתרמן
 1 ובעוצמה הנדרשת בפריפריה בפרט

 
א בערים הגדולות מייצר מצב מסוכן "שהחליט לעכב את יישום התמ 11 –פורום ה  110

קות אלו שקוראים את מסמך מאין כמוהו היות ורעידת אדמה עלולה להתרחש ממש בד
או /האם נשיאה באחריות תעזור למתים ו? האם מישהו מהם יישא באחריות0 זה

 ?לנפגעים
 

יצירת א בכל הארץ תוך "פעול ליישום התמיש ליתן את הדעת בעניין ברמה הלאומית ול 110
לבנות מנגנון , תמריצים ראויים שיעודדו יזמים פרטיים תוך בחירת היזמים בפינצטה

לבנות מערכות גיבוי למקרים של קשיים בגין חוסר כוח , נכון ויעיל, יות בריאערבו
 111עבודה ועוד

 
יש ליתן את הדעת להשפעתם של אינטרסנטים המעוניינים בקידום מוצריהם על פני חיי  180

או ראיה /אדם תוך שהם מעלים טענות שאינן מבוססות ואין שום מחקר שמחזק אותן ו
יריעות פחמן הן מוצר מעולה ומדהים 1 את טענותיהםמוחשית ואמיתית שתמחיש 

יריעות אלו מסוכנות  0למבנים קיימים שעשויים בטון מזוין והם חזקים מלכתחילה
במבנים ישנים היות והן יוצרות מצב בו קירות שלמים יפלו על אנשים והמצב עלול 

יוצרת הקריסה משולש חיים הוא אזור 1 )אדמה למנוע יצירת משולשי חיים בעת רעידת
 (1חלל בו אנשים יכולים להישאר עד להגעת החילוץ

 
אני פונה , א"שה לביטול התמירים שסיפק כותב הדולאור המידע, יללאור כל המידע שלע 140

לא להתמהמה ולהתחיל תוכנית לזירוזה , א"שלא לבטל את התמלכל הנוגעים בדבר 
 1והעצמתה

  

 

שנועד לחזק מבנים ישנים , 38א "פרויקט תמ; אלף בניינים בסכנת קריסה 18, לא ממלא את יעודו 38א "תמ: ח המבקר"דו – .2
פי ל1 ח מבקר המדינה העוסק במוכנות לרעידות אדמה בישראל"כך עולה מדו1 אינו מממש את ייעודו, לקראת רעידות אדמה

אלף בניינים נמצאים בסכנת  18-ו, התוכנית הפכה לכלי להתחדשות עירונית במרכז במקום לטפל בסיכון החמור בפריפריה, ח"הדו
ח המבקר נטען כי למרות שילדי ישראל מבוטחים בביטוח "בפרק העוסק בתחום הביטוח בדו1 קריסה ברעידת אדמה חזקה

 1דמההוא לא מעניק כיסוי בעת רעידת א, קולקטיבי

ברקע סדרת רעידות האדמה שפקדו  1דוח חמור על מוכנות המדינה לרעידות אדמה: פצועים קשה ..8,6, הרוגים ...,7 – 22
בתי ספר ובתי חולים לא  1מבקר המדינה מפרסם דוח שממנו עולה כי המדינה לא ערוכה לתרחיש של רעש חזק, החודש את ישראל

 .2, 1.21עד סוף שנת , לפי נתונים שהוצגו בדוח1 וגם תחנות כיבוי האש בסכנה -כמעט איננה מיושמת  38א "תמ, חוזקו כנדרש
הקרובים לקווי , באזורי הפריפריה1 מבני מגורים בלבד .1,78אושר חיזוקם של , 38א "שנים ויותר ממועד אישורה של תוכנית תמ

ספק אם יחוזקו מבנים אלה , בהיעדר תמריץ0 כמעט שאינה מיושמת 83א "תמ, עדים לרעידות אדמה ולנזקים כבדיםהבקע המו
 1פרטי או ממשלתי, בעתיד בידי גורם כלשהו

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5312373,00.html
https://www.kan.org.il/item/?itemid=34802
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