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  היערכות העירייה לרעידות אדמה
  מעקב

  

  

  

  

נבדק הנושא שבנדו�. עיקר ממצאי  ,2006לשנת  31בדוח השנתי של מבקר העירייה מס' 

    :מובאי� להל� ,כפי שפורסמו בזמנוהביקורת, משמעויותיה� והמלצותיה 

  

  

ולאור הסבירות להתרחשותה, כפי שה�  לאור הסכנות מתוצאות רעידת אדמה

ני� במוסדות התכנו� באר�, על ידי מומחי� בתחו� ולאור ממצאי מתבטאות בדיו

  הביקורת, הביקורת המליצה כלהל�: 

  

הוועדה המקומית תפרס� לציבור, על פי ההוראות, מידע על מבני� שאינ�  .א

(רעידת אדמה) ותיידע על הכלי� שמציעה  413עומדי� בתק� ישראלי 

סבא, כולל האפשרויות התוכנית, על דר! יישומה במרחב התכנו� של כפר 

  למימו� החיזוק. 

 

הביקורת ממליצה כי ועדת התכנו� המקומית תדו� בנושאי� המתחייבי�  .ב

ותקבע בהקד� דרכי� והנחיות לקידו� עניי� חיזוק מבני�,  38מתמ"א 

  החייבי� בכ!, נגד סיכוני רעידות אדמה.

 

גיש מכל מי שמ 38יש לדעת הביקורת להקפיד בדרישות המתחייבות מתמ"א  .ג

  בקשה להיתר בנייה, להרחבה במסגרת תוכנית נקודתית, כמפורט בגו& הדוח.

  

הביקורת ממליצה כי יוגבר הפיקוח על הבנייה מעבר לקבלת אישורי�  .ד

  והצהרות מהמתכנני� ו/או המבצעי�.

 

כל  תו! רישו� מיפוי כולל וסקר מבני� ברחבי העיר, מומל� לשקול עריכת  .ה

  המבני� הזקוקי� לחיזוק.

י מבני העירייה הדורשי� חיזוק, הביקורת ממליצה כי החיזוק הדרוש לגב

  .      , תו! כדי ביצוע ההרחבות המתרחשות בשטחיבוצע בהקד�
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לגבי מבני� פרטיי� הדורשי� חיזוק, הביקורת ממליצה כי אג& ההנדסה 

ו/או יינקטו פעולות מצד העירייה על פי  38יעודד את נושא חיזוק� לפי תמ"א 

  .1987 )עזר לכפר סבא (מבני� מסוכני�), התשמ"ז חוק ה

 

הביקורת ממליצה כי העירייה תפרס� לתושבי�, במגוו� אמצעי פרסו� אודות  .ו

הדרכי� להיערכות לרעידת אדמה ואופ� ההתנהגות הנכונה של התושבי�. 

נית� לדעת הביקורת להפנות לאתר האינטרנט של פיקוד העור&, בו קיי� מידע 

התנהגות בעת חירו�, לדרכי הכנת הבית, מדרי! להכנת תיק  רב בנוגע לכללי

  לשעות חירו� והנחיות כיצד יש לנהוג בעת אירוע ולאחריו. 

 

היערכות מתאימה של גורמי העירייה השוני� תוכל להקטי� את מספר הנפגעי� ואת 

  היק& הנזקי� לרכוש בעת התרחשות רעידת אדמה.

  

 ביקורת מעקב
  

 : 38חיזוק במסגרת תמ"א מבני� פרטיי� הדורשי�  .1

1.1 !  �עיריית כפר סבא, באמצעות אג" הנדסה מעודדת ומקצה משאבי� רבי

בקידו�, טיפול וליווי צמוד של יזמי� או נציגי וועדי� אשר מעונייני� לחזק 

את מבנה המגורי� כנגד רעידות אדמה וזאת בהנחה שעומד בכל 

  .38הקריטריוני� לחיזוק המבנה לפי תמ"א 

לריכוז  2010 ! 2009ה העמיד פקידת רישוי, שהוכשרה בשני� אג" הנדס ! 1.2

הנושא וכחלק מרכזי בתפקידה היא מלווה ומקדמת, מטע� האג", 

 .38פרויקטי� של חיזוק מבני� במסגרת תמ"א 

במסגרת תהליכי� לקיצור זמני הטיפול בבקשות להיתרי בנייה,  ! 1.3

נית� מסלול  המבוצעי� בחודשי� האחרוני� באג" הנדסה ( מח' רישוי )

, 38מיוחד ליזמי� אשר יובילו פרויקטי� של חיזוק מבני� במסגרת תמ"א 

כולל ליווי צמוד של מהנדס הרשות ופקידת הרישוי במטרה לפשט ולקצר 

את הלי* הרישוי ועזרה בקבלת ההיתר לפרויקט שג� כ* מורכב ומסוב*. 

 דיפויות.הוגדרו תנאי ס" ברורי� ונושא חיזוק המבנה הוש� בראש סדר הע
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ולאחריו תהיה עלייה  38לתמ"א  3הסבירות כי בקרוב יאושר תיקו�  ! 1.4

משמעותית בכמות הבקשות והפרויקטי� שיוגשו בהתא� לתיקו�, לכ* 

 .� נער* אג" הנדסה בחודשי� האחרוני

:  אג" הנדסה מודע לנושא מיפוי וסקר מבני� פרטיי� ברחבי העיר  ! 1.5

חלק מהיערכות לתרגיל הארצי ועליו להשלי� את הסקר והמיפוי, ג� כ

 בנושא רעידות אדמה.

 2012הנושא נמצא באחריותו של סג� המהנדס והטיפול בו החל בשנת 

  במטרה לסיי� את המיפוי כבר השנה.

 

 :חיזוק מבני עירייה כנגד רעידות אדמה .2

   עיקר מבני העירייה הדורשי� חיזוק כנד רעידות אדמה הינ� מוסדות  ! 2.1

 עיר.החינו* ב          

ככלל, נושא חיזוק מוסדות החינו* כנגד רעידות אדמה הינו באחריות  ! 2.2

משרד החינו* לרבות הקצאת משאבי� ותקציבי� לתכנו� ארו* טווח 

 וביצוע אינטנסיבי של העבודות לחיזוק המוסדות.

 

משרד החינו*, באמצעות מינהל הפיתוח ואג" הבינוי, העביר לעירייה,    ! 2.3

דרישות לביצוע סקר מתמש* של מבני החינו* וקביעת  2011במהל* שנת 

  סדרי עדיפויות לחיזוק המוסדות כנגד רעידות אדמה.

 

 : דרישות המשרד כללו את השלבי� הבאי�

  של המבני� שלדעת   איתור תוכניות אדריכליות וקונסטרוקציה )שלב א' 

  העירייה מיועדי� לבדיקה וחיזוק כנגד רעידות אדמה.                

         השלמת תוכניות מדידה של כל המבני� בהתא� לדרישות   )שלב ב' 

  המשרד.      

  התקשרות ע� מהנדס קונסטרוקציה ( "מהנדס בודק" ) שיעמוד   )שלב ג' 

  ני� שקבע משרד החינו*.בתנאי ס" ובקריטריו                

  על פי  2 )ו 1המהנדס הבודק יבצע בדיקה של המבני� לרמות  )שלב ד' 

  .2413דרישות התק� הישראלי לנושא, ת"י                 
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  על פי תוצאות הבדיקות יחליט משרד החינו* ביחד ע� המהנדס  )שלב ה' 

  , וכיצד לטפל 3רמה הבודק הא� להתקד� ולבצע למבנה בדיקה ל               

  במבנה ולחזק אותו.               

  

מבני� שיקבע ע"י משרד החינו* כי נדרש לחזק� כנגד רעידות אדמה, יממ�  

 �המשרד את התהלי* כולל הבדיקות בהתא� לאומדני� ולקריטריוני

  שהוגדרו על ידי המשרד.

  

 : 4.3סטאטוס הטיפול בדרישות משרד החינו!, המצויני� בסעי&  ) 2.4

  

  תחזוקת מבני�. מחלקת , באחריות מנהל בוצע  )שלב א' 

  מבני�.  מחלקת תחזוקתבאחריות מנהל  בוצע,  )שלב ב' 

  

  לאחר סקר הנדסי ראשוני שבוצע ע"י מהנדס מוסמ*, השקיעה              

  העירייה סכומי� משמעותיי� להשלמת המדידות בכל מוסדות              

  מצאו מועמדי� לחיזוק על פי הסקר הנ"ל.החינו* שנ             

  

  באחריות מהנדס העיר. בוצע,  )שלב ג' 

  בוצע הלי* איתור "מהנדס בודק" אשר עומד  2011במהל* שנת               

   5 !בקריטריוני� שנקבעו ע"י משרד החינו*.  נבדקו מעל ל               

    ,מהנדסחלט להתקשר ע� מהנדסי� תחו� ובסופו של התהלי* הו              

  על פי נוהל ההתקשרויות המקובל בעיריית כפר סבא. המהנדס               

  ע"י משרד החינו* והחל בעבודתו. אושר               

  

  עיריית כפר סבא, באמצעות המהנדס הבודק השלימה את  )שלב ד' 

  ות בדיקת שכללה את כל דרישות התק� לרב 1לרמה  הבדיקה                

  התוכניות, בדיקת המבנה ( ויזואלית ) מבחינה קונסטרוקטיבית       

       ,�  ומילוי שאלו� הנדסי שמטרתו איסו" נתוני�  וממצאי

  והעברת� למשרד החינו*.      
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              �  נמצאו שמונה מוסדות חינו* שיש  1לרמה  הבדיקה=> בסיו

  , וזאת בהתא� לסדרי  2הבדיקה לרמה להמשי*  ולבצע בה� את              

  .1העדיפות שנקבעו כחלק מהממצאי� של הבדיקה לרמה             

  בדיקה זו מורכבת הנדסית וכוללת כבר הפעלת ) 2בדיקה לרמה              

  יוע. קרקע והתקשרות ע� מעבדה מוסמכת לבדיקות  "על הרס"             

  .2413בהתא� לדרישות בת"י  של המבני�, הכול              

  , סיימה העירייה התקשרות ע� כל המתכנני� 2011בסו" שנת              

              �  ומנהל מח' תחזוקת מבני�  2לבדיקה לרמה והמבצעי� הדרושי

  נמצא בעיצומה של הבדיקה בהתא� להנחיות המהנדס הבודק              

  גדרו.וסדרי  העדיפויות שהו            

  

  : יבוצע לאחר קבלת הממצאי� של הבדיקה  3בדיקה לרמה  ! שלב ה'

  , בשיתו" משרד החינו* .2לרמה                

  

למרות שנושא הטיפול בחיזוק מוסדות   קידו� התהלי! ע"י העירייה :  ) 2.5

כנגד רעידות אדמה הינו באחריות ובמימו� משרד החינו*, החליטה עיריית 

שיבותו הרבה של הנושא היא מקדמת את כל הבדיקות כפר סבא כי עקב ח

 והסקרי� הנדרשי�, בעצמה, וזאת בהתא� להנחיות משרד החינו* והתק�.

כי יש לסיי� את  הגדיר מנכ"ל העירייה 2012בתוכנית העבודה של שנת 

כל הבדיקות ולהגיש בסיומ� תוכנית עבודה רב שנתית לחיזוק המוסדות 

  החינו* ישתת" בעלויות הכרוכות בכ*.  הנדרשי� לכ*, בתקווה שמשרד

  

  באחריות  ! פרסו� לציבור אודות הדרכי� להיערכות לרעידות אדמה  ! 2.6

           של העירייה בשיתו" והנחיות פיקודביטחו� ואג" הדוברות  לקתמח   

  העור".       

  

 


