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 מטרופולין על שבר

השאלה היא לא אם תהיה רעידת אדמה הרסנית אלא מתי. עלינו לפעול בכל 

הפגיעות מרעידת האדמה. פעולה  את להקטין כדיהאמצעים העומדים לרשותנו 

זאת כאמור תלויה בשיתוף פעולה ורצון טוב של גורמים רבים החל ממשרדי 

 הממשלה, הרשות המקומית והאזרחים

 

 אדרי, מפקד חטיבת החילוץ וההדרכה, פיקוד העורףאל"ם אלעד 

 בישראל ובחו"ל, רכז התוכנית homeland securityאל"ם )מיל'( גילי שנהר, יועץ מיוחד בתחום 

 לניהול מצבי חירום ואסון באוניברסיטת תל־אביב. משמש כמסביר פיקוד העורף לציבור בחירום

 
 

הגורם מספר אחת רעידת אדמה הייתה  2021–2001בשנים  ,CREDעל פי דוח של מכון המחקר 

מהווה  יאזאת למרות שהלתמותה מבין אסונות טבע בעולם, לא כולל התמותה ממגפת הקורונה 

–שני שברים מרכזיים: השבר הסורי שלישראל שוכנת באזור אחוז קטן יחסית מכלל האסונות. 

 תק הכרמל המכונה גם שבר יגור. העואפריקאי 

. בממוצע, אחת בעתיד וצפויות להתרחש גםרעידות אדמה הרסניות באזורים אלו התרחשו בעבר 

התרחשה רעידה חזקה שמוקדה  1837בשנת  שנים מתרחשת רעידת אדמה הרסנית באזורנו. 100־ל

 ,1927שנים לאחר מכן, בשנת  90רב לעיר ולסביבותיה. היה בסמוך לעיר צפת והיא הסבה נזק 

 6התרחשה רעידת אדמה המשמעותית האחרונה שמוקדה היה באזור בקע ים המלח ועוצמתה 

 בסולם ריכטר. 

את זמן ההתרחשות של רעידת האדמה ההרסנית הבאה לא ניתן לחזות מראש והיא עלולה להתרחש 

ידת אדמה תלוי במספר גורמים מרכזים: מגניטודת הרעידה, בעתיד הקרוב. היקף הנזק בעקבות רע
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המרחק בין המוקד לאזור הנפגע, סוג התשתית הקרקעית עליו בנויים המבנים, סוג המבנה ואיכות 

 הבניה של המבנים והתנהגות האוכלוסייה. 

 ,פצועים קשה ובינוני 8,600 חללים, 7,000־קבע הערכות לבישראל לרעידת אדמה תרחיש הייחוס 

על פי תרחיש הייחוס לעיר  בניינים עם הרס כבד. 28,000-ו ,מחוסרי בית 170,000 ,פצועים קל 37,000

 חסרי קורת גג.  7,000־פצועים ו 1,500־הרוגים, יותר מ 200חיפה התרחיש הגדיר צפי של 

לאור פוטנציאל הנזק הגדול הצפוי, אנו נדרשים להיערך לקראתה בכל הרמות החל מרמת הפרט 

והמשפחה, הרשויות המקומית, משרדי הממשלה וגופי החירום. להיערכות מוקדמת לקראת רעידת 

על הקטנת הפגיעות של התושבים, להקטנת אבידות בנפש ונזקים  רבהאדמה עשויה להיות השפעה 

 וש. לרכ

מאמר זה עוסק באופן בו רשות מטרופולינית גדולה במיוחד נערכת לאיום זה. לצורך כתיבת המאמר 

נבחרה העיר חיפה. חיפה הינה עיר ייחודית בישראל במספר רב של היבטים. במאמר זה נתמקד 

כאשר במוקד יהיה איום  ,בשניים מהם: המבנה הטופוגרפי של העיר והאיומים אליהם היא נערכת

נבחן כיצד הגופים הרלוונטיים ברשות המקומית מודעים לאיומים הללו, כיצד הם  עידת האדמה.ר

 יתממשו.במקרה ש מנותחים ובאיזה אופן נערכים כדי לתת להם מענה

 לבנת יסוד? –הרשות המקומית 

המערכת הלאומית  תפיסתמשקף את זה מושג  1."לבנת יסוד"כהרשות המקומית בישראל מוגדרת 

 הפקת לקחים במענה למצבי החירום. מושג זה התפתח בעקבות המקומית מרכזיותה של הרשותב

 ה)הבולטת היית מהרשויות המקומיות במלחמת לבנון השנייה היה כושל משבר בו התנהלות חלקמ

הסיבה המרכזית להגדרה זאת נעוצה בהבנה שהרשות המקומית מכירה באופן המיטבי  .ת צפת(יעירי

את תושביה וצורכיהם, בהשוואה לכל גוף ממשלתי אחר, והיא בעלת השפעה ישירה על חייהם 

 .חינוך וסעדבתחומים רבים כמו  בשגרה ובחירום

הוגדר שבכל  2בפקודת העיריות :החוק קובע כי יש לרשות המקומית אחריות על תושביה גם בחירום

רשות מקומית חייבת לפעול ועדת מל"ח )משק לשעת חירום( מקומית בראשות ראש הרשות. 

 בפקודתכן  כמוהשירותים החיוניים לתושביו.  תבתפקידו זה עליו לדאוג בין היתר להמשך אספק

 הרשויות המקומיות מוגדרות "גוף הצלה".  3המשטרה

היא איננה אחראית על הפיקוד והשליטה. לרשות והרשות אינה פועלת לבדה שעת חירום ב

והיא נשענת על מענה ממשרדי הממשלה השונים  והכלים המקומית אין כיום את כל הסמכויות

 בעיקר על משטרת ישראל אך גם על שירותי הכיבוי ומגן דוד אדום. –וגופי המענה הראשוני 

לרשות יש כלים מוגבלים כי נוכחנו לראות  2021–2020בתקופת המאבק בנגיף הקורונה בשנים 

תקופות של משבר, ואין אפשרות שום תקציב ל רשותאין ל –ביותר. הקושי הגדול הוא התקציב 

במערכת העירונית להוציא שקל אחד בלי שעבר תהליך ארוך של אישורים. במילים אחרות, הרשות 

 .מאוד נסמכת על דרישות ותקציבים ארציים, ולכן היכולות שלה להוביל מהלכים יצירתיים מוגבלות
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 4אפיון האתגרים – העיר חיפה

חיים  לצד הרוב היהודי :עיר מעורבת והינה לוסייתה בישראלחיפה היא העיר השלישית בגודל אוכ

משמשת העיר  הבהאית. קהילה מהדתריכוז של ו מוסלמים־ערביםו נוצרים־מיעוטים של ערביםבעיר 

 נחשבת בירת הצפון והמרכז העירוני הגדול בו.היא ו, מרכזה של מטרופולין חיפה

־בחיפה כ )אומדן(, גרים 2022פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( נכון לסוף מאי  על

מתושבי העיר  11.5%־מאוכלוסיית ישראל. כ 3.2%רובעים, ומהווים  8־בני אדם, הפרוסים ב 284,870

 7ת משקי בית והעיר מדורג 109,100ילך(. בחיפה או 1990־הם עולים חדשים )מ 23.7%־הינם ערבים ו

 5.במדד פריפריאליות 6־אקונומי ו־באשכול סוציו

הם ירי טילים, רקטות וכטב"מ במסגרת מלחמה בצפון, שריפה  מרכיבי האיום על העיר חיפה כיום

 .וצונאמי דליפת חומרים מסוכנים, רחבת היקף

בעיות ל צפיישנו . יגור שבר על ממיקומה יוצא כפועלבנוסף, על חיפה מתנוסס איום רעידת האדמה 

מדרון הררי עם היתכנות תנועה  התנזלות קרקע במפרץ, גלישות קרקע באזור ההררי של העיר.

מהירה של סלעים ו/או קרקע במורד מדרונות )גלישה או מפולת( המתרחשת בזמן רעידות אדמה. 

של כץ ואלמוג, נותחה הסכנה לכשל של מדרונות טבעיים  2006משנת  הגאולוגי המכון של דוחב

)ללא פיתוח הנדסי( בעיר חיפה ובצפון רכס הכרמל בעת ברעידת אדמה. נמצא כי רעידות אדמה 

ל העתקי בקע ים המלח בקטע בין מרכז הבקעה ודרום על העתק הכרמל וחזקות ע בינוניות וחזקות

  ת וגלישות.לבנון יגרמו לאי יציבות במדרונו

באזור הערכה היא כי רעידת אדמה חזקה עלולה להביא לאסון משני של דליפת חומרים מסוכנים. 

מפעלים פטרוכימיים, תחנות כוח ובתי זיקוק, ב מיליון טון חומרים מסוכנים 2.5 ישנם כ־מפרץ חיפה 

איגוד ערים "ב 6.אתילןוכדוגמת אמוניה, ברום, כגון  המאחסנים כמויות בלתי מבוטלות של חומרים

מפני קטסטרופה שעלולה להתרחש במקרה של רעידת  מזה זמן מתריעים "להגנת הסביבה חיפה

 אדמה חזקה שתפגע במתקנים חיוניים במפרץ חיפה.

ירי תמ"ס מהאיומים הללו.  שנייםהתמודדה עם השנים האחרונות, העיר חיפה  20במבט על 

ספו , שבו נ(2010)לאבדות בנפש ולנזק רב. אסון הכרמל שר גרם , א(2006) מלחמת לבנון השנייהב

והעירייה התמודדה עם פינוי  שני מקרים שבהם נגרמו נזקים רבים לרכוש ,2016השריפה ב־ו איש 44

 .נרחבאוכלוסייה בהיקף 

בתחום רעידת אדמה, הרי שהמרחב בו מצויה העיר חיפה הינו מרחב מאוים מאוד. איום זה יכול 

רעידה שתוביל לגלישת מדרון ותוך כך  ;רעידה שתוביל לקריסת מבנים להתממש בשתי תצורות:

רעידת כך או כך  7למפולות סלעים גדולות מרכס הכרמל אל עבר השכונות המצויות למרגלותיו.

 האדמה עלולה לגורם לפגיעה במאגרי חומ"ס.

רעידת האדמה המשמעותית ביותר בשנים האחרונות שהשפיעה על אזור מטרופולין חיפה, 

  8מגניטודה. 5.3ה של בעוצמ 1984התרחשה באוגוסט 

, והיא צפויה בכל התרגילים הלאומיים בתרחיש רעידת אדמה השתתפהבעשור האחרון העיר חיפה 

עיריית חיפה קיימה  , מוכנות העירטובה לשיפור הזדמנות הם  םתרגיליה .2023ב־להשתתף בתרגיל 

תרגיל היערכות לרעידת אדמה במערכת החינוך בו הופעלו בכל בתי הספר בעיר מערכות  השנה

בשל הסמיכות לבחירות, הוחלט בחיפה למקד  2022לאור ביטול התרגיל בנובמבר . התרעה מרחוק

הניע קמפיין תקשורתי להטמעת המוכנות . בתוך כך גם לבמהלך חודש זה הכשרה לצוותי הרשות

 חסרי קורת גג. 7,000פריסת "עיר אוהלים", ע"י הרשות לעד  ואף לתרגל לראשונה
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במדדים שנקבעו ע"י  רבבואנו לבחון את מוכנות עירית חיפה לרעידת אדמה אנו יכולים להיעז

מענה ה, כגון (שכבות מוכנות לחירום )משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים OCHAהאו"ם 

שירותי חירום מוכנים , סיכוניםהניתוח , מנגנון תיאום רחב, לתהליךכולל מחויבות לאומית וחוקי 

 וכן הלאה. התראה מוקדמת וניתורמתן מערכות אפקטיביות ל, ומתפקדים

: , ביניהםלבצע פעולות היערכות להתמודדות עם רעידת אדמה רבים אתגרי העיר חיפה בבואה

 ולמוכנותהאוכלוסייה לפעולה ו העיר הנעת, הכנת העיר למוכנות אל מול מגוון רחב של תרחישים

הציבור חיזוק תפיסת אמון , באמצעות מגוון פעולות תוך שילוב פעולות הסברה לרעידת אדמה

, המתחלקות עם גופים נוספים מחוץ לרשות המקומית יצול הסמכות ואחריותפ, ברשות המקומית

בתקן  עומדים שלאבעיר מבנים רבים למתן מענה ל מדיניות התחדשות עירוניתקידום תוכניות 

 .תעם מוגבלויו ה, מתן מענה לאוכלוסיי)היות ונבנו לאורך המאה וחצי האחרונות( רעידת אדמה

פוליטיקה פנימית ברשות ב המייצרת אתגר אוכלוסייה מגוונת ומעורבת רב מגזריתבנוסף, בחיפה 

העתק פעיל, מיקום על  ייחודי: מיקום גאוגרפילחיפה  וקבלת החלטות ביחס לסוגיות חירום אחרות.

 במפרץ חיפה. פטרוכימיתהצמידות לתעשייה , והרריצמידות לים התיכון, אזור 

תפקודית של הרשות )הערה: לרשות המקומית ישנה תלות בניית יכולת רציפות על חיפה לפעול ל

חיזוק , לוגופים רבים נוספים( רבה בקבלת סיוע של גופים רבים כמו חברת החשמל, חברת מקורות

־מצבעים על הקשר גאופיזי, חברתי מחקרים) עירוניהאישי וחוסן התחושת המסוגלות והחוסן 

 (.משפיעים על החוסן של הקהילות לעמידה איתנה לאסונותש כלכלי־מוסדי וטכנו־תרבותי, פוליטי

 חוסן על מנתהאת משמעות  מדגישהה Sendaiתפיסה של מסגרת פעולה של בתוך כך יש לייצר 

סיכונים, להגיב במהירות ולהתאושש מאסונות ולחזק  בצורה טובה יותר לאפשר לקהילות להפחית

פיתוח מדיניות בינלאומית מרכזית לעיר חסינה התפתח על  ההתמודדות שלהם.את 
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במסגרת אסטרטגיית האומות  2010־"הקמפיין להפוך את הערים לחסינות" החל ב UNISDR ידי

 .(2012) (UNISDR)9 המאוחדות לצמצום אסונות

אין את כלל הסמכויות והיכולות. היא נדרשת לסיוע של משרדי הממשלה  חיפה לעירולסיום, 

 השונים. 

 המענה השלם להיערכות לרעידת אדמה

. חזקה אדמה לרעידתות הלאומית המוכנ את המדינה מבקר דוחות בחנו כמההאחרונות  בשנים

 התוצאות לרעה השפיערם טופל, העלולים לטחלקם , פערים מעט לא על מצביעים אלו דוחות

 היערכות כי מציין 201810. דוח מוכנות המדינה לרעידת אדמה משנת אדמה רעידת של האפשריות

 דוחב שונות במדינה. פעולה בין רשויות המחייב שיתוף ארוך ומורכב, אדמה היא תהליך לרעידת

 חיי מסכניםש מסוכנים מבניםהאחרון של מבקר המדינה שהתפרסם לאחרונה כותב המבקר על ה

 .אדם

גילם ההולך ומתקדם  .ידות בפני רעידות אדמהעמ תקן ללא שנבנו מבנים אלפי מאות בישראל יש

מייצרים אלו  כל –מקיפה לנושא התחזוקה  הסדרהשל המבנים, הקושי לתחזק מבנים אלו והיעדר 

שאינם מטופלים עלולים  אילומבנים המבקר מציין שפוטנציאל למבנים מסוכנים רבים בישראל. 

היא דוגמה למה  2021 בספטמבר בחולון מגוריםה בניין קריסת .בגדר "פצצה מתקתקת"להיות 

 .שעלול להתרחש בשעת רעידת אדמה

שנים במשך היערכות לרעידת אדמה אינה עניין פשוט כלל ועיקר. זוהי היערכות הנבנית בהדרגה 

משרדי הממשלה, ומורכבת מעשרות פעולות ושותפים לה גורמים רבים: גופי העירייה השונים, 

 צה"ל באמצעות פיקוד העורף, ארגוני החירום והעזר וכן גופים פרטיים שיש להם עניין והשפעה

 רבים על המוכנות של הרשות לרעידת אדמה כגון נמל חיפה וחברת בז"ן.

 

בחלק זה של המאמר בחרנו לפרט את הפעולות והמרכיבים העיקריים עליהם אחראיים כל אחד מן 

מיקוד זה הינו העיקר, כיוון שישנן עוד עשרות פעולות תומכות נוספות המשלימות את הגופים. 

 אותם מרכיבים עיקריים שיפורטו להלן.
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 11עיריית חיפה

 אחריות כוללת להכנת העיר, מוסדותיה ותושביה לרעידת אדמה. .1

הקמת והפעלת וועדת משק לשעת חירום )מל"ח( מקומית שתפקידה להכין את מוסדות  .2

 הרשות לחירום ולהפעילם באירוע רעידת אדמה.

 בעיר  38קידום חקיקה ותקנות עירונית לדוגמא בתחום קידום תקנות תמ"א  .3

בשילוב טכנולוגיות מתקדמות ומערכות שליטה  מרכז העירוני לניהול משבריםהקמת ה .4

 .מערכות קשרומערכות המולטימדיה ובקרה, 

 .ם שייתנו מענה לציבור הרחבעמדות למוקדני 24 שכולל 106מוקד עירוני  .5

במסגרת  38סיוע בקידום תכנית לחיזוק מבנים בהתאם לתוכניות מתאר ערים כגון תמ"א  .6

 .2017שהוקמה בשנת  מנהלת להתחדשות עירונית

 תכנון תקציב הג"א לתמיכה בפעולות המוכנות לחירום. .7

וכנה לחירום מרכיבי רשות מ על פיקידום פעולות מוכנות לחירום בתחום רעידת האדמה  .8

 לפי הגדרת פיקוד העורף.

הקמת צוותי סע"ר )סיוע עצמי ראשוני( לחילוץ ולהצלה, רכש ציוד חילוץ ייעודי לצוותי  .9

 הסע"ר ושמירת הכשירות של הצוותים באימונים עיתיים.

תכנון מענה לקליטת אוכלוסייה מפונה במקרה של רעידת אדמה יחד עם רשות פס"ח )פינוי  .10

 שרד הפנים.סעד חללים( של מ

מנהיגי העיר מבינים כי רעידת אדמה היא תרחיש מפתיע שיגיע בתזמון לא צפוי ויביא לנזקים 

ולאתגרים מבצעיים רבים בשעות ובימים הראשונים שלאחר התרחשותה. בתפיסת הביטחון של 

העירייה, הנחת היסוד לאירוע רעידת אדמה הינה שיהיה עליה להסתמך על מקורותיה, משאביה 

ועובדיה בלבד ביממה הראשונה לכל הפחות. משכך הדבר, גובשה תפיסת הפעלה המבוססת על 

עצמאות בשלב המענה הראשוני ועד להגעת כוחות פיקוד העורף )בדגש על גיוס גדודי החילוץ 

 .צא בזהשהינם במילואים(, כוחות ארגוני החירום וכיו

 משרדי הממשלה

העירייה בהכנת המענה השלם להתמודדות עם רעידת  יש תפקיד מרכזי בתמיכתהממשלה  ילמשרד

 פועלתתאם את פעילות משרדי הממשלה בתחום ההערכות לרעידת אדמה סייע בלעל מנת לאדמה. 

במשרד הביטחון. המרכזיים שבמשרדים הינם  משרדית להיערכות לרעידות אדמה־ועדת ההיגוי הבין

שיכון, הגנת הסביבה והרווחה. קיימים משרדים משרדי הפנים, החינוך, הכלכלה, הבריאות, הבינוי וה

נוספים שיש גם להם תפקיד בעניין זה אולם הוא פחות משמעותי מאלו אותם ציינו. המשרד המרכזי 

העומד בעניין זה כתף אל כתף עם העירייה ועם פיקוד העורף הוא משרד הפנים ולכן בחרנו להתמקד 

 בפירוט תחומי אחריותו במאמר זה.

 משרד הפנים

 הרגולטור של משרדי הממשלה בסיוע לעירייה בהכנת העיר להתמודדות עם רעידת אדמה. .1
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 הקצבת תקציב במסגרת 'תר"ש הרשויות' להקמת מרכז הפעלה לחירום. .2

על ידי העירייה לקליטת אוכלוסייה עקורה במסגרת  פיקוח על הכנת תכנית רשותית .3

התכנית הממשלתית "מלון אורחים". משרד הפנים אחראי הן על הכנת תכנית ארצית והן 

 על בקרה על קיום תכנית רשותית בכל רשות.

שילוב זרועות עם הרשות במסגרת תקציב הג"א לתיקצוב ולקידום פעולות מוכנות לרעידות  .4

 אדמה כמפורט לעיל.

 בקרה על מימוש תקציב הג"א של עיריית חיפה. .5

סיוע בתיכנון קליטת אוכלוסייה מפונה במקרה חירום באמצעות רשות הפינוי, הסעד  .6

 והחללים )פס"ח(.

 הקצאת אמצעים לאגף הביטחון של העירייה לקליטת אוכלוסייה במסגרת פס"ח. .7

 עת הצורך.סיוע למשטרת ישראל ולעירייה בהקמת תחנת ריכוז חללים )תר"ח( בש .8

 מחוז חיפה –פיקוד העורף 

 העברת תרחיש רעידת אדמה לעירייה כבסיס לכתיבת תכנית המוכנות הרשותית. .1

אימון גופי העירייה הרלוונטיים לניהול, פיקוד ושליטה במצבי החירום השונים ובהם גם  .2

 רעידת אדמה.

 הכנת תכנית אימונים על פי מחזוריות תלת שנתית לאימון הרשות לחירום. .3

 תחיבור העיר למערכת ההתרעה הלאומית לרעידת אדמה )תרועה(. בתוך כך סיוע בבניי .4

 ומימוש תכנית הסברה למקרה של רעידת אדמה.

 הדרכת תושבי העיר למוכנות לחירום באמצעות תכנית לימוד סדורה לבתי הספר. .5

בשיתוף עם הכנת סקרי מבנים  .0360פרויקט  תביצוע פעילות הכנה משולבת בעיר באמצעו .6

העירייה במטרה לסמן מבנים ואזורים המצויים בסיכון גבוה יותר לפגיעה בעת רעידת 

 אדמה.

 ישראל משטרת

 לרעידת אדמה( –לאירועי אסון המוני )בין היתר  הוראות הפעלה משולבות כתיבת .1

 12שמחייבות גופי חירום והצלה, כולל צה"ל, לפעול בהתאם להן.

 13לחירום בדגש על מרכיב הפיקוד והשליטה. השתתפות בהכנת המענה הרשותי .2

השתתפות בכל תרגיל רשותי, בין שיהיה תרגיל מנהלים ובין שיהיה תרגיל עם כוחות,  .3

שתכליתו שיפור הממשקים בין הגופים השונים באירוע חירום בכלל ובאירוע רעידת אדמה 

 בפרט.
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 "אומד"ה כב

הייעודי את המרכיבים המשלימים לעיריית חד בתחומו הם מהווים כל א ,העזר לחירום כארגוני

חיפה, למשטרת ישראל ולפיקוד העורף במוכנות לאירוע רעידת אדמה. כיוון שהמאמר עוסק בהכנות 

לרעידת אדמה ולא במענה לאחר שרעידת אדמה תתרגש על האזור, הרי שעיקר עיסוקם של שני 

 ארגונים אלו הינו בשני תחומים:

מ"י ופקע"ר והכרת תפקידיהם הייחודיים הנגזרים מן  השתלבות בתכניות לחירום של .1

 המענה הייעודי שכל אחד מן הארגונים נותן באירוע רעידת אדמה.

תרגול משולב עם גופי עיריית חיפה, מ"י ופקע"ר בכל אחד מן התרגילים השונים  .2

 המתקיימים לאורך שנת העבודה מדי שנה.

 

 לרעידות אדמה  המלצות לשיפור המענה השלם להכנת רשותודיון 

צופה נזק רב. על כן, עלינו כבר היום לפעול בכל חזקה חיפה לרעידת אדמה לחוס יתרחיש הי

המישורים העומדים לרשותנו להכנה המיטבית של העיר. על הרשות באמצעות השותפים הרבים 

 לפעול להתגבר את האתגרים והמכשולים הרבים העומדים בדרך ברשות עצמה ומחוצה לה. 

 הסמכות הסדרת

, הגוף המנחה את הרשויות המקומיות בישראל בהכנה 2010משנת  2על פי החלטת הממשלה רע"ד/

כיום, הגוף העוסק בנושא זה בשגרה הינו פיקוד העורף וזאת  14לקראת רעידת אדמה הינה רח"ל.

מלפעול בצורה אופרטיבית  חדלו מחוזות רח"ל 2020לאור אישור המלצות ועדת מזרחי. החל ממרץ 

 ברמת המחוזות ואחריותם עברה לטיפול מחוזות פיקוד העורף. 

חוק הג"א אחראי  על פיעניין זה מהווה את ראשית הצירים של המלצותינו בחלק זה של המאמר: 

משרד הביטחון באמצעות צה"ל, וזאת באמצעות פיקוד העורף, להכין את המרחב האזרחי לאירועי 

ניים. אולם אחריות זו הינה מוגדרת ומיועדת לאירועי חירום ביטחוניים ואיננה כוללת חירום ביטחו

 אדמה בפרט.  ידתאסונות טבע בכלל ולרע
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פקודת המשטרה, האחריות לטיפול בעת התרחשות אסון טבע היא של משטרת ישראל. אולם  יפל ע

ייחסת להכנת המרחב לאחר קרות רעידת אדמה ולא מת הפו"שהגדרה זו נוגעת אך ורק בהחלת 

 "ל כאמור.רחלרעידת אדמה. האחריות הפורמלית להכנות ולבקרה עליהן הינה של  האזרחי

 האחראי הגוף יהיה אחד גוף: אדמה רעידת בעניין והסמכות האחריות את כולל באופן להסדיר יש

בעת רעידת אדמה.  המענה ולמתן לטיפול והן אדמה לרעידת האזרחי המרחב להכנת הן חוק פי על

 . "מבצע–זהות מתכנן"עניין זה מודגם באופן הברור ביותר בעיקרון הפו"ש 

 מרכיבי רשות מוכנה לחירום

הגדרת  על פילמדידה מוכנות של רשות לרעידת אדמה או לכל אסון טבע אחר.  םכיום אין קריטריוני

מרכיבים לרשות מוכנה לחירום והם נוגעים בשורה של הכנות הכוללות הכשרת  11פיקוד העורף, יש 

בעלי תפקידים, הקצבת תקציבים, פעולות אופרטיביות, תוכניות לחירום, תרגילים ועוד. אחד 

ים המרכיבים הללו מתייחסים לאיום ייחוס מלחמתי ולא לאסון טבע. מכאן שהמלצתנו היא שמרכיב

  15.אלו יהפכו להיות המדד הרשמי גם לבחינת מוכנות הרשות המקומית לרעידת אדמה

על העיר חיפה לפעול לצמצום הפערים בעיר בתחומי בניין הכוח למוכנות ולמענה לרעידת אדמה 

, הכשרת כ"א כולל מתנדבים, בינוי( וכן פרוייקטי פינוי בתחומים השונים )חיזוק מבנים ותשתיות

בעיר מועצת העיר ללא יוצא מן הכלל מלא של הסברה ועוד(. זאת תוך שיתוף פעולה הצטיידות, 

ד מורכב, הרבה יותר ונושא הבנייה בחיפה הוא מא ובשת"פ עם כלל המשרדים והגופים הרלוונטיים.

עם רבות שכונות ותיקות ב. 38מהחלוקה לשני המודלים הישראליים השגורים פינוי בינוי ותמ"א 

כמו למשל בהדר, ואדי  –יה על פי אחד משני המודלים הללו יהיסטורית אין אפשרות לבנבנייה 

תיקות וההיסטוריות הללו חייבות התייחסות אחרת לכל ו. מרבית מהשכונות הותעיר תחתיו סאנסנ

 16נושא המיגון, עם תשומת לב ממשלתית.

תוצאה מרעידת אדמה. נושא שנשאר פתוח בעת כתיבת מאמר זה הוא תקצוב הנזקים שייגרמו כ

נכון להיום אין גוף אחד אחראי ברמה הלאומית או בשלטון המקומי שתפקידו לתקצב תיקון 

  .עודומבני ציבור, כבישים  –תשתיות שיינזקו או ייהרסו כליל באירוע רעידת אדמה 

 חיזוק המבנים

מבנה מחוזק שלא  17השפעה ישירה על מוכנות רשות להתמודדות עם רעידת אדמה.לחיזוק מבנים 

יינזק או יתמוטט בעת רעידת אדמה, עשוי למנוע או למזער פגיעה חמורה ברכוש ובנפש ובעקיפין 

פעולה בירוקרטית מאד ויקרה מאוד וכזו שלא  גם פגיעה בחוסן. חיזוק מבנים או פינוי בינוי הם

פה ישנם מבנים נמצאת לעיתים בראש סדר העדיפויות של האזרח או של הרשויות השונות. בעיר חי

רבים שנבנו ללא תקן רעידת אדמה ויש לעשות את המיטב על מנת לפעול לחיזוקם המהיר או 

מלבד להפעלת תוכניות פינוי בינוי בעיר. אילו כיום תהליכים מאד ארוכים ויש לפעול לקיצורם. 

התכנון: משך הזמן הלוקח לאישור, קיימת עדיין מחלוקת בנושאי התכנון והמימון של תכנית זו. 

, נדרש גם לתכנן תוספת של כיתות לבתי ספר, גני ילדים, מתנ"סים, שטחי 38לצד קידום תמ"א 

מסחר ועוד. מכאן נגזר גם המימון ושאלת חלקה של הרשות המקומית וחלקם של מוסדות לאומיים 

 ומשרדי ממשלה.
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 38להזכיר כי תוכנית תמ"א  כאן המקום

דינה עומדת להסתיים בקרוב ועל כן על המ

ה לפעול ילתת מענה חלופי ועל העירי

לאישורים מהירים של התוכניות שהוגשו 

בינוי שכזה משרת את  כל פרויקט פינוילה. 

הצורך בחיזוק מבנים ובמיגונם במפני 

 מלחמה וכן רעידת אדמה.

נושא זה מצוי במחלוקת בשאלת האחריות 

בין הגופים השונים, בעיקר בין הרשויות 

רדי הממשלה. בעקבות המקומיות לבין מש

שורה של רעידות אדמה חלשות יחסית 

, 2021שאירעו בישראל ברבעון הראשון של 

יצאו פיקוד העורף והרשויות המקומיות 

למבצע סקר מבנים נרחב במספר רשויות 

בעלות סיכון מיוחד לפגיעה מרעידת אדמה 

כגון בית שאן, צפת ונוספות. המלצתנו 

מה בעיר בעניין זה היא לקיים מבצע דו

שכן  2023חיפה ולתכנן אותו למהלך שנת 

עוד לפני שיידרשו מנהיגי העיר לעניין התקציב והאחריות, חשוב שתהיה להם תמונת המצב מדויקת 

של המבנים בעלי הסיכון להיפגעות או לקריסה בעת רעידת אדמה. לאחר מכן ניתן יהיה לעסוק 

 יים.בטיפול במבנים אלו בסיוע משרדי הממשלה הרלוונט

 ארגוני לאומי לתרחיש רעידת אדמה־תרגול רב

כיום תרחיש רעידת האדמה מתורגל במסגרת תרגילים לאומיים אחת לחמש שנים. התרגיל האחרון 

בעיר כאשר העיר כרמיאל שימשה מודל לעניין זה ואילו התרגיל הקרוב מתוכנן  2017בוצע בשנת 

. בשנת עבודה בה מוגדר תרגיל רעידת לאומי נעשות פעולות רבות לקידום 2022לחודש נובמבר 

בתחום זה. בין היתר מתקיימים כנסים רב ארגוניים, מרועננות פקודות הצבא וארגוני המוכנות 

החירום והעזר, נעשים תיאומים מחודשים מול משרדי הממשלה השונים וכן מתקיימת פעילות רבה 

העיסוק המשמעותי ברעידת אדמה בשנה החולפת המלצתנו  לנוכחומגוונת ברשויות המקומיות. 

של אחת לשלש שנים ולא אחת  רותגיל הלאומי בתרחיש רעידת אדמה בתדיהיא להגדיר את התר

 לחמש שנים כפי שזה מתקיים בשנים אחרונות.

במרחב העיר חיפה יש מתקני חומ"ס רבים שמהווים סכנה לפגיעה משנית כתוצאה מרעידת האדמה. 

שת כאירוע בשונה מתרחיש מלחמה בו לעיתים ניתן לפעול להקטנת מלאים, ברעידת אדמה שמתרח

פתע, לא ניתן לעשות זאת. על כן, אנו ממליצים לפעול בהדרגה להעברת מתקנים אילו מאזור 

 .ולקצר את זמן הפינוי המתוכנן להם המפרץ

יחידות החילוץ וההצלה של הרשות.  ולחזק אתעל העיר חיפה להמשיך להכשיר מערך מתנדבים 

 ת הראשונות לאחר רעידת האדמה.יחידות אילו הן קריטיות במאמץ החילוץ וההצלה שעו

לסיכום, השאלה היא לא האם תהיה רעידת אדמה הרסנית אלא מתי. על כן, עלינו לפעול בכלל 

האמצעים העומדים לרשותנו להקטנת הפגיעות מרעידת האדמה. פעולה זאת כאמור תלויה בשיתוף 

 והאזרח. פעולה ורצון טוב של גורמים רבים החל ממשרדי הממשלה, הרשות המקומית 
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