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היא המנגנונים , "מכונהה"בפתח דברנו הסברנו כי את עיקר תפקידנו ראינו כמלאכת תכנון והרכבה של  7.1

היקף -הבנייה היא ענף רב. מלאכה זו איננו מתחילים מנקודת אפס. והאמצעים שיבטיחו הקמת מבנים בטיחותיים

היה זה , כיון שכך. אשר פועל במסגרת נורמות שלצידן פרקטיקה ונוהלי עבודה שפותחו לאורך השנים, בישראל

נשמע את , ל עבודת הוועדה נאסוף מידע על המצב השורררק טבעי שבטרם נגבש דעתנו בהקשרים השונים ש

 .דברי המעורבים והמעוניינים האחרים בהליכי הבנייה וכן נבחן בעצמנו דברי חקיקה וחומר רלוונטי אחר

את העדים שהשמיעו את דבריהם . מסמכים וראיות אחרות, המידע שהובא בפני הוועדה כלל עדויות 7.2

בנוסף התקבלו בוועדה פניות רבות . ולאלו שהוזמנו אליה,  שפנו אליה מיוזמתםבפני הוועדה ניתן לחלק לאלו

לאחר ששמענו את . גופים ומעורבים אחרים, והוועדה עצמה יזמה פנייה לקבלת חומר ומידע מרשויות, בכתב

, החל בנורמות המשפטיות, דברי כולם נוכל לומר שרובם ככולם מטיחים ביקורות קשות על כל הקשור לענף

וכלה בכל הרשויות , המבצעים והמפקחים, היועצים, עבור דרך המתכננים, המקצועיות וההתנהגותיות

 .המוניציפליות והציבוריות האחרות שיש להן זיקה לענף הבנייה, הממשלתיות

לא נוכל כמובן .  עדים וקיבלה אלפי מסמכים260-כ, בעצמה ובאמצעות אוספי החומר, הוועדה שמעה 7.3

כל אלו יישארו שמורים . לא נוכל גם להקיף בו את כל גווני הדברים שנאמרו; זה את דברי כולםלהביא בדוח 

הגם שאין . ואין מניעה מבחינת הוועדה שכל המעוניין יעיין בהם, )כולל באמצעים אלקטרוניים(בגנזך המדינה 

שקלנו " מכונה"נות את ההרי שבבואנו לב, אנו מביאים בדוח את כל ההיקף העצום של הדברים שהובאו בפנינו

 . לב רבה את המידע שהצטבר בידינו ואת הביקורות ששמענו-בתשומת

, כשהוצגו בפנינו בנושא אחד אסכולות שונות. בסקירה להלן אנו מביאים את עיקרי הביקורות ששמענו 7.4

אנו מדגישים , טתבעניינים אחרים שבהם היו גישות שונות ובהן בלטה גישה של. אנו מציגים את הגישות השונות

ובו דברי , לצד העדויות למדנו על פגמים וליקויים גם מחומר אחר שהיה ברשותנו, כאמור. את הדעה השלטת

נביא , במסגרת פירוט הליקויים והפגמים שייפרסו להלן. דוחות של ועדות שונות ומסמכים אחרים, חקיקה שונים

 .גם מקצת מאלו
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את סקירת הפגמים אנו פותחים בנושא הנורמות המשפטיות משום שהוא היה הבולט בין מושאי  8.1

על אלו נמנים חוגי מקצוע הבנייה . הביקורת ואליו הופנה חלק ניכר מחיצי הביקורת כמעט מכל מי שהעיד בפנינו

העיריות , )וזיות והמקומיותהמועצה הארצית והוועדות המח(חוגי רשויות התכנון והבנייה , )מתכננים ומבצעים(

 ץחוגי התביעה והייעו, )החולש על החקיקה העיקרית בתחום הבנייה(חוגי משרד הפנים , והמועצות המקומיות

 .בהירויות וליקויים-גם אנו עצמנו בחנו דברי חקיקה לא מעטים ומצאנו בהם אי. ועוד רבים אחרים, המשפטי

אין לך כמעט נושא בענף . מצמת למשמעות הצרה של מונח זההתייחסותנו בפרק זה לנורמות המשפטיות מצט

בפרק זה ". כל העולם משפט"שהרי בלשון מושאלת , "נורמות"הבנייה שלא ניתן לשייכו ישירות או בעקיפין ל

, עידכונן, עיצובן, הגיונן, הצגתן, אופן עריכתן, נעסוק רק בביקורות שהוטחו בתפישת העולם של נורמות הבנייה

 .וכל כיוצא באלו ביקורות עקרוניות כוללניות, היותן עונות על הצרכים, אליהןהנגישות 

ואין אפילו משרד ממשלתי המרכז בתוכו את כל היבטי הבנייה על , "מיניסטריון בנייה"אין בישראל  8.2

 משום, עם זאת מקובל לראות את משרד הפנים כמשרד הדומיננטי בתחום זה. חקיקת הנורמות הקשורות אליהם

) חוק התכנון והבניה –לעיל ולהלן  (1965-ה"התשכ, הוא חוק התכנון והבניה, שהחוק המרכזי בתחום הבנייה

 . מעניק לשר הפנים את הסמכויות הכלולות בו

אך במשך שנים רבות הוא כמעט לא עשה דבר , המצב הקשה בתחום הנורמות לא נעלם מאנשי משרד הפנים

חקיקה אמריקאית איפשרה לישראל לקבל ערבויות להלוואות . לץ לעשות כן הוא או1992עד שבשנת , בעניין זה

קבוצה . ואולם הדבר הותנה בין היתר בשיפור דרישות הבנייה שבדין הישראלי, ב לשם שיכון עולים"מארה

נציג , נציג משרד הבינוי השיכון, נציג התאחדות הקבלנים, מכון התקנים, שכללה בין השאר את נציג משרד הפנים

בסופו של דבר הוחלט על כניסה לשני . ב כדי ללמוד מהנעשה שם"הטכניון ונציג משרד האוצר יצאה לארה

את .  בדיקת מערכת ניהול תקנות בנייה–והשני , ריכוז תקנות הבנייה בקובץ תקנות משולב –האחד , פרויקטים

נבע מההבנה שלא היה בידי איש הצורך בכך . העבודות הכרוכות בשני פרויקטים אלו הוחלט למסור לגורמי חוץ

דברי " (…לא היה איש או מסמך שריכז את כל הנתונים הללו … מידע על כל ומלוא החומר הנורמטיבי הקיים "

) ועודנה(זו על המצב העגום שבו הייתה " הודאת בעל דין). "בעל התפקיד שריכז נושא זה מטעם משרד הפנים

לצורך זה פורסמו ". השבר הנורמטיבי" ממחישה עד כמה גדול רק, נתונה החקיקה הישראלית בתחום הבנייה

-ביצוע הפרויקט הראשון השתרע על. 'אנוש'והשנייה חברת ' אמן'האחת חברת , ובהם זכו שתי חברות, מכרזים

 . פני כשלוש וחצי שנים-והשני על, פני שנה

(!) מעשרה משרדי ממשלה בין השאר מתברר שיש למעלה . הפרויקטים הללו הניבו מספר ממצאים ומסקנות

, ביטחון פנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד הפנים(שמתקינים תקנות ומוציאים הוראות והנחיות בנושאי בנייה 
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לאחרונה אוחד (משרד העבודה , משרד התעשייה והמסחר, משרד הבריאות, משרד התחבורה, משרד החינוך

משרד התיירות , משרד התשתיות הלאומיות, סביבההמשרד לאיכות ה, )משרד זה עם משרד התעשייה והמסחר

. רשויות מקומיות ורשויות כבאות, ובהם פיקוד העורף, יוצר לנורמות-שעליהם נוספים בתי, )ומשרד החקלאות

 . ידי גורמים אחרים-ידי גורמים אלה ועל-לכל אלו יש להוסיף את ההנחיות ואת התקנים המוצאים על

(!).  עמודים 10,000-פני כ- תקני בנייה והנחיות בנייה למיניהם משתרעים על,שתקנות הבנייה, כן מצא המחקר

". קשה להשתלט על חומר כה רב שעד אז איש לא טרח לאוספו במסמך אחד"אחד מהמשתתפים בפרויקט אמר ש

שבחלק מהם היא מטפלת , חוסרים וכפילויות,  סתירות519החברה המבצעת את פרויקט הקובץ המשולב איתרה 

 . יוםעד ה

 על הקמת יחידה במשרד הפנים שתעסוק 30.4.97בעקבות פרויקטים אלה החליטה הממשלה ביום  8.3

בהתקנת תקנות " ימשיכו בסורם"הכוונה הייתה שכל המשרדים מתקיני תקנות בנייה לא . בתאום תקנות הבנייה

, נן סותרות או משבשותואי, בלי שהן ייבחנו ביחידת התאום האמורה ובלי שיתברר שהן משתלבות ותואמות

אך מעדויות שהיו בפני הוועדה הן מפי .  לדוח זהבנספח ההעתק מהחלטת הממשלה מצורף . נורמות אחרות

, הן מפי בעלי תפקידים אחרים במשרד הפנים, היא היחידה לתאום תקנות ותקני בנייה, העומד בראש יחידה זו

י הממשלה אינם משתפים פעולה בחלק ניכר של משרד. למדנו שהחלטת הממשלה מיושמת באופן חלקי בלבד

ודלה ) שלושה אנשים בלבד(אדם -היא דלה בכוח, היחידה עצמה לא קיבלה תקציב מתאים. המקרים עם יחידה זו

של חומר רלוונטי ממכון התקנים " כמות עצומה"הוא מקבל , ולפי דברי העומד בראשה) מיחשוב(באמצעי עזר 

 .ואינו יכול להשתלט עליו

ecrzei 

כל והן הביאו אותנו למסקנות נוגות -הביקורות ששמענו בנושא נורמות הבנייה היו קיצוניות ומקיפות 8.4

שאין בו , טיב עריכתו והגיונו הפנימי של המערך עצום המימדים של נורמות הבנייה בישראל, למדי אודות איכותו

 :חלק מהדברים שהושמעולהלן נביא . מדיניות וכל כיוצא בזה, שיטה, הגיון, סדר, עריכה

dwiwg 

מתכנן , המצב הוא שכאשר בא אדריכל"מנהל היחידה לתיאום תקנות ותקני בנייה במשרד הפנים אמר ש .א

 ".…הדברים נמצאים בתפזורת שקשה להתמצאות , אין לו הכל מרוכז, הוא בבעיה, או קבלן לבנות

אבל את החבירה שלהם ביחד "ם אחד מראשי מקצוע האדריכלות אמר שיש עודף בתקנות ובתקני .ב

ושהיא תיתן גם תוצאות ותיתן גם אפשרות נוחה ויעילה לבקרה , שהיא מקצועית, למסכת שקל להשתמש בה

ולעשות בו סדר גם כן , מכל הבחינות כמעט… הוא קשה… בסך הכל המצב די מבולבל.  זה אין בה–ולביקורת 

 ".…והתקנות האלה לא תואמות אחת את השנייה,  עצמוהיום יש סמכות לכל שר להתקין תקנה בפני. קשה מאד

והוא לא ,  עמודים10,000אמור לדעת את אותם , בעל המקצוע הטוב והאחראי… : "עוד נאמר על ידו .ג

אבל מוכרחים לעשות סדר לא רק בתקנות אלא , פה-הוא ציין שנכון שלא מוכרחים לדעת בעל". …יודע כמובן
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יש הגדרות " דירה"כך למשל ל, ההגדרות שונות בכל חקיקה. ב"ברת החשמל וכיוח', בזק'גם בגופים מהסוג של 

 . במקומות שונים

נאלץ לחתום בבקשת היתר ובהקשרים אחרים ) כלל האדריכל-שהוא בדרך(כן הוא אמר שעורך בקשה  .ד

אווירה של הוא חותם על הצהרות ביודעו שהוא אינו יודע את המצב וכך נוצרת . על דברים שהוא איננו יודע

בתחום עריכת בקשת (אני רוצה להיות הראשי "הוא מוסיף ואומר . ולתהליך כולו, לחתימה, לחוק" זילות"

התוצאה ". …ל"תנו לי את הידע כמו בחו… הדרוש לעשות את המלאכה…… אבל לא נותנים לי את ) ההיתר

, אומרים למה שאני אקרא ואתרגזכי הם ? למה; האנשים חותמים על ההצהרות מבלי לקרוא אותן"הסופית היא ש

 ". אין לי ברירה אלא לחתום

ולאסוף את החומר באיזה מין מנוע … להתחיל לדפדף "אדריכל אחר אמר שאין אדריכל המסוגל  .ה

כתוב על הספר את כל מה … תן לי את המערכת הזאת, אלא אני רוצה… חיפוש כזה קטן על מוח של ארכיטקט

מדרגות הן כמובן רק דוגמה למצב בו יש הוראות נפרדות למבנים ". כל השינוייםשרצית לכתוב על מדרגות ואת 

וכל אלו פזורות , )'לאולם חתונות וכו, לבניין ציבורי, קומות-לבית רב, למשל למבנים המיוחדים לנכים(שונים 

 ".דפי הנורמות "10,000בין 

לים בארץ לא מכירים את דיני  מהאדריכ95%-אני יכול לחתום ש"אדריכל אחר בעל מוניטין אמר  .ו

הוא סיפר . אם אפשר לעוקפו, שאנשים נרתעים מלהיתקל בו, כך מסובך-המצב המשפטי כל". התכנון והבניה

) 'חולים וכו-בתי, רשויות שונות, אוניברסיטאות, ממשלה(שהוא עצמו נותן את שירותיו לכל מוסדות הציבור 

 . של נורמות הבנייה" ג המצוות"תרי"בכל  שאין גם אחד מהם שעומד ווהוא יודע מניסיונ

שניים מראשי ארגוני המהנדסים והאדריכלים אמרו לנו ששום מתכנן לא יכול לקבל אחריות למה  .ז

עוד . תקנותיו והתקנים הקשורים אליו וכל החוקים הנלווים,  העמודים של חוק התכנון והבניה10,000-שכתוב ב

מדובר בכמות חומר בלתי הגיונית שבנויה . "דף באורך של ששה מטריםשמכון התקנים הציג בפניהם , הם אמרו

ואין לי שום אפשרות לדעת את כל מה , זאת אומרת אין שום שיטה במערכת הזאת, בצורה לגמרי לא לוגית

 ".…ברוב המקרים רוב המתכננים לא יודעים שקיימת הוראה … שכתוב בה

, יש כל מיני דרישות… "אמר ,  עיסוקו הוא במגזר הערביועיקר, מתכנן שהנו אדריכל ומהנדס במקצועו .ח

, קורא אותו ואז זה שונה, אתה הולך למקום אחר, לפעמים מזכירים סעיף פה, לפעמים סותרות אחת את השנייה

 ".…ואז אתה מתחיל לברר מה כן ומה לא

אחת הבעיות שהחקיקה היא , בין השאר, ל אחת מהחברות הקבלניות הגדולות בארץ אמר לנו"מנכ .ט

 : הוא המשיך ואמר. המרכזיות שמחייבות חשיבה מחודשת ורביזיה

שאני חושב שלפי מיטב , של תקנים, של תקנות, יש גם כמות גדולה מאד של חוקים"

יש גם … 'תקנות וכו, אני לא מכיר איש אחד במקצוע שלנו שמכיר את כל החוקים, הבנתי

שלא בהכרח מישהו רואה ,  זה נדבך על נדבךולפעמים, הרבה סתירות בין החוקים והתקנות

ואני אומר … אתה מוצא את עצמך בסתירות בין תקנות ובין חוקים… את התמונה הכוללת

אין רשות אחת שבעצם … כיבוי אש … למשל … את זה בעיקר בנושא של בטיחות 

כמות האינפורמציה . … כל רשות מקומית היא אדון לעצמה; מכתיבה את הנושא הזה

אם בתכניות או … לא באה לידי ביטוי הרבה פעמים בתוצאות שאתה מקבל … ה שישנ

, אלו הערכות שקיימות אצלנו בענף… בביצוע בגלל ההיקף הגדול והשוני שישנם 
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גוף אחד שירכז ויראה את … יותר מאשר רביזיה … שחייבים לעשות איזו שהיא רביזיה 

כל חוק יוצא . … יאחד כל מיני תחומים, ינטרל דברים שהם לא רלוונטים, התמונה הכוללת

הענף לא … יש פה את האינטרס של כל גוף וגוף … דרך משרד ממשלתי אחר או גוף אחר 

עם מנהלי , אתה מדבר עם המהנדסים.… מצליח לעכל את כל הניואנסים שישנם בתוכו

לאחרונה מכון התקנים הפך להיות … אתה רואה חוסר ידע … עם המתכננים , העבודה

אם לא יעשו . היא לא פשוטה… היכולת לעכל … יל מאד בנושא של תקנים חדשים פע

 " …איזה שהיא תמצית וריכוז

העידו בפנינו שהם עברו על כל , שעסקה במיזם תקנות הבנייה שהוזכר לעיל' אנוש'אנשיה של חברת  .י

סדר שיש בו -ף הבנייה באיוהגיעו למסקנה שאי אפשר להמשיך ולתפעל את ענ, למדו אותו, החומר שנאסף אצלם

אולם התרשמותנו היא שיש עוד כהנה , 1996 כאלו נכון לשנת 519הם איתרו (טעויות וכפילויות , חסרים, סתירות

 ).הן מסוגים אלו והן מסוגים אחרים, וכהנה פגמים

ות מספר רב של משרדים ממשלתיים וגופים אחרים המתקינים תקנ' אנוש'עוד מנו וספרו אנשי חברת  .יא

מנהל היחידה לתיאום תקנות ותקני בנייה במשרד הפנים אמר שכל מאמציו . ומוציאים הוראות הנוגעות לבנייה

לגרום לכך שהמשרדים האמורים יכבדו את החלטת הממשלה שהוזכרה לעיל ולא יתקינו תקנות הקשורות לבנייה 

… לה מקיימים את החלטת הממשלהמעט מאוד משרדי ממש: "והוא הוסיף.  לא צלחו–ללא בחינה ותיאום אתו 

כלל מה שמנחה את העברת החומר אלי זה -בדרך. בכך שהם מעבירים אלי לבדיקה מוקדמת את התקנות

 ". …היזקקותם לי

הוא אישר בעדותו . דברים דומים שמענו ממנהל האגף להנחיות ולתקנות תכנון ובניה במשרד הפנים .יב

אינן פרי יוזמת משרד הפנים אלא פרי ,  הפנים ושעניינן הוא בנייהבפנינו שרובן של התקנות שאותן מתקין שר

והמתכנן ויוזם חקיקה סיסטמטית לפי סדרי , אין במשרד הפנים מערך ארגוני החש את הנדרש. יוזמה חיצונית

 . עדיפויות הגיוניים

ות שקשה הרבה מאד דרישות ותקנ"שיש , מנהלת מכון התקנים שהעידה בפנינו הביעה אף היא דעתה .יג

 ". מאד להתמצא בהן

 :ידי התאחדות הקבלנים בכתב בלשון זו- המצב בתחום הנורמות והחקיקה תואר על .יד

בגלל רצונו של כל מוסד להיות , בגלל ריבוי המוסדות שיש להם נגיעה לענף הבנייה"

, צווים, תקנים, נוצר מצב אבסורדי שנקבעו אלפים של תקנות, מעורב בתפקוד הענף

.  דרישות וכדומה בחוקים שונים ומשונים או כהצעות מוסדות או ועדות שונות,מפרטים

ריבוי . לעתים קרובות התקנות או הכללים הנקבעים במפרטים או בתקנים סותרים זה את זה

לטעויות בתכנון ובביצוע ובסופו של , לעיכובים בתכנון ובביצוע, התקנות גורם לבלבול

ריבוי התקנות . עד כדי גרימת אסונות, מזו שלהם נועדודבר עלולים להביא לתוצאה הפוכה 

אין כל אפשרות לפקח באופן ממשי על . 'נופלים בין הכסאות'גורם גם לכך שהדברים 

דעת שאין שום אפשרות לכל אדם סביר -ברור לכל בר… ביצוע כל התקנות או ההוראות 

סותר מלל אחר והכל חלקו , אשר בחלקו כאמור ארכאי ולא רלבנטי, לעקוב אחר כל המלל

לצערנו לעתים אי הקיום . לא מקיימים את החוק, כמובן, יחד יוצר בלבול שבעקבותיו

המשך המצב הקיים … מתמקד דווקא בדברים החשובים ביותר ועקב כך נגרמים אסונות 
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עלול לגרום לקריסת כל המערכת החוקית וכל אחד יעשה … והמגמה הקיימת להחמירו 

 ." כטוב בעיניו

pkzx`zin zei 

בכל ( תכניות מיתאר 3,000-בתל אביב ובחיפה יש כ, אחד מראשי מקצוע האדריכלות אמר שבירושלים .טו

 והן 1923במסגרת זו יש תכניות בשפה האנגלית משנת ". ואף אחד לא עשה התאמה ביניהן) "אחת מהערים

והמבקש לדעת מה בדיוק , ליהןבתכניות יש הגדרות שונות ופרשנויות שונות החלות ע. חולשות על חצי עיר

 .      המצב התכנוני לא תמיד יכול לדעת זאת

 ולא ניתן היה לעשות כן ללא MRIחולים רצה להקים מכון -אדריכל בעל מוניטין תאר מקרה שבו בית .טז

 ...החליטו לא לעשות... ע זה שנתיים עד שלוש שנים"המצב הטוב ביותר לסיום הליכי אישור התב. "ע"הכנת תב

... הם אנשים שמבינים את הבנייה, עם מהנדסים מצוינים, הביצועים מקצועיים ביותר... התחילו לחפור ולבנות

האחראים ביותר בארץ לא יכולים ... כל כך מסובך שזה בלתי אפשרי למוסדות... מנת לשמור-החוק שנולד על

 ".לעמוד בזה

זאת עוד בטרם , "טופס טיולים"לעשרים מוסדות על יש והכנת תכניות מחייבת חתימה של קרוב , לפי דברי העד

בשלב זה מגיעה התכנית לוועדה והיא . משך הזמן הנחוץ לכך הוא שנה עד שנה וחצי. ראתה הוועדה את התכנית

, כך יש לעבור את הליכי הוועדה המחוזית הבודקת מחדש-אחר. והכל מתחיל מחדש, "זה גבוה מדי"אומרת 

 .חדש מתחיל" טופס טיולים"ו, הליך יש צורך בקבלת היתרבתום הת. והכל מתחיל מחדש

כשמתכנן , ידם מתייחס לרבדים שונים של תכניות מיתאר מקומיות ומפורטות-עניין נוסף שהועלה על .יז

אין לבוא בטענות עליו כשגם בעירייה אין מי שיודע את פשר . אינו מסוגל לכך, הצריך לדעת מה גובר על מה

. ראשי הארגון הללו הצהירו שאין הם מבקשים להתחמק מאחריות. כול להדריך את המעונייןואין מי שי, התכנון

אבל , שמתכננים יצטרכו לחתום על היתר ולהיות אחראים לגמרי על כל מה שהם עשו"מקובל עליהם , נהפוך הוא

קצועית את בתוך החוק הזה צריכות להיות כל ההוראות שמאפשרות למתכנן לקבל על עצמו בצורה רצינית מ

 ".האחריות על עצמו

zeif eg zenxep 

בעולם , כפי שנמסר לנו". הנורמות החוזיות"לבנו למצב השורר בתחום -מספר קבלנים הפנו את תשומת .יח

למשל המכון הבריטי של מהנדסים (איגודים שונים . הגדול יש סטנדרטיזציה רבה בכל הנוגע לחוזי תכנון ובנייה

ידי -כלל על-ואלו מאומצים בדרך, מוציאים חוזים לדוגמה) דת האדריכלים האמריקאיתאו אגו, אזרחיים באנגליה

תוך עשיית שינויים המתבקשים לפי הצורך כדי להתאימם לעבודות מסוימות או , החוגים העוסקים בתחום זה

 . למערכת יחסים מסוימת

קדה על סטנדרטיזציה של מסמכי משרדית בלתי פורמלית ש-ועדה בין. גם בארץ יש מידה של אחידות בתחום זה

ידי ההוצאה -המוצא על" ספר"זהו ". הספר הכחול"ועבודתה נכללת במה שמכונה , החוזה לבנייה ולמיחשובם

מתקני , עבודות בנייה, עבודות בטון(לאור של משרד הביטחון ויש בו מפרטים לנושאים שונים בענף הבנייה 
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מדף "שכינויו הוא , שמענו שנוסח חוזה כזה.  דוגמאות של חוזיםוכן) מתקני מיזוג אוויר, עבודות אבן, חשמל

איזון במערכת "שניים ממנהלי חברה קבלנית גדולה אמרו שיש בו . נפוץ מאד לא רק במשרדי ממשלה" 3210

נוהגות רשויות , דא עקא שחרף קיומו של נוסח מקובל כזה". מפקח ומנהל פרויקט, היחסים והאחריות בין קבלן

צריכים , הטענה היא שלצד הנורמות החוקיות הרבות הפזורות והבלתי סדורות. הכתיב נוסחים אחריםלמיניהן ל

 .חוגי המקצוע להקדיש ללא צורך מאמץ נוסף כדי ללמוד את הגוונים השונים של הנורמות החוזיות

zeildpin zeigpd 

וצרות סטנדרטים של התנהגות הן י, שעל אף אי היותן נורמות משפטיות כופות, לצד הנורמות החוזיות .יט

אך גם הן , )לפחות לכאורה אינן כופות(שאף הן אינן כופות , עומדות ההנחיות המינהליות, ושל דפוסי עבודה

 . תורמות את חלקן לערב הרב והבלתי סדור של הנורמות

 שלהן על כל ואולם ההשפעה, אינן מחייבות להלכה, )הוראות, חוזרים(שיש להן גם כינויים אחרים , ההנחיות

ל משרד החינוך "למשל חוזרי מנכ(או על חלק מסוגי הבנייה , )למשל, הוראות מפקח כבאות ראשי(סוגי הבנייה 

משום שהן מהוות הזדמנות , יש כמובן היבטים חיוביים להנחיות רשות ציבורית. היא רבה, )ספר-בעניין בתי

ומאפשרות ביקורת על הפעלת שיקול הדעת , וייםלרשויות לגבש באופן מודע ומתוכנן את קווי המדיניות הרא

ואולם בענייננו נראה שבמקרים רבים שכרן יוצא , )1) 4(א"ד נ"פ, שר התחבורה'  נחורב 5016/96צ "השוו בג(

ראו סעיף (המקרה הקיצוני ביותר שבו ההפסד רב על התועלת מתייחס לכל הסובב את האש ומניעתה . בהפסדן

, ודאות תכנונית-יצרו אי, גיאוגרפיות שאין להן טעם וסיבה" מסורות"ו, יעדר הנחיותוה, הנחיות).  ואילך13.17

מידה של שרירות , היודעים להשיג אישורים נחוצים במבוכים שהם יצרו לעצמם") מאכערים("תופעת מתווכים 

 . ולפחות לסדרי מינהל בלתי תקינים, ואין לדעת אם הדברים לא גלשו לטוהר לא מלא של מידות, לב

. לאחרונה אוגדו חוזרים אלו באוגדן נאה למראה. ל משרד החינוך"טול לדוגמה את החוזרים שנוהג להוציא מנכ

הן בחוסרים , הן בעדכון הוראותיו, ל"הן ביכולת לאתר את כל הוראות המנכ, במשך שנים הדברים היו שונים

יש סתירות בין דרישות טכניות בדין , מענוכך ש, אפילו היום. ובאי ההתאמות שבין הוראות להוראות דין כלליות

 בתוספת השנייה לתקנות הבנייה נקבע כי פרוזדור 3.21בסעיף , למשל. ל"הכללי לבין דרישות חוזרי המנכ

' שבעמ) 1( ב12.9.1ואילו בסעיף ',  מ2.40ספר יהיה ברוחב מינימלי של -המהווה חלק מדרך מוצא בטוח של בית

כאשר מדובר באגף כיתות שלו דלתות משני , ך נקבע כי רוחבו המזערי של מסדרוןל משרד החינו" לחוזר מנכ226

מתכנן המסתמך על דרישות המינימום שבתקנות הבנייה עשוי למצוא עצמו פועל , דהיינו. ' מ4יהיה , צדדיו

 . ל"בסתירה לדרישות המופיעות בהוראות המנכ

שפרסומן ועצם הוצאתן אינו מוסדר , י גופים מינהלייםיד-הפיזור של נורמות כאלו גם לתוך הנחיות המוצאות על

 .איננו ראוי ואיננו נכון, ולא בהכרח ידוע
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  ze`nbec 

נוכח גל הביקורת הגואה החלטנו לבחון בעצמנו בחינה חטופה את החקיקה כדי לראות אם הדברים הם  8.5

ן טוב יותר את הביקורות הקשות ומהם ניתן להבי, נביא להלן מספר דברים שאותם דלינו בעצמנו. כצעקתה

 .הכל כאמור לעיל, שהושמעו מפי עדים רבים

`. diipad zwiwg ly xecq `le mevr swid 

" היתר לעבודה מצומצמת"ובהם תקנות הנוגעות ל,  קבצי תקנות60-מכוח חוק התכנון והבניה בלבד הותקנו כ

ידי מהנדס -התרת שינויים בהיתר על"ת לתקנו, דודי שמש ועוד, המתייחסות לעבודות מצומצמות של אנטנה

תקנות , "חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים"תקנות בדבר , במהלך ביצוע העבודה" ועדה מקומית

, תקנות הנוגעות למקומות חניה, "מים וטלפון, אישורים למתן שירותי חשמל"תקנות שעניינן , פיקוח עליון

הרבה מאד תקנות בענייני נוהל , ותקנות בדבר הצמדת מקומות חניה, ניםהמסווגות לסוגי מבנים וגדלים שו

ידי -תקנות העוסקות בדיווח על בנייה שלא כדין על, עררים וכל כיוצא בזה, ובעניינים אחרים של הגשת בקשות

ת ותקנות נפרדו, תקנות המסדירות מסירת מידע בדבר התכנון האזורי, ר ועדה מחוזית"ר ועדה מקומית ליו"יו

שיש בהן מפרטים פרטניים מאד על ענייני , והוראות לעניין מיתקני תברואה, למסירת מידע הדרוש להיתר בנייה

 .ב"ספר וכיו-כולל הנחיות לבתי, מים ושרברבות, ביוב

חוק , בין אלה. ושגם מכוחם הותקנו תקנות, לצד כל אלה יש חוקים רבים אחרים שבהם הוראות בענייני בנייה

, אלא גם, העוסק לא רק במרחבים מוגנים מפני התקפת אויב, על תקנותיו, 1951-א"התשי, אזרחיתההתגוננות ה

הוראות מיוחדות לתכנון אזורי ; 1962-ג"התשכ, חוק הבטיחות במקומות ציבוריים; בחדרי מדרגות, למשל

-ה"התשכ, מעונותתקנות לפי חוק הפיקוח על ; 1965-ה"התשכ, שיקום לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום

, מעונות לזקנים עצמאים ותשושים, מעונות יום, העוסקות בין השאר בהנחיות לבניית מעונות ילדים, 1965

 .ומעונות להחזקת חוסים

העוסקות בין השאר , על תקנות הרישוי וייחוד פעולות, 1958-ח"התשי, עוד ישנם חוק המהנדסים והאדריכלים

חוק רישום קבלנים לעבודות ; מבנים ולהגיש תכניות לרשויות המוסמכותבתנאי הכשירות של הרשאים לתכנן 

והתקנות מכוחו הנוגעות למנהל , 1954-ד"התשי, חוק ארגון הפיקוח על העבודה; 1969-ט"התשכ, הנדסה בנאיות

; 1984-ד"התשמ, )התקנת מעליות ומתן שירות למעלית(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ; עבודה בענף הבנייה

חוק ; 1953-ג"התשי, חוק התקנים; חולים- הפיקוח על מצרכים ושירותים הנוגע לקבלת אישור להקמת ביתצו

, )תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות(תקנות הרוקחים ; 1961-א"התשכ, למניעת מפגעים

 לפיו יש דרישות שבתקנות, החולש על מאות סוגי עסקים, 1968-ח"התשכ, חוק רישוי עסקים; 1982-ב"התשמ

, הוראות ביוב, מבנה רצפות, חיפויים של מבנים, גובה חדרים, ובהם צביעת קירות(מיוחדות לבנייה ומתקנים 

 ).חדרי שירותים ועוד ועוד, אוורור, מים

,  תקנים הנוגעים לענף הבנייה600-לרשימה מאוד חלקית זו של חוקים ותקנות צריך להוסיף נורמות הכלולות בכ

מכל . באופן מלא או חלקי,  מאלה הוכרזו כתקנים רשמיים50-כ.  מתייחסים ישירות למבנה380-כשמתוכם 

כן יש להוסיף חוקי עזר של רשויות מקומיות .  אומצו בדברי חקיקה המתייחסים לענף הבנייה250-כ, התקנים

 גידור דוכנים מטעמי ,החזקת מקלטים, למשל אלה העוסקים בבניינים מסוכנים, שונות שנוגעים לענייני בנייה

 .בטחון וחזיתות בתים
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מבנים "נורמות נוספות מצויות בהנחיות מפורטות בענייני בנייה של . גם בכל אלו לא מסתיימת רשימת הנורמות

הוראות אלו ). חולים-בתי, סוהר-בתי, ספר-בתי(הנמצאים בתחום סמכותם של משרדים שונים " ייעודיים

ל משרד החינוך בעניין מוסדות "למשל חוזרי מנכ(ל והן כוללות מפרטי ביצוע "כלל בחוזרי מנכ-מפורסמות בדרך

הוראות של , מלון-הנחיות משרד התיירות בעניין בתי, חולים-ל משרד הבריאות בעניין בתי"חוזרי מנכ, חינוך

 חוזרי למשל אוגדן(בחלק מהמקרים מדובר בהוראות הכרוכות באוגדנים עבי כרס ). ץ ומשרד התחבורה ועוד"מע

).  עמודים600-והוראות מפקח כבאות ראשי שיש בהן למעלה מ,  עמודים721ל של משרד החינוך המכיל "המנכ

שכדי לאתר אותן יש לעתים , ואולם יש בהם הוראות בנייה לא מעטות, לא כל המצוי באלו עוסק ישירות בבנייה

 .צורך בהשקעה לא מבוטלת של זמן ושל ידע

הכוללות עשרות אלפי תכניות , דרגותיהן ונדבכיהן, תכניות המיתאר על כל רמותיהןלכל אלו יש להוסיף את 

לכך יש לצרף את כל . שאף הן מהוות חלק מנורמות הבנייה, שחלקן כוללות הוראות שמקומן בתקנות, מיתאר

, בהסדרת ביו, אספקת מים, גופים העוסקים בדרכים', בזק, 'הגופים העוסקים בתשתיות ובהם חברת החשמל

 –ובמקרה הפחות טוב , נורמות משלהם, במקרה הטוב, שגם להם יש, ואחרים, חברות הטלוויזיה בכבלים, ניקוז

 ".דין נסתר"רובם של אלו אינם מתפרסמים והם בבחינת . מדיניות משלהם

מות שגם בהם יש נור, הנוהגים ברשויות" ספרים"ואת שאר ) יח8.4ראו סעיף " (הספר הכחול"אם נוסיף לכך את 

הרי שאנו מדברים באסופת נורמות ענקית בהיקפה ועצומה , )חלקן סותרות וחלקן נוספות, חלקן חופפות(

 . בלתי ידידותית המקשה מאוד על העבודה" תצוגה"וב, בהיעדר תיאום, המתאפיינת בהיעדר סדר הגיוני, בפיזורה

a. zxewial i`xg`d xaca zepwzd ly mikaeqnd migeqipd 

הבדיקה נעשתה לגבי . כדי לבחון מה נעשה בו, אקראי נושא פעוט אחד מתוך ים החקיקה הגדולבחרנו לנו ב

 :והנה מה שהעלינו בחכתנו, הוראות תקנות הבנייה בעניין האחראי לביקורת

האחראי לביקורת הביצוע של עבודות "ניתנה לתפקיד זה ההגדרה ) היא תקנת ההגדרות( לתקנות הבנייה 1בתקנה 

נדרש אפוא לפנות לסעיף , המבקש להבין את מהותה של הפונקציה".  בתוספת השנייה16.02 סעיף הבנייה לפי

כבר אמרנו כי עיון בסעיף זה המחיש לנו בצורה ברורה למה כיוונו כל .  לתוספת השנייה לתקנות הבנייה16.02

יכולתם של -לאיוכתוצאה מכך , בהירות-לאי, העדים כשקבלו על הסיבוך בחקיקה הגורם לקשיים בהבנה

 ).19.2ראו סעיף (העוסקים במלאכה לרדת לחקרה המדויק של הנורמה שעליהם לקיים 

 : לתוספת השנייה נביא אותה כלשונה16.02נוכח הקושי לתאר במלים משלנו את הוראת סעיף 

אחראים לביקורת ; לא יוחל בבנייה אלא לאחר שנתמנה אחראי לביקורת הביצוע )   א"(

ומינויים ייעשה בדרך , לפי הענין, עורך הבקשה או עורכי הבקשהיכולים להיות 

ובלבד שעריכת , )1 טופס –להלן בסעיף זה ( לתוספת הראשונה 1המתוארת בטופס 

למיקומו המדוייק בתחום הנכס , לשטחו, הביקורת בכל הנוגע לצורת הבנין

,  בלבדתהא בכל מקרה בידי אדם אחד, ולהתאמת הבנייה לתכניות כמשמעותן בחוק

, ) הרשימה–להלן (שהוא עורך הבקשה או הראשון ברשימת כלל עורכי הבקשה 

 .לפי הענין
רשאים להסכים , לפי הענין, מבקש ההיתר ועורך הבקשה או הראשון ברשימה )ב(

מינויו של כל אחד ; שעורך הבקשה או הראשון ברשימה לא יהיו אחראים לביקורת
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מותנה בהסכמתם של מבקש , ביקורתמיתר עורכי הבקשה שברשימה כאחראי ל

 .ההיתר ועורך הבקשה הנוגע בדבר כאחד
מחמת האמור , 1לא נעשה המינוי של אחראי לביקורת בדרך המתוארת בטופס  )ג(

 : יחולו הוראות אלה, )ב(בסעיף קטן 
 את הצהרותיהם הנוגעות למינוי 1מבקש ההיתר ועורך הבקשה ימחקו בטופס   )1(

 ; האחראי לביקורתאו לקבלת התפקיד של
יתקנו מבקש , ה2היתה האחריות לעריכת הבקשה מחולקת כאמור בתקנה   )2( 

את הצהרותיהם הנוגעות למינוי , 1בטופס , ההיתר ועורך הבקשה הנוגע בדבר

 ;או לקבלת התפקיד של אחראי לביקורת
ינהגו לפי הוראות הפסקאות ,  כאמור1משנעשו המחיקות או התיקונים בטופס   )3(

 ;)5(-ו) 4(
בעל ההיתר ימנה כאחראי לביקורת מי שמוסמך לתפקיד מן התפקידים   )4(

רישוי וייחוד (המפורטים בתוספת לתקנות המהנדסים והאדריכלים 

,  על ידי מתן הודעה לועדה המקומית–בבנין הנדון , 1967-ז"התשכ,)פעולות

 ;לחלק זהשבנספח ' הכל לפי טופס א, ויצרף להודעה את הסכמתו של האחראי
אדם בשינויים -תחול על חלוקת האחריות לביקורת בין מספר בני) ב(ה2תקנה   )5(

, לשטחו, אולם האחריות לביקורת בכל הנוגע לצורת הבנין; המחויבים

, כמשמעותן בחוק, למיקומו המדוייק בתחום הנכס ולהתאמת הבנייה לתכניות

בכל הנוגע ליציבות ובעריכת הביקורת , תהא בכל מקרה בידי אדם אחד בלבד

 .16.07הבנין ינהגו לפי סעיף 
 – כל אחד בתחום אחריותו כמוגדר בסעיף זה –מתפקידו של אחראי לביקורת  )ד(

ולתקנות שהותקנו , לחוק, לבדוק אם עבודות הבנייה בוצעו בהתאם לתנאי ההיתר

 ). ביקורת–להלן (לרבות התנאי בדבר העסקת קבלן רשום , על פי החוק
 :ידי האחראים לביקורת לסוגיהם לפחות בגמר שלבים אלה-ורת תיערך עלהביק )ה(

 ;סימון קווי הבנין  )1(
 ;גמר יסודות הבנין )2(
או עריכת , אחד או יותר, ואם הקמתו מחייבת הקמת מקלט, גמר הקמת השלד )3(

 עם תום הקמתו של המקלט העליון בבנין או בגמר –שינויים במקלט קיים 

 ;הכל לפי הענין, אמורעריכת שינויים כ
   .גמר הבנייה )4(

בהודעה בכתב שתימסר אישית או תישלח בדואר רשום לבעל , המהנדס רשאי )ו(

לחייב אחראי לביקורת לערוך , לפני מתן ההיתר או אחריו, ההיתר ולאחראי לביקורת

לאחר שנתן לבעל ההיתר , ביקורת בשלבים נוספים או במועדים שיקבע בהודעה

 .אותה להביא בפניו את טענותיוהזדמנות נ
 .בשינויים המחויבים, יחולו על תוספת בנין) ו(-ו) ה(סעיפים קטנים  )ז (
 לא יאוחר – כל אחד בתחומו –האחראים לביקורת ימסרו דיווח לועדה המקומית  )ח(

;  ימים לאחר המועד של עריכת הביקורת על מועד עריכתה ועל תוצאותיה6-מ

 .אישית או בדואר,  לבעל ההיתר ולעורך הבקשההעתק הדיווח יומצא גם
הדיווח יפרט את השלב שאליו הגיעו העבודות מכוח ההיתר בשעת הביקורת ואת  )ט(

המועד של גמר אותו שלב ויסתיים בתעודה שהעבודות בוצעו בהתאם לתנאי 

ואם תחום האחריות של המדווח כולל גם , לחוק ולתקנות שהותקנו על פיו, ההיתר
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 ייקבע בתעודה גם שהעבודות –ת הבנייה לתכניות כמשמעותן בחוק את התאמ

, מה הן הסטיות שנמצאו, אם נמצאו סטיות מהן, או, בוצעו בהתאם לתכניות כאמור

 .שבנספח לחלק זה' הכל לפי טופס ב
רואים את , כל עוד לא הוגש דיווח במועד או בשלב שנקבעו בסעיף זה או על פיו )י(

אפילו ,  לאחר מכן כעבודה שלא בהתאם לתנאי ההיתרעבודת הבנייה שבוצעה

אולם רשאים יושב ראש הועדה המקומית והמהנדס ; בוצעה על פי יתר תנאי ההיתר

אפילו , יחד להאריך את הזמן לעריכת הביקורת או להגשת הדיווח או לשני הענינים

הארכה אם ראו שנסיבות הענין מצדיקות זאת ואין ב, עבר הזמן לביצוע פעולות אלה

 ."כדי לפגוע ביעילות הביקורת

גם המשפטנים ". אחראי לביקורת הביצוע"לא נדרשנו לאמור בסעיף זה אלא לצורך ההגדרה של המונח , כזכור

, לא זו אף זו. את ההגדרה המבוקשת, על כל חלופותיו ותחום השתרעותו, שבנו התקשו למצות מתוך סעיף זה

חשוב לכן לדעת )). א(16.02סעיף (או עורכי הבקשה " עורך הבקשה"יות פי התקנות אחראי לביקורת יכול לה-על

או הבא , כעורכם, מי שחתום על הבקשה להיתר ועל נספחיה" לתקנות הבנייה כ1מוגדר בתקנה " עורך הבקשה"ש

הרצון לרדת לעומקה של ההגדרה ".  לתוספת הראשונה1ז ובטופס 2ד עד 2הכל כמפורט בתקנות , במקומו

 :ומשעשינו כך מצאנו שזהו ניסוחם, ז2ד עד 2ו תרים מצריך אותנו לפנות לתקנות שאחריה אנ

  מי הוא–עורך הבקשה "
מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים להגיש לרשות המוסמכת תכנית כמשמעותה  . ד2

 .מוסמך לחתום על בקשה להיתר כעורכה, והוא בלבד, בתקנות האמורות

 חלוקת האחריות לעריכה
אדם יחתמו כעורכים על בקשה להיתר כל אחד לגבי אותו חלק -ל שמספר בנייכו )א( .ה2

שלגביו ערך הוא את הבקשה או את , נשוא ההיתר המבוקש, מעבודת הבנייה

  .   נספחיה
, יכולה להיות מחולקת לתכן הארכיטקטוני) א(העריכה כאמור בתקנת משנה  )ב( 

, רכות רשת החשמלמע, להקמת מערכות של מיתקני תברואה, להקמת השלד

לעבודות פיתוח מסביב לבנין ולמיתקני עזר כיוצא , הטלפון ומיזוג אוויר, הגז

תחום , ובלבד שלא יישאר במכלול פעולות הבנייה כמתואר בבקשה; באלה

 .שלגביו אין אדם שחתם על הבקשה כעורך
יהא עורך הבקשה לענין חתימה על המפרט , היתה העריכה מחולקת כאמור ) ג( 

 1הראשון ברשימת כלל עורכי הבקשה הנערכת בטופס , 2ור בתקנה כאמ

 .והוא ייקרא עורך הבקשה הראשי, לתוספת הראשונה
 

 שינויים בתחום האחריות לעריכה
להרחיב או לצמצם את , רשאי לשנות, לפי הענין, מבקש ההיתר או בעל ההיתר ) א( .ו2

ה וכפי 2 בתקנה תחומי הפעולה של עורך הבקשה או עורכי הבקשה כמתואר

 :   אם נתקיימו שלושה אלה, שפורטו בבקשה
מוסמך לשמש , האדם המוצע לשמש עורך הבקשה לתחום פעולה פלוני )1(  

 ;ד ונתן בכתב את הסכמתו לקבלת התפקיד2עורך הבקשה לפי תקנה 
שצורפה לה הסכמתו של , על השינוי ניתנה לועדה המקומית הודעה בכתב )2(  

 .ך הבקשההמוצע לשמש עור
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דין חלוקת תחום הפעולה של עורך בקשה יחיד כדין שינוי תחומי , לענין תקנה זו )ב( 

 .הפעולה של מספר עורכי הבקשה
 

 החלפת עורכי הבקשה
מבקש ההיתר רשאי בכל עת להחליף עורך בקשה באדם אחר המוסמך לשמש  ) א( . ז2

וזאת על , מורד ושהסכים בכתב לשמש עורך בקשה כא2עורך בקשה לפי תקנה 

 .ידי מתן הודעה בכתב לועדה המקומית שתצורף לה ההסכמה בכתב
להתפטר מתפקידו על , עד לאישור הבקשה להיתר, עורך בקשה רשאי בכל עת )ב(  

לא תאושר , עשה כן; ידי מתן הודעה בכתב לועדה המקומית ולמבקש ההיתר

 ).א(שנה כל עוד לא הוחלף עורך הבקשה כאמור בתקנת מ, הבקשה להיתר
 לתוספת 16.03אינו גורע מהרשות להתפטר לפי סעיף ) ב(האמור בתקנת משנה  )ג( 

 ."השניה

ד נמצאנו למדים כי עורך בקשה יכול להיות מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים להגיש לרשות המוסמכת 2מתקנה 

, )י וייחוד פעולותרישו(שבתקנות המהנדסים והאדריכלים , דא עקא. תכנית כמשמעותה בתקנות האמורות

אלא שהן , "תכנית"לא רק שאין הגדרה של , ד2שהן כנראה התקנות שאליהן מפנה תקנה , 1967-ז"התשכ

מהנדס או , אדריכל(מאזכרות סוגים שונים של תכניות שהגשתן יוחדה לכל אחד מבעלי המקצוע המאוזכרים בהן 

 .ונמצאנו תוהים לאיזו תכנית כיון המחוקק) הנדסאי

, שניתן להסדיר שיהיו כמה אחראים לביקורת, נו במסגרת מסענו להבנת כל הסובב את האחראי לביקורתעוד למד

האחריות לביקורת בכל "קובע שפיצול זה לא יחול על ) 5)(ג(16.02שסעיף , דא עקא. כל אחד בתחום מוגדר

". כמשמעותן בחוק, תלמיקומו המדויק בתחום הנכס ולהתאמת הבנייה לתכניו, לשטחו, הנוגע לצורת הבניין

ובעריכת הביקורת בכל , האחריות לביקורת תהיה בכל מקרה בידי אדם אחד בלבד, כך נאמר שם, בעניינים אלו

 . 16.07הנוגע ליציבות הבניין ינהגו לפי סעיף 

עלינו להמשיך , פשיטא שכדי להבין לאילו תכניות הכתוב מכוון, כיוון שהסעיף מפנה לתכניות כמשמעותן בחוק

 .והפעם לעבר החוק, מסענוב

. לחוק' היא תכנית מהתכניות שלפי פרק ג" תכנית"פנינו אפוא לסעיף ההגדרות שבחוק התכנון והבניה ומצאנו ש

תכנית , ובהן תכנית מיתאר ארצית(לחוק ומצאנו שהוא רווי בתכניות מסוגים שונים ' המשכנו במסענו לפרק ג

, בחרנו לבדוק את תכנית המיתאר המקומית). ת מיוחדת ומפורטתתכני, תכנית מיתאר מקומית, מיתאר מחוזית

, הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות" לחוק שמטרות תכנית כזו הן בין השאר 61ונאמר לנו אודותיה בסעיף 

 ". התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים, הביטחון, הבטיחות, הניקיון, התברואה

ומצוידים גם ,  לתוספת השנייה חובקת עולם ומלואו16.02יו מפנה סעיף מצוידים בידיעה שתכנית לפי החוק שאל

חזרנו , מניעת מפגעים וכל כיוצא בזה, בטיחות, ניקיון, תברואה, בידיעה הפרטנית שהיא כוללת גם היבטי בריאות

לנורמת הפיצול של תפקיד האחראי על הביקורת ומצאנו שכל המשא העצום והרב של התכניות צריך להיות 

נאמר שפיצול האחריות של האחראי על הביקורת לא יחול בין ) 5)(ג(16.02שהרי בסעיף , רוכז בידי איש אחדמ

בנסיבות אלו ולפי הפשט לא ניתן לרדת לסוף כוונת ". כמשמעותן בחוק, התאמת הבנייה לתכניות"השאר על 

 !!!קרוב לכךאו , כשחלק אחר בהוראה זו קבע את היפוכו של דבר, המחוקק בהוראות הפיצול
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משפט סיטואציה שהייתה מחייבת -לא נסיים פרשה זו מבלי להוסיף שאנו מניחים שאילו הייתה מובאת בפני בית

לצורך . שהיה מקיים את הוראת התקנות" פתרון פרשני"משפט מעדיף למצוא -היה בית, ליתן פירוש לאמור לעיל

היה , )גם של המבנה( שיש בהן גם היבטי בטיחות לחוק עוסק בתכניות' ואם היה בית המשפט סבור שפרק ג, כך

" תכניות"וכוונתו הייתה להגדיר , בית המשפט מחליט אולי שהמחוקק שגה בהפנותו להגדרת התכניות בחוק

ייתכן גם שהוא היה מחליט שהפרשנות הנכונה של החוק היא שתכניות לפי פרק . ככאלו המתייחסות לצורה בלבד

 לחוק איננה מתייחסת לבטיחות מבנה אלא 61בסעיף " בטיחות"והשימוש במלה , דהן תכניות של צורה בלב' ג

 .לבטיחות בהקשר של התכנון האזורי

זאת , לציבור" מסרים חקיקתיים"הדרך המסורבלת והקשה להבנה איננה דרך ראויה של העברת , בין כך בין אחרת

 .את הכתוב ולא לבטלוידי פרשנות מסוימת לקיים -אפילו התוצאה הסופית היא שניתן על

נקבע כאמור לעיל , במסגרת אותה הוראה המחייבת ריכוז הביקורת בעניינים האמורים בידי אחראי ביקורת אחד

פנייה לסעיף זה מלמדת אותנו כי ". 16.07בעריכת הביקורת בכל הנוגע ליציבות הבניין ינהגו לפי סעיף "גם כי 

כך , אחראי לביצוע שלד. והוא בלבד, הוא האחראי לביצוע השלדהאחראי לביקורת , לעניין של יציבות הבניין

, "מי שנתמנה בידי הקבלן הראשי כאחראי לביצוע השלד"הוא , מלמד אותנו סעיף ההגדרות שבתקנות הבנייה

תפקידיו של האחראי לביקורת כוללים בדיקה אם העבודות , כזכור. ומכאן שמדובר בעובד או במועסק של הקבלן

והוא מחוייב בדיווח , ולרבות התנאי בדבר העסקת קבלן רשום, לחוק ולתקנותיו,  לתנאי ההיתרבוצעו בהתאם

נשאלת השאלה האמנם תיתכן מציאות שבה עובד מטעם הקבלן הוא זה שיפקח וידווח על . לוועדה המקומית

 ? סוגי עניינים אלה

כול שאותה הביעו העדים השונים ואולם די בה כדי להעביר לקורא את תחושת התס, זוהי דוגמת אקראי אחת

 . עם חקיקה זו" לחיות"הצריכים 

b. miaiign mipwzl diipad ipwz ektd day jxcd 

. פי החקיקה ניתן למצוא בחקיקה הנוגעת למכר דירות-דוגמה נוספת לחוסר היכולת לדעת את החובות החלות על

הפכו כל , 1973-ג"התשל, )דירות(המכר כי מכוח חוק , לבנו לכך-בעדויות שהובאו בפנינו הופנתה תשומת

, כך סביר היה להניח, הוראת חוק מהותית ומשמעותית שכזאת. התקנים הרלוונטיים לבנייה לתקנים מחייבים

מסתבר שהוראת חוק זו שמורה . תופיע בוודאי במקום בולט וברור בחוק התכנון והבניה או בחוק המכר האמור

הוראה . לא יעלה דבר, בחוקים ובתקנות שהותקנו מכוחם,  רגיל ומקובלשכן חיפוש, ן בלבד"כנראה ליודעי ח

יהיו לפי דרישות התקן , הקובעת שכל המוצרים והמלאכות שנעשה בהם שימוש בבניית דירה, מהותית וגורפת זו

נמצאת באחת מהערות השוליים הרשומות באותיות זעירות בטופס המפרט שבתוספת , הישראלי כאשר יש כזה

כדי להמחיש את האמור , סברנו שאין טוב ממראה עיניים!!! 1974-ד"התשל, )טופס של מפרט( דירות לצו מכר

כי נוסח גוף הטופס שונה , יצויין(ועל כן אנו מביאים כאן את העמוד מהצו שבו מסתתרת לה הוראה זו , לעיל

 ):הערת השוליים נותרה ללא שינוי. אך אין לכך השלכה לענייננו, במקצת בינתיים
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לקביעתה של הוראה מהותית שכזו המטילה חיובים כה רבים על העוסקים במלאכה " נאותה"אכן דרך 

שלפיה על דירה לעמוד , 1973-ג"התשל, )דירות(לחוק המכר ) 1)(א(4והשוו עם הוראת סעיף ! ובמוצרים

גם אם אינו (ת לכל תקן ישראלי בעוד שההערה בטופס מכפיפה את כל המוצרים והמלאכו, בהוראות תקן רשמי

 ). רשמי

c. zeipkh zenxepa mii ewil 

הבדיקה שעשתה . ידי שתי חברות שזכו במכרז-יזם משרד הפנים פרויקט חקיקה שבוצע על, כפי שכבר אמרנו

  . טעויות וחסרים בחקיקת הבנייה, יתרים, העלתה סתירות) 'אנוש'חברת (אחת החברות 

ירות והליקויים שנמצאו בהוראות התוספת השנייה המתייחסות לשלד הבניין כדוגמה ניתן להביא את הסת

בעוד שהתקנים שעליהם מתבססות התקנות , 1980התקנות בנושאים אלה עודכנו בשנת . ולעומסים החלים עליו

נוצרה סתירה , מאחר שלשון התקנות התבססה על התקנים במהדורתם הקודמת. 90-עברו רויזיה בשנות ה
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שיעור ההזזה האופקית "כי ,  לתוספת השנייה נקבע7.40.00בסעיף : לדוגמה. לק מן הסעיפיםמהותית בח

הערת עורכי קובץ הממצאים היא שדרישה כזו לא ".  מגובה הבניין1/2000המקסימלית המותר לא יעלה על 

תקדמים בני ואף לא בתקנים זרים מ, שלפיו יש לבצע את התכנון) 413י "כגון בת(קיימת בתקינה הרלוונטית 

מחיר שלד המבנה עלול , כי מדובר בדרישה דרקונית אשר כדי לקיימה, יועצי ועדת החקירה הוסיפו והעירו. זמננו

אבסורד נוסף שנמצא בסעיף זה הוא שהחישוב . כל זאת ללא תועלת הנדסית כלשהי, להאמיר בעשרות אחוזים

י "בעוד שחישובי המבנה נערכים ע,  השלדי המהנדס האחראי לביצוע"של ההזזה האמורה צריך להיעשות ע

 .המהנדס האחראי לתכנון השלד

מצוי בדרישות התקנות המתייחסות למסמכים שחובה להגישם כחלק , אבסורד אחר שעליו הצביעו יועצי הוועדה

בתקנות הבנייה נקבעו דרישות שונות בדבר הפרטים שצריכים לבוא לידי ביטוי בתכניות הבנייה . מהבקשה להיתר

חלקי הבנין הקיימים והמערכות הקיימות למיתקני ) ב("בין היתר נדרש כי . שיש לצרפן כחלק מהבקשה להיתר

, למיתקני תברואהוכן המערכות המוצעות , חלקי הבנין המוצעים) ג (.התברואה יסומנו בתכניות הבניה בגוון כהה

יסומנו ,  חלקי הבנין המיועדים להריסהוכל, לגז ומערכות מוצעות כיוצא באלה, לחימום מרכזי, לצנרת טלפון

 ).  לתקנות הבנייה9ראו תקנה ..." (בצבעים המקובלים

יועצי ).  לתקנות הבנייה7ראו תקנה ( 1:100מידה -ייערכו בקנהשדרישת התקנות היא שתכניות הבנייה , דא עקא

יוכלו לבוא ,  לעיל ונוספיםכדוגמת אלו שהוזכרו, כי אין כל אפשרות שפרטים הנדרשים בתקנות, הוועדה הבהירו

 .וכי למעשה אין כל דרך לקיים הוראות אלה, לידי ביטוי בתוכניות הנערכות בקנה מידה שכזה

על רקע כל אלו מתחוורת יותר ביקורת אנשי המקצוע על היותם ניצבים בפני מצב . אלו הן דוגמאות אקראי בלבד

. ם לאתר בוודאות את ההוראות המתייחסות לנושא אחדשאינו מאפשר לה, לא ודאי, לא ברור, נורמטיבי מעורפל

כך שהם נאלצים לעבור על החוק משום שהם אינם יודעים מה בדיוק -על רקע זה ברורים גם דברי האדריכלים על

 .קובע החוק

mekiq 

, בהירות-אי, אחידות-אי, הכוללות סתירות, הבאנו כאן אך קמצוץ מתוך הבעיות שיש בחקיקה הקיימת 8.6

דעת -דוגמאות נוספות לסוגי תקלות חקיקתיות אלה ואחרות מובאות בחוות. חולות נוספות-פיזור ורעות, לסרבו

 . כנספח ושאותה אנו מצרפים לדוח , ד אברם פורטן"עו, ידי יועץ הוועדה-שהוכנה לבקשת הוועדה על

סקת בבטיחות של שהרי מה לנושא זה במקדשה של ועדה העו, בתחילה נטינו לסברה שלא נעסוק בנושא זה

אי , הסיבוך הקשה. מהר מאד נתחוור לנו שיש זיקה הדוקה למדי בין השניים. מבנים המשמשים את הציבור

, הגובלת בבורות, בחקיקת הבנייה הם רקע וסיבה כמעט הכרחית לאי הוודאות" ידידותיות"והיעדר ה, הבהירות

 תוכל להיעשות אמונה אם נפלאות הנורמות הכל מסכימים שמלאכתם של אלו לא. של רבים מהעוסקים בתחום

סיטואציה זו היא כר נרחב . יהיו בבחינת נעלם מהם, )אם לא לומר נסתרות הנורמות הרלוונטיות(הרלוונטיות 

, צא וחשוב. על רקע זה הופכות כל המובאות שהבאנו לעיל מדברי העדים לממשות ריאלית. לפגעי בטיחות

, מהנדס אחראי לביצוע מחויבים לחתום שהבנייה בוצעה בהתאם לדיןאחראי לביקורת ו, מהנדס, אדריכל

ברורה , כפי שהם השמיעו אותה, הבוקעת מפי כולם, אם לא לומר הזעקה, המצוקה. לתכניות ולהיתר הבנייה

 . ומחוורת
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ואולם אי אפשר , ויכולת ההתמצאות נדרשים כמובן בכל נורמה" ידידותיות"ה, הדיוק, הבהירות, הסדר 8.7

מערכות , יחידות, מרכיבים, לעדיהם כשמדובר בנורמות טכניות המתייחסות לעשרות אם לא למאות אביזריםב

, לתכונות ולאיכות של חומרים ולמרכיבים אחרים המשמשים בהקמתו ובנייתו של בניין, וחלקי מערכות

 .והצריכות לגרום לכך שלבניין שיוקם יהיו האיכויות ותכונות הבטיחות הנדרשות

מהסוג של אין איש מקצוע שיכול לדעת מה ,  מוכנים להניח שהאמירות הגורפות של העדים שהובאו בפנינואנו

, לא בתחום המשפט, ברור שאין איש מקצוע. מחטיאות במקצת את כוונתן,  העמודים של נורמות10,000-כתוב ב

ודרישה ,  הנורמות שבתחומואת כל" פה-בעל"שיודע , גם לא בתחום ההנדסה על כל ענפיה, לא בתחום הרפואה

מה שנדרש הוא כמובן לדעת את עקרונות המקצוע ואת הנורמות השגרתיות החלות במקרים . כזו אינה סבירה

ולהבין אותן , וכן לדעת היכן למצוא את כלל הנורמות המשתייכות למקרה הספציפי שבו הוא עוסק, הרגילים

 . כשהוא מעיין בהן

או גובה ורוחב של חדרים ואולמות וכל כיוצא באלו עבור , מעקות, דלתות, פתחים, דרישות הדין בנוגע למדרגות

, )תיאטרון וכל כיוצא באלו, קניון, חולים-בית, מוסד חינוכי, משרדים, מגורים(בניין המיועד לשימוש מסוים 

נשי יש צורך שלא, כדי שזו תושג. אמורות לשקף ידע שנצבר בדבר הדרכים להבטיח את הבטיחות הנדרשת

כמו גם (לשם כך יש צורך שכל ההוראות החלות על כל אחד מנושאים אלו . המקצוע תהיה נגישות לדרישות אלה

וכי הן יהיו כתובות , בצורה נוחה להתמצאות, או עם הפניות ברורות, ירוכזו במקום אחד) בכל הנושאים האחרים

 . בצורה ברורה וללא סתירות וחסרים

וברורה גם בנושאים שאינם " ידידותית"ים במלאכה זכאים לחקיקה נגישה הציבור בכללותו והעוסק 8.8

, ארצית(כגון הליכי יצירת תכנית בכל רמותיה ודרגותיה , מדובר בנורמות בעלות גוון נוהלי או כללי. טכניים

" ותנוכח"פונקציות שחובה שיהיו , הגדרות של ביטויים ומונחים, )מפורטת וכל כיוצא באלו, מקומית, מחוזית

ההנחיות הנוגעות לנהלים או , הרשויות שלהן יש להיזקק בכל שלב ולגבי כל פריט, במהלך התכנון והבנייה

 . וכל כיוצא בזה, ידי רשויות מינהליות למיניהן-המוצאות על, למפרטים

הכל כנובע מדברי , של הנורמות הנוגעות לענף הבנייה" תצוגה"הציפיות הללו נכזבות לחלוטין כשמדובר ב

בקשר לכך צריך . וכפי שעולה מהסקירה הלא ממצה שעשינו ומהדוגמאות שציינו, העדים כפי שהובאו לעיל

המנקז לתוך ים הנורמות העוסקות בבנייה מפרי החקיקה של , הקלוקל" הארגון הנורמטיבי"להזכיר גם את 

אילו בכל מקרה מדובר כ, המזרימים נהרות של דברי חקיקה ללא תיאום ביניהם, למעלה מעשרה משרדי ממשלה

 .בנורמה לבדה תשכון

לא משום , בלבד" תחולה טריטוריאלית"מסתבר שיש עניינים שיש להם , כדי להוסיף מבוכה על מבוכה 8.9

אלא משום שהרשויות המופקדות על נושא , שאזורים גיאוגרפים מסוימים מצריכים דין שונה בשל תנאי המקום

הנושא הבולט בתחום זה הוא תחום כיבוי . ניינים זהים שיקולי דעת שוניםמסוים במקומות שונים מפעילות על ע

 25יש בארץ , )13.19- ו13.18ראו סעיפים (כפי שאנו מבהירים בפרק הדוח הדן בסיכוני אש . שריפות ומניעתן

לקו שיקול הדעת הרחב מאד הנתון להן נובע בח. רשויות כבאות ולכל אחת מהן סמכויות מופלגות בתחום הבנייה

כמה פתחי , כך למשל הן יכולות להורות האם יש להתקין מערכת כיבוי כזו או אחרת. הגדול מלקונות בדין הקיים

, להוראות אלה משמעות בטיחותית. סוגי חומרי בנייה וכל כיוצא באלו, כמות גלאים וזרנוקים, מילוט יהיו בבניין

  .אך גם כספית ניכרת
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אך מסתבר שכל , ים מופקדת אמנם על רגולציה והאחדה של ההוראותנציבות הכבאות וההצלה שבמשרד הפנ

 .רשות כבאות עושה שבת לעצמה וקובעת את כלליה היא לתחום הגיאוגרפי שלה

הכוונה היא . שמשרד הפנים עוסק בהם" הפרויקטים החקיקתיים"עניין אחד זכה לעדנה כתוצאה מ 8.10

על כל תכנונו , החללים לצורך זה הם כל פנים המבנה. ייןלחקיקה מחודשת של הנורמות השייכות לחללים בבנ

פני אחרים -ההחלטה להקדים טיפול בחלק זה של המבנה על). השלד והחיפוי, למעט המערכות(הארכיטקטוני 

שעליו , פרויקט זה. נבעה מההערכה שהריכוז של עניינים שיש להם השלכה בטיחותית הוא גדול יותר בחללים

, יצא לדרך לפני כשלוש שנים, שהוא רק אחד מתוך מספר חלקי חקיקה מתוכננים נוספים, מנצח מכון התקנים

בשלב זה הוצגה בפנינו . ברור שקצב עבודה כזה אינו מספק. והוא יסתיים לפי המתוכנן בעוד כשלוש שנים

מבט חטוף ואולם , לא יכולנו כמובן לבחון אותה לעומקה. הטיוטה האחרונה של תקנות בעניין החללים בבניין

" היבטים ידידותיים"הן במיון ובסיווג של הנושאים והן ב, הן בהצגה, מראה שהיא צועדת בדרך ראויה הן בניסוח

 . אחרים

היא היוזמה להקים את היחידה לתיאום תקנות , שכבר הוזכרה, "פרויקטים החקיקתיים"יוזמה אחרת שמקורה ב

משרדי הממשלה ממעטים להיזקק ליחידה בעניין התקנת אך ראינו כי מצד אחד . ותקני בנייה במשרד הפנים

התוצאה היא . ומצד שני אמצעיה דלים והיא אינה יכולה להשתלט על החומר הרב בעניין התקנים, תקנות

 .איננה מיושמת כמעט, שנועדה להשליט סדר והגיון מינימליים בחקיקה השוטפת, שהחלטת הממשלה

כפי שהיא נוהגת , כמו גם תיקונן,  ששיטת התקנת תקנות הבנייהלתקלה זו צריך להוסיף את העובדה 8.11

שסופם ככל שמדובר בקודיפיקציה , ל"בכפוף לפרויקטים הנ. היא שיטה של הטלאת טלאים, במשרד הפנים

לא קיים מנגנון כלשהו שתפקידו לבחון את , (!) שנה 20 עד 5בעוד , יהיה לפי הערכות שונות שנמסרו לנו, מלאה

התקנת הנורמות היא כולה . לעדכן את הקיים ולפעול בשיטה ובסדר כדי לספק את צרכי השעה, ותהחסר בנורמ

 . תגובה על פניות וקובלנות של אחרים שהתריעו על נושאים שונים בפני משרד הפנים

כמו גם מכל הגופים , היקף אלו העידו בפנינו עדים מכל הדיסציפלינות הרלוונטיות-על ליקויים רבי 8.12

 .אנו מצרפים את קולנו למקהלה גדולה זו. העוסקים במלאכה, פרטיים כציבוריים, גזריםוהמ

כמעט לא יתכן שמתוך הסבך . יש לליקויים בתחום הנורמות השלכות על בטיחות מוצר הבנייה, כפי שכבר אמרנו

ם ההשלכה ואול. הזה של הנורמות ייצא מוצר מתוקן שכל היבטי הבטיחות מוסדרים בו ומצויים בו כראוי

 . יש לליקויים אלו גם היבט עקיף. הישירה על הבטיחות איננה ההשלכה היחידה

" לית דין"בכך שהוא תורם לאווירת ה, המצב בתחום הנורמות כמתואר לעיל מקרין על הוויית הבנייה כולה

וכן ) 16 פרק ראו" (המעגל השוטה"על היבט זה נעמוד ביתר פירוט בפרק ". לית דיין"ובעקבותיה לאווירה של 

מקורה בנורמות שכולם " לית דין ולית דיין"כאן די לומר שחלק ניכר מאווירת ה. במקומות אחרים בדוח זה

. והסיכונים בהפרתן הם אפסיים, איש אינו מתייחס אליהן ברצינות, אינן מקוימות, יודעים שהן אינן ברורות

 . קיום נורמות-איבעולם הבנייה היא זו של " הנורמה האמיתית"בנסיבות אלו 
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miqcpdn ,mixg` miciwtz i`lnne milkixc` 

ונים המעורבים בתהליך ש גם על ממלאי התפקידים הפסחו ששמענו מפי העדים השונים לא הקובלנות 9.1

 פורמלי ורישום המוסדר כחוק ד דיסציפלינות שהכשירות בהם מחייבת לימולעבין מדובר בכאלו הנמנים , הבנייה

אינם מוגדרים בחוק בין מדובר בתפקידים ש, )וכל כיוצא בזה,  חשמלאים, הנדסאים,מהנדסים, אדריכלים(

 ).אחריםופרויקט מנהלי , מפקח צמוד( עבודה וצבירת ניסיון כדיתוך בעיקר המיומנות בהם נרכשת וש

 את ים ההנדסה והאדריכלות וקובעמקצועות את יםמסדיר, ותקנותיו, 1958-ח"התשי ,סים והאדריכלים המהנדחוק

 נושאי  רק לדרך שבההביקורות ששמענו בתחום זה אינן מכוונות.  אלומקצועות להכשירויות הנדרשות

ינים החלים על ד ול הנהוגים במקצועות אלו ההכשרהלדרכיאלא גם , הללו ממלאים את המוטל עליהם התפקידים

  .תחום זה

מהנדסים , של אדריכלים) בעיקר בטכניון ( כללית ששמענו התייחסה לדרך ההכשרה האקדמיתביקורת 9.2

לא היה חולק . תוך הזנחת ההיבטים המעשיים,  העיונייםההיבטים דגש על  המבקרים השמה לדברי,והנדסאים

תה תמימות דעים שיהיה זה מעשה נחפז יהי. יכל טובמהנדס ואדר" לייצר" כדי עיוניתכך שאין די בהכשרה -על

שמענו גם ביקורת . לא כל שכן מידות ובית, של הכשרה עיונית בלבד תכנון ביתשהוא תוצר להפקיד בידי מהנדס 

שכללית ניתן " מבנים פשוטים"אשר החקיקה מאפשרת להם לעסוק בתכנון , על ההכשרה של ההנדסאים

 ). שאינם פשוטים כלל והמהווים את מרבית המבנים בארץ(ומות להגדירם כמבנים של עד ארבע ק

לאדישות שמגלה אלא גם ,  האקדמיתההכשרה להיבטי לא רק התייחסההמעשי בתחום  על החסר הביקורת

על שהחקיקה מאפשרת למי ,  מקצועאנשיגם מפיהם של , שמענו לא מעט תמיהות. החקיקה לצורך בניסיון מעשי

ל וכל כיוצא "נסיעה ארוכה לחו, עקב הסבה מקצועית (מקצועית לאורך תקופה ארוכה ההמהעשיישניתק עצמו 

 , פשוטיםמבנים כמי שמוסמך לתכנן לא רק , גם לאחר תקופת נתק ארוכה ולבוא בקהל המקצועילהמשיך ,)בזה

 . קומות-רביומורכבים מבנים אלא גם 

מהנדסים ואדריכלים ההתמחויות של ל לא מספיק שהווג יסה דומה במהותה הוטחה גם כלפי ביקורת 9.3

 מהנדס יש.  שמקצוע ההנדסה מתפצל לענפים רביםיודעיםכולנו .  בחוק למטרות ולצרכים שוניםכפי שהוא נעשה

ועוד כיוצא בזה לא מעט מהנדס מכונות , מהנדס חשמל, מהנדס אזרחי,  מהנדס כבישים,מהנדס בנין, כימי

הטענה ששמענו היא . התמחויות רבות-מתפצלת לתת, מעניינת אותנושהיא זו ה, ההנדסה האזרחית .התמחויות

כדי לאפשר לאדם לתכנן ולעשות פעילות " מהנדס אזרחי"או " מהנדס"מכך שאין די בתואר שהחוק מתעלם 
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כמהנדס  תו של אדםדי בהכשר, אליבא דחוק הקיים, כך למשל .מקצועית אחרת בתחומים שבהם הוא לא הוכשר

ולעסוק , לו להירשם אצל רשם המהנדסים והאדריכלים למספר מדורים בענף הנדסה אזרחיתאזרחי כדי לאפשר 

בענף ההנדסה האזרחית . לאחר מכן בתחומי הנדסה רבים שאינם קשורים זה לזה ושאליהם הוא לא הוכשר

י התקנות יצוין כי לפ. מוצרי בנייה ועוד כיוצא בזה מדורים, תעבורה ותחבורה, כבישים, כלולים קרקע וביסוס

למהנדס רשוי הרשום במדור , וביניהן עריכת חישובים סטטיים להכנת תכניות קונסטרוקציה, יוחדו פעולות שונות

התוצאה היא שנוצרה . ואולם התקנות לא שונו בהתאם" מדור מבנים"שמו של מדור זה שונה ל. הנדסה אזרחית

 . אי בהירות בדין הקובע ייחוד פעולות

עוסקים , כך שאנשים שאינם מוסמכים ואינם כשירים לבצע תכנון פלוני-קשות על ביקורות שמענו 9.4

לפי רישומו  המוסמךאו אדריכל את חתימתו של מהנדס , תמורת תשלום, "קונים"ולאחר מכן ,  בתכנון כזהבפועל

דריכל עוד שמענו כי פעמים רבות מהנדס או א. ולהגיש לרשויות תכנון כזה, לתכנן ולקבל אחריותאצל הרשם 

 מדוח. אין הוא כשיר מקצועית לאותו תחום תכנון, פי דין לחתום עליו-חותם על תכנון שאף אם הוא מוסמך על

המתייחסים בפועל על התכנונים השונים או פיקוח  בקרה איןעולה שאחד מתחלואי המערכת הוא שכמעט זה 

 נעוץ,  תכנונים אלועלקוח יואה צורך בפ שאיננה ריש לשער שההגיון שעליו מבוססת הגישה. מערכותיוול לבניין

ואף אישר את , ו דעתןנתכשירות מקצועית מספקת בעל  אות הוא ש–התכנון   עלחתום" מהנדס"בהבנה שאם 

, עליו הוא חתוםש בנושאמי שאין לו בפועל מושג ידי -הגיון זה נכשל כשלון חרוץ כשהחתימה ניתנת על. התכנון

 .ידי איש-וכשהתכנון עצמו איננו נבדק על, תשלום תמורת או כשהחתימה ניתנה

zei ecr 

 של בלשונם , מקצת מהדברים ששמענו להלןנביא. שמענו בכל הנושאים הללו ביקורות לא מעט, כאמור 9.5

 :אומריהם

כך שהיכרות המהנדסים עם דרישות התקנים -מנהל אגף סיסמולוגיה במכון הגיאופיסי לישראל קבל על .א

וזה קורה לא אחת עם מהנדסים , אם אני צריך להסביר את עקרונות התקינה: "נה מספקתלגבי רעידות אדמה אי

 ." אז נוצרת אצלי תחושה מאוד לא נוחה כלפי ציבור המהנדסים, שאני פוגש

כל : "כך שמנגנון הרישום והרישוי אינו מבטיח רמה מקצועית נאותה שמענו מאחד המהנדסים-על .ב

החוק דורש ותק . בנושא מהנדס רשוי יש בעיה. ר להירשם אצל רשם המהנדסיםמהנדס שמסיים את לימודיו כשי

גם אחד האדריכלים התבטא בעניין ". ותק כזה יכול להיות מושג ללא כל ניסיון מעשי כלשהו. של שלוש שנים

 הרשם, ואחרי שלוש שנים וללא כל בדיקה, אנשים נרשמים כאדריכלים עם סיום לימודיהם ופותחים משרד: "זה

 ". מעניק רישיון

בשנים האחרונות המהנדסים שגמרו את : "מאחד המהנדסים שמענו על מסלול הלימודים של המהנדסים .ג

הם צריכים ללא ספק לקבל אצלנו במשרדים , הם פחות מסוגלים להתחיל מיד בעבודתם, לימודיהם בטכניון

 . דבר זה נכון גם לגבי אדריכלים". בר מצערוהד', אין אצלנו בתחום סטאג: "עוד הוא אמר". הכשרה נוספת, שלנו

היום בוגר הפקולטה : "ר איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות קבל על התוצאות של שיטת הרישום"יו .ד

, בהתאם למה שהוא למד. ... מהנדס בניין, להנדסה אזרחית נרשם אצל רשם המהנדסים כמהנדס הנדסה אזרחית

הוא יכול , הוא יכול לעסוק בתנועה ותחבורה, מאה קומות,  של מבנהשלד, הוא יכול לעסוק בקונסטרוקציה
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הם , בין כל ארבעת הדברים האלה שאמרתי עכשיו אין שום קשר. הוא יכול לעסוק במדידות, לעסוק במים וביוב

 ...".כולם הנדסה אזרחית

ישוי באגודת ר, כל הנושא של רישוי: "ל חברה קבלנית גדולה התבטא בעניין רישום מהנדסים"מנכ .ה

אין השתלמויות שהם , אין בחינות למהנדסים אחר כך, למהנדסים' אין ממש סטאז, האדריכלים והמהנדסים

 ".     המערכת הזו לא עובדת טוב. חייבים לעבור

מרשם המהנדסים והאדריכלים שמענו כי חידוש הרישיון הוא אוטומטי ואינו כרוך בבדיקה עניינית  .ו

ואז כל שנה משלמים את המאה ,  מהנדסים שהם כבר היום רשויים15,000-16,000ה לגבי הבעיה שלי ז: "כלשהי

 . בדברים אלו מקופלים היבטים אחרים של היעדר ניסיון מעשי". ומשהו שקל ומקבלים את הרישיון מחדש

לא היה מי ' לגבי הפיקוח על הסטאג): "התמחות(' איש אקדמיה מהטכניון קבל על נושא הסטאג .ז

בעיה נוספת היא למשל שמהנדס שסיים יכול לעבוד שלוש שנים אצל … יר את הפיקוח על מהנדסיםשיסד

אמנם יש דרישה בחוק . לא קיים בארץ' הסטאג: "בעניין זה שמענו גם מאדריכלית אחת". הנדסאי ולקבל רישיון

 אין שום בדיקה של ,לכך שבמשך שלוש השנים בין הרישום במרשם לבין קבלת הרישוי האדריכל יעבוד במקצוע

 ".עובדה זו

אחד האדריכלים סיפר לנו על תופעה של משרדי אדריכלות פעילים שבראשם עומד אדם שאינו אדריכל  .ח

הבעלים : "כך לדוגמה סיפר על מקרה. והם מעסיקים אדריכלים כשכירים או כיועצים אשר חותמים עבורם, רשוי

.  בגרות ולא כל שכן דיפלומה מתאימה באדריכלות או הנדסהללא השכלה מינימלית של, של משרד כזה הוא אדם

הוא , במשך הזמן הוא התקדם ולמרות שאישרו לו משך שנים תכניות והוא קיבל היתר בנייה למרות שאינו רשוי

או שיש לו קשר עם אדריכלים חיצוניים ואלה חותמים לו , התקדם והכניס למשרדו אדריכלים שעובדים כשכירים

 ."על תכניות

כך שיש מקרים רבים -הנוהגת במקרים רבים בארץ ועל" תרבות התכניות"שמענו תלונות רבות על  9.6

 . שבהם המתכנן מבקש לחסוך ומסתפק במינימום של פירוט

היעדר הפירוט בתכניות יוצר פעמים רבות חוסרים . חולה-הוא רעה, תכנון שמידת הפירוט שלו אינה מספיקה

הקבלנים (כך וכדי לחסוך בזמן מעדיפים גורמי השדה -כדי להתגבר על. מבצעיםבהירות אצל הקבלנים ה-ואי

הפתרונות שהם מאלתרים הם אלו . בעצמם את אי הבהירות ולהשלים בעצמם את החוסרים" לפתור) "למיניהם

 וכך, פעמים רבות הם אינם מביאים בחשבון את התפישות והרעיונות שעמדו בבסיס התכנון. הנוחים להם לביצוע

 . ניצב הבניין במצב של טלאי תכנון המורכבים מאלתור על אלתור

ידי המתכננים בהיבטי -שהרי יש ותוצאת האלתורים היא פגיעה בלתי חזויה על, מצב זה הוא רקע נוח לפורענויות

 .בטיחות

ל עולה שבין החוליים הרבים מאוד ש) ו להלן10.5ראו למשל סעיף (מדברי רבים מהמתכננים למיניהם  9.7

המאפיינת " נעשה ונשמע"ביסוד חולי זה ניצבת תכונת ה. ענף הבנייה בולט חולי התכנון הקטוע והבלתי מושלם

כך שיש ומתחילים בביצוע עבודות עפר ואף -דחף העשייה בקרב היזמים והקבלנים גדול כל. את פעילות הבנייה

כל זאת משום , לחלק אחד של הבניין" טיפה"כל , ויש וניתן היתר טיפין טיפין, בעבודות בנייה בטרם ניתן היתר

גורמת כמעט בהכרח לכך שבשלבים מתקדמים של הבנייה " למקוטעין"ההתייחסות לבניין . שהתכנון לא הושלם
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יש אפוא . את מה שכבר תוכנן ונבנה, ולעתים אף סותרת, מתברר שהבנייה שאותה יש עוד לבצע אינה תואמת

ללא מבט כוללני על כל מערכת , טלאים-הנעשים טלאים, ושינויים אלו, כנוןצורך לערוך שינויים בבניין או בת

הם , ותוך שהם חוטאים לכל שעמד לנגד עיני המתכננים למיניהם בשלבים קודמים, השיקולים שיש לשקול

פועל יוצא מכך הוא שההתאמות שנעשות הן מאולתרות ומאולצות . שינויים שיכולים לפגוע בבטיחות ובאיכות

כשהדברים חוזרים על עצמם פעמים . ידי המתכננים-ולא על, ידי הגורמים המבצעים בשטח-ת בחלקן עלונעשו

שיהיה , "בניית מקשה אחת"תחת , שיש בה בנייה והריסה ושינויים, "בניית טלאים"נוצרת , רבות במהלך הבנייה

 . בה רצף הגיוני אחד החותר ליעד נתון

הליכה בתלם כזה גורמת . שכזה אין צריך להכביר מלים" תלם מזוגזג"על סיכוני הבטיחות הכרוכים בהליכה ב

שבהם ספק אם יש מי שיכול , למערכות חשמל עוברות רוויזיה ולכל כיוצא בזה מצבים, לקונסטרוקציה משתנה

 . מצאו פתרון ראוי, ובהם היבטי איכות ובטיחות, לערוב לכך שכל ההיבטים הרלוונטיים

, בתכנוןעוסקים רק לא  הםואולם , אדריכלים הם תפקידי תכנוןול מהנדסים  המרכזיים שהתפקידים 9.8

הבנייה מכירים מהנדסים ואדריכלים גם אתר תהליך הבנייה ו. והקובלנות ששמענו לגביהם אינן רק בתחום התכנון

ם ואותם דברי, כלל מהנדס או אדריכל- מנהל פרויקט הוא בדרך,כך למשל.  תכנוןתפקידיבתפקידים שאינם 

 מחייב קיום זיקה בין הדין.  מצב דומה קיים לגבי קבלנים). הנדסאישהוא פעמים רבות( צמודגבי מפקח ל אמורים

  .כתנאי לרישומו של האחרון כקבלן רשום או אדריכל לבין קבלן מהנדס

יותר על הסדרי עבודה שאינם ו , מהנדסלבין בין קבלן  קיום תופעה של זיקות קשר פיקטיביות בלבדשמענו על

שמענו גם על תופעה של . זיקת עבודה שאיננה קיימת במציאות רשם הקבלנים בפני להציג ממצג שווא שנועד

. כך שאין גוף מפקח אחד המרכז את נושא האכיפה-ועל, קבלני משנה לא רשומים שאין לגביהם אכיפה כלשהי

ועדות מקומיות ורשם , רהובהם משט, מסתבר שכל הגופים שיכולים לאכוף את חובת הרישום על קבלנים

 .אם בכלל , עושים כן באופן חלקי, הקבלנים

ם של מנהלי די של ממלאי תפקי מספיקיםכשירותו מקצועיות היעדר בדבר קשות קובלנותשמענו גם  9.9

 יותר משלט חסר שאינםנאמר לנו שתפקידי מפתח מסוג זה נמסרים לעתים למי .  או מפקחים צמודיםפרויקטים

 איגוד המהנדסים ר"יו. נובע מהיעדר הסדר חוקי בדבר תפקידים אלה והכשירויות הנדרשות למילוייםהדבר . תוכן

ידי גופים מסודרים שלא יהיה -היום כמעט ואין פרויקט מורכב שמוזמן על "כיאמר בעניין זה ה ולתשתיות ילבני

בגלל שהוא זה , שוב ביותרואני חושב שהגורם הזה הוא גורם ח, אין דרישה בחוק לדבר כזה. מנהל פרויקט

כולל גם הנושא של הבטיחות , החלטות שיש להן משמעויות רבות, שצריך לקבל החלטות לכל אורך הדרך

, אם הוא ויתר לארכיטקט על משהו שהקונסטרוקטור רצה והוא קיבל החלטה בנושא הזה... הסופית של המבנה

זה , פונקציה אחרת שחסרה לי באותו שלב: "תבטאבעניין הפיקוח הצמוד הוא ה ...".הוא שותף להחלטה הזאת

 אין ...אבל בעצם היא מוזכרת בהקשרים שונים, המילה פיקוח מוזכרת בחוק מספר פעמים. הנושא של מפקח

ומהם , החוק אינו מגדיר מהו המפקח" אמר בעניין זה ש הקבלניםהתאחדותאיש " .היום דרישה לפיקוח על בנייה

תפקיד זה הוא לא , נכון להיום. אין מפקח צמוד,  בכל מקום בו אין הגדרה כזו בחוזה.אחריותו ותפקידו, השכלתו

 ."ל"יש לבטלו או לחלופין לנסח מחדש את הפרמטרים הנ. אפקטיבי

על חשיבותו של .  חשובה מאוד באתר הבנייהפיקוחת י נועדו למלא פונקצימנהל הפרויקט והמפקח הצמוד

קוח אמיתי י מקבלים כפל משמעות כשבפועל לא מתקיים כמעט פאלוברים וד, הפיקוח לא צריך להכביר מילים

 . אחר על התכנון או על ביצוע הבנייהגורםמטעם הרשויות או מטעם 
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אך מסתבר , ) לעיל4.44ראו סעיף (תקנות הבנייה מחייבות מינוי אחראי לביקורת על הביצוע של עבודות בנייה 

דוחות על הביקורת בשלטון (עיון בדוח מבקר המדינה . המציאותשאין כל קשר בין ההוראות בתקנות לבין 

מראה כי פעמים רבות אפילו ) 13' עמ, 2002שנת , 1'  דוח מס–באיגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה , המקומי

והרשויות אינן , התפקיד לא קיים במקרים אלו. הפורמליות שבעצם מינוי אחראי לביקורת איננה מתקיימת

פעמים רבות היא איננה ממלאת את חובת , אפילו מקום שהפונקציה קיימת. ם לכפות את קיומומשקיעות מאמצי

דברים אלו הם מינוריים לעומת מה ששמענו מפי עדים שונים שהעידו בפנינו על . הדיווח הקבועה בתקנות

התייחסו גם העדים . שאין לה שום השפעה אמיתית על הנעשה באתר הבנייה, המחדל והחידלון של פונקציה זו

אלו תכליות ותפקידים הוא בדיוק ממלא , לערפול הקיים בשאלות כלפי מי האחראי לביקורת חב חובת נאמנות

 .וכל כיוצא בזה

קובלנות וביקורות ולהביא כולנו להמשיך וי, הבאנו לעיל ביקורות הנוגעות למגוון של בעלי מקצוע 9.10

יחד עם  .אך אין אנו רואים צורך בכך במקום זה,  הבנייה המעורבות בתהליךאחרותלפי פונקציות כשהושמעו 

. לקיטונות של ביקורת" זכתה"מצאנו לנכון להתייחס באופן מיוחד ונפרד לפונקציה של יועץ הבטיחות ש, זאת

כשיש , בהיבטים רבים החוצים פונקציות אחרות) או אמור לעסוק(ייחודו של יועץ זה הוא בכך שהוא עוסק 

כמו גם על שדות אחרים ובתוכם חידושי רישיונות , כות משמעותיות על מערכות רבות בבנייןלהיבטים אלו השל

אשר על כן החלטנו למקד את הנעשה בתחום ייעוץ הבטיחות מיקוד . והיתרים למבנים ייעודיים מסוגים שונים

 .להלןאת זאת נעשה . ובכלל זה להביא את הביקורת ששמענו על פונקציה זו ועל הסובב אותה, יתר

zegiha urei 

המיפרטים והחומרים שבהם משתמשים במבנה יש היבטים , לאחוז משמעותי מאוד מכלל התכנונים 9.11

רוחב (וחלקים ניכרים של תכנון ארכיטקטוני , מעליות, גז, חשמל, קונסטרוקציה. ישירים או עקיפים של בטיחות

, לא ייפלא אפוא שהיבט הבטיחות בתכנון.  מאלוהם רק חלק) 'חומרים וכו, דרכי גישה, פתחי מילוט, מעברים

 . בפיקוח ובבקרה הוא היבט מרכזי מאוד, בביצוע

תפקידם . בחינת הנורמות המקצועיות הקשורות לתהליך הבנייה אכן מראה שרבות מהן עוסקות בענייני בטיחות

שבשל היות נורמות אך מסתבר . הוא ליישם כהלכה נורמות אלו, כל אחד בתחומו, של המתכננים והמבצעים

יש ביניהן גם כאלו שאינן מהוות חלק אינטגרלי מתחום ידע , הבטיחות חוצות את קווי הדיסציפלינות השונות

כתוצאה מכך יכולים להיות היבטי . מסוים או שהן מצויות בשוליים המרוחקים של דיסציפלינה זו או אחרת

 ". יפלו בין הכיסאות"ש, הן בביצוע והן בפיקוח ובבקרה, הן בתכנון, בטיחות

המכונה , יצרה המציאות בעל תפקיד מיוחד, וכדי שהם לא יישכחו ולא יוזנחו, היבטי הבטיחות הם חשובים

 . והוא לא מוסדר בדין או בכל דרך אחרת, זכרו של יועץ זה לא בא בחוק". יועץ בטיחות"

.  אין מדובר באותו תחום תפקידיםאולם, קיימת אמנם בחקיקה התייחסות לבעל מקצוע שעניינו בטיחות 9.12

קובעות חובת מינוי של ממונה על , 1996-ו"התשנ, )ממונים על הבטיחות(תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

כשהדגש הוא על מקומות עבודה גדולים (שייעודו הוא שמירה על בטיחותם של מקומות עבודה , הבטיחות

חולים ומוסדות -בתי, ת שעליהם חלות התקנות נמנים מפעליםבין סוגי המקומו).  עובדים50שבהם מעל , יחסית

עיקר התפקידים . מסחר ומקומות שבבעלות רשויות מקומיות-בתי, מלון-בתי, מוסדות להשכלה גבוהה, רפואיים
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איתור מפגעי בטיחות , הכלולים באחריותו של ממונה זה הם הבטחת הבטיחות במפעל או במקום עבודה קיים

 ) .  לתקנות האמורות) א(10ראו תקנה (י בטיחות ווידוא קיום התקנ

עדיין , גם אם ניתן למצוא בין תפקידי הממונה על הבטיחות לבין תפקידי יועץ הבטיחות תחומים משותפים

עיקר עיסוקו של יועץ הבטיחות צריך להיות בעניינים הנוגעים למבנה ולא לתהליך . מדובר בהיבטים שונים

במסגרת זו עליו לשמש יועץ . היות חלק מצוות העוסקים במלאכת התכנון והבנייהוככזה הוא צריך ל, הבנייה

הכל , מנת להיות מיושמות במבנה עצמו-והערותיו צריכות להיות משולבות בתכנון על, בשלבי התכנון והביצוע

ה ומוצרים עניין נוסף שאותו על יועץ הבטיחות ללוות הוא רכישת חומרים ואביזרי בניי. בדומה ליועצים אחרים

 . אחרים

ידי יועץ הבטיחות היא להביא לכך שהמוצר המוגמר יעמוד בכל דרישות -מטרתו של הייעוץ שניתן על 9.13

כדוגמת , בפרקטיקה הנוהגת היום עיקר עיסוקו של יועץ הבטיחות נוגע להיבטים של בטיחות האש. הבטיחות

בדיקת השפעות , )מעברים וחדרי מדרגות, חי יציאהפת, ובכלל זה(ודרכי מילוט , דרכי גישה לרכב כבאות והצלה

האם המיקום שנבחר אינו פסול נוכח ההגבלה שנקבעה , למשל(הדדיות שבין מבנה חדש לסביבה הקיימת 

).  לתוספת השנייה17.10 ראו סעיף –בתקנות הבנייה להקמת מקום לאסיפה בקרבת אובייקט בעל סיכון אש גבוה 

, טיחות מעורבות גם בהקשרי בטיחות אחרים כגון גובה מעקות ותלילות מדרגותעם זאת גם היום יש ליועץ הב

אשר במסגרתה נבחנים , פי תנאי המשטרה לצורך רישוי עסק-על, למשל,הנדרשת" כללית"וכן הבטיחות ה

מערכת , תאורה, גישה לרכב חירום, מרחקי הליכה, מעברי מילוט, כניסות, יציאות חירום, נושאים של תפוסת קהל

  . כריזה ושילוט

ואין בה הסדר וקביעה של , החקיקה הקיימת מתעלמת מקיומו של מקצוע יועץ הבטיחות, כאמור 9.14

) סדר זה- אי–וביתר דיוק (על סדר זה . הכישורים הנדרשים לצורך עיסוק זה או של העניינים שעליהם הוא מופקד

עבור למנהלי פרויקטים וכלה ,  ובמבצעיםהחל במתכננים, נשמעה ביקורת רבה מצד נושאי תפקידים שונים

 .ברשויות מבקרות ומפקחות

היו . העובדה שתפקיד יועץ הבטיחות אינו מוסדר בחוק הביאה למצב שבו כל דיכפין ייתי וייכנס לתחום זה

שלט ", "שרלטנים"בפנינו לא מעט תיאורים פלסטיים אודות היות חלק מהמתיימרים להסתפח לתפקיד זה 

חסרי ידע וכל כיוצא באלו התבטאויות , חסרי הכשרה, שיש להם מהלכים אצל רשויות שונות" ריםמאכע", "בלבד

 .שיש בהן הסתייגות קיצונית מהיכולת ומהכשירויות של רבים מהנמנים על ענף זה

עם חתימת דוח זה הגיעתנו שמועה שרשם המהנדסים והאדריכלים פתח מדור של יועצי בטיחות והוא רושם בו 

לא בדקנו עניין זה .  איש17לפי שמועה זו רשומים במדור זה . ל בהנדסת בטיחות"סיים תואר ראשון בחואת מי ש

 . בחשבון) אם היא נכונה(והאמור בדוח זה אינו מביא עובדה זו 

דרישת השוק לשירות זה נובעת לא רק מההיזקקות האמיתית לאיש מקצוע שיש לו ידע מקצועי מעמיק  9.15

ובמקרים (אלא גם , למען ייעץ למתכננים איך לשלבן בכל אחד מהתכנונים הנעשים על ידם, בנורמות הבטיחות

, היתר, להשיג הסכמה, שבלעדיהם קשה ולעתים לא ניתן, כדי להשיג אישורים של רשויות שונות, )רבים בעיקר

 .עסקתעודת גמר או רישיון , 4טופס , אישור וכל כיוצא באלו הנדרשים לצורך קבלת היתר בנייה

ערות אף הן לחשיבות שביישום נורמות הבטיחות בנושאים השונים ) שאת חלקן נזכיר בהמשך(רשויות אלו 

את מפלטן . אך מסתבר שאין הן בקיאות בנורמות אלו או שהידע שלהן הוא חלקי בלבד. שבהם הן מטפלות



ק  ר ה : 9פ י י נ ב ה ע  ו צ י ב ב ו ה  נ ב מ ה ן  ו נ כ ת ב ם  י פ ת ת ש מ ת    –ה ו ר ח א ת  ו י ג ו ס ו ת  ו י ו ר י ש כ ב ם  י ר ס   125 | ח

אשר יהווה עבורן אסמכתה , סמכא מקצועי-מוצאות הרשויות בדרישה לקבל תכנית בטיחות או אישור אחר מבר

מצב דומה קיים כשרשויות . אכן מיושמות, לכך שנורמות הבטיחות הרלוונטיות לנושא שעליו הן מופקדות

. כך שתכנון השלד מבטיח את יציבותו-מקבלות ואף מסתמכות על תכנון או אישור של מהנדס שלד מוסמך על

ולכן יש בסיס לציפייה של אותן , גדר ומוסדר בחוקתכנון שלד הוא עיסוק המו. ההבדל בין השניים הוא ברור

אם כי המציאות (יש גיבוי מקצועי , ידו-ושלאישור הניתן על, ידי מתכנן שלד רשוי-שלתכנון שנעשה על, רשויות

שעיסוקו אינו מוסדר ולפיכך אין ביטחון שהוא , לא כן הדבר לגבי יועץ בטיחות). מראה שגם זה לא תמיד נכון

 .שמענו ביקורת לא מעטה, על כל הסיכונים הכרוכים בהליכה בתוואי זה. ת מתאימהאכן בעל כשירו

להרים "בלי , אין תימה ששמענו ביקורת קשה על נוהגן של רשויות רבות לסמוך על אישורי יועצי בטיחות כאלו

 רשויות ,רשויות כבאות, על רשויות אלה נמנות המשטרה. ולבדוק מה מסתתר מאחורי אישורים אלו" את המסך

לרשויות אלו . ורישיונות עסק, תעודות גמר למבנה, זאת בין השאר לצורך מתן היתרים, מקומיות ורשויות רישוי

 ).11.29ראו למשל סעיף (למשל רשויות חינוך , צריך לצרף גם רשויות המטפלות במבנים מיוחדים או ייעודיים

עיקר תפקידו של , כאמור לעיל. ושאי בטיחותביקורת אחרת כוונה לאי הבהירות הנוגעת לנורמות בנ 9.16

על השוליים הרחבים מאוד , סובב את נושא בטיחות האש, כפי שהוא נתפש בקרב חוגי המקצוע, יועץ הבטיחות

, נגישות למים בלחץ מתאים, ברזים, מתזים, מטפים(המדובר הוא בהתקנתם במבנה של אמצעי כיבוי זמינים . שלו

בציודו של המבנה באמצעים לגילוי ומניעה , רכי גישה וחנייה ראויים לרכב כיבוי אשבהקפדה על ד, )וכיוצא בזה

אש וכאלה ששריפתם אינה פולטת גזים -בהקפדה על שימוש בחומרים עמידי, )מערכת אזעקה, גלאי עשן(של אש 

ים במצבי חשמל ומעליות הפועל, שילוט של דרכי יציאה ושל ציוד כיבוי, בהתקנה של מערכות כריזה, רעילים

דרכי , ובנוסף לכל אלה גם במעורבות בהיבטי תכנון ארכיטקטוני של רוחב מסדרונות ומעברים אחרים, חירום

שאש ועשן עלולים להתפשט (כגון תעלות מיזוג אוויר , פתחי יציאת עשן ובהיבטי תכנון אחרים, מילוט מתאימות

 .ומידור מפני מעבר אש, )דרכן

כוללות בנורמות הבטיחות שבהן צריך יועץ הבטיחות לעסוק גם נושאים רבים יש אסכולות מקצועיות ה 9.17

גובה מעקות וחלונות ותלילות (הבטיחות הפיסית במבנה , למשל, ומגוונים שאינם נכללים בכל אלה ובהם

 .חומרי בנייה שאין בהם סיכון לבריאות וכיוצא בזה נושאים שיש להם השלכות על הבטיחות, )מדרגות

גם מומחה לנורמות בטיחות ) ענף של ההתמחות שלו-או בתת(מבקשים לראות ביועץ בטיחות יש ה 9.18

נתיבות ובניינים -בתי, קניונים, סוהר-בתי, חולים-בתי, ספר-כגון בתי(המיוחדות למבנים ייעודיים או מיוחדים 

י מבני חינוך וסעיף  לגב11.17ראו למשל סעיף (למבנים כאלו יש היבטי בטיחות המיוחדים להם ). קומות-רבי

. ולכן נורמות הבטיחות יכולות לקבל גוונים שונים בהקשרים של סוגי מבנים מיוחדים, ) לגבי מבני בריאות11.36

מסתמכות , או לקיום עסק טעון רישוי, ספר-למשל הרשויות המעניקות רישיון בית, אכן שמענו שרשויות שונות

 . או לצורך חידושועל אישורי יועצי בטיחות לצורך מתן הרישיון

. לא פירטנו כאן אלא חלק מים האפשרויות והגוונים של מה שיכול תיאורטית להיכלל בייעוץ בטיחות 9.19

ואודות , הדבר נובע מהנאמר לעיל אודות רוחב היריעה של היבטי הבטיחות השזורים בבנייה על ייעודיה וגווניה

איש איננו יודע מה כולל התפקיד ומהם , ר הסדר בדיןאולם בהיעד. היות הנושא חוצה קווים ודיסציפלינות

 .גבולות השתרעות תפקודו

, החובק בתוכו ים של עניינים שאין להם בהכרח שיוך לדיסציפלינה אחת, כך-השילוב של נושא חשוב כל

עם , כשהידע המקצועי הנדרש מהעוסקים בו הוא רחב וחוצה תחומי ידע, זה אינו מתוחם ואינו מוגדר" ים"כש
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. הוא שילוב הרסני שיש בו פוטנציאל לכשלים בטיחותיים, מצב שבו בפועל העוסקים בו עלולים להיות הדיוטות

ונוכח הסתמכותן , הדברים קשים שבעתיים נוכח חוסר הבקיאות של רבות מהרשויות הרלוונטיות בנושאים אלו

אין לך המחשה טובה יותר . ימיםעל אישור תקינות של יועצי בטיחות שיכולים להיות חסרי ידע והכשרה מתא

 ".המלך עירום"למצב של 

שכן יש בשוק יועצי בטיחות בעלי , הביקורות ששמענו בנושא זה לא התייחסו לכל יועצי הבטיחות 9.20

הביקורת התייחסה למצב שבו נושא . מיומנויות וניסיון שאין עליהם חולק, שיש להם כישורים מקצועיים, השכלה

זו היא " יתמות. "שאין אף גוף המפקח עליו ואין גם נורמות המסדירות אותו" תום נורמטיביי"חשוב כל כך הוא 

 קומות ויועץ 32כשבניין בן "אחד מיועצי הבטיחות בעלי הידע וההשכלה הנאותים אמר לנו ש. סכנות-הרת

הוא .". …אז אני חרד בשביל האנשים שיגורו שם ובשביל היזם שלא תמיד יודע, הבטיחות שם אינו מהנדס

דומה העוסק בנושא למנצח על תזמורת שיש , הוסיף ואמר שבשל היות נורמות הבטיחות חוצות פונקציות רבות

ותחת זאת חודרים לתחום אנשים חסרי הבנה וחסרי , בשוק חסרים אנשי מקצוע כאלו. בה כלי נגינה רבים

עושים חיים "ם יותר ממתווכים אשר הודו שרבים מיועצי הבטיחות אינ) כולל יועצי בטיחות(אחרים . הכשרה

בשל קשריו , המשיג להם, המוציא אישורים" איש מקצוע"לאלו יש כיסוי של ". קלים יותר ליזם וליועצים אחרים

היו , כפי שכבר אמרנו. מהרשויות הרלוונטיות" הסחורות הדרושות"את , הללו" אישורים"או בזכות ה, הטובים

, "פיקציה", "שרלטנים"ובתוכן , צים שצצו בשוק במלים קשות ביותרכאלה שלא היססו לכנות חלק מהיוע

 . וכדומה

, "בועה מבודדת"החומרה היתירה שראו חלק ממותחי הביקורת במצב זה נעוצה בכך שתופעה זו איננה  9.21

פרק   ', המעגל השוטה'השוו לפרק (אלא חלק ממכלול תופעות שליליות המשפיעות ומושפעות גם מתופעה זו 

דבר המחייב נוכחות בולטת של יועץ , האדריכלים עושים טעויות רבות בענייני נורמות הבטיחות, למשל, כך). 16

מהמצב שבו הנורמות המשפטיות והמקצועיות , בחלקן לפחות, ואין ספק שטעויות אלה ניזונות, בטיחות

נה של דרישות הדין בנושאים ואינן מאפשרות נגישות נוחה או שליטה והב, הרלוונטיות אינן סדורות וברורות

 .ובתוכם נושאי הבטיחות, רבים

, בפני קבלנים כדי לחסוך בהוצאות" מתכופפים"מפקד של אחת מרשויות הכבאות אמר לנו שיש יועצי בטיחות ה

ובמצב , פיקוח-נורמות ונעדר-במצב נעדר, בקלות שבה היא מתקיימת, ואנו נוסיף שתופעה זו יכולה להתקיים

 ).שם', המעגל השוטה'השוו גם כאן לפרק (כיבוד נורמה -לט הוא אישבו הכלל השו

גם (ורוחב יריעת שיקול הדעת הניתן לרשויות )  ואילך13.16השוו סעיף , בעיקר בנושא כיבוי אש(חסר בנורמות 

אלמנט . מחמירים ומזינים את עוצמת השלילה שבתופעת יועצי הבטיחות, )ראו שם, כאן בעיקר בנושא כיבוי אש

היכולת להטות את שיקול הדעת לכיוון הנוח ליזם או לקבלן . הופך להיות דומיננטי במצבים כאלו" מאכעריות"ה

על חשבון המוניטין המקצועי שהוא הוא המוניטין , "מאכער"של יועץ בטיחות " מוניטין"מרחיבה ומאדירה את ה

מנותו של יועץ הבטיחות ברזי הוא מיו, הנשען על השלילה שבמציאות, מבוקש נוסף" מוניטין. "החשוב

הדברים נכונים בעיקר לגבי רשויות הכבאות המשליטות נורמות . ההבדלים בין דרישות כל מחוז או אזור גיאוגרפי

 ).13.19ראו סעיף (שונות זו מזו באזורים שונים 

, בין השאר, ניזונה ללא ספק, בכל הנוגע למקצועיות של יועצי הבטיחות' לית דין ולית דיין'תופעת ה 9.22

 . מכך שאין בארץ אף מוסד אקדמי או אחר המכשיר יועצי בטיחות לבניין
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 15-יחידה זו החלה לפעול לפני כ. גוריון בנגב יחידה לניהול ולהנדסת בטיחות-קיימת אמנם באוניברסיטת בן

אחרים שעברו ותלמידיה הם בוגרי הנדסה או בוגרי מקצועות , הלימודים בה הם חלק מלימודי תואר שני, שנה

ברור שאוזנם של בוגרי ". ניהול והנדסת בטיחות"התואר שמקבלים מסיימי מסלול זה הוא ב. קורסי השלמה

התמחות בנושאי -אולם נוכח העובדה שאין במסלול לימודים זה תת, מסלול זה קשובה יותר לענייני בטיחות

 . אין לראות בו כלי להכשרת יועצי בטיחות בתחום הבנייה, בנייה

לא , בין מקרב חוגים מקצועיים הקשורים לענף הבנייה, בין מקרב הרשויות הנוגעות בדבר, חבל שהנוגעים בדבר

כדי להכשיר תלמידים לתפקיד , גוריון או בטכניון-או לא הרחיבו מסלולים קיימים באוניברסיטת בן, יזמו מסלול

. יום אילו זרמו אליו כוחות מקצועייםבור כפי שהוא ה-קשה להניח ששדה זה היה נותר שדה. יועץ בטיחות

  .נתייחס גם להיבט זה) 20.37ראו סעיף (בהמלצותינו 

miciwtzd ilra ly zeixg` 

אחת הטרוניות שהקיפה את רובם ככולם של המעורבים בהליך התכנון והבנייה מתייחסת לאי הבהירות  9.23

, בעלי התפקידים המעורבים בתהליך הבנייההקיימת לדעתם בכל הנוגע להיקף האחריות המקצועית המוטלת על 

ממלאי , המפקחים, המבקרים, על הקובלים בנושא זה נמנים המתכננים והמבצעים למיניהם. כולל היזמים

כל העדים הללו התייחסו אל האחריות כאל גורם עצמאי . ואחרים, )מהנדסי עיר למשל(תפקידים שלטוניים 

 .והם הטיחו בהסדרי האחריות קיטונות של ביקורות) רלהבדיל מהיותה תוצאה מפעילות גורם אח(

הליקויים , ואולם בטרם נעשה כן נקדים ונבהיר שבניגוד לתחושת העדים, אנו נביא בהמשך מקצת מביקורות אלו

. תקינות במישורים אחרים-של קיום ליקויים ואי, ואפילו תוצאה בלתי נמנעת, בהסדרי האחריות הם תוצאה

). 8ראו פרק (הם נגזרת אי התקינות בתחום האחריות הוא המערך הלקוי של הנורמות העיקרי בליקויים שמ

תיחום מספיק של -ואי, גורמים אחרים הם ריבוי התפקידים הבלתי ברורים והחובות שאין להם הגדרה מספקת

 נוספת מצב כזה הוא דוגמה טובה. תפקידי רשויות בינן לבין עצמן ובינן לבין נושאי תפקידים בענף הבנייה

כשחוליות לקויות בנושאים שונים יוצרות ומניעות חוליות , "המעגל השוטה"לתופעה שתתואר להלן בפרק 

 .לקויות אחרות

ליקויים בהטלת , לדעת העדים, חלק ניכר מהביקורות ששמענו בנושא האחריות כוונו ישירות למצבים שבהם יש

אלו משתמע מהצעות שהעלו העדים השונים לתיקון חלק גדול אחר מביקורות . הטלת אחריות-אחריות או באי

 . בתוך הצעות התיקון נכללו הטרוניות השונות על התקלות שאותן מבוקש לתקן. המצב

zei ecr 

 :נביא להלן מספר ביקורות ששמענו 9.24

לתחלואים רבים הקיימים בתחום [הפתרון "אחד מראשי הפעילים של התאחדות הקבלנים אמר לנו ש .א

שכל אחד אחראי , שרשרת של אחריות… צריך לעשות … קודם כל הטלת אחריות ברורה ] ים בו הואשאנו עוסק



1 2 8   | י   ש י ל ש ק  ל מ: ח ו  ל ע ש ם  י מ ג פ ו ם  י י ו ק י ם    ל י ר ח א ת  ו ר ו ק מ מ ו ר  ו ב י צ ה ת  ר ו ק י    ב

הביקורת הכלולה בהצעה זו מתייחסת לאי הבהירות בכל הנוגע לגופים ". ולהגדיר את האחריות של כל אחד בגוף

 .שעליהם מוטלת אחריות ולהיקפה של האחריות

, שאינם מוסדרים כלל בחוק, ו למנהל הפרויקט ולמפקח הצמודידו התייחס-דברים נוספים שנאמרו על .ב

שיש [אלה שתי הדמויות המרכזיות , מנהל פרויקט והמפקח: "בלשונו הוא. וממילא אין לגביהם הסדרי אחריות

אין להם , יש להם הסמכות הכי גדולה, בחוק אין להם שום אחריות, ההשפעה הגדולה ביותר על הפרויקט] להן

 ".אחריות

אחד מבכירי מנהלי הפרויקטים אמר לנו שהדרך להגדיר אחריות נעוצה בעיקר בקביעת מיפרטים  .ג

ופועל יוצא מכך הוא שבעלי התפקידים השונים יידעו , במצב כזה כל אחד יידע מה נדרש ממנו. ברורים ומדויקים

. ו הגדרת אחריות ברורהגם הצעה זו לתיקון המצב מקפלת בתוכה ביקורת על המצב הנוכחי שאין ב. מה אחריותם

שיש בו הטלת חיובים חוזיים ברורים על הנותנים , ידי מנהל פרויקט זה הוא פתרון חוזי-הפתרון המוצע על

 .שירותי תכנון או ביצוע

ידי -בכיר אחר מקרב מנהלי הפרויקטים אמר שאת אי הבהירות הקיימת בנושא האחריות ניתן לתקן על .ד

ניתן לצמצם את מספר הפונקציות , ככל שהדבר נוגע לתכנון. לת אחריותצמצום הפונקציות שעליהן מוט

ידי הטלת אחריות -ידי הטלת אחריות על מתכנן השלד גם בכל הנוגע לביסוס קרקע ועל-הנושאות באחריות על

דעה זהה נשמעה גם מפיו של . על האדריכל גם לתכנונן של המערכות שבבניין וגם לפעילות יועצי הבטיחות

יורק שמענו מפי מהנדס ישראלי הפועל זה עשרות -על גישה דומה הנוהגת בניו. שלד בעל ניסיון רב מאדמתכנן 

 . האדריכל נושא במלוא האחריות לכלל התכנונים, לדבריו. שנים בעיר זו

אחריות אם במלאכת , כלל האדריכל-שהוא בדרך, מנהל פרויקטים אחר הציע להטיל על המתכנן הראשי .ה

 .דרושה" נוכחותם"פו מתכננים או יועצי בטיחות שהתכנון ישות

, כך שאין-מנהל האגף להנחיות ולתקנות תכנון ובניה במשרד הפנים הסכים לכל הביקורות הקובלות על .ו

עם זאת הוא ביקש להדגיש שמה שמדרבן ביקורת זו הם לא רק . הגדרת אחריות ברורה, במצב השורר היום

 ". …הם מעונינים בהסרת אחריות מתחומים שקשה להם להתמודד אתם: "לובלשונו ש. נימוקים לגוף העניין

וקשה מאד להגדיר קווי גבול בין , בהקמת בניין יש המון תחומים שיש בהם הרבה חפיפה"בהמשך הוא אמר ש

אני מסופק אם ניתן לקבוע במדויק בתקנות חלוקה חדה בין בעלי : "ידו-ועוד נאמר על". בעלי מקצוע שונים

 ". שתהיה נכונה בכל המקריםמקצוע

שום מתכנן לא יכול "כבר הזכרנו את דבריו של אחד מראשי איגוד מקצועי של מהנדסים ואדריכלים ש .ז

תקנותיו והתקנים הקשורים אליו ובכל ,  העמודים של חוק התכנון והבניה10,000-לקבל אחריות למה שכתוב ב

איננו מאפשר למתכננים לדעת שקיימת הוראה תכנונית זו או כך עד ש-היקף הנורמות גדול כל". החוקים הנלווים

מתכננים יצטרכו לחתום על "הוא מסכים אמנם ש. דבר שכמובן אינו מאפשר להם ליטול אחריות אמיתית, אחרת

 ". החוק צריך להיות בנוי כהלכה"אבל , "היתר ולהיות אחראים לגמרי על כל מה שהם עשו) בקשת(

לחתום בבקשה להיתר על דברים " עורך הבקשה" אמר לנו שהדין מטיל על אחד מבכירי האדריכלים .ח

וזה מקור הכישלון , המצב הנורמטיבי מביא לבריחה מאחריות. וחתימה כזו מביאה לזלזול בחוק, שהוא אינו יודע

. אשרכדי לאשר מה שהעירייה לא יכולה ל" מטורף"צריך להיות , לדבריו). להלן' ראו פסקה י(של הרישוי העצמי 
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הראשי אבל לא נותנים לי את התבן ] האחראי[אני רוצה להיות "בהומור מסוים הוא הציע לאדריכל שיצהיר ש

מקובל עליו שהאדריכל יהיה אחראי לכל חסר של ". ל"תנו לי את הידע כמו בחו… הדרוש לעשות את המלאכה

אדריכלים חותמים על כל , דבריול.  לתוכן התכנון של דיסציפלינה תכנונית אחרתאבל לא, מתכנן או יועץ

ממילא עליהם , וכל זאת כי הם אומרים שבין אם יקראו בין אם לאו, ההצהרות הנדרשות בדין בלי לקרוא אותן

 .כבר אמרנו שמצב כזה מביא לזלזול בדין ובדרישותיו.  למה שיקראו–ואם כך , לחתום

 דרישות החוק לאשר שהבניין נבנה לפי מתכנן שלד בכיר אמר לנו שאין בידי מתכנן השלד לקיים את .ט

 .משום שהוא אינו נמצא באתר הבנייה דרך קבע, )כך-וליטול אחריות על(התכנית 

 33לפי תיקון (הרישוי העצמי , לדבריהם. מהנדסי עיר קבלו אף הם על אי הבהירות לגבי האחריות .י

) ואחרים(יקון זה אפשרות לאדריכלים החוק העניק בת. לא הצליח) א בחוק התכנון והבניה"שנעשה  בשנת תשנ

ידם בשל אי הרצון והיכולת של אנשי -אופציה זו לא נוצלה על. הרשות המתירה בנייה, בהיבטים רבים, להיות

 . המקצוע ליטול אחריות הנובעת ממתן היתרי בנייה במצב שבו הנורמות אינן ברורות

הם ביקרו את המצב שבו . מוטלת עליהם עצמםמהנדסי עיר קבלו גם על אי הבהירות לגבי האחריות ה .יא

הם נותרים חסרי יכולת לתפקד וליטול אחריות כשהדין הוא בלתי ברור עד כדי כך שאין יודע אם מוטלת עליהם 

עוד . או שמא די בכך שהם קיבלו אישור של מתכנן השלד שבדיקה כזו נעשתה, חובת בדיקת חישובים סטטיים

 ". היום הכלים לממש את האחריות שהוא אחראי עליהלמהנדס העיר אין … "אמרו כי 

מטילות אחריות על "בדומה התבטאה היועצת המשפטית של משרד הפנים שאמרה שהנורמות הקיימות  .יב

 ".כולם וזה בעצם חוסר אחריות

. חלק נכבד בביקורת שהושמעה נגד הסדרי האחריות הנוהגים כיום יוחד ליועצי הבטיחות ולאחריותם .יג

והציפייה לתרומתם בכל הנוגע להיבטי בטיחות היא , ות תפקידם של יועצי הבטיחות איננה מוטלת בספקחשיב

הביקורות ששמענו על הפער הגדול שבין האחריות הטבועה בפונקציה זו לבין היעדר ). 9.11ראו סעיף (רבה 

ים שאינם נושאים באחריות כך שמדובר בתחום לא מוסדר שנקלטו בו אנשים בלתי כשיר-ועל, פי דין-אחריות על

 . היא קשה ונוקבת, כלשהי

בין שלא זכו להסדר , שאיננו מקויים ואיננו נאכף, בין כאלו שזכו להסדר בדין, גם קבוצות מקצוע אחרות .יד

הבולטים שביניהם הם אלה העוסקים בתכנון . היוו מטרה לחיצי ביקורת, )כמו יועצי הבטיחות(משפטי כלשהו 

 .ובשדה החשמל) מ"גפ(ז הפחממני המעובה ובביצוע בענף הג

גורמים העוסקים בנושא הגז אמרו לנו שהרשלנות והיעדר נשיאה באחריות מאפיינים את כל הכרוך בהתקנת 

, שהאחזקה איננה ראויה, הטענות הן שבדיקה החייבת להיעשות על מיתקני גז למיניהם איננה נעשית. מיתקני גז

ראו (ושהסיכון הנובע מכך הוא גדול , שאחריות ברורה איננה מוטלת על איש, שמהנדסי גז כמעט אינם קיימים

 ). ואילך13.35סעיף 

ואולם בפועל )  ואילך13.50ראו סעיף (שהוא שדה המוסדר אמנם בדין , כיוצא בזה בשדה החשמל .טו

חוגי . ם לשאת בהאנשים בלתי כשירים שאינם נושאים באחריות ואינם יכולי, הן בתכנון והן בביצוע, פועלים בו

המקצוע בתחום זה הביעו דעתם ומשאלתם שהחוק ייאכף באופן שמהנדסים כשירים ייטלו אחריות לכל שמותקן 

 . כולל של הבדיקות בנושאי החשמל, דבר שממילא יסדיר את עניין האחריות, ונעשה במבנים בשדה החשמל
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בין מקרב רשויות , רב המתכננים והמבצעיםבין מק, בסיכום ניתן לומר שלכל המעורבים בהליך הבנייה 9.25

למרבה הפרדוקס . יש ביקורות וקובלנות קשות על הנעשה בתחום הטלת האחריות והנשיאה באחריות, הבנייה

הטלת אחריות על דיסציפלינות ופונקציות -מצד אחד שמענו ביקורות על אי. הביקורות העיקריות קוטביות זו לזו

 . ות קשות על עומס ועודף אחריות המוטלת על דיסציפלינות ופונקציות אחרותומצד שני נשמעו ביקור, שונות

, כך למשל. יש גם בסיס בדין, לתחושה הקשה של מתכננים ומבצעים על אי התקינות בנושא האחריות 9.26

כי יש לי הכישורים … "מחייבות תקנות הבנייה את מתכנן שלד הבניין להצהיר במסגרת הבקשה להיתר בנייה 

וכי בדקתי את כל המסמכים הנוגעים לבקשה לרבות כל תכנית המתייחסת , קצועיים לערוך בקשה זוהמ

ובכלל זה , כך-על שום מה צריך מתכנן שלד לקבל עליו אחריות בעלת היקף רחב כל, תמהנו". …לבקשה

 . בתחומים שאליהם אין לו זיקה כלשהי

ת /אחראי) עורך הבקשה הראשי(… אני: "ר בנייהמחוייב עורך הבקשה הראשי להצהיר בבקשה להית, בדומה

לכך שהבקשה על נספחיה נערכה לפי מיטב הידיעה המקצועית ובהתאם לכל חיקוק החל על הבניין או העבודה 

פרט לסטיות , שכל הנתונים שנמסרו על ידי בבקשה זו נכונים ושהתכנון המוצע תואם את כל התכניות, המוצעת

לבדוק ולאשר את תקינותם , שהוא על פי רוב אדריכל,  יכול עורך הבקשה הראשיהכיצד, תמוה". שפורטו לעיל

שכן הוא נדרש להצהיר , הדברים קשים שבעתיים. של תכנונים אשר כלל אינם מצויים בתחום מומחיותו וכישוריו

י לא המידע שאמור להיות קיים לגבי התכנון האזור, למרות שכפי שראינו, את כל התכניות" תואם"שהתכנון 

   .ולמרות שהוראות הדין כוללות סתירות ואי בהירויות, תמיד קיים ולא תמיד ברור

החשים עצמם מצויים במלכוד מהסוג של אוי לי מייצרי , על רקע זה מובנת זעקתם של רבים מהמתכננים 9.27

, ומאידך; ות תכנוןלא יוכלו לבצע עבוד, או אם לא יצהירו על הנדרש, אם לא יחתמו על הנדרש. ואוי לי מיוצרי

על כל , יהיו בבחינת מצהירים על דברים שאין להם בהכרח בסיס מציאותי, אם יחתמו או יצהירו כנדרש בדין

 .ההשלכות הנובעות מכך

גם תחושתם הקשה של רשויות בנייה ושל ממלאי תפקידים בהן על פרשנות לנוסח דין היכולה להטיל  9.28

מתפקידה של "כי ,  לחוק התכנון והבניה27כך למשל קובע סעיף . מוצדקתאיננה בלתי " עודף אחריות"עליהם 

הוועדה המקומית ושל כל רשות מקומית במרחב תכנון הכולל תחום של יותר מרשות מקומית אחת להבטיח את 

הוגשה בקשה "לתקנות הבנייה קובעת כי ) א(15תקנה , וכך למשל". קיומן של הוראות חוק זה וכל תקנה על פיו

יאשר , ת ואת התכניות החלות על הנכס" את הל,ועדה המקומית והיא תואמת את הוראות תקנות אלהותר ללהי

 ". המהנדס בכתב את הדבר

אין זה בלתי אפשרי לפרש הוראות דין אלו כמטילות במקרים רבים על הרשויות או ממלאי התפקידים בהן 

ידי -דעת משפטית שהוכנה על-מחוות. נים וקבלניםמתכנ, ידי יזמים-אחריות כל אימת שהדין איננו מקויים על

 . המשפטי של משרד הפנים והמתייחסת לנושא זה נובע בין השאר שיש ספק בעניין זהץאנשי הייעו

הדרישה ) בעיקר מקרב המתכננים והקבלנים(אין תימה שעל רקע מצב מעורפל כזה נשמעה מפי רבים  9.29

כך למשל התבטא אחד .  פונקציה המעורבת בתכנון ובביצועלהגדרה מדויקת של האחריות המוטלת על כל

לדעתי האחריות על ממלאי תפקידים בבניין צריכה להיות מוגדרת באופן : "ממנהלי הפרויקטים שהעיד בפנינו

 ". מלא ומתמטי
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ואולם חוששים אנו , כמיהה זו להגדרה מדויקת של אחריות יכולה להיות מובנת מאד מבחינה אנושית

ודאי לא באותה חדות , היא איננה אפשרית, והפיקוח והבקרה עליהם, הבנייה, בהליכי תכנון המבנהשכשמדובר 

 .שאליה נושאים הללו את עיניהם

וכאן נעיר רק שיש יותר מדי , ) ואילך19.47ראו סעיף (הטעם לכך יפורט בחלק הדוח העוסק במסקנות ובהמלצות 

 והביצוע עצמו יכול להיות קשור בזיקות ובקשרי גומלין ,נושאים חופפים בין ממלאי הפונקציות האמורות

מצב . כמו גם להיבטי ביצוע בתחומים זרים ושונים זה מזה, לפונקציות שונות העוסקות בתכנון בנייה ובפיקוח

בחלק מסיטואציות אלו יכול שיהיה . כזה יכול להוליד סיטואציות עובדתיות רבות שלא ניתן כלל לצפותן מראש

 . וכתוצאה מכך גם תמהיל של אחריות, חריות הכוללת דיסציפלינות ופונקציות שונותתמהיל של א

אנו מסכימים שיש לערוך במערכת הדינים תיקונים שיבהירו עניינים מעורפלים ושימחקו גזירות אחריות שאין 

, מוגדרות" ותמשבצות אחרי"עם זאת לא ניתן להגיע לכלל . ושהציבור גם אינו יכול לעמוד בהן, הצדקה להטילן

ברורה וחדה לכל המצבים בכל הפונקציות ובקרב " משבצת אחריות"שבהן נקבעת לכל אחד מהמעורבים בבנייה 

 .כל המעורבים בתהליך

mekiq 

, כסיכום כללי לנושא הביקורת על המעורבים בתהליך הבנייה נוכל לומר שלא היה כמעט גוף 9.30

הביקורת .  זכה למנה גדושה של ביקורתאתהליך הבנייה שלרשות ואדם שיש להם מעורבות ב, דיסציפלינה

הן מבחינת חסר בהכשרה מעשית והן , מלמדת על חוליים בתחום של ההכשרה הן מבחינת רמתה המקצועית

 . מבחינת היעדר מוחלט של מסלולי הכשרה למקצועות שונים

ינם אפקטיביים בשל סיווג לא מספיק שא, תמונה בעייתית מצטיירת גם בנוגע למנגנוני הרישוי של בעלי המקצוע

המאפשר גם , חסר בדרישות ניסיון ובמבחנים מקצועיים ופיקוח לא יעיל על בעלי המקצוע השונים, להתמחויות

 . למי שאינו כשיר לכך לעסוק במקצוע

סמכויותיהם וחובותיהם של מעורבים , אשר לעתים אינו מסדיר את כשירותם, לכל אלו נוספים חוסרים בדין

וכתוצאה מכך חלק מן הפועלים בשדה הבנייה אינם בעלי ידע וכישורים הנדרשים , מרכזיים בהליך הבנייה

 . לעיסוק שבו הם עוסקים

והדברים מוצאים גם ביטוי במסקנות ובהמלצות , את עיקר הביקורת הבאנו כאן והיתר פזור בחלקי הדוח השונים

 .שמטרתן היא לשרש את השלילה
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את הרשויות , 5 בפרק ,סקרנו בקצרה, הקיימת" מכונה"שעסק בתיאור ה, בחלק השני של דוח זה 10.1

במתן , הזכרנו את חובותיהן במסירת מידע לציבור. המרכזיות המעורבות ואת עיקרי תפקידיהן וסמכויותיהן

. ובנקיטת פעולות כנגד בנייה ללא היתר, על אכלוס המבנים, על הבנייה, המוצעבבקרה על התכנון , היתרי בנייה

הופנתה כלפי המוסדות העוסקים ברישוי הבנייה ובפיקוח על , כמו גם בהיבטים אחרים, בכל ההיבטים הללו

רבים מנושאי תפקידים ברשויות אלה הצטרפו . ביקורת קשה מאוד) רשויות הבנייה –לעיל ולהלן (הבנייה 

, התמשכות וסרבול הליכים, תמונת המצב שנביא להלן היא של ריבוי רשויות. ולפחות הצדיקו אותה, לביקורת זו

 התעלמות מוחלטת מאחד התפקידים המרכזיים של –ומעל הכל , חוסר אפקטיביות בפיקוח על בנייה לא חוקית

לתיאור . ביא להפקרות בתחוםדבר המ, הוא תפקיד הבקרה והפיקוח על בטיחותה של הבנייה, מערך הפיקוח

 .נפנה כעת, כשהם מסווגים וממויינים למספר נושאים, הליקויים והביקורת

i`-xqnpd rcina zexida 

מידע בדבר המצב התכנוני ושאר דרישות מיוחדות החלות על חלקת קרקע מסוימת הנו מידע חיוני עבור  10.2

והוא גם , ד לצורך ידיעת המצב התכנוני הקיים לאשורוהמידע נוע. מי שמבקש לתכנן מבנה על אותה חלקת קרקע

אם התכנון האזורי הנוגע לאותה חלקה . מנחה את המבקש באשר לצעדים שעליו לנקוט כדי לממש את תכניותיו

ואם התכנון , הוא יוכל להתחיל מיד בהליכי הבקשה לקבלת היתר לבנייה, תואם את תכניותיו של מבקש המידע

בכל המצבים הללו ידיעת . הוא יבחן את האפשרות ליזום שינוי של תכנון זה, ת תכניותיוהאזורי אינו תואם א

 .המצב התכנוני הקיים היא נקודת מוצא הכרחית

החוק , )5.9ראו סעיף (כאמור שם . הזכרנו בחלק הקודם את ההתייחסות הקיימת כיום בדין לעניין זה 10.3

מידע בדבר התכניות הנוגעות , לכל מעוניין בקרקע,  למסורוהתקנות הקיימים מחייבים את הוועדה המקומית

תנאי מוקדם להגשת בקשה להיתר בנייה הוא הגשתה של בקשה , פי החוק והתקנות-על, לא זו אף זו. לקרקע

 . לקבלת מידע מאת הרשות

 איננה ,כי ניתן להשיג את המידע הנדרש מהרשויות או שהמידע המתקבל מהן הוא אמין, ואולם מסתבר שההנחה

מהעדויות שהיו בפנינו שמענו שיש והוועדה המקומית איננה יכולה למסור . מתקיימת פעמים רבות במציאות

, יש שהמידע שנמסר איננו נכון אם בשל רשלנות של מוסר המידע, יש שהמידע שבידיה איננו מלא, מידע כלשהו

ויש שאי , דגישה שהוא איננו מחייביש שהוועדה המקומית מסתייגת מאמינות המידע ומ. אם מסיבות אחרות

כזה הוא המצב כאשר . נכון מהו המצב התכנוני האמיתי-הבהירות לגבי התכנון האזורי איננה מאפשרת לדעת אל

עד כדי כך שאפילו לוועדה המקומית , אשר אין ביניהן כל תיאום, חלקן מנדטוריות, יש רבדים רבים של תכניות
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ד "תשומת ליבנו הופנתה לפס. פעת המאוחרת על קודמתה וכל כיוצא בזההש, רציפותן, קשה לעמוד על סדרן

ר אדית רמון "ד 764/03מ "עת(סגן הנשיא מוסיה ארד ' שניתן לא מכבר בבית המשפט המחוזי בירושלים מפי כב

סמך היתר -הממחיש יפה אילו תקלות יכולות להיגרם עקב בנייה שנעשתה על) 'עיריית ירושלים ואח'  נ'ואח

באותו מקרה . כשלאחר הבנייה התברר שהתכנון האזורי שעליו התבסס היתר הבנייה היה לא מדויק, ה שניתןבניי

למרבית האירוניה הבונה באותה .  בטלים–קבע בית המשפט כי כל חלקי היתר הבנייה החורגים מהתכנון האזורי 

 .עיריית ירושלים... מקרה הייתה

שבה , "קרקע יציבה"מינים המאפשרים תכנון שיהיה מבוסס על סיטואציה של היעדר נתוני התחלה א 10.4

גם המצב שבו נעשות פעילויות . היא בלתי ראויה ובלתי נסבלת, מצויים פעמים רבות מתכננים ומעוניינים אחרים

, כך למשל. הוא מצב בלתי נסבל, והתברר מאוחר יותר שהוא שגוי, תכנוניות או אחרות בהסתמך על מידע שנמסר

תכנון . ער את התקלות שיכול שיתעוררו כשיתברר שתכנון מפורט של מבנה נעשה על בסיס מידע שגוינקל לש

וכן בפני ,  בסיכון של ביצוע עבירות פליליות) קבלנים ואחרים, מתכננים, יזם(כזה יכול להעמיד את המעורבים 

פ "ל וראו גם ע"פסק הדין הנראו לעניין זה את (אובדן השקעות וזמן והסתבכות בהליכים משפטיים אזרחיים 

 ).390) 1(ד כט"פ, מדינת ישראל'  נשותפות האחים אריאל 284/74

diipa ixzidl zeywad zwicaa oelcigd 

התמונה המצטיירת בנושא הבקרה המבוצעת מטעם רשויות הבנייה על התכנון המוגש לאישורן חושפת   10.5

 :ם תמונה זונביא להלן מקצת מהנתונים המרכיבי. מצב קשה ביותר

מנהלי הפרויקטים ושאר נושאי תפקידים בתהליך הבנייה , מהנדסי העיר, האדריכלים, כל המהנדסים .א

ידי רשויות הבנייה איננה מתייחסת -שהעידו בפנינו אישרו לנו שהבדיקה הנעשית על) עשרות רבות של אנשים(

מתייחסת , במידה שהיא נעשית, הבדיקה. אלא לנפחם ולצורתם בלבד, לאיכות ולבטיחות של המבנים המתוכננים

 . היעדר חריגה מקווי בנייה וכדומה, חריגה ממכסת אחוזי הבנייה-אפוא בעיקר לאי

, הרשויות או מי מטעמן אינן בודקות כלל את ההיבטים המקצועיים הנוגעים לבטיחותה של הבנייה .ב

בלא שקיימת עליהם בקרה , בעלי המקצועואישורן את התכנון מסתמך באופן בלעדי על חתימות ואישורים של 

 .ולו מדגמית, כלשהי

על חומרת המצב ניתן ללמוד מההתבטאות שלאחר יאוש שנשמעה מפי מהנדס העיר של אחת הערים  .ג

ושצריך לנהוג , שלרשות המקומית אין אמצעים, שאמר שאידיאולוגיית הפיקוח אינה נכונה, הגדולות בארץ

ואם לא עשו כן , אמת-על נותני ההצהרות על תקינות הבנייה ליתן הצהרות. כנסהבנושא זה בדרך הנוהגת במס ה

האנשים צריכים להיות … הוא נכנס לכלא , הוא מאבד את רישיון העבודה שלו, שאלוהים ישמור אותו "–

בדיוק כמו במס הכנסה שם הפחד אוכל , …אדם יקח על עצמו אחריות-המצב צריך להיות שהבן… מחויבים 

עזוב "תניא דמסייע אחרת באה מפי אחד מראשי ארגון המהנדסים והאדריכלים שאמר לנו ". יתפסו אותםאותם ש

 . ידי רבים אחרים-דברים דומים נאמרו לנו על". …אני לא סומך על הרשויות, את הרשויות
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יא התוצאה ה. אין דרישות כשירות מינימליות לאנשים העוסקים בבדיקת התכניות בוועדות המקומיות .ד

שאף אינם מכירים את תקנות , שפעמים רבות מאיישים את התפקיד אנשים חסרי הכשרה ומיומנות בתחום

 . הבנייה

בבדיקת ההתאמה של תכנון המבנה לתכנון , במקרה הטוב, למרות שהבדיקה המתבצעת ברשות מתמצה .ה

 הזמן הארוך הדרוש לצורך הובאו בפנינו טרוניות רבות על משך, האזורי ולבדיקה בדבר צירופם של מסמכים

שבו המבקש מחוייב להביא אישורים , "טופס טיולים"במה שמכונה , תחילתו של התהליך. קבלת היתר בנייה

פיקוד , רשות הכבאות: מספרם של גופים אלה עשוי לעלות על עשרה ובהם. מגורמי עירייה שונים ומאחרים

, משרד איכות הסביבה, משרד התחבורה, ד הבריאותמשר, מחלקת תנועה ותחבורה, מחלקת מים וביוב, העורף

למרות (האישורים מהגופים השונים " איסוף"נוסף על הזמן הנדרש לצורך . ועוד) תקשורת, חשמל(גורמי תשתית 

אדריכל . אף הבדיקה ברשות עצמה אורכת זמן לא מבוטל, )שחלק ניכר מהם הנם מחלקות בתוך הרשות המקומית

ואדריכל אחר , פני חודשים-ה טען בפנינו כי הבדיקות של הרשויות עשויות להתמשך עלבעל ניסיון רב בתחום ז

המתכנן עבור רשויות ציבוריות סיפר כי אף רשויות אלה מחפשות כל דרך כדי להימנע מהצורך להשיג היתר 

 .וזאת מתוך ידיעתן כי יהיה בכך כדי לסרבל ולדחות את מימוש הפרויקט למשך זמן רב, בנייה

 7 - ו5, 3ראו תקנות (קיימת אמנם חובה לצרף לבקשה להיתר בנייה תכניות בנייה ומפת איתור העבודה    .  ו

וכך אמר לנו אחד מבעלי המקצוע הבכירים בענף . אולם המדובר הוא בתכניות כלליות ביותר, )לתקנות הבנייה

 : הבנייה

. כניות מאוד עקרוניותסמך ת-הגרמושקה המוגשת במסגרת היתר בנייה היא על פי רוב על"

לעתים אין , אין תיאום תכנון, אין עדיין תכניות של הדיסציפלינה, אין עדיין תכניות עבודה

 ."יש מסגרת כללית, אפילו תכניות של היסודות

 :הוא המשיך והבהיר את התוצאות החמורות של נוהג זה

אשר היזם מקבל את רק כ. מתוך רצון לחסוך זמן, כדי ביצוע-התכנון נע תוך, במצב כזה"

אבל משיש בידו את ההיתר הוא כבר רוצה , ההיתר הוא מוכן להשקיע כסף בתכנון המפורט

 ." לראות קבלן בשטח

בסופו של , שכן על פי עדויות ששמענו מוגשות לעתים תכניות שהשוואתן, התמונה עשויה להיות חמורה אף יותר

 . ן לבין הבנייןמראה שאין שום קשר בינ, לבניין שנבנה בפועל, יום

 לתוספת השנייה לתקנות הבנייה נקבע כי היתר בנייה יינתן רק לאחר שהוגשו לוועדה 15.00בסעיף  .ז

בהוראות המצויות בחלק טו לתוספת . המקומית החישובים הסטטיים המתייחסים לבניין נושא הבקשה להיתר

ת החישובים הסטטיים והאופן שבו יש העורך א)  ההנדסאי–ובמבנה פשוט (השנייה מפורטות חובות המהנדס 

זאת בין השאר . פי רוב חסרי ערך-החישובים המוגשים לרשויות הם על, למרות הוראות מפורשות אלה. לעורכם

ויש הרבה מאוד שינויים בתכנון , מאחר שבמועד הגשת החישובים הבניין טרם תוכנן בתכנון מפורט לביצוע

מרבים שהעידו בפנינו שמענו שאפשר להגיש דפים . יעים לשלב הסופיעד שמג) אפילו בתכנון הכללי והבסיסי(

 . כך-ואיש לא יתן דעתו על, ממדריך הטלפון כאילו הם חישובים סטטיים

אלא , אחת ממהנדסי העיר העידה בפנינו כי לא רק שהחישובים הסטטיים המוגשים מעולם לא נבדקו .ח

 . נן כי הוא תכנן בהתאם לתקני רעידות האדמהשלא נבדק אפילו אם קיימת הצהרה של המהנדס המתכ
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ממצאי חקירת המשטרה בדבר מחדלי הרשויות ברישוי הבנייה של אולם ורסאי משתלבים בתמונה  .ט

אף גורם או עובד של עיריית ירושלים לא בדק או "במסקנות הצוות שעסק בכך נרשם . הכללית שנחשפה בפנינו

כל עובדי עיריית ירושלים שהיו מעורבים בהליך ... לאורך השניםבחן את החישובים הסטטיים שהגיש היזם 

בבואן לדון בשימוש , המקומית והמחוזית, שתי הוועדות... נעדרי השכלה הנדסית רלוונטית... הרישוי של המבנה

מחומר ... או המבניים הקשורים במעבר משימוש אחד לאחר/אינן נוהגות להתייחס לשינויים ההנדסיים ו, החורג

קירה עולה כי באשר לאולמות השמחה שבמבנה לא נדרש אישור מהנדס בכל הליכי שינוי הייעוד והבקשות הח

 ".לשימוש חורג של אולמות השמחה

לא ניתן לדעת , מצב הדברים המצטייר הוא מצב שבו התכניות והמסמכים המוגשים הם כלליים ביותר .י

, השיטות שבהם ייעשה שימוש בתכנון ובהקמת המבנהלא ידועים גם החומרים ו, מהו המבנה שעתיד להיבנות

שלא נבדקה ונוסתה , אין פלא ששיטת בנייה חדשה, במצב דברים זה. ולא נעשית בדיקה כלשהי של התכנון

 .חדרה והתפשטה בשדה הבנייה בארץ באין מפריע) קל-כמו שיטת הפל(כיאות 

 diipad revia jldna dpand zegiha lr gewit xcrid 

חובה כללית על הוועדה המקומית ועל רשות מקומית ,  שבו27בסעיף , וק התכנון והבניה מטילח 10.6

כך שגם החוק וגם התקנות נמנעים מלפרט את שלבי -הצבענו על. בוועדה מרחבית לקיים פיקוח על ביצוע הבנייה

או (ם חייבת הוועדה כל שנאמר בנושא זה הוא שיש בהם שני שלבי פיקוח ובקרה שאות. הפיקוח ומועדי ביצועו

תעודת "ו" 4טופס "המדובר הוא בהליכי בדיקה הקודמים להוצאת ).  לעיל5.23ראו סעיף (לקיים ) מי מטעמה

כדוגמת (אין בתקנות דרישה לפיקוח אקטיבי , למעט אלה. מועדם של שני אלו הוא בסיום תהליך הבנייה". גמר

 על הוועדה המקומית או על מי מטעמה לעשות במהלך שחובה) ביקור באתר הבנייה בשלבים שונים של הבנייה

 . ביצוע הבנייה

חלק נכבד מהפיקוח השלטוני במהלך ביצוע הבנייה מתבטא בקבלת , פי הדין הקיים-כי על, נראה 10.7

הוראות שונות בדין מטילות על בעלי תפקיד המשתתפים בפרויקט בנייה חובות למסירת דיווח לוועדה . דיווחים

, וחובות הדיווח שהוטלו על האחראי לביקורת, בהן חובות לדווח על מינוי קבלן ועל התחלת הבנייהו, המקומית

 .על האחראי לביצוע השלד ועל מבצעי הפיקוח העליון

, הנוגע לבדיקת תקינותם של חומרים ומוצרים שונים שבהם נעשה שימוש בבניין, נדבך נוסף של פיקוח 10.8

מערכת , המוצרים ואופן התקנתם של מיתקני תברואה, החומרים, נייה של השלדובהם חומרי הבנייה ומוצרי הב

).  לתוספת השנייה לתקנות הבנייה20.09 - ו5.04, 1.22ראו למשל סעיפים (מתבסס על בדיקות מעבדה , הגז ועוד

בת המעבדה המאושרת מחוי. גם כאן הפיקוח של הרשות מסתכם בקבלת דיווח על ליקויים ומעקב אחר תיקונם

המוצרים או אופן , התאמה בין החומרים-במקרה שנמצאה אי,  ימים7בתוך , במסירת הודעה לוועדה המקומית

 .פי התכנון-פי התקן או על-על, פי הדין-ההתקנה כפי שבוצעו בפועל לבין הנדרש על

שה והמצב העולה מביקורת זו הוא ק, גם בנושא הפיקוח על ביצוע הבנייה נשמעה ביקורת חריפה 10.9

 :ונוסיף לכך ליקויים שליקטנו ממקומות אחרים, נביא להלן מקצת מהביקורת ששמענו. ביותר
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בדוח של מבקרת עיריית . ותעודת גמר אין למעשה שום הליך כתוב של פיקוח" 4טופס "עד השלב של  .א

ים שנבנו לא נכתב שבהרבה מבנ) שרשות התכנון והבנייה בה היא אולי מן הרשויות היותר מקפידות(אביב -תל

 . הייתה בכלל ביקורת במהלך הבנייה עד לקבלת תעודת הגמר

וכי , כך שהפיקוח על הבנייה איננו מתייחס כלל לבטיחותה ולאיכותה של הבנייה-לא היה חולק על .ב

 .תפקידו כפי שהוא נעשה כיום מצטמצם לפיקוח על חריגות מהוראות התכנון האזורי

ושהודעות על מינויים צריכות להימסר , בתהליך הבנייה" נוכחותם" את יש מספר תפקידים שהחוק כופה .ג

המתייחס לאחראי לביקורת , לתוספת השנייה לתקנות הבנייה) א(16.02ראו למשל סעיף (על חלק מהם . לרשות

שמענו שרבות מרשויות הבנייה . כמוה כבנייה ללא היתר, נאמר שהמשך בנייה בלי הגשת דיווח במועד) הביצוע

 .ן מקפידות ואינן מפקחות על האיוש המתאים של בעלי התפקידים כנדרש בחוקאינ

וביניהם , נדבך מרכזי בפיקוח אמור היה להתבסס על קבלת דיווחים מבעלי תפקיד שונים בבנייה, כאמור .ד

 אמת-שיהיה בידי רשויות הבנייה בזמן, בין השאר, המדובר הוא בדיווחים שנועדו להבטיח. האחראי לביקורת

ידיעה זו אמורה לאפשר לרשויות להגיב במועד הסמוך לביצוע כל . מינימום מידע על איכות הבנייה ובטיחותה

עשויים , נוכח החידלון המוחלט של הרשויות בתחום הפיקוח על בטיחותה של הבנייה. שלב על כל מכשלת בנייה

, דא עקא. לשהי על בטיחות הבנייהלשמש מקור לקבלת מידע ולקיום בקרה כ, אילו הוגשו, היו דיווחים אלו

עקב מחדלים אלו . אפילו הוגשו, שהרשויות אינן מקיימות ברוב המקרים את חובת הבדיקה של הדיווחים הללו

שמענו ). 8.13 עד 8.7סעיפים , ראו בהקשר זה דוח הביניים(הן אינן מודעות להקמת מבנים שטמון בהם סיכון 

והן מסתפקות , אמת את דיווחי הביקורת-נן מבקשות כלל לקבל בזמןמפי לא מעט עדים שרשויות הבנייה אי

, מעמידות הרשויות את הפירמידה על ראשה, בעשותן כך. 4לקראת הוצאת טופס , בצירופם רק בסוף הבנייה

ככלי אין , שהרי מה בצע בתיוק עקר של ממצאי ביקורת, ופעולתן כמוה כעשיית שימוש באתרוגים לאחר הסוכות

שמענו גם שברבים מן המקרים לא מתמנה . רך פעולה זו ממחישה את טיב הפיקוח של רשויות הבנייהד. חפץ בו

 .או שרק חלקן נעשות, כלל אחראי על הביקורת ולא נעשות כלל בדיקות מעבדה

מהעדויות והראיות שבאו בפנינו . ביקורות רבות נשמעו כנגד היעדר הפיקוח על בדיקות המעבדה .ה

על המבקש לצרף , אמנם. ידי מבקשי ההיתרים-ין פיקוח על בדיקות המעבדה המוזמנות עלמתברר כי כמעט א

פעמים רבות הבדיקות שהוזמנו אינן כוללות את כל הבדיקות , ואולם, לבקשתו הסכם עם מעבדה מאושרת

יקות יש רשויות שאינן עומדות על עשיית כל הבד, נוסף לכך. והוועדה המקומית איננה יודעת זאת, הדרושות

הובאה בפנינו השוואה שעשה מכון התקנים המדגימה את השונות הגדולה שברשימת הבדיקות . הדרושות

כאשר חלק גדול מהן אינן דורשות את המינימום הקבוע בדין בעוד אחרות , ידי הרשויות השונות-הנדרשת על

 . דורשות בדיקות שאין חובה על עריכתן

ידי הרשויות כל בדיקה שתוודא שבדיקות המעבדה שהוזמנו אכן -לבמרבית המקרים לא נעשית ע, נוסף לכך

מבנים רבים נבנים בלא שמתבצעות במהלך בנייתם בדיקות המעבדה , כתוצאה מכך. בוצעו בפועל במהלך הבנייה

 אין תמיד ביקורת שתוצאותיהן חיוביות ושהמבנה עומד בדרישות –ואף אם בוצעו , כולן או חלקן, הדרושות

 .התקנים

ראו (כי נוכח היעדר פיקוח אפקטיבי על פעולת המעבדות המאושרות , מהעדויות והראיות עולה,  זו אף זולא

פעמים רבות . ידן אכן משקפים את המציאות-אין ביטחון שהאישורים המונפקים על, )21.58בעניין זה סעיף 

 .תעקב לחצים כבדים שהלקוחות מפעילים על המעבדו, מונפקים אישורים לא תקינים
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אינן משיגות בפועל , שאמורות היו לשמש כבדיקה איכותית כלשהי של הבנייה, שגם בדיקות המעבדה, מכאן

 .מטרה זו

, מחדל פיקוח נוסף שעליו הרבינו לשמוע ביקורות מתייחס לאי היכולת של צוות קטן של מפקחים .ו

וברוב המקרים הוא מאויש , ניםשבחלק משמעותי של המקרים אינו כשיר לעבודה מקצועית של פיקוח על בניי

דברים אלו אמורים אפילו לגבי המשימות הלא גדולות . אפילו רצה לעשות כן, לעמוד במשימות הפיקוח, בחסר

למספר מצומצם של מפקחים אין למעשה יכולת להקיף באופן סדיר ובתדירות . שנותרו בפועל בידי הפיקוח

נכונים שבעתיים נוכח העובדה שעליהם לטפל גם בתלונות הדברים . מתקבלת על הדעת את כל אזורי הבנייה

על כל אלו יש להוסיף . עיסוק המסיט אותם מעריכת בדיקות מתוכננות אפילו הייתה קיימת תכנית כזו, תושבים

ועוד נעיר שלאחרונה נחשפה במספר מקומות , שכשירותם המקצועית של המפקחים אינה מספקת במקרים רבים

 . במצב כזה אין תימה שהפיקוח הפך להיות פארסה. ידי מפקחים אחדים-ונים עלתופעה של נטילת שלמ

עוסקת בעיקר באיתור , למרות הרושם המתקבל משמה, אשר(גם היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה  .ז

סובלת מהיעדר צוות , )ובפעולה כנגד בנייה בלתי חוקית באזורים שאינם מצויים בסמכותה של ועדה מקומית

 .מסתבר שאין בין מפקחי יחידה זו אפילו מהנדס אחד. י מספיקמקצוע

טופס (את ההוראות המחייבות קבלת אישור לחיבור לתשתיות ) 5.26- ו5.25ראו סעיפים (הזכרנו לעיל  .ח

האינטרס הציבורי . עמדנו על התכלית המעשית של הוראות אלה. ותעודת גמר כתנאי לאכלוסו של מבנה חדש) 4

אכלוס של מבנה כזה עלול להביא . פעה של אכלוס בניינים בלי שתקינותם הובטחה בהתאם לנדרשאיננו סובל תו

בין , תכליתה של חקיקה זו הייתה. ודי בכך כדי להצדיק את החקיקה האמורה, לנזקים בריאותיים ואף לאסונות

, ת כל הטעון השלמה וגמררוכשי יחידות בבניין ומעוניינים אחרים לסיים א, הקבלן, הפעלת לחץ על היזם, היתר

והוא יעמוד ככלי , לא ניתן יהיה לחבר את הבניין לתשתיות החיוניות, שאם לא כן, בהתאם להיתר הבנייה ולדין

 .אין חפץ בו

למשל דוח הביקורת (כמו גם ממה שלמדנו מדוחות מבקר המדינה , מהביקורות ששמענו מפי עדים שונים, ואולם

) 319' עמ, 1998וכן דוח הביקורת בשלטון המקומי , 257- ו256' עמ, 2001-א"התשס, על השלטון המקומי

אנו מבינים שאי התקינות לא פסחה אף על ההסדרים , ומדוחות ביקורת של מספר עיריות ורשויות מקומיות

 :הדבר מתבטא בכל אלה". 4הליכי טופס "הסובבים את 

 ;4יש ונעשות התחברויות לתשתיות בלי שניתן טופס  )1( 

 ;אף שלא נתמלאו התנאים לכך ולעתים אף בטרם השלמת הבנייה- על4יש וניתן טופס  )2( 

כך שהבנייה כולה או -דבר המעיד בהכרח על,  בסמוך להוצאת היתר בנייה4יש וניתן טופס  )3( 

 . עיקרה נעשתה ללא היתר

י אחרים על דרגי המינהל יד-ועל" אנשי שלומנו"ידי -שיש והן תוצאת לחצים המופעלים על, תקינויות אלה-אי

שאמור היה לספק מכשיר פיקוח ואכיפה אפקטיבי , שגם כלי זה, כך-מלמדות על) 10.29 עד 10.22ראו סעיפים (

 .נכשל בידיהן של הרשויות, ביותר
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הוא עניין המשוכות הביורוקרטיות שמבקש האישור ,  שעליו שמענו ביקורת4עניין נוסף הנוגע לטופס  .ט

כגון (כרנו כבר שרשויות הבנייה נוהגות לצייד את המבקש בטופס שבו צריכות מחלקות העירייה הז. צריך לעבור

לבר "ידי רשויות -ואישור דומה צריך להינתן גם על, מהביצוע" מרוצות"לאשר שהן ) ביוב ודרכים, מים

, וך ביורוקרטישמענו טרוניות קשות מאוד על מב). ב"רשויות כבאות וכיו, חברת החשמל', בזק'" (שלטוניות

 .שהמבקשים צריכים לעבור, לעתים בלתי עביר כמעט

ceriz zxiny 

לצרכים , רבים מהמתכננים הצביעו בפנינו על החיוניות שבשמירה על תיעוד מלא לתקופות ארוכות 10.10

, יםחלקם בלתי צפוי, צרכים אלה מתעוררים כשמבוקש לתכנן שינויים ותוספות בבניין או במצבים אחרים. שונים

הדין מחייב את . נראה כי החובות המוטלות כיום אינן עונות על הצורך. שעשויים להתעורר במהלך השנים

את מתכנן שלד המבנה לשמור את תכנית הקונסטרוקציה ואת , הוועדה המקומית לשמור העתק של היתר הבנייה

המבנים עומדים על .  שנים10משך ל, מבצע הפיקוח העליון לשמור את יומן העבודה ואת הנחיות הפיקוח העליון

ובנסיבות כאלו הוראות הדין הנוגעות להיקף התיעוד הנשמר ולמשך תקופת , תילם עשרות ואף מאות שנים

 . אינן מספיקות, השמירה

xzid `ll diipa 

באחריותן של הוועדה המקומית ושל רשות מקומית במרחב תכנון להבטיח את , כפי שכבר צוין לעיל 10.11

את האמצעים ) 5.32 עד 5.28סעיפים (סקרנו . של הוראות חוק התכנון והבניה ושל תקנות שהותקנו על פיוקיומן 

" רגילות"הכוללים נוסף על הסנקציות הפליליות ה, והסנקציות העומדים לרשות הרשויות המפקחות והאוכפות

קציות מינהליות של צווי הריסה וכן סנ, איסור שימוש ועוד, סגירה, גם סנקציות של צווי הריסה) קנס ומאסר(

עוד הזכרנו שהדין אף מאפשר . וסמכות להורות על ניתוק מבנה או חלק ממבנה מרשתות תשתית, וצווי הפסקה

 .משפט-וזאת ללא צורך בצו מעצר מבית, ידי שוטר-את מעצרו של מי שמפר צו הפסקה מינהלי או שיפוטי על

המצב בשטח הוא של לית דין ולית , עומד לרשות הרשויותלמרות היקף הסנקציות המרשים ה, אולם 10.12

. היא מן התופעות החמורות, ומחדלי הרשויות מלטפל בה, מן המפורסמות הוא שתופעת הבנייה ללא היתר. דיין

 150-200 -פחם בונים מדי שנה כ-אל-כך לדוגמה שמענו שבאום. מסתבר כי מדובר בבנייה בעלת היקף עצום

שנכון ,  שנשלח לשר המשפטים2002 באוגוסט 5ולמדנו ממכתב פרקליטת המדינה מיום , בניינים ללא היתר

וזאת רק בשטחים חקלאיים פתוחים ובלא לכלול את ,  מבנים לא חוקיים52,000- נמנו כ2001לחודש נובמבר 

 . המבנים הלא חוקיים שבתוך הערים והישובים

עבור דרך הרחבת בנייה , נים שנבנו במלואם ללא היתרהחל ממב, הבנייה ללא היתר משתרעת על כל סוגי הבנייה

, אחד מבכירי האדריכלים". יזמים"היא משתרעת גם על כל סוגי ה. וכלה בשינויים בבנייה קיימת, מעבר למותר

) ובכלל זה מוסדות כאמור לעיל(שאינו מכיר אחד , העובד עבור מוסדות ממשלה ומוסדות ציבוריים אחרים סיפר

והכל עקב ביורוקרטיה שהייתה דוחה פרויקטים רבים אילו הכפיפו מוסדות אלו את " תי חוקישאינו בונה בל"

 . עצמם אליה
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היטלי , פיקוח, אגרות פיתוח, אגרות בנייה" חוסך"הוא . לבונה ללא היתר הם רבים" היתרונות" 10.13

בידה מאד הנובעת פעמים ביורוקרטיה מכ" חוסך"לכל אלו יש להוסיף שהוא . ולעתים גם מסים אחרים, השבחה

פעמים רבות לא ניתן , לא זו אף זו. רבות מהצורך להיזקק להליכי שינוי של התכנון האזורי ומהשגת היתרי בנייה

גם לא לפי תכנון אזורי , לא לפי התכנון האזורי הקיים, לבנות בנייה בהיקף ומהסוג שאותה הוא בונה בפועל

שאז נכונות רשויות הבנייה ללכת לקראת ,  הוא לבנות ללא היתרנוהג שפשה בציבור, כפי ששמענו. מתוכנן

שלא היה מושג אילו הלך היזם , ברבים מהמקרים מושג בסופו של דבר היתר. המציאות שנוצרה היא גדולה יותר

 . בדרך הישר

מבחינתנו כוועדת חקירה המופקדת על בטיחותם של . לבנייה ללא היתר יש היבטים שליליים רבים 10.14

 .הדגש הוא על הסכנה הבטיחותית הנובעת מבנייה שבוצעה בלא שנעשה עליה אפילו מינימום של פיקוח, בניםמ

, או חלק מהן, ידי רשויות הבנייה-פעילות אכיפה שמטרתה מניעת כל התופעות הללו הייתה צריכה להיעשות על

אם בשל אי יכולתן להתגבר , בנייה כזואם בשל אי רצונן למנוע , ואולם פעמים רבות אלו אינן פועלות בכיוון זה

 . על התופעה

אחד . ממספר מניעים, כפי ששמענו, המדיניות של הרשויות הנמנעות מלהפעיל אמצעי אכיפה נובעת 10.15

פעמים רבות בנייה אינה אפשרית בשל . שבבסיסו אי רצון להכביד על תושבי המקום, מהם הוא מניע פופוליסטי

והדרך היחידה הניצבת בפני בעלי קרקע המבקשים לבנות על אדמתם היא , תאימותהיעדר תכניות אזוריות מ

רשויות הבנייה שם אינן אוכפות ביודעין את . תופעה זו נפוצה בעיקר במגזר הערבי. לעשות כן אפילו ללא היתר

אחר נובע מניע . חלופת בנייה אחרת, לדעת הרשויות, מתוך הכרה במצוקת התושבים שאין להם, הדין בנושא זה

. הגורם לקידום המקום ולתוספת הכנסות, בייחוד פיתוח מסחרי, מרצון רשויות הבנייה המקומיות לעודד פיתוח

לא . גם מעסקים ומבנים בלתי חוקיים, כך מסתבר, ארנונה נגבית. גם הבנייה עצמה מצמיחה לרשויות אלו הכנסות

שום שהיא נוגדת תכניות אזוריות ששינויין אינו פעם הרשויות המקומיות אינן מוסמכות להתיר פעילות זו מ

כשדווקא האכיפה של איסור הבנייה מנוגד , במצבים אלה נמצאת הרשות בניגוד אינטרסים. בסמכות רשויות אלו

 . תקווה-ליד פתח, דוגמה בולטת לכך היא הבנייה המסחרית באזור ירקונים. לאינטרסים שלה

נותרים המפקחים פעמים רבות חסרי , וונה שלא לאכוף את הדיןגם כאשר אין לרשות אינטרס או כ 10.16

בעייתיות שיש בהפעלת צווי הפסקה , הסיבות לכך הן היעדר סיוע מצד המשטרה באכיפת צווי הפסקה. אונים

, חוסר האפשרות להטיל קנסות מינהליים, ידי בתי המשפט-וצווי הריסה מינהליים המעוכבים פעמים רבות על

 .ועוד

 -בך קושי נוסף נובע מכך שיש וכמה רשויות מופקדות על הפיקוח או האכיפה ובמצב כזה יש אינד 10.17

: 1969-ט"התשכ, דוגמה לכך היא חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות". האוכף האמיתי"בהירות מיהו 

לממשלה כדי והיה צורך לפנות ליועץ המשפטי , יש מספר רשויות המוסמכות לפעול לשם אכיפת הוראותיו

 .שיכריע מי יהיה האוכף

הביקורת לא פסחה גם על דרך ניהול ההליכים המשפטיים ועל האופן שבו מנהלות הוועדות המקומיות  10.18

ואולם התיקים מאחרים , הסמכות להפעיל את מרבית הסנקציות נתונה לבית המשפט. את ההליכים בבית המשפט

גם בבית המשפט ההליכים . פות ארוכות בצנרת של התובעיםלהגיע לשם משום שאלפים מהם ממתינים תקו

כמעט כל פסקי הדין נותנים . הדחיות ניתנות בהסכמת התביעה, על פי רוב. לעתים שנים, מתמשכים זמן רב מאוד

דבר זה מאפשר לעבריין . וכן מאריכים מעת לעת את המועד, ארכה לביצוע של צווי ההריסה לתקופה ארוכה
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והם אינם כוללים , ידי בתי המשפט קלים מאוד-העונשים המוטלים על. ההחלטה על ההריסהלנסות ולבטל את 

אפילו כאשר העבירה בוצעה משיקולים כלכליים , גם הקנסות המוטלים נמוכים מאוד. כלל עונשי מאסר-בדרך

 .ואין בהם כדי להרתיע, בלבד

 :אחת ממבקרי הרשויות הגדולות סיכמה את המצב בשטח זה כך 10.19

גם אם מקבלים קנס כספי מבית . הוא שאין עונש על עבירות בנייה, מה שקורה היום" 

צו ההריסה )... שגרתי(וצווי הריסה , )וזה המקרה הטוב שזה מגיע לבית המשפט(המשפט 

אף אחד לא , עובר מועד זה. והוא מקבל בדרך כלל מועד להריסה, מכוון כלפי העבריין

וגם . אין פיקוח על ביצוע גזרי הדין, נת העירייהגם מבחי. עושה עם זה שום דבר

 2,700-יש כ. לא נוקטים בהליכים, שהצו לא בוצע, בדרך כלל משכנים, כשהעירייה יודעת

גם אותו אדם שכבר עומד , מצד שני. תיקים לא מטופלים שממתינים להגשת בקשה לבזיון

בדרך כלל , ב בוועדותזה מתעכ, טוען שהגיש בקשה, אפילו לצרכים עסקיים בלבד, לדין

ובסופו של דבר אם הוא מקבל את , ואורכות להשיג את האישורים, מקבל דחיות של הדיון

הרוויח משום שעבר את . גם אם הוא משלם קנס, אז בעצם הוא רק הרוויח, האישור

מה יכול . גמר את הבניין ומקבל את ההיתר, לא התעכב, בנה מה שרצה לבנות, העבירה

 ."זה קנס גבוה ₪ 10,000. משלם קנס, ב מזהלהיות יותר טו

פרקליטות המדינה ומשפטני רשויות אחרות קבלו בפנינו על הפרשנות , חוגי היועץ המשפטי לממשלה 10.20

כדוגמה הם . המסכלת את מטרות החיקוקים שהם יזמו במטרה לשים קץ לעבריינות, המרחיבה של בתי המשפט

ר ועדה מחוזית להורות מינהלית "ר ועדה מקומית או יו"המסמיך יו, הבניהא לחוק התכנון ו238מביאים את סעיף 

אם בנייתו טרם הושלמה או שבנייתו נסתיימה לא יותר , על הריסת בניין שנבנה ללא היתר או בסטייה מהיתר

אלא "על בית המשפט לבטל או להתלות צו הריסה כזה " אוסרת"באותו סעיף ) ח(פיסקה . מששים יום קודם לכן

כך , התמונה היא". בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת… אם הוכח לו שהבנייה 

גם מעבר , לפחות של התליית צווים, שבתי המשפט מעניקים סעדים) וכך מוכר גם לנו(גורסת התביעה הכללית 

, הוראת חוק זו לא באה לעולםכל כולה של . תוך מתן פרשנות מרחיבה להוראות הדין, ל"לאמור בסעיף הנ

שהם שמים את כספם על קרן הצבי , אלא כדי להעביר מסר ברור וחד לעוסקים במלאכה, אליבא דחוגי התביעה

הבניין ייהרס מכוח , על תהליך הבנייה" ייבש הדיו"שכן בטרם , בניסיונם ליצור עובדה מוגמרת של בנייה אסורה

צומצמה מכוח הוראת חוק , ממשיכים וטוענים חוגי התביעה, לצורך כך. צו מינהלי וללא דיונים משפטיים ארוכים

 .  והכל לשווא–ברורה יכולת ההתערבות של בית המשפט 

מהנדסי , אדריכלים, מהנדסים. הביקורות ששמענו על תופעת הבנייה ללא היתר באו ממקורות שונים 10.21

תופעה זו של בנייה . שלא הצדיק את הביקורותלא שמענו גם אחד . משרד הפנים ועוד, משרד המשפטים, עיר

ניתן , מה שלא ניתן להשיג בדרך הישר". רשע וטוב לו, צדיק ורע לו"ללא היתר היא התגלמות מלאה של הכלל 

" המעגל השוטה"בפרק . אין לך מסר שלילי מהמסר שתופעה זו מעבירה לציבור. להשיג בדרכי עקלתון פסולות

המכלה כל " המעגל השוטה"על התרומה של מכת מדינה זו לסיבוב הדורסני של אנו עומדים , )16ראו פרק (

 .חלקה טובה

אנו מביעים . חטאת וגורם לנגע הבנייה הבלתי חוקית-כל-מבקשי הפתרונות הקלים רואים באכיפה הלקויה אם

קציונלי ופונ, פיקוחי, בדוח זה מספר פעמים את דעתנו שתנאי מוקדם לאכיפה הוא יצירת משטר נורמטיבי

עצירה כזו תאפשר גם את הסרת הנגע של ". המעגל השוטה"שיאפשר את עצירת תנועתו הבלתי מרוסנת של 

 ). וכן את מכלול המלצותינו המובאות בחלק החמישי של דוח זה16ראו פרק (הבנייה ללא היתר 
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סקירה זו איננה . קוד הרשויות בתחומים שונים שנמסרו לאחריותןסקרנו לעיל ליקויים רבים ושונים בתפ 10.22

הם ליקויים בתפקוד , ידנו-ואשר טרם נסקרו על, חלק מהפגמים שמצאנו. ממצה כמובן את מגוון הפגמים שנתגלו

אחד . כי אם לאופן תפקוד רשויות אלה בכללותן, הרשויות שאינם מתייחסים לתפקיד זה או אחר המסור לסמכותן

גורם שני כרוך בהפקדת מכלול . מים העיקריים לליקויים אלה נובע מהיותן של הרשויות רשויות נבחרותהגור

 .לשני אלה נפנה כעת. באופן היוצר ניגודי אינטרסים מובנים, הסמכויות תחת רשות אחת

 מקומית במרחב תכנון מקומי הכולל תחום של רשות, כך. חלק מן הרשויות שהזכרנו הן רשויות נבחרות 10.23

גם ברשויות הבנייה האחרות חלק מן החברים הם . מועצת הרשות המקומית היא הוועדה המקומית, אחת בלבד

וכך גם רצונם לשאת חן , הוא רצון טבעי, להיבחר שנית, הרצון של מי שתפקידם מותנה בבחירות. נבחרי ציבור

 . וחסד בעיני קהל הבוחרים שלהם

ידי -שמה הוא סיכון הטמון בכל קהילה שהאורגנים המנהלים אותה נבחרים עלהסיכון שבהתנהגות פופוליסטית ל

וההיכרויות , גובר ככל שאוכלוסיית הקהילה קטנה יותר, המשולב עם חשש להעדפה פסולה, סיכון זה. חבריה

לנבחרים קשה להישיר מבט מול אוכלוסייה המוכרת להם אישית ולדחות את . האישיות בין חבריה הדוקות יותר

ובמצב כזה , האינטרסים המונחים בכף הם פעמים רבות אינטרסים כלכליים משמעותיים מאד, מנגד. עתירותיה

בין שההסבר הוא כזה ובין ". זה נהנה וזה אינו חסר"נוח לרשויות הבנייה להצדיק כניעה ללחצים בהסבר של 

 . הבנייה בלחץ המופעל עליהםהניסיון מראה שלא תמיד עומדים נושאי תפקידים שונים ברשויות, שהוא אחר

היקף -באינטרסים כלכליים רבי. מופעל גם מה שמכונה לחץ ההון על השלטון" הלחץ האלקטורלי"לצד  10.24

ואלו מוצאים להם נתיבי השפעה על , בעלי האינטרסים משתייכים מטבע הדברים לחוגים עתירי הון, ועוצמה

 .נושאי תפקידים שונים לעמודויוצרים לחץ שגם בו לא תמיד מצליחים , השלטון

הנזקקים לרשויות " צרכנים"כמו גם ל, שני סוגי הלחץ הללו מתאימים עצמם לצרכים המתחלפים 10.25

אלה . עניין אחרים-יזמים ובעלי, קבלנים, ן"חברות נדל, הללו נמנים בעלי קרקעות" הצרכנים"על . הבנייה

שגת מטרות אחרות האמורות להביא להם רווחים כספיים ולה, להכשרת עבירות בנייה, דוחפים לשינויי תכנון

מעורבותם וידם הארוכה של כל אלו ניכרים בהקשרים . וטובות הנאה כלכליות אחרות, חסכון רב בהוצאות, רבים

 . שאת חלקה נביא כאן, כך הוטחה ביקורת רבה וקשה-ועל, שונים

מתערבים כמעט בכל "ציבור ופוליטיקאים אחת ממהנדסי העיר שהתייצבו והעידו בפנינו אמרה שאנשי  .א

תיאור דומה . נוכח התערבות כזו" קופצים לדום"אנשי מהנדס העיר לעומת זאת לא תמיד ". נושא ובכל תחום

שאמרו לנו ) בין שכיהנו בתפקיד זה בעבר, בין המכהנים היום ככאלו(שמענו ממהנדסי ועדות מקומיות אחרים 

. קאים שיש להם אינטרסים שונים והם מפעילים לחצים על הדרג המקצועישהוועדה המקומית מורכבת מפוליטי

ומערכת יחסים כזו , הם הוסיפו ואמרו שמהנדס הרשות המקומית קשור וכפוף לראש הרשות ותלוי בו, יתירה מכך

 .יוצרת דינמיקת טיפול בלתי ראויה

ידיים "מה שהוא כינה מהנדס עיר אחר קבל שפעילות האכיפה של רשויות הבנייה משובשת בשל  .ב

אמר כי קיימת זיקה , הבקי בנעשה ברשויות מקומיות קטנות, גם מהנדס עצמאי. הבוחשות בקדירה" נעלמות

 .וביתר דיוק על היעדר האכיפה, דבר המשפיע על האכיפה, הדוקה בין הציבור לנבחרים
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 השפעה על עובדי תסיונוסיפר לנו על ני, משפט לעניינים מקומיים-שופט בדימוס שכיהן בעבר בבית .ג

 .גם מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים דיבר על היבט זה. העירייה מטעם גורמים פוליטיים

, שמענו ממספר מקורות, על השפעות המגיעות לעתים עד כדי לחץ על תובעים במשפטים פליליים .ד

) הראיות( היתר בכך שאת הנתונים הטכניים הקושי נעוץ בין. ובכלל זה מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה

כדי להתגבר על תופעה זו . ידי הוועדה המקומית-ומשכורתם משולמת על, מקבלים התובעים מהוועדה המקומית

ולא לרשויות , ננקטים צעדים להדגשת הכפיפות המקצועית של התובעים למיניהם ליועץ המשפטי לממשלה

-וער כי עדיין המשכורת תשולם מהוועדה המקומית והראיות ייאספו עלאולם י, הבנייה שבשליחותן הם פועלים

 .ידי מפקחיה

בנייני  235/76ץ "ביטוי נוסף לדברים אלה ניתן גם למצוא בפסק הדין של בית המשפט העליון בבג 10.26

 :שבו נאמר, )579) 1(ד לא"פ ('הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בלוד ואח'  נמ"בע) 1973(קדמת לוד 

 והרוב המכריע של מרחבי ,במרחב תכנון מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבד"

 משמשת מועצת הרשות ,התכנון המקומיים החשובים והמאוכלסים בצפיפות הם מסוג זה

חברי המועצה הם עסקנים מקומיים שלא תמיד שיקוליהם הם . המקומית כוועדה המקומית

לא פעם נסחפים המה בלהט הרצון לקדם את , רבמצב הטוב ביות. שיקולי תכנון נאותים

בניגוד לדעת מומחי התכנון , הפיתוח המואץ של המקום ומוכנים לאשר כל הקלה וחריגה

לעתים אינם מסוגלים לעמוד כנגד לחצים ציבוריים ופרטיים ; ואיכות החיים והסביבה

קור  זהו מ– ובמצב הגרוע ביותר ;מצדדים שונים ומאשרים דברים בניגוד לחוק

 ."לנוהגים פסולים ואף פתח לשחיתות, לפרוטקציות

כשל מערכתי נוסף כרוך בריכוז חלק גדול של התפקידים והסמכויות הרלוונטיים בידי גורמים הכפופים  10.27

שהעירייה … "כך בציינה שאין זה תקין -עמדה על, חברת מועצה באחת הערים הגדולות. לאותה רשות שלטונית

היא הוסיפה ואמרה שתכנון ובנייה הם עניינים מקצועיים וצריך ".  ושופטת וממנה תובעיםאוכפת, ע"יוצרת תב

 . להוציא את הפוליטיקה מהם

דרות כולן בכפיפה " רשות שופטת"ו" רשות מבצעת" "רשות מחוקקת"שיש בו ביקורת על המצב שבו , היבט זה

בלבוש זה או (הרשות המקומית . פטואליתזכה להארה ולהערה גם מהבחינה הקונס, אחת בקרב השלטון המקומי

או הנמנעת מלהעניק (היא המעניקה היתרים , של התכנון האזורי) גם אם חלקית" (מחוקקת"היא ) אחר שלה

בהפעילה אמצעי אכיפה מינהליים כצו (גם הרשות השופטת , ובמידה מסוימת, היא גם הרשות המפקחת, )היתרים

משפט -והיא המחזיקה ומאכסנת בחצריה בתי, )ת התביעה המקומיתהפסקה וכצו הריסה ובשליטתה על מערכ

ונותנת לעצמה היתרי , דרכים ופיתוח גנים, הרשות המקומית גם מבצעת בעצמה בנייה כגון מבני ציבור. מקומיים

הוא , בלא שקיימת ביניהן הפרדה או מערכת איזונים ובלמים, בידי גוף אחד" רשויות הבנייה"ריכוז כל . בנייה

לכוחות ההון , לבוחרים" חסדיהם"מצב זה מאפשר לנבחרים להעניק מ. החולות שציינו-כון לרבות מהרעותמת

 -הוא הוא אם, יש הסוברים שהיעדר הפרדה זה. והוא גם מביא לליקויים רבים אחרים בתפקוד הרשויות, ולאחרים

 . חטאת-כל

אנו מניחים שיש . ופעות הללו ודומיהןהיו אמנם עדים שהתייצבו בפנינו וששללו את קיומן של הת 10.28

ואולם חוששים אנו שאלו , אינן קיימות כלל או שהן נדירות או ממותנות מאוד" תופעות הלחץ"מקומות שבהם 

לרבות דוחות שונים של , ממכלול העדויות ומחומר אחר שהוגש לנו. הם בבחינת היוצא מהכלל המעיד על הכלל
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כשאליו , התרשמנו שיש במבנה הארגוני של רשויות הבנייה, מקומיותמבקר המדינה ושל מבקרי הרשויות ה

 .ושל שאר הרעות שפורטו לעיל" תופעת הלחץ"כדי להוות רקע נוח לצמיחתן של , מצטרפות נורמות לקויות

מרכז  586/94פ "נסיים את הדיון בנושא זה בציטוט מדברים שאמר בית המשפט העליון בפסק הדין ע 10.29

 ):212) 2(ה "ד נ"פ(, מדינת ישראל' נ הספורט אזור

קורה שרשויות מקומיות וועדות מקומיות לתכנון ולבניה פועלות יחד עם , למרבה הצער"

מתוך כוונה לשרת אינטרס של הרשות המקומית , אם ביודעין ואם ברשלנות, יזמים וקבלנים

גם על , חובה היא. ..בניגוד לחוק התכנון והבניה ולתכניות על פי חוק זה , או אינטרס אחר

אלא גם נגד הרשות , לא רק נגד היזם והקבלן, להיאבק במקרים כאלה, בית המשפט

על , יתכן כי מאבק כזה. המופקדת על שלטון החוק אך בפועל מפקירה אותו, המינהלית

נקיטת הליכים פליליים נגד אלה ברשות , במקרים מתאימים, מצדיק אפילו, מנת שיהיה יעיל

 ."לעבירות שבוצעו, יחד עם היזם והקבלן, שאים באחריותהמינהלית הנו

mekiq 

וברור שיש ביניהן , הפעילויות שסקרנו בפרק זה מתייחסות לתפקודן של למעלה ממאה רשויות בנייה 10.30

אי אפשר לכן לומר שכל הביקורות שפורטו לעיל חלות בכל המקומות באותה צורה . שינויי גוון ושינוי הדגש

שבה מהנדס הרשות , כך למשל שמענו על תופעה חריגה באחת הוועדות המקומיות הקטנות. הובאותה עוצמ

כך גם שמענו על . מקצועית עליהם" מעיף עין"ואולם הוא לפחות , איננו בודק אמנם את החישובים הסטטיים

 רב של המחדלים והביקורת שעליהם למדנו מפי מספר. רשות המקיימת מעקב אחר תוצאות של בדיקות מעבדה

הפגמים משותפים לרוב , מראים כי חרף השוני בין רשות לרשות, שהעידו על נוהגי רשויות בנייה שונות, עדים

שמענו עליהם מקשת רחבה מאד של דיסציפלינות מקצועיות ומוסדות ממשלתיים . אם לא לכולן, הרשויות

התמונה הכללית היא זו המתוארת בפרק לכן אין ספק ש. ובהתייחס למגוון רחב מאוד של אזורים בארץ, מרכזיים

 .אין בהם כדי לשנות את התמונה, שבהם אחד ממחדלי הפיקוח איננו קיים במלואו, חריגים" איים"קיומם של . זה

ובכלל זה ממלאי תפקידים נכבדים ברשויות , אנו שותפים לדעתם של רבים, כפי שיתברר מהמלצותינו 10.31

שיטת הפיקוח השלטוני איננה הדרך הראויה להשגת מטרות , ים מקצועייםשככל שהדבר נוגע לעניינ, הבנייה

בקיום נורמות שונות , בקיום לחצים שקשה לעמוד בפניהם, שיטה זו לוקה בהיעדר כוחות מקצועיים. הפיקוח

שיקולים אלה הניעו אותנו להמליץ על . בניגודי אינטרסים ובחוליים רבים אחרים, במקומות שונים ללא כל סיבה

על , בין היתר אנו ממליצים. ועל שינוי בחלוקת התפקידים והסמכויות, שינויים מבניים שונים במערך הרשויות

ראו המלצותינו בעניין זה (ניתוק ההיבטים המקצועיים של הפיקוח על הבנייה מהיבט התכנון האזורי שלה 

  . ועל הפקדתם בידיים מקצועיות, )21.3 וכן סעיף 19.6 עד 19.4בסעיפים 

בתפקידי פיקוח , לצורך כך המלצנו על שילוב חלק מהכוחות המקצועיים השותפים ממילא בתהליך הבנייה

פיקוח זה יהיה בנוסף לפיקוח ובקרה חיצוניים שייערכו ). 21.40- ו21.39ראו למשל סעיפים (ודיווח על הבנייה 

ראו סעיף (ולחצים בלתי ענייניים המשוחררות מאילוצים , בעלות כשירות מתאימה, ידי רשויות מקצועיות-על

 ).21.41- ו21.40ראו סעיפים (כמו כן המלצנו על אכיפה באמצעות הפרקליטות ). 21.3
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נורמות הבנייה הפזורות בחקיקה ובתקינה מסדירות כיום את תכנונם וביצועם של כלל המבנים ואת  11.1

, חולים-על כלל המבנים נמנים גם סוגי מבנים אשר מטרתם היא לשמש ייעוד מוגדר כמו בתי. הפיקוח עליהם

מבנים אלו מחייבים בשל ). מבנים ייעודיים –להלן (אצטדיונים ועוד , עסקים טעוני רישוי, נתיבות-תיב, ספר-בתי

ולפיכך לגבי כל סוג מבנים ייעודיים צריכה , ייעודם המיוחד יישום היבטים תכנוניים ייחודיים התואמים ייעוד זה

נים הייעודיים ונתאר את המצב הקיים בפרק זה נתייחס לכמה מסוגי המב. להיות התייחסות נורמטיבית נפרדת

 . לגביהם

i eyix iperh miwqr miynynd mipan 

השאלות המקצועיות "את , בין היתר, בהחלטת הממשלה על הקמת ועדת חקירה זו הוטל עליה לבדוק 11.2

ויים לפי מבחינת ריש, נופש וספורט לפי חוק רישוי עסקים והתקנות מכוחו, והמשפטיות וכל הכרוך בעינוג ציבורי

חוק רישוי  –להלן  (1968-ח"התשכ, מטרותיו של חוק רישוי עסקים". דיני התכנון והבניה ובטיחותם הפיסית

לקבוע בצווים עסקים טעוני "סעיף זה מסמיך את שר הפנים . מוצגות בהבלטה בסעיף הראשון שלו) עסקים

 : ןואלו ה, "להבטיח בהם מטרות אלה או מקצתן"כדי , ולהגדירם, "רישוי

 ;איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים ) 1"( 

 ;מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות ) 2 ( 

 ;בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו ) 3 ( 

חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי -מניעת סכנות של מחלות בעלי ) 4(

 ;בדשנים או בתרופות, הדברה

 ;לרבות תנאי תברואה נאותים, בריאות הציבור )5 ( 

 ."קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות )6 ( 
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לנושאים שבהם על ועדת החקירה , ודאי לא זיקה ישירה, עינינו הרואות שלרוב מטרות החוק אין זיקה 11.3

בצווים ובדרישות שנקבעים , יש בחוק, תעם זא. סדר ציבורי ומניעת מטרדים סביבתיים, ובהם בריאות, לטפל

היבטים לא מעטים החופפים את העניינים שהוועדה נדרשת לתת עליהם את דעתה או שיש להם זיקה , מכוחו

ולבטיחותם של , אלה הם ההיבטים הנוגעים לבטיחות מבנים המשמשים את העסקים. הדוקה לעניינים אלה

 .המשתמשים במבנים אלו

ואין אנו מתיימרים לבחון , בנושא רישוי העסקים מצטמצמים לתחומים שנמסרו לטיפולנועיסוקנו והמלצותינו 

פועל יוצא מכך הוא שכל הנאמר בפרק זה ביחס . את כל הבעיות וההיבטים של נושא זה ולהציע להם פתרונות

ים לרישוי עסקים מצטמצם לתחום הבטיחות של מבנים המאכלסים עסקים טעוני רישוי ולבטיחות המשתמש

 . זאת גם כשאנו מדברים בביטויים כוללים יותר, במבנים אלו

הפעלת סמכותו ואחריותו נעשית בשיתוף עם . שר הפנים הוא השר הממונה על חוק רישוי עסקים 11.4

כל אחד מאלה אמון על . משרד החקלאות ומשרד הבריאות, משרד העבודה, המשטרה, המשרד לאיכות הסביבה

לאחר שהתייעץ עם , שר הפנים. שצוטטו לעיל,  לחוק1של סעיף ) 5(עד ) 1(פסקאות אחת מהמטרות הנקובות ב

קשת , 1995-ה"התשנ, )עסקים טעוני רישוי(קבע בצו רישוי עסקים , השרים הממונים על המשרדים האמורים

 ביניהם מי שעוסקים במוצרים או בשירותים). 200בסביבות (רחבה מאוד של סוגי עסקים החייבים ברישוי 

, מסחר, מים ופסולת, מזון, חקלאות ובעלי חיים, דלק ואנרגיה, רוקחות וקוסמטיקה, בריאות: בתחומים אלה

 . כימיה ומחצבים, מלאכה, תעשייה, שירותי שמירה ואבטחה, רכב ותעבורה, נופש וספורט, עינוג ציבורי

לבנייה , נים הנוגעים לתכנוןואולם המטרה המשותפת לכולם היא קיום הדי, מטרות הרישוי שונות מעסק לעסק

רישיון העסק יכול להיות לצמיתות ויכול להיות לתקופות . לצו האמור) ג(1דבר זה נקבע בסעיף . ולשירותי כבאות

אורך התקופה נקבע בהתאם לסוג . שבסופן יש לחדש את הרישיון, שלוש שנים וחמש שנים, קצובות של שנה

   .העסק ולסיכונים הכרוכים בו

כדוגמת תקנות רישוי (חלקם בתקנות , אים לרישוי העסקים לסוגיהם מפורטים בהסדרים נורמטיבייםהתנ 11.5

" תנאי מסגרת"כדוגמת (חלקם בהוראות ונהלים , )1973-ד"התשל, )תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון(עסקים 

ורבים בהנחיות , )שטרהידי המ-או התנאים לרישוי עסקים שהוצאו על, ידי המשרד לאיכות הסביבה-שהוצאו על

שרובם אינם , הסדרים אלה מטילים על העסקים טעוני הרישוי חובות מסוגים שונים". פה-תורה שבעל"וב

אולם יש בהם גם לא מעט נושאים שיש להם . קשורים לנושאים שבהם מטפלת ועדת החקירה ובהם לא נעסוק

מטרת ההסדרים היא לחייב את . באותם מבניםזיקה הדוקה לבטיחותם של מבנים או לבטיחות הציבור בהימצאו 

 . העסקים לקיים ולתחזק נורמות בטיחות ובריאות ראויות

בנפרד ובנוסף , עסקים טעוני רישוי מחויבים למלא תנאים רבים הנוגעים למבנים שבהם הם מתנהלים 11.6

תנאים תברואיים לעסקים (ם תקנות רישוי עסקי, כך למשל. לדיני התכנון והבניה ולקיום הוראות שירותי הכבאות

כוללות , 1983-ג"התשמ, )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(ותקנות רישוי עסקים , 1972-ב"התשל, )לייצור מזון

, הצבע, החלונות, הדלתות, המים, הביוב, הרצפה, המחיצות, הקירות, הוראות שונות הנוגעות לצורת התקרות

דרישות מאותו סוג . נים המשמשים את העסקים שעליהם הן חלותוהכל במב, האחזקה וכל כיוצא בזה, הפתחים

וכלפי עסקים , 1969-ל"התש, )תנאים תברואיים בתחנות דלק(מופנות כלפי תחנות דלק בתקנות רישוי עסקים 

ובחלקן מסמיכות משרדי , ההוראות הללו הן בחלקן מפורשות ומפורטות למדי. רבים בדברי חקיקה אחרים

 . חרות לקבוע לפי שיקול דעתם תנאים והוראות שזכרם לא בא כלל ועיקר בתקנותממשלה או רשויות א
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ובענייננו בעיקר ,  שלו1כל הדרישות והתנאים הללו מצויים בדלת האמות של מטרות החוק כפי שפורטו בסעיף 

כל , כזכור". בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו"ולקיים , במטרה למנוע סכנות לשלום הציבור

היא החובה לקיים את דיני התכנון והבניה , הדרישות הללו נוספות על החובה הכללית המוטלת על כל העסקים

, התוצאה הסופית היא שעל בנייתם של המבנים מהסוגים האמורים חלות שתי מערכות נורמות בנייה. והכבאות

. וי עסקים על תקנותיו וההנחיות מכוחווהשנייה מצויה בחוק ריש, האחת מצויה בחוק התכנון והבניה על תקנותיו

הוא מסובך ומסבך ואנו ממליצים לבטלו , איננו במקומו, שאינו משרת כל מטרה, פיצול זה, כפי שנראה בהמשך

 ). 23.3 וכן בסעיף 19.15 עד 19.7ידי ריכוז כל נורמות הבנייה בקוד בנייה אחד שעליו אנו מדברים בסעיפים -על

קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי "סקים שלפיה אחת ממטרותיו היא הוראת חוק רישוי ע 11.7

החוק . מעוררת קושי פרשני מסוים, שהיא כאמור מטרה המשותפת לכלל העסקים טעוני הרישוי, "כבאות

ייתכן שהמחוקק . והתקנות לפיו אינם כוללים הוראות אופרטיביות המתוות את דרך ההשגה של המטרה האמורה

כי קיומו של אישור , הנוהג שאומץ בפועל הוא. משום שדי בציון המטרה, יח שאין צורך להוסיף הוראות כאלוהנ

דרך זו נתגלתה פעמים . מהווה ראיה לכך שדיני התכנון והבניה קוימו, כך שהמבנה נבנה בהתאם להיתר בנייה-על

עמידה בדיני התכנון -רישיון עסק עקב אינוכח ריבוי המקרים שבהם עסקים אינם יכולים לקבל , רבות כבעייתית

ולמרות שלעתים לא ננקטה נגד מבנים אלה כל פעולת , על אף שאין לעילה זו קשר לבטיחות העסק, והבניה

יש בקרב חלק מהעוסקים בנושא של רישוי , נוכח קושי זה. אכיפה מטעם רשויות הבנייה במשך שנים רבות

הענקת רישיון עסק אפילו יש למבנה שבו מצוי העסק , הנסיבותבכל מצב ובכל , עסקים נטייה שלא למנוע

משרדית לרישוי עסקים -לסוגיה זו נדרשה ועדת משנה של הוועדה הבין. עם דיני התכנון והבניה" בעיות"

הוועדה המליצה על עריכת מדרג של עסקים באופן שיהיו כאלו שיזכו . 11.7.2000שהגישה את הדוח שלה ביום 

 . אם המבנה שבו מצוי העסק אינו עומד בתנאים המלאים של חוק התכנון והבניה ותקנותיולרישיון עסק גם

משום שייתכנו מקרים , זאת. נתגלתה בעייתיות נוספת, בהסתמכות על קיומו של אישור שהבנייה נעשתה כדין

טול מקרה שבו . אין בכך די כדי להבטיח את בטיחותו, שבהם למרות שהבניין נבנה בהתאם להיתר בנייה, הפוכים

עורערה היציבות בשל קורוזיה , עם חלוף השנים ועקב הבלאי. ניתן בזמנו היתר בנייה והבנייה נעשתה בהתאם לו

במקרה כזה אין בעובדה שהבנייה נעשתה בעבר כדין כדי להצדיק מתן רישיון . של פלדת הזיון והופעת חלודה

 .עסק או חידושו באותו בניין

מחדיר אמנם לתוכו את ,  של דיני התכנון והבניה לתוככי נושא רישוי העסקיםהסיטוני" יבוא"ה 11.8

ואולם לצד זה הוא מחדיר לתוכו גם את כל השלילה שבמערך תכנון , ההיבטים החיוביים שבדיני התכנון והבניה

קה בלתי חקי, כדוגמה, בין ההיבטים השליליים ניתן לציין. המבנה וביצוע הבנייה שעליה אנו עומדים בדוח זה

פיקוח לא יעיל , שיקול דעת רחב השונה ממקום למקום, פיצול ארגוני, סרבול בירוקרטי, ידידותית ובלתי ברורה

היבטים אלו ). 16ראו פרק " (מעגל השוטה"יוצרים את ה, ביחד עם היבטים אחרים, כל אלו. והיעדר אכיפה

הפיקוח והאכיפה , הביצוע, התכנון, חקיקהמלוא חופניים גם בנושאי ה, כפי שנפרט בהמשך, ואחרים קיימים

 .הנוגעים לרישוי עסקים

את הסמכות להעניק , שהיא אורגן ברשות המקומית, חוק רישוי עסקים מעניק לרשות הרישוי שלפיו 11.9

היא מנתבת את החומר הרלוונטי ". דוור"אולם פעילותה בתחום זה היא בעיקרה פעילות של . רישיונות לעסקים

" שחקנים"ה. שויות והגופים המקצועיים הצריכים לחוות דעתם על הבקשה לקבלת רישיון עסקאל ומאת הר

, המשטרה, העיקריים בתהליך בדיקת ההיבטים השונים שיש לבודקם בטרם יינתן רישיון עסק הם משרד הבריאות

, ות הסביבההמשרד לאיכ, )כיום משרד התעשייה המסחר והתעסוקה(משרד העבודה והרווחה , רשויות הכבאות

פיקוח , הוועדה לתכנון ולבנייה והיחידות העוסקות בהנדסה, כגון(גורמים ברשות המקומית , משרד החקלאות
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רשות . את ההיבטים שעליהם הוא מופקד, במקרים המתאימים, כל אחד מאלו בודק). ביוב ותברואה, מים, עירוני

ועושה את כל , מעבירה אותן למבקשים, תשובותמקבלת את ה, הרישוי שולחת את הבקשות לגורמים הרלוונטיים

הרשות מעניקה את הרישיון רק אם כל אחד מגורמים אלו אישר שההיבטים הנוגעים . פעולות הביניים הנחוצות

 .לו נבדקו ונמצאו תקינים

והנה מסתבר שגם נורמות רישוי , תחום הנורמות הוא דומיננטי מאוד בתהליכי הבדיקה האמורים 11.10

". ידידותיות"אינן סדורות ואינן , )א8.5 ואילך ובמיוחד סעיף 8.1ראו סעיף ( בדיוק כמו בענף הבנייה ,העסקים

תורה "חלק גדול מאוד מהתנאים שעסקים שונים צריכים למלא כתנאי לקבלת רישיון הוא בבחינת , כך-נוסף על

הצריכים לחוות דעתם על הנמצאת בתחום שיקול הדעת הרחב שניתן לרשויות ולגופים השונים " פה-שבעל

דוגמה טובה לכך היא כל המתרחש . פועל יוצא מכך הוא שיש מדיניות שונה בין מקום למקום. הבקשות השונות

ידי רשויות כבאות -וליישום מדיניות בלתי אחידה על, בכל הקשור להיעדר הנחיות קבועות, בנושא בטיחות אש

כשאנו אומרים ביתר . ות ביתר שאת על הליכי רישוי עסקיםחולות אלה מכביד-רעות). 13.3ראו סעיף (שונות 

התאמה -יש גם כפל ואי, כוונתנו לכך שנוסף על המדיניות הבלתי אחידה של כל אחד מהגורמים האמורים, שאת

בכפל העיסוק של המשטרה ושל רשויות הכבאות , למשל, כך הוא הדבר. בין גורמים המטפלים באותו נושא עצמו

 . ים למילוטבעניינים הנוגע

הנחיות המשטרה , למשל(יש כאלה שהנן הנחיות כתובות , לא כל הנורמות הרלוונטיות הן עניין לשיקול דעת

"). תנאי מסגרת"וכן קובץ הנחיות שהוציא המשרד לאיכות הסביבה הקרוי " תנאים לרישוי עסקים"הקרויות 

ק מן המקרים ההנחיות אינן מקצועיות ואינן ושבחל, אולם שמענו שלא כל ההנחיות הכתובות הן מלאות וסדורות

לא תמיד , נוסף לכך). 13.7ראו למשל את דברינו בעניין זה על ההנחיות הנוגעות לבטיחות אש בסעיף (מעודכנות 

שאליו מצטרפות ההנחיות שאינן מועלות כלל על , מצב לא סדור זה. הנחיות אלו הן בהישג ידם של המעוניינים

אינם יודעים ואינם , ובכלל זה האדריכלים ושאר המתכננים המקצועיים, ור המעונייניםגורם לכך שציב, הכתב

 . מה נדרש מהם, מתוך עיון עצמאי בהוראות חקיקה, יכולים לדעת

כך שלחלק משמעותי מכלל העוסקים בנושאים הנוגעים לענייננו ברשויות -שמענו גם ביקורת קשה על 11.11

אמר לנו אחד מיועצי . ביקורת מסוג זה כוונה בעיקר כלפי המשטרה. פקתאין הכשרה מס, ובגופים האמורים

ולכן הם לא כשירים "הבטיחות שלאנשי המשטרה העוסקים ברישוי עסקים אין הכשרה בתחום המקצועי 

, בין השאר, גורם, היעדר המקצועיות ובחינה בלתי מאוזנת של הדרישות. עם הנושאים שמדובר בהם" להתמודד

דורשת כתנאי לחידוש רישיון עסק עשיית שינויים במבנה שלא ניתן ) ולעתים גם גופים אחרים (לכך שהמשטרה

הביקורת היא שהעוסקים במלאכה ). בניית חדר מדרגות חדש במלון הקיים שנים רבות, למשל(בפועל לעשותם 

ולפחות שקשה , שלא ניתן, אינם ערים לצורך למצוא דרך שתגשר בין דרישות מעודכנות לבין המצב במציאות

שמעלה את הדרישות במטרה , תוצאה של התפתחות בדין, כלל-בדרך, דרישות מסוג זה הן. לשנותו, ויקר מאוד

לבעיה של יישום של . דא עקא שלא כל התפתחות כזו ניתן ליישם במבנים קיימים. לשפר את מצב הבטיחות

ראו (הרטרואקטיבי של נורמות בענף הבנייה נורמות חדשות במבנים קיימים אנו מתייחסים בדיוננו על התוקף 

שכן במקרים רבים קיימת חובה לחדש מדי תקופה רישיון , הבעיה קשה יותר בתחום רישוי העסקים). 19.23סעיף 

, הצבת תנאים שקשה לעמוד בהם כתנאי לחידוש רישיון עסק היא גזירה שרוב הציבור אינו יכול לעמוד בה. עסק

 .ישיוןוהתוצאה היא עיסוק ללא ר

ביחד עם הנחיות שהן , ושיקול דעת שאינו מקצועי, הכוח המצטבר של מדיניות הנתונה לשיקול דעת 11.12

ודאות בקרב העוסקים בנושא רישוי -יוצר אי, שאינן בהישג יד ושלא כולן כתובות, לא מעודכנות, חלקיות
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לקיום מינהל בלתי , בלתי עניינית להםמצב זה מהווה קרקע פורייה ללחצים ולכניעה . העסקים משני עברי המתרס

 . ולשיקולים שלא ממין העניין, תקין שאין בו הקפדה על עקרון השוויון בין כל הנזקקים לשירותיו

היעדר המקצועיות וההכשרה המתאימים בקרב הגופים והרשויות מזקיקים אותם להסתמך על חוות דעת  11.13

נכנסים לעיסוק בהשגת הרישיונות , הנדרשות למתן חוות דעת כאלהבהיעדר חקיקה בעניין הכשירויות . חיצוניות

אלו מנפיקים חוות דעת שמטרתן להניח את דעת ". יועצי בטיחות"המכנים עצמם , גם גורמים בלתי מקצועיים

גם ההיבט של יועצי בטיחות בקשר לרשיונות עסק דומה . הגופים והרשויות שההיבטים הנוגעים להם הם תקינים

יש בתחום זה גם אנשי מקצוע , כפי שכבר אמרנו). 9.13בסעיף , ראו בין השאר(דנו בקשר לענף הבנייה לזה שבו 

אין יודע מהי כשירותו של יועץ הבטיחות הספציפי וספק אם , אלא שכאשר המקצוע אינו מוסדר, טובים מאוד

 .ידו-נכון ליתן ערך לאישור הניתן על

יש תוצאה , ששניהם אופייניים לנושא רישוי העסקים, גון המפוצללאנדרלמוסיה בתחום הנורמות ולאר 11.14

, משך הזמן העובר בין הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק לבין הענקת הרישיון הוא ארוך למדי. בלתי נמנעת נוספת

אביב שמענו שהטיפול באחוז ניכר מאוד -מאגף רישוי עסקים של עיריית תל. כך שמענו לא מעט קובלנות-וגם על

וצריך לציין שהתרשמנו שנושא רישוי העסקים (מכלל הבקשות אינו מסתיים אפילו מקץ שנתיים ) 40%ל מע(

ברור שטיפול ארוך כזה מחטיא את מטרת ). אביב טוב יחסית לרשויות מקומיות רבות אחרות-מנוהל בעיריית תל

והנה אפילו מי שרוצה , יבורוהכל כדי להגן על הצ, הרישוי נדרש כדי להבטיח את המטרות שהחוק קבע. הרישוי

ובינתיים (להקפיד עם החוק ייאלץ פעמים רבות לדחות את תכניתו לעסוק בעיסוק שבו בחר למשך מספר שנים 

, "להצביע ברגליו"אף כאן בחר הציבור , וכמו בענף הבנייה, מסתבר שאיש אינו מוכן לכך). לשלם עבור המבנה

אלא גם משום הטרדה , ים בכך לא רק כדי לחסוך בהוצאותולהדיר עצמו מהמבוכים הביורוקרטיים העוסק

הוא כאין וכאפס לעומת , מתברר שמה שנעשה בתחום זה בשדה התכנון והביצוע של הבנייה. הכרוכה בכך

 .כך ניתן ללמוד מהדוגמאות שלהלן-ועל, הנעשה בתחום רישוי העסקים

עוסקים החדשים פתח את עסקיו בטרם אביב שמענו שעד לא מכבר הרוב המוחלט של ה-מעיריית תל 11.15

 מהמבקשים לפתוח עסק מתעניינים לפחות 50%-לאחרונה השתפר כנראה המצב ו. הגיש בקשה למתן רישיון

אולם אפילו היום כמעט שאין מקרים שבהם הוגשה בקשה למתן רישיון . בסיכוי לקבל רישיון בטרם ייפתח העסק

אביב הוצא -בתל (!) רק בשני מקריםלך עשר השנים האחרונות המצב הגיע לידי כך שבמה. לפני שהעסק נפתח

 .רישיון עסק לפני שהעסק נפתח

 מהעסקים 90%-אמר לנו אחד מבכירי מהנדסי הערים ש. יש מקומות שבהם המצב גרוע יותר, כפי שאמרנו

לאי תפקידים מממ.  מהעסקים בה פועלים ללא רישיון60%-על עיריית ראשון לציון נאמר ש. פועלים ללא רישיון

שונים ברשויות המקומיות הערביות שמענו על תופעה קיצונית יותר של התעלמות כמעט מלאה מחובת 

, מלון בנתניה- בתי16בדיקת . כמו גם על התעלמות הרשויות מהצורך לאכוף נושא זה, הצטיידות ברישיון עסק

העלתה שלא היה רישיון עסק , וי עסקשמטרתה הייתה לוודא שבאי אירוע מסוים ישוכנו במלונות שיש להם ריש

הוא סיפר . נתונים מאלפים קיבלנו ממנהל האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים. גם לאחד מהם

 עסקים 38,329 נמצאו 2000במחקר שנעשה בשנת .  רשויות מקומיות265שנעשו בנושא זה שני מחקרים בקרב 

 נמצאו 2002ובמחקר שנעשה בשנת , )34.2%שהם (יבים ברישוי  עסקים החי111,926שפעלו ללא רישיון מתוך 

 ). 30.9%שהם ( עסקים טעוני רישוי 109,647 עסקים כאלו מתוך 33,941
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איננו סבורים שנטעה אם . דוגמאות וממצאים אלו מצביעים על בעיה של ממש בתחום רישוי העסקים 11.16

, תר מזו הקיימת בתחום תכנון המבנה וביצוע הבנייהנאמר שתופעת הלית דין ולית דיין בתחום זה חמורה יו

 .לא נעשה כמעט דבר כדי למונעה, למרות תופעה עגומה זו. קיום נורמות בנייה-וראינו שגם שם הכלל הוא אי

פועלים כל אותם גורמים ומחדלים המאפשרים את קיום התופעות , כמו בענף הבנייה, גם בתחום רישוי העסקים

הימנעות המשטרה מלהיות , בין השאר, ונוספים להם, חקיקה והארגון המפוצל כבר דנובהיבטי ה. השליליות

שיתוף פעולה מלא או על דרך של עצימת עיניים מצד , מיעוט פיקוח ובקרה על הפרת החוק, לעזר באכיפת החוק

 .נוספיםוגורמים , סלחנות בתי המשפט, כוחות מקצועיים לא ראויים הפועלים בנושא זה, רשויות מקומיות

את התופעות      , לפחות בחלקן, אשר אם יאומצו עשויות לפתור, את המלצותינו לגבי מנגנון רישוי העסקים

 .23.17 עד 23.5בסעיפים , אנו מפרטים בחלק המסקנות וההמלצות, שתיארנו לעיל

 jepig ipan 

jep ig ipanay cegiid 

יש ייחוד לא רק ) מבני חינוך –להלן (ספר ועוד -יבת, ילדים- גני–למבנים המשמשים מוסדות חינוך  11.17

יומית ארוכת שעות של -כל המוסדות הללו משמשים מקום להתכנסות יום. אלא גם בתכונות שלהם, ביעד שלהם

. ובכל רמות הכשירות הגופנית והאחרת, בכל המגזרים החברתיים והחינוכיים, רבן בכל הגילים-תלמידים של בית

, של ילדים ונערים" עודף מרץ"המושפעים בין השאר מ, כי התנהגות המאפיינים אותהלאוכלוסייה זו יש דר

המתפתחת בין התלמידים ) לעתים משוללת רסן(מניסיון חיים דל ומדינמיקת התנהגות , משיקול דעת בלתי בוגר

 . או בין קבוצות שונות שלהם בינם לבין עצמם ובינם לבין אחרים

פיקוח , סדר, ים צפיית הנולד כדי לקדם פני רעה הן בתחומים הנוגעים למשמעתמחייב) ואחרים(מאפיינים אלו 

צריך שיהיו חדרי לימוד . והן בכל הנוגע להתאמת הבניינים המאכלסים מוסדות חינוך למטרתם, וכל כיוצא בזה

ר גרמי מדרגות במספר מספיק לאפשר חילוץ מהי, מעברים רחבים מספיק, בגודל ובצורה המתאימים למטרתם

עוד צריך . וכל כיוצא בזה, גובה מעקות ורום מדרגות המתאימים לילדים, אוורור ואור במידה מספקת, בעת סכנה

וצריך להשתמש , )חשמל למשל(למנוע גישה מן התלמידים לחלקי בניין או למערכות בבניין שיש בהם סיכון 

ולא מנינו אלא מעט מזעיר , מות היא גבוההושיכולת עמידותם גם כנגד בלאי ואלי, בחומרי בניין שאין בהם סיכון

 . בביצוע ובאחזקה של מבני חינוך,   בתכנוןםמכל היבטי הבנייה שראוי ליישמ

ומספר תינוקות בית רבן , ) בכל חלקי הארץ16,000-כ(ההיקף הכמותי של מבני חינוך הוא גדול מאוד  11.18

קף גדול זה ונוכח סיכונים קשים שיכולים להיות נוכח הי. 1,700,000-הנזקקים ומשתמשים במבנים אלו הוא כ

או בדבר , היינו סבורים שנמצא בחוק התכנון והבניה או בתקנותיו, בשימוש במבנים בלתי מתאימים למטרתם

הופתענו . המסדירות את התכנון והבנייה של אלו, נורמות ברורות המיוחדות למוסדות חינוך, חקיקה אחר כלשהו

אין דבר חקיקה המסדיר נורמות בנייה , )למשל נגישות לנכים(להוציא הסדרי אקראי . שלא כך הם פני הדברים

 .ובכלל זה גם בענייני בטיחות, הנוגעות לבניינים המשמשים מוסדות חינוך וכופה את קיומן
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-יה בחוק פיקוח על בתיהעיקרית בתחום בטיחות הבניינים המשמשים מוסדות חינוך מצו" נורמה"ה 11.19

ספר שבו לומדים -על בית",  שבו2לפי האמור בסעיף , חוק זה חל). חוק הפיקוח –להלן  (1969-ט"התשכ, ספר

חינוך , יסודי-חינוך על, חינוך יסודי, או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים ושבו ניתן חינוך גן ילדים

למשל אלו שבהם לומדים (מכלל חוק זה מוסדות חינוך לבגירים יוצאים ". …תיכוני או חינוך אומנותי-על

מוסדות להשכלה גבוהה , ידי משרד ממשלתי-לקראת בחינות ממשלתיות או לקראת השכלה המוכרת על

 1מוגדר בסעיף " ספר-בית. "ספר ששר החינוך פטר אותם מתחולה מלאה או חלקית של החוק-ובתי) וישיבות

 .וסד חינוכי אחרלחוק ככולל גן ילדים וכל מ

החוק . עינינו הרואות שרוב רובם של בתי הספר וגני הילדים שבהם מתחנכים ילדים ונוער כפופים לחוק הפיקוח

". …ספר ולא יקיימו אלא אם יש בידו רישיון לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו-לא יפתח אדם בית"ש) 3בסעיף (קובע 

אחת הדרישות היא קיומם . חינוך למלא כתנאי למתן רישיון לחוק הפיקוח מפרט את הדרישות שעל מוסד 9סעיף 

אשר יתאמו את , או סגנו) ל משרד החינוך"מנכ(שיניחו את דעת המנהל הכללי , "תנאי הבטיחות בבית הספר"של 

 .  אליותהתקן ויהיו ברמה הנהוגה בסוג בית הספר שהבקשה לרישיון מתייחס

אמנם יש . יבת העיקרית החלה על מוסדות חינוך בענייני בטיחותאך זוהי הוראת החוק המחי, קשה אולי להאמין

. ואולם לא זהו המקרה במקומותינו. מפוקחת ונאכפת כראוי מחפה על דלות נורמטיבית, יעילה, ופרקטיקה נבונה

מספר לא קטן . בהירות ארגונית ונורמטיבית-הנושא הנוגע לבטיחות מבני חינוך הוא כולו בוקה ומבולקה של אי

ולאיזה דבר מאכל הוא , איזה תבשיל מתבשל, ואיש מהם אינו יודע במה הוא בוחש, גופים בוחשים בקדירהשל 

 .הכל כמפורט בהמשך, אי הסדר הזה מתקיים במספר נושאים ורבדים. חותר

 לסוגים שונים של מוסדות חינוך סמתייח )לימוד חובהחוק  –להלן  (1949-ט"התש, חוק לימוד חובה 11.20

ידי -הראשון מוגדר כמוסד חינוך המוחזק על).  לחוק1ראו סעיף " (מוסד חינוך מוכר"ו" וסד חינוך רשמימ"ובהם 

השני מוגדר ככולל כל מוסד חינוך רשמי וכל מוסד ; המדינה או רשות חינוך מקומית והשר הכריז עליו ככזה

רד החינוך יש אגף המטפל במש. חינוך אחר שהשר הכריז עליו כמוסד חינוך מוכר לצורך חוק לימוד חובה

אגף החינוך "והוא מכונה , במוסדות החינוך הרשמיים ואגף נפרד המטפל במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים

 ".המוכר שאינו רשמי

המכיר במוסדות חינוך שקיבלו פטור , על פיצול מוסדי ונורמטיבי זה יש להרכיב את הפיצול הנובע מחוק הפיקוח

יצויין שלמוסדות פטור יש ". מוסדות פטור"אלו מכונים בעגה של משרד החינוך . עליהםמתחולת חוק הפיקוח 

 .הנובעת מחוק לימוד חובה, במשרד החינוך משמעות נוספת

ובכלל זה גם ,  למוסדות החינוך השוניםםהפיצול האמור גורר בעקבותיו טיפול מפוצל בנושאים שונים המתייחסי

ים של משרד החינוך מופקדים על ענייני הבטיחות בסוגים השונים של מוסדות גופי מינהל שונ. לנושאי הבטיחות

, מי שמופקד על ענייני הבטיחות הוא האגף לבטיחות והיערכות לשעת חירום, במוסדות החינוך הרשמיים. חינוך

 במוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות הפטור. הפועל בכל מחוז באמצעות לשכותיו המחוזיות

כל המערך הזה הוא יציר הארגון של . הוא אגף החינוך המוכר, מופקד על אותם עניינים אגף אחר במשרד החינוך

ואיננו התארגנות , )ל"חוזרי מנכ(ל משרד החינוך "ידי מנכ-שיש לו ביטוי גם בחוזרים המוצאים על, משרד החינוך

 . ידי דבר חקיקה כלשהו-הכפויה על
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 משרד בתוככיהוא כאמור פיצול ,  בהמשךסל היוצא הפונקציונלי שלו נתייחשאל הפוע, פיצול זה 11.21

 ם למשרד החינוך בנושאים שונים המתייחסישמחוץנוסף לו פיצול הנובע ממעורבותם של גורמים . החינוך

כללית ניתן לומר שהבעלות במוסדות החינוך איננה של משרד . ובכלל זה גם בנושאי הבטיחות, למוסדות לימוד

לצד . בחלק גדול של המקרים הבעלות היא בידי הרשויות המקומיות. אלא של הגופים המפעילים אותם, נוךהחי

חוק הפיקוח . כנסיות והתארגנויות אחרות, ובהם עמותות, ספר-זה יש עוד מספר רב מאוד של בעלים של בתי

. סדות חינוך מסוגים שוניםידי כל דיכפין ויש רבים שניצלו זאת והקימו מו-ספר כמעט על-מאפשר הקמת בתי

ואף , "בעלויות"בעגה הנוהגת במשרד החינוך מכונים כל הגופים שהם הבעלים של מוסדות חינוך למיניהם בשם 

 .אנו נשתמש במינוח זה

או לפחות , ולו מכוח היותן הבעלים של המבנים, יש אחריות לבטיחות מבני החינוך" בעלויות"אין ספק של

לצד זה הן אחראיות לכך משום שהן המנהלות . רות או מכוח הסדר משפטי אחרהמחזיקים בהם מכוח שכי

זאת הן מכוח , מוטלת אחריות גם על משרד החינוך" בעלויות"במקביל לאחריותן של ה. והמפעילות את המוסדות

 .והן משום שהוא מופקד על רישוי מוסדות החינוך, היותו המממן והאחראי לבנייתם של רוב מוסדות החינוך

על משרד החינוך להפעיל מידת פיקוח שתאיר את עיני המוסדות מתי , לצורך הרישוי של מוסדות חינוך אלו

 . ובהם בנושאי בטיחות,  התנאים למתן רישיון בנושאים שוניםםמתקיימי

איננה ברורה " בעלויות"נקודת התפר בין אחריות משרד החינוך בתחום בטיחות המבנים לבין אחריות ה 11.22

ביקשנו לברר אם בעל המאה . ידי משרד החינוך-בנייתם של רובם הגדול של מבני החינוך ממומנת על.  ועיקרכלל

ולו בהיקף הנובע מחוק , ואם באמצעות השליטה הכספית מפעיל משרד החינוך אמצעי פיקוח, הוא גם בעל הדעה

ובהם התאמה לתקן ,  תנאים שוניםספר במילוי- שבו מתנה כזכור את מתן הרישיון לפתיחת בית8סעיף . הפיקוח

ויש לו גם (פשיטא שמי שצריך לשקול הענקת רישיון ". תנאי בטיחות בבית הספר"של " רמה נאותה"וקיום 

, צריך להפעיל מערך בקרה ופיקוח אמין, )להתקיים, כולן או מקצתן, סמכות לבטלו אם הדרישות האמורות חדלו

 .לבו אם תנאי הבטיחות מקוימים-יביא לתשומתש, ולפחות להקפיד על קיומו של מערך כזה

, הזמנו לעדות לא מעט בעלי תפקידים הן במשרד החינוך הן בתחום החינוך של עיריות ומועצות מקומיות

אם , והתברר שמעורבות משרד החינוך בתחום הבטיחות במהלך ההקמה של בניינים למוסדות החינוך היא זניחה

אך אינם מעורבים , את הפרוגרמה הראשונית, במקרה הטוב, משרד בוחניםמתכננים מטעם ה. היא בכלל קיימת

להבדיל מהקפדה (ואפילו לא בידיעה על הנעשה בתחום הבטיחות , בפיקוח ובבקרה, בביצוע, לאחר מכן בתכנון

משום שאין , ל איננה משנה את המצב"העובדה שיש במסמכים שונים הפניה לחוזרי מנכ). על ההיבטים הכספיים

על חוסר התועלת שבבחינת . כך שהפניה זו מניבה פרי של ממש-ה או פיקוח מצד משרד החינוך עלבקר

אינו מאפשר לנו לראות היבטים "הפרוגרמה אמר לנו אחד מהאדריכלים המייעצים למשרד החינוך ששלב זה 

ביצוע של התכנון וה"אחד מבכירי העוסקים בהקמת מבנים במשרד החינוך אמר לנו ש". …רבים של בטיחות

 ".ידי משרד החינוך-ידי פונקציה כלשהי על-מוסדות החינוך אינו נבדק מקצועית על

אך , אמנם נאמר לנו שבתקופה האחרונה ניכרת תחילתה של מגמה למעורבות בדרך כלשהי בכל אלו 11.23

לשירותיו הביטוי המעשי של מגמה זו הוא בחובה שמטיל משרד החינוך על העוסקים במלאכת הבנייה להיזקק 

ספק רב בעינינו אם יש בכך כדי להרים את נטל חובת המעורבות של משרד החינוך בענייני . של יועץ בטיחות

כבר אמרנו כי מקצוע יועץ הבטיחות אינו מוסדר ונמנים עליו לא מעט אנשים שאינם . הבטיחות של מבני החינוך

 .  בתחום הבטיחותםאמת המבנים לייעודכשירים ואינם מוכשרים לספק שירותים אמינים שיבטיחו את הת
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שביקש לאחרונה להנהיג מה שכונה , ביטוי נוסף למגמת המעורבות מתבטא ביוזמת אחד מאנשי משרד החינוך

מהי בדיוק , וספק אם ברור לעוסקים במלאכה, לא ברור לנו. על היבטי בטיחות" בקרה מדגמית תוך כדי בנייה"

ידי מי היא נערכת ואיזה כללים ונורמות הם היעד לבקרה -על, לבחוןמה היא אמורה , מה היקפה, בקרה זו

שהונהגה לא , של בעל תפקיד אחד במשרד החינוך" פרטית"מדובר כאמור ביוזמה , בין כך ובין אחרת. האמורה

 . אליה כאל נוהל המייצג מדיניות כלשהיסולא ניתן להתייח, מכבר

הרי , ידי הרשויות המקומיות- הבנייה של מוסדות חינוך עלאם ירדנו לחקר האמת בכל הנוגע לארגון 11.24

ידי רשויות אלו באותם דרכים ונוהלים שבהם רשויות אלו בונות סוגים שונים של -שהבנייה עצמה מתבצעת על

הטיפול המקצועי מרוכז בידי מהנדסי העיר והם מיישמים את נורמות הבנייה . בניינים לצרכים השונים שלהן

 .כלל נורמות הלקוחות מחוק התכנון והבניה ותקנותיו-שהן בדרך, וצותהנראות להם נח

kpn ixfeg"jep igd cxyn l 

שיש להתאימן לצרכים , ובצדק, הוא סבור. משרד החינוך איננו רואה בנורמות הבנייה הכלליות די 11.25

אליבא דמשרד . ל"בהוראות שונות שפורסמו בחוזרי מנכ, לדעתו, והוא עשה כך, המיוחדים של מבני חינוך

דא עקא שרבים מאנשי . את הנורמות שנקבעו בחוזרים יש להשליט כל אימת שבונים מוסדות חינוך, החינוך

ביקשנו . ל מקור נורמטיבי מחייב"אינם רואים בחוזרי המנכ, ובהם ממלאי תפקידים בכירים, הרשויות המקומיות

. ולא הצלחנו לקבל תשובה ברורה, ל"ל חוזרי מנכלבחון אצל אנשי משרד החינוך מהו לדעתם תוקפם המחייב ש

יתכן שניתן לראות באמור בהם . ל"ספק בעינינו אם יש תוקף מחייב ישיר לנורמות הבנייה שנקבעו בחוזרי המנכ

ואולם לא מצאנו לכך , את התנאים שלפי חוק הפיקוח יש לקיימם כדי לזכות ברישיון להפעלת מוסד חינוכי

 . אסמכתה ברורה

 ברור הוא שגופים הזרים למשרד החינוך אינם רואים עצמם מחויבים בנורמות הכלולות בהוראות מה שכן

שהרי גם אם נתעלם מהשאלה , בעינינו הדבר תמוה. ושמענו שאנשי הרשויות המקומיות מתעלמים מהן, ל"המנכ

, ינוך לכפות אותןלא היה צריך להיות קושי למשרד הח, מהי מידת הכפייה של הנורמות הללו מבחינה משפטית

לא . ידי התניית המימון לבניית מוסדות החינוך בקיום הנורמות ואם בהתניית מתן רישיון בקיום הנורמות-אם על

 . שמענו שמדיניות כזו ננקטת

תואמות זו את זו ומכסות את , שלמות, עדיין אין הן סדורות, אפילו אם נניח שהנורמות הללו מחייבות 11.26

ל מפוזרות "עד לא מכבר היו נורמות הבנייה הכלולות בחוזרי המנכ.  של מוסדות החינוךכל הלכות הבנייה

לרבות עדכוניהן , ולהשתלט על כולן, לרכזן, ספק אם במצב כזה יכול היה מעוניין בדבר לכנסן. בחוזרים שונים

" זיה קודיפיקטיביתרווי"נעשתה ,  וועדות שהוקמו כדי לחקור את האסונותובעקבות אסונות שאירע. ותיקוניהן

 הן הוצאו באוגדן אחד כשהן 2002ובשנת , באמצעות ועדה שכללה מומחים בתחומים שונים, של הוראות אלו

ויש בו לא מעט עניינים , שמענו שגם עתה ההיבט הנורמטיבי הכלול באוגדן זה אינו שלם. מעובדות ומעודכנות

 ).   יט לעיל8.4ה בסעיף ראו דוגמ(הסותרים את חוקי התכנון והבניה ותקנותיהם 

לבין משרד " בעלויות"עדיין לא הובהרה ולא הוסדרה באוגדן זה תחימה ברורה של האחריות בין ה, נוסף לכך

תיקונן , עדכונן, עוד שמענו שאין במשרד החינוך מנגנון המופקד על בחינה מתמדת של הנורמות. החינוך

היעדרו של מנגנון כזה יהפוך נורמות אלו למיושנות . שתניםכמתחייב מהתפתחויות מאוחרות ומצבים מ, ושינויין

 .  בעובדה זו מכיר משרד החינוך והוא עושה מאמץ לתקן את המעוות. עם חלוף הזמן
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הוא ההיבט , ניצב וביתר שאת היבט בטיחות נוסף, לצד היבט הבטיחות שבהקמת מוסדות חינוך חדשים 11.27

זה שבתוך , הפיצול הארגוני הכפול. ידי מוסדות החינוך הקיימים- ובקרה על קיום תנאי הבטיחות עלשל פיקוח

בהירות בשאלת האחריות -גורם גם בעניין זה לאי, "בעלויות"וזה שבין משרד החינוך לבין ה, משרד החינוך

גבול הן בשאלת הסמכויות והן כל אלו גורמים לכך שספק אם יש היודע היכן בדיוק עובר קו ה. ולפיצולי סמכויות

 . בנושא האחריות

מי מהם , בהירות ארגונית מתבטא באי הוודאות הקיימת בין בעלי התפקידים השונים-נדבך נוסף של אי 11.28

כשזה , שמענו על מחלוקת שקמה בין נושאי תפקידים שונים במשרד החינוך. נושא בעול הטיפול בענייני בטיחות

מחלוקת כזו איננה מצטמצמת רק לנושאי . וזו טוענת להיפוכו של דבר, בטי הבטיחותטוען שמשנהו אחראי להי

 . תפקידים בתוך משרד החינוך

והוא הממונים על הבטיחות , מה שמוסיף מבוכה על מבוכה הוא קיום נדבך נוסף של העוסקים בענייני בטיחות

יש במשרד החינוך מנגנון ארצי . 1996-ו"התשנ, )ממונים על הבטיחות(מכוח תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

נוקטות בצעדים הנחוצים כדי לוודא שמוסדות " בעלויות"הצריכים לבחון אם ה, ומחוזי של מפקחי בטיחות

לצורך כך הורו לא מכבר חוזרי .  יתוקן–וכדי לגרום לכך שמה שאיננו תקין , החינוך מוחזקים בדרך בטוחה

שבע -ספר בירושלים ובבאר-שנתכוננה בעקבות אסונות שאירעו בבתי" ועדת אלול"כתוצאה מדוח של (ל "המנכ

 . שעל הרשויות המקומיות למנות מנהלי בטיחות, )שבהם קופחו חייהם של תלמידים

יש מספר גדול של רשויות מקומיות שאינן ממנות , מסתבר שנוכח אי הבהירות האופפת את תוקפן של ההוראות

ידי חלק - צריכה להיות נדבך חשוב בבקרת הבטיחות המתבצעת עלהייתשה, ופונקציה זו, בעל תפקיד כזה

 . אינה קיימת בהן, מהבעלויות

מערך הבקרה של משרד החינוך אמור לקיים פיקוח מדגמי על מערך הבקרה והאחזקה של הרשויות  11.29

יועצי . ות חינוךשתפקידם לדווח על ליקויים במבני מוסד" יועצי בטיחות"הוא עושה כן באמצעות . המקומיות

כך שניתן להעניק או -בטיחות הם גם אלו שמוציאים אישורים על היות הבטיחות במוסדות חינוך תקינה ועל

על הבעייתיות האופפת את מקצוע יועצי הבטיחות כבר עמדנו במספר מקומות . לחדש רישיון למוסדות חינוך

 ). 9.22 עד 9.11ראו למשל סעיפים (

אכן קיבלנו מספר . ל אישורי יועצי הבטיחות וביקשנו לקבל מדגם של אישורים כאלורצינו להתרשם מתוכנם ש

, לא היינו מאמינים שמסמך כזה" המשכנע"אלמלא חזו עינינו בתוכנם . אישורים שניתנו לצורך חידוש רישיון

בל באישורים הניסוח המקו. מהווה אסמכתה למתן רישיון או לחידושו, ידי מי שאין יודע מה כשירותו-הניתן על

אין מניעה למתן אישור : "הוא מהסוג של, "יועץ בטיחות"ידי מי שכינו עצמם -שכולם חתומים על, שנמסרו לנו

בעלות בית הספר ", "מבנה בית הספר נבדק ונמצא תקין מבחינת בטיחות", "אין מניעה למתן רישיון", "בטיחות

לאחר שבדקתי את המוסד ", "טיחות לבית הספראין מניעה למתן אישור ב", "קיבלה מספר דרישות תקינות

 ". בית הספר בטוח מבחינה בטיחותית, ולאחר הצגת האישורים הנדרשים

על בסיס אלו נתונים שהוצגו בפני יועץ , אלו ליקויים נמצאו, מתי נבדק, אין לדעת מאישורים אלו מה נבדק

בלי לברר עניינים ". יועץ בטיחות"חתמו כוכן מה הכשרתם ומה כשירותם של אלו ש, הבטיחות הוצאו האישורים

אין בעל הסמכות להענקת רישיונות יכול לגבש דעה אם דרישות הבטיחות , ועוד כיוצא באלו עניינים, אלה
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אך הדבר לא , ל משרד החינוך פירסם בחוזרים רשימת תיוג"מנכ.  במוסדות החינוך נשוא אותם אישוריםונתקיימ

 .תמיד מסייע לשיפור המצב

ידי יועצי הבטיחות העורכים בקרות שוטפות על מצב הבטיחות בבתי -על דוחות הביקורת המופקים על 11.30

ואין להסיק , יש רק פירוט כללי של מה שנמצא לא תקין; שמענו שאין בהם פירוט כלשהו של מה שנבדק, הספר

ולא ניתן להסיק , נחוץ נבדקלא ניתן לדעת אם כל ה, בהיעדר ציון מה נבדק. ולדעת ממנו מה נבדק ונמצא תקין

 ןהניסיו. אין מעקב אפקטיבי אחר תיקון המעוות, אפילו כשדווח על ליקוי. שמה שלא צויין כליקוי הוא תקין

הוא יותר , ידי הבעלויות-כך במשרד החינוך להביא לתיקון המצב על-ידי המופקדים על-שנעשה לעתים על

בעניין זה אמר לנו . ם רבות גם תוצאות ההתערבות של אלווכך נראות פעמי, מאשר הפעלת סמכות" שתדלנות"

" זועק לשמים"שאפילו אם יש פגם בטיחותי , במהלך חקירה ארוכה ומפורטת, אחד הסמנכלים במשרד החינוך

 . אין כל מנגנון שיטפל בנושא זה ויכפה על הרשות המקומית את תיקון הפגם, שהרשות אינה מתקנת אותו

בעיקר בקרב מוסדות החינוך החרדיים ומוסדות החינוך המשתייכים למגזרי , ביםמוסדות חינוך ר 11.31

ושיש בהם , שלא נבנו ולא הוכשרו להיות מוסדות חינוך, מקיימים את לימודיהם בבניינים ישנים, המיעוטים

חוק על אלו יש להוסיף מוסדות חינוך רבים השוכנים בבניינים שנבנו עוד בטרם חוקק . ליקויים רבים מאוד

וכיתות המתקיימות במבנים יבילים , ואינם עומדים בקריטריונים של חוק זה, 1965-ה"התשכ, התכנון והבניה

 .בשל מצוקת שטח בנוי בבתי הספר) קרוואנים(קלים 

אמורות " בעלויות"ה, לפי הבנות משרד החינוך. מעל לכל אלו צפה בעיית התקציב לאחזקה ולתיקונים 11.32

אין . שנועד למטרה זו, אמנם לא גדול, ולם מסתבר שגם למשרד החינוך יש תקציב שנתיוא, לתקצב פריט זה

כמו שאין קריטריונים לחלוקת כספי התקציב של , ובמה נושאות הבעלויות, קריטריונים מה ממומן מתקציב זה

ך אמר לנו מנהל אגף הבטיחות במשרד החינו. הנועד לאחזקה ולביצוע תיקונים במוסדות חינוך, משרד החינוך

בעיה נוספת בתחום התקציב נובעת ". …אין נורמה קבועה של הקצאת כספים לצורך ביצוע תיקוני בטיחות"ש

שמענו על החלטת . קיום החלטות הממשלה על הזרמת כספים לצורך תיקוני ליקויי בטיחות במוסדות חינוך-מאי

תקציב לשם תיקון ולשם הסרת , 2002 החל מתקציב שנת, שלפיה יש להוסיף למשרד החינוך בכל שנה, ממשלה

. למטרה זו" בעלויות"על שרי האוצר והפנים הוטל לקבוע את המתכונת ואת החלק שיוטל על ה. מפגעי בטיחות

 .מסתבר שגם נושא זה לא הוסדר במלואו

י התקציבי והביצועי הסובב את נושא הבטיחות במבנ, הנורמטיבי, לא הבאנו אלא חלק מהתוהו הארגוני 11.33

שבעקבותיהם הוקמו ועדות שונות , הזכרנו שהיו בשנים האחרונות מספר מקרי אסון במוסדות חינוך. החינוך

שבדקה את אסון קריסת גג בבית הספר " ועדת ברעם"בין ועדות אלו נזכיר את . לחקר הנושא ולגיבוש המלצות

ל מחלון בית הספר "ה כהן זשקמה בעקבות נפילת התלמידה אמילי" ועדת לחובסקי"את , שבע-המקיף בבאר

שקמה בעקבות מספר , ירמי אולמרט, אלוף במילואים-שבראשה עמד תת" ועדת המומחים"את , לוריא בירושלים

ונוכל לומר באופן כללי שיישום המסקנות היה , עיינו בדוחות או במסקנות הוועדות". ועדת אלול"ואת , אסונות

רות כמו גם את בעיית הגופים והמוסדות המופקדים והאחראים על את אי הסדר ואי הבהי, ולמצער מצמצם, פותר

 . נושאי בטיחות שונים

שאינו , מבין ההמלצות של ועדות אלו נזכיר את ההמלצות להעביר את הטיפול בנושא הבטיחות ממשרד החינוך

 החינוך לבין לתחום באופן ברור את היחסים בין משרד; לגורם בעל מיומנות בנושא זה, גוף מקצועי בתחום זה

לכלול את כל סוגי מוסדות החינוך ברשת הפיקוח ; בכל הנוגע לבטיחות מבני מוסדות חינוך" בעלויות"ה

הנדסי ובטיחותי שיפקח ויבקר את היבטי הבטיחות , ולחייב ליווי מקצועי; והאחריות המטפלת בנושאי בטיחות
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, כיר את ההמלצות בנושא ההסדרה הנורמטיביתעוד נז. הן במהלך הבנייה והן במהלך האחזקה של מוסדות חינוך

 .ובנושא התקצוב שיתן ביטוי לסדרי עדיפויות בתחום הבטיחות, ל והן אחרת"הן הקשורה לחוזרי מנכ

נעשה לשם הוצאתן , אם בכלל, מעט מאוד, אנו מבינים שחרף האימוץ של לפחות חלק מהמלצות הוועדות הללו

שעניינו בטיחות במוסדות , 2001ן המקומי של מבקר המדינה משנת דוח הביקורת בשלטו. מן הכוח אל הפועל

וכן הדוח על הביקורת בשלטון המקומי באיגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה של מבקר המדינה משנת , חינוך

ומתריעים על , מעלים אף הם ליקויים ופגמים, העוסק בין השאר במעקב על שנעשה בעקבות הדוח הקודם, 2000

 .ידי הרשויות הרלוונטיות-נות בתחומים שונים עלהסקת מסק-אי

קל במוסדות חינוך שונים -גם אנו התרענו בדוח הביניים על לא מעט מחדלים שנעשו בקשר לטיפול בתקרות הפל

ותוך כדי כך הערנו על חוסר הבהירות הסובב את תפקידי ותיפקודי , ) בדוח הביניים127 עד 124ראו עמודים (

עמדנו שם גם על . בכל הנוגע להקמה ולאחזקה של מבנים המשמשים מוסדות חינוך" לויותהבע"ו, משרד החינוך

 .ל"הקושי הנוגע לתוקף המחייב של האמור בחוזרי מנכ

אין תימה ששמענו דברים קשים למדי מפי דרגים גבוהים של , נוכח המציאות הקודרת שתוארה לעיל 11.34

ידי מרכז הבטיחות באחד ממחוזות משרד החינוך -מר לנו עלבין השאר נא. העוסקים במלאכה במשרד החינוך

כמו לבעלי , אין גוף במדינה שמרכז את ענייני הבטיחות וכפועל יוצא מכך יש קושי לבעל תפקיד כמוני"ש

חלק מהבעיה הוא פיזור של . לעמוד מול גופים שונים שכולם נוטלים חלק זה או אחר בנושא זה, תפקידים דומים

מן הראוי שיהיה גוף ממלכתי אחד שירכז את כל ענייני הבטיחות וזה . … נהלים וכל כיוצא בזה,חוקים, תקנות

האחריות לבטיחות היא משותפת למשרד "מפי מנהל אגף הבטיחות במשרד החינוך שמענו ש". היה עוזר לכולנו

אחריות וקובע את לשאלה אם יש הסדר מוגדר המחלק את ה. לא אוכל לומר אם שווה בשווה, החינוך ולבעלויות

 .". …אני משיב שלא ידוע לי, התחומים של כל אחת מהן

שיש בהם כדי , מפי אחד הסמנכלים במשרד החינוך שמענו דברים היוצאים מהלב ונכנסים אל הלב, ומעל לכל

חרף אריכות . לבטא את מידת התסכול של המופקדים על המלאכה נוכח המצב הבלתי נסבל השורר בתחום זה

 :ביא אותם במלואםהדברים נ

והשתתפתי בשלוש ועדות האסונות האחרונים , אני אומר לכם במלוא האחריות"

, אני אומר לכם ההגדרה, בשני האסונות ובוועדת אלול שהתמנתה, לצערנו שהיה

ל מגדיר כך "חוזר מנכ, למרות שכל אחד נאחז בצד שלו. ההגדרה היא מעורפלת

ין המערכת אין קו ברור מה אחריות מהנדס להערכתי בין השיט, וכך אחריות כך וכך

). ספר-של בית(מה אחריות המנהלת , מה אחריות מנהל מינהל החינוך, העיר

דורשים ממנה שתהיה גם , המנהלת דורשים ממנה וזה הוכח באסון בבאר שבע

גם שתכניס תהיה שוטרת תנועה , גם שתדע מה יצקו שם במקום זיפות, מהנדסת

שאין , ל במפורש"שכתוב בחוזר מנכ, תוך חלל בית ספרותכניס מערבלי בטון ל

, הוא מקשה, העסק הזה רבותי, זאת אומרת. לעשות את זה מתי שילדים נעים

כי אם . אבל למעשה הרבה לא תלוי בה, מפקדת של מתחם, למעשה היא מפקדת

את המכרז לקירוי האולם , את המשאית הזמין מנהל אגף החינוך, באה משאית

הרשות המקומית מתווכחת אם זה היה פרויקט . ה הרשות המקומיתשהתמוטט עשת

אני הבנתי שזה לא בעקבות אסון , אני אומר לכם חלק מהוועדה. לא קטן, קטן

איך , אבל חלק מהוועדה צריכה לתת את הדעת על כל מבני הציבור במדינה, ורסאי
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 אני מציע .לעשות שלא יקרו דברים ואיך שלא יהיו אחריויות שיפלו בין הכסאות

ומשרד החינוך לא , ושלטון מקומי לא יכול להתנער, אחריות והגדרות ברורות

זה התפוקה הכי , הכל לפי דעתי זה מהות. ומשרד השיכון לא יכול להתנער, יתנער

 הכי גבוה שיכול level-משום שזה הוועדה ב, טובה של הוועדה המכובדת הזאת

אבל למעשה היא נגמרה בקול , שלהועדת אלול הומלצו ההמלצות . לעשות את זה

כי אם הוא היה . כי היה חד משמעית השלטון המקומי לא קיבל אותה, ענות חלושה

ואז הוא אמר מכיוון שאין , הוא היה מיד דורש את התקציבים, מקבל אותה

לכן אני לא מוסיף את , שני מיליארד שלושה מיליארד שקל, תקציבים לליקוי

והיתה , היו חברים, ר ואגמון וכל החברים שהיו בוועדהולמרות שעדי אלד. חתימתי

חוץ מאשר הגדרת , אבל בסוף הוועדה הזאת התמסמסה מבחינה אחת, ועדה רצינית

משום שהמשרד , אחריות השלטון המקומי לא לקח, מכון התקנים ודברים טכניים

לא נתן לו תקציבים ומשרד החינוך לא לקח משום שהוא לא מקבל תקציבים וזה 

מתוקף , אולי הוועדה המכובדת הזאת, לכן בסוף עדיין הערפול נמצא. כומי עתקס

 ".יכולה להגדיר את זה בצורה יותר סטטוטורית, הסטטוס שלה

שרק את חלקם , נותרים נבוכים נוכח ריבוי הליקויים הנקודתיים, כמונו, אנו מניחים שגם קוראי דוח זה 11.35

עד שמתקבל הרושם שמדובר , אות מבודדות ובלתי קשורות האחת ברעותהנקודות הליקוי הללו נר. הבאנו לעיל

בחינה מעמיקה יותר . במספר רב של עניינים נפרדים שאין יודע באיזה מהם להתחיל ובאיזה סדר לתקוף אותם

המלצותינו יהיו בהתבסס על . והוא היעדר תשתית חוקית ברורה, מראה שלחלק ניכר מהליקויים יש מכנה משותף

 ). ואילך23.18ראו סעיף ( משותף זה מכנה

 ze`ixa ipan 

ze`ixa ipana cegiid 

והמתאפיינת עקב כך במכנה משותף רחב למדי של תכונות , קבוצה נוספת של מבנים בעלי ייעוד משותף 11.36

ם וכל כיוצא בזה מבנים שבה, נפש-מוסדות לטיפול בחולי, מוסדות שיקום, מרפאות, חולים-כוללת בתי, וצרכים

 ).מבני בריאות –להלן (ניתנים שירותי בריאות לאוכלוסייה 

ועיקרו הוא בהיותם מאכלסים ) 8.33ראו שם סעיף (על המכנה המשותף של מבנים אלו עמדנו כבר בדוח הביניים 

אמנם השוהים במבני הבריאות . לתקופות ארוכות או לשהות קצרה אוכלוסייה בעלת מגבלות קבועות או חולפות

 אך אין בכך כדי לפגוע בתמונה הקבועה של רציפות איכלוס מתמשך ובלתי פוסק של אוכלוסייה מסוג ,מתחלפים

כגון , לכך יש להוסיף שחלק ממבני הבריאות משמשים מקומות ריכוז לנפגעי אסונות המוניים. זה במבנים אלו

במקומות ). ב"שריפות וכיו(ואסונות אחרים ) ב"רעידות אדמה וכיו(אסונות טבע , מלחמה או פיגועים חבלניים

שאיכותם ועצם היכולת להעניקם תלויים פעמים , אלו ניתנים למאושפזים ולנצרכים האחרים שירותי בריאות

ובחלקן , כל אלו מחייבים שלמבני הבריאות יהיו תכונות ואיכויות השונות. רבות בהתאמת האכסניה לייעודיה

ש להקפיד שהמבנים יתוכננו כך שניתן יהיה ליתן בהם את סוגי בין השאר י. על הנדרש ממבנים רגילים, נוספות

, עמידות מוגברת במצבים קיצוניים, )וכל כיוצא בזה, חדרי ניתוח, מעבדות, סטריליזציה, בידוד(הטיפול המתוכנן 
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התחשבות במוגבלויות , יכולת הימלטות, נגישות נוחה מבחוץ, אוורור המותאם לתפקוד, מעברים מספיקים

 . שהם תולדה של עצם המהות של מבני בריאות, ייה הנזקקת להם ועוד כיוצא באלו צרכיםהאוכלוס

, צריך אפוא שתהא לתכנון ולבנייה של מבנים אלה משנה סדורה של נורמות משפטיות ומקצועיות 11.37

 בתחום תניא דמסייע לכך מצאנו בדברי בכירי העוסקים. המחקר והלימוד גיבשו אותן במהלך השנים, שהניסיון

אם כי הדגש הוא על , "בהוצאת הנחיות לבניה"אחד מהם אמר לנו שמשרד הבריאות מטפל . זה במשרד הבריאות

שכן בצד הקונסטרוקטיבי השוני לעומת מבנים רגילים אינו גדול והוא ממוקד בתחום , הצד הארכיטקטוני

, הנחיות"רד הבריאות מוציא בכיר אחר אמר לנו שמש. העומסים הגדולים יותר שצריכים להילקח בחשבון

לאחר שמצטבר אצלנו הידע ואנו רואים לחובה לחלוק את הידע בין , זה נעשה ביוזמה שלנו. מפרטים, פרוגרמות

 ".בתי החולים

היה מקום . שיש אפיונים מיוחדים למבני בריאות, שהייתה ברורה גם ללא שנאמרה, דברים אלו תומכים במסקנה

 הבנייה ומתווי מדיניות הבריאות בישראל יחברו יחדיו כדי לגבש נורמות הנוגעות אפוא לצפות שקובעי נורמות

 . הכל כמפורט בהמשך, כמו במקרים רבים אחרים גם במקרה זה נכונה לנו אכזבה, אולם. למבני בריאות

ze`ixad zecqen lr dlgd dwiwgd 

תקנות התכנון . ת מרוכזת למבני בריאותאין התייחסו, ובתקנותיו, 1965-ה"התשכ, בחוק התכנון והבניה 11.38

שבתוספת השנייה שלהן מצוי הריכוז הגדול ביותר של , 1970-ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(והבניה 

' לחלק ח' אחד החריגים היחידים לכך מצוי בסימן ג. שותקות כמעט לחלוטין בנושא זה, דרישות טכניות ממבנים

חריג אחר . חולים ומרפאות-ובהם בתי, דורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבורייםהדן בהתקנת סי, לתוספת השנייה

 . העוסק בבידוד התרמי,  לתוספת זו5.39מצוי בסעיף 

שניתן היה לתלות עליו סל שיש בו דרישות מיוחדות ממבני בריאות " וו"הדין היחיד היכול לשמש כ 11.39

א לפקודה מתנה 24סעיף . שתוקנה מדי פעם,  (!)1940 משנת זוהי פקודה מנדטורית. מצוי בפקודת בריאות העם

הוא , "המנהל"בקבלת אישור לכך מאת ) וכל כיוצא בזה, מרפאה, חולים-שהוא בית(הקמתו של מוסד רפואי 

אלא אם כן נרשם בידי " מורה שמוסד רפואי כזה לא ייפתח 25סעיף . המנהל הכללי של משרד הבריאות

כי "ובכלל זה , כי רישום כזה לא ייעשה אם לא מולאו התנאים כמפורט באותו סעיף קובע 27וסעיף , "…המנהל

בהוראת חוק זו גילה המחוקק ". הבניין או הבניינים והנוחויות הכלליות מניחים את הדעת מכל הבחינות, המגרש

 1940 בשנת סברנו שמאז חקיקת הפקודה. דעתו שצריך שיהיו סטנדרטים מינימליים שיש לקיימם במבני בריאות

אילו תנאים צריכים להתמלא כדי , ובפרסום ראוי, מחייב, ועד היום השכיל המנהל לגלות דעתו באופן מרוכז

הנורמטיבי נשאר מיותם " וו"דבר שגרם לכך שה, אולם מסתבר שלא רק שהוא לא עשה כך". דעתו תנוח"ש

, ה של משרד הבריאות קיים בנושא אחדחריג חלקי לנוהג ז. אלא שהדבר נעשה בכוונה תחילה, מנורמות מנחות

 .שלגביו דורש המנהל אישור מרשות הכבאות, הוא נושא כיבוי האש

לגבש מדיניות בתחום , והוא אף אינו רוצה, משרד הבריאות איננו סבור שהוא יכול, כפי שיפורט בהמשך 11.40

. ל התכנון שבמשרד הבריאותזאת באמצעות מינה, הוא אמנם עוסק בהוצאה לא סדורה של הנחיות בנייה. זה

ואולם את אלו הוא מפעיל רק כלפי , הנחיות אלו הן תוצאה של לימוד מהניסיון ואיסוף מידע מהנעשה בעולם

לא נעלם מאתנו שסעיף . אין לו עניין בהכוונה ובהשלטה של מדיניות כללית בנושא זה. בתי החולים שבבעלותו
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והכל בנושאים שפורטו , עניין פתיחתם של מוסדות רפואיים לפקודה הסמיך את המנהל להתקין תקנות ב33

 . אינם מתמקדים במבני הבריאות עצמם, ככלל, דא עקא שנושאים אלו. באותו סעיף

שהתקין , 1994-ד"התשנ, )מוסדות רפואיים לטיפול במשתמשים בסמים(חריג מסוים מצוי בתקנות בריאות העם 

בתקנות אלו מצויות שמץ נורמות המתייחסות לדרישות ממבנה .  לפקודה35שר הבריאות מכוח סמכותו בסעיף 

יוצא מן הכלל זה ממקד ביתר שאת את תשומת הלב להיעדרן של . המשמש למטרות טיפול במשתמשים בסמים

מנהל האגף לרישוי מוסדות רפואיים במשרד הבריאות מסר לנו כי , ואכן. כלל-נורמות לגבי מוסדות בריאות בדרך

צריך להציג ... מלבד נושא כיבוי אש , לא בודקים נושאים הנוגעים לבטיחות"של מוסד רפואי בהליך הרישוי 

 ."בפנינו אישור שירותי כבאות

הוא ) ובמקרים מסוימים גם הדין(הנוהג ; חולים מכוח הפקודה הוא רישיון תקופתי-הרישיון שניתן לבתי    11.41

 הטמון בהסדר כזה מבוסס על הציפייה שמעניק הרישיון יבחן וניתן לשער שההגיון, שהרישיון ניתן לשלוש שנים

זוהי דרך עקיפה לכפות אחזקה . מדי שלוש שנים אם המוסד שלו ניתן הרישיון עומד בתנאי הרישיון ובתנאי הדין

מעין ערובת אחזקה נאותה ובדיקות תקופתיות העומדת כחרב תמידית , נאותה על המוסד מקבל הרישיון

הגיון כזה מבוסס על נקודת המוצא שיש . לבל יתכחשו לחובת מילוי כל תנאי הרישיון, סדותהמתהפכת מעל המו

. ושיש צורך לקיימן גם עם חידושו של הרישיון, נורמות ברורות שהיה צורך לקיימן עם מתן הרישיון המקורי

, חת מוסד הבריאותאולם נוכח אוזלת היד הראשונית בכל הנוגע לקביעת תנאים הנדרשים ממבני בריאות עם פתי

בבתי "אכן אנשי משרד הבריאות אמרו לנו ש. אין זה כלל אפשרי שדווקא בחידוש הרישיון תשתנה המגמה

אך לא , בעיקר התאמת מיטות וסוגי הפעילות הרפואית, החולים הגדולים התהליך של החידוש הוא יותר טכני

 ".התנאים הבסיסיים

א לפקודה 25והיא הסמיכה את המנהל בסעיף , טיבי האמור ינוצלהנורמ" וו"הפקודה הניחה כנראה שה 11.42

. תקנותיה או תנאים שקבע המנהל, אם הוא הפר את הוראות הפקודה, "להורות בצו על סגירת מוסד רפואי"

הופכת הסמכה זו להיות אות מתה בכל הנוגע למבנים , בהיעדר נורמות ותנאים סדורים המתייחסים למבני בריאות

ואנו מתארים לעצמנו שהיד החותמת על צו סגירת מוסד ,  נוסף לכך זוהי סנקציה חריפה בקיצוניותה.ולבטיחותם

התוצאות הרות האסון שיכולות להיגרם מסגירת מוסד רפואי לאוכלוסייה הנזקקת . רפואי תרעד בעשותה כן

אנשי . עיל את סמכותוולא על נקלה יחליט בעל הסמכות להפ, לשירותי המוסדות הרפואיים למיניהם הן ברורות

, אם אינך סוגר": כלום-הכל או לא"כך שהסמכות האמורה היא מהסוג של -משרד הבריאות אכן קבלו בפנינו על

 .במצב כזה הסמכות איננה אפקטיבית כלל ועיקר. אין לך בארסנל כלי אחר להתמודד עם הבעיה

ושם בחקיקה תקנות הנוגעות למבני הסקירה הקצרה הזו לא תהיה שלמה אם לא נוסיף שפזורות פה  11.43

 1972-ב"התשל, )חולים-ציוד כיבוי בבתי(כך למשל הותקנו תקנות שירותי הכבאות . בריאות מכוח חוקים אחרים

 .1994-ה"התשנ, ) וולט1,000מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד (ותקנות החשמל 

קשה , לא ידידותית, החקיקה היא פזורה. י בריאותסקירה זו איננה מתימרת למצות את כל שנאמר בחקיקה על מבנ

, אפילו אלו הם פני הדברים. ומתקבל על הדעת שיש פה ושם הוראות נוספות המתייחסות למבני בריאות, לאיתור

היא התמונה של היעדר מארג נורמטיבי , אין בכך כדי לשנות את התמונה הכללית העולה מסקירה חטופה זו

 .ממבני בריאותהמרכז ומסדיר את הנדרש 

ze`ixad cxyn ly mixfege zeigpd 
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הנחיות "אנשי מינהל התכנון של משרד הבריאות מסרו לנו שהמינהל מוציא מדי פעם מה שמכונה  11.44

וכן באופן לא רשמי גם למוסדות בריאות שאינם , אשר מופצות למוסדות הבריאות הממשלתיים" תכנון

הנגיעה היחידה שיש בהנחיות תכנון אלו למבני בריאות היא ). והדסהלמשל שירותי בריאות כללית (ממשלתיים 

. וגם זאת באופן חלקי, וכן למערכות שונות במבנה כמו מיזוג אויר וחשמל, להיבט האדריכלי והפונקציונלי

מהטעם שלטענת משרד הבריאות היבט זה מרוכז בדיני התכנון , הנחיות אלו אינן מתייחסות להיבט השלד

 .והבניה

הוא השיב . נשאל אם יש להנחיות התכנון תוקף מחייב, האחראי להוצאת הנחיות התכנון, ש מינהל התכנוןרא

ל או "מה שכן מחייב זה חוזרי מנכ. אין לנו סמכות לחייב ולכן גם מה שיוצא זה המלצה אך לא חובה"שלדעתו 

 ". …חייב בתחום הזהאנו לא גוף מ. לכן רק אם זה באמצעותם זה יחייב. הנחיות של מינהל רפואה

האם בדומה לנהוג במשרד החינוך , ובהנחה שהוצאו, ביקשנו לברר אם הוצאו בתחום זה חוזרים או הנחיות כאלה

הבירור שעשינו העלה שכל . מצויות שם הנחיות הנוגעות למבני בריאות) 11.25ראו סעיף (לגבי מבני חינוך 

, 1993י מינהל הרפואה בשנת "חוזר זה הוצא ע". ת רפואהבטיחות במוסדו"שהוצא הוא חוזר הנושא את הכותרת 

לידע את מנהלי מוסדות הרפואה בעיקרי החוקים והתקנות ומשמעותם וכן לרכז את "ומטרתו לפי האמור בו 

 ..."נושאים הקשורים לבטיחות במוסדות רפואה"והכל בקשר ל" החומר הרלבנטי בנושא

וביניהן ,  מידות ותכונות אחרות שצריך שייושמו במבני בריאותעיון בחוזר מראה שיש בו אמנם הפניה למספר

אולם עיקרו של החוזר הוא ריכוז חלקי של חקיקה , מידות דלתות וכל כיוצא בזה, רוחב מעברים, גודל חלונות

, מטרת החוזר היא לידע את מנהלי מוסדות הרפואה על הדין החל בנושאים האמורים, כאמור. בתחומי בטיחות

חלה על מנהל , על היבטיה השונים, האחריות הכוללת לנושא הבטיחות במוסדות רפואה"י האמור בו משום שלפ

 ".מוסד הרפואה

המידות . מסתבר אפוא שהנתונים המבניים שהובאו בחוזר מתייחסים לעניינים בעלי זיקה להיבט הבטיחותי

ואף אינו מתיימר , והחוזר אינו, חותוהתכונות שיש להקנותן למבני בריאות לא הוזכרו אלא בקשר לחקיקת הבטי

ידי שירותי בריאות -הוצא על, ערוך ומעודכן יותר, עשיר, אוגדן מסוג זה. מדריך לבניית מוסדות רפואיים, להיות

 . ואליו נתייחס בהמשך) לשעבר קופת חולים כללית(כללית 

למי נועדות . ידי מינהל התכנון-נוכח כל האמור לעיל לא ירדנו לפישרם של הנחיות התכנון המוצאות על 11.45

משרד . כל שנוכל לומר הוא שקשה למצוא הגיון בפעילות האמורה. הנחיות אלו ומהו תוקפן נשאר בבחינת נעלם

תחת זאת . ורמה מינימלית בתחומי הרפואה השונים ובכלל זה במבני בריאות, משטר, הבריאות צריך לקבוע סדר

תצוגת הנורמות הקיימת היא . של נורמות סדורות בתחום מבני הבריאותהוא איננו עושה דבר לקביעה ולהשלטה 

. והיא איננה משדרת העברת מסרים ברורה לנזקקים לנורמות אלו לצורך תכנון ובנייה, לקויה ולא ידידותית

אלא גם במארג , הדברים חמורים עוד יותר נוכח העובדה שאין מדובר בענייננו רק במשנה לא סדורה של נורמות

 .וע ולא שלםקט

ידי -הרעה החולה במצב כזה קשה שבעתיים נוכח העובדה שמבני בריאות נבנים ומוחזקים גם על 11.46

חולים כלליים נמנים שירותי -ממשלתיים המחזיקים בתי-בין הגופים הלא. ידי גופים אחרים-הממשלה וגם על

-בריאות שבבעלות המדינה מופעלים עלמבני ה. ויש עוד אחרים, בתי החולים הדסה ושערי צדק, בריאות כללית

יש עוד מאות מבני בריאות שיש בהם , לצד בתי החולים הכלליים. שהוא גם הבונה חלק מהם, ידי משרד הבריאות
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, בעלויות פרטיות, ובהם עמותות, ידי עשרות גופים שונים-המוחזקים על, מיטות אשפוז) בהיקף גדול או קטן(

 .ן גם המדינהובחלק קט, שירותי בריאות שונים

, להשליט נורמות בנייה הנראות לה רצויות, באמצעות משרד הבריאות, גם אם נצא מהנחה שהממשלה יכולה

הרי שיכולת זו איננה קיימת ככל , זאת מכוח הזכות הקניינית שיש לה במוסדות הבריאות שבבעלותה, בביתה היא

זכות "ביתה שלה אין המדינה מפעילה את אולם מסתבר שאפילו ב. שמדובר במבני בריאות שאינם בבעלותה

כמעט , חולים ממשלתי לפעול בתחומו לשם בנייה נוספת ועשיית שינויים-שכן בפועל יכול כל בית, שלה" הקניין

המקורות הכספיים המשמשים לכך אינם , שכפי שיתברר מההמשך, ובלבד, מבלי שמשרד הבריאות יתערב בדבר

 . מתקציב המדינה

צפה ועולה ביתר שאת , גבלת הזו של משרד הבריאות על הליכי הבנייה של מוסדות בריאותנוכח השליטה המו

 . מה היא משרתת ולמי בעצם היא נועדת, הקושיה הנוגעת לפישרה של המדיניות של הוצאת הנחיות ומפרטים

zillk ze`ixa izexiy ly zeigpde mildp 

שמעמד משרד הבריאות , נמצאים בבעלות המדינההזכרנו לעיל את העובדה שלצד מוסדות בריאות ה 11.47

. חולים ומוסדות רפואיים אחרים הנמצאים בבעלויות שונות אחרות-יש בתי, "בית-בעל"בהם הוא מעמד של 

 .שירותי בריאות כללית היא בעלת הרשת הגדולה ביותר של מוסדות רפואיים שאינם ממשלתיים

והיא , הן בצד המהות והן בצד התצוגה הנאותה,  שתואר לעילשירותי בריאות כללית חשה כנראה בחסר בנורמות

שנועד להנחות את מוסדותיה , "קובץ נהלים והנחיות בטיחות" מהדורה מעודכנת של 2002טרחה ופרסמה במרס 

הוראות לגבי תכנון מבנים חדשים או ביצוע , בקובץ יש ריכוז של הוראות דין החלות גם על מוסדות בריאות. שלה

 . והנחיות ארגוניות ותפקודיות שמטרתן יצירת משטר של אחזקה נאותה ובקרת בטיחות, במבנים קיימיםשיפוצים 

וכן לפקודת הבטיחות , ותקנותיו, הקובץ כולל בין השאר הפניה לחוק ארגון הפיקוח על העבודה 11.48

ובכלל זה , שוניםהמטרה העיקרית של חקיקה זו היא להיטיב את סביבת מקומות העבודה בהקשרים . בעבודה

מצויים גם , בין מקומות העבודה שאליהם מתייחסות חלק מהתקנות שהותקנו לפי חוקים אלו. בתחום הבטיחות

זאת בקובעה מנגנוני בקרה ופיקוח , חקיקה זו נוגעת בשוליה גם בבטיחות המבנים. חלק ממוסדות הבריאות

להבטיח את המשתמשים במבנים אלו בדרך ,  השארבין, אשר תפקידם הוא, )'ממונה בטיחות ונאמן בטיחות וכו(

בהסרת סיכונים , בין השאר, במסגרת זו מטפלות התקנות. של הסרת סיכונים במבנים או במערכות המותקנות בהם

שירותי בריאות כללית , כאמור. וכל כיוצא בזה, מעבדות למיניהן, גזים, אוויר-מיזוג, שמקורם במערכות חשמל

 . בתוך הקובץ האמורקיבצה גם נורמות אלו

מרוכזים סיכונים רבים , חולים-עורכי קובץ זה היו ערים לכך שבמוסדות רפואיים שונים ובהם בתי 11.49

חומרים פוגעים וכל , קרינה מייננת, יש במוסדות אלו רעלים וגזים מסוכנים. הנובעים מהפעילות המיוחדת שלהם

היבטים אלו . להביא בחשבון את הסיכונים הטמונים בהםכיוצא באלו גורמים שהטיפול והעשייה בהם חייבים 

 .הבקרה והאחזקה גודשים את עיקר הקובץ האמור, של אופן ודרך העשייה

כמו גם מדרך , אי אפשר שלא להתרשם מהבנת עורכי הקובץ את הצורך בריכוז ידידותי של נורמות חשובות אלו

שבמקרה הטוב תשפיע על , ידי גורם פרטי-לדא עקא שמדובר במלאכה שנעשתה ע. הביצוע הנאה והברור
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סברנו שראוי להזכיר דבר קיומו של קובץ נורמות . המוסדות הרפואיים הנמצאים בשליטת שירותי בריאות כללית

אין ספק שהצורך בהוצאתו לאור של קובץ . זה בסקירה הכללית העוסקת בנורמות המתייחסות למבני בריאות

ממויינות וידידותיות המתייחסות למבני בריאות ,  היעדר נורמות בנייה מרוכזותנורמות כזה נובע ממצב התוהו של

 .והמחייבות את כל העוסקים במלאכה

 dikxxide zeixg`–i` -zexida 

בהיותו מיניסטריון האחראי על , בדוח הביניים הזכרנו את התפקיד הדואלי שמשרד הבריאות ממלא 11.50

, ובהיותו בעלים של מוסדות רפואיים ומבני בריאות, צד אחדתיפקוד תקין של כל מערכת הבריאות מ

משרד הבריאות . הקו המבדיל בין השניים איננו תמיד ברור. מצד שני, שהתייחסותו אליהם היא התייחסות קניינית

. ואיננו אחראי לכל מוסד בריאות שאיננו ממשלתי, עצמו גורס שהוא אחראי אך ורק למוסדות בריאות ממשלתיים

ראו דוח (קל -ות זו באה לביטוי מעשי בטיפול או בחוסר הטיפול של משרד הבריאות בנושא תקרות הפלמדיני

 ).8.46 עד 8.42סעיפים , הביניים

יש שבנייה או תוספת בנייה או . השליטה הקניינית של משרד הבריאות על מבני בריאות ממשלתיים איננה מלאה

ואולם יש גם . בשליטת משרד הבריאות, לצורך זה, הנמצא, נהשינויים במבנים רפואיים נעשים מתקציב המדי

, יש שבית החולים. חולים-כביכול המכונה בית" אישיות משפטית"שהיוזמה לפעילות כזו היא של אותה 

מחליט להוסיף ולבנות או לעשות שינויים , קרנות ואמצעים כספיים אחרים, תרומות, באמצעות קרן ידידים

 המצבים הוא שבעוד שלמשרד הבריאות יש שליטה על אופן ודרך ביצוע הבנייה בחלופה השוני בין שני. במבנה

 .אין לו כמעט שליטה כזו בחלופה השנייה, הראשונה

מי מכתיב , מי נושא באחריות לבנייה. בהירויות בשאלות ארגוניות ומשפטיות שונות-מצב כזה יוצר בהכרח אי

האם , מי מכתיב את המדיניות הכרוכה בנושאים אלו,  בבנייה יחולואיזה נורמות בנייה ונורמות אחרות הקשורות

-אי. לפחות בהיבטים העיקריים שעל בסיסם מוקמים מוסדות רפואיים או מבני בריאות, בכלל ישנה מדיניות אחת

ראש מינהל התכנון במשרד . בהירות נוספת בכל הנוגע לאחזקה של כל המבנים הללו-בהירות זו גוררת אחריה אי

, "כל נושא האחזקה והתחזוקה השוטפת של המוסד הוא באחריות מנהל מוסד הבריאות"ריאות אמר לנו כי הב

שכל , מסוג זה לגוף בלתי ברור היא מספקת כדי ליצור מארג ארגוני מוצק וברור" הסבה"ואולם איננו סבורים ש

 .נכון על מה היא מופקדת-אחת מזרועותיו יודעת אל

" פיצול אישיות"האם נוצר בעקבותיו . ו להבין את הגיונו של הסדר ארגוני זהעם כל מאמצינו לא הצלחנ

או על אורגן אחר , )?חולים-מנהל בית(כשהמדינה מסירה מעצמה אחריות ומטילה אותה על אורגן פרטי כביכול 

חולים -כנגד מסקנה בלתי ברורה זו שמענו ממנהל בית? או על גורם אחר לא ברור, )?הנהלת בית החולים(שלה 

והסמכות בידי משרד הבריאות ובעיקר משרד , נוצר מצב אבסורדי שבו האחריות מוטלת על מנהל בית החולים"ש

 ".האוצר

ארגון פונקציונלי לא סדור והיעדר ראיה והנחיה כוללנית הם המאפיינים את הטיפול בכל , אחריות לא ברורה

ההשלכה על בטיחות מבני .  תוספות ושינויים בהםכמו גם לעשיית, הנוגע להקמתם ולאחזקתם של מבני בריאות

 .הבריאות יכולה להיות קשה
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נפגע גם בביתו שלו , יד פונקציונלית-בקהות ארגונית ובאוזלת, סדר נורמטיבי-אין תימה שמערך המתאפיין באי

 .מכל התופעות הללו

שניתן "שאמר בין השאר , באחת מישיבות הוועדה העיד יועץ בכיר לתשתיות ואחזקה במינהל התכנון 11.51

הבינונו ". כולם"השיב , ומי הם, חולים כאלו-וכשנשאל אם יש בתי, "4חולים ממשלתי ללא טופס -להפעיל בית

משום שלא בשלו , חולים- לא ניתן לאף בית4מדבריו שהוא מכוון לכך שאישור התחברות לתשתיות לפי טופס 

, )ורשויות הכבאות בראשן(בכך שרשויות שונות , ת בחלקהלפחו, מציאות כזו נעוצה. התנאים המזכים אותו לכך

לשדרג גם את נורמות הבנייה שלפיהן נבנו , מחייבות כל אימת שנעשית בנייה חדשה בתחומי אתר בית החולים

כדי חוסר היכולת -ההוצאה התקציבית הכרוכה בכך יכולה להיות גדולה עד. מבנים ישנים יותר של בית החולים

 אם לא –" אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי"בית החולים ניצב במקרים כאלו במצב של . לעמוד בהשל בית החולים 

 . יפר את הוראות החוק–ואם יפעיל , יפעיל את בית החולים ייפגע הציבור

זוהי בעיה כללית שאנו . איננה מיוחדת לבתי החולים, בעיה זו של החלת נורמות חדשות על מבנים קיימים

אלא את , הדיון בנושא זה כאן לא נועד לבחון את עצם בעיית השדרוג). 19.21ראו סעיף (פרד עוסקים בה בנ

שלפי שהוצהר בפנינו היא נגועה בעבריינות כללית של כל בתי החולים הפועלים בלא שניתן , הפרקטיקה הנוהגת

 .4להם טופס 

.  מפיהם איך הם מתייחסים למצב זהזימנו את אנשי משרד הבריאות הרלוונטים פעם אחר פעם כדי לנסות להציל

" קמפוס"הרי שהם מנצלים את חיבורי החשמל והמים שיש ל, ידם-אם הבינונו נכון את אופן הצגת הדברים על

 . 4בלי שהם מקבלים את האישור לכך בטופס , ידי חיבורם הפיסי למבנים החדשים-זאת על, חולים-של כל בית

ו אלמלא יש בה סימפטום לאי הבהירות הכללית האופפת את העשייה לא היינו נכנסים לפרשה מביכה ז 11.52

איש אינו נותן דעתו על קביעת מדיניות תכנון וביצוע , אין נורמות ברורות. במבני בריאות) תוספת ושינוי, הקמה(

 .גם לא על מה שצריך או שאינו צריך להיעשות מכוח הדין, אחידה והשלטת פיקוח ובקרה

, אפילו כשהם נעשים בתוך קמפוס בית החולים,  כי כשם שהקמה או שינוי או הוספת בנייהפני הדברים ברור-על

) שהוא חלק ממלאכת הבנייה(בזק וחשמל , אף החיבור של מים, מחייבים היתר וכפופים לדיני התכנון והבניה

יננו אלא מתן  א4טופס . החוק מחייב מילוי תנאים מסוימים בטרם ייעשה כך. צריך להיות כפוף לאמור בחוק

 . אישור לקיום תנאים אלו

miniiw ze`ixa ipana zegihad 

מתבטא , הכל כמפורט לעיל, אין תימה שאחת מהתוצאות של המערך הנורמטיבי והמערך המטפל 11.53

לא בדקנו לעומק עד היכן חלחלו סיכונים אלו ואולם שמענו . בקיומם של מבני בריאות שטמונים בהם סיכונים

, כך למשל. וזאת בלשון המעטה,  הבריאות כי מצב הבטיחות של בתי החולים אינו משביע רצוןמאנשי משרד

חולים מסוכן בנושא של -אם מכבי אש יטענו שבית"ש, נמסר לנו מיועץ בכיר למינהל התכנון במשרד הבריאות

מות לחוק החשמל ידוע לנו שלא כל מערכות החשמל מותא. אז היה צריך לסגור את כל בתי החולים, בטיחות אש

כל בתי החולים אינם . פי פיקוד העורף-בבתי החולים אין תנאי מיגון ומקלוט כנדרש על. לאתרים רפואיים

מכאן שצריך לסגור את כל בתי החולים בארץ . למעט מבנים שנבנו בשנים האחרונות, עמידים לרעידות אדמה
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וזה . יש צורך בהשקעה של מיליארד ורבע שקליםכדי לעמוד בדרישות הללו . כלומר לתקצב, או לתקן, ומיידית

 ".לגבי כלל המערכת

ידי משרד הבריאות אשר לגביו -נמסר לנו שנעשה סקר על, חולים לרעידות אדמה-בעניין עמידות בתי 11.54

בבית החולים פוריה נמצא , כך למשל". המסקנה היא שרוב בתי החולים לא יעמדו ברעידת אדמה: "נאמר לנו

. לדיאליזה ולחדרי המיון אינם עמידים לרעידות אדמה, למחלקת ילדים, משמשים לטיפול נמרץ פנימישבניינים ה

ושאותם אנו , חולים הם חלק מהמבנים שתיפקודם התקין מיד לאחר רעידת אדמה הוא הכרחי-ויש לזכור שבתי

 25.2ראו סעיפים (ה ממליצים לחייב בדרישות מיוחדות שיבטיחו במידת האפשר את עמידותם בשעת רעידת אדמ

 ).25.6עד 

חרף ההוראה , כך שמרפאות קופות החולים אינן מותאמות לנכים-מדוחות מבקר המדינה למדנו על 11.55

משרד מבקר המדינה בדק את : " נאמר בעניין זה2001ב לשנת 52' בדוח מבקר המדינה מס. בתקנות הבנייה

… שאף לא אחת מהמרפאות שנבדקו , יקה העלתההבד… .  מרפאות להוראות תקנות התכנון15התאמתן של 

 ". מותאמת לאנשים בעלי מוגבלות

אין צריך להכביר מלים כדי לומר שמחדלים אלו רחוקים מלמצות את כל הסיכונים המצויים במבני הבריאות 

 ). ואילך23.25ראו סעיף (למתואר לעיל , לפחות חלקי, גם בעניין זה המלצותינו ינסו ליתן מענה. לסוגיהם

miipnf mipane miipend mirexi` miynynd zenewn 

gizt 

את , בין השאר, הטילה עלינו לבדוק,  על הקמת ועדת החקירה29.5.2001החלטת הממשלה מיום  11.56

המשמשים אירועים . …מכלול השאלות המקצועיות והמשפטיות הנוגעות לאחריות על בטיחות מבנים ומקומות"

". …נופש וספורט לפי חוק רישוי עסקים והתקנות מכוחו, ל הכרוך בעינוג ציבוריוכ, משתתפים-ציבוריים רבי

, תיאטראות(בין שהם נערכים במבנים קבועים , לב שההחלטה מתייחסת לכל האירועים רבי המשתתפים-יושם אל

הם ובין כש, )למשל אוהלי קרקס גדולים(בין כשהם מתקיימים במבנים ארעיים , )ב"אולמות קונצרטים וכיו

יכול להיות להם כיסוי , כשמדובר באירועים במבנים ארעיים או במקומות פתוחים. נערכים תחת כיפת השמים

להלן (גשרים וכל כיוצא בזה , דרכים, גדרות, במות, מדרגות, מושבים, חלקי כלשהו ומיתקנים שונים כגון יציעים

 . והכל בין זמניים ובין קבועים, )מיתקני עזר –

תהא ,  מקופלת הנחה שריכוז גדול של אנשים מחייב התייחסות מיוחדת בהיבט הבטיחותבהחלטת הממשלה

על הנחה . ויהיו מיתקני העזר הזמניים או הקבועים אשר מוצבים במקום אשר יהיו, האכסניה המארחת אשר תהא

עומס יתר , משלכך ל. שהרי כולנו יודעים שבריכוז גדול של אנשים טמונים סיכונים שונים, כזו אי אפשר לחלוק

אדם -של בני" מפולות", יכולת לשלוט על הסדר-צפיפות היכולה לגלוש לפורענות בשל אי, היכול לגרום לקריסה

, זמנית-בו, כשכל הקהל מנסה, )התמוטטות וכל כיוצא בזה, חבלה, אש(היכולות להיגרם מאירוע פתאומי 

 . תויש עוד סיכונים רבים שמקורם בסיבות אחרו, להימלט מהמקום



ק  ר 1פ ב: 1 ר    מ ו ב י צ ה ת  א ם  י ש מ ש מ ה ם  י ח ו ת פ ת  ו מ ו ק מ ו ם  י י ד ו ע י י ם  י  165 | נ

דוגמאות לכך הן . אסון במקומות שבהם מרוכז קהל רב-לאלו יש להוסיף סיכונים חיצוניים שיכולים להיות הרי

של הקצאת מקומות ישיבה או של יכולת , ארגון לקוי של נקודות כניסה ויציאה, היעדר דרכי גישה מספיקים

חוסר , ) בהם פוטנציאל של אלימותדוחק ועצבנות שיש, דבר היוצר הצטופפות(צפייה או שמיעה של המופע 

שילוט ואמצעי , היעדר תאורת חירום, אוורור לא מספיק, באמצעי מניעת אש וכיבוי אש ובאמצעי עזרה ראשונה

ארגון , )משטרה וכל כיוצא בזה, א"מד, כבאות(חוסר תיאום עם הרשויות המספקות שירותי חירום , כריזה לקויים

א מנינו אלא מקצת מהגורמים שיכולים לגרום לפורענות בכל אירוע שבו ול, לקוי של אבטחה והצבת סדרנים

 .נאסף קהל רב

כדי להמחיש את ההיקף הגדול של היבטים הצריכים להיות , די בפירוט חלקי זה של הסיכונים ושל הגורמים להם

 יש ריכוז את הסיכונים המקופלים בכל אירוע שבו, ולפחות למתן, מעורבים ומובאים בחשבון במאמץ לנטרל

היבטים אלו כוללים את יציבות המבנים והמיתקנים השונים ואת יכולתם לשאת בעומסים . אדם-גדול של בני

את היבטי הבטיחות , )פתחי מילוט וכיוצא בזה, רוחב מעברים(את היבטי הבטיחות בתחום האדריכלי , הנדרשים

את היבטי הבטיחות , )חירום וכל כיוצא בזהתאורת , שילוט והארה של מקומות יציאה, כריזה, חשמל(הכלליים 

בהתחשב בטיב האירוע ובהרכב קהל (את ההיבטים של השלטת הסדר הציבורי , של דרכי הגישה והיציאה

מטרדי רעש וזיהום אויר וכל כיוצא , הפרעה לאיכות החיים וליכולת התפקוד(את היבטי הסביבה , )המשתתפים

 .והיבטים רבים אחרים, האת היבטי הצפיפות ויכולת התפוס, )בזה

ידי דיסציפלינות עצמאיות שיש להן תורה סדורה הנותנת מענה לרבות -רבים מהיבטים אלו מטופלים על

אך הם , היבטים אחרים אינם עניין לדיסציפלינות עצמאיות). היבט היציבות והעומסים, למשל(מהבעיות 

בהיבטים אחרים נדרשת הפעלת שיקול דעת של . ידי נורמות שמקורן במחקרים או בניסיון מצטבר-מטופלים על

 . בעלי סמכות וניסיון

אדם היה מחייב אותנו להרחיב את מעגל -לימוד כל התורות והידע בנושא התקהלויות המוניות של בני    11.57

היקף הנוסף על -כדי להשתלט על חומר רב, ידי הוועדה ולהאריך את תקופת פעולתה-הצוותים המועסקים על

על היקפו הפוטנציאלי של החומר הנוסף ניתן . ה הרחבה מאוד של העניינים האחרים שנמסרו לטיפולנוהיריע

, משרדי שנתמנה מכוח החלטת ממשלה כדי לבחון נושאים הקשורים לאירועים המוניים-להסיק מכך שלצוות בין

הבנתנו שלנו .  בנושא זהנדרשו ארבע שנים כדי להקיף את החומר הרלוונטי הרב וכדי להגיש מסקנות והמלצות

שהציפייה היא שהוועדה תתמקד בעיקר בבטיחות , ואלו היו גם המסרים שקלטנו מהציבור המעוניין, הייתה

הסדרים , עניינים, שבה מעורבים נושאים, במטרה זו, ואכן. ובדרכים הטובות ביותר להשגת מטרה זו, המבנים

אלא מתוך בחירה מודעת , הדבר לא נעשה בהיסח הדעת. דתנוריכזנו את עיקר עבו, ותחומי ידע בהיקף רחב מאוד

התחזקנו בדעתנו משנוכחנו שדרך זו לוכדת מניה וביה חלק ניכר . של התוואי שבו ראינו את עיקר תפקידנו

זו נובעת מכך שכאשר אותם אירועים מתקיימים " לכידה". "האירועים הציבוריים רבי המשתתפים"מנושאי 

 .     שאליה כוונו עיקר מאמצינו, ג בחלקה הגדול כמוצר לוואי של הטיפול בבטיחות המבניםהבטיחות תוש, במבנים

החלות על אירועים רבי משתתפים המתקיימים , שאינן קשורות במבנה עצמו, נורמות הבטיחות האחרות 11.58

היקף - רבותהן, אלא במקומות פתוחים, משתתפים שאינם מתקיימים במבנים-במבנים כמו גם באירועים רבי

מהסיבות שפורטו , בכל אלו לא ראינו יכולת להתעמק. ומעורבות בהן תורות מקצועיות לא מעטות, פנים-ורבות

כוונתנו . שכן אחרים עשו זאת בצורה רחבה ומעמיקה, מתברר כי גם אין צורך אמיתי שאנו נעסוק בכך. לעיל

, נציגי המשטרה ואת נציגי משרדי הפניםשכלל את , משרדי בנושא מופעי חוץ רבי משתתפים-לצוות הבין

 .  של הממשלה22.10.95 מיום 6215' שהוקם מכוח החלטה מס, החינוך והמשפטים, התיירות, הבריאות
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 נפצעו במהלך 108ושבו קיפחו חייהם שלושה אנשים ועוד , 1995האסון שארע בפסטיבל ערד שהתקיים ביולי 

,  קריסת גשר המכביה14.7.97-במהלך עבודתו ארעה ב. וות זההוא שעמד ברקע מינויו של צ, ההתכנסות באתר

אסון זה גרר הקמת .  אנשים69שגרמה למותם של ארבעה ספורטאים מהמשלחת האוסטרלית ולפציעתם של 

כן שמע הצוות סקירות מגורמים מקצועיים רבים שיש להם זיקה . ועדה ציבורית שמסקנותיה הובאו בפני הצוות

משתתפים -וצפה בדרך שבה מאורגנים ומתארגנים הלכה למעשה אירועים רבי, םמשתתפי-לאירועים רבי

נוסף על כל אלו למד הצוות את שנאמר בדוח ועדה ציבורית שהוקמה בארצות . שהתקיימו במהלך שנות פעילותו

וות הצ. אוהיו,  איש במהלך קונצרט רוק המוני בסינסינטי11שבו נהרגו , 1979הברית בעקבות אסון שארע בשנת 

הבטיחות והרווחה באירועי מוסיקה , למד גם את הנחיות משרד הפנים הבריטי בכל הנוגע לשמירה על הבריאות

 .וגם את הנאמר בתקני בטיחות אמריקאיים ואנגליים, ואירועים דומים

שיש ,  דוח מעמיק ומקיף מאוד1999משרדי ישב על המדוכה ארבע שנים ובסופן הוציא בספטמבר -הצוות הבין

 .  גם הצעת חוק והצעת תקנות ליישום ההמלצותבו

שבה הוטל על השר לביטחון ) 482שמספרה ( החלטה 22.7.2001וזו קיבלה ביום , דוח הצוות הוגש לממשלה

התנאת מתן היתר לקיום אירוע רב , ובין השאר, פנים ועל שר הפנים לקדם בדחיפות הליכי חקיקה כמוצע בדוח

). היום שר התעשייה המסחר והתעסוקה( במתן אישור של שר העבודה והרווחה משתתפים לפי חוק רישוי עסקים

מאוחר יותר קמו עוררים . המגמה היא שהשר יסמיך אנשי מקצוע בתחום הבטיחות והם אלו שיתנו את האישור

ולפי הבירורים שעשינו לא חלה התקדמות של ממש ביישום , על הדוח ועל חלק מן ההמלצות הכלולות בו

 .גם לא ביישום המלצות חלופיות, הצוותהמלצות 

ונוכח העובדה שכניסה מעמיקה , ידי הצוות האמור-נוכח העובדה שנושא הבטיחות במקומות פתוחים נבדק על

, הסתפקנו בסקירה תמציתית של המצב הקיים, הייתה מצריכה תשומות של זמן וכסף, ידינו-על, לנושא זה מחדש

ובדיון במספר היבטים ,  להחילן על מבנים שייעודם הוא קליטת ציבור רחבבטיפול בנורמות בטיחות המבנה שיש

 .כמפורט להלן, נוספים

zniiwd dwiwga zeira xtqn 

, 1965-ה"התשכ, חוק התכנון והבניה: שלושה חוקים נוגעים לסוגיית הריכוז של ציבור במקום מסוים 11.59

 .  1962-ג"התשכ,  ציבורייםוחוק הבטיחות במקומות, 1968-ח"התשכ, חוק רישוי עסקים

 .נבחן להלן מספר היבטים מעוררי קושי בכל אחד משלושת החוקים הללו

 1965-ה"התשכ, חוק התכנון והבניה .א

אינה , השאלה איזה מבנה טעון היתר בנייה או שימוש ועל כן צריך לעמוד בתנאי חוק התכנון והבניה 11.60

הוא , אדם-במקום ריכוז של בני" מיתקן עזר"שהוא לפי הגדרתנו , רגל-האם גשר ארעי למעבר הולכי. נקיה מספק

? האם אוהל ענק הנמתח לצורך קיום מופעי קרקס או התעמלות הוא מבנה כזה? מבנה שעליו חל החוק האמור

והאם ? האם יציעים ומושבים המותקנים במגרש ספורט או לצורך צפייה באירוע חגיגי הם מבנה במובן האמור

 ? לשאלות אלה תלויה בהיותם של מיתקנים אלו מיתקנים ארעיים או מיתקני קבעתהיה התשובה
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מבנים או מיתקנים המשוחררים מעולו . משפטית בלבד-איננה תאורטית, ובדומות לאלו, ההכרעה בשאלות אלו

ו חלים עליהם אמנם חובות הכלולות א. משוחררים ממשטר הרישוי והפיקוח שבחוק זה, של חוק התכנון והבניה

ולעתים גם חובות ישירות יותר הכלולות או נובעות ) למשל דיני הנזיקין והדין הפלילי(נובעות מהדין הכללי 

ואולם הם יהיו , לפי הנסיבות, או אחד מאלה, מחוק רישוי עסקים ומחוק הבטיחות במקומות ציבוריים

ים לחוק התכנון והבניה חלות על מבנים הכפופ, לעומת זאת. מתחולת דיני תכנון המבנה, כאמור, משוחררים

בכפיפות , בהיבטים אדריכליים, ובהן נורמות תכנון המבנה העוסקות ביציבות המבנים, ההוראות לפי חוק זה

פועל יוצא מכך הוא . ועוד) פיקוח עליון ופיקוח רשויות שלטוניות, אחראי לביקורת, למשל(לפיקוח על ההקמה 

, גבוהה יותר) בהנחה שהוראות החוק מקוימות(התכנון והבניה תהיה שמידת הבטיחות של מבנים הכפופים לחוק 

 . והציבור המתרכז במקומות כאלו יהיה בטוח יותר

ללא קבלת היתר , וכל הוספה לו ותיקון בו,  את הקמתו של בניין145חוק התכנון והבניה אוסר בסעיף  11.61

סלילתה , התווייתה של דרך" חל גם לגבי האיסור. ומכפיף את בנייתו להוראות החוק והתקנות לפיו, לכך

וכן לגבי כל עבודה אחרת בקרקע ובניין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש , "וסגירתה

ההגדרה . יהא החומר שממנו הוא בנוי אשר יהא, "כל מבנה"ל כ" לחוק הנ1מוגדר בסעיף " בנין. "הטעונים היתר

שטח קרקע , או לתחום, או מיועדים לגדור, וכיוצא באלה הגודרים או תוחמיםגדר , סוללת עפר, קיר"כוללת גם 

, מבני דרך, לרבות מסילת ברזל, חיים-רגל או בעלי-הולכי, תוואי למעבר רכב"מוגדרת בחוק כ" דרך". "או חלל

ולרבות , בצד הדרך או מתחת לה, חפיר ומעביר מים, קיר או סוללה למניעת רעש וכן תעלה, קיר תומך, אי תנועה

גשר או מנהרה לרבות חפיר או סוללה , מחלף"כולל ") דרך"הכלול בהגדרת " (מבנה דרך". "מיתקני דרך

אבן "כוללים ") דרך"הכלולים אף הם בהגדרת " (מיתקני דרך". "המצויים בתחילתו או בסופו של אחד מאלה

בהיות כל ".  קריאה לעזרה ותמרורעמדת, מיתקן איסוף אשפה… רמזור, עמוד תאורה, מעקה, מחסום, גדר, שפה

 .בנייתם ושינויים אסורים ללא קבלת היתר מהוועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, אלו בניין או דרך

עינינו הרואות שהחיוב בקבלת היתר לפי חוק התכנון והבניה משתרע על פעילות נרחבת מאוד של בנייה ושימוש 

מענה מדויק לשאלה אילו מבנים נלכדים בחוק התכנון , היא כשלעצמה, אך יריעה רחבה זו איננה נותנת. אחר

, בדוננו באירועים רבי משתתפים מתמקד ענייננו בין השאר במבנים ארעיים. והבניה ואילו משוחררים מהוראותיו

השאלה היא האם ברשת החוק נלכדים מבנים . משום שאלו מוקמים פעמים רבות במקומות שבהם מתרכז ציבור

, בימות, רגל-גשר להולכי, יציעים, גג הנפרש מעל בריכה בעונת החורף, אוהל קרקס, סככה, ים כגון סוכהארעי

קרוואנים המוצבים זמנית , האסיף וכל כיוצא בזה, הבציר, מבנים חקלאיים המוצבים בשדות לעונות הקציר

, מיתקנים ארעיים אחריםועוד עשרות סוגים של מבנים יבילים ו, למטרת מגורים או למטרת משרד מכירות

 .המותקנים למטרות שונות

השימוש , הקמת מבנים ארעיים"להתקין תקנות בדבר , לחוק התכנון והבניה) 4(265בסעיף , שר הפנים הוסמך

ואינה מוציאה " קבע"אינה נוקטת לשון " בנין"יחד עם העובדה שהגדרת , מהוראה זו". בהם ומועד פירוקם

בתקנות הבנייה יש חלק העוסק בבתים . לכאורה כי החוק חל גם על מבנים ארעייםעולה , מתחולתה מבני ארעי

בנין בן "שם היא " ארעי-בית יביל"ההגדרה של ). ט לתוספת השנייה לתקנות הבנייה"חלק י(יבילים ארעיים 

". …קומה אחת שבו יחידת דיור אחת או שתי יחידות דיור ושמשקלו ומידותיו מאפשרים העברתו ממקום למקום

פי היתר יהא פטור מקיום יתר הוראות התוספת השנייה למעט -ארעי על- קובע כי המקים בית יביל19.02סעיף 

אולם פרט לכך לא מצאנו .  של מכון התקנים412כ "אם קוימו בהקמת הבית הוראות מפרט מפמ, ז שבה"חלק ט

 .כל התייחסות למבנים ארעיים בחוק או בתקנות לפיו
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הארעיות , ניות או בארעיות של מבנים או מיתקנים למיניהם משום שכפי שכבר אמרנוהתרכזנו בזמ 11.62

מופעי ספורט , דוגמאות טובות לכך הם קרקס. מאפיינת רבים מהמבנים המוקמים באתרים שבהם מתרכז הציבור

 אירועים ,מופעי בידור המוניים בפארקים ובגנים, כנסי מוסיקה לסוגיה, )דוגמת חלק מאירועי המכביה(רבים 

, פעמית-ועוד כיוצא באלו מופעים הנערכים חד, בחופי רחצה או על גדות נהרות, בבריכות, למיניהם באתרי נוף

 .שונים, ולעתים גם פרטיים, או לאורך תקופה קצרה מוגדרת במקומות ציבוריים

נה הכפוף לחוק בין הקמת מב, פער התשומות הכספיות שעליהם להשקיע, מנקודת הראות של יזמי מופעים אלו

הדחף להוציא את . יכול להיות לעתים גדול מאוד, התכנון והבניה לבין הקמת מבנה שאיננו כפוף לחוק זה

 . המבנים והמיתקנים במופע מסוים מכפיפות לחוק זה היא לכן ברורה

ים בנושא אין בחוק התכנון והבניה ובתקנות לפיו הסדרים מפורש, למרות ששאלה זו צפה ועולה בהקשרים שונים

-וסופה של אי, ודאות-אי הבהירות היא כר פורה לאי. בהירות-זו של הדין היא קרקע פוריה לאי" שתיקה. "זה

היעדר הסדר חוקי ברור חייב את הפסיקה להיכנס לעובי הקורה כל אימת שהתעוררה . בטיחות-ודאות הוא אי

ונראה כי בנושא זה , ות במצבים כאלוקשה לומר שעלה בידי הפסיקה להבהיר מהן הנורמות החל. שאלה כזו

נביא רק דוגמאות . לא נביא כאן סקירה הממצה את הפסיקה בנושא זה. נדרש דווקא דבר ברור מפי המחוקק

 . דין שדנו בנושא זה-לחוסר הבהירות ולדברים שנאמרו במספר פסקי

נדון מקרה שבו הוקם ) 625) 4(ד נא"פ ('א ואח"עיריית ת נגד 'חור ואח-אזולאי בן 5086/97פ "בפסק הדין בע

העשויים , למאהל זה נוספו במשך הזמן סככה ואוהלים נוספים. מאהל במסגרת מחאה חברתית של קבוצת אנשים

צו הריסה שהורה על .  משפחות13במאהל דרו . וכן מבנה טרומי ששימש לשירותים, בד המורכב על קורות עץ

דיון שנסב סביב שאלת חוקיות צו ההריסה קבע בית המשפט וב, ידי הרשות המוסמכת-הריסת כל אלו הוצא על

כך הוסיף ואמר בית , עם זאת. העליון שהאוהלים והסככות האמורים הם בנין כהגדרתו בחוק התכנון והבניה

 :המשפט

היא בגדר , אפילו הם בנויים על שלד של עץ, לא תמיד הקמת אוהל או סככה"  

, למשל, הדעת נותנת.  לחוק התכנון והבניה145יף הצריכה היתר לפי סע, "הקמתו של בנין"

או הקמת סוכה , לצורך שהות של יום או יומיים, ידי משפחה על חוף הים-שהקמת אוהל על

, לעומת זאת. הצריכה היתר לפי החוק, "הקמתו של בנין"אינם בגדר , למשך חג הסוכות

פילו היא עשויה בד א, הדעת נותנת שהקמת סככה כדי שתשמש מחסן או חנות לאורך זמן

, כרגיל, וכמובן יש גם. הצריכה היתר לפי החוק" הקמתו של בנין"תיחשב , על שלד של עץ

 ".מקרי גבול שקשה לקבוע אם הם צריכים או אינם צריכים היתר

הוועדה המקומית לתכנון .  נגולדשטיין 697/85פ "בית המשפט אימץ את מבחן קביעות המבנה שנקבע בע

 :שם נאמר, 57) 4(ד מ"פ, ולבניה לוד

יש צורך , כלשון הסעיף, "הקמה"כי כדי שהצבתו של מבנה תהווה , מקובל עלי"

בין סוכה שמקים , למשל, קביעות זו היא המבחינה… במידה מסוימת של קביעות

באותם ממדים ,  באותה מתכונת–לבין סוכה , לו אדם ליד ביתו לצורכי החניית רכבו

ם כדי לחוג בה את חג הסוכות ולארח בה את  שמקים לו אד–ובאותו מקום 

ואילו , והיתר היא צריכה, היא" הקמה"הצבתה של הסוכה הראשונה . האושפיזין

 ". שאני–השניה 
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 האם כוונת המקים הייתה לזמניות –הנבחן במבחן סובייקטיבי , בית המשפט העליון נתן ערך לממד הקביעות

הוא עצמו יהפוך אותו בנקודת זמן מסוימת , לף מאז הוקם המבנה יכול שהזמן החו–ובממד אובייקטיבי , בלבד

שעמד כבר , בעניין אזולאי נקבע שהקמת המאהל. מכזה שלא היה כפוף לחוק התכנון והבניה לכזה הכפוף לו

 . הייתה טעונה היתר, שבעה שבועות ומקימיו לא היו מוכנים להתחייב על מועד פירוקו

 ',אילן ואח-מיכה בר.  נמדינת ישראל 15237/97פ "בת, משפט השלום-יתבפרשת אסון גשר המכביה החליט ב

משום היותו מבנה ארעי שתוכנן לעמוד על תלו שלושה , שהקמת הגשר שקרס לא חייבה קבלת היתר בנייה

אין זה רצוי שהקמתם של מבנים "בית המשפט כי " הודה"עם זאת . שבועות בלבד ולהיות מפורק לאחר מכן

זולת , ייוותר ללא כל פיקוח ציבורי, המיועדים לשימוש הציבור באירועים המוניים, יקף משמעותיזמניים בעלי ה

 . וקרא להתערבות המחוקק, "פי אישור מהנדס-הצורך ברישיון עסק שניתן על

, ובהן הבטחת תנאים תברואיים, ל קבע בית המשפט כי מבחינת המטרות הקבועות בחוק"בעניין אזולאי הנ

מהקמתם של מבנים , עלולה לפגוע לא פחות ואף יותר, הקמת מבני ארעי ללא תכנון וללא פיקוח, 'בטיחות וכו

 .         קשיחים

. כלל לפורענות בסבירות גבוהה יותר ממבנים קבועים-מבנים ומיתקנים ארעיים מועדים בדרך, אכן 11.63

אחד הטעמים לכך הוא שעל מבנים . םבארץ ובעול, באסון המכביה ובאסונות אחרים, באופן טרגי, הדבר הוכח

ארעיות המבנים נוטעת פעמים רבות , לעומת זאת. כלל נורמות בנייה ובטיחות מקובלות-קבועים מוחלות בדרך

בקרב העוסקים במלאכה תחושה שאין טעם ואין צורך להשקיע משאבים יקרים בקיום נורמות הבנייה והבטיחות 

לכך נוספת העובדה שפעמים רבות מבנים אלה מוקמים בדחיפות . בלבדשהרי אלו מוקמים לזמן קצר , המקובלות

 .ובבהילות

לבן למבנים ומיתקנים ארעיים כדי למנוע -נוכח מצב דברים זה ניתן היה לצפות שהרשויות ימקדו את תשומת

דא עקא שפעמים רבות ניצבים כל העוסקים במלאכה תוהים ונבוכים מול השאלה אם חוק . סיכונים מיותרים

חלים על , האישורים והפיקוח הנדרשים מכוחם, ההיתרים, על כל גודש דרישותיהם, התכנון והבניה ותקנותיו

" חיזוק"זה מקבל . תהייה ומבוכה אלו הופכות ברבים מן המקרים לחוסר מעש. מבנה או מיתקן מהסוג האמור

 להקמת מבנים ומיתקני עזר מכך שלאור הקצב האיטי של הטיפול ברשויות הבנייה אין לצפות לקבלת אישור

קושי נוסף נעוץ בכך שעל פי רוב התכנון האזורי אינו מתייחס לסוג זה של . לאירוע שלא תוכנן זמן רב מראש

פי התכנון האזורי השטח הפתוח -אפשר שהרשויות לא יוכלו לתיתו אם על, בנייה ולכן גם אם תהיה בקשה להיתר

 .שבו מדובר אינו מיועד לבנייה

 1968-ח"התשכ, ישוי עסקיםחוק ר .ב

ובתוכן המטרה של , לחוק רישוי עסקים מונה את רשימת המטרות שעל קידומן מופקד החוק) א(1סעיף  11.64

בטיחות של הנמצאים "המטרה של , ))2(פסקה " (מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות"

(פסקה       " (לרבות תנאי תברואה נאותים, יאות הציבורבר"המטרה של , ))3(פסקה " (במקום העסק או בסביבתו

 )). 6(פסקה " (קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות"והמטרה של , ))5

מופעי , דיסקוטק, קונצרט, הצגות של תיאטרון או קולנוע"כ" עינוג ציבורי" לחוק רישוי עסקים מגדיר 3סעיף 

למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם . …משחק או ספורט וכל עינוג כיוצא בזה, קרקס, קברט, ריקודים, מחול

, כעל עסקים הטעונים רישוי" עינוג ציבורי"שר הפנים הכריז על עסקים שונים שהם ". …העיקרית היא חינוכית
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ללו נכ). צו רישוי עסקים –להלן  (1995-ה"התשנ, )עסקים טעוני רישוי( לתוספת לצו רישוי עסקים 7כאמור בפרט 

למעט אולם (אולם ספורט , אצטדיון, קרקס, תיאטרון, קולנוע, מקום לעריכת מופעים וירידים, בין היתר, שם

מקום אחר לעריכת אירועי תרבות בידור וספורט תחת , אמפיתיאטרון) במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

מקום לעריכת , המשמש לעינוג ציבוריכלי שיט , יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע, דיסקוטק, כיפת השמיים

 .מיתקני שעשועים ולונה פארק, גני אירועים, אולם שמחות, מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

אך עדיין נותרו אירועים כאלו , הצו לוכד אמנם ברשתו מגוון לא קטן של אירועים שיש בהם ריכוז של אנשים

אינו חל על עצרות המוניות והפגנות ועל ריכוז ציבור למטרה החוק , כך למשל. שאינם נתפשים ברשתו של הדין

 . חינוכית כמו הרצאה או שיעור

) א(1שבסעיף ) 5(-ו) 2( לצו רישוי עסקים הן המטרות שבפסקאות 7מטרות הרישוי העיקריות שצוינו בפרט 

א גם למטרת קיום הרישוי הו, לצו) ג(2בהתאם לסעיף . דהיינו מניעת סכנות לשלום הציבור ובריאותו, לחוק

 . הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ולשירותי כבאות

בעוד שמשרד , "שלום הציבור"פי חוק רישוי עסקים על קידום מטרת -המשטרה היא הגוף המופקד על 11.65

בטיחות הנמצאים במקום "הוא המופקד על המטרה של ) המסחר והתעסוקה, כיום משרד התעשייה(העבודה 

מתעוררת השאלה " בטיחות הנמצאים במקום עסק"ו" שלום הציבור"ימות הטבועה במונחים נוכח העמ". עסק

בין היתר לגבי אירועים רבי , לקביעתו של הקו המפריד ביניהם יש משמעות מעשית. היכן עובר החיץ בין השניים

ף המוסמך  המשטרה היא הגו–" שלום הציבור"אם בטיחות אירועים המוניים נכללת בהגדרה של . משתתפים

אם בטיחות אירועים המוניים נכללת , לעומת זאת. לקבוע תנאים שעניינם בטיחות הנוכחים באירועים המוניים

הרי שהסמכות לקבוע תנאים הנוגעים לבטיחות נתונה למשרד " בטיחות הנמצאים במקום עסק"בהגדרת 

 . העבודה

 יש לפרש בהתאמה עם תפקידיה הקבועים שבחוק רישוי עסקים" שלום הציבור"המשטרה סברה כי את הביטוי 

, לפיכך. שעיקרם שמירת הסדר והביטחון הציבורי ומניעת פעילות פלילית או חבלנית, בפקודת המשטרה

משרד העבודה מצדו סבר שסמכותו לדאוג . לא היא זו המוסמכת לקבוע תנאי בטיחות ברישיון עסק, לשיטתה

התוצאה .  מתייחסת לבטיחות עובדים במקומות עבודתם בלבד"בטיחותם של הנמצאים במקום עסק ובסביבתו"ל

הייתה ששניהם ראו עצמם משוחררים מהחובה לקבוע תנאים שעניינם בטיחות המבקרים והמשתתפים באירועים 

למורת , 1996ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שקבע בשנת -סופו של דבר שהמחלוקת הוכרעה על. המוניים

-ד"התשי,  מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה–וביתר דיוק ( שמשרד זה ,רוחו של משרד העבודה

, אולם אין לנו צורך להידרש לכך, החלטה זו איננה נקיה מספק. יהיה האחראי לקביעת תנאי הבטיחות) 1954

ה אינם מסתבר שמפקחי העבוד. משום שלצורך ענייננו די שנצביע על הבעייתיות שיש בהסדרי הדין הקיימים

, הן משום שאין בידו הידע הנדרש לכך, ולטענת משרד העבודה הוא גם אינו יכול להפעילה, מפעילים סמכות זו

 .והן משום שהוא חסר את כוח האדם הדרוש לשם כך

צו רישוי עסקים לא תוקן באופן שייקבע שאחת ממטרות הרישוי של עינוג ציבורי היא בטיחות , נוסף לכך

כן יש קושי בהפעלת חוק רישוי עסקים כדי להבטיח את הבטיחות במקומות המשמשים ול, הנמצאים בעסק

 . לאירועים ציבוריים רבי משתתפים

בבקרה ובאכיפה בנושא של הבטיחות , בפיקוח, שיש ליקויים בהכוונה, בין היתר, פועל יוצא ממצב זה הוא

 .במקומות אלה
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 1962-ג"התשכ, חוק הבטיחות במקומות ציבוריים .ג

. חל רק על אסיפות, לא נדון בדוח זה בהקשר אחר, חוק רישוי עסקים" חברו"שבניגוד ל, חוק זה    11.66

" …בין שהגישה אליה בתמורה ובין ללא תמורה, אדם-התקהלות מאורגנת של בני"מוגדרת בחוק כ" אסיפה"

למעט מקום " ( גישה אליהשאין לכלל הציבור"החוק איננו חל על התקהלות . בכפוף לסייגים המפורטים בהגדרה

כשתנאי הבטיחות , התקהלות במהלך עסקו של המארגן"והוא אינו חל גם על ) המשמש לטקסים ולשמחות

עינוג ", על אף האמור בסייג זה". לניהול העסק במקום ההתקהלות נקבעו ברישיון או בהיתר לפי כל חיקוק

 ".אסיפה"הוא בכלל " ציבורי

להתקין לגבי אסיפות תקנות בעניינים שונים ובהם עזרה , עם שר המשטרהבהתייעצות , שר הפנים הוסמך

מכוח סמכות זו הותקנו תקנות הבטיחות . צפיפות הנאספים ועוד, סדרני בטיחות, כיבוי ומניעת דליקות, ראשונה

 ותקנות הבטיחות במקומות ציבוריים) תקנות האסיפות –להלן  (1989-ט"התשמ, )אסיפות(במקומות ציבוריים 

,  או יותר200כלל על אסיפות שמספר משתתפיהן הוא -התקנות חלות בדרך. 1989-ט"התשמ, )סדרנים באסיפות(

בתוספת לתקנות האסיפות נקבעו אמצעי בטיחות .  ועניינן מניעת צפיפות הנאספים וקיום אמצעי בטיחות אחרים

צעי הבטיחות שנוספו בה כוללים ואמ, תוספת זו חלה על מקומות המשמשים דרך קבע לאסיפות. נוקשים יותר

של ' חלק ב. ודרכי התנהגות, תאורה למיניה, היות המעברים פנויים, רוחב המעברים, הוראות בעניין הדלתות

פתחי , היציעים, ובו קבועות הוראות בטיחות בעניין המושבים, תקנות אלה חל על מגרשי ספורט ואולמי ספורט

 .ועוד, יציאה ותאורה

דוגמה לכך היא . קנות מתאפיינים בכלליות הוראותיהם ובהימנעות מכניסה לפרטים טכנייםהחוק והת 11.67

זו מחייבת קבלת אישור מהנדס ליציעים מתפרקים באולמות ספורט . לתקנות האסיפות'  לחלק ב7הוראת פרט 

קיים כדי אך בשום מקום לא נקבעו הנורמות שידריכו את המהנדס אילו תנאים צריכים להת, ובמגרשי ספורט

 .לזכות את המבקש בקבלת אישור כזה

האימוץ . אפיון אחר של התקנות הוא באימוץ של חיובים שכבר הוטלו בחוק התכנון והבניה ובחוק רישוי עסקים

קיום הוראות חוקי התכנון והבניה -כך שאי, יוצר כפל של החובה לקיים את הוראות החוקים האמורים ותקנותיהם

 .הפרה של חוק הבטיחות במקומות ציבורייםורישוי עסקים הוא גם 

החוק . הסמכות לפעול נגד מי שאינו מקיים את ההוראות לפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים היא של המשטרה

כל , או לצוות על פיזורה אם היא כבר החלה, מקנה לקצין משטרה בדרגת פקד ומעלה סמכות למנוע קיום אסיפה

ויש לו חשש סביר שקיימת סכנת " …ימו לגביה הוראות של תקנות לפי חוק זהלא נתקי… "אימת שהוא נוכח ש

 . סמכות זו תופעל רק אם התראה מוקדמת שניתנה לא גרמה לתיקון הליקויים. נפשות של ממש

i`-i` zexveid zelitke dn`zd-ze`ce 

כל מטרתה . ה הקיימתהסקירה הקצרה שהבאנו איננה מתימרת לפרוס בפני הקורא את כל נבכי החקיק   11.68

שמטרתה היא קביעת נורמות שיבטיחו את הציבור במקומות שבהם , היא להציג בקווים כלליים את החקיקה הזו

מצד אחד אין התאמה בין החוקים . בעיקר כדי להצביע על הליקויים הבסיסיים שבה, יש ריכוז גדול של אנשים

על כל אי הוודאות הנלווית למצב , פל טיפול וכפל נורמותומצד שני יש בחוקים אלו כ, העיקריים שהוזכרו לעיל

הראשון עוסק בין . הכפל הבולט הוא כמובן בין חוק רישוי עסקים לבין חוק הבטיחות במקומות ציבוריים. כזה
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כוללת בין היתר גם עינוג ציבורי ) שבה עוסק כזכור חוק זה" (אסיפה"והשני קובע ש, "עינוג ציבורי"השאר ב

 .אך אין זה הכפל היחיד. וק רישוי עסקיםכהגדרתו בח

התוספת השנייה לתקנות , כדוגמה בלבד. היעדר התאמה וכפל קיימים גם ביחס לתקנות לפי חוק התכנון והבניה

כמו , הבנייה קובעת הוראות הנוגעות לדרכי יציאה מאולמות לאסיפות ומאולמות המשמשים להתקהלות ציבורית

' חלק ח(והוראות בדבר סידורים מיוחדים לנכים ) 3.11 עד 3.02סעיפים ' לק גבח' ראו סימן ב(גם מאצטדיון 

לקונצרטים ולתיאטרון ובעוד מבנים שבהם , בית לקולנוע, בית לאסיפות, באולמות שמחות) לתוספת השנייה

 ,ז של תוספת זו עוסק במקומות לאסיפות"חלק י. ידי שני החוקים האמורים-מתנהלת פעילות המוסדרת גם על

" שכני"בהגבלות על , בגובה הרצפות מעל מפלסים שונים שנקבעו שם, ובין היתר במיקום אולם לשמחות

הוראות . היבטי תאורה וכל כיוצא באלו, רוחב מעברים, אמצעי בטיחות, במיתקני אוורור, מקומות לאסיפות

 ). ואילך לתוספת השנייה17.50סעיף (מיוחדות בנושאים אלו קיימות גם לגבי אולמות ספורט ומגרשי ספורט 

הסמכות . היעדר ההתאמה מתבטא בין השאר בהטלת אחריות וסמכות על גופים שונים בנושאים זהים   11.69

ואילו , לקבוע הוראות לפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים הוקנתה לשר הפנים בהתייעצות עם שר המשטרה

כות לרכז את הליך הבקשה להענקת רישיון עסק הוקנתה והסמ, השר הממונה על חוק רישוי עסקים הוא שר הפנים

קביעת הנהלים . שכזכור תפקידה העיקרי הוא לרכז את עמדות הרשויות הרלוונטיות לכל עיסוק, לרשות המקומית

על ) לפי ההחלטה האמורה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה(לעניין בטיחות באירועים המוניים הוטלה 

קין תקנות לפי חוק התכנון והבניה מסורה לשר הפנים בהתייעצות עם המועצה סמכות להת. משרד העבודה

 .הסמכות לתת היתר בנייה או שימוש מסורה לרשות הרישוי המקומית או לוועדה המקומית. הארצית

מתי , קשה לעתים לקבוע בוודאות אם. ודאות היא אחת מתוצאות הכפל בחקיקה והיעדר ההתאמה בין החוקים-אי

בהירות נוספת המתעוררת מדי פעם -אי. על מקרה נתון, או לצירוף כמה חוקים, ש תחולה למי מהחוקיםועל מה י

והאם הוא כפוף , האם מבנה קונקרטי המתוכנן במקרה פלוני כפוף לחוק התכנון והבניה, נוגעת לשאלה מהו בניין

אין צריך לומר שבכל מקרה של ). חוק רישוי עסקים וחוק הבטיחות במקומות ציבוריים(לשני החוקים האחרים 

מתעוררת השאלה איזו נורמה גוברת בכל סוג של , התאמות או סתירות-כאשר יש בין הנורמות אי, תחולה כפולה

 .מבנה או אירוע

שהם המבנים , בתוך כלל אי הוודאויות בולטת אי הוודאות בכל הנוגע למבנים ארעיים ולמיתקני עזר    11.70

ובכלל זה בשטחים , פה בהרבה מהאירועים שבהם מרוכז קהל גדול באתרים מזדמניםוהמיתקנים השולטים בכי

, בין שהם יזמים, נקל לשער את המבוכה והבלבול הקיימים בקרב כל העוסקים במלאכה במצבים כאלו. פתוחים

בין , בין שהם רשויות הנתונות בספק אם עליהן להיות מעורבות בצורה זו או אחרת באירוע שיש בו ריכוז קהל

הרשויות הללו יכולות להיות . בין לאו, )ב"במות וכיו, יציעים(כשבאירוע מוקמים בניינים ארעיים או מיתקני עזר 

אם חל על האירוע הפתוח חוק (משרד העבודה , )אם חל על האירוע חוק הבטיחות במקומות ציבוריים(המשטרה 

ועדה , ) כרשות רישוי לפי חוק רישוי עסקיםבסמכותה כוועדה מקומית או(הרשות המקומית , )רישוי עסקים

אם על האירועים , הספק בדבר המעורבות יכול גם להיות כפול. רשויות כבאות או רשויות אחרות, מרחבית

 .הן חוק רישוי עסקים והן חוק התכנון והבניה, והמקומות חלים הן חוק הבטיחות במקומות ציבוריים

והם מקור , ועל זהות הגוף האוכף וסמכויותיו, ים על האחריות של היזםודאות ומצבים מעורפלים כאלו משליכ-אי

מצבים מעורפלים כאלו מאפשרים ליזמים ולמעורבים , לא זו אף זו. ידי הרשויות-השלטת החוק על-לתסכול ולאי

 .אחרים לתמרן בין הרשויות ולחמוק מביצוע חובותיהם
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מעורבותה של . הוא המשטרה, ואולי העיקרי שבהם, משתתפים-הגופים המעורבים באירועים רביאחד    11.71

לעניין זה נעיר מספר . זו באה מכוח סמכויותיה לפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים ולפי חוק רישוי עסקים

 :הערות

 

לשני , ופן מלא או חלקיבא, כבר ראינו שיכול שתהיה חפיפה או השקה בין עסקים או אסיפות הכפופים .א

בכל אחד משני המצבים . הקושי הראשון מבחינת המשטרה הוא לקבוע מכוח איזה נורמות היא פועלת. החוקים

דא עקא שכפי שראינו יש כפל או . מתעורר הצורך לאתר את הנורמות הרלוונטיות הלכה למעשה כדי להפעילן

ולצמצם את מרווח שיקול הדעת ,  במטרה ליצור אחידות.ויש גם חסר בנורמות, התאמות בנורמות-סתירות או אי

טרחה המשטרה ואיגדה באוגדן את הכללים שינחו אותה בכל אחד מסוגי , המסור לסמכות המשטרתית בנושא זה

 .האירועים

, לדרכי הגישה לאתר האירוע, לתכונותיהם ולדרישות מהם, התורה הנוגעת למיתקני עזר ומבנים ארעיים .ב

לפתחי כניסה , לגידור, )במספר ובאיכות מתאימים לאירוע(לצורך בסדרנים , רים בין המושביםלמרווחי המעב

ולעוד , למספר הנוכחים המותר, א ועם כוחות חירום אחרים"לתיאום עם מד, לאבטחת אש, לכריזה, ויציאה

 . כל אלו מחייבים ידע מעמיק והתמחות. היא היום כמעט בבחינת מדע, גורמים רבים אחרים

ובכתיבת הנורמות , ול הצורך במומחים בתחומים האמורים נמסר לנו שאנשי המשטרה העוסקים במתן היתריםמ

ובמקרה הפחות טוב הם רכשו את הידע , במקרה הטוב הם עברו קורס. אינם מקצועיים במידה מספקת, או עדכונן

שרה זו אינה מספקת למילוי תפקיד הכ. יש גם מקרים שהקורס והניסיון חוברים זה לזה. שיש להם מהניסיון בלבד

 .המחייב ידע רב

יש רק קצין . עוד שמענו שחלוקת העבודה במשטרה בין הדרגים השונים העוסקים בנושא האמור אינה ברורה

 .ואין נהלים קבועים וברורים אם ומתי נזקקים לו, בטיחות מקצועי אחד במשטרה כולה

היא מחייבת פעמים רבות את ,  בעצמה את הטעון בדיקהנוכח חוסר יכולתה של המשטרה לבחון ולבדוק .ג

מיועץ זה היא מבקשת לקבל אישורים על תקינות האתר או . היזם או המבקש להיזקק למה שמכונה יועץ בטיחות

ידי חסרי ידע -הפונקציה של יועץ בטיחות אינה מוסדרת בחוק וכבר אמרנו שלא פעם היא מאוכלסת גם על. העסק

ידי מי שאין יודע מהי -נקל לשער את ערכו של אישור הניתן על). 9.20- ו9.14ראו סעיפים (והכשרה מקצועית 

אפילו (קשה ליתן ערך לאישור על תקינות , לא זו אף זו. כשהאישור מתיימר לאשר שהמצב תקין, הכשרתו והבנתו

 .  שהמצב יהיה תקיןומה צריך להתקיים כדי, כשאין נורמות מספיקות הקובעות את הנדרש) ידי בעל מקצוע-על

. ידי המשטרה-נאמר לנו שיציבות המבנים הזמניים באירועים שבהם יש ריכוז קהל כלל אינה נבדקת על .ד

בהנחה שהעדים שמהם שמענו דברים נוגדים . כנגד זה שמענו שהמשטרה דורשת אישור לתקינות הקונסטרוקציה

ויש הנוהגים בדרך ,  שבו אין נוהל ברור במשטרההרי שדבריהם משקפים מצב, וכך אנו משערים, אלו אמרו אמת

 .אחת לעומת אחרים הנוהגים בדרך אחרת
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בין שיש בהם (הסקירה הקצרה של הפגמים והליקויים בתחום בטיחות הציבור במקומות פתוחים  11.72

פני ארץ -עלמבליטה את פיזור הנורמות בדברי חקיקה ובהנחיות מינהליות המשתרעות ) בין לאו, מיתקני עזר

כמו גם את החסר , סקירה זו גם הבליטה את היעדר האחידות והיעדר ההתאמה בין דברי חקיקה שונים. ומלואה

 .בנורמות

אף בענייננו יש לרכז את נורמות , לנו נראה שבדומה למבנים ייעודיים אחרים שבהם אנו עוסקים בדוח זה

מרכזי הבדיקה שתפקידם לבחון את התכנון .  הבנייהבקוד) ובכלל זה מיתקני עזר(הבטיחות הקשורות למבנה 

מכאן ואילך תשולב כל העשייה במקומות הפתוחים . יהיו מופקדים גם על מקומות פתוחים, והביצוע של הבנייה

 ).23.31ראו סעיף (ברוח זו אכן גיבשנו את המלצותינו . במערכת הגדולה שעליה המלצנו בקשר להקמת מבנים
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אשר עומדים , הדעה שקנתה לה שביתה בתפישת העולם של חיינו היא שבניינים הם מוצרים יציבים 12.1

אם כי לא בהקשר המקובל "  מבצרי–ביתי "משהו מהסוג של , בהווה וגם ימשיכו לעמוד בכל עתיד הנראה לעין

, סר הבולט שיש בנורמות משפטיות ומקצועיותרק תפישת עולם כזו יכולה להסביר את הח. של ביטוי אנגלי זה

 . הנוגעות לאחזקתם ולבטיחותם של מבנים קיימים

בחלקם , מביאה לכך שיש ובמהלך חייהם מתרחשים בהם שינויים שונים" ארוכי חיים"היותם של מבנים מוצרים 

ים ותוספות שהוכנסו כשינוי, ובחלקם שינויים מכוונים, שינויים בלתי מכוונים כבלאי של המבנה ומערכותיו

, אם לא טופלו ולא נעשו בפיקוח מקצועי, אלה גם אלה. או בשימוש ובהעמסה של המבנה, במבנה ובמערכותיו

סיכונים אלה יכולים להחמיר ולהוסיף על סיכונים שהיו במבנה . עלולים להביא את המבנה למצב מסוכן

 . מלכתחילה עקב בנייתו בצורה לא תקינה

 mipana mipekiqdminiiw 

על הסכנות הטמונות בהיעדר בחינה ובדיקה של מצב הבטיחות של מבנים במהלך השימוש בהם  12.2

מה "מפי אדריכל ומהנדס בעל ניסיון רב בתחום הבנייה הציבורית שמענו כי . התריעו רבים מהעדים שבאו בפנינו

העוסק , עד אחר".  תוכנן המבנהשמדאיג אותי הוא שהשימוש בפועל הוא בעומסים גבוהים יותר מהעומסים להם

או לוקחים . ומשתמשים בו למסחר, יש מקרים שבונים בית למגורים"אמר ש, הן כמתכנן שלד והן כמהנדס ביצוע

 ". שלקחו חדר ועשו ממנו ספריה, מקרה שני. והופכים אותה לחנויות, קומת קרקע

עדים שונים הצביעו בפנינו על . שלא מדעתקושי נוסף נובע מכך ששינוי בעומסים עשוי לקרות לעתים מזומנות 

כך אמר אחד מבכירי -על. שהם ארונות ממתכת לאחסון ניירת" קומפקטוסים"הסכנה הכרוכה בהצבתם של 

כלל -אנשים בדרך. מדובר בדבר מאוד כבד. הוספה של קומפקטוסים מחייבת בדיקה מאוד רצינית"האדריכלים 

 ". סים זאת לבנייןלא חושבים שצריך לחזק בניין לפני שמכני

ועל אף השלכותיה , התופעה של שינויי ייעוד של מבנים ושינוי העומסים בהם עקב כך הינה תופעה רווחת

למרות שהדברים , לא זכה היבט זה להתייחסות כלשהי מצד גורמי הפיקוח, הברורות על בטיחותם של מבנים

כך אחד מבכירי -העיד על.  התכנון האזוריאו שונה, פי החוק אם לא ניתן היתר לשימוש חורג-אסורים על

, בשינוי ייעוד הזה אתה שינית את הייעוד של המבנה... בעיה אחרת זה כל הנושא של שינויי ייעוד : "המהנדסים

שהיא , לא ידוע לי היום על איזה שהיא עירייה שזה עובר תהליך שהולך למהנדס העיר. את העומסים של המבנה
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מבני מלאכה משתנים , המון, זה קורה המון... לבדוק שישנה בקשה להיתר, ושא הזההפונקציה הסטטוטורית בנ

נעיר ". זה דבר שלא צריך לקרות, כלל זה מדלג על מהנדס העיר-זה קורה המון ובדרך, לכל מיני דברים, לחתונות

ור הליך של היתר כי בעקבות אסון ורסאי היו מספר רשויות ששמו לב לעניין זה והחלו לדרוש ששינוי ייעוד יעב

 .כפי שהחוק אכן מחייב, בנייה

סיכונים נוספים שעדים רבים התריעו עליהם בפנינו נוגעים לביצועם של תיקונים ושינויים במבנה קיים  12.3

ברגע שבניין "ציין בפנינו אחד מראשי הפעילים בהתאחדות הקבלנים ש, כך למשל. בלא עין מקצועית מפקחת

כל . אצל הרוכשים והם עושים בו מה שהם רוצים, הוא נשאר אצל הדיירים, עליו יותראף אחד לא מסתכל , נגמר

יש הרבה מאוד קבלני שיפוץ שהם כן פוגעים ...לא דורש היתר, שינוי פנימי שעושים אותו לא דורש רישיון

 ". שינוי פנימי"פגיעה מעין זו בשלד אכן טעונה היתר ואינה בבחינת ". באלמנט השלד

ועושים בבניין , כאשר יש בניין קיים"כך ש-ים הבכירים והוותיקים ביותר בארץ התריע בפנינו עלאחד המהנדס

חייבים למנות שם מהנדס שהוא , והם נוגעים לשלד הבניין, אפילו הקטנים ביותר, הקיים או שינויים או תוספות

 יותר אחראית מאשר תכנון והעבודה הזאת היא. והוא חייב להיות אחראי לעבודה הזאת, אחראי לתכנון השלד

 ". בניין חדש

אך , מהנדסים יכולים להיות טובים בתכנון חדש"עמדה דומה הביע קבלן המתמחה בתחום השיפוצים באומרו ש

הם לא מודעים לנזק שעלול להיגרם לבניין כתוצאה משינויים , מעברי צנרת בבטון, רלסים, כשמדובר בקידוחים

זה קיים בארץ באופן שוטף וזה . תים מבקשים לעשות ריצוף על ריצוף קייםלע: אני יכול לתת דוגמאות. אלה

. על העומס הקיים באופן המסכן את התקרה ובמיוחד כשעושים זאת ללא שיפוצים] נוסף[חמור כי זה עומס 

עושים קידוחים למעבר צנרת ביוב מים וחשמל וחותכים לעתים . מוסיפים מחיצות ללא חישובי עומסים... לעתים 

לעתים מעבירים כבלים ליד עמוד וחוצבים אותו עד לברזל ולעתים אף חותכים . ללא כל פיקוח, את הצלע בתקרה

הרבה בניינים ... אין פיקוח מספיק בזמן העבודה והרשלנות חוגגת. דבר העלול להביא לקריסת הבניין, את הברזל

ללא ייעוץ מהנדס או ללא בדיקה . קרהישנים שיש בהם מחיצות בין חדרים ואלה שימשו כמחיצות נושאות לת

 ".חושבים שזו מחיצה קלה ומורידים אותה תוך סיכון השכן למעלה

. אחד מהסיכונים המרכזיים במבנים קיימים שעליהם התריעו הדוברים בפנינו הוא סיכון הדליקות 12.4

, או מערכות כיבוי האשכגון מערכת גלאי העשן , אלמנטים מרכזיים החיוניים לשמירה על בטיחות האש במבנה

סיכון גבוה נוסף . יצאו מכלל שימוש בתוך זמן קצר, שבהיעדר תחזוקה ובדיקות נאותות, נתונים לבלאי גבוה

עקב היעדר מודעות או עקב חוסר אכפתיות של , פעמים רבות. שמירה על דרכי מילוט ופתחי מילוט-כרוך באי

סגירתן של יציאות הינה אולי התופעה . ות ומשונותנחסמים מעברים ופתחים אלה מסיבות שונ, המשתמשים

על חומרת הסיכון הטמון בהיבט זה עמד מי שאחראי על האגף לתקנות הבנייה . הרווחת ביותר בימינו אלה

דוגמת אסון , זה שעשוי להביא לאירוע מזעזע, אני ראיתי כתחום הסיכון הכי גבוה: "שאמר, במשרד הפנים

 ...". הפוטנציאל הזה עדיין קיים- שתהיה דליקה רצינית חשבתי שהסיכויים הם, ורסאי

טיפול ובהיעדר תחזוקה נאותה של מבנים התריע אחד ממהנדסי הערים הגדולות -על הסכנות שבאי 12.5

 .ובמרכזים מסחריים ישנים, כי סכנה זו בולטת במיוחד במבני מגורים רבי קומות, הוא ציין. שהעיד בפנינו

מתברר שאין כל פיקוח ואין כל יד מכוונת , ולמרות הסכנות הרבות הטמונות בו, א זהלמרות חשיבותו של נוש

היום עד כמה שאני יודע אין גורם או : "שאמר, כך מנהל האגף לתקנות הבנייה במשרד הפנים-עמד על. בתחום זה
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שהיחידות המקומיות אני לא רואה , מדברים שאני רואה בשטח, בפועל... כתובת לדיווח על סיכונים במבני ציבור 

 ".של הפיקוח על הבנייה מספקות כתובת זו

 dpiwzde dwiwgd zeyic` 

יש אמנם הוראות רבות . גם דיני התכנון והבניה מגלים אדישות מסוימת לנושא הטיפול במבנים קיימים 12.6

ית עומד על משעה שהב, ואולם דומה שבעיקרו של דבר, בחוק ובתקנות שמטרתן הקמת מבנים יציבים ובטוחים

מוצאים , עניינים הנוגעים לאחזקה ולבדיקה בדבר בטיחות המבנה או מערכותיו. סיים גם החוק את תפקידו, תלו

 . ואולם אין מדובר בגישה סיסטמתית שיש בה סדר והגיון מערכתי, אמנם ביטוי מקרי במספר תקנות

ה במבנה שתהליך תחזוקתה ובדיקתה מערכת זו היא המערכת היחיד. חריג כמעט יחידי הוא מערכת המעליות

עיקרם של חיובים אלה מצוי בפקודת הבטיחות בעבודה . לכל אורך חייה מוסדר בארץ באופן שיטתי ומחייב

 . 24י "ובתקן ישראלי ת, )'סימן ה', פרק ג(

הגישה הכללית הנשקפת מהדין הקיים היא של הימנעות מהטלת חובות , מלבד ההוראות הנוגעות למעליות

ודוגמה לכך היא המקרה שבו קיבלה הממשלה החלטה , ההימנעות יכולה להגיע לכדי רתיעה. קה ותחזוקהבדי

ועדת העבודה הרווחה . שלפיה יש להטיל על בעלי נכסים חובת בדיקה של הארקות ואמצעי הגנה מפני חשמול

 . כהוראת שעה, בלבד בקשה זו ואישרה הטלת חובה כזו לשנה אחת 11.6.02והבריאות של הכנסת דחתה ביום 

בארץ הוצאו ארבעה . גם בשדה התקינה בעולם כולו נחשבת תקינת התחזוקה של בניינים חדשה יחסית 12.7

בניינים שאינם , בנייני מגורים,  העוסקים בהיבטי האחזקה של רכיבים וגימור1525י "חלקים לתקן ישראלי ת

 :על מטרת תקנים אלו, בין השאר,  נאמר1525קן  לת1בחלק המבוא של חלק . וקובץ מסמכי בניין, למגורים

על , פעולות תחזוקה בבניין מיועדות לשמור על תפקודו התקין של הבניין"
וכמו כן על בריאותם ועל בטיחותם של המשתמשים , על ערכו הכלכלי, חזותו

להשגת יעדים אלה יש לבצע תחזוקה . של המבקרים בו ושל החולפים על ידו, בו
 .ון בנכסתוך שימוש נכ

נושא , למרות זאת. שמירה על רמת תחזוקה הולמת חשובה לכל המשתמשים בבניין

שהתבלות הבניין , בשל חוסר הבנה של העובדה, תחזוקת הבניין מוזנח לעתים קרובות
 ".תגרום בעתיד להוצאות גדולות מההוצאות הדרושות לשמירה על רמת תחזוקה נאותה

המסמיך את שר הבינוי והשיכון , 1980-ם"התש,  שיפוץ בתים ואחזקתםהוא חוק, יש אמנם חוק מיוחד 12.8

משכך נעשה יכול המנהל לפי אותו חוק לכפות על בעלי בתים לערוך . להכריז על אזור מסוים כעל אזור שיפוץ

אלא שמדובר בחוק . או לערוך אותם בעצמו תוך חיוב בעלי הבתים בתשלום חלקם בהוצאות השיפוץ, שיפוצים

אחד הסממנים . יותר מאשר לתחזק מבנים, אזורים" שדרג"שנועד ל,  העיקרית היא סוציאליתשמטרתו

 .הסוציאליים של חוק זה הוא ההוראה המטילה על הממשלה השתתפות באחוזים ניכרים בהוצאות השיפוץ

די שר י-שהותקנו על, גישה עניינית יותר מצויה בשני חוקי עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים 12.9

בחוקי עזר אלו הוטלה . 1972ושניהם חוקקו בשנת , אחד מהם מכוון לעיריות והאחר למועצות המקומיות. הפנים
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על ראש ". להחזיק את בניינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת שלום הציבור"על כל בעל בית חובה 

ואם שוכנע ראש הרשות שיש , "ת סכנהסקר על בניינים העלולים להוו"הרשות הוטלה חובה לעשות מדי פעם 

רשאית הרשות לבצע את , אם הדבר לא נעשה. הוא רשאי לדרוש מבעלי הבניינים לתקן את המעוות, כאלה

 ". ולגבות מבעל הבניין את הוצאות הביצוע"העבודות 

טן חוק מטעם שר הפנים לעיריות ולמועצות המקומיות לאמץ בתחום שיפו" הצעה"חוק עזר לדוגמה הוא מעין 

והתקינו בתחומן את חוק העזר , למיטב ידיעתנו רק חלק מהרשויות המקומיות קיבלו הצעה זו. עזר בנוסח המוצע

שלמעשה הוא מונח כאבן שאין לה , או דומה לו, שמענו מפי חלק מהרשויות שבהן נוהג חוק עזר כזה. האמור

שכן הרשויות המקומיות אינן נוטות , לת בספקואם הם נערכים תועלתם מוט, סקרים כמעט שאינם נערכים. הופכין

בעלי הבניינים אינם מגלים , תיקון והריסה של בתים עולים כסף. לנישות שיכול שיהיו כרוכות בהוצאה" להידחף"

 . ובכך אין היא חפצה) כל עוד לא הצליחה לגבות את החזר הוצאותיה(העול רובץ אפוא על העירייה , עניין בדבר

להשלכה . הוא חוק רישוי עסקים, קה אחר שיש בו חלק המשיק לבטיחותם של מבנים קיימיםחקי" גוש" 12.10

ראו (של חוק זה על בטיחותם של מבנים המשמשים לעסקים טעוני רישוי אנו נדרשים בפרק הדן במבנים אלה 

 שבתהליך מסתבר. רבים מעסקים אלה חייבים בחידוש תקופתי של רישיון העסק שלהם). 11.6 עד 11.2סעיפים 

בעל הרישיון צריך לשכנע את רשות הרישוי המקומית . חידוש הרישיון יש פוטנציאל למעקב אחר בטיחות המקום

מה על מבנים ייעודיים אחרים הזקוקים -אותם דברים חלים במידת. שהעסק מקיים את התנאים הנדרשים ממנו

הדן , 1969-ט"התשכ, ספר- פיקוח על בתילחוק) 4)(א(9- ו3ראו למשל סעיפים (לרישיון או לחידוש רישיון 

או שיש לגבם אזכור בדין ) חולים-הדנים בבתי, 1940, לפקודת בריאות העם) ד(27-ו) ב(25וסעיפים , ספר-בבתי

 .של הוראות אחזקה

לצד דברי חקיקה אלו יש עוד כמה הוראות דין שיש בהן אזכור של חובת אחזקה מלאה או חלקית של בניין או 

 .ואולם בכך מסתכם פחות או יותר מיפוי החקיקה ככל שהיא נוגעת לאחזקה, אביזריושל אביזר מ

mipan ly zeiztewz zewica 

עדים שהעידו בפנינו ושהתייחסו בעדותם לנושא האחזקה של בניינים היו מאוחדים בדעה שאין  12.11

בין .  של תחזוקה מונעתוכי ככלל לא נעשית כל השקעה בתחום, בישראל מודעות לנושא של תחזוקת מבנים

שבהם מתקיימות בדיקות , ל"ידי צה-החריגים הבודדים להתעלמות זו ניתן למנות את המבנים המוחזקים על

, כך למשל. נמסר לנו כי בדיקות אלו העלו פעמים לא מעטות ממצאים בדבר מצבי סיכון. ויזואליות מדגמיות

שבו שכנה לשכת הגיוס (קון וחיזוק של מבנה מסוים בעקבות בדיקה שגרתית כזו נתגלה כי אם לא יבוצע תי

 .הרי שהמשך השימוש בו עלול להסתיים באסון) בחיפה

היכול להתפתח לאסונות שייגרמו עקב , רוב העדים שהתייחסו לנושא זה סברו שיש לפעול נוכח זרע פורענות זה

דמוי ,  לערוך מבחן יציבות תקופתיאחדים מהם הציעו לחייב כל בית. ערעור יציבותם של מבנים או חלקי מבנים

לפי . כל-ויחויב להציג אותו בבניין במקום גלוי לעין, והעומד במבחן יקבל אישור, הנערך למכוניות" טסט"ה

ואולי גם עומסים שימושיים , ובכלל זה את ייעודו, הצעות אלו האישור יכיל מספר פרטים ופריטים על המבנה

 . המותרים בו
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כרוכה בהקמת מנגנון מקצועי וביצועי , בחלקם ישנים מאוד, אה על מאות אלפי מבניםהטלת חובת אחזקה מל

לעומת זאת בדיקה קצרה . ספק אם הקמת מערך מלא כזה מצוי בסדר העדיפויות של החברה בישראל. רחב מאוד

והיא , ענקהיא לא תצריך השקעות . יכולה ללכוד את עיקר הליקויים המסוכנים, יחסית שתיערך אחת למספר שנים

). ואילך24.2ראו סעיף (אנו ממליצים על שיטת בדיקה כזו . יכולה להתבצע בקלות
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. לנתוני הקרקע יש השפעה מכרעת על תהליך התכנון והביצוע של הבנייה בשני מישורים עיקריים 13.1

, )למשל, קו שבר פעיל(כגון סיכונים מרעידת אדמה ,  חשיפת סיכונים שיש להם זיקה לקרקע–ן המישור הראשו

) למשל, ראדון(סיכוני קרינה , רעילות הקרקע, הרכב הקרקע, בורות חבויים, התנזלות הקרקע, סיכוני גלישת קרקע

 התכנוניים המתאימים לביסוס והוא נוגע לפתרונות, המישור השני הוא פועל יוצא מהראשון. או סיכונים אחרים

הקרקע היא המצע . כמו גם לצעדי המנע שיש לנקוט כדי לא להילכד באחד או יותר מהסיכונים האמורים, המבנה

יכולה הקונסטרוקציה , ואם תכונה או סיכון הקשורים במצע זה לא הובאו בחשבון, שעליו מורכב מוצר הבנייה

 ".בסיס נתונים"ו להילקח בחשבון יש צורך בקיומו של מנת שאלו יוכל-כי על, ברי. כולה להיפגע

כי למרות שבארץ קיים מגוון של סיכונים הקשורים בתשתית , מעדויות של מומחי המכון הגיאולוגי שמענו

כך שמרבית הכשלים בפרויקטים הנדסיים גדולים נובעים -ולמרות שהמידע שבידיהם מצביע על, הגיאולוגית

לא נעשה כמעט דבר לצורך , ולא בשל טעויות בתכנון הקונסטרוקציה, גי לא מספיקמטעויות או ממידע גיאולו

שכמעט ואין התחשבות , כך-הם התריעו גם על. יצירה ואיסוף של מידע על גורמי התשתית הקרקעית בארץ

, לא ברמה הארצית ולא ברמות הנמוכות יותר, בגורמי התשתית הגיאולוגית במסגרת קבלת החלטות תכנוניות

 .וכי יש בכך כדי לחשוף את הפרויקטים לסיכונים גיאולוגיים, רבות כאשר ניגשים לתכנונו של פרויקט מסויםל

מדבריהם של המומחים שהעידו . שרמת המידע לגבי התשתית הקרקעית בארץ הינה נמוכה, המצב דהיום הוא

רק על . עשה ברמה הלאומיתכי קיים רובד של מידע שלא ניתן להשיגו אלא באמצעות מחקר הנ, בפנינו עולה

אשר את עריכתו יש מקום , לגבי פרויקט מסוים, בסיס תשתית ידע ניתן יהיה לדעת מתי נדרש מחקר פרטני יותר

משקיימת תשתית הממפה את השברים הגיאולוגיים החשודים כפעילים , כך למשל. להטיל על הפרט המעוניין

חובה של עריכת מחקר מקומי שימפה " אזור שבר"ות בניתן להטיל על אדם המבקש לבנ, בכל תחום המדינה

 .בצורה מדוקדקת יותר את מיקום השבר

, 1:200,000דעת המומחים האמורים היא כי יש צורך בהכנת מפות בקנה מידה של , מנת להשיג תכלית זו-על

כנון אזורי אשר יגדירו ויסווגו את התשתית בהתאם לאלמנטים בקרקע שחייבים להילקח בחשבון הן במסגרת ת

לשם כך יש לדעתם צורך בעריכתו של סקר ארצי של סיכוני . והן במסגרת תכנונו של פרויקט בנייה קונקרטי

של האזורים שבהם קיים חשש לגלישות , שיכלול מיפוי של השברים הגיאולוגיים החשודים כפעילים, קרקע

לדעת , כמו כן. התנודות הסיסמיות ועודשל אזורים שבהם תהיה הגברה של , קרקע ולתופעות של התנזלות קרקע

מנת למפותם לפי דרגת -באזורי הארץ השונים על" תגובת אתר"ראש המכון הגיאופיסי נדרש מחקר ארצי של 
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תוך סימונם של אזורים שבהם נדרשת עריכת סקרים , "תגובת האתר"ולפי הערכה כללית של , הסיכון הסיסמי

 .מפורטים מקומיים

נינו סברו כי במאמצים ראויים ובהוצאה כספית לא גדולה ניתן להפיק מפה כזו תוך המומחים שהופיעו בפ

 .כשנתיים

ובליקויים בהיערכות המדינה , באזכורם של סיכוני הקרקע האפשריים, פתחנו נושא זה של סיכוני קרקע 13.2

יכון העיקרי והראשון כך שהס-אולם נראה שלא יהיה חולק על. בהכנת תשתית מידע חיונית בנוגע לסיכוני הקרקע

אם לא על המדינה , סיכון זה יכול להשליך הרס על אזור שלם. שבהם מבחינת פגיעתו הרעה הוא רעידת אדמה

 .אלא גם ובעיקר ברמה הארצית, טבעי יהיה לכן שבחינת סיכון זה לא תהיה ברמה הנקודתית בלבד. כולה

ה הנגרמת מחיכוך בין מישורי המגע של לוחות קרום רעידת אדמה היא שחרור מיידי של אנרגי, כפי שהוסבר לנו

פגיעות . נדנודים ורעידות, החיכוך משחרר גלים סיסמיים המגיעים לפני השטח וגורמים לו לתנודות. כדור הארץ

 .של רעידות כאלו יכולות להיות הרסניות

האדם עקב רעידת אדמה -הפגיעה בבני.  סכנה-הוסבר לנו שתהיה זו טעות לראות ברעידת אדמה כשהיא לעצמה 

ברבים מן . על אנשים, עקב זעזוע זה, אלא מנפילתם של גופים, איננה פגיעה ישירה מזעזוע הקרקע עצמו

אחד המומחים שהעידו בפנינו בנושא זה אמר שאין רעידות . הגופים הנופלים הם מבנים או חלקי מבנים, המקרים

יהיו חסינים מפני נפילה , וכל חלק בהם, צור מבנים שכולםאילו יכולנו לי. אלא בתים מסוכנים, אדמה מסוכנות

 . היה עולה בידינו לקדם את פני הסיכונים שמביאה עמה רעידת אדמה, עקב רעידת אדמה

ואכן עלה בידי עולם המדע לפתח שיטות ואמצעים להגיע להישגים מרשימים בהקמת בניינים היכולים     13.3

המחשה מרשימה ). השיטות המתקדמות –להלן (דת אדמה בלי להתמוטט לעמוד במידה רבה בפני זעזועי רעי

יש בהשוואה בין מידת הנזק שגרמו שתי , שעליה שמענו ממספר מקורות, לאפקטיביות של השיטות המתקדמות

 התרחשה 1988בשנת . שאירעו בסמיכות זמנים בארמניה ובקליפורניה, רעידות אדמה בעלות עוצמה דומה

רעש זה גרם למותם .  בסולם ריכטר6.8רעידת אדמה בעוצמה של , יושמו השיטות המתקדמותשבה לא , בארמניה

רובם ככולם כתוצאה מהתמוטטות מבנים שבהם שהו בעת התרחשות ,  קורבנות מיידיים בנפש25,000-של כ

 רעידת אדמה בעוצמה של, שבה יושמו השיטות המתקדמות,  התרחשה בקליפורניה1989בשנת . רעידת האדמה

, למבנים שאמנם נפגעו, בין השאר,  הרוגים ולנזקי רכוש של ששה מיליארד דולר שנגרמו68-רעש זה גרם ל. 6.9

 . אך לא קרסו

לא ערכנו מחקר מעמיק בשאלה אם יש גורמים רלוונטיים נוספים שהשפיעו על היקף הנזקים בכל אחד 

נתונים נוספים , וסף על הנתון של עוצמת הרעשנ, למדנו שאכן קיימים.  מה הייתה ההשפעה–ואם כן , מהאירועים

היכול (טיב הקרקע ומבנה הקרקע , וביניהם המרחק ממוקד רעידת האדמה, המשליכים על חומרת תוצאותיו

שהיו ) שאיננו יודעים אם היא נכונה(אולם אפילו נצא מהנחה ). להשפיע על גלישות קרקע והתנזלות קרקע

אדם בקליפורניה -ושתרמו לכך שהפגיעה בבני, ת בשתי רעידות אדמה אלהגורמים נוספים שהשפיעו על התוצאו

עדיין מדובר בפער נפגעים שאי אפשר שלא לייחס חלק ניכר ממנו , הייתה מתונה מאוד לעומת זו שבארמניה

 .לעומת היעדרן בארמניה, ליישומן של שיטות בנייה מתקדמות בקליפורניה
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ניתן , עם זאת. את מועד התרחשותה של רעידת אדמה,  לא בקירובואפילו, אין יכולת לחזות במדויק 13.4

רחב " תחום זמן"הן כשמדובר ב, להעריך בהסתברות גבוהה למדי את הסיכוי להתרחשותה של רעידת אדמה

 .והן בכל הקשור למקומות האפשריים להתרחשותה, הן ביחס לעוצמתה של רעידת האדמה, למדי

l`xyia oekiqd 

שהם אזורים בעלי סיכון משמעותי , אפריקאי ושבר יגור-בשטח ישראל עוברים השבר הסורי, כידוע לכל 13.5

שגם בהם , או חשודים כפעילים, נוסף לכך בישראל יש שברים גיאולוגים פעילים. להתרחשותן של רעידות אדמה

רעידות "ש בו ושמענו שמקום שי, קיימות באזורים שונים בארץ" רעידות קטנות. "טמון סיכון לרעידות אדמה

מנהל האגף לסיסמולוגיה במכון הגיאופיסי בישראל . הוא מקום מועד לפורענות של רעידת אדמה חזקה" קטנות

.  בסולם ריכטר6 שבארץ תתרחש רעידת אדמה בעוצמה מעל 70%אמר לנו שההערכה היא שיש סיכון של מעל 

רעידת האדמה ".  שנה80א סדר גודל של  הו6זמן המחזור הממוצע של רעידת אדמה במגניטודה מעל "לדבריו 

ככל שעובר הזמן הולכת וגדלה "ו, 1927הייתה בשנת ) בבקעת הירדן(ההרסנית האחרונה שארעה בארץ 

 .יש החולקים על פירוש סטטיסטי זה". ההסתברות להתרחשותה של רעידת אדמה

עלולות לגרום לפגיעות נרחבות ה, באזורים רבים בארץ קיים סיכון גבוה להתרחשותן של רעידות אדמה חזקות

ובאזור קריית שמונה יש ) שבר יגור(קרוב לודאי שגם באזור חיפה , באילת יש שבר גיאולוגי פעיל. בנפש וברכוש

יש . או שיש חשד רציני שיש שברים פעילים כאלו, ויש עוד מקומות רבים שבהם אותרו שברים גיאולוגיים, כאלו

האוכלוסייה בישראל . וביניהם בית החולים יוספטל באילת,  על קו שברמבנים שידוע בוודאות שהם ניצבים

לעומת קרקע (ובקרקע כזו קיימת הגברה ניכרת של הרעידה , מרוכזת בעיקרה באזורים שבהם הקרקע היא רכה

 ).סלעית

בניינים יכולים להתמוטט ולגרום . על תוצאותיה החמורות של רעידת אדמה אין צריך להכביר מלים 13.6

פגיעות , פגיעה במפעל העוסק בחומרים מסוכנים יכולה להרעיל אוכלוסייה שלמה, פגיעות רבות בנפש וברכושל

-בתי, גשרים יכולים לקרוס, ברשתות הגז והחשמל יכולות להביא להתלקחות ולשריפות ולגרום לנזקים חמורים

מערכות ייצור והובלת , מכלל פעולהיכולים לצאת , שעל חיוניותם במקרים כאלו אין צריך להכביר מלים, חולים

כוחות הביטחון יכולים למצוא , מיתקני תשתית יכולים להיות משותקים, יכולות לקרוס' תקשורת וכו, דלק, חשמל

ולא מנינו אלא חלק קטן מהמכלול העצום והרב של סיכונים שיכול שיתממשו , עצמם מוגבלים מאוד בפעילותם

 . אם וכאשר תהיה רעידת אדמה

בדיקות שנערכו מגלות כי רבים מהמבנים בארץ מצויים בסיכון גבוה להתמוטטות . דובר בחששות בעלמאלא מ

שכבר אמרנו כי הם מבנים שעמידותם ברעידת אדמה (חולים -בדיקה שנערכה במספר בתי. בעת רעידת אדמה

טטות בעת רעידת שחלקים גדולים בהם נמצאים בסכנה גבוהה של התמו, העלתה) צריכה להיות גבוהה במיוחד

, שבניינים המשמשים לטיפול נמרץ פנימי, הבדיקה של בית החולים פוריה העלתה, כך למשל. אדמה חזקה

דוגמאות . עמידותם לרעידות אדמה-לדיאליזה ולחדרי המיון מצויים במצב חמור מבחינת אי, למחלקת ילדים

 :2000נוספות הובאו בדוח מבקר המדינה לשנת 

, )146' מע" (המההיערכות לרעידות אד"בפרק  ,מבקר המדינה של 41תי נש חודב"

ד השיכון סקר על עמידות מבנים ברעידות אדמה  משר עשה1990כי בשנת , ויןצ

 2,300- ככי מבנים שהתגוררו בהם, והעלה) 'ר אקס -להלן (בקריית שמונה 
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ית הדרושה לחיזוקם ספהכה וכי ההשקע, המ אדתמשפחות אינם עמידים ברעיד

 ).במחירים דאז(ח "ון שי מיל6.7-ת בכנאמד

עריסק מבנים  לאשר תכנית חלקית של שלה החליטה הממ 1994 סראמב :מידות 

 תכנית שהכין המשרד לע המבוססת, משרד השיכון להיערכות לרעידות אדמה

ת טושין סקר בעניי, עבשיק ביישוב,  עליו לעשות בתוך שנתייםלהוהטי, 1992בשנת 

 הנזק תאו םתומה מבנים טיפוסיים ביישוב ולנתח את עמידלאתר כ; לחיזוק מבנים

לצורך כך הורתה הממשלה . ה בעוצמות שונות אדמהעלול להיגרם להם ברעידות

פיקוד שבמחלקת התגוננות האוכלוסייה . למשרד השיכון לפתח כלי לסקר מבנים

נייה הצטרפו למשרד הבר חקון הלאומי לכוהמ)  פיקוד העורף–להלן (העורף 

 .ניתכון בביצוע התהשיכ

 לבחינת מקיף סקר 1995מין משרד השיכון בשנת זה הלשמ החלטת המתובקעב) א(

ברעידות אדמה ) עשייהת י מבנ58מהם ,  במספר1,471(עמידות כל המבנים בקריית שמונה 

 130בהם , רעי ב המגוריםנימב מ28% -שהם כ,  מבנים396הסקר העלה כי ). ' סקר ב-להלן (

מדים באמות המידה לעמידות ברעידות אדמה שקבעו ואינם ע, כוןשבנה משרד השי

 1996 לירפאב. "קומה חלשה" בהם קומת עמודים המוגדרת  שישרובם משום, הסוקרים

צפת ובית , יהרבטסיים משרד השיכון סקר לבדיקת עמידותם של מבנים ברעידות אדמה ב

 18,000-נבדקו כ'  גרבסק). ' סקר ג-להלן (סיכון סיסמי גבוה ו השוכנות באזור שב, שאן

 31%- שהן כ(רות בטבריה יד 3,230-והועלה ש, שרד השיכוןמ הנבש 10,600 מהן, דירות

ות בצפת אינן ירהדמ) 26%-כ (1,248-ות בבית שאן וירהדמ) 16%-כ (446, )ת בעיררודימה

 ..."ות אדמהידות המידה שקבעו הסוקרים לעמידות ברעמאבעומדות 

שהנו צירוף של הסתברות , אסון-או לעיל עולה כי בישראל קיים צירוף נתונים הרהמהדברים שהוב 13.7

הערכה על . יחד עם בנייה שאינה עמידה לרעידות אדמה, לרעידת אדמה חזקה שעשויה להתרחש בכל עת בארץ

 ר ועדת ההיגוי להיערכות לטיפול ברעידות"חומרת התוצאות של רעידת אדמה חזקה שמענו מפי מי שהיה יו

 :אדמה

מוקד של ... , הם אלה, המספרים שבהם אנחנו הערכנו על מה אנחנו מדברים"

מדרום , או לאורך קו השבר של יגור, הרעידה הוא לאורך קו השבר הסורי אפריקאי

 פצועים 11,000,  הרוגים באזור5000אם זה יקרה בשבר יגור זה בערך . ... לחיפה

 . בתים שניזוקו11,000,  לגמרי בתים הרוסים3700,  מפונים115,000, קשה

זה בערך , האזור המוכה הוא יותר גדול... אם זה יקרה לאורך השבר הסורי אפריקאי 

 בתים הרוסים 7,800,  מפונים230,000,  פצועים קשה22,000...  הרוגים 10,000-כ

 ". בתים שניזוקו28,000-ו

 . ממש ביום פקודה מהסוג האמורהם יכולים חלילה להת. תיאורים אלו אינם אפוקליפסה דמיונית

אנו מודעים לבעתה שהם יכולים לגרום לכל . לא בנקל החלטנו לחזור ולהעלות כאן על הכתב דברים קשים אלו

עשינו כך , אם החלטנו לא לחסוך זאת מקוראי דוח זה. קורא המדמה לנגד עיניו תרחישים מהסוגים שתוארו לעיל

. מדובר במכת שמים שאין מפלט ממנה ושאי אפשר לעשות דבר כנגדהאין , שכמפורט להלן, רק משום שסברנו

ויש אמצעים שאם ישולבו , נקיטה במדיניות נבונה ושקולה יכולה למתן מאוד את פגעיהן של רעידות אדמה



ק  ר 1פ ם   : 3 י ד ח ו י מ ם  י נ ו כ י ס ב ל  ו פ י ט ב ם  י ל ד ח  185 | מ

בנסיבות אלו סברנו שתיאור . ימתנו מאוד את נזקי הגוף, ובבנייה) כולל ברובד הארצי(בתכנון על כל רבדיו 

יעורר את אושיות הממסדים הרלוונטיים לנקוט מדיניות כזו ולעשות את , ף של מוראות רעידת אדמהמוחשי נוס

 . הדרוש

zexg` zecree dpicnd xwan ly zevlnde zegec 

אנו פטורים מלהקדיש את הזמן הרב מאוד ואת המקום הרחב מאוד הנדרש לנושא הסבוך של רעידות  13.8

קדישו זמן ומרץ רב הן ללימוד הנושא והן לניסיון להעלותו על הבמה זאת בזכותם של קודמינו שה, אדמה

שבדק את נושא , 1990 לשנת 41' בין אלו נזכיר את דוח מבקר המדינה מס. הציבורית ולהביאו לתודעת הציבור

את דוח ; שאל חלקם נתייחס בהמשך, וכתב בנדון דברים חמורים מאוד, ההיערכות לרעידות אדמה בישראל

ב לשנת  51' את דוח מבקר המדינה מס;  שיש בו מעקב על שנאמר בקודמו1993 לשנת 44' ינה מסמבקר המד

ואת דוחות ועדת ההיגוי , ששב ובדק את נושא עמידות המבנים והתשתיות בארץ ברעידות אדמה, 2000

 . 2002 ובפברואר 2000להיערכות לטיפול ברעידות אדמה שהוגשו בספטמבר 

, למרות ההחלטות. אשר קיבלה סדרת החלטות בנושא, והובאה אף בפני הממשלה, שוניםהבעיה נדונה בפורומים 

, סקירה של מחדלים בטיפול בנושא. לא הניבו ההחלטות פרי ממשי, ולמרות כל שנאמר ונכתב בנושא עד כה

 :1990 לשנת 41' נכללה כבר בדוח מבקר המדינה מס, והתראה על התוצאות הרות האסון כתוצאה מכך

, בדבר אפשרות להתרחשות רעידת אדמה בארץ,  נתממשהשלא, התראה בקע"

,  כמה החלטות1990 ועד פברואר 1988אז סוף  מ,קיבלה הממשלה, 1988בסוף 

נן שיפור ההיערכות לאפשרות של רעש אדמה בתחום הבנייה והתשתית יינשע

ה קצבש, בחלוף המועדים לביצוען, מרבית החלטות אלה עדיין לא בוצעו. הפיזית

 : להלן פרטים. הממשלה בהחלטתה

עדה לכינון מוסד של מבקר תכניות בנייה ולקביעת הליך מחייב של ביקורת תכניות הוו

שמונתה , עד להגביר אכיפת התקן לבניה עמידה ברעידות אדמהונשהליך , קונסטרוקציה

עדיין לא , 1990לסיים עבודתה עד מאי , בהחלטת הממשלה,  ונתבקשה1989בתחילת 

 .תהת עבודימה אהשל

גבור לתהוועדה לבחינת דרכים : 1990עליה החליטה הממשלה בפברואר ,  נוספתדהעו

אמורה הייתה להשלים עבודתה עד יוני ש, דהפיקוח על הבנייה ועל ביצוע עבודות השל

 .עדיין לא מונתה, 1990

יקת בדלשם , םקיימים ומתוכנני, ן לא הוחל בהכנת רשימת מתקנים ממלכתיים רגישיםדייע

 .מצבם של מבני ציבור, מאותו היבט, גם לא נבדק. עמידותם ברעידות אדמה

א הוחל בהתקנת מכשירי מדידה לרישום תזוזות קרקע באזורים הנחשבים כבעלי  לןיידע

 .הסיכון הרב ביותר להתרחשות רעשי אדמה

, לטת ממשלהחעל פי ה, ל המשרד"שמינה מנכ, ן לא מולאו המלצות ועדה מקצועיתיידע

העלתה ספק , בסיוריה בשטח, ועית המקצר בדיקת תכניות הבנייה של מבנים שהוועדהבדב

המלצת הוועדה בדבר הפסקת  האגם לא מול. באשר לכושר עמידותם בזעזועי אדמה

 .המשמשים כמוסדות חינוך, השימוש הציבורי במבנים רעועים באותם אזורים
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סקר הנדסי על מידת , ה מקצועיתועד מלצת אותההעל פי ,  הזמין המשרד1990ואר ברפב

באחד הישובים בצפון , קונבנציונלית המהבנייה, עמידותם ברעידות אדמה של בתי מגורים

 ובינואר 1990מתוצאות חלקיות מהסקר שפורסמו בדצמבר ; דיין לא הושלםע רהסק. הארץ

ית פ הנצעוצמהבעולה כי מבני המגורים שנבדקו אינם עמידים ברעידות אדמה , 1991

 . וכי יש צורך דחוף לחזקם, באזור בו שוכן אותו ישוב

, םיברעידות אדמה של בתים מהבנייה הטרומית הנחשבם ין לא נבדקה עמידותעדי

כרגישים במיוחד לזעזועי , ובהם הוועדה המקצועית האמורה, על ידי מומחי בנייה

 .אדמה

משקיות של -כללהות ת והחברתיון לא מונתה ועדה לבחינת המשמעויות הכלכלייידע

ם והציבוריים ייהתרחשות רעידת אדמה ולבדיקת מידת ההיערכות של הגורמים הממלכת

, 1990בהחלטתה מפברואר , נויה קצבה הממשלהימלאשר , השונים בארץ למצב מעין זה

 .תקופה של חודשיים ולהגשת תוצאות עבודתה תקופה של שנה

תם ברעידות אדמה של המבנים ומידעל מידת ע י הממשלה עוד לא החלו לדווחרדשמ

, מתקני מים, מתקני תקשורת, םיימפעלים חיונ, כמו בתי חולים, והמתקנים שבאחריותם

עליה הטילה הממשלה להגיש לוועדת השרים , משרדית הבינת ההיגוידעולו, גשרים ועוד

לשם שיפור , תכנית פעולה מתואמת בין המשרדים הנוגעים בדבר, 1990עד ספטמבר 

 ".בתחום זה, דת הצורךמיב, המצב

. דבר כמעט לא נעשה ולא נשתנה,  העלו כי למרות ידיעת הסיכון2000 ובשנת 1993גם בדיקות שנערכו בשנת 

 :2000ב לשנת 51' מבקר המדינה שב והתריע בעניין זה בדוח מס

יש להכיר את , כדי לתכנן ולהקים באזור מסוים מבנים ותשתיות עמידים ברעידת אדמה"

את חוזק , הגיאולוגיים שרעידות בהם עשויות להיות מורגשות באותו אזורהשברים 

הבאת מאפיינים . את מרחקם מהאזור ואת מאפייני הקרקע באזור, הרעידות הצפויות בהם

מאפשרת לקבוע את ייעודי הקרקע בהתחשב בסיכון , אלה בחשבון בתכנון המתארי

ד עם תכנון המבנים והמתקנים תכנון מתארי נאות יח. לאוכלוסייה בעת רעידת אדמה

בכוחם להבטיח את עמידות המבנים , בהתאם לתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה

 .והמתקנים ברעידת אדמה

ברעידת , או שאינם עמידים כלל, במדינת ישראל הוקמו מבנים ותשתיות עמידים חלקית

ת התכנון או חלקם הוקמו לפני שהתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה עוגן בתקנו: אדמה

הבטחת עמידותם של מבנים ומתקנים אלה . וחלקם הוקמו בהתעלם ממנו, לפני עדכונו

 .ברעידת אדמה מחייבת בחינה של עמידותם וחיזוקם לפי הצורך

אולם רוב , הממשלה עסקה פעמים מספר בנושא רעידות אדמה וקיבלה החלטות בנדון

יישום החלטות -מור במיוחד איח. לא בוצעו, ההחלטות שקיבלה החל בשנות השמונים

דוגמת , אדם מתרכזים בהם-הממשלה הנוגעות לחיזוקם של מבנים ומתקנים רבים שבני

מוסדות ובתי חולים ומתקנים שבהם התוצאות של רעידת אדמה יהיו חמורות , בתי ספר

משרד . דוגמת מפעלים פטרוכימיים ומכלי אחסון לדלקים וחומרים מסוכנים, במיוחד

הממשלה הטילה עליו את האחריות לבחון את עמידות המבנים הקיימים ולחזקם ש, השיכון

אף על פי שסקרים שעשה העלו כי מבנים רבים , לא חיזק ולו מבנה אחד, לפי סדר עדיפויות

 ."צפויים להתמוטטות ברעידת אדמה
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וזו החליטה , מה החליטה הממשלה על כינונה של ועדת שרים להיערכות לטיפול ברעידות אד29.8.99-ב 13.9

הוועדה . שתשמש כגורם המטה שלה,  להקים ועדה מקצועית עתירת משתתפים ורבת פנים ומומחים12.12.99-ב

על שם יושב " ועדת היכל"הידועה כ(שכונתה בשם ועדת ההיגוי להיערכות לטיפול ברעידות אדמה , המקצועית

הן להכין תכניות עבודה בהיבטים השונים של הקימה ועדות משנה שהוטל עלי, )יעקב היכל, הראש הראשון שלה

בשיקום , באירוע רעידת האדמה, בבנייה הקיימת, ובהם טיפול בבנייה חדשה" אפוקליפסת רעידת האדמה"

על ועדות משנה אחרות הוטל להכין . ובהקמתו של מרכז מידע, המיידי ובשיקום ארוך הטווח שלאחר קרות רעש

 . תרחישים ולעסוק בהסברה

והשני , 2000האחד בחודש ספטמבר : יגוי הוציאה שני דוחות המהווים סיכומים תקופתיים של פעילותהועדת הה

וגם בהם יש נתונים , דוחות אלו סקרו את פעילות הוועדה ואת הבעיות הניצבות בפניה. 2002בחודש פברואר 

כן כללו הדוחות תכניות . לתושביה ולבתיה במקרה של פורענות רעידת אדמה, מעוררי חלחלה על הצפוי למדינה

אנו מצרפים לדוח זה . ופירוט הצרכים התקציבים לצורך יישומן, עבודה בכל אחד מהתחומים שפורטו לעיל

 שבהם מובאים עיקרי הדברים על הסכנות ועל הצעדים שיש לנקוט ',כנספח זמספר קטעים מהדוחות האמורים 

 . כדי להיערך לרעידות אדמה ולהקטין את נזקיהן

 50כן הוחלט על הקצבה של .  דנה הממשלה בדוח הביניים הראשון של ועדת ההיגוי ואישרה אותו2001ואר בינ

ראש -מינויו של יושב. ח במהלך חמש השנים שלאחר מכן ליישום תכניות העבודה שהוועדה הכינה"מיליון ש

. ר אפרים לאור" ד–ש ר חד" מונה לה יו2003 ורק באוגוסט 2002הסתיים בסוף שנת , יעקב היכל, הוועדה

 .  לא הייתה כמעט כל התקדמות בעבודת הוועדה2003בשנת , כתוצאה מכך

בשל העובדה שנושא זה היה בטיפולם של גורמים שונים שטיפלו בו מכל ההיבטים , כפי שכבר ציינו בפרק זה

מנת - לבצע עלהרי שאין בכוונתנו להיכנס לפרטי פרטיהן של ההמלצות בכל הנוגע לפעולות שיש, הדרושים

מצאנו לנכון לפרט חלק מן הפעולות שיש , יחד עם זאת. את סיכוני רעידת האדמה, או למצער למתן מאוד, למנוע

ראו סעיפים (לעשות לצורך מניעתם או מיתונם של סיכוני רעידת האדמה וכזאת נעשה בפירוט בחלק ההמלצות 

 ).25.8 עד 25.1
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של הוועדה הוא לבחון את היבטי הבטיחות של מבנים ושל מקומות המשמשים את עיקר תפקידה  13.10

לא ייפלא אפוא שביקשנו לאתר את . מנת להסיר מהם תקלות היכולות לגרום נזק לגוף או לרכוש-הציבור על

במסגרת זו ביקשנו מרבים מהעדים המומחים . מנת לבחון מה יש לעשות כדי לנטרלם-פוטנציאל הסיכונים על

. להביע את דעתם בדבר הסיכונים העיקריים האורבים לבאי מבנים המשמשים את הציבור, תייצבו בפנינושה

 .רובם ככולם השיבו לנו שהסיכון העיקרי הוא סיכון אש

ואולם , הידוע והמוכר שבהם הוא כמובן נושא כיבוי האש. עד מהרה למדנו שלנושא בטיחות האש יש פנים רבות

בתכנון , בחומרים עמידי אש, בהתראה מפני פריצת שריפה, העוסקים במניעת סיכוני אשלצדו יש ענפים אחרים 

, ועוד כהנה וכהנה אמצעים, שחרור עשן וחום ונגישות נוחה לכוחות הכבאות וההצלה, שיאפשר מילוט אנשים

זקה של שכולם קשורים באש ושעל כולם יש ליתן את הדעת הן כשמדובר בהקמה ובאח, בעיות ונושאים, שיטות

 . מבנים והן כשמדובר בהתקהלות במקומות פתוחים

חוק שירותי  –להלן  (1959-ט"התשי, הוא חוק שירותי הכבאות, עיון בחוק העיקרי העוסק בסוגיית האש    13.11

כמשמעותה ( בחוק זה מטיל על רשות כבאות 2סעיף . אכן מעלה שהוא חובק את מרבית ההיבטים הללו) כבאות

4סעיף ". …ולמניעת דליקות או התפשטותן … להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות "ה את החוב) בחוק

 מסמיך 6סעיף ". לקיים ולתאם את כל הסידורים הדרושים למניעת דליקות ולכיבוין, להבטיח"מחייב רשות זו ) 3(

 דליקות ושל אמצעי מיתקנים וחומרים לכיבוי, לקבוע בתקנות את הכמויות והסוגים של ציוד"את שר הפנים 

, ניסוח החוק איננו מוצלח במיוחד). ההדגשות כולן לא במקור" (…בכל מקרקעין… שיוצבו … אזעקת דליקה

זאת הן בהפעלת אמצעי , והיא להקים מערך שתפקידו הוא למנוע נזקי גוף או רכוש מאש, אך כוונתו ברורה

 . מניעה מפני אש והן בדרך של כיבוי אש משעה שזו פורצת

nildpin jxr 

זאת באמצעות יחידות , חוק שירותי כבאות מפקיד בידי רשות הכבאות את הטיפול בכיבוי שריפות    13.12

לפעול להשלטת , לטפל ברכישת הציוד והמתקנים הדרושים לה)  לחוק4בסעיף (ומטיל עליה בנוסף לכך , כבאים

סידורי כבאות במוסדות ) "ור בתקנותבכפוף לאמ(לקבוע , "סידורים הדרושים למניעת דליקות וכיבוין"

 ".ולפקח על ציודם"ציבוריים ופרטיים " ובמפעלים

דהיינו הן רשויות כבאות ,  מתוכן פועלות במסגרת של איגוד ערים21,  רשויות כבאות25כיום פועלות בארץ 

 .פני שטחן של מספר רשויות מקומיות-משתרעת על" מוטת שליטתן"ש

וכל , ידי שר הפנים-המפקח ממונה על). 22סעיף (חוק הוא מפקח כבאות ראשי אורגן מינהלי נוסף שהוקם ב

שר הפנים התקין ". יקבע את תפקידיו ואת סמכויותיו"שאומר החוק על תפקידיו וסמכויותיו הוא ששר הפנים 
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ואולם קשה לומר שמתקנות , 1972-ב"התשל, )סמכויות מפקח כבאות ראשי(אמנם את תקנות שירותי הכבאות 

בתקנות נקבע שסמכויותיו של מפקח כבאות ראשי הן פיקוח ומתן הוראות לכל . ו ברור מהן בדיוק סמכויותיואל

אדם -כוח, ציוד, ולצד זה הוקנו לו סמכויות לדרוש מרשות הכבאות דין וחשבון על שריפות וכיבוין, רשות כבאות

ידי -ת שונות שהותקנו במשך השנים עלתקנו. וסידורי הכבאות שנקבעו במוסדות ובמפעלים פרטיים וציבוריים

ומסמיכות את המפקח לקבוע , שר הפנים מחייבות את רשויות הכבאות לדווח למפקח הכבאות הראשי על ציודן

וכן להורות לבעלים ולמחזיקים של סוגים שונים של , ידי שירותי כבאות-עניינים שונים הנוגעים לציוד הנרכש על

אמור מפקח הכבאות הראשי לעסוק , לפי הנמסר לנו.  למה שנקבע בתקנותמבנים להחזיק ציוד כבאות מעבר

) ר"הנחיות מכ(והוא גם אחראי לפרסום הנחיות מקצועיות , בגיבוש נורמות מקצועיות בתחום כיבוי האש

 .המופנות לשירותי הכבאות

הוא נציב , הורה שר הפנים על קיומו של בעל תפקיד נוסף, לצד המבנה המינהלי שנקבע בתקנות 13.13

ומהעדויות ששמענו הבינונו שתפקידו המעשי , לנציב לא יוחדו תפקידים או סמכויות בחקיקה. הכבאות וההצלה

האדם וכן בכל הכרוך לסיוע -לטפל בענייני כוח) נוסף על טיפול בעניינים מינהליים ולוגיסטיים שונים(הוא 

-ים תפקידי מפקח כבאות ראשי ותפקיד הנציב עלבשנים האחרונות מאויש. ההדדי בין רשויות הכבאות השונות

 . ידי איש אחד

-כמו גם ההיבט הפונקציונלי, המניעה וההצלה, ארגוני של מערך הכבאות-מתברר שהמבנה המינהלי 13.14

, במאמרים ובוועדות למיניהן, תפקוד לקוי זה נדון בעבר בדוחות. אינם מתפקדים כהלכה, מקצועי של מערך זה

שנתמנתה מכוח ") ועדת גינוסר"הידועה בשם " (הוועדה לבחינה ותכנון של מערך הכבאות"ידי -ובין השאר על

 .מפורט ועתיר נתונים,  דוח מעמיק23.8.1998ואשר פרסמה ביום , 19.11.95 מיום 6326החלטת הממשלה מספר 

ים השונים של סוגיית את ההיבט, בין השאר, בחן, החובק נושאים רבים החורגים מאלו שנמסרו לטיפולנו, דוח זה

הן בתחום המשפטי והן בתחומי , והוא המליץ על שידוד מערכות מלא, מניעתה וכל הסובב את אלו, כיבוי האש

 . הארגון והביצוע

לחזור ולהידרש לכל הסוגיות הקשורות לנושא בטיחות האש שכבר נבחנו ונדונו , גם לא צורך, לא ראינו יכולת

הוא שהיקף העניינים שנמסרו לטיפולנו בהחלטת הממשלה על הקמת ועדת הטעם לכך . בדוח ועדת גינוסר

ולא ראינו סיבה להקדיש זמן לנושאים , היה עלינו לתחום את העניינים שבהם נעסוק. הוא גדול מאד, החקירה

במדיניות זו נקטנו . על חשבון הזמן הדרוש לטיפול בנושאים שטרם טופלו, ידי אחרים-הנבחנים או שנבחנו על

 13.8ראו למשל נושא רעידות האדמה בסעיפים (ידי אחרים -ם לגבי נושאים נוספים שמטופלים או שטופלו עלג

 ).13.9-ו

בעיקר בנושאים שלהם יש זיקה הדוקה לסוגיות , חורין להתעלם כליל מסיכוני האש-לא ראינו עצמנו בני, עם זאת

, לאחזקת המבנה ולעניינים הכרוכים, ועל הביצועלפיקוח על התכנון , לתכנון המבנה, הנוגעות להיתרי הבנייה

 . שבכולם אנו עוסקים, הנוגעים או המשיקים לאלו

שמענו קובלנות וביקורות קשות מאוד בנושא בטיחות האש ובכלל זה בכל הנוגע לאמצעים המצמצמים את 

וסברנו , ד לכיבוי אשואמצעים וציו, דרכי גישה נוחה לכוחות הכבאות וההצלה, כגון דרכי מילוט, סיכוני האש

והפתרונות שעליהם , שטוב נעשה אם נוסיף בקצרה את דברינו בנושאים אלו תוך הבאת דברי הביקורת בפרק זה

 . בחלק ההמלצות, אנו ממליצים
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והן מקצת שבמקצת מהביקורת , כשהם מסווגים לנושאים השונים, נביא להלן הן מדברי ביקורת אלו  13.15

בחלק גדול של המקרים ביקורת זו זהה או . ן הדוחות והעבודות שטיפלו בעבר בנושאים אלוהכלולה בחלק מ

 .או שאותה יכולנו להסיק מהחומר בכתובים שהוגש לנו, דומה לדברים ששמענו מפי עדים שונים

  התקינה והתקנות, ר"הוראות והנחיות מכ .א

שנערך , נכתב בפרק על בטיחות אש,  משרד הפניםשהוכן עבור) 'שלב ד(בדוח על בחינת הבנייה לגובה  13.16

 :רחל בקר ושמואל נתנאל, ידי מיכאל פורה-על

אופן הטיפול , )3פרק ', חלק ג', דוח שלב ב(כמפורט בחלקה הקודם של העבודה "

במרכיבים השונים של בטיחות האש בישראל מנוגד לתפיסה העכשווית של הנדסת 

המבוססת על תפיסה מערכתית של , שאומצה בארצות מתקדמות, בטיחות האש

בישראל התמסדו תקנות . מדעיים-בטיחות האש בבניין ועל עקרונות הנדסיים

מטפלות רק במספר , תקנות אלו חלקיות ביותר. שהוחמרו עם השנים, מרשמיות

ללא בסיס , )וגם בהם לא בשלמות(מוגבל של נושאים הקשורים לבטיחות האש 

חלקן . רורה ותפיסת בטיחות אש כוללתוללא מדיניות ב, מערכתי כולל

התקנות החלקיות מפוזרות בסעיפים . וללא ביסוס נסיוני או מדעי, אינטואיטיבי

ואין אפילו , )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(שונים של תקנות התכנון והבנייה 

מי שטורח ואוסף אותן מגלה שהן . אפשרות טכנית לקרוא אותן כמסמך רציף ושלם

בדרך כלל בגלל לחץ , כשחלקן מחמירות מאוד, י על טלאימגובבות כטלא

הנתפסים בישראל (משמעותי להחמרה בדרישות מצד נציגי נציבות הכבאות 

בלא התבססות על מידע , )כמומחים בכל נושא הנוגע לבטיחות האש בבניינים

 .שיטתי ומדויק

כמו , ששאין כמעט תקנות מלאות בשטחים מרכזיים של בטיחות הא, כמו כן התברר

נמצא . ושחלק מן התקנות מבוססות על תפיסות מיושנות ואינן בדוקות, בקרת עשן

בלבולים , כפילות, יתרים, סתירות, חסרים, גם כי התקנות והתקנים גדושים מגרעות

 .וסיכונים

וביניהם , שבניינים ישראלים רבים, שהוכח בעליל במחקר קפדני, אפוא, אין פלא

לא יתפקדו , על פי התקנות והנהלים הקיימים כיום בישראלהנבנים , בניינים גבוהים

כהלכה בזמן שריפות ושאין הם עומדים ברמת הבטיחות הנדרשת כיום בארצות עם 

במקביל התברר כי התכנונים הקיימים אינם זולים או . תקנות בטיחות אש מתקדמות

 ". אופטימליים מבחינה כלכלית

 .אנו מסכימים לדברים אלו
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הוראות אלה . מפקח כבאות ראשי מוציא הנחיות והוראות לרשויות הכבאות השונות, י שכבר ציינוכפ    13.17

לדרכי הפעולה המחייבות את שירותי הכבאות במישורים שונים ובהם במבנים ייעודיים כמו , בין היתר, נוגעות

 .ויות הכבאותההנחיות קובעות גם את נהלי העבודה והדיווח של רש. חולים ומלונות-בתי, ספר-בתי

דבר הגורם , מן העדויות שבאו בפנינו עולה כי תהליך הפרסום והעדכון של נורמות בטיחות האש הוא איטי מאוד

אחד מראשי רשויות הכבאות הגדולות . רלוונטיות-של הנורמות עד כדי היותן לא" התיישנותן"ול, לחסר בהנחיות

 את המציאות ולכן לעתים דרישות הכבאים ביחס אלה תקנות מיושנות שאינן משקפות… "בארץ אמר לנו ש

התקנות : "כיוצא בזה נאמר)". יש שוני רב בין הדרישות המקצועיות בשטח לבין דרישת התקנה(לתקנות זועקות 

אך אינני חושב ששיקול הדעת שלי צריך לבוא במקום , למעט סמכות כללית שניתנה לי, מיושנות ולא רלוונטיות

שנועדות , ר"ידי הנחיות המכ- כזה החללים בחקיקה מתמלאים באופן חלקי בלבד עלבמצב". התקנות ולקבוע

 .אך מסתבר שמגמה זו טרם נתממשה. והכל מתוך מגמה להפוך לפחות את חלקן לתקנות של קבע, להיות זמניות

מגעיהן ר הן הוראות מקצועיות הנוגעות גם לסידורי הבטיחות ולדרכי הפעולה של רשויות הכבאות ב"הוראות מכ

כדי שכל הנדרש לכך יוכל לדעת את שדורשות , בתור שכאלו אך טבעי הוא שהן יפורסמו. עם המתכננים והבונים

הוראות והנחיות אלה אינן מפורסמות והנגישות , למרות זאת. ממנו רשויות הכבאות ולכלכל את מעשיו בהתאם

 .שה דבר כדי לתקן את המצבאנשי הנציבות מודעים לכך ואולם עד כה לא נע. אליהן איננה קלה

לחוק מקנה לרשות כבאות ) 4(4סעיף , כך למשל. החוק מקנה שיקול דעת רחב למדי לרשויות הכבאות    13.18

כך . כל זאת בכפוף לתקנות, "…וכן בבניינים גבוהים… סידורי כבאות במוסדות ובמפעלים… לקבוע"סמכות 

, ספר-בתי(ת את נושא בטיחות האש בסוגי מבנים שונים המסדירו, גם בסדרת תקנות לפי חוק שירותי כבאות

להוסיף … להורות "הוענק שיקול דעת רחב לשירותי הכבאות , )מגורים ועוד-בתי, חולים-בתי, בניינים מסחריים

 .אינן עדכניות,  שנה30-שרובן הותקנו לפני כ, תקנות אלה". סידורי כבאות נוספים) ולנקוט(… ציוד כבאות 

העובדה שהתקנות העוסקות . ת מפעילות את שיקול הדעת שהוענק להן ביד רחבה ובהיקף גדולרשויות הכבאו

מדרבנת את רשויות הכבאות , בכך אינן מסדירות נושאים רבים והעובדה שחלק מהנורמות הקבועות בהן מיושנות

 מיושנת או להשתמש בשיקול דעתן כדי למנוע סיכונים היכולים לנבוע מהיעדר נורמות או מהשלטת הנחיה

אימוץ מלא או חלקי . ל"בעשותן כן נעזרות רשויות הכבאות בין השאר בתקנים ובנורמות הנוהגים בחו. חלקית

. מתברר שלא תמיד רמה זו קיימת אצל מפעילי שיקול הדעת. של תקן זר מחייב בקיאות מקצועית ברמה נאותה

 .   לתוצאות בלתי רצויות ולעתים אפילו מסוכנותל יכול להביא"אימוץ שגוי או לא מדויק של תקנות ותקנים מחו

ידי כל רשות כבאות בנפרד ובאופן עצמאי וללא שיתוף פעולה עם -שיקול הדעת האמור מופעל על    13.19

של שיקול דעת רחב , הכוח המצטבר של היעדר תקנות עדכניות. רשויות כבאות אחרות או עם קודקוד מנחה

הכל כמפורט , ושל היעדר גוף המשליט מדיניות אחידה, ות כבאות אחרותעצמאי ומנותק מהנעשה אצל רשוי

המדובר הוא באי האחידות שבה נתקל הציבור בבואו במגע עם . גורם לתקלה שעליה קבלו רבים, בפרק זה

וכתוצאה מכך נוצרים , כל אחת מהן מפעילה שיקול דעת עצמאי ונפרד מהאחרות, כאמור. רשויות הכבאות

עשויים להידרש לסידורי , י בניינים זהים לחלוטין הנבנים בתחום שתי רשויות כבאות שונותמצבים שבהם שנ

ניתן בעדות , ביטוי יפה למצב שבו הכללים הם גיאוגרפיים ומשתנים מאזור לאזור. בטיחות אש שונים לחלוטין

איפה : ה בשאלהמגיע למצב שאדריכל שואל אותי שאלה ואני עונ"של אחד מיועצי בטיחות האש שאמר שהוא 

יועץ הבטיחות איננו יכול ליתן תשובה עניינית לשאלה מקצועית בלי לדעת באיזה : במלים אחרות". ?אתה בונה

 .אזור גיאוגרפי מדובר
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כמעט , במצב כזה, ידי גורם מרכזי אחר מתבקשת-ידי מפקח כבאות ראשי או על-השלטת מדיניות אחידה על

הן , מדוע היא לא הוציאה הנחיות הכופות אחידות בתחום בטיחות האששאלנו בכיר בנציבות הכבאות . מאליה

, בכל הנוגע למעורבות של רשויות הכבאות באזורים השונים והן באכיפה ובבקרה של תכנון מבנים ובנייתם

יש ויכוח בכל הרמות בשאלה עד כמה צריכה להיות מעורבות מצד הנציבות ברשויות הכיבוי : "ותשובתו הייתה

, קשה לראות תשובה זו כמספקת". ת זו שטרם הוכרעה מנעה עד כה הוצאת הנחיות קבועותמחלוק… 

הפעלה בלתי אחידה כזו של שיקול דעת ". אזור כבאות"כשהחלופה היא משטר שבו איש הישר בעיניו יעשה בכל 

 במקום שהרי קשה לשכנע את הציבור בצדקת שיטה המחמירה עם בוני מבנים, במצבים זהים גובלת בשרירות

 . פלוני לעומת חבריהם הבונים מבנים זהים במקום אלמוני

 :ונמנה להלן חלק מהם, להיעדר משנה סדורה של נורמות בטיחות אש יש היבטים שליליים נוספים 13.20

התקנת אמצעי מניעת אש וקיום נורמות אחרות של בטיחות אש יכולים לעלות ממון רב ויכולים אף  13.20.1

או רוחב מספיק של , למשל בשל הצורך להבטיח מרחקי הליכה מסוימים, ארכיטקטוניים במבנהלגרור שינויים 

הוא להקטין את דרישות בטיחות האש , הנוגד פעמים רבות את עמדת רשויות הכבאות, אינטרס היזמים. מעברים

חנות שאין לה מצב כזה מהווה קרקע פוריה לחיכוכים מתמידים ולווכ. למינימום ובכך לצמצם את עלויותיהם

יש שרשויות הכבאות נוטות להרחיב את שולי הביטחון , בהיעדר נורמות מחייבות, לפי גירסת חלק מהעדים. סוף

 . והן מחוסר ידע, הן כדי להגן על עצמן, עד כדי העלאת דרישות מוגזמות שאין להן כל בסיס מקצועי או מציאותי

רבות מההחלטות של רשויות הכבאות הוא שיקול דעתן המצב שבו הגורם הדומיננטי העומד בבסיס  13.20.2

מנת שהן ייסוגו -עניין אחרים להפעיל מכבש לחצים על רשויות הכבאות על-ממריץ את היזמים ובעלי, בלבד

על רקע זה עולה ערכו של . תוצאות הלחצים תלויות במרבית המקרים במידת התעקשות הצדדים. מעמדותיהן

 כוחו רב ביכולת להפעיל קשרים מתאימים במקומות הנכונים שיסדירו את סוגיות שבמקרים רבים, יועץ הבטיחות

על הבעיות האופפות את מקצועיותו ואת פעילותו של יועץ . בטיחות האש מהר ובעלויות נמוכות ככל האפשר

 ).9.22 עד 9.11ראו סעיפים (הבטיחות אנו עומדים במקום אחר 

ולפיה אחת , שעליה שמענו מפי אחד העדים, פקטיבי תעיד העובדהעד כמה יכול מכבש לחצים כאמור להיות א

.  קומות12-בבתי מגורים שבהם יותר מ) מתזים(מרשויות הכבאות דרשה התקנת מערכות כיבוי אוטומטיות 

שאיימו לנקוט , עניין-כך יצא קצפם של גורמים בעלי-ועל, התקנת מערכות אלה ייקרה כמובן את עלות הבנייה

למרות , עקב הלחצים חזרה רשות הכבאות מדרישתה. מנת לשנות את ההחלטה-יים שונים עלבאמצעים משפט

מסתבר שהותרת נושאי בטיחות אש לשיקול דעת רשויות הכבאות גורמת . שדעתה המקצועית נותרה כשהייתה

 . להפעלת לחצים למען צמצום דרישות חיוניות ולגיטימיות

לדרוש אישור לתקינות עבודות חשמל שתוכננו לפי חוק , יבתאך איננה חי, רשות כבאות רשאית 13.20.3

חרף זאת מסתבר שיש רשויות כבאות שאינן . לעניין זה יש השלכה על בטיחות האש. 1954-ד"התשי, החשמל

. שבנטילתה אין הן חפצות, משום שהן חוששות שעצם הדרישה הזו תטיל עליהן אחריות, דורשות אישור כזה

דוגמה זו ממחישה את אי האחידות של הפעלת . אות נכוחה את הצורך בקבלת אישור כזהלעומתן יש רשויות הרו

 .שיש בה יסוד של שרירות ושל מינהל לא תקין, שיקול דעתן של רשויות הכבאות

 :יש להוסיף את שני אלו, בכל הנוגע להיבט נורמות הכבאות, לכל הליקויים והפגמים שנמנו לעיל    13.21
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הן לוקות גם בפגמים הכלליים שעליהם , עדכון-שלמות ובאי-טיחות האש לוקות לא רק באינורמות ב 13.21.1

גם נורמות אלו פזורות בדברי , כמו שם). 8.12 עד 8.5ראו סעיפים (עמדנו בדיוננו בנושא הנורמות המשפטיות 

 .למשתמש בהן" ידידותיות"וגם הן אינן סדורות ואינן , חקיקה רבים

על הבעייתיות הכללית של . ר אם נורמות בטיחות אש חדשות חלות גם על בניינים קיימיםלא תמיד ברו 13.21.2

לפחות בהקשר הנוגע לבטיחות אש שמענו על מקרה שבו ). 19.23 עד 19.21ראו סעיפים (נושא זה עמדנו בנפרד 

רך כך מבנה ובנה לצו, חולים שביקש להתרחב-המדובר הוא בבית. לא נמצא לבעיה זו פתרון המניח את הדעת

דרישה שעליה חלק בית , החדש יחול גם על המבנה הישן" שדרוג הנורמטיבי"רשות הכבאות תבעה שה. נוסף

 ). 11.51ראו סעיף  (החולים 

 סמכות האכיפה של רשויות הכבאות .ב

אחת הביקורות ששמענו מאנשי הכבאות בנושא בטיחות האש התייחסה לקוצר ידם באכיפת נורמות     13.22

הצורך להיזקק לאכיפה : נאמר לנו שאכיפה כזו לקויה מבחינתם בשלושה היבטים. חות האש במבנים קיימיםבטי

 :נפרט. והיעדר אכיפה ישירה לגבי חלק ניכר של המבנים, סמכות אכיפה אפקטיבית שאין בה הרתעה, עקיפה

לשם קבלת רישיון עסק או נדרש אישורה של רשות הכבאות , 1968-ח"התשכ, פי חוק רישוי עסקים-על 13.22.1

וכשהיא מוצאת בו ליקויים היא , קודם שניתן אישור כזה עורכת רשות הכבאות ביקורת במקום. לשם חידושו

. שלא להעניק רישיון לעסק כל עוד לא יתוקנו הפגמים,  ראש הרשות המקומית–ממליצה בפני רשות הרישוי 

ובמצבים כאלו אין לרשות הכבאות סמכות אכיפה , ולייתכנו מקרים שמסיבות שונות יימנע ראש הרשות מלפע

הבעיה מחריפה כשמדובר . ישירה נגד בית עסק שלא ציית לחוק והפעיל את העסק על אף הליקויים שנמצאו בו

במצב כזה הקשר של ראש שירותי הכבאות עם ראש הרשות המקומית שבה נמצא העסק . באיגוד ערים לכבאות

קל על ראש הרשות המקומית שלא להיעתר להמלצותיה של רשות הכבאות לנקוט ויש שבמצב כזה י, הדוק פחות

 . באמצעי אכיפה

, בתי עסק טעוני רישוי, אם לא מאות אלפי, בעיה נוספת של אכיפה מתייחסת לאותם עשרות אלפי 13.22.2

, למשל(ות אש שאינם מקבלים רישיון עסק לא בשל פגם או ליקוי בעסק עצמו אלא מסיבות שאינן נוגעות לבטיח

שהרי , לבעל העסק אין כל תמריץ לקיים את הוראותיה של רשות הכבאות, במצב כזה). בשל בנייה בלתי חוקית

 .עסקו פועל ממילא ללא רישיון ואין בידי רשות הכבאות כוח וסמכות לסגור את העסק

תייחסים לבית מגורים מצבים אחרים שבהם עומדת רשות הכבאות בפני שוקת שבורה בתחום האכיפה מ 13.22.3

במבנים כאלו אין לרשות הכבאות סמכות ). מבני משרדים, למשל(או למבנה אחר שאינו כפוף לחוק רישוי עסקים 

ציוד כיבוי (זאת חרף העובדה שבתי מגורים כפופים להוראות תקנות שירותי כבאות , אפילו לא עקיפה, אכיפה

הסנקציה על הפרתן של חובות .  חובות בתחום בטיחות אששבהן הוטלו עליהם, 1972-ב"התשל, )בבתי מגורים

אלא שדרך זו היא , קיום הוראות התקנות-ותמיד קיימת אפשרות ליזום הליכים פליליים בשל אי, אלו היא עונשית

ידי פניה לראש -רשויות הכבאות מנסות במקרים כאלו לאכוף את החלטותיהן על. ולא אפקטיבית, ארוכה, קשה

לפי חוק העזר " מבנה מסוכן" בבקשה להכריז על מבנה שנמצאו בו ליקויי בטיחות אש כעל הרשות המקומית

הכרזה כזו מסמיכה את ראש הרשות המקומית לדרוש מבעל הנכס להסיר את המפגע הבטיחותי שרשות . העירוני

ת לעשות הרשויות המקומיות אינן ששו. מסתבר שגם דרך זו אינה פותרת את בעיית האכיפה. הכבאות איתרה

ומשום שהן , אדם שאין להן-משום שהפעלתם מחייבת כוח, שימוש רחב בסמכויותיהן לפי חוקי העזר האמורים

 . חוששות מהסתבכות בהוצאות כספיות ומנטילת אחריות עקב הכרזת מבנים כמבנים מסוכנים
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ת היא להציב בעצמן דרך אכיפה אפשרי, כשמדובר בסירוב להתקין ציוד שעליו הורו רשויות הכבאות 13.22.4

מסתבר שרשויות הכבאות . ב לחוק שירותי כבאות6זאת מכוח סמכותן לפי סעיף , את הציוד על חשבון המחזיק

מנת לחזר -על, כנראה משום שהן אינן מוכנות לממן את רכישתו של ציוד כזה, אינן עושות שימוש בסמכות זו

יש סמכות אכיפה "ו בעניין זה בכיר במערך הכבאות שאמר לנ. לאחר מכן אחר המחזיק כדי שיישא בהוצאות אלה

אך הדבר אינו מעשי ולא בוצע , ידינו של אמצעי מניעה תוך הטלת הוצאות על המחזיק-ידי התקנה על-עקיפה על

יותר מאשר , מבחינת העבריין, לא הייתה התוצאה, אפילו הייתה רשות הכבאות מפעילה את סמכותה". אף פעם

קיום החוק אין העבריין נוטל על עצמו סיכון -אמור מעתה שבאי.  היה חייב מלכתחילהדבר שבו, קיום החוק

 . שהוא במציאות סיכון קלוש, זולתי הסיכון שיוגש נגדו אישום פלילי, ממשי כלשהו

 חוסר מנהיגות מקצועית בנציבות .ג

כיבוי אש נוגעת לחסר אחת הטרוניות הקשות ביותר ששמענו מפי רבים מהעוסקים במניעת דליקות וב  13.23

האדם המקצועי המנוסה והמיומן -מסתבר שרובו ככולו של כוח. אדם מקצועי בנציבות הכבאות וההצלה-בכוח

שתפקידה הוא , דווקא בנציבות. מרוכז ברשויות הכבאות השונות ולא בנציבות, במניעת שריפות ובכיבוין

העולים , התוצאה היא שאנשי השטח.  מקצועייםאין די כוחות, להנחות את רשויות הכבאות מבחינה מקצועית

במצב . אפילו כשאלו קיימות, מזלזלים בהנחיות המקצועיות של הנציבות, במקצועיותם על אנשי נציבות הכבאות

הוא תפקיד המנחה המקצועי לרשויות , כזה אין הנציבות יכולה למלא את אחד התפקידים המרכזיים שיועדו לה

שאיננו , והיא נתפסת כגוף בלתי מקצועי, אדם מרשויות הכבאות אל הנציבות-ל כוחאין כמעט מעבר ש. הכבאות

 .מעורה ולמעשה איננו שולט בנעשה ברשויות הכבאות

, נמסר לנו שאנשי רשויות הכבאות. אחת הסיבות שהביאה למצב זה נעוצה בשכר המשולם לאנשי הנציבות

המקבלים את שכרם ממשרד , ותר מאנשי הנציבותמשתכרים הרבה י, המקבלים את שכרם מן הרשות המקומית

אלא שאלו לא יושמו , ואף המליצה המלצות בנושא זה, ועדת גינוסר הייתה ערה לתופעה בלתי רצויה זו. הפנים

 . עד כה

  שריפהיהפקת לקחים מאירוע .ד

הסקת -יהפקת לקחים ובא-ביקורת אחרת שהובאה בפנינו בנושא בטיחות האש מתייחסת למחדל שבאי 13.24

על החשיבות שבהפקת לקחים מאסונות העבר בתחום הבנייה כולו אנו .  שריפה שאירעו בעברימסקנות מאירוע

בעוד שאין נורמה כללית הכופה עריכת בדיקות והסקת מסקנות מאסונות ). 26ראו פרק (עומדים במקום אחר 

בתקנות שירותי . אה ספציפית בעניין זההרי שבענייני בטיחות אש יש הור) למעט בענייני בטיחות בעבודה(העבר 

נקבע שרשות כבאות שבתחומה אירעה דליקה תערוך חקירה , 1972-ב"התשל, )חקירת דליקה וגורמיה(הכבאות 

סיבת פרוץ הדליקה במרבית , לפי הנאמר לנו. הלכה ואין עושין כן, במרבית המקרים, מסתבר שזוהי. מתאימה

או , רק באירועים חריגים, אם בכלל, חקירה מעמיקה ורצינית נעשית. אירועי הדליקה בישראל כלל לא נחקרת

 .ואף זאת לא בצורה מובנית וסדורה, בכאלה שבהם נספו אנשים

מעדים שהעידו בפנינו למדנו שהיו מקרים שבהם חקירה של אירועי דליקה שבהם נספו אנשים או נגרם  13.25

) ללא נפגעים( ואילו נחקרו אירועים דומים שאירעו בעבר ,העלתה שכבר היו דברים מעולם, בהם נזק רב לרכוש

   .היה סיכוי למנוע את האסונות שבאו אחריהם, ואילו הוסקו מהם מסקנות
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היה תורם לידע בתחום , אפילו לא נסתיימו באסון, נראה לנו שקיומו של מנגנון הפקת לקחים מאירועי עבר

בפרק ההמלצות אנו ממליצים על . לות דומות בעתידוהיה מאפשר הסקת מסקנות שימנעו תק, בטיחות האש

 .מנגנון כזה

 מעורבותן של רשויות הכבאות בנורמות שמקורן בדיני התכנון והבנייה .ה

בין , מדובר.   התכנון המפורט של מוצר הבנייה כולל היבטים שיש להם זיקה ישירה לענייני בטיחות אש 13.26

בדרכי גישה למבנה , בצנרת מים לכיבוי אש, ברוחב מעברים, לוטבפתחי מי, בעמידות אש של חומרים, השאר

הכללתם בתכנון , בהיות היבטים אלו היבטי בטיחות.  הכבאות ועוד כיוצא באלו פריטים וענייניםלשירותי

נורמות הבנייה ונורמות בטיחות האש כופות שכל אלו . אינם אופציונליים, המפורט ויישומם לאחר מכן במבנה

 .המבנהיהיו חלק מ

חוק , הן פזורות בין חוק התכנון והבניה ותקנותיו. של נורמות אלו תוארה לעיל" התצוגה"דרך החתחתים של 

פה המצויות בתחום שיקול -ונוספות עליהן תורות שבעל, הנחיות מינהליות כתובות, שירותי כבאות ותקנותיו

 .הדעת הרחב שניתן לכל אחת מרשויות הכבאות

בשאלה מיהו הגוף שצריך לבחון ולבדוק אם נורמות ) אם לנקוט לשון המעטה(בהירות -ו אירב זה יוצר מצד-ערב

 .ולאחר מכן בביצוע, בטיחות האש יושמו כהלכה בתכנון המפורט

פתחים , ובכלל זה רוחב מעברים(לחלוקת החללים שבתוכו , חלק מכללי בטיחות האש מתייחסים לצורת המבנה

' לחומרים שבהם משתמשים לבנייה ולמערכות המבנה וכו, למילוט ממנו, אליולדרכי הגישה , )וכל כיוצא בזה

או שהם תוצאת שיקול , כלל בתקנות הבנייה-רוב הכללים הללו מצויים בדרך). הכללים החלים במבנה –להלן (

 .דעת שניתן בחוק התכנון והבניה ובתקנותיו לוועדה המקומית

 הגוף שיפקח על התכנון והביצוע בכל הנוגע לכללים החלים לכאורה הייתה הוועדה המקומית צריכה להיות

 .בדיוק כפי שהיא צריכה לעשות לגבי כל התכנון המוגש לה, במבנה

, ומחדלים אלו רועמים שבעתיים כשמדובר בסיכוני אש, )10.5ראו סעיף (כבר ראינו את מחדלי הפיקוח הזה 

עדויות אנשי בטיחות האש שבנציבות הכבאות מ. הם מהנפוצים שבסיכונים המתממשים, שכפי שכבר אמרנו

 .ידי הוועדות המקומיות-וברשויות הכבאות שמענו שהבדיקה והבקרה אינם נעשים על

למחדל זה מצטרף מערך נורמטיבי שלא העניק מעמד אפקטיבי לרשויות הכבאות בהליכי התכנון  13.27

ראו תקנות (ידע הקודם להגשת בקשה להיתר בהליכי בקשת מ" מכותבות"הן אמנם . המפורט ובפיקוח על הבנייה

נוכחותן כמשקיף בוועדות המקומיות או בוועדות המשנה , )1992-ב"התשנ, )מידע נדרש להיתר(התכנון והבניה 

 לתוספת 7.61.00- ו7.60.00וסעיפים ,  לחוק התכנון והבניה19- ו18שלהן הדנות בהיתר בנייה מוזכרת בסעיפים 

פנים להתייעצות עם רשות הכבאות בנושא התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי בבניינים מ, השנייה לתקנות הבנייה

אלא שכל אלו אינם פותרים את בעיית הבדיקה של התכנון . ובנושא מערכת אספקת מים בבניין גבוה או רב קומות

 .המפורט והפיקוח על הביצוע

 של רשויות הכבאות מהליכי הבקשה "נעדרות נורמטיבית"פיקוח מוסדות התכנון ושל -הכוח המצטבר של אי

. שאין מי שיתן עליו את הדעת, "יתום"הותיר את נושא בטיחות האש , ופיקוח על הביצוע, בדיקת התכנון, להיתר
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ונוכח , לבדיקה ולפיקוח, הדברים חמורים שבעתיים נוכח המקצועיות המיוחדת הנדרשת להפעלת שיקול דעת

יכול להיות , קב היעדר פיקוח בשלבים הקריטיים של התכנון והביצועשלא נחשף ע, העובדה שליקוי בתחום זה

 . גם קודם לכן–ובחלק מהמקרים  , בלתי הדיר לאחר השלמתה של הבנייה

אפילו אדריכלים ושאר מתכננים . היעדר הבקיאות בנושא בטיחות האש איננו נחלת רשויות הבנייה בלבד, כזכור

 ).4.27ראו סעיף (רקע זה נוצרה הפונקציה של יועץ בטיחות ועל , אינם בקיאים בהיבטי בטיחות האש

שהרי השלכותיה על ענייני הבטיחות יכולה להיות מהקשות , זו" יתמות"   המציאות לא נותרה אדישה ל13.28

אלו האחרונות מרגישות . בפרקטיקה מעבירות רשויות הבנייה את התכנון המפורט לרשויות הכבאות. ומהחמורות

היקף הבדיקה והפיקוח על הביצוע לוטים אף , מעמדן אינו ברור". בהתנדבות"דחפות לבצע מלאכה עצמן כמי שנ

ועיקר העיקרים הוא שלא בהכרח כוללים צוותי העבודה שלהן מהנדסים או בעלי כשירויות אחרות , הם בערפל

 .שרטוטים שלועל התכניות וה, והסקת מסקנות ראויות מעיון בתכנון מפורט, הבנה, המאפשרת להן עיון

אחד ממפקדי רשויות , למשל, כך אמר לנו. סיטואציה מביכה וקשה זו מצאה ביטוי גם בעדויות ששמענו

הייתי מעדיף שיצוין מפורשות כי את הדברים שאנו דורשים בהיתר הבנייה אנו גם נבדוק את : "הכבאות

צריכים ויתכן שבמקומות אחרים ולא להשאיר מצב כמו היום שבפועל אנו בודקים למרות שאנו לא … ביצועם

 ".אפילו לא בודקים

הנקודה החשובה היא . בודקים את דרישות חוק התכנון והבניה ואת תקנותיו… : "בכיר בנציבות התבטא כך

אלא הם התנדבו לקחת על עצמם את האחריות בביצוע המטלה הזו , ששירותי הכיבוי לא היו חייבים לעשות זאת

ועמו האחריות (אנו סבורים שיש צורך במתן מעמד סטטוטורי רשמי . כנון והבניהשל בדיקת ההתאמה לחוק הת

 ".…לשירותי הכיבוי) לבדיקה

חלק מכניסת הכבאים לתחום זה היה פועל יוצא מכך שברור לנו כי הוועדה : "ומפקד רשות כבאות אחרת אמר

 ומקבלת אישורים כאלה ואחרים אך המקומית לתכנון ובנייה לא בוחנת את הדברים הללו אלא היא בוחנת חזיתות

 ".לא בוחנת את היבטי המילוט וההצלה

והנאלצים לבצע , "אפלה נורמטיבית"המגששים במידה רבה ב, אנו מבינים את תחושתם הקשה של אנשי הכבאות

 .אדם כזה-כשלא בהכרח הם מצוידים בכוח, עבודות המחייבות ידע הנדסי או כשירויות אחרות

המלצותינו ויישומן . זועק לשינוי,  באחד התחומים הרגישים ביותר בתחום הבטיחותהמצב הקפקאי השורר

 . יכולים להביא לשינוי כזה

 כשירותם המקצועית של ראשי המדורים למניעת דליקות .ו

נמסר לנו שבכל רשות כבאות הוקם מדור מניעת דליקות המופקד על ההיבטים השונים הכרוכים  13.29

הטיפול בנושאים אלו מחייב ידע מקצועי וכן . לרבות מערכות גילוי וכיבוי אש, ליקותבבטיחות אש ומניעת ד

ראשי מדור מניעת דליקות אינם בהכרח מהנדסים בעלי , למרות זאת. הכשרה והשכלה בתחום הנדסת בטיחות אש

ויות הם לעתים הם בעלי השכלה של מהנדסי כימיה או הנדסאי כימיה ובחלק מן הרש. הכשרה בתחום הבטיחות

או כבאים שיכולתם המבצעית , כבאים ותיקים שעברו הסבה לתחום זה, כדוגמה, אינם מהנדסים או הנדסאים אלא

, יש שאלו מתמנים לתפקיד ראש מדור מניעת דליקות. נפגעה והם אינם יכולים להמשיך לעבוד בכיבוי שריפות
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האיוש הלא מתאים נובע גם מכך שראשי . לעתים בלי שיש להם כשירות מקצועית כנדרש לצורך מילוי התפקיד

 .לכן הביקוש לתפקיד זה אינו גדול, מדורים אלו משתכרים פחות מעובדים אחרים של רשות הכבאות

 הסמכת אנשי תחזוקת ציוד כיבוי וגילוי אש .ז

קבוצת אנשי מקצוע אחרת הקשורה לנושא בטיחות האש היא קבוצת אנשי תחזוקת ציוד גילוי וכיבוי  13.30

מסתבר שאין כיום קריטריונים . גם אלה צריכים להיות בעלי כשירות וידע בנושאים שבהם הם מטפלים. אש

נאמר לנו שמדיניות רשויות הכבאות בהקשר זה היא לראות כמוסמך . אדם זה-להקניית הכשרה ולהסמכה של כוח

יא שרשות הכבאות מסתמכת על התוצאה ה. ידי יצרן ציוד הגילוי והכיבוי-את כל מי שטוען כי הוסמך לכך על

הפתרון המומלץ לבעיה זו הוא כמובן . אישורי תקינות של גורמים שאין יודע מהי מידת מהימנותם המקצועית

שרק הממלאים אותם יוכלו לבדוק ולטפל בציוד כיבוי , ידי גוף שיוסמך בדין לעשות כן-קביעת תנאי כשירות על

 . וגילוי אש

 התאמת חומרים לתקן .ח

הבקרה והאכיפה של התקן בנושא זה .  מחייב שימוש בחומרי בנייה עמידים בפני אש921תקן ישראלי   13.31

אלא שבעניין ספציפי זה יש קושי , )10.8ראו סעיף (בדומה לבעייתיות השוררת בתחום זה בכלל , היא בעייתית

י התכנון והבניה ולכן בחלק מרשויות הכבאות וההצלה רווחת הדעה שמדובר בנורמה שמקורה בדינ. נוסף

למרות זאת שמענו מפי בעל תפקיד .  לפיקוח ולאכיפה בנושא זההעיקריתהוועדה המקומית היא האחראית 

לא בדקנו ישירות את עמדת . בנציבות שלדעתו מתפקידן של רשויות הכבאות לאכוף את קיומה של נורמה זו

ם נראה לנו שיש בפנינו די נתונים אודות היקף ואול, הוועדות המקומיות ואת המציאות השוררת שם בנושא זה

בלשון (שספק , אף ללא בדיקה ישירה של נושא זה, ידי הוועדות המקומיות כדי שנוכל להסיק-הפיקוח הנעשה על

 . 921י "אם הן אוכפות את ת) המעטה

לאחר , אמוצי, 921י "המוסמך לבצע בדיקות התאמה של חומרי הבנייה לת, )י"מת(מכון התקנים הישראלי 

שמענו שישנם מקרים שבהם . ורשות הכבאות מסתפקת באישור כזה, אישור על התאמת החומרים לתקן, הבדיקה

כתוצאה מדרך פעולה כזו יכול להיווצר מצב שבו לא . מובאים החומרים הנבדקים למכון התקנים לבדיקה שם

אכן שמענו שיש שהיצרן מביא . ייהתהיה זהות בין החומרים שנבדקו לבין החומרים שהושמו בפועל באתר הבנ

 . שאינם זהים לחומרים הבלתי תקינים בהם הוא משתמש בבנייה, למכון התקנים לצורך בדיקה חומרים תקינים

ובמצב כזה , קושי אחר בבדיקה כזו נובע מכך שיש ובמהלך הבנייה מכסים נדבכי בנייה מאוחרים את קודמיהם

התוצאה היא שהמבקש לעקוף את דרישות התקן יכול לעשות כן ". כוסה"לא ניתן לערוך בדיקה של החומר ש

 . נקלה-על

יועצי בטיחות שהעידו בפנינו סיפרו שגם הם אינם יכולים לבדוק תמיד אם נעשה שימוש בחומרים העומדים 

 .ידי יועץ הבטיחות- או התואמים את התכנון שנעשה על921י "בדרישות תקן ישראלי ת
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mekiq 

ום דיוננו בביקורת ששמענו בנושא סיכוני האש נביא דברים מדוח הוועדה לבחינה ותכנון של לקראת סי 13.32

 "):ועדת גינוסר("מערך הכבאות 

והם מאורגנים כרשויות , שירותי הכבאות וההצלה פועלים כשירותים מוניציפליים"

במישור הארגוני אין הבדלים מהותיים בין מחלקה עירונית לבין רשות . כבאות

 . ות באיגוד עריםכבא

 ... 

: שאינו כפוף לגורם אחר בעל סמכות פיקוד משותף, המערך הוא בעל מבנה מקומי

לאיגודי הערים ולעיריות ולא לנציבות , על פי החוק, רשויות הכבאות כפופות

 .הפריסה וההפעלה הם בראיה מקומית, וכל תפיסת בנין הכח, הכבאות וההצלה

לגורם פיקודי משותף יוצרים " רופפת"תו ההאופי המקומי של המערך וכפיפו

, הפריסה, יחסי העבודה, בנין הכח, ליקויים רבים בתחום היכולת המבצעית

 ."ותחומים רבים נוספים, ההפעלה

מטופלים רק במקומות , ארוכי טווח, מבנה השירות מביא לכך שנושאים שונים"... 

 ).נושא המניעה למשל(שהאיגוד המקומי תופס אותם כחשובים 

הם בין הגורמים , יחד עם חוסר הסמכויות של הנציבות, לדעת הועדה המבנה הזה

ואינם מאפשרים למערך , המביאים לליקויים בבניית המערך ובפריסת התחנות

 ."להתכונן כראוי לשינויים החלים בתחום סיכוני האש

לאסוף , אין במערך ההדרכה בנציבות גורם שמתפקידו להפיק לקחים משריפות"

 .ולהטמיעו בשירותי הכבאות, דע עדכני מן העולם בתחומי הכיבוי השוניםמי

כי הפקת לקחים והחלפת דיעות עם ארגונים עמיתים הינו בסיס , כלל יסוד הוא

לריענון , להמנעות מחזרה על שגיאות ותקלות, מידע חיוני להטמעת תורת לחימה

דר פעילות כזו בתוך סבורה הועדה כי הע, לפיכך, התחדשותו והתמקצעותו, המערך

 ."ל"שירות הכבאות פוגמת בכל התחומים הנ

התורמים לבעיות , ישנם מספר מאפיינים של התשתית המשפטית הקיימת"

 :וביניהם, התפעוליות והמבצעיות אשר אותרו על ידי הועדה

 ;פיזור רב של ההוראות הסטטוטוריות. א   

 ;ביזור סמכויות ומערכות. ב   

 ;קיקהחוסר עדכנות של הח. ג   

 .חוסר באמצעי פיקוח ואכיפה יעילים. ד   

מימונו , ארגונו, הוראות בדבר מערך הכבאות, בין היתר,  הכוללים–דיני הכבאות   

 –אך גם נורמות התנהגות במניעת שרפות וכדומה , וסמכויות הפעילים במסגרתו

 .אינם מאורגנים במערכת תחיקתית סדורה והיררכית
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חקיקת העזר . לבול וערפול רב לגבי התקנות המחייבותהתוצאה של מצב זה היא ב  

עצמה מחריפה את הפיזור הסטטוטורי ומבצעת מעין חלוקה גאוגרפית בתוך תחומי 

באשר חקיקת העזר בתחום הכבאות אינה אחידה בין איגודי הערים , המדינה

 .לכבאות

 כל ,למעשה. בתשתית התחיקתית הקיימת קיים ביזור רב של סמכויות ומערכות  

. ואין בנמצא גורם מרכזי בעל סמכויות על פי חוק, רשות כבאות עומדת בפני עצמה

נציבות הכבאות וההצלה ויחד עמה נציב כבאות והצלה אינם בעלי סמכויות על פי 

 .חוק או על פי תקנות

התוצאה היא כי קיים פיזור ממשי של הסמכויות והמערכות בכל הנוגע לתפעול   

 .מקומיים וכלל ארציים כאחד, ובעת אירועיםמערך הכיבוי בשגרה 

הנה , ובמרכזה חוק שירותי הכבאות ותקנותיו, החקיקה הקיימת בתחום הכבאות  

היא אינה נותנת מענה לבעיות מבצעיות , כתוצאה. ברובה חקיקה מיושנת

 .בחברה ובמשק מודרניים, ותפעוליות רבות בהם מתמודד מערך כיבוי מודרני

, ודכנת מבחינת יעילות אמצעי הפיקוח והאכיפה הקבועות בההחקיקה אינה מע  

, והנורמות הקבועות בנושא אינן נאכפות אכיפה של ממש בהיותן עבירות פליליות

 .כגון בדרך של הטלת עיצומים כספיים, ללא אפשרות לאכיפה מנהלית

ללא יכולת אכיפה משמעותית לא יוכל מערך הכבאות וההצלה לפקח כראוי על   

ול במניעת סיכונים ולאכוף ביצוע צעדים שונים שימנעו אסונות שמקורם הטיפ

 .באש

, המסדיר את פעילות מערך הכבאות, מסקנת הועדה הינה כי חוק שירותי הכבאות  

ואינו מותאם , אינו נותן מענה הולם להיבטים חשובים של מערך כבאות מודרני

 שירותי הכבאות הנגזרים להתפתחויות שחלו במשך השנים במוקדי הסיכון ולצרכי

 ." מהם

 . לדוח זה קטעים מדוח ועדת גינוסרכנספח חלנוחיות הקורא אנו מצרפים 

עולה תמונה קשה למדי על , לרבות בדוח ועדת גינוסר, פה-מהאמור בחומר שהוצג בפנינו בכתב ובעל 13.33

רשויות הכבאות . מטופל כראויהוא אינו , שעל אף שיש בו פוטנציאל סיכון גדול מאוד, הסובב את נושא האש

והן בינן לבין , הן מנציבות הכבאות וההצלה במשרד הפנים, מינהלתית ומקצועית, עובדות באופן עצמאי ומנותק

מקצועית , פיקודי אחיד שיוודא אחידות נורמטיבית" חוט שדרה"אין למערך הכיבוי והמניעה של אש . עצמן

חלק מהכוחות המקצועיים הפועלים הן בנציבות והן ברשויות ,  ועודזאת. וארגונית בקרב שירותים חיוניים אלה

הזיקה הארגונית והנורמטיבית של . הכבאות השונות איננו כשיר לעסוק בנושאים המורכבים של בטיחות האש

, לא הוסדרה אף היא כדבעי, הרישוי והבנייה, רשויות הכבאות ושל נושא הכבאות בכללותו להליכי תכנון המבנה

-מאי. ובזבוז משאבים כספיים ומקצועיים, בזבוז זמן, בהירות-יוצר בקרב כל העוסקים בתכנון ובביצוע אידבר ה

, מעמדן. היעדר ההסדרה בדין איננו מוגבל לרשויות הכבאות. בהירות זו עשויה בטיחות מבנים להיפגע קשות

אנשי תחזוקת ציוד ,  בטיחות אשכמו יועצי, אחריותן ותפקידן של פונקציות שהפכו חיוניות בשנים האחרונות

למרות שמדובר בנושאי תפקידים חיוניים , אף הוא טרם הוסדר בחקיקה ראשית או בחקיקת משנה, כיבוי ועוד

 . שכמעט כל מבנה זקוק למי מהם
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הליקויים בכל אלו . מתייחסים למבנים, עיקר נושאי בטיחות האש הנכללים בתחום עבודת הוועדה 13.34

לפי הצעה זו . פתרונם אם יתקבלו המלצותינו הכלליות הנוגעות לתכנון ולביצוע של מוצר הבנייהימצאו את עיקר 

והמערך של בדיקות , תכנון המבנים ייעשה לפי הנדרש בקוד הבנייה. ייכללו נורמות בטיחות האש בקוד הבנייה

מרכזי הבדיקה יוחל על מנהלי הפרויקט ו, המפקחים הצמודים, יועצי בטיחות, ידי מתכנני ליבה-ופיקוח על

 .הבקרה והאישורים השונים, הביצוע, עניינים אלו כחלק אינטגרלי של הליכי התכנון

  fbd zkxrn ipekiq 

gizt 

ובהן בישול , הוא מקור האנרגיה המשמשת את בניינינו למטרות שונות) מ"גפ(הגז הפחמימני המעובה  13.35

תכונה . היא תכונת ההתלקחות, טמונה התכונה המאפיינת אותו) הגז –להלן (מ "בעצם ייעודו של הגפ. וחימום

אין צריך להכביר מלים כדי לומר . תשרת אותנו כראוי כל עוד היא נמצאת בשליטה, שבעטיה אנו נדרשים לגז, זו

מ שקולה "די שנאמר שעוצמת פיצוצו של קילוגרם גפ. איזו עוצמת הרס טמונה בה כשהיא יוצאת משליטה

  (!)TNT  של חומר הנפץ ג" ק2.5לפיצוץ 

, היגיינה(ובהם רעלים לצרכים שונים , חיי היום יום מכירים חומרים ומצבים רבים שטמון בהם סיכון מיוחד

הפתרונות שנמצאו לסיכונים אלו הם . ולא מנינו אלא חלק קטן מהם, תרופות רעילות וחשמל, )הדברת מזיקים

 .ויסכן בדרך זו את האוכלוסייה, ה מבעד למשוכה שנקבעה לוכך שהוא לא יפרוץ ללא שליט, הסיכון" גידור"ב

לא צריך להיות מומחה להערכת סיכונים כדי להגיע למסקנה שבעקומת המצבים והחומרים המסוכנים הללו מצוי 

ובהם היותו , אלא גם מהצטברות גורמים נוספים, הדבר נובע לא רק מכוח ההרס העז הטמון בו. הגז בחלק העליון

והיות מיתקני , היותו מובל בצנרת החוצה את הבניינים, כמויות משמעותיות בתוך בניינים או בסביבתםמאוחסן ב

לכל . מוצבים בתוככי דירות מגורים ומבנים לייעודים אחרים") מיתקני הקצה("הצריכה הסופיים של מערכת הגז 

ות החלל העומד לרשותו אם עלה החודר לכל פינ, של גז" חסר המעצורים"אלו צריך להוסיף את כוח ההתפשטות 

 ".גידור"בידו לחמוק מה

בעירה תקינה מפיקה  (CO-הוא ה, סיכון אחר הטמון בגז נובע מכך שבעירה לא תקינה שלו יכולה להפיק גז רעיל

כך -כך למשל יש בפנינו נתון על. מופק ממיתקני גז בלתי תקינים, היכול לגרום למוות, גז רעיל זה). CO2את הגז 

 .  איש מהרעלת הגז הזו12 מתו בירושלים בלבד 1988 עד 1986 שבשנים

כך של גורמי סיכון כה רבים יניע את הגורמים הרלוונטיים ליצור מארג -סברנו שכוח מצטבר רב כל 13.36

זאת לצד מערך ארגוני יעיל שיבטיח את קיום דרישות , היעיל של הגז" גידורו"צפוף של נורמות שיבטיחו את 

 .נכונה לנו אכזבה, כמו בנושאים רבים, ניין זהגם בע. הדין

עבור דרך הובלתו בדרכים , החל ממקומות ייצורו או ייבואו, אחר זרימת הגז" לעקוב"אנו פטורים מהצורך 

כל השלבים הללו חורגים . וכלה בצורות האחסון שלו עד הגיעו לבניינים בישראל, במיכלי גז או בדרך אחרת

כך גם בנושא הגז , כמו בהרבה נושאים אחרים. זולת הערה אחת שנעיר,  נעסוק בהםמהנושאים שנמסרו לנו ולא

הדברים והעובדות . קשה היה למנוע הבאתן בפנינו של עובדות החורגות מהתחום המדויק של מנדט הוועדה
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ם והם כללו גם עובדות הנוגעות לעשייה בגז בשלבי, שנמסרו לנו בשולי הנושא האמור היו רבים ומעניינים

והדברים נכונים שבעתיים , למדנו מדברים אלו שיש איים של הפקרות באחסון ובהובלה של גז". טרום ביתיים"ה

 . בעקבות הרפורמה במשק הגז, מאז הורחב מאוד מעגל העוסקים בהיבטים השונים של העשייה בגז

,  ויפה שעה אחת קודם,לו לעצתנו שעו קברניטי משק הגז היו נוקטים מיד צעדים גם בתחומים פרוצים אלו

 .ובטרם פורענות

שלושת . כשאלו נמצאים בבניינים או בסביבה המיידית שלהם, ענייננו שלנו מתרכז בגז ובאינסטלציה שלו

, מעבר הגז ממקום האחסון למיתקן הקצה) ב(; האחסון) א: (השלבים שבהם מצוי הגז בבניין או בסביבתו זו הם

 . מיתקן הקצה) ג(; הוא המיתקן שבו נעשה שימוש בגז

o i i paa fb zkxrn zpwzd 

שני השלבים האחרים , בישול או לכל צורך אחר, פרט למיתקן הקצה שאליו מובל הגז לצורך חימום 13.37

שיכולה להיות פרוסה בבניין למרחקים גדולים , צנרת הגז. שהוזכרו הם חלק אינטגרלי של הבניין ומערכותיו

קירות , )למגורים ולצרכים אחרים(יחידות מבנה , חלקי רכוש משותףושבמהלכה היא יכולה לחצות , למדי

כל אלו הן חלק מהמערכות ; מיזוג האוויר או החשמל, איננה שונה מצנרת האינסטלציה, ותקרות וכל כיוצא בזה

כך . אותם דברים אמורים גם על מקומות האחסון של הגז המהווים חלקים מהמבנה עצמו. המיושמות בבניין

חדר אחסון . שנועד לאחסן כמויות ניכרות של גז, קרקעי-כלל תת-בדרך, או חלק ממבנה, בר הוא מבנהלמשל צו

 .הם בודאי חלקי בניין) ג" ק12(או למיכלי גז קטנים ) ג גז" ק48(או מיתקן אחסון אחר למיכלי גז גדולים 

 שהם מתייחסים לכל חלקי יתייחסו לחלקים אלו של המבנה כשם, ניתן היה לצפות שהחקיקה והפרקטיקה כאחת

ובכל שלבי ההקמה , בבקרה, בפיקוח, בהיתרים, בתכניות, וכי אלו גם אלו ייכללו בתכנון, המבנה האחרים

 .  האחרים של כל בניין

ולסמן על , מסתבר שאם כי תקנות הבנייה מחייבות לצרף לבקשה להיתר בנייה מפת איתור העבודה ותכניות בנייה

הרי בפועל במרבית המקרים , )לתקנות הבנייה) ג(9-ו) 12(-ו) 11)(ב(5ראו תקנות (גביהן את מערכות הגז 

לא , אפילו נעשה בשלב זה תכנון של מערכת הגז. במסמכים אלה לא מובאים כלל נתונים הנוגעים למערכת הגז

ך וכיצד כדי להביא לידיעת העוסקים במלאכה אי, ניתן להביאו לביטוי בקנה המידה שבו ערוכים מסמכים אלה

. נעשים בהתעלם מנושא הגז, כולל תכנוני המערכות, התוצאה היא שהתכנונים. מתוכננת מערכת הגז בבניין

מתקנים ... פרטים נוספים בנוגע ל" לתקנות הבנייה סמכות לבקש 11למהנדס הוועדה המקומית הוענקה בתקנה 

 .בפועל הוא לא נוהג לבקש זאת...". וצנרת לאספקת גז מרכזית

כשהוא מיוצג , לצוות המתכננים והמבצעים" היבט הגז"ויות עולה כי רק בשלבי התכנון האחרונים מצטרף מהעד

מאלתרים העוסקים במלאכת , על בסיס מציאות תכנונית וביצועית שכבר נוצרה. ידי ספק הגז-כלל על-בדרך

 .התקנת הגז דרך להכניס לבניין את צנרת הגז ומקום איחסונו

שהיא מעין קוד בנייה חלקי המרכז חלקים ניכרים מהדרישות הטכניות , יה לתקנות הבנייההתוספת השני 13.38

אספקת גז מרכזית לבניין : "שהורה כי) 7.83.00סעיף (' ב לחלק ז"הזכירה את הגז בסימן י, הנוגעות לבנין וחלקיו

 ". 158י "פי התקן הישראלי ת-על מיתקניה ואבזריה תבוצע על
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מערכת "לפיו , שהינו חלק נפרד המתייחס לגז', ונוסף בתוספת השנייה חלק כ,  זהבימים אלה בוטל סעיף

פי התקנים -תותקן על, מיתקניה ואבזריה, על מכליה, לרבות מערכת לאספקת גז מרכזית, לאספקת הגז לבנין

 ). לתוספת השנייה22.02סעיף " (158י "ת) 2(; 1 חלק 158י "ת) 1: (כמפורט להלן, הישראלים

וחלקים , התקן עצמו הוא תקן רשמי, תחום השתרעותן הוא רחב,  הן מפורטות למדי158י " תקן ישראלי תהוראות

תקן זה מסדיר באופן מתקבל על הדעת את הדרך והאופן שבהם צריך . בתקנות הבנייה, כפי שראינו, ממנו אומצו

לם ושמענו כי יש כוונה לערוך בו הוא איננו מוש, עם זאת. לנקוט כדי להתקין מערכת גז גדולה או קטנה במבנה

 .תיקונים והשלמות בנושאים שונים

, כפי שהיא קיימת כיום,  בעיית הגזההיית, המסקנה היא שאילו אכן היו מיושמות הוראות תקן זה הלכה למעשה

בחלקים משמעותיים מאוד " נעדר"הגז הוא בבחינת , שחרף האמור בתקן, דא עקא. מתמתנת במידה רבה מאוד

ביצוע שלא קדם לו תכנון מפורט טומן בחובו סכנות הנובעות . הביצוע והבקרה של בניינים, ליך התכנוןשל תה

, וביתר שאת, כל השלילה הזו טבועה. 20.39הכל כפי שאמרנו בסעיף , השמטה וכל כיוצא בזה, התאמה-מאי

 הפגיעה הכללית בהרמוניית נובע מכך שנוסף על" ביתר שאת"ה. בתהליך התכנון והבנייה שממנו נעדר היבט הגז

 .הכל כמפורט לעיל, זאת עקב הסיכון שיש בגז, טמונה במצב זה גם סכנה בטיחותית, התכנון והביצוע

היעדר תכנון מסודר של מערכת הגז יוצר קושי של ממש בתיאום החיוני בין מערכת הגז ליתר מערכות  13.39

ובאורח , ורק בשלב זה, המערכות תוכננו ובוצעו זה מכברכל . מים ומיזוג אוויר, טלפון, ובתוכן חשמל, המבנה

הצורך לשלב אותו בדרך כלשהי בתוך כל שאר המערכות יוצר . מתייצב היבט הגז ותובע את חלקו, לא קרוא

ומה עוד שפעמים רבות נעשות תוספות אלו ללא ידיעת , שספק אם הפתרונות להם יכולים להיות טובים, אילוצים

ידי חסרי הכשרה בתורת הבנייה באמצעות טכנאי גז או דומים להם שאינם מכירים בהכרח -לוע, שאר המתכננים

יש לבצע בדיקה ,  שהוסף עתה לתוספת השנייה20.09נעיר כי לפי סעיף . את תכניות הבנייה המפורטות של הבניין

יצוע בתחום הגז נושא אחרון זה של העוסקים בתכנון ובב. של מעבדה מאושרת לגבי אופן התקנת מערכת הגז

 .  כך נרחיב בהמשך-ועל, לא רק בשדה הביצוע אלא גם בשדה הנורמטיבי, נשאר פרוץ במידה רבה

שהעיד בפנינו ואמר ) משרד התשתיות –להלן (את המצב היטיב לתאר איש המשרד לתשתיות לאומיות  13.40

 : בין השאר

 מערכותיו המצב הפרקטי הוא כזה שתכנון הגז נעשה רק לאחר שהבניין על"

הדבר לא טוב משום שמערכת הגז כרוכה בסיכונים . השונות עומד על תלו

והדבר קשה , כמו גם על היבטים אחרים נוספים, דרך המעבר, שמטילים על המעבר

, לכן לדעתי היה צריך להזיז את התכנון אחורה. לעשייה לאחר שהבניין כבר עומד

כפי שהדבר נהוג לגבי שאר , ילהעל מנת שייכלל בכל שאר תכנון המערכות מלכתח

 ".…המערכות

אין לכך שום פיקוח או , פצצת זמן מתקתקת"שאמר שהגז הוא , תמך בדברים אלה מפקד שירותי כבאות גבעתיים

 אירועים של טיפול 10-20-אצלי בגבעתיים כל חודש הכבאים יוצאים ל. לא של ההתקנה ולא על מיתקנים, בקרה

, פ אמר שקיימת רשלנות בהתקנת מערכות גז"רת הצתות במשטרת ישראל במזראש יחידת חקי". בדליפת גז

 .וכתוצאה מכך נגרמות לא מעט דליפות של גז המלוות בפיצוץ בעוצמה רבה ומלוות לעתים במקרי מוות
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, צובר גז. בריםהיא בצו, הנפוצה ביותר בקרב המבנים החדשים, אמרנו כבר שאחת הדרכים לאחסנת גז 13.41

. וצריך להתייחס אליו כיחידת בניין מכוחו הוא, הוא חלק מהבניין שאותו הוא משמש, גם כשהוא קבור באדמה

התוצאה . נמסר לנו שמוסדות התכנון מסרבים לראות בצובר גז מבנה שדיני התכנון והבניה חלים עליו, חרף זאת

 .אינם מוחלים עליו) בטיחותובהם היבטי ה(היא שההיבטים של חוק התכנון והבניה 

מיתקן "תקנות אלה מורות כי . 2003-ג"התשס, )היתר לעבודה מצומצמת(לאחרונה הותקנו תקנות התכנון והבניה 

דבר המאפשר קבלת היתר בנייה עבורו בהליכים ,  במסגרת מה שמוגדר כעבודה מצומצמתלייכל" גז במכל נייח

אנו רוצים לקוות . אם וכיצד ישפיע עניין זה על גישת רשויות הבנייהאיננו יודעים . קצרים יותר ומסובכים פחות

שהזכרת מיתקן זה בשמו המפורש תניע אותן להתייחס להקמתו כאל בנייה שעליה חלות הוראות חוק התכנון 

 .והבניה

תקנו גם אלמלא הו, להשלמת התמונה נוסיף שנושא הקמת מיתקן גז כאמור לא היה ואיננו גם כיום פרוץ לחלוטין

אחסנת (משום שהוא היה ועודנו חייב ברישיון מהרשות המוסמכת לפי תקנות רישוי עסקים , התקנות האמורות

, )בטיחות ורישוי(במצבים מסוימים נדרשת גם קבלת אישור משרד התשתיות לפי חוק הגז . 1976-ז"התשל, )נפט

 ). חוק הגז –להלן  (1989-ט"התשמ

ba weqir jxevl zeyxcp zei exiykf 

והיה מקום לצפות , הסיכונים הפוטנציאליים הם רציניים מאוד.  לעיל13.35על סיכוני הגז עמדנו בסעיף  13.42

בתקן , אפילו חטוף, עיון. יופקדו נושאי התכנון והביצוע של מערכת הגז בידיים מקצועיות, שנוכח עוצמתם

די להבטיח שהגז יאוחסן ויפעל ללא של נורמות מקצועיות נדרשת כ" צפיפות"יראה איזו , 158י"ישראלי ת

בין שאר דברים שעליהם יש ליתן את הדעת ראוי להזכיר את בעייתיות מיקום המיכלים לבל יהיו סמוכים . תקלות

הריכוז המותר , לחצי הגז המותרים, את הצורך באוורור, או לבל יהיו הם מקור סכנה לסביבה, למקור סכנה להם

החומרים , )פתוחים למחצה ועוד, סגורים, שטחים פתוחים(ונים שונים של גז ביחידות שטח בעלות איפי

יחסי , ושאר אמצעי בטיחות ומניעה, הברזים הווסתים והשסתומים, המשמשים לצנרת או לבניית מחסן מיכלי גז

ולא מנינו אלא מעט מזעיר משלל ההיבטים של התכנון וההתקנה של , המפלסים בין מקומות אחסון הגז לסביבה

 .הגז

צריכים להיות בעלי כשירות לטפל , בין בביצוע ובין באחזקה, בין בתכנון, ברור שהעוסקים במערכת הגז 13.43

 . אולם מסתבר שגם נושא הכשירות של העוסקים במערכת הגז אינו מוסדר באופן מלא. בכל הסוגיות הללו

יש שתי רמות ) צו הפיקוח –להלן  (1977-ח"התשל, )התקנת מיתקני גז(פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים -על

 :כשירות בביצוע עבודת גז

משלים , מתקן ומפרק של מערכות גז ביתיות בודדות, משנה, בודק, מרכיב, מבצע,  מתכנן–" 1מתקין רמה "

 ; התקנה של מערכות גז ביתיות מרכזיות מהמונה אל מעון הצרכן
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ושל מערכות , קן ומפרק של מערכות גז ביתיות בודדותמת, משנה, בודק, מרכיב, מבצע,  מתכנן–" 2מתקין רמה "

 ".לחקלאות ובכלל זה מבערים ומכשירים לצרכים מיוחדים, מערכות גז לתעשייה, גז ביתיות מרכזיות

 .היינו אוסר על חסרי הכשרה ותעודה לבצע את הפעולות האמורות, אותו צו אף מקנה ייחוד מקצוע

. ודת גז מסורה למי שנתמנה מנהל ענייני בטיחות הגז לפי חוק הגזהסמכות לתת היתרים בתחום העיסוק בעב

הפועל , למנהל אגף ההכשרה במשרד העבודה) שם פועל המנהל האמור(סמכות זו הועברה ממשרד התשתיות 

הוא איננו אחראי , משרד התשתיות גורס שמשעה שניטלה ממנו הסמכות להעניק היתר. מכוחו של צו הפיקוח

אנחנו איננו בודקים ואיננו אוכפים את כשירותם של : "בלשונו של בכיר במשרד התשתיות. עוד גם לאכיפה

 ".העוסקים בענייני גז בהתאם לחוק

, כך נותר פרוץ-והתוצאה היא שנושא חשוב כל, מסתבר שמשרד העבודה גם הוא איננו אוכף את הנושא הזה

ניקיון כפיו וטוען כי לא הוא האחראי על כשהפיצול בין שני המשרדים יוצר מצב שבו כל אחד מהם רוחץ ב

הוא כמובן מצב , הקפדה על כשירותם של מבצעי עבודות גז-אכיפה ממוסדת ואי-מצב זה של אי. אכיפת הדין

והנובעים מתקלות שאירעו במיתקני גז , מסוכן היכול לגרום ולפחות לתרום לאסונות המתרחשים מדי פעם

 .כנדרש בחוקידי עוסקים חסרי כשירות -שהותקנו על

פי -על.  נמוכים מדי וחסרה בהם חובת התעדכנות והשתלמותםמסתבר גם שתנאי הכשירות שנקבעו ה 13.44

 שנות לימוד ובוגר קורס 8בעל ,  לפחות18נדרש מבקש הרישיון להיות בן " מתקין גז"מנת להיות -על, הנאמר לנו

עמידה בדרישות האמורות מקנה למבקש . חת שעות שאחריו בחינה תיאורטית וניסיון מעשי של שנה א80בן 

 .אחרי הכל אין לשכוח שחיי אדם תלויים בנושא זה. דרישות אלו נראות לנו בלתי מספיקות. רישיון לצמיתות

הן כדי , וחשוב לחייב את כל העוסקים בגז להתעדכן ולהשתלם, גם בענף זה יש חידושים טכנולוגיים ואחרים

, אמר לנו בעניין זה בכיר באחת מספקיות הגז. והן כדי לצבור ידע מקצועי נוסף, ולרענן את הידע הקיים" לתחזק"

 ". שנה לא יעבור התאמה למערכות בשימוש היום25שמתקין גז שהוסמך לפני , למשל, לי לא נראה הגיוני"ש

ירות לתכנון כיום אין בדין התייחסות נפרדת לכש. עניין נוסף המחייב הסדר הוא היבט התכנון הנוגע למערכת הגז

 . ולכשירות לביצוע בענף הגז

שתי רמות של , כפי שכבר אמרנו, צו הפיקוח קובע אמנם. הדין בנושא הכשירות נראה לנו פרוץ כמעט לחלוטין

 זה נמסר לשיקול דעתו של האגף ןעניי. מתקיני גז ואולם הוא אינו קובע את הכשירות הנדרשת מכל אחת מהרמות

נראה לנו שהיעדר . בודה שקובע את רמת הבחינות ורמת הדרישות של המועמדיםלהכשרה מקצועית במשרד הע

כשאין יודע ,  נושא זה פרוץ במידה רבהרקריטריונים לכשירותם של המטפלים בנושא מסוכן כל כך כמו גז מותי

 . איזה סוג של שיקול דעת תפעיל הרשות

. ות להסדיר את נושא הכשירויות שהוזכרו לעילשנועד, התחזקנו בדעתנו לאחר עיון בטיוטת תקנות שהוצגה לנו

חזקה . עד לרמה של מהנדסים במיתקנים גדולים, תקנות אלו מחייבות את העוסקים בתכנון גז להיות ברמה נאותה

גם . בלי שקדמו לה בירורים ובלי שהנושא כולו נלמד, על מנסחי הטיוטה שהיא לא הייתה באה לעולם בצורתה זו

כללי תכנון . רכת גז מחייב רכישת ידע רחב למדי בשטחי הגז ובעניינים אחרים המשיקים לולנו נראה שתכנון מע

בתוספת השנייה לתקנות הבנייה ' שהעיקריים בהם הם חלק כ, מערכות הגז פזורים במספר דברי חקיקה ותקינה

אינו קובע שרק החוק במצבו היום אינו מסדיר את כשירות המתכנן והמבצע ובודאי ש. 158י "ותקן ישראלי ת
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לא עלה בידינו להיכנס לעובי הקורה בכל הנוגע לכשירויות . מהנדס יעסוק בתכנון כשמדובר במיתקן גדול

וכי בעקבות כל אלו ייקבע בדין הסדר מלא , כי יוסקו מסקנות, הנדרשות והמלצתנו היא שהנושא ייבדק לעומקו

 .צעיהןומקיף שיקבע את הכשירות הנדרשת ממתכנני עבודות גז וממב

dzwicae fbd zkxrn ly dwfg` 

הצנרת המובילה אותו למיתקן הקצה , את מקום אחסון הגז, כפי שכבר אמרנו, מערכת הגז בבניין כוללת 13.45

שסתומים , ווסתים, ברזים, מערכת זו משלבת בתוכה צינורות. ואת מיתקן הקצה עצמו, שבו נעשה שימוש בגז

יש צורך להקפיד על , "גדרו"יות הגז חומר מסוכן מאוד כשהוא פורץ מבה. וסוגי מיתקנים ואביזרים שונים

ותגובה על ליקויים הנחשפים , הקפדה כזו מחייבת בקרה אחזקתית. מהחל ועד כלה, תקינות המערכת הזו כולה

 .זאת הן בהוראות ישירות והן בדרך עקיפה, עיקר נטל זה הוטל על ספקי הגז, לפי החקיקה דהיום. בבקרה כזו

ספק גז "מורה ש, 1989-ט"התשמ, )מ"הבטחת ההספקה של גפ( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים 6יף סע

 7סעיף ". פי כל דין-רשיונות ותקנות על, חבויות, היתרים, מפרטים, צווים, מ חייב למלא אחר תקנים"העוסק בגפ

שימוש במיתקן משום סכנה אלא לאחר שוידא שאין ב, מ למיתקן גז"לא יספק ספק גז גפ"לצו האמור מורה ש

 ".וכי התקיימו תנאי הבטיחות לפי כל חיקוק, לאדם או לרכוש

אלא , הצווים והתקנים הקיימים בתחום, פי החוקים-מסעיפים אלה עולה כי לא רק שספק גז מחוייב לפעול על

טא שחלה על פשי, הואיל ואספקת הגז נעשית באופן שוטף. הוא אף מחוייב שלא לספק גז למיתקן שאינו בטוח

 . לוודא שמיתקן הגז הוא בטוח ואין נובעת ממנו סכנה" שוטפת"הספקיות חובה 

הותקנה גם תקנה המטילה חובה ישירה על , כדי להגביר ודאות ולהבהיר את העול המוטל על הספקים בנושא זה

) חזקה למיתקני גזשירותי ה(הדבר נעשה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים . ספקי הגז לבצע בדיקות תקופתיות

לא נדרש בעל תחנת שירות לעשות שירות החזקה משך חמש שנים מאז "שם נקבע שאם , 1977-ז"התשל, )תיקון(

יבדוק בעל התחנה את מיתקן , שנמכר מיתקן הגז בפעם ראשונה לצרכן או מאז נעשתה הבדיקה האחרונה על ידו

לצורך כך בעל תחנת ". ופה של חמש שנים כאמור חדשים מתום התק6לא יאוחר מאשר משך , לפי יוזמתו, הגז

". בדיקת מיתקן גז ושירותי החזקה, תיקון מיתקני גז, מקום לקבלת הזמנות לעבודת התקנה"שירות הוא בעל 

 .בפועל מדובר בספקי הגז

להניע את ספקי הגז לפעול , מהעדויות ששמענו עולה שפעמים רבות לא היה בכוח הוראות דין מפורשות כאלו

 . כל ההוראות הללו הן במידה רבה הלכה ואין מורין כן. תחייב מהןכמ

אלו הן .  ספקי הגז הוותיקים והממוסדים–האחד . את ספקי הגז הקיימים היום בשוק ניתן לחלק לשניים 13.46

עם הרפורמה . מחסנים וקווי שיווק והובלה מאורגנים, ויש להן מיתקנים, חברות הפועלות בשוק שנים רבות

רוכלי "הבינונו שרבים מהם הם יותר . חדרו לשוק כעשרים ספקים נוספים,  לפני שנים אחדות במשק הגזשחלה

ובודאי לא , לא בהובלה, יש ביניהם שאינם מקפידים על הלכות בטיחות לא באחסנה. מספקים מסודרים, "גז

דרך זו חוסכת להם . יתקןבין השאר הם נוהגים למכור מיכלי גז לצרכן שלא במקום הימצא המ. באספקה לצרכן

אין צריך לומר שאספקה בדרך . לצרכנים כסף" חוסכת"ועל כן , ואת הצורך להשקיע בביצוע בדיקות, קווי אספקה

ולו משום שהוא כלל איננו נמצא במקום שבו , זו מנותקת לחלוטין מהיכולת של ספק הגז לבדוק את מיתקן הגז

 .מותקן המיתקן
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אם כי הן גובות את , חוקות מלמלא את חובת בקרת האחזקה המוטלת עליהןר" ממוסדות"גם חברות הגז ה

 .התשלום עבור בדיקה כזו במסגרת חשבונות הגז השוטפים שהן מגישות לצרכנים

ידי פירוש מצמצם לחובת -יש והספקים מתחמקים מחובתם גם על, לצד אי הביצוע של בדיקות תקופתיות

י הבנתם חובת הבדיקה נעצרת בברז הגז של מיתקן הגז הסופי שבבית שמענו מפי אחד מאנשיהם כי לפ. הבדיקה

ופרשנות זו נראית לנו מחויבת , משרד התשתיות גורס שהבדיקה צריכה לכלול גם את מיתקן הקצה. הצרכן

, לחימום ולכל מטרה אחרת, לבישול… מיתקן המשמש להולכת גז "כ" מיתקן גז"המציאות מלשון הצו המגדיר 

ראו צו הפיקוח על מצרכים ושירותים " (צינורות וחלקים אחרים הקשורים במיתקן, אבזרים, םלרבות מכשירי

המפנה לצורך ההגדרה לאכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים , 1975-ה"התשל, )שירותי החזקה למיתקני גז(

 ).1975-ה"התשל, )עבודת התקנה ותיקון של מיתקני גז(

שהם מערכות , הגדול הקיים בתחום זה של בקרת האחזקה של מיתקני גזמחלוקת פרשנית זו היא שולית למחדל 

 . שטמון בהן סיכון רב

הדין . ידי הספקים-אלא על, ידי הרשויות-אינה ביקורת על, ככל שהיא קיימת, הביקורת על מערכת הגז 13.47

התוצאה היא . תםאינו מסדיר בדיקה של הרשויות בעניין האחזקה הנאותה של צוברים ומיכלי גז לאחר התקנ

זאת למרות  שמדובר באחסנה של , ידי הרשויות-שבלאי ונזקים שיארעו באלה במהלך השנים לא יאותרו גם על

 .נראה שגם עניין זה טעון רוויזיה מחשבתית והסדר נאות. חומר מסוכן

dtik` 

וכן התניית , מיתקן גזריקון והפסקת פעולתו של : חוק הגז מעניק למנהל סמכויות אכיפה שונות וביניהן 13.48

כל אלו הן . תפיסה וביקורת, לגופי הפיקוח שהוקמו לפי חוק הגז יש סמכויות חקירה. המשך השימוש במיתקן

כוח האדם המוקצב לפעילות האכיפה עומד במדינה . שאיננה תואמת את הנעשה במציאות, בבחינת תורה שבכתב

הממונים על אכיפת חוק . וף אפקטיבית את הוראות החוקאדם זה כדי לאכ-אין די בכוח.  איש בלבד11כולה על 

 . המטילה עונשים שהם חסרי כוח הרתעה, האדם חוברת מדיניות בתי המשפט-כך שלמגבלת כוח-זה קובלים על

 :שאמר לנו כי, סיכם את המצב אחד מבכירי משרד התשתיות

המצב הוא שגורם ההרתעה ממותן ומוחלש במידה רבה כתוצאה מכך שלאחר "

שלגביו , לא מוטל על עבריין, מאמצים ותשומות גדולות של שעות עבודה וכספים

. כדוגמה ₪ 2,000למעלה מקנסות מגוחכים של , אין מחלוקת שעבר את העבירה

 ".המדובר הוא במי שהכנסותיו אינן עומדות בשום פרופורציה לקנס המוטל

 :וכך הוא אמר, ל ספקי הגזבלשון דומה התבטא אותו עד כשדיבר על אכיפת חובת הבדיקה ע

אין לנו כוח אדם . לפי בדיקותינו חברות הגז מקיימות חובה זו רק באופן חלקי… "

אנו גם יודעים . לאכוף את זה על ידי הגשת תביעות ואין חלופה של קנסות מינהליים

שהליך של הגשת תביעה הוא ארוך ומייגע והקנסות המוטלים בסופו של יום הם 

 ".נו יוזמים עתה תיקון שיאפשר לנו להטיל קנסות מינהלייםא. מתונים מאוד
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מכל שנאמר לעיל עולה שמחדלים רבים מאלה שמנינו בענף הבנייה חלים בזעיר אנפין גם על היבטי גז  13.49

, היעדר גופים מקצועיים המטפלים בנושא, גם את ענף הגז מאפיינת חקיקה לא ברורה ולא ידידותית. שונים

כמו בענף , התוצאה הסופית היא. יכולת לשלוט על היקף עבריינות רחב-ואי, ריבוי עבריינים,  מהחוקהתעלמות

תסמונת המעגל , דהיינו, וחוזר חלילה, שהיא מצידה מהווה כוח מדרבן לעבריינות נוספת, אכיפה לקויה, הבנייה

ן בהמלצותינו המכוונות לתיקון נוכח דמיון זה אין תימה שיש גם דמיו). 16השוו פרק (השוטה בזעיר אנפין 

 ).25.17 עד 25.12ראו סעיפים (המופיעות בחלק המסקנות וההמלצות , המעוות

lnygd zkxrn ipekiq 

יכולה להיות קשה מאוד הן לגוף ) שעליו נמנה גם הזרם הנוהג במבנים(פגיעתו של החשמל החזק  13.50

אין תימה אפוא שהחוק הסדיר את נושא החשמל הן . )שריפות עקב עומסי יתר וקצרים(והן לרכוש ) התחשמלות(

 . והן מבחינת האמצעים בהם יש לנקוט כדי למנוע או כדי לצמצם את פגיעתו הרעה, מבחינת הרשאים לעסוק בו

לא כן יישומה , מעדויות אנשי המקצוע ששמענו למדנו שהחקיקה הקיימת עונה פחות או יותר על הדרישות

וביניהם כשירות העוסקים בתכנון ובביצוע , חוק משתרעת על נושאי חשמל שוניםההתעלמות מדרישות ה. בשטח

 ).לוחות חשמל וכיוצא בזה, מכשירי פחת, הארקות, כבלים(ובטיחות מיתקני חשמל שונים , של עבודות חשמל

ים השימוש של הציבור בכל סוגי המבנ. אין לך כמעט מבנה שמערכת חשמל איננה שלובה בו בצורה זו או אחרת

מציב את החשמל במקום נכבד , עם הסיכונים הטמונים בו, הצירוף של השימוש הרב בחשמל. הוא רב ומתמשך

 . ידי המתכננים והמבצעים של מוצר הבנייה-בעקומת הסיכונים שצריכים להילקח בחשבון על

הדן בפגמים ובליקויים ואנו עושים כך הן בחלק זה , לכן סברנו שנכון יהיה לייחד לסיכון זה מקום נפרד בדוח זה

במקום זה נביא את עיקר הביקורות . והן בחלק שבו מובאות המלצותינו להסרת הפגמים הללו, שיש בענף הבנייה

של )  במספר12(וביקורת נוספת שעניינה ריבוי הרמות , ששמענו בכל הנוגע ליישום נורמות בנייה בתחום החשמל

 .רישיונות לעסוק בחשמל

) א(4האיסור נקבע בסעיף . וע של עבודות חשמל נאסרו על מי שאין לו רישיון לעסוק בכךהתכנון והביצ 13.51

לא יתקין אדם מתקן חשמלי ולא ישנה בו שינוי "הקובע ש, ) חוק החשמל–להלן  (1954-ד"התשי, לחוק החשמל

 ).לחוק) א(6ראו גם סעיף ...". (פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר-אלא על, יסודי

המסדירות את הדרך , 1985-ה"תשמ, )רשיונות(התקין שר התשתיות את תקנות החשמל , מכוח החוק האמור

התקנות . עשר סוגי רישיונות- לתקנות אלה קובעת שנים7תקנה ). הם הרישיונות(והאופן שבהם יוענקו ההיתרים 

 .חד מסוגי הרישיונותאף מפרטות את עבודות התכנון והביצוע שבהן רשאי לעסוק מי שמחזיק בכל א

כן ניתן למחזיק הרישיון היתר לתכנן ולעסוק בעבודות , שככל שרמת הרישיון גבוהה יותר, ככלל ניתן לומר

שבכל רמת רישיון יכול מחזיק הרישיון , אפיון נוסף הבולט בתקנות אלו הוא. חשמל בעוצמת זרם גבוהה יותר

ההיגיון . ם של עבודות הביצוע שבהן הוא רשאי לעסוקלבצע עבודות תכנון בעוצמת זרם פחותה מעוצמת הזר
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, בגישה זו יכול להיות מוסבר ברמת הידע והאחריות המיוחדים הנדרשים ממי שעוסק בתכנון עבודות חשמל

ומכאן ההקפדה על רמת ידע ומקצועיות , תכנון שגוי יכול לגרום לאסונות בנפש. ובסיכון שיש בזרם חשמלי חזק

 .ממתכנניםגבוהה יותר הנדרשת 

כדברי ראש אגודת מהנדסי , שהמציאות היא, שמענו מאנשים שהעידו בפנינו והבקיאים בנעשה בשדה החשמל

וכי " אין מתכנן בעל הסמכה מבצע את התכנון במיתקן שמדובר בו] של המקרים[בעשרות אחוזים "ש, החשמל

ת עבודות החשמל אינו בעל רשיון אף בה יש עשרות אחוזים שמי שמבצע א, תמונת המצב לגבי הביצוע דומה"

 ".לעשות כן

הוא מספר על קרוב למאה . דברים דומים שמענו מפי מי שהיה מנהל ענייני חשמל במשרד העבודה 13.52

אנו מניחים שלא כל המקרים . ידי מי שאינו מוסמך לכך-שנושאן עיסוק בחשמל על, תלונות בשנה שזרמו אליו

, אכן. כך שמספר העוסקים ללא היתר גדול בהרבה, רים הגיעו לידיעתוידי בלתי כשי-שבהם נעשה תכנון על

ידי מי שמוסמך לעסוק בכך -יש בשוק תופעות רבות של עיסוק בענייני חשמל לא על"בהמשך עדותו הוא סיפר ש

בהמשך דבריו התייחס העד לאיכות העבודה ובנושא זה הוא אמר שהבעיה היא ". אין מערכת אוכפת בנושא זה... 

". שאלו שעוסקים אינם מקפידים על יישום מלא של הכללים המקצועיים ושל ההוראות החוקיות המקצועיות.. ".

 . כלל-ואולם הוא איננו מפעילן בדרך, הוא הוסיף ואמר שלמיטב ידיעתו יש אמנם למנהל סמכויות אכיפה

רשאי מנהל ענייני חשמל , כך למשל. עיון בחוק החשמל מראה אכן שיש בידי המנהל אמצעים דרסטיים למדי

שהשימוש ברשיון שניתן יש בו "אם נוכח , לבטל רישיון המתיר עיסוק בעבודות חשמל או להגביל את היקפו

ידי המנהל -שמענו שרק לעתים נדירות ביותר מופעלת על). לחוק) ג(6סעיף ..." (משום סכנה לאדם או לרכוש

למנות מפקחים שיהיו רשאים ,  לחוק החשמל9בסעיף לפי האמור , המנהל רשאי גם. סמכות ביטול הרישיון

ולמפקחים אלו הוענקו סמכויות וכוחות המאפשרים , לערוך ביקורת כדי להיווכח אם הוראות החוק מקויימות

שלא מונו , שמענו ממי שעסק במשך עשר שנים בעניינים שבהם עוסק מנהל ענייני חשמל. להם לבצע את תפקידם

 ".  לי על שלב כלשהו מאז חקיקת החוק שהסמכות הזו הופעלה הלכה למעשהלא ידוע: "מפקחים כאמור

ושאין גם גוף אחר שעוסק , אדם שבעזרתו יוכל לאכוף את החוק-מנהל ענייני חשמל אמר לנו שאין לו כוח

זאת חרף העובדה שהפיקוח בנושא החשמל הוא ). למעט אכיפה מוגבלת בתחום הגנרטורים(באכיפת החוק 

 .בעיקר בכל הקשור לכשירותם של העוסקים במלאכהפיקוח נחוץ 

גורמות לכך , והעובדה שאין בנושא זה אכיפה, העובדה שאנשים בלתי כשירים מבצעים עבודות חשמל 13.53

אמר לנו מנהל ענייני החשמל שחברת . מצב בטיחות החשמל הוא בכי רע, שבמקום שבו אין עין מפקחת אחרת

את בטיחות עבודות החשמל שאותן מבקשים לחבר לרשת , ר לרשת החשמלבטרם תאפשר חיבו, החשמל בודקת

התוצאה היא שעבודות . והיא איננה מאשרת חיבור לרשת אם עבודות החשמל במיתקן הנבדק אינן תקינות

בלשון מנהל ענייני . ואולם המצב יכול להשתנות לאחר מכן, החשמל במיתקן באותו שלב הן אכן תקינות

זאת נוכח העובדה , חיבור המיתקנים למיניהם לחברת החשמל הוא מצב משביע רצוןהמצב עד ל: "החשמל

בקרה ... לאחר החיבור האמור אין . שחברת החשמל בודקת את המיתקן בטרם הוא יתחבר לאספקת החשמל שלה

ר מנגד אוכל לומ... ידי גורם אחר-ולא על, ידי חברת החשמל-לא על, ידי מנהל ענייני החשמל-נוספת לא על

שאיננה , אני יכול לומר בתחושת אצבעות... שמצב האחזקה של רשת החשמל לאחר ההתקנה הוא מצב גרוע

 ".זאת בנוסף לשריפות, שכתוצאה מכך יש מאות מקרים בשנה של התחשמלויות בלבד, מבוססת על סטטיסטיקה
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, לדבריו. יחות וגיהותדברים דומים על מצב אחזקה לקוי שמענו מרכז נושא בטיחות חשמל במוסד לבט 13.54

חלק . שכארבעים אחוז מהמיתקנים שבדקנו לא מתאימים לדרישות החוק והתקנות"...בסקרים שנעשו נמצא 

בהמשך הוא אמר ...". מהליקויים מסכנים את המשתמשים וחלקם מסבכים את פעילות האחזקה והשימוש

עיקר הבלאי הוא .  סדקים בבידודלמשל ביצירת, מערכת החשמל סובלת מבלאי המתבטא בעייפות החומר"ש

 ".המאבדים את תכונותיהם, אולם יש גם בלאי במערכת מפסקים ומכשירים שונים, בבידוד

מחייב , וכדי למנוע פגיעות בגוף גם במצב שבו יש ליקויים בעבודות החשמל, נוכח הסיכון הגדול הכרוך בחשמל

דא . וכן מכשירי פחת) על כל סוגיה( הם הארקה שהעיקריים שבהם, הדין התקנת אמצעי הגנה מפני התחשמלות

 .  ואולם אין פיקוח שיוודא זאת, שהתקנתם ואחזקתם של אלו צריכה להיות מקצועית, עקא

 7אמרנו כבר שתקנה . נושא אחרון שבו נשמעה ביקורת נוגע למספר רמות הרישיון הקבועות בדין 13.55

ההבדל בין .  רמות של מורשים לעיסוק בעבודות חשמל12קובעת , 1985-ה"התשמ, )רשיונות(לתקנות החשמל 

נאמר לנו כי בראשית היו שתי . רמה לרמה הוא בעוצמת הזרם וכן בגובה המתח ובסוג המבנה שבו נמצא המיתקן

עקב לחץ של עוסקי חשמל למיניהם שביקשו להסתפח למי . חשמלאי מוסמך ומהנדס חשמל מתכנן: רמות בלבד

וכן רמות נוספות מתחת לרמת חשמלאי , חלט על יצירת רמות ביניים בין שתי אלההו, שרשאי לעסוק בחשמל

 . דבר שאיפשר גם לבעלי הכשרה פחותה לעסוק בעבודות חשמל, מוסמך

הטענה כנגד ריבוי הרמות היא שהדבר הכניס למסגרת העיסוק בחשמל אנשים שרמת ידיעותיהם דלה מכדי 

ומשעה , והעוסקים במלאכה לא תמיד מקפידים על ההבחנה בין הרמותהשוק , נוסף לכך. לאפשר להם עיסוק כזה

גם הציבור עצמו . שבעל רמה פלונית עוסק בחשמל הוא חודר לתחום עיסוקי חשמל גבוהים מכישוריו ומרשיונו

כאל בעל " חשמלאי"והוא מתייחס פעמים רבות ל,  ולדקויות הנובעות מהרמות השונותהרמותאינו ער לעניין 

 . ליו הוא יכול לסמוך בכל מקרהמקצוע שע

וכי כתוצאה מכך נוצרות , כך בתחום החשמל-נחה דעתנו שאין הצדקה וטעם מספיקים לקיום רמות רבות כל

  .ובפרק ההמלצות אנו מביאים את המלצותינו גם בעניין זה, תקלות אמיתיות

 :ו של דבר בבעיות אלהשעבודות התכנון והביצוע בחשמל לוקות בעיקר, מכל האמור לעיל עולה 13.56

 ;ידי מי שכשיר לכך-עיסוק שלא על .א

 ;ולצד זה גם ביצוע לקוי של עבודות חשמל, או תכנון לקוי, היעדר תכנון .ב

 ;היעדר פיקוח ואכיפה .ג

לכך מצטרפת . בהיעדר אכיפה יעילה נותרים הליקויים בעינם מבלי שאיש דואג למונעם או להטיל עונשים בגינם

 .שאף בה אין אכיפה יעילה,  הלקויהבעיית האחזקה

).25.21 עד 25.18ראו סעיפים (המלצותינו לתיקון המצב מתייחסות לחלק ניכר מליקויים אלו 
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הוא היעדר , יהשאחד הגורמים לחוליים שבהם נתון ענף הבני, המעיין בדוח זה יוכל להתרשם אל נכון 14.1

לא , ענף זה דומה במקרה הטוב לפירמידה שאין לה לא ראש ניהולי. שעינו צופיה על הנעשה בו" בעל בית"

 לפירמידה מעוותת שיש לה מספר –ובמקרה הפחות טוב , קודקוד קובע נורמות ולא גורם מקצועי מרכז ומכוון

באופן מנותק מכל , ורמות והן בשדות המקצועהן בנושאי הנ, שכל אחד מהם פועל הן בתחומי הניהול, ראשים

 . ושיש לידו עניינים המחייבים תיאום', בן יחיד'המתעלם מהעובדה שהוא איננו , הסובב אותו

כדוגמה ניתן להביא את אחד הנושאים הבולטים . שאינו סובל מתופעה זו, אין לך כמעט נושא בענף הבנייה

חסר המדיניות , חסר הסדר, לתחום זה). 19- ו8ראו פרקים  (שהוזכר לא מעט בדוח זה והוא תחום הנורמות

והמציג את הוראותיו בצורה , המתעלם מההתפתחות המקצועית או הארגונית, המנותק מצרכי השעה, וההכוונה

, חוזיות(חקיקתיות -נורמות לבר. ידי כעשרה משרדי ממשלה-הררי חיקוקים על" מוזרמים", בלתי ידידותית

וכל התחום האמורפי הזה , מוסיפות שמן על מדורת אי הסדירות) וכל כיוצא בזה,  גופים שוניםכללים והנחיות של

תוך שהוא מגיב על יוזמה ציבורית חולפת שהניעה , זע ופועל בחלק משמעותי של המקרים ללא יד מכוונת, נע

או על , נתן דעתו עליהאו על ביקורת שגורם כלשהו , או על אסון שאירע המדרבן פעילות נקודתית, מהלך מסוים

, ידי סדר עדיפויות הגיוני-ותחת שהיא תוכתב על, ברוב המקרים כל הפעילות הזו איננה סדירה. גירוי חיצוני אחר

היא פועלת , ובכלל זה על רכיביו המקצועיים והנורמטיביים, ידי עין צופיה שיש לה מבט כולל על הענף כולו-ועל

    .באופן כמעט שרירותי

"). רשויות הבנייה"שאותן אנו מכנים (ה אחרת מתייחסת לרשויות הנוטלות חלק בתהליך הבנייה דוגמ 14.2

רשויות אלו סובלות מהיעדר יד מכוונת וכן מהיעדר גיבוי ותמיכה מקצועיים מספיקים של דרג שלטוני בעל 

ולעתים הן , וקפי ח-לכך יש להוסיף שרשויות הבנייה מתעלמות פעמים רבות מחובותיהן על. יכולת השפעה

הן אינן מקיימות פיקוח ראוי על . או לפחות מעלימות עין מהן, מעודדות הפרות של נורמות מקצועיות ואחרות

ואינן (אפילו כשאלו קיימים , הן מתעלמות מנתוני בדיקות מעבדה מאושרת. היבטי בטיחות בתכנון ובביצוע

בדות נועדו לבחון את הטיב והאיכות של מרכיבים ויצוין שהן עושות כן למרות שהמע) נותנות דעתם להיעדרם

 . ובכלל זה תקלות בתחום הבטיחות, כדי למנוע תקלות, שונים בתחום הבנייה

שהיו צריכים להיות חוד החנית , הם מפקחי הבנייה" בעל בית"דוגמה לאחת התוצאות החמורות שמקורן בהיעדר 

בפועל מפקחים אלו אינם מתפקדים .  בנייה יקויימווליצירת אקלים שבו נורמות, למניעתן, לחשיפת עבירות

אדם ובהיעדר -בחסר בכוח, ומערך הפיקוח לוקה במגבלות תקציביות, והם פעמים רבות חסרי הכשרה, כהלכה

לא כל , היה דואג אל נכון שתופעות כאלו ייגדעו בעודן באיבן, "ביתו"שעינו צופיה על " בית-בעל. "גיבוי מתאים

 .כת מדינהשכן כשהן הפכו למ
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בלתי מאורגנת ואיננה מכוונת , מפוצלת בין רשויות וגופים שונים, דוגמה אחרת היא מערכת האכיפה שהיא יגעה

ואינה ערה לתוהו שהיא יוצרת עקב , מערכת זו מתעלמת מצרכי החברה מצד אחד. ידי גורם מרכזי אחד-על

 ). 10ראו פרק (מצד שני , מחדלי האכיפה

ואולם , גילויים והמחשות נוספות, מנת להביא מלוא חופניים של דוגמאות-בדוח זה על" רלנבו"יכולנו להמשיך ו

וכדי להמחיש עד כמה , כדי למקד את תשומת הלב לבעיה זו, ובמה שהבאנו כאן, נראה לנו שדי במה שנכתב בו

פירמידת הבנייה אילו היה ל. כל-וצופה, מפעיל, מתכנן, מכוון" מוח"שיש בו " ראש"ענף הבנייה " גוף"נעדר 

 .לא היו תופעות מהסוג האמור יכולות להתקיים, מקצועי ויעיל, קודקוד בעל סמכויות

 -ובלשוננו (שחברו בו תכנון , 1965-ה"התשכ, החוק המרכזי בתחום הבנייה הוא חוק התכנון והבניה 14.3

ר הממונה על ביצוע החוק שר הפנים הוא הש). דהיינו תכנון והקמה של הבניין עצמו(ובנייה ) תכנון אזורי

למרבה . ורק טבעי היה להסיק מכך שהוא הוא השר המופקד על היבטי הבנייה, ומוסמך להתקין תקנות לפיו

של אנשי משרד " הודאת בעל דין"כפי שניתן להסיק מ, הצער מסתבר שקביעה זו איננה משקפת את המציאות

  .הפנים וכן מניתוח מעמיק יותר של החקיקה

ה החלה על ענף הבנייה מראה שלא רק שנושאים מרכזיים למדי הנוגעים לבנייה נותרו מחוץ לשליטת עיון בחקיק

חוק (מוסדר בחוק אחר , נושא התקינה, כך למשל. של שרים אחרים" בשליטתם"אלא שהם נמצאים , שר הפנים

קנים על נורמות הבנייה נזכיר שההשלכות של הת. והסמכויות לגביו אינן בידי שר הפנים) 1953-ג"התשי, התקנים

שלפיו דירות , 1974-ד"התשל, )טופס של מפרט( והשוו לצו מכר דירות 6ראו בפרק (הן משמעותיות מאוד 

-בתי(גם נושאים הנוגעים למבנים ייעודיים מסוימים ). מגורים חייבות להיבנות לפי דרישות התקנים הישראליים

 רבים אחרים מצאו אכסניה תחת קורת גג חקיקתית אחרת ונושאים) מעונות למיניהם ועוד, חולים-בתי, ספר

 . והסמכויות לגביהם נמסרו לידי משרד ממשלתי אחר

, עיון נוסף מלמד שלצד הפיזור הארגוני והחקיקתי של היבטי בנייה שונים בין משרדים וחוקים שונים 14.4

ם עוסק שר הפנים הם רבים הנושאים שבה. נושא הבנייה הוא רק חלק קטן מהנושאים שבאחריות שר הפנים

השלטון המקומי על כל היקפו , התושבות ומרשם האוכלוסין, על נושאי האזרחות, בין השאר, הוא מופקד. מאוד

וכן על , על עמותות, על רישוי עסקים, על הבחירות לכנסת ולרשויות מקומיות, הכמותי והאיכותי רב הפנים

-ב"התשי, חוק הכניסה לישראל; 1952-ב"התשי, חוק האזרחותראו (שירותי חירום ותפקידים מיוחדים אחרים 

פקודת המועצות , פקודת העיריות; 1965-ה"התשכ, חוק מרשם האוכלוסין; 1950-י"התש, חוק השבות; 1952

חוק ; 1969-ט"התשכ, ]נוסח משולב[חוק הבחירות לכנסת ; המקומיות וכל חוקי ודיני הרשויות המקומיות

-ם"התש, חוק העמותות; 1968-ח"התשכ, חוק רישוי עסקים; 1965-ה"התשכ, )ותבחיר(הרשויות המקומיות 

וצרכיו , בעיותיו, עינינו הרואות שענף הבנייה הוא זר מצד תוכנו). 1949 -ט"התש, וחוק כלי הירייה; 1980

והוא מתגמד בהיקפו למול שפע הנושאים האחרים , לנושאים האחרים המטופלים במשרד הפנים מצד אחד

 .מצד שני, ם אחראי שר הפניםשעליה

לעיסוקו הכללי של משרד הפנים היא היעדרם של כוחות " בן חורג"אחת התוצאות של היות נושא הבנייה 

בכך כשהסביר שהימנעותו מלהיות מעורב " הודה"משרד הפנים עצמו . מקצועיים מתחום הבנייה במשרד הפנים

נבעה גם מהיעדר ידע , בר בעניין בטיחותי ראשון במעלהעל אף הידיעה שמדו, קל-מקצועית בנושא תקרות הפל

 .שיוכל להתמודד עם הבעיה, מקצועי מספיק בתוכו הוא
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ן שעליה הוטל .מ.נתחזקנו בדעתנו בדבר כל התופעות הללו כשעיינו בממצאים ובמסקנות של חברת א 14.5

הליכים וחלוקת הסמכויות לבחון את הקמתה של מערכת משולבת שתגדיר מחדש את הת"ידי משרד הפנים -על

בין הממצאים שנמצאו בנושא זה ." תקנות ותקנים לבנייה במדינת ישראל, בין כל הגורמים שמטפלים בחוקים

 :נמצאים אלה, 14.3.96ושרוכזו בדוח מסכם מיום 

כיום אין בנמצא גורם המופקד על תיאום עבודת גופי התקינה ובחינת קובץ "

מכאן . חי לעבודות בעלי המקצוע בתחום הבניההתקנות בראייה מקיפה ככלי הכר

, ובעיות של חוסרים... נובע חוסר תיאום בין עריכת התקנות לכתיבת התקנים 

הרכב המשתתפים ברוב ... סתירות ותקנות מיושנות בקובץ התקנות , כפילויות

והשתתפות של , סובל ממחסור במומחים מצד אחד, הגופים העוסקים בנושא

חברי הועדות משתתפים בדיונים כחלק מתפקידם . ...  מצד שניגורמים חסרי ידע

חסר בעל תפקיד לטיפול יום יומי ושוטף בתהליך עריכת . בארגון אותו הם מייצגים

לא קיים כיום גורם כלשהו האחראי לתיאום והפקת לקחים כוללת ... התקנות 

אין .. .לתקנות בניה מאירועים שונים המחיבים לימוד והסקת מסקנות לעתיד 

בנמצא במערכת הקיימת גוף העוסק בהדרכה כוללת של המשתמשים בקובץ 

מכאן נוצר מצב . חוברות הדרכה והנחיות באופן שוטף, התקנות ובפרסום ידיעונים

... עוברים על החוק מחוסר ידיעה , בו בעלי מקצוע המעונינים למלא אחר התקנות

 על כל המשתמע מכך ,שנתיים-עריכת התקנות נמשכת כיום בדרך כלל שנה

 ." לעדכנות הקובץ ויכולת המערכת להגיב לתנאים משתנים

אולם כפי שראינו היא לא הצליחה , בעקבות דוח זה הוקמה היחידה לתאום תקנות ותקני בנייה במשרד הפנים

אדם -היעדר תקציבים וכוח, בשל היעדר שיתוף פעולה של המשרדים האחרים, לשנות מהותית את מצב אי הסדר

 ).8.3ראו סעיף (ועוד 

להבדיל מענייני (על רקע כל אלו לא היה קשה למשרד הפנים לגבש עמדה שעיסוקו בענייני הבנייה  14.6

. על השלכותיה ותוצאותיה העגומות, בדוח הביניים דנו בתפישת עולם זו. הוא מוגבל למדי) התכנון האזורי

ן ורסאי מידע על שיבוש מהותי מאוד שחל בענף הראינו שם שלמשרד הפנים זרם לאורך השנים שקדמו לאסו

לב מספקת -הוחדרה לשוק הבנייה שיטת בנייה של תקרות שבה לא ניתנה תשומת, לפי מידע זה. הבנייה

על הסיכון הכרוך בשיטה . למושכלות ראשונים הנוגעים ליציבותן של תקרות בכל הקשור לתכנון ולביצוע

מכון , איגודי מהנדסים ואדריכלים, הטכניון(פים מקצועיים בעלי משקל האמורה היו לאורך שנים התרעות מצד גו

שקט על שמריו , שהיה כאמור מודע לכך לאורך זמן, משרד הפנים. וכן מצד אנשי מקצוע בודדים) התקנים ועוד

שיגר , וכשנגע השיטה לא חדל, בהמשך הוא העביר התרעה בכתב לרשויות מקומיות. ולא עשה בתחילה דבר

השימוש , התרעות אלו לא הועילו. פרט לכך לא עשה המשרד דבר. פנים מקץ שנתיים התרעה נוספתמשרד ה

כך למרות שהוא ידע שהנגע פשה וסכנה קשה רובצת לפתח -ומשרד הפנים לא הגיב על, בשיטה הקלוקלת נמשך

 ).דוח הביניים ב8.19 עד 8.14- ו6.14, 6.12ראו בעניין זה סעיפים (קל -כל מבנה שבו מיושמת שיטת הפל

ולכן הוא לא היה חייב לנקוט בפעולה , את מחדלו תירץ משרד הפנים בכך שלא היה זה מתפקידו לטפל בבעיה

מתירוץ זה נובע שגם משרד הפנים איננו רואה עצמו מיניסטריון בנייה האחראי לכל . כלשהי מעבר למה שעשה

פקדים על היבטי בנייה שונים ועליהם הייתה מוטלת גופים אחרים מו, לפי הבנתו של משרד הפנים. נושאי הבנייה

 להיבט –רשויות הבנייה , להיבט אחד, לדעתו, הממונים על התקינה אחראים. החובה ליתן את הדעת לתקלה



2 1 4   | י   ש י ל ש ק  ל ם : ח י ר ח א ת  ו ר ו ק מ מ ו ר  ו ב י צ ה ת  ר ו ק י ב מ ו  ל ע ש ם  י מ ג פ ו ם  י י ו ק י  ל

ואנו מניחים שניתן לדלות מנבכי החקיקה גם גופים אחרים שיש להם זיקה ,  להיבט נוסף–המשטרה , אחר

 . להיבטים הקשורים למחדל האמור

אם . אמרנו בדוח הביניים, את שיש לנו לומר בעניין אסון ורסאי ובכלל זה על גרסתו של משרד הפנים 14.7

לא עשינו זאת אלא משום שיש בנסיבותיו דוגמה רועמת לתוצאות האפשריות של היעדר , הזכרנו עניין זה כאן

מרכזי זה או אחר יש זיקות לנושאי אין זה דבר יוצא דופן שלנושא ". הבית"בעל בית ברור לנושא הרחב של 

קיומן של זיקות משנה אינו משחרר את האחראי לנושא המרכזי מלדאוג לכך שהתוצאה הסופית . משנה אחרים

, שאיננו מצוי בתחום אחריותו הישירה, תקלה המתגלה במרכיב כלשהו של פעילותו. של פעילותו תהיה תקינה

 הוא נדרש לפעול ככל שיש צורך –ואם ישנה , אוג שלא תהיה תקלההוא צריך לד. איננה משחררת אותו מאחריות

. ולאמר לאחר שאירע אסון שידיו לא שפכו את הדם, לא לעשות דבר, ואין הוא יכול לרחוץ בניקיון כפיו, להסרתה

ל המשטרה לא ישוחרר "ומפכ, ציוד משטרתי צריך להיות תקין כדי שיפעל כהלכה ביום פקודה, כך למשל

הסדרת , כך למשל. שמירת הסדר הציבורי בטענה שהגז שנרכש לפיזור מתפרעים היה לא תקין-אימאחריות ל

ומשרד החינוך לא ישוחרר מאחריות לפגיעה של תלמידים , הלימוד של ילדי ישראל כרוכה בקיום מבנים תקינים

קות שיכולות להיות ואלו הן רק דוגמאות לזי, ספר בטענה שלא היה פיקוח נאות על בנייתו-מקריסת תקרת בית

כל כולה של תפישת העולם המרכזת נושאים . לנושאי משנה רבים ומגוונים על העשייה המרכזית של גוף מסוים

מבוססת על הצורך להטיל על אותו גוף את החובה לנקוט בצעדים הנדרשים , ראשיים מסוימים בידי גוף אחד

כלית של הנושא שנמסר לאחריותו תושג ביעילות וללא כדי שהת) וכל כיוצא בזה, בקרה, פיקוח, תיאום, חקיקה(

 .פגע

, אנו חולקים על גישת משרד הפנים, ) שם8.18- ו7.14ראו סעיפים (כפי שאמרנו כבר בדוח הביניים  14.8

שלפיה לא עליו הייתה מוטלת הדאגה לפעילות תקינה של נושא מרכזי כנושא יציבות תקרות בבניינים כמו גם 

שלפיו מוסמך שר הפנים , 1965-ה"התשכ,  לחוק התכנון והבניה265די בסעיף . כלל-דרךליציבות הבניין ב

בדיקת חומרים שמשתמשים , בטיחות המשתמשים בהם, יציבותם, להתקין תקנות בדבר דרכי בנייה של בניינים

ומה עליו , ימת, כדי להטיל עליו את החובה לברר אם, כללים בדבר פיקוח וביקורת על בנייה ועוד, בהם בבנייה

אם בדרך , ומה מחייב הסדרה, במסגרת זו הוא צריך לברר מה נעשה בענף. להסדיר כדי שהענף יפעל באופן תקין

ולפעול בנושאים המצויים " לשלוט"פשיטא שמי שמוטלת עליו החובה . ואם בדרך אחרת, של התקנת תקנות

ולהגיב וגם ליזום פעילות , הבנייה" סביבת"בכל צריך להיות בקיא , בשיטין ובין השיטין של חוק התכנון והבניה

דברים אלו יהיו ישימים . של חקיקה ואכיפה כשהוא נוכח שיש תקלה ברמה הכללית או ברמה הארצית של הענף

. או שיש חשש שהוא אורב בפתח,  ער לנגע בתחום הבריאות שפשה– כדוגמה בלבד –ונכונים כששר הבריאות 

, כדי לחייב אותו לארגן חקיקה, ודי בחובה המינהלית המוטלת על שר הבריאות, לא צריך הוראת חוק מפורשת

 .ולנקוט בכל האמצעים הנחוצים האחרים כדי לקדם את פני הרעה, מעקב ואכיפה, פיקוח

כל הדברים הכלליים הללו לא נאמרים כאן אלא כרקע שיש בו כדי להבליט את המצב העגום שאליו  14.9

ראו " (רכיבי השוני"שכעולה מ, הוא ענף ייחודי מאוד, ה תופש נתח נכבד בכלכלת ישראלענף ז. נקלע ענף הבנייה

איכות , בריאות ובטיחות הציבור, יש לו השלכות עמוקות ויסודיות על רבדים שונים בתחומי החברה, )2פרק 

עמוד על תלו במשך הוא עוסק במוצר הצריך ל, הוא יוצר את הנוף העירוני. ועוד כהנה וכהנה, רמת החיים, החיים

הוא , גג לאוכלוסייה-הוא כרוך במתן קורת, דורות ללא פגם הן מבחינת יציבותו והן מבחינת חזותו האסתטית

והוא מרכז ומקבץ דיסציפלינות מקצועיות שהן בחלקן סבוכות ועוסקות בדיני , אחד המוצרים היקרים ביותר

ולכך , שמצב זה יש לתקן, "הברור מאליו"בבחינת , לנונראה ". בעל בית"והנה ענף כזה נותר ללא . נפשות ממש

 ).22ראו פרק (אנו מתייחסים בחלק ההמלצות שבדוח זה 
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, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים, הטיל על המדינה, 1992-ב"התשנ, חוק חובת המכרזים 15.1

ללית שלא לבצע עסקה בטובין או במקרקעין או חובה כמעט כ, מועצות דתיות וקופות חולים, תאגידים מקומיים

ההוצאה הציבורית על רכישת . מגמת החוק וסיבת חקיקתו הן ברורות. לרכוש שירותים אלא בדרך של מכרז

ידם בכל -הטיפול נעשה על. ומספר המטפלים ברכישות אלו הוא רב מאוד, היקף-מוצרים ושירותים היא רבת

הלהיטות להימנות על הספקים . רטי המעורב בעשייה הכספית הגדולה הזופ" כיס"ואין , הרמות כנאמני ציבור

והלחצים והפיתויים שיכול שיהיו , סכומי עתק מעורבים בכל הרכישות הללו, ונותני השירותים מובנת מאליה

במצב כזה שיטת המכרזים היא פתרון הגיוני הן לחסכון בכספי ציבור והן . מעורבים בכל אלו ברורים לעיני כל

ובסופו של דבר ליצירת מנגנון שבמסגרתו תיבחר ההצעה הטובה ביותר ובמחיר הזול , להשלטת היגיינה ציבורית

 .ביותר

אמת זו חלה . כמעט ואין לך כלל שאיננו מחטיא את מטרתו כשהוא נתקל במצבים חריגים או במציאות מסוימת

מעיינינו . שהרי לא למטרה זו מונינו,  בכולםאך אנו לא נעסוק, לשיטה זו פגמים לא מעט. אף על שיטת המכרזים

נקודת "ל. ומסתבר שיש נקודה שבה מצטלבים עיסוקינו שלנו עם נושא המכרזים, נתונים לבטיחותם של מבנים

, ידי רבים וטובים-הופנינו על, לשכירת שירותי תכנון הנדסי ואדריכלי) אך לא רק(הנוגעת בעיקר , זו" הצטלבות

 . ה מופעלת שיטת המכרזים כדי לכרסם בבטיחות ובאיכות עקב מחיר ירודהסבורים שיש בדרך שב

 :נזכיר חלק מן העדויות 15.2

אמר לנו שתעריפי התכנון , אם לא הגדולה שבהן, מנהלה של אחת מחברות הקבלנות הגדולות בישראל .א

לא ניתן לתכנן כראוי שכן , וכי דבר זה גורם לרמת תכנון ירודה, בבנייה עבור הסקטור הציבורי הם נמוכים

ואת התקנים , כשהתשלום איננו מאפשר מתן שירותים התואמים את הנורמות המשפטיות והמקצועיות הנדרשות

המזמין איננו בודק את . הוא המשיך ואמר שברוב המכרזים הקריטריון היחיד לזכייה הוא המחיר. הרלוונטיים

היה לגרום למציע להפסד אם התכנון ייעשה ברמה והוא יקבל גם הצעות שביצוען חייב י, סבירות ההצעות

 .הראויה

קריטריון המחיר הוא , ל משרד הבינוי והשיכון אמר שהמגמה היא שבבחירת מתכננים ומבצעים"מנכ .ב

נציגיו החשבים מצויים . הממונה על יישום חוק חובת מכרזים הוא החשב הכללי במשרד האוצר, לדבריו. המכריע

חולה כשהשיקול -המצב הוא בבחינת רעה. ולהם זכות וטו בענייני מכרזים, הבכל אחד ממשרדי הממשל

יש קבלני ביצוע שאינני "שבעניינו אמר , את דבריו הוא כיוון גם לביצוע הבנייה. הדומיננטי במכרזים הוא המחיר

יש . א יבנו הם ל–תוך שידוע לי כי אם הם יזכו במכרז , יכול למנוע השתתפותם במכרזי המשרד לעבודות פיתוח

חיצוני במקום לקבוע -מגמה הולכת וגוברת של החשב הכללי לבחור את אנשי המקצוע בדרך של מכרז פומבי

 ".…מראש מחיר ואז לבחור את גורמי המקצוע שיעמדו במחיר זה
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שכן תכנון ברמה נאותה , אחד ממהנדסי העיר אמר לנו שיש קשר ישיר בין רמת התכנון לשכר התכנון .ג

מחיר ירוד גורם להשקעה מינימלית בכל התשומות . ולכל אלו יש עלויות, אדם ומכשור-כוח, שת זמןמחייב הקד

 . הללו ואזי נעשית עבודה פחות איכותית

שיש לו עבר עשיר מאוד גם בפעילויות ציבוריות שונות ובהן ראשות באחד , מתכנן שלד ותיק .ד

 בשוק הפרטי והציבורי השליטה משטר שבו המחיר אמר לנו ששיטת המכרז המקובלת, מהארגונים המקצועיים

עד שגובה השכר אינו מאפשר למתכנן לבצע את עבודתו , במצב כזה המחירים יורדים. הוא השיקול העיקרי

 .לתקנות ולתקנים, בהתאם לחוקים

היא המטרה , מנהלת מכון התקנים הדגישה בפנינו שיחד עם המטרה החיובית של חוק חובת מכרזים .ה

ולכן בפועל מי , קשה מאוד להגדיר את מה שנדרש מהמציעים. הוא יצר בפועל קושי רב,  יושר ושוויוןלעודד

למשל עקב , בסופו של דבר הצעה זו מתבררת כיקרה הרבה יותר. שזוכה במכרז הוא מגיש ההצעה הזולה ביותר

מבולמי האיכות "וא לכן חוק חובת מכרזים ה, לדבריה. ליקויים ואיכות ירודה שתיקונם כרוך בעלות גבוהה

 ".הגדולים של המשק

ביוצרו משטר של , ר איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות אמר לנו שנוכח הנזק הרב שהמכרז גורם"יו .ו

הוא הזכיר את החקיקה . צריך לשלב בשיקולי בחירת המציעים השונים גם קריטריונים של איכות וידע, תכנון ירוד

מנטרלת את ) 27.8ראו את עיקריה בסעיף (חקיקה זו . Brooks Actידועה בשם האמריקאית הקיימת בשטח זה וה

 .ההיבט השלילי של המרכיב הכספי ונותנת ערך להיבטים ענייניים

זאת על אף שהתייצבו , הבאנו כאן רק חלק קטן מאוד מהדברים ששמענו בנושא זה מפי רבים וטובים 15.3

, הסתפקנו בהבאת הדברים האמורים. איש איש בסגנונו, הבעיהבפנינו עדים רבים נוספים שהעלו אף הם את 

אשר " דוברים"ה. פחות או יותר את שאמרו גם האחרים, מבחינת התוכן, משום שנראה לנו שיש בהם כדי לבטא

אין מדובר רק במי שיש להם . מגוון רחב של ממלאי תפקידים ובעלי מקצועות" המייצג"הזכרנו הם מעין מדגם 

ואפילו , מבחינת האינטרס הכספי לנושא זה" אדישים"אלא גם באלו ה, כמו המתכננים, בענייןאינטרס כספי 

 .בכאלו שעמדתם כפי שהובאה בפנינו נוגדת את האינטרס הכספי שלהם

וכן , כמו גם מההיקף הרחב של המגזרים שהתבטאו בסגנון זה, לא יכולנו שלא להתרשם מעוצמת ההתבטאויות

 ". בסגנון אחדהתנבאו"מהעובדה שכולם 

שיש בהם כדי להמחיש את התוצאות , התרשמותנו קיבלה חיזוק ניכר ממקרים שעליהם שמענו 15.4

 : כך למשל. השליליות של מלחמת המחירים ששיטת המכרזים הולידה

מעדויות שנמסרו לוועדה עלה כי משרד הבינוי והשיכון פרסם לפני זמן מה מכרזים לתפקיד ראש צוות  .א

על ראש הצוות הנבחר הוטל להתקשר עם יתר המתכננים . נונם של מספר הוסטלים ברחבי הארץתכנון לתכ

.  מן התעריפים לתכנון הנהוגים במשרד60%ההצעות הזוכות היו בשיעור המהווה . ולהוביל את תכנון ההוסטלים

 פירט את –ה  האמון על פרסום מכרזים בתחום התכנון והבניי–יודגש כי למרות שמשרד הבינוי והשיכון 

, בסופו של דבר. בכל זאת היו ההצעות נמוכות מגובה התעריף האמור, התפוקות שלהן הוא מצפה מן המתכננים

, בתשובה לתהיות המשרד. תהליך התכנון התארך אל מעבר למתוכנן ולא עמד בדרישות האיכות של המשרד

. ה בעבור התמורה הכספית הנמוכה שהציעוכי הם לא ציפו לבצע תכנון באיכות גבוה, הבהירו המתכננים שנבחרו

לפי , ובכן? הכספי שחסך משרד הבינוי והשיכון בהתקשרות זו עקב המחיר הנמוך שהוצע" חיסכון"ומה בנוגע ל
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. ₪ מיליוני 30- ל27זאת בשעה שעלות כל מבנה נעה בין .  600,000₪זה על סך של " חיסכון"נתוני המשרד עמד 

זה ניצבו בפני משרד " חיסכון"לעומת .  בלבד מעלותו הכוללת של כל מבנה2%-של כ" חסכון"מדובר אפוא ב

למשרד הייתה יקרה עשרת " עלותם"ש, כגון עיכובים בתכנון ותכנון לא איכותי, הבינוי והשיכון בעיות אחרות

 .שהושג" חיסכון"מונים מן ה

דה ההצעה הגבוהה ביותר על במכרז זה עמ. פורסם מכרז לניהול שלושה מתחמי מגורים בעיר מודיעין .ב

במלים !!! בלבד ₪ הייתה כעשרים ושלושה אלף , שזכתה, ההצעה הנמוכה ביותר, לעומתה. ₪יותר ממיליון 

מדובר בפרויקט , לדעת מומחים לנושא.  מן ההצעה הגבוהה ביותר43ההצעה הזוכה הייתה קטנה פי , אחרות

רב כי לא ניתן -ביי-וברור לכל בר, עית ברמה גבוההאשר עשוי להימשך מספר שנים והוא מחייב השקעה מקצו

ידי ארגון האקדמאים העצמאיים במקצועות -מניתוח כלכלי שנעשה על. יהיה לעמוד בכך במסגרת התקציב הזוכה

כי ניתן לספק את המוצר המבוקש במכרז רק בטווח מחירים , האדריכלות והטכנולוגיה בישראל עולה, ההנדסה

 .₪יליון למ ₪ 750,000הנע בין 

, הסברה כי המחיר הנמוך מביא לעבודה באיכות ירודה הלוקה בהיבטי בטיחות רק במקרים חריגים 15.5

שבהם תוצאת הכשל נחזית ברוב המקרים מיד , בניגוד לכשלים בתחומים אחרים". טעות אופטית"איננה יותר מ

ש מקדמי ביטחון רבים והוא מתוכנן כך לבניין י. הרי בבנייה יכול שהכשל יתגלה רק מקץ שנים, )למשל ברפואה(

וגם לא עם , )רעידות אדמה וכל כיוצא בזה, סערות, שטפונות(יומיות -שלא ייפגע גם בעת התרחשויות שאינן יום

יהיו אפוא מצבים שגם אם הבניין תוכנן ). למשל, חלחול מים איטי לפלדה המהווה חלק מהשלד(חלוף השנים 

שבו יארע " יום הפקודה"והכשל הטמון בו לא ייחשף עד שיגיע , שנים ארוכותהוא יעמוד על תלו , שלא כהלכה

מצב זה מטשטש פעמים רבות ליקויים ושגיאות שנעשו ). 'שיטפון וכו, רעידת אדמה(אחד המקרים הנדירים 

    . בתכנון

ל מחיר ומכרז ע, מספיק כדי לחזות שלא תמיד שיטת המכרז בכלל" נבון"אנו ערים לכך שהדין היה  15.6

, בין השאר, קובעת, 1993-ג"התשנ,  לתקנות חובת מכרזים5תקנה . היא השיטה הטובה והמתאימה ביותר, בפרט

התקשרות ) 1: (התקשרות משרד לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אינה טעונה מכרז אם היא אחת מאלה"כי 

למעט … האדריכלות , ההנדסה… נון לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים במקצועות התכ

לא נעלמה מאתנו גם ". …ציבורי -התקשרות עם אדריכל לתכנון מבנה ציבור אשר יש בתכנונו עניין אדריכלי

: אמות המידה הן. לרבות במקרים האמורים,  הקובעת את אמות המידה לבחירת הצעות בכלל22הוראת תקנה 

 .ודרישות אחרות, שביעות רצון מהתקשרויות קודמות, המלצות, מחיותמו, ניסיון, כישורים, אמינות, איכות, מחיר

משטר "מחוקק המשנה לבין " נבונות"בשדה עצמו יש פער ניכר מאוד בין . מסתבר שזוהי הלכה ואין מורין כן

ואולם הם , רבים מהקובלים בפנינו ידעו על קיומן של הוראות החוק האמורות. הכל כמפורט לעיל, "החשבים

איך אלו נסוגות מפני השיקול הכספי הדומיננטי שעליו לוחץ מי שמופקד במערכות הציבוריות על ההיבט סיפרו 

, תכנון לקוי מקפל בתוכו חשש רציני מאוד לבטיחותם של מבנים.מה לנו חוק טוב כשביצועו הוא לקוי. הכספי

. ין היבטי הבטיחות והאיכותוצריך לעשות את כל הנחוץ כדי להחזיר את האיזון הראוי בין ההיבט הכספי לב

 ).27.9- ו27.8ראו סעיפים ( זו נתייחס בהמלצותינו תלבעייתיו
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די במה שנאמר בדוח עד כה כדי לקבל פרספקטיבה ממוקדת דיה על אפיונים שונים הקיימים בנושאים  16.1

כך למשל .  הגדול של הגורמים הרלוונטייםאחד האפיונים הבולטים הוא ההיקף המספרי. שבהם אנו עוסקים

החל מהיבט החקיקה עבור דרך הליכי התכנון , רשויות עוסקות בהיבטים שונים הקשורים לתכנון ובנייה" המון"

, בקשות היתר ממתינות להכרעה לאורך חודשים ארוכים" המון"; והבנייה וכלה בהיבטי הפיקוח והאכיפה

, ם אינו נראה לעין תלויים ועומדים במשך שנים במבוכים ביורוקרטיים שוניםהליכי תכנון מייגעים שסופ" המון"

עבירות במהלך , בין השאר עבירות על נורמות תכנון, סדרים קיימים בתחום התכנון והבנייה-עבירות ואי" המון"

דיני " על ועבירות, )שימוש לא ראוי בחומרים או בשיטות בנייה וכל כיוצא בזה, בקרה, היעדר פיקוח(הבנייה 

אלפים " (המון"כיוצא בזה . למיניהם המגבילים עיסוק בנושאים מסוימים למי שהוסמך לכך בלבד" כשירות

תיקים בשל " המון", אזרחיים ומינהליים מתנהלים בנושאים הרלוונטיים, הליכים משפטיים פליליים) רבים

כפי (רשויות בנייה ) עשרות" (המון"של מחכים לטיפול בצנרת הפיקוח והתביעה ) עשרות אלפים(עבירות בנייה 

הנחיות , תקנים, חוקי עזר, תקנות, בהירויות וסתירות קיימות בחוקים-אי" המון", )10.1שהוגדרו בסעיף 

של ) עשרות אלפים" (המון", תקנים רלוונטיים לנושאי התכנון והבנייה" המון"קיימים , מינהליות ותכניות מיתאר

 . פעילויות בלתי תקינות של רשויות הבנייה למיניהן" המון", ואחרון אחרון, היתרפעילויות בנייה נעשות ללא 

כוס "ואולם כדי לחוש את עוצמת , ברבים מהנושאים הללו טיפלנו בנפרד בהקשרים שונים בדוח זה 16.2

מן חלק , בלבד" כותרות"בקצירת האומר ועל דרך של , נחזור ונרכז כאן, שהמכלול של כל זה יוצר" התרעלה

 : הנושאים שבהם המצב לא תקין ושיש בהם ליקויים ופגמים

לא שלמים ולא מעודכנים המוזנים לתחום הבנייה ויזומים ללא שיטה , הסדרים נורמטיביים מסובכים .א

עשרות רשויות מקומיות ומוסדות , ידי למעלה מעשרה משרדי ממשלה-נעשים על, סדורה וללא תיאום מתאים

מוצגים בצורה , הסותרים בחלקם או חופפים בחלקם זה את זה, הסדרים אלו.  ואחרים,מתקיני תקנים, תכנון

 ; אינו מעודכן) במידה וניתן לרדת לסוף דעתם(ותוכנם , שאינה מאפשרת להתמצא בהם

קובלנות על רשויות הבנייה בשל קשיים שהן מערימות בהליכי מתן היתרי בנייה ובהליכי תכנון  .ב

 ;רטיה ללא צורךובשל ביורוק, למיניהם

 ;באופן שהחיזור על פתחי כולן מצריך זמן ומאמץ, ריבוי רשויות הכרוכות בהליך מתן היתרי בנייה .ג

רשויות בנייה ורשויות (ידי רשויות זהות באזורי ארץ שונים -מדיניות בלתי אחידה המופעלת על .ד

 ; )כבאות

ת המוטלים על בעלי תפקידים שונים היעדר ודאות בכל הנוגע להיקף התפקידים ולהיקף האחריו .ה

 ; ובכלל זה מהנדס העיר והוועדה המקומית, ברשויות הבנייה למיניהן
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לחובות ולאחריות המוטלים על בעלי תפקידים המעורבים בהליך , היעדר ודאות בכל הנוגע לתפקידים .ו

 ;וכל כיוצא בזה, פרויקטיםמנהלי , מפקחים, יזמים, ובהם מתכננים, התכנון והבנייה שאינם מרשויות הבנייה

פיקוח , בכל רשויות הבנייה העוסקות במתן היתרי בנייה, אדם מקצועי-ובתוך כך כוח, אדם-חסר בכוח .ז

 ;)משפט-כולל תביעות בבתי(והאכיפה , על התכנון והבנייה

למעלה מחמש רבבות של מבנים רק בשטחים חקלאיים (בנייה בלתי חוקית בממדים רחבים מאוד  .ח

 ;)וזאת נוסף על עבריינות בנייה אחרת, יםפתוח

פי -חדירה לשוק שלא כדין של בלתי מוסמכים לפעילות שנתייחדה ושהותרה רק למי שהוסמך לכך על .ט

 ; החוק

וכן הפעלת , ברשויות מקומיות ובעיריות" הדרג הנבחר"ידי -שיקולים בלתי ענייניים הנשקלים על .י

 ;לחצים על הדרג המקצועי

כולל עבירות הנוגעות לכשירות העוסקים בפונקציות (המשטרה לעבירות בתחום הבנייה " תאדישו" .יא

 ;נכונותה להתערב ולפעול לשם מניעת עבריינות מסוג זה-ואי, )השונות

אלפים רבים של תיקי תכנון ובנייה ממתינים תקופות ארוכות בצנרת של התובעים למיניהם ושל בתי  .יב

 .מאבדים ההליכים את האפקטיביות שלהם, כך שעד שמגיע תורם, המשפט

מבחינת , מבחינת התוצאה(הליכים משפטיים ארוכים או הליכים שתוצאתם אינה מביאה להרתעה  .יג

בתי המשפט בחוסר הבנה ובחוסר " האשמת"עד כדי ) הענישה או מבחינת ההוצאה לפועל של הענישה שהוטלה

 ;יות מנוף הבנייהנכונות לשתף פעולה לשם גדיעתן של תופעות שליל

הן עצמן אינן מקיימות את הוראות , בצורה זו או אחרת בהליכי התכנון והבנייה" המעורבות"הרשויות  .יד

ובתוך כך את בדיקות המעבדה שיש חובה , בין השאר הן אינן בודקות היבטים שונים של דרישות החוק. החוק

הן אינן מקפידות על קיומן של ). ב"גז וכיו, ןבטו, בדיקת אינסטלציה(מכוח החוק לעשותן במהלך הבנייה 

הן אינן בודקות . וביניהן של אחראי על הביקורת ושל פיקוח עליון, פונקציות חובה ושל פעילויות חובה אחרות

ומעל לכל יש והן עצמן מפרות את דיני התכנון והבניה ובונות מבנים , תכניות ומסמכים אחרים המוגשים אליהן

דוח מבקר , 419-426עמודים , 1998ן השאר דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי ראו בי(ללא היתר 

עמודים , 2001ודוח מבקר המדינה על השלטון המקומי , 221-225עמודים , 2000המדינה על השלטון המקומי 

248-257.( 

 ; למיניהם ענייןהיעדר תשתית של מידע אמין הנוגע לתכנון החל  במקרקעין שבהם יש למעוניינים .טו

יש והאכיפה הלקויה היא תוצאה של היעדר . בין היעדר אכיפה כלשהי ובין אכיפה חלקית, אכיפה לקויה .טז

 .מרצון)  אינה נעשית–וביתר דיוק (ויש שהיא נעשית , אדם-משאבי תקציב או כוח
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אלו גורמים לקבלת . תכנונים וביצועים קלוקלים הנגרמים עקב לחצים לא נבונים של חשבי המשרדים .יז

בטיחות , מתן משקל נאות לאיכות-תוך אי, הצעות המוגשות למכרזים שבהם השיקול הדומיננטי הוא כספי

 . ושיקולים ערכיים אחרים

והוא , הובא בדוח זה בהקשרים השונים, פירוט של כל הנושאים הללו וכן של נושאים רלוונטיים אחרים 16.3

זיקה היוצרת מעגל , על זיקת הגומלין הקיימת בין כל הנושאים הללו, המשךמוזכר כאן שנית רק כרקע לאמור ב

 . עצירה-שוטה לאו בר

לעשרת משרדי הממשלה המזרימים ) כדוגמה בלבד(שהרי מה , לכאורה כל אחד מנושאים אלו מבודד ממשנהו

ת המשטרה לפעול נגד נכונו-לשיקולים בלתי ענייניים ברשויות הבנייה או לאי, חקיקה בתחומי התכנון והבנייה

טעות "איננה אלא , אולם ראייה זו של כל מרכיב כזה כאילו הוא עומד לבדו ומבודד מסביבתו. העבריינים

 ". אופטית

, הריבוי של המון הפריטים והגורמים שהוזכרו לעיל והכוח המצטבר של חלק גדול מהנושאים שמנינו 16.4

, גומלין של נושא על נושא-יוצר דינמיקה שיש בה השפעות,  זהכמו גם של אלו שלא נמנו כאן אבל פזורים בדוח

גומלין אלו יוצרות מצב שבו כל נושא וכל חוליה מושפעים וגם משפיעים על -השפעות. בבחינת סובב ומסובב

את השפעתו על , קרי(היוצרת מעגל שוטה שלא ניתן לבלום את סיבובו , שאר החוליות במעין תנועה סיבובית

, ידי בלימת הסיבוב כולו-עצירת המעגל תיתכן רק על. די בלימתה של חוליה אחת מתוכו בלבדי-על) הסביבה

 . זמנית של כל אחת מהחוליות המרכיבות אותו-בלימה בוידי -על, זאת

" המון"לאפיון " תוסף"ובבחינת , כמו גם את חוליותיו של המעגל השוטה, בטרם נבחן את טיבו וטבעו 16.5

. חשוב להדגיש שהמערכת שבה אנו עוסקים מורכבת משרשרת ארוכה וסבוכה מאוד, לעילהדברים שכבר הוזכר 

, עניין כלכליים ואחרים-בעלי, מוסדות, ממלאי תפקידים, רשויות, ניתן לדמותה למבוך שיש בו גופים

 כל אלה .וגורמים אחרים, דיסציפלינות מסוגים שונים, גורמי פיקוח ואכיפה, הון רב, אנשי עסקים, פוליטיקאים

, או שהם מופקדים על גדיעתן, או שהם נפגעים וסובלים מהן, לתופעות השליליות, ברצון או שלא ברצון, תורמים

ושל עבריינות בנייה בהיקף גדול , במצב של המון רב של מעורבים מצד אחד. להן" שותפים שקטים"או שהם 

במעגל זה כל תופעה וכל גורם .  השליליותצריך להפעיל עוצמה לא קטנה כדי להפסיק את התופעות, מצד שני

באופן שהמאמץ להביא קץ לאחד , כורעים תחת נטל הריבוי של כל אחת מהתופעות והמעורבים האחרים

 . נדון מראש לכישלון אם הוא יכוון רק לקטע אחד במעגל, אפילו יהיה מאמץ כן וראוי, הגורמים בלבד

לתוכו בכל נקודה אקראית " לפרוץ"ו מוקדם ומאוחר וניתן שאין בחוליותי, מטיבו של כל מעגל שוטה 16.6

נפרוץ " מעגלנו"לצורך תיאורו של . ולבחון ממנה ואילך איך וכיצד מוזנות חוליותיו ומזינות את סיבובו הנצחי

בעיקר (אלפי תיקי הפיקוח והחקירה הממתינים ברשויות האכיפה למיניהן " חוליית"וזאת ב, אליו באקראי

 –ונוסף להם , אך מובן הוא שנוכח עשרות אלפי תיקים אלו. לבירור ולהגשה לבתי המשפט) יהברשויות הבני

בלי שבדקנו את . אין במשאבי כוח האדם והתקציב הנוכחיים כדי להתגבר על ערימה וזרימה זו, תיקים בפוטנציה

ת זו או אחרת שספק אם בכלל יכולה רשו, אבל מבוססת למדי, הדבר לעומק נוכל לומר מהתרשמות חטופה

אדם שיהיה בהם כדי לגבור על כמות תיקים בהיקף -להקצות במסגרת סדרי עדיפויות הגיוניים משאבי כסף וכוח

. ודאי לא בזמן סביר, התוצאה היא שעבירות בנייה אינן מטופלות כיאות או שאינן מטופלות כלל. שמדובר בו

מסר זה קליט מאוד משום שאין מדובר ". ה לך כל רעלא יאונ, אם תעבור על החוק: "תופעה זו משדרת מסר ברור

התוצאה היא שאנשים רבים נוספים ינסו ). ב"אונס וכיו, שוד, כמו גניבה(בעבירה הנתפשת כעבירה שיש בה קלון 
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אי הטיפול בהם , מספר התיקים בהמתנה או בפוטנציה גדל עוד יותר, ונמצא מעגל העבריינים גדל, לחקות דרך זו

 . סר האמור מתגברוהמ, רב יותר

וכשהוא מגיע , וחודר לבית המשפט" טרום שיפוטיים"כשנחלץ תיק כזה ממלכודת הטיפול וההמתנה ה 16.7

שמדובר , הטענות שחלף זמן רב מאז ביצוע העבירה, בין השאר, נשמעות, ליום הדיון, בסופה של דרך ייסורים

כך נטען בפני , פועל יוצא הוא. נוהג באופן דומה) בזהאו הציבור וכל היוצא , או הכפר(שכל השכונה , דין-בעינוי

עוד נטען . צדק-שהענשת העבריין הזה דווקא היא אכיפה סלקטיבית שיש בה אלמנט של הפליה ואי, בית המשפט

שכבר הוגשה בקשה , שגרה בו משפחה עם ילדים, שכבר עושים במבנה שימוש, הושלמה) קרי הבנייה(שהעבירה 

 . כיוצא באלו טענותלמוסדות התכנון וכל

, הוא יוצר לעתים תחושה שכמעט נגרם לו עוול, הדברים מגיעים לכך שכשמובא עבריין בנייה לבית המשפט

האווירה הציבורית חודרת . זה לבית המשפט" מסכן"ולמה מובא דווקא , מבצעים עבירות בנייה" ם-ל-ו-כ"שהרי 

. נבנו שלא בהיתר ואיש אינו עושה דבר בקשר אליהםהוא יודע שיש עשרות אלפי בתים ש. בהכרח לבית המשפט

נוחות הגובלת בתחושה שבמקרים כאלה -תחושת אי, בין במודע בין בדרך אחרת, נכון-במצב כזה מחלחלת אל

תחושה זו גוברת נוכח הקמתם . כשבית המשפט נדרש למצות את הדין עם אותו עבריין בודד, הצדק-מן-מגיע סעד

לא זו . ללא היתר, או אגפים גדולים בהם, עליהם מדי פעם פרסום בעיתונות שנבנו כולםשל בניינים גדולים שיש 

 . יש שהרשויות עצמן בונות ללא היתר, אף זו

שמץ מנהו . ונקל לשער את תחושות בתי המשפט נוכח מציאות זו, אין לך דבר דוחה מאכיפה סלקטיבית 16.8

היא הגיעה .  הובאה עבריינית לדין בשל בנייה בלתי חוקיתבאותו מקרה. מצוי בהליך משפטי שהתקיים לא מכבר

תחתום על התחייבות להימנע מעבירה ויינתנו , תשלם קנס, להסדר טיעון עם המדינה שלפיו היא תודה בעובדות

השופט המלומד של בית המשפט לעניינים .  חודשים לאחר מכן15צו הריסה וצו איסור שימוש שייכנסו לתוקף 

 שימוש כמעט מיידי במבנה-איתוך שהוא מורה על ,  והקטין את הקנסבל את הסדר הטיעוןלא קימקומיים 

אי הכללת צו "את החלטתו זו נימק השופט בכך ש).  חודשים כפי שהוסכם בהסדר הטיעון15במקום לאחר חלוף (

הבנייה ללא מ,  קרי–בגזר הדין הוא בגדר מתן היתר לנאשמת ליהנות מפירות עבירתה ) של אי שימוש(כאמור 

בהמשך ביקר ". שנבנה ללא היתר) ההדגשה במקור (עבירת איסור שימוש במבנה ולהמשיך בכך לבצע –היתר 

כך אמר , גישה כזו. בית המשפט את התביעה על שהגיעה להסדר טיעון המאפשר לנאשמת ליהנות מהפרת החוק

במצב כזה צווי איסור שימוש הם ". מצביעה לכאורה על מדיניות של הימנעות מאכיפת החוק", בית המשפט

 ".אכיפה חלקית של החוק"לפחות 

תוך , הסדר הטיעוןובית המשפט המחוזי קיבל את הערעור והורה על כיבוד , שני הצדדים ערערו על פסק הדין

אינם ) משפט השלום-הוא הצו שהטיל בית(שהוא מביא בחשבון את המציאות שבה צווי הפסקת השימוש 

) כאחד הנימוקים(הצדיקה בעיני בית המשפט לערעורים , )שהיא עצמה הפרת חוק(אות כזו מצי. נאכפים בפועל

. את כיבוד הסדר הטיעון ואת מתן הזכות לעבריינית ליהנות לאורך זמן מהבנייה הבלתי חוקית, את קבלת הערעור

הכשרת עבריינות ל, משני אמנם, עינינו הרואות שיש ומציאות עבריינית מחלחלת לבית המשפט ומהווה נימוק

 . נוספת לפרק זמן ארוך למדי

על רקע זה ניתן אולי להבין את גישת בתי המשפט המעדיפים ליתן פרשנות מרחיבה להוראת חוק  16.9

משמעיים שמטרתם שלילת האפשרות ליהנות מעבריינות בנייה  -שנועדה לאפשר קיום הליכים מהירים וחד

ידי -כפי שנטענה על(יש והמציאות היא ). 16.6 - ו10.20או סעיפים ר, א לחוק התכנון והבניה238למשל סעיף (
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וכי הפרשנות , דיו" נמרץ"שבתי המשפט אינם פועלים באופן ) 10.19- ו10.18ראו סעיפים , חוגי התביעה

 .       ידי בית המשפט מסכלת את מטרת החוק-המרחיבה הניתנת על

אין תימה שבית המשפט מתקשה לא , בענייני בנייה" סלחתנ"על רקע הנגע רחב הממדים של עבריינות המונית 

אנו . ולהורות על הריסתו של הבית הנדון בו, אחת להכביד את אוכפו דווקא על המקרה הקונקרטי הניצב בפניו

ואולם נראה לנו שלא נחטא לאמת אם , מניחים שקיימים גם סיבות וגורמים אחרים לגישת בית המשפט בנושא זה

ר שבתי המשפט היו נוהגים כך אילו העבריין שהובא בפניהם בשל ביצוע חריגת בנייה או בנייה נאמר שקשה לתא

ואילו המעשה שמיוחס לו היה צורם כדיסוננס בהרמונית צלילים , היה בין היחידים שביצעו עבירה כזו, ללא היתר

 .שכולה כיבוד דיני התכנון והבנייה

זו של בתי המשפט משדרת מסר " מתחשבת"ברור שגישה , תהא הסיבה לסלחנותם של בתי המשפט אשר תהא

שהם יכולים להמשיך בסורם ואין חשש שמישהו יורה על הריסת הבנייה הבלתי , לאותם עבריינים שטרם נתפסו

 .חוקית

ידי הוצאת צו -על, גם במקרים שבהם עלה בידי התביעה לשכנע את בית המשפט למצות את הדין 16.10

, כך למשל. יש וצווים ועונשים אלו אינם מבוצעים, הטלת קנס גבוה או עונשים אחרים, שצו איסור שימו, הריסה

, הוא פועל את פעולתו, האמור" מסר"כל אלו מעצימים את ה. אלפי צווי הריסה תלויים ועומדים ללא ביצוע

 .ומספר העבריינים גואה עוד יותר

הפיקוח והאכיפה מצויים בפיגור מתמיד ,  התביעהלא זו בלבד שגורמי, כך-נוכח מספר עבריינים רב כל 16.11

אינו , שאליו מוגש חלק ממלאי הענק האמורים, גם בית המשפט, ההופך את הטיפול בעבריינים לחוכא ואיטלולא

, כך נוצר לחץ להסכמה-אחר, כך נדחה-אחר, בירור התיקים מעוכב. מסוגל לטפל בזמן סביר בכל המונח בפניו

להבדיל , כלל אנשי מקצוע ומנהלי חברות-בדרך(ולמחיקת חלק מהנאשמים , טיעוןלהסדר , להכשרת העבירה

הטיפול המשפטי העקר מוסיף משקל למסר שהסיכון בביצוע עבירת בנייה הוא . מכתב האישום) מהחברות עצמן

ט התביעה האכיפה ובתי המשפ, היקף התיקים במחסני הפיקוח, מספר העבריינים גדל, נוכח הסיכון הקטן. קטן

 . וחוזר חלילה, גדל

די . סבוך וארוך, עבריינות בנייה ניזונה גם מכך שהליך קבלת היתר בנייה הוא הליך ביורוקרטי קשה 16.12

לפיהם מיטב מוסדות הציבור , )10.5ראו סעיף (להזכיר את דבריו של אותו אדריכל ידוע שמהם כבר הבאנו 

המסר פועל את פעולתו .  ללא מוצא של הליכי תכנון ובנייההופכים עברייני בנייה נוכח רתיעתם מלהיכנס למבוך

 . והגלגל מסתובב ומסובב, מחסני האכיפה והשפיטה מתמלאים, העבריינות גוברת, גם כאן

כשהכלל הוא ". זילות בחוק"המסר האמור מקפל בתוכו גם מה שכינה אחד מבכירי האדריכלים שהעידו בפנינו 

זילות זו ניזונה . היא קצרה יחסית" זילות"וההידרדרות מכאן ל" רציני"איננו הכל מבינים שהחוק , קיום החוק-אי

ריבוי בלתי סדור של נורמות , שיש בה סתירות) 19.18- ו8.12ראו סעיפים (גם ממערך בלתי אפשרי של חקיקה 

ם והכוללות דרישות למתן הצהרות שמצהיריהן אינ, סבוכות המוצגות באופן שאיש אינו יכול להתמצא בהן

המפלט הקל של מתכננים ומעוניינים אחרים ממצב שבו מצד אחד יש נורמות . יכולים לדעת אם הן אמת

הוא התעלמות , ומצד שני החוק איננו מכובד ואיננו מרתיע, "סוף דעתן"מתסכלות בשל חוסר יכולת לרדת ל

, כבידה על בתי המשפטהמ, המכבידים על האכיפה, היוצרים תיקים, והרי לפנינו עבריינים נוספים; מהחוק

 .וחוזר חלילה, המעבירים מסרים כאמור לעיל
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מצד ) 4.46 עד 4.44ראו סעיפים (הזילות בחוק מביאה גם לכך שהבקרה הפנימית בדמות הפיקוח העליון 

התוצאה היא סיכונים שאינם . אינה פועלת כראוי, כמו גם בקרת האחראי על הביקורת, המתכננים על הביצוע

 .'וכו' וכו' וכו, עוד עבריינים, ם שקוריםכשלי, נחשפים

תכניות מיתאר , מצבים של היעדר תכנון אזורי כלשהו באזורי ביקוש, הליכי תכנון איטיים ובלתי יעילים 16.13

מכבידים מאוד על חוגים רחבים שאינם יכולים לבנות על , רבות שיש בהן סתירות פנימיות וכל כיוצא בזה

. ואכן יש במגזר זה ריבוי מסיבי של עבירות בנייה, י תופעה זו בולטת במיוחדשמענו שבמגזר הערב. אדמתם

כיוון שהוא , מחדל התכנון הוא חוליה נוספת במעגל השוטה. הליכי תכנון בלתי יעילים כאלו תורמים את חלקם

,  על תלםשהרי בתים שנבנו שלא כחוק עומדים, מסלול זה מוכיח עצמו כיעיל. דוחף אנשים למסלול הבלתי חוקי

 .קיום נורמות תכנון ובנייה-של אי" הנורמה"דבר התורם ליצירת 

היעדר מדיניות אחידה בקרב רשויות שונות לגבי , ריבוי הרשויות העוסקות בהיתרי בנייה ובעשייה התכנונית

ום התח.  כל אלו מוסיפים את תרומתם לבריחה מתוואי נורמטיבי לתחום הלא נורמטיבי–מצבים זהים או דומים 

' תיקים נוספים וכו,  עבריינים נוספים–והתוצאה , בשל היעדר גורם הרתעה יעיל, כפי שכבר אמרנו, האחרון קורץ

 . 'וכו' וכו

, )9.28ראו למשל סעיף (החקיקה הבלתי ברורה גם לגבי פעילות של גורמים שונים ברשויות הבנייה  16.14

אדם -בהירות זו נוסף גורם כוח-לאי.  מהנדס העירבהירות בקרב בעלי תפקידים שונים ובראשם-גורמת לאי

לכל אלו נוספת תחושת הזילות ואי ההתייחסות . ותמיד קטן מהנחוץ, שבחלק מהרשויות איננו מקצועי מספיק

פיקוח שאינו "הכוח המצטבר של כל אלו גורם למצב לא ברור של . הרצינית לחוק מצד הציבור והרשויות עצמן

זה " פיקוח שאינו פיקוח. "החל מהתכנון עבור דרך הביצוע וכלה בגמר הבנייה, ונטייםבכל השלבים הרלו" פיקוח

תחושה זו פועלת במישורי התכנון . שיתר חוליות המעגל השוטה יוצרות" הכל מותר"מגביר את תחושת ה

ינה אף תחושה זו מז). קל אשר נדונה בדוח הביניים-תוצאות גישה זו מומחשות יפה בפרשת הפל(והביצוע כאחד 

 . והמעגל מסתובב ביתר עוצמה, היא תיקים

התביעה " מחסני"ניתן לסכם את תופעת המעגל השוטה בכך שעשרות אלפי התיקים הממתינים לתורם ב 16.15

היעדר הליכים ; בתי המשפט אינם מאפשרים קיום הליכים משפטיים אפקטיביים מהירים ומרתיעים" צנרת"או ב

עבריינים ותיקים " מייצר"היעדר החשש ; בנייה פוטנציאליים שאל להם לחשושמרתיעים משדר מסר לעברייני 

לחדירת , לכשלי בנייה, לתיקים נוספים" פוטנציאל"היעדר הפיקוח על היבטים שונים בענף הבנייה יוצר ; נוספים

על קיום הקפדה -לאי, תופעה הגורמת בין השאר להורדת הרמה, גורמים בלתי מוסמכים לפונקציות בנייה שונות

עבריינות זו מטילה עול פיקוח נוסף . ולהגברת סיכונים, הפזורים בתקנים ובתקנות בנייה למיניהם" מפרטי בנייה"

כיוצא בזה האכיפה איננה יכולה . שאינם יכולים להתמודד עם מה שכבר היה להם, על גורמי הפיקוח באשר הם

הגורמת בין היתר לשיקול , בלתי סדורה והבלתי ברורההחקיקה ה. להיעשות כשנוהר אליה זרם עניינים גדל והולך

, מתכנני שלד(הבנייה " שחקני"להיעדר חלוקת תפקידים וחלוקת אחריות ברורה בין בקרב , דעת בלתי אחיד

ובין ובתוך רשויות , )אחראים לביצוע השלד וכל כיוצא באלו, מפקחים, יועצים, אחראים לביקורת, אדריכלים

, )רשמי קבלנים ומהנדסים ועוד, מפקחי ועדות, מחוזיות, ועדות מקומיות, משטרה(נייה שלטוניות הקשורות לב

יוצרים גומחות שונות שהן בבחינת , "מפקחי נורמות"כשלכל אלו נוסף הגורם של ריבוי גופים יוצרי נורמות ו

חים אש נוספת כל אלו מפי. ופתח לתחושות של היעדר אחריות ושל לית דין ולית דיין, פירצה הקוראת לגנב

 . מחליש עוד יותר את אפקט ההרתעה, ריבוי זה של עבריינות בלתי ניתנת לשליטה. במדורת העבריינות הגואה
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יתרתן פזורות בדוח זה ולא קשה יהיה לקורא לצרפן , לא מנינו כאן אלא מקצת מחוליות המעגל השוטה 16.16

. יות המעגל אחת מרעותה ואחת על רעותהלאלו שמנינו כאן ולהיווכח עד כמה משפיעות ומושפעות חול

 .היא תוצאה שלו, ואולם יותר משהיא עומדת בבסיסו, עומדת אמנם בבסיס המעגל השוטה" המוניות"ה

א לחוק שכבר הוזכר 238הדוגמה של סעיף . הוא הגברת האכיפה, שבו רואים רבים את הפתרון, "שיקוי הפלא"

" שיקוי"כן דבר חקיקה זה לא בא לעולם אלא כדי לאפשר לש, לעיל מספר פעמים ממחישה את האמונה הזו

 .  לשווא–אולם כפי שראינו . והאכיפה להשיג את ייעוד

ואת שאר , אי אפשר לומר שהחקיקה לא ציידה את המבקשים לאכוף את הוראות חוק התכנון והבניה 16.17

נהפוך .  אמצעי ענישה ואמצעי מניעה,בדי סנקציות, הנורמות הנוגעות לבנייה הפזורות בדברי חקיקה לא מעטים

הרי שהוא בולט בנדיבות יוצאת הדופן של מספר עמודים ומספר , אפילו נתייחס לחוק התכנון והבניה בלבד. הוא

עוסקים רק , סעיפים והוראות מסתעפות-שלהם תתי(!) למעלה מחמישים סעיפים . סעיפים שהוקדשו להיבט זה

עד פי שניים משווי ( בעשרות סעיפי חוק אלו קנסות בהיקפים גדולים מאוד בין הסנקציות שפורטו. בתחום האמור

צווי הפסקת , צווי איסור שימוש, צווי הריסה וצווי סגירה, מאסרים, ) לחוק219סעיף , הבנייה הבלתי חוקית

ה על מי שחוב, הטלת עונשים על בעל ההיתר,  בביצוע הריסהאותוצווים המופנים לנשפט והמחייבים , עבודה

על הפונקציות השונות , על המשתמש במקרקעין, על הקבלן המבצע, על בעל המקרקעין, עליו להשיג היתר

ועל מנהלי תאגידים , האחראי לביצוע והקבלן, המהנדס, האדריכל, הכרוכות בבנייה אסורה ובהן מתכנן השלד

רישום , ומי אגרות והוצאותתשל, עוד מאפשרים סעיפים אלו במקרים מסוימים ביטול היתר הבנייה. מעורבים

ראוי לציין שהסנקציות כוללות גם סנקציות מינהליות שניתן . הערות אזהרה והענשה בשל הפרות צווים שונים

 ! ובכלל זה סמכות מעצר של מי שמפר חלק מהצווים, משפט-להשתמש בהן בלי להיזקק להליכי בית

דם קיימות הוראות חוק רלוונטיות אחרות כגון חוק מלב. כל האמצעים הללו הם כאמור פרי חוק התכנון והבניה

 הדן במטרד לציבור וסעיף 215סעיף ,  הדן בהפרת חובה חקוקה286למשל סעיפים  (1977-ז"התשל, העונשין

 6סעיף (ופקודת בזיון בית המשפט , שיכולים להיות ישימים במקרים מסוימים)  הדן בהפרת הוראה חוקית287

או , ידי בית המשפט והמצווה על עשיית מעשה- במאסר לציית לכל צו שניתן עלהמאפשר לכוף אדם בקנס או

 ).  לחוק התכנון והבניה255ראו גם סעיף . אוסר עשיית מעשה

אף הם במידה , קיום הוראות חוקים אחרים הרלוונטיים לענייננו ניקבעו באותם חוקים עונשים וסנקציות-בגין אי

נקבע עונש של , 1969-ט"התשכ, ום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לחוק ריש16כך למשל בסעיף (מספקת 

 עונש של שנת מאסר בשל הפרת הוראה 11נקבע בסעיף , 1954-ד"התשי, ובחוק החשמל, ששה חודשי מאסר

 ).מהוראות החוק

 . ביצוע האכיפה בתחום הבנייה-אמור מעתה שלא היעדר אמצעי כפייה וענישה עומד למכשול וגורם לאי

שאכיפה אפקטיבית אפשרית רק לגבי , היא, התשובה לתמיהה הכיצד ארסנל כזה של אמצעים אינו פועל 16.18

במצב כזה ניתן לכפות את קיום הנורמה על אותו חלק קטן של . ידי הציבור-כלל על-נורמה המקוימת בדרך

בי נורמה אשר אי לעומת זאת לא ניתן לאכוף באופן אפקטי. המפר אותה, שהוא בגדר עשבים שוטים, הציבור

ראו (הדברים נכונים שבעתיים נוכח עוצמת האנשים והגופים המעורבים שנמנו לעיל . קיומה הוא הדבר המקובל

תזמורת הרמונית שיש בה . ונוכח עוצמת הגורמים והתהליכים הנוטלים חלק בעשייה שמדובר בה) 10.21סעיף 

 . ה צרימה אי אפשר להפוך לתזמורת הרמוניתקקופוניה שכול. ידי ביטול הצרימה-צרימה ניתן לתקן על
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דברים אלו נכונים שבעתיים כשבין חוליות המעגל השוטה מצויות חוליות שהן בבחינת גזירה שרוב הציבור אינו 

ראו למשל (לנורמות שהן עצמן לוקות בליקויים שאינם מאפשרים את קיומן , בין השאר, כוונתנו. יכול לעמוד בה

 ). ד8.5סעיף 

כל שאנו . שאכיפה הוא גורם הכרחי להבטחת קיומה של כל נורמה משפטית, ואנו בכלל זה, למא לא פליגיכולי ע

ידי -על, אם תהיה, אומרים הוא שלצורך אכיפה יעילה יש ליצור תשתית אקלים נורמטיבי שבה יקל לבטל צרימה

 .םאי אפשר ליצור הרמוניית צלילים נורמטיבית ממצבור של צלילים צורמי. אכיפה

המחלה בענייננו היא במצבור הגורמים הפסולים המוזנים . תנאי מוקדם לריפוי כל מחלה הוא אבחונה 16.19

ומעגל כזה יש להפסיק כתנאי מוקדם ', מעגל שוטה, 'בשל תכונותיו, אנו כינינו מצבור זה. ומזינים זה את זה

 .להשלטת אכיפה יעילה

אולם . ומעבירת מסרים חדים, חמורה ועקשנית מאוד, עילהאנו ממליצים על אכיפה י, כפי שיתברר מההמשך

הכל כמומלץ , "מעגל חכם"והפיכתו ל, תנאי מוקדם לאפקטיביות של אכיפה כזו הוא גדיעת המעגל השוטה

 ). 18.7ראו סעיף (בהמשך 
 
 


