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 נוהל טיפול הוועדה בתלונות על מבנים מסוכנים
 

לנכון לקבוע ראתה הוועדה לאור אירועים שאירעו בתקופה האחרונה ברחבי ישראל בנושא מבנים מסוכנים, 

וכנים לכאורה על מבנים מסהמתקבלות  תלונותאשר לב טיפולהלהסדיר את אופן בנושא, שמטרתו נוהל מסודר 

 גובש לאחר ישיבות עבודה שהתקיימו בנושא בין כלל הגורמים הרלוונטיים בעירייה ובוועדה.ש, ברחבי עפולה

תלונה  או הציבור, המבנהעוסקת במבנה שעלול לסכן לכאורה את דיירי בוועדה ה מתקבלת תלונה מקום בו .1

 :בהתאם לשלבים שיפורטו להלןתטופל  זו

לאחר קבלת התלונה, נציג הוועדה יגיע בהקדם האפשרי למבנה על מנת לערוך  -סקירה ראשונית  .1.1

 .ראשונית של המבנהסקירה 

הוא ובו  ,הוועדה למתלונן מכתבכמו כן לאחר קבלת התלונה, תישלח  -דרישה להמצאת חוות דעת  .1.2

מהנדס קונסטרוקציה מוסמך,  מטעםחוות דעת  -ימים  14-לא יאוחר מלוועדה  יתבקש להמציא

 לצורך עריכת חוות דעת. -בצירוף מע"מ ₪  1,500תשלום ע"ס  אובתלונתו שהמתייחסת לליקויים 

ימים, תידרש הוועדה  14ידי המתלונן לוועדה בתום -לא יומצאו עלהנ"ל ככל וחוות דעת או התשלום  .1.3

 דעת ההנדסית, ולחייב את המתלונן בגין עלותה.לערוך על חשבונה את חוות 

שמדובר במבנה המהווה סכנה חוות הדעת, מסגרת והמהנדס קבע ב ככל -טיפול בממצאי חוות הדעת  .1.4

חוק העזר לעפולה )הריסת מבנים מסוכנים( תשכ"ח  יבור, תפעל הוועדה בהתאם לאו לצ המבנהלדיירי 

 :לנוהל זה[ מצ"ב]העתק חוק העזר  "(חוק העזר)להלן: " 1968

מקום בו סבר ראש העיר על פי חוות הדעת, כי מדובר בבניין המהווה סכנה , על פי חוק העזר .1.4.1

לבצע את העבודות  -רשאי הוא לדרוש מבעל הבניין  -למחזיקים או לציבור )לרבות חלק מבניין( 

 הנדס(.הנדרשות תוך פרק מסוים, לרבות פירוק המבנה ככל ונדרש )והכל בהתאם להנחיות המ

מקום בו לא מילא בעל הבניין אחר הדרישה או ביצע את העבודות שלא באופן שנידרש, רשאית  .1.4.2

 . לאחר מכן העירייה לבצע את העבודות בעצמה, ולגבות מבעל הבניין את הוצאות הביצוע

 נוהל זה עוסק. כמו כן, לדיירי הבניין או הציבור ידיתמסכנה במצבים של  אינו חלנוהל זה  :הבהרות .2

 בלבד. בשטחים פרטיים המצויים במבנים מסוכנים

 וועדה בכל שאלה בנושא.נציגי ההנכם מוזמנים לפנות ל .3

 בכבוד רב

 אדר' אורה פיסטינר

 מהנדסת הוועדה המקומית



 

 

 



 

 

 


