מידע לתושבימ

מ ב נ י מ מ וכ ני מ
כ 30%-מבנימ
נבנו עד ופ
שנת ה70-
הגדרה מבנה מ וכנ

רמלה מאופיינת בקרקע
חר ית התורמת אפ היא לבלאי
מבנימ מואצ

מרבית המבנימ לא תוחזקו באופנ ראוי
במהלכ השנימ ע"י הבעלימ והמחזיקימ
של הבניינ

חוק העזר לרמלה )מבנימ מ וכנימ( ,התש" ) 2000להלנ" :חוק העזר"( מגדיר מבנה
מ וכנ – מבנה שמהנד מטעמ הוועדה המקומית ,בדק לבקשת בעל הבנינ ו/או
המחזיק ומצא כי הבניינ מהווה כנה למחזיקימ בו או לציבור

אחריות תחזוקת הבניינ חלה על הדיירימ

הנחיות לדיירימ בעת קבלת הודעה על מבנה מ וכנ

 .1על בעלי הדירות שקיבלו הודעה על
מבנה מ וכנ לפעול ולמלא אחרי
ההוראות המפורטות בהודעה שהתקבלה
לרבות פינוי דיירימ מידי וטיפול בכל
העבודות הנדרשות לה רת המ וכנות.

 .1חוק העזר מטיל על בעלי
הדירות בבניינ חובה להחזיק את
הבניינ במצב המבטיח את שלומ
המחזיקימ ואת שלומ הציבור.
 .2אמ לבעלי הבניינ י וד ביר
להניח כי המבנה מ וכנ ,עליהמ
להזמינ חוות דעת הנד ית
מטעממ.

 .2אי ביצוע העבודות הנחוצות לשמ ה רת
המ וכנות עלול להוות עבירה ,לכאורה
על החוק ,ויתכנ וינקטו הליכימ משפטיימ
כנגד בעלי הנכ אשר לא מילאו אחר
הדרישה.

 .3את חוות הדעת יש להעביר
למנהל ההנד ה בעירייה ,אשר
יבדוק ויחייב את הדיירימ בתיקונ
הליקויימ ע"פ לוחות זמנימ
שיקבע.

 .3בנו פ ,ככל שבעלי הבניינ לא מילאו אחר
הוראות ההודעה ,ובהתקיימ הקריטריונימ
הקבועימ בחוק ,באפשרות העירייה לבצע
את העבודות הנחוצות לשמ ה רת
המ וכנות ולגבות מבעלי הדירות את
עלות ביצוע ההוצאות.

לדיווח אודות מבנה מ וכנ
יש לפנות למוקד העירוני 108

איכ אפשר למנוע את ה כנה

תחזוקה שוטפת של הבניינ – מבנימ מ וכנימ
הופכימ לכאלו לעתימ בעקבות הזנחה ,טיפול
לקוי במבנה ,תו פת בנייה לא מו דרת ועוד.
בחלק גדול מהמקרימ שמירה על טיפול נכונ
ותחזוקה שוטפת של הבניינ יכולות למנוע כנות
והכרזה על מבנה כמ וכנ ,על כל המשתמע מככ
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למנהלת ההתחדשות העירונית
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