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כ-30% מהמבנים 
בעיר רמלה נבנו עד 

סוף שנת ה-70.

רמלה מאופיינת בקרקע 
חרסית התורמת אף היא 

לבלאי מבנים מואץ.

מרבית המבנים לא תוחזקו 
באופן ראוי במהלך השנים ע"י 

הבעלים והמחזיקי המבנים.

להלן שלבי הטיפול  בתלונה המתקבלת במשרדי הוועדה העוסקת במבנה שעלול לסכן לכאורה את דיירי   .1
המבנה או הציבור:

1.1 סקירה ראשונית – לאחר קבלת התלונה, יגיע נציג מטעם הוועדה בהקדם האפשרי למבנה על מנת   
לערוך סקירה ראשונית של המבנה.

1.2 דרישה להמצאת חוות דעת לאחר קבלת התלונה, הוועדה תישלח למתלונן מכתב במסגרתו, יתבקש   
המתלונן להמציא לוועדה לא יאוחר מ-30 ימים,– חוות דעת מטעם מהנדס קונסטרוקציה מוסמך. 

המתייחסת לליקויים שבתלונתו, המפרטת את הפעולות ההנדסיות הדרושות לצורך הסרת הליקויים.

1.3 ככל וחוות הדעת הנ"ל לא תומצא לוועדה בתום 30 ימים על ידי המתלונן/דיירי הבניין, תידרש הוועדה   
לערוך על חשבונה את חוות הדעת ההנדסית, ולחייב את המתלונן/דיירי הבניין בגין עלות עריכתה.

על בעלי הדירות שקיבלו הודעה על מבנה מסוכן לפעול ולמלא אחרי ההוראות המפורטות בהודעה   .2
שהתקבלה, לרבות פינוי דיירים מיידי וטיפול בכל העבודות הנדרשות להסרת המסוכנות.

אי ביצוע העבודות הנחוצות לשם הסרת המסוכנות, עלול להוות עבירה על החוק, וייתכן וינקטו הליכים   .3
משפטיים כנגד בעלי הנכסים אשר לא מילאו אחר ההוראות המפורטות בהודעה.

בנוסף, ככל שבעלי הבניין לא מילאו אחר הוראות ההודעה, ובהתקיים הקריטריונים הקבועים בחוק,   .4
רשאית העירייה לבצע את העבודות הנחוצות לשם הסרת המסוכנות בעצמה ולגבות מבעלי הדירות את 

עלות ביצוע ההוצאות.

נוהל טיפול הועדה בתלונות מבנים מסוכנים

חוק העזר מטיל על בעלי הדירות בבניין חובה להחזיק את הבניין 
במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת שלום הציבור.

אחריות תחזוקת הבניין חלה על הדיירים

רמלה עיר עולם

חוק העזר לרמלה (מבנים מסוכנים), התש"ס 2000 (להלן: "חוק העזר") מגדיר מבנה 
מסוכן – כמבנה שמהנדס מטעם הוועדה המקומית בדק ומצא כי הבניין מהווה סכנה 

למחזיקים בו או לציבור.

הגדרה מבנה מסוכן
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רמלה עיר עולם

האגודה לתרבות הדיור מעניקה שירות הנדסי ומשפטי חינם במסגרת החברות באגודה. ניתן ליצור קשר עם 
brachak@tarbut-hadiur.gov.il :מוקד מחוז מרכז של האגודה לתרבות הדיור בטל׳: 03-5631828 או במייל

הידעת?

לדיווח אודות מבנה מסוכן יש לפנות למוקד העירוני 108

קידום תכנית התחדשות עירונית – בעלי דירות 
בבניינים שנבנו עד שנת 1980, יכולים לבחון קידום הליך 
התחדשות עירונית. לפרטים ניתן לפנות בנושא למנהלת 

ההתחדשות העירונית:

תחזוקה שוטפת של הבניין – מבנים מסוכנים 
הופכים לכאלו לעתים בעקבות הזנחה, טיפול 
לקוי במבנה, תוספת בנייה לא מוסדרת ועוד.

בחלק גדול מהמקרים שמירה על טיפול נכון 
ותחזוקה שוטפת של הבניין יכולות למנוע סכנות 
והכרזה על מבנה כמסוכן, על כל המשתמע מכך.

המנהלת: 073-240-9747
haminhelet@ramle.org.il :דוא״ל

איך אפשר למנוע את הסכנה
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הסרת מודעה המכריזה על מסוכנות המבנה תתבצע בתנאים הבאים:

ביצוע כל העבודות המפורטות בהודעה, בליווי מהנדס קונסטרוקציה מוסמך בעל רישיון בתוקף מטעם   •
בעלי הדירות.

מסירת הצהרת מהנדס קונסטרוקציה מוסמך אשר ליווה את התהליך המצהיר כי אכן מולאו כל דרישות   •
מהנדס העירייה כפי שהופיעו בהודעה.

איך מסירים מודעה על מבנה מסוכן?
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