
 

   

 

 לכבוד,

 חופש המידעהממונה על 

 מר שמואל אנגל

 עיריית ירושלים

 שלום רב,

רשימת מבנים  ת מידע אודותל, לקב1998-בקשה לפי חוק חופש המידע התשנ"חהנדון: 

 מסוכנים בירושלים

שנים למען רווחתם של כלל תושבי העיר  13התעוררות בירושלים )ע"ר(, פועלת בירושלים מזה 

 ירושלים. כחלק מפעילות זו, אנו פונים אליך בכדי לקבל מידע כדלקמן:

 23ה מכך נהרגו וכתוצא, התרחש אסון ורסאי, בו קרס אולם אירועים 24.5.2001בתאריך  .1

קל באופן -הפל בשיטתנבנה המבנה לאחר ש. אסון זה התרחש 380-בני אדם ונפצעו עוד כ

 .וסבל מתחזוק ובקרה רשלנייםרשלני, 

 אז ועד היום, מבנים נוספים קרסו, ולמרבה המזל נמנע אסון בסדר גודל דומה. מ .2

היינו עדים לקריסת בניין בחולון, שרק בנס ולאור החלטת לוחמי האש, נמנע בשנה החולפת  .3

 ל. ממש לאחר מכן, פונה בניין ברחוב בן יפונה, מחשש לקריסה דומה. אסון גדו

א 140הגיש חבר מועצת העיר יוסף שפייזר בקשה לפי סעיף  21.10.21 ךבתאריעל כן,  .4

  .לפקודת העיריות לקבל רשימת מבנים מסוכנים בירושלים

ירושלים העוסקת בפרסום רשמית  MYNETפורסמה כתבה באתר  12.11.21בתאריך  .5

כל המידע על המבנים ממוחשב "שם נמסר מטעם עיריית ירושלים המבנים המסוכנים, 

ומנוהל במערכות העירוניות. עם זאת, מאחר שמדובר במידע בעל רגישות עיריית ירושלים 

אינה מפרסמת אותו לציבור כמידע גולמי. בכל מקרה העירייה מעדכנת כמובן את בעלי 

 מצ"ב לינק לכתבה). "הנכסים עצמם

https://jerusalem.mynet.co.il/real_estate/article/ryyxer5vk.) 

קל. )לינק -עם זאת, עיריית ירושלים מפרסמת רשימה של מבנים החשודים כמבנה פל .6

ה המפורסמת רשימל

ps://www.jerusalem.muni.il/he/residents/planningandbuilding/dangerousbhtt

uildings/.) 

על אף, הבקשות החוזרות עיריית ירושלים מסרבת לחשוף את המידע האמור, שעל פי  .7

 תיקים ש למבנים מסוכנים. 600-יש למעלה מ MYNETהפרסום באתר 

, שם ננקב המספר של 2012משנת  YNETזה מדאיג מאוד, בייחוד לאור פרסום באתר נתון  .8

 2012תוך פחות מעשור. )ליק לכתבה משנת  %150מבנים. עליה של  400-כ

4268087,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.) 

יוער, כי עיריות אחרות קשובות לרחשי הציבור ולצורך העז בחשיפת המידע, ומפרסמות  .9

  -בלינק  שימת המבנים המסוכנים בתחומם. כך למשל עיריית תל אביב יפובאתרן את ר
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 -https://www.tel

%D7%A9%D7%99%D7aviv.gov.il/Residents/Construction/DocLib1/%D7%A8

%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9

E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%

A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf 

 

 לקבל את המידע הבא: 1998-בבקשה לפי חוק חופש המידע התשנ"חעל כן, אני פונה אליך  .10

  –פירוט רשימת המבנים המסוכנים המצויים בתחומי עיריית ירושלים הכולל  .א

  .כתובת .1

 .תאריך פתיחת תיק .2

 .מצב אכלוס .3

 .מצב טיפול .4

 .תאריך ביקור אחרון .5

 פילוח לפי אזור. .ב

לקבלו בהקדם האפשרי ובכל  אבקשככל שהפקת המידע הנ"ל אינה דורשת מאמץ ייחודי,  .11

 )ב( לחוק חופש המידע.7יום כמתחייב על פי חוק  30מקרה תוך 

 כיוון שמדובר למעשה במעיין השלמת מידע, אצפה שמידע זה יסופק בהקדם האפשרי. .12

 קיימות.עומדות ו, על כן אין בקשה זו הארכה לבקשות יצוין כי זוהי בקשה נפרדת .13

יצוין כי "התעוררות בירושלים )ע"ר(", פטורה מתשלום אגרה עבור בקשת מידע. זאת  .14

 .1999-)אגרות( התשנ"טבהתאם לתקנות חוק חופש המידע 

 אודה לטיפולך המהיר,
 בתודה,                                                                                                            

 אריאל מרנס                                                                                                                    
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 לינק לרשימת העמותות הפטורות מאגרה בבקשות חוק חופש המידע:

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/non_profit_organization 

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/non_profit_organization

