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נוהל טיפול העירייה בתלונות על עצים מסוכנים בשטחים פרטיים
על מנת לשמור על בטיחותם של תושבי העיר מפני עצים העלולים במקרים מסוימים להוות סכנה לציבור ,ראתה
העירייה לנכון לקבוע נוהל מסודר בנושא ,שמטרתו להסדיר את אופן טיפולה באשר לתלונות המתקבלות על עצים
מסוכנים לכאורה ,אשר גובש לאחר ישיבות עבודה שהתקיימו בנושא בין הגורמים הרלוונטיים בעירייה.
 .1מקום בו מתקבלת תלונה בעירייה העוסקת בעץ המהווה או עלול להוות סכנה לכאורה לציבור ,תלונה זו תטופל
בהתאם לשלבים שיפורטו להלן:
 .1.1סקירה ראשונית  -לאחר קבלת התלונה ,נציג מטעם מחלקת גנים ונוף יגיע בהקדם האפשרי לעץ על מנת
לערוך סקירה ראשונית.
 .1.2דרישה להמצאת חוות דעת  -מחלקת הפיקוח תישלח למתלונן מכתב ,ובו הוא יתבקש להמציא לא יאוחר
מ  14ימים  -חוות דעת בנוגע לעץ נשוא תלונתו ,מטעם אגרונום מוסמך הרשום במאגר משרד החקלאות,
המתייחסת לליקויים שפורטו בתלונתו או תשלום ע"ס  ₪ 1,000לצורך עריכת חוות דעת הנ"ל.
 .1.3ככל וחוות דעת או התשלום הנ"ל לא יומצאו על-ידי המתלונן לעירייה בתום  14ימים הנ"ל ,תידרש העירייה
לערוך על חשבונה את חוות הדעת ,ולגבות את עלותה בהתאם למנגנון המפורט בסעיף  2שלהלן.
 .1.4טיפול בממצאי חוות הדעת  -ככל וייקבע בחוות הדעת שמדובר בעץ המהווה או עלול להוות סכנה ,תפעל
העירייה בהתאם לחוק העזר (שמירת הסדר והניקיון) ,התשמ"ב ( 1982להלן" :החוק העזר") כדלקמן:
 .1.4.1מפקח מוסמך ידרוש בהודעה בכתב מבעל הנכס בו מצוי העץ ,לרבות משוכר ומנציגות בית משותף,
לסלק את המפגע (לרבות עצים בשטחים פרטיים וענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר מקום
ציבורי) ,וכן רשאי לדרוש מבעל הנכס לבצע את כל עבודות הנחוצות לשם סילוקו של העץ.
 .1.4.2אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה ,ובמידה ולא מילא  -מוסמך המפקח להיכנס בכל עת
סבירה לנכס ,וכן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם קיומן של הוראות חוק העזר.
 .1.4.3העירייה רשאית לגבות את מלוא ההוצאות שתהיינה כרוכות ביישום וביצוע הוראות חוק העזר
כמפורט לעיל ,מהאנשים שנמסרה להם ההודעה כאמור ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.
 .2חיוב בהוצאות :ככל ונקבע בחוות הדעת שהעץ מהווה או עלול להוות סכנה ,ובעל הנכס לא ביצע את העבודות
הנחוצות לשם סילוקו חרף הודעת המפקח האמורה לעיל ,תחייב העירייה את בעל הנכס במלוא ההוצאות
שתהיינה כרוכות בביצוע העבודות ,לרבות בעלות חוות הדעת .מקום בו קבע האגרונום בחוות הדעת כי לא
מדובר בעץ המהווה או עלול להוות סכנה  -תחייב העירייה את המתלונן בעלות חוות הדעת.
 .3מובהר ,כי נוהל זה מתייחס לעצים מסוכנים המצויים בשטחים פרטיים בלבד ,ואינו חל במצבים בהם העץ
מהווה סכנה ממשית ומידית לציבור.
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