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 בעת נגיף הקורונה נתניהפעילות מנהל ההנדסה והוועדה המקומית 

בהתאמה  בהמשך להנחיות משרד הפנים עבר מנהל ההנדסה לפעילות במתכונת מצומצמת.
מכוונים להמשך הרצף התפקודי של אגפי ההנדסה השונים ושל הוועדה ת ראש העיר, אנו ילהנחי

 המקומית לתכנון ובניה. להלן סדרי העבודה בעת הזו:

יתקיימו ככלל ועד הודעה חדשה, אין קבלת קהל פרונטלי. ישיבות שהוזמנו מראש  קבלת קהל כללי:
 הענת הלדחיית ישיב הבקשמשתתפים חיצוניים(.  2בתנאים מגבילים )עד כסדרן בכלל האגפים, 

 .במיילים וטלפונים ,שכל אגפי מנהל ההנדסה זמינים באופן מקווןב לציין חשובחיוב. 

 מסמכים יושארו בעמדת השמירה בכניסה לעירייה ויאספו משם. מסירת מסמכים:

 המשך פעילות כסדרה.  לשכת מהנדס העיר: 
 8603331/2-09ובטלפון:  rinag@netanya.muni.ilפניות במייל: 

  אגף רישוי ופיקוח על הבניה:

 בהתאם להנחיית מנהל התכנון לא תתאפשר קליטה של תיקים חדשים : מידע והיתרים
תמשיך להתבצע קיימים במערכת בקשות למידע ולהיתרי בניה טיפול בבמערכת רישוי זמין. 

 ניתן לצפות בתיקי בניה סרוקים באתר הוועדה, להן קישור: דרך המערכת המקוונת 'רישוי זמין'.
http://vaada.netanyagis.co.il/SearchPermitApplication 

 להלן קישור: : מילוי הדרישות באמצעות המערכת המקוונת. תעודות גמרתחילת עבודות ו
http://vaada.netanyagis.co.il/PermitApplicationDetails?Definement_Entity_Type

Entity_Type=P&Entity_Number=1586&60= 

 עבודה שוטפת תמשיך להתבצע עבור תחילת, מהלך וגמר עבודות הבניה, פיקוח על פיקוח :
 ומבנים מסוכנים. בסמכות מהנדס , תכניות שינוייםאתרי הבניה

 ורישום בית משותף יטופלו באמצעים מקוונים, מייל וטלפון. 27הפקת היתרי בניה, תקנה : אגרות והיטלים 

. תשומת לב להנחיית ואפליקציית זום טלפונים ,המשך פעילות שוטפת במיילים התחדשות עירונית:
 דיירים בעת הזו, להלן קישור: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על הגבלות לכנסי

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/corona_hanchayot_17032020/he/hithadshut_ironit
17032020.pdf-ts_announcementdocumen_ 

 כסדרו, במתכונת מצומצמת. פעילות שוטפת במיילים וטלפונים.תבצע תכניות יטיפול ב תב"ע:

 המשך פעילות באמצעים מקוונים, מייל וטלפון.: מחלקת השבחה 

 במיילים וטלפונים. במתכונת מצומצמת, המשך פעילות שוטפת :ועיצוב עיר תכנון

 המשך פעילות שוטפת במתכונת מצומצמת, במיילים וטלפונים. תשתיות ומבני ציבור:

רשות הרישוי תתכנס אחת לשבוע, וועדת המשנה ומליאת  –וועדות יתקיימו כמתוכנן  וועדה מקומית:
אנשים  10המקומית יתכנסו במועדן תוך שמירה על כללי הבטיחות והנחיות משרד הבריאות )עד 

 סדרי עבודה:  אדם(.מטרים בין אדם ל 2בחדר, מרווחים של 

 מתנגדים ומשיבים לא יוזמנו לדיון. התנגדותם ומענה יוקראו במהלך הדיון.  :להיתרי בניה התנגדויות 

 לכל צד נציגים 2מתנגדים ומשיבים יוזמנו לדיון בהרכב מצומצם של עד  :התנגדויות לתכניות. 

 
 בכבוד רב,                                                                

 אדר' ארז טל
 מהנדס העיר וראש מנהל הנדסה
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