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עם נציגי התאחדות האדריכלים ובוני  בעיריית חיפהמנהל ההנדסה  של פגישה הנדון:

 הערים בישראל
 בעיריית חיפה.  12/3/21המפגש נערך ביום ב' 

 
 נוכחים: 

 סגן ראש העיר ויו"ר ועדת המשנה –מר מיכי אלפר 
 :מנהל הנדסה חיפה

   טרמן, מהנדס העיראדר' אריאל ו
 נן כהן, סגן מהנדס העיר ' רואינג

 אינג' נועם דביר, עוזר מהנדס העיר
 בניההצ'ינסקי,  מנהלת מח' רישוי באדר' רחל 

 : מטעם התאחדות האדריכלים
 אדר' רם מרש, יו"ר התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל

 אדר' דני שומני
 סניף חיפה והצפון טרוזנברג, יו"ר  שאדר' מור 

 אדר' מיקי ורדי 
 
 : רי הדברים קיע
ה נביצעה בש  רכו על המפגש והציגו כי עיריית חיפה ימיכי אלפר ומר אריאל וטרמן במר   .1

כמו כן  .  שינוי ארגוני הכולל תוספת תקנים ובהם גם בודקי היתרים רוויזיה מקיפה לרבות  

גף רישוי ומנהלת מח' שימור מבנים וכן  סגן מהנדס עיר, מנהלת א  ,יין כי נקלטו לתפקידוצ

רמת שרות גבוהה תעלה בסדרי אדריכל עיר, כך שהיכולת לתת מענה מקצועי ב  ימונה

   .משמעותיים גודל

 

כי   .2 ונעשה   כעת  קיים ברישוי  מנהלת אגף הרישוי הציגה  צוואר בקבוק של בקשות רבות 

ככל הניתן למצב של עבודה שוטפת בקבועי זמן  להגיע מוקדם  לסגור פערים ומאמץ רב  

הקפדה על שימוש במערכת תוך  ונית גבוהה  צועי ובאיכות תכנתוך מתן מענה מק   , ראויים

 רישוי זמין. 

 

תהליכי .3 בש  הוצגו  שבוצעו  המקיפים  האחרונותנהתכנון  תכנונית    תיים  לוודאות  שיובילו 

ציפיות מקצועיות    .ותאום  אמות  בקשות  פי  על  לתכניות שיוגשו  ובהתאמה  אלו  מידה 

 יטופלו בהתאמה במסלול ירוק ומהיר. 

 

על   .4 ממדובר  מקדמי  שיפור  דיון  לרבות  הבקשה  לעורכי  הנדסה  מנהל  בין  העבודה  שק 

 מפורט להיתר בפרויקטים מורכבים.מתואם ולמסירת מידע 
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צגת שים עם ציבור האדריכלים והיזמים, להלקיים מס' מפג ומנהל הנדסה הציגו כי בכוונת .5

 השינויים ותכניות, כך שהשקיפות תהיה מלאה.

 

את   .6 האירו  התהליך,  על  בירכו  ההתאחדות,  שכדי  נציגי  לכך  המנהל  נציגי  לב  תשומת 

ולבחון את   יש לדברר את התהליך, לשקף אותו בשוטף  יותר  יעבור באופן חלק  שהנ"ל 

סביריישום  ה בזמן  תוצאות  תהיינה  לא  שאם  הבנה  תוך  זמן  לאורך  צישלו  עורכי  ,  בור 

 הבקשה יאבד סבלנות ואמון.  

 

 הצדדים ששקיפות התהליך ומבחן התוצאה הכרחיים לשיפור האימון ההדדי. הובהר בין  .7

 : סיכום
 קיימת חשיבות רבה לשקיפות והצגת התהליכים לציבור ולשם כך הוחלט : 

כגון   .א מידע  העברת  לצורך  שוטף  קשר  יקיימו  ההתאחדות  ונציגת  העיר  מהנדס  סגן 

נהלי התהליכים  באמצעות  לציבור  והודעות  וכ  התאחדותם  להצגת מחד,  לאפשר  ן 

ההנדסה. למנהל  האדריכלים  מקהילת  שונים  ונושאים  רונן    בעיות  ביצוע:  אחריות 

 טרוזנברג. ש כהן ומור  

 כנ"ל. -אחריות   .קבעו מפגשים נוספים בנושא תכנון, מדיניות ורגולציהיי .ב

 
 רשם: אדר' רם מרש
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