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 נגישות תיקי הבניין באגף הנדסההנדון: 
 

, ךהריני לפנות אלי, הארגון היציג של שמאי המקרקעין, "(הלשכה)להלן: " בשם לשכת שמאי מקרקעין בישראל

 .בעניין שבנדון והתקבלו פניות על ידי חברי לשכתנוהיות 

 

 של  פיקוחה  נמצאים תחתשונים אשר  תיקי בניין  לעיין בשמאים חברי הלשכה אשר במסגרת עבודתם ביקשו   .1

השמאים משביקשו  ."(, פנו אל ארכיב תיקי בניין אשר מצוי באתר העירייההעירייהעיריית רעננה )להלן: "

ר טרם נסרקו, פנו אל אגף ההנדסה במטרה לברר כיצד ניתן לקבל נגישות אל בכל זאת לעיין בתיקים אש

₪ ניתן להזמין התקן נייד אשר מכיל את   30של  בסך  תשובת נציגי האגף הייתה כי בעבור תשלום    .תיקים אלו

 .בהתאם להנחיית ראש העיר, כפי שנמסר ע"י מר נדב ללוש עובד האגףוזאת  סריקת תיק הבניין

 

נדרשים להתייצב פיזית שמאים ובעלי עניין אחרים  שלהתקן נייד מובילה לכך  הבניין  עתקת תיק  דא עקא, שה .2

רשויות נוספות כן ו אשדוד ,דוגמת רמלהמשרדי האגף על מנת לקבל את מבוקשם. לאור העובדה שעיריות ב

 האלקטרוני של המבקשים,מאפשרות לאחר בקשה מסודרת לקבל את תיקי הבניין הסרוקים ישירות לדואר  

יאפשר חיסכון   פתרון דומה ביעילותועולה השאלה האם יש באפשרות העירייה להעמיד סטנדרט דומה גם כן.  

 .בנייןהבהשגה של תיק שלא לצורך מיותרים  רביםמשאבים  בהשקעת

 
קבלת תיק הבניין   יותר, כך שפעולת  באופן יעילהנגשת תיקי הבניין  לאשר על כן, אני פונה אליך במטרה לפעול   .3

תושבי העיר שנהנים מפיתוח בר קיימא של בינוי ותכנון כאשר תעשה בנוחות ובזמינות. וודאי הדבר יתרום ל

 . נגיש לציבור כולו ולמענוהאמור המידע 

 

 ובכל עניין נוסף בעתיד.  בעניין זה אשמח לעמוד לרשותכם ולסייע .4
 

 בברכה          

 

 רשויות תכנוןיו"ר ועדת , דני מור

 ב/דני מור

 לשכת שמאי המקרקעין

 .מהנדס העיר –פרץ אוסנברג   עותקים:

 יו"ר הלשכה. –חיים מסילתי 

 עו"ד אורי קידר, יועמ"ש הלשכה.
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