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לכבוד
דני מור
יו"ר ועדת רשויות וועדות לתכנון ולבניה
לשכת שמאי המקרקעין בישראל

הנדון :איתור מידע תכנוני באמצעות האינטרנט

דני שלום,
לבקשתך ,אני שמח לעדכן אותך באפשרויות קבלת המידע דרך הרשת כיום ובפעילות של עיריית בת ים להפיכת
מידע תכנוני רב ככל האפשר לזמין ונגיש לציבור בכלל ולחברי הלשכה בפרט:
א .לפני כחצי שנה פתחנו את אתר המידע הגיאוגרפי העירוני בכתובת www.bat-yam.muni.il/GIS
באתר שכבות מידע עירוניות רבות וניתן לאתר בו כתובות ,מספרי גושים וחלקות וכן מידע דמוגרפי
ומרחבי שאינו מצוי באתרים אחרים )מספר יחידות הדיור בכל מבנה ,תצלום אויר איכותי ,שימושים של
מבני הציבור ועוד(.
ב .אנו מצויים בתהליך הכנת שכבת מידע של תוכניות מאושרות בתחומי הרשות .מעבר למידע הזמין כיום
ברשת דרך אתרי ממ"י ומשרד הפנים ,תכיל השכבה גם מידע עירוני לגבי התוכניות .השכבה תשולב
במערכת הממ"ג בתוך מספר חודשים
ג.

אנו בתהליך ארגון המידע התכנוני והפיכתו לנגיש ברשת .על מנת להעלות את המידע התכנוני
שבמערכת העירונית לאינטרנט ,התחלנו בתהליך של בדיקת המידע הקיים במערכת וטיובו .זהו תהליך
הכרחי שמטרתו הפיכת המידע לזמין וקריא לציבור הרחב .המערכת תיפתח לשימוש במהלך שנת
2010

ד.

במסגרת אתר האיטרנט העירוני ,אנו מפרסמים מידע על תוכניות ותהליכי תכנון מרכזיים בעיר.
במקביל לפרסום פרוטוקולים מישיבות ועדות התכנון ,הצבנו לעצמנו מטרה להעביר מידע בצורה
ויזואלית ,אינטראקטיבית ובשפה שאינה מקצועית ,ולשתף את הציבור בתהליך התכנון ובתוכניות
המקודמות על ידי העירייה .כפיילוט ,העלינו לרשת את הפרטים של תוכנית עיבוי-בינוי בדרום העיר
וקיבלנו משוב חיובי מתושבים ויזמים .ניתן לראות את המידע כאןwww.bat-yam.muni.il/hanevim :

אשמח לספק מידע נוסף או לענות על כל שאלה נוספת בנושא ,ואעדכן אותך מעת לעת כאשר נפעיל שירותים
וערוצי מידע נוספים דרך הרשת
בברכה,
גורי נדלר
מנהל המחלקה לפיתוח אסטרטגי
אגף הנדסה ,עיריית בת ים

העתקים:
מר שלמה לחיאני – ראש העיר בת ים
מר ארז כהן – יו"ר לשכת השמאים
אדר' יהושע פתאל – מהנדס העיר בת ים
שולה שמר ,מתכננת ערים – מנהלת גף תכנון ,בת ים
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