משרד מהנדס העיר
Haifa Municipality
City Engineer’s Office
י"ט בחשון ,תשע"א
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סיכום פגישה עם מר שפירא פנחס יו"ר מחוז חיפה והצפון
לשכת שמאי המקרקעין בישראל
השתתפו :מר פנחס שפירא יו"ר לשכת השמאים ,מחוז חיפה והצפון
מר תומר לוין ,שמאי מקרקעין
רודיקה ברקוביץ,ע/מה"ע לתאום ואמרכלות
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רשימת מבנים לשימור:
בשיחה שקיימתי עם אדר' וליד כרכבי המטפל בנושא ,הובהר לי שבתוך
מס' חודשים רשימת המבנים/מתחמים לשימור תועלה לאתר האינטרנט )שיתוף פעולה
בין היחידה לשימור לבין המח' לייעודי קרקע(.
יחד עם זאת ועל מנת לאפשר להם לצפות ברשימת המבנים/מתחמים לשימור נבקש
לקבל את הדוא"ל שלהם וזאת על מנת להעביר אליהם את הרשימה.
רשימת מבנים מסוכנים )פתוחים(
בשיחה שקיימתי עם מר פרוזר אליעזר ומר אברהם זילברמן מנהל היחידה למבנים
מסוכנים ,אין מניעה מלהעביר באינטרנט את הרשימה של המבנים מסוכנים .ON LINE
יש לדאוג לעדכון  ON LINEבאינטרנט.
הנושא בבדיקה עם מחלקת מחשוב בעירייה.
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לגבי בקשות חדשות – אם רוצים לחפש מס' התיק לפי כתובת יש אפשרות להיכנס
לאתר האינטרנט של עירייה חיפה ,רישוי ופיקוח על הבנייה ,מקישים את שם
הרחוב,מקישים את מס' הבית ,לוחצים על "חפש תיק" ומגיעים למס' התיק.
באם רוצים לבדוק אם ישנן בקשות חדשות ,אפשר לקבל רשימה של כל
הבקשות כולל בקשות חדשות לפי תאריך .לוחצים בצד ימין על "איתור בקשה בתיק".
מקישים את מס' התיק ולוחצים על "חפש" ומקבלים את רשימת הבקשות לפי תאריך
הגשת הבקשה.
לאחר מכן לוחצים על " בקשה לפי תאריך הגשת הבנייה" ומקבלים את פרטי הבקשה
וגורמים המטפלים בבקשה.
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עדכון לגבי הסעיפים הפתוחים כיום באינטרנט וזאת עפ"י סיכום עם היועץ
המשפטי.
רשימת תת נושאים המופיעים כיום באינטרנט:
היתר בנייה
303
כתבות ,החלטות ,פרוטוקולים של מוסדות התכנון
306
טופס 2,4,5
308
פרסומים
318
שרטוטים ותרשימים
327
בקשתו של מר שפירא להעלות לאתר האינטרנט את התביעות על עבירות בנייה וצווי
הריסה ,תועבר למהנדס העיר וליועץ המשפטי של העירייה לדיון נוסף.
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רשמה :רודיקה ברקוביץ -ע/מה"ע לתאום ואמרכלות
העתקים :אדר' אריאל וטרמן ,מהנדס העיר
למשתתפים

