בס"ד

מינהל הנדסה ותכנון
18/03/2020

פעילות מינהל הנדסה והוועדה המקומית כפר-סבא בימי קורונה
בהמשך להנחיות משרד הבריאות עבר מנהל ההנדסה בעיריית כפר-סבא לעבודה במתכונת מצומצמת .הועדה
המקומית לתכנון ובניה שומרת על רצף תפקודי עם מספר עובדים מצומצם והכל בהתאם להנחיות השוטפות.
להלן סדרי העבודה בעת הזו:

קבלת קהל :
לא תתקיים קבלת קהל פרונטאלית .ישיבות מקוונות בנושאים שונים לרבות ישיבות שנקבעו זה מכבר
תתקיימנה לפי הצורך ,הודעות ימסרו למשתתפים .כל השירותים ינתנו באמצעות דוא"ל ,טלפון ובאמצעות
האתר ההנדסי .

לשכת מהנדסת העיר :
המשך פעילות כסדרה
פניות במיילgilas@ksaba.co.il :
בטלפון09-7649183 ,09-7649166 :

וועדה מקומית לתכנון ובנייה:
ישיבות הוועדות יתקיימו כמתוכנן – רשות הרישוי תתכנס אחת לשבועיים ,וועדת המשנה אחת לשבועיים
בימי שני כנהוג ,מליאת הוועדה תתכנס בהתאם לצורך כל זאת תוך שמירה על כללי בטיחות והנחיות משרד
הבריאות.

תכנון עיר  ,אדריכלות ואדריכלות נוף:
מידע תכנוני:
טיפול בבקשות למידע תכנוני ימשיך להתבצע במערכת רישוי זמין בהתאם לכח עבודה מצומצם .יודגש כי מנין
הימים המערכת רישוי זמין הוקפא החל מ  15.3.2020ועד להודעה חדשה.

תכניות בנין עיר:
המשך עבודה שוטפת לרבות דיונים בוועדה המקומית.
ככל ויידרש דיון בהתנגדויות הוא ייערך בהתאם לאופי הדיון תחת מגבלות הוראות משרד הבריאות ובהתאם
להמלצות היועמ"ש .לוחות הזמנים יהיו בהתאם לתקנות החירום שיאושרו לענין זה.

תכניות לצרכי רישום )תצ"ר(:
קליטה ,בדיקה והעברה לדיון בוועדה המקומית ימשיך באופן שוטף  .לצורך קליטת התצ"ר יש להגיש טופס
מקוון באתר ההנדסיhttp://ksaba.complot.co.il/tichnun/Pages/Tochnit_lezurchi_rishom.aspx .

מסירת עותקים קשיחים של תכניות תתואם טלפונית בטלפונים:
09-7649183, 09-7649166
לבירורים בנושאי תכנון עיר ניתן גם לפנות אלינו בטופס מקוון בקישור להלן:
/https://forms.kfar-saba.muni.il/99

אדריכלות נוף
כבדיקת בקשות להיתר תתבצע ע"י אדר .הנוף חגית ברגמן
פניות להעברת תכניות בדוא"ל hagitbr@ksaba.co.il :
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מינהל הנדסה ותכנון
התחדשות עירונית:
המשך פעילות במתכונת מצומצמת בדוא"ל וטלפונית.
ניתן להתעדכן במידע בנושאי התחדשות עירונית באתר האינטרנט ההנדסי בקישור להלן:
http://ksaba.complot.co.il/archive/Pages/default.aspx
תשומת הלב הנחיות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על הגבלות לכנסי דיירים בעת הזו בקישור
להלןhttps://www.gov.il/he/departments/policies/corona_hanchayot_17032020 :

רישוי בניה:
טיפול בבקשות להיתר בניה ממשיך דרך המערכת המקוונת 'רישוי זמין'.
לידיעה :מנין הימים הוקפא ע"י מנהל התכנון החל מ 15.3.2020 -ועד להודעה חדשה.
לבירורים ושאלות בנושאי רישוי בניה ניתן לפנות בדוא"ל להלן:
 – saritn@ksaba.co.ilשרית שיליאן  -מנהלת מח' רישוי
 – MeirV@ksaba.co.ilמאיר ואנונו  -בודק בקשות להיתר
מסירת מסמכים במידת הצורך תתואם טלפונית ובדוא"ל.

אגרות והיטלים:
יש להעביר המסמכים לדוא"ל באגף ההכנסות  i-gvia@ksaba.co.ilנא להשאיר פרטים ליצירת קשר טלפוני.
מוקד טלפוני.1-700-700-253 :

היטלי השבחה:
המשך פעילות באמצעים מקוונים ניתן לפנות לדוא"ל שמאית הועדה טל שר tals@ksaba.co.il:
טלפון052-8892814 :

ארכיב:
ניתן לעיין בתיקי בנין סרוקים באתר הוועדה בקישור להלן:
http://ksaba.complot.co.il/newengine/Pages/request2.aspx

פיקוח על הבניה:
עבודה שוטפת תמשיך להתבצע בנושאי טופס  ,4מהלך וגמר בניה ,פיקוח על אתרי בניה ומבנים מסוכנים.
ניתן לפנות בדוא"ל מנהל המחלקה צבי וכליס:
ZviV@ksaba.co.il
טלפון097649183, 09-7649166 :

מחלקת תנועה ומחלקת תשתיות
המשך פעילות שוטפת בדוא"ל ובטלפון פרטי התקשרות באתר ההנדסי לרבות יועץ התנועה לבדיקת
בקשות להיתר אינג' בועז גרוס –באמצעות מנהלת מח' התנועה אינג' הילן דהרי hilend@ksaba.co.il
לאישור מחלקת תשתיות לטופס  4יש להפנות בקשה לדוא"לSharone@ksaba.co.il :
מוזמנים לעקוב אחר ההנחיות והודעות שוטפות באתר האינטרנט ההנדסי:
http://ksaba.complot.co.il/Pages/default.aspx

בברכת בריאות טובה,
אדר .עליזה זיידלר גרנות
מהנדסת העיר
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