
 
 

 מנהל ההנדסה     |עיריית אשדוד  
 מחלקת מידע להיתר  

                
 77100אשדוד  28רובע הקריה, ת.ד.  10בית העירייה, רח' הגדוד העברי 

     Zoharm@ashdod.muni.il                       08-8545097/08-8545111  טל' 

 

www.ashdod.muni.il 

  

 2017 יולי  26 
 

 תנאי סף להגשת בקשה לתיק מידע להיתר
 

עורך בקשה יקר, הנחיות לאופן הגשת בקשה למידע במערכת רישוי זמין, תוכל למצוא 
 (.שולחן עבודה לעורכי בקשהבאתר רישוי זמין )

 

 דגשים למילוי הבקשה:
 וכתובת דוא"ל של מבקש המידע. ניידחובה לציין מספר טלפון  המבקש:פרטי  (1
 " מתחת לשורת הגוש והחלקה, אתהערותחובה לציין ברובריקה " פרטי הקרקע: (2

 .2 דוגמאראה להלן  מבוקש למידע, ואת הכתובת המבוקשת המגרשמספר 
אם של המדינה )גם כאשר קיים אישור זכויות(, יש לסמן רובריקה  בעלות בקרקע: (3

 (.במנהלמספר התיק מתאימה )הצטיידו מראש ב
חובה לכלול בתיאור הבקשה פרוט לגבי סוג הבקשה, מיקום, כמות  מהות הבקשה: (4

יח"ד, שימושים מוצעים והאם הבקשה כוללת: שינוי בחניות קיימות, שינוי בכלים 
 סניטריים, ללא שינוי/ תוספת שטח וכד'.

 

 צרופות לבקשה למידע:
נסח רישום בעלות מרשם המקרקעין, עדכני לחצי שנה אחרונה. )לוודא  :נסח טאבו (1

 שיש התאמה בין סוג הבעלות ובין מה שהוצהר בטופס בקשה בבעלות(.
יש לצרף צילום המגרש במבט מהרחוב בו יראו בבירור חזיתות  תמונות מגרש: (2

הבניין אם קיים והבניינים הגובלים עמו וכן צילומים נוספים לפי הבנת עורך 
 הבקשה. עם ציון תאריך הצילום והחזית / הזווית המצולמת.

 .DWG ,DWF מפת מודד בשני פורמטים: (3
ונה ותהא ערוכה ה תהיה חתומה בתוקף לשנה האחרהמפשל  DWF-הקובץ  .א

 .הנחיות מפ"י המאושרותבהתאם ל
המבוקש עפ"י התכנית המאושרת, בנוסף  המגרש המפה תכלול עיגון גבולות .ב

 לגושים והחלקות במקום. 
 )לרבות קוטר ומספור עץ(. 89ן תיקולפי  -סומנו עצים בוגריםבמפה י .ג
 לצרף תצהיר מודד רלבנטי. -במידה ולא קיימים עצים בוגרים במגרש .ד

 

ניתן לאשר פטור ממפת מודד במעמד אישור   בקשה לפטור ממפת מודד: -לחילופין (4
  תנאי הסף.

 במקרים הבאים )ראה טופס בקשה לפטור ממפת מודד(: 
 הקיים )אין השלכה על הקרקע(.בתוספת בניה שאינה חורגת מהיקף הבניין  .א
 בבקשה לשינוי שימוש בבניין קיים. .ב
 לפי עניין. –בעבודה מצומצמת  .ג

 לצורך אישור בקשה לפטור על עורך הבקשה לצרף:
 בקשה לפטור ממפה )טופס  בקשה לפטור(. .א
לצורך  ומגרשים חלקות ,על רקע גושים GIS/ צילום ממערכת סביבהתרשים  .ב

 .PDF /JPGבפורמט  איתור מקום הבקשה.
/ תרשים הקומה עם סימון התוספת על מפת מדידה קודמת שנערכה במקום .ג

 .PDF /JPGבפורמט  .רקע גבולות המגרש

http://www.ashdod.muni.il/
http://www.ashdod.muni.il/
http://bonim.pnim.gov.il/Pages/RZRequesters.aspx
http://land.gov.il/iturtik/iturTikRashi.aspx?op=7
https://ecom.gov.il/counter/alternative/tabuNesach/Homepage.aspx?counter=10&catalog=1&category=tabuNesach&Language=he
https://ecom.gov.il/counter/alternative/tabuNesach/Homepage.aspx?counter=10&catalog=1&category=tabuNesach&Language=he
http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/takanot/DG-Directive-9-2014.pdf
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs17nU7M_XAhUDVhoKHXVCCcQQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F17%2F3%2F261_3_1.rtf&usg=AOvVaw3m0PTahOQuyutx3tYe__DQ
https://ashdod.muni.il/he-il/אתר-העיר/הנדסה/מערכת-ה-gis/
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 של הבקשה: כלליתרשים סקיצה/ (5
)קו מתאר( של המבוקש על רקע מדידה, כולל מידות קושרות  סכמתיתרשים  .א

קובץ בפורמט גם  -בבקשות באזורי תעשייהו PDFלגבולות המגרש. בפורמט 
DWG  הארצית )על רקע מפת מודד מעוגנת(. קואורדינטותמעוגן ברשת 

 

 התייחסות לעצים בוגרים: (6
עצים על העדר יש לצרף תצהיר מודד  -שאין עצים בוגרים במגרשבמקרה  .א

 .בוגרים
)לשימור/ העתקה/ כריתה( יש למלא את  -במגרש בוגרים עצים 5עד שיש במקרה  .ב

ולצרף  .3ראה להלן דוגמא טבלת נתוני העצים שבטופס הבקשה המקוונת 
 כמו כן לציין את מספר העץ כפי שהופיע במפת המדידה. תמונות )תקריב וכללי(,

 לצרף לפי עניין:בנוסף יש 
o ( מרישיוןשל עצים מתים או פטורים ה הצהרת מומחה )במקר 

 ו / או
o .הצהרה של עורך הבקשה/ יזם/ הבעלים על כך שהעצים מיועדים לשימור 

המיועדים ) -במגרש בוגרים עצים 5שיש מעל לידיעת עורך הבקשה: במקרה  .ג
אישור פקיד היערות כתנאי לקליטת בקשה ידרש י (/ שימורלהעתקה/ כריתה

  .להיתר
 

 שובר ידנייש לצרף אישור תשלום אגרת מידע להיתר ) -אישור תשלום אגרת מידע (7
 ./ פטור מתשלום אגרות(באתר עיריית אשדודסרוק/ אישור תשלום מקוון 

 
 
 
 
 

 בהצלחה!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ashdod.muni.il/
http://www.ashdod.muni.il/
https://ashdod.muni.il/he-il/אתר-העיר/הנדסה/מידע-להיתר/תשלום-אגרה-למידע/
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 מחלקת מידע להיתר -דרכי יצירת קשר 

 ניםלהיתר, מלווים את תהליך מסירת המידע ומזמי צוות המידענים במחלקת מידע

-8:30בשעות קבלת קהל )בימים ב', ה' בין השעות  אתכם לפנות אלינו בכל שאלה

 (.16:00-18:30ובימי שלישי בין השעות  12:00

 

( ומעבר להן גם 12:00 -8:30או בטלפון בשעות מענה טלפוני )ימים א', ד' בין השעות 

 באמצעות הדוא"ל:

 08-8545111מנהלת מחלקת מידע להיתר:  זוהר, מרסלה ,
zoharm@ashdod.muni.il 

 ,8545405-08רכז מידע ורישוי:  שרון תורג'מן  ,sharontu@ashdod.muni.il  
 ,4509785-08מידענית:  נדין גורכובסקי  ,nadin@ashdod.muni.il 
 9238575-08, מידענית: אנה פייגין   ,anafe@ashdod.muni.il 
 9238572-08, מידען: שמשון פוטר   ,imshonp@ashdod.muni.ilsh 

 
 

 ,לשירותכם
 מחלקת מידע להיתר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ashdod.muni.il/
http://www.ashdod.muni.il/
https://www.ashdod.muni.il/he-il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8/
mailto:zoharm@ashdod.muni.il
mailto:zoharm@ashdod.muni.il
mailto:sharontu@ashdod.muni.il
mailto:nadin@ashdod.muni.il
mailto:anafe@ashdod.muni.il
mailto:shimshonp@ashdod.muni.il
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 מידע הנדסי <מגרשים <מספרי מגרשים  gisאיתור מס' מגרש ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רובע

 מס' מגרש

 מס' חלקה

 מס' כתובת

W  קליק 

 מס' גוש

 מס' מגרש זמני

http://www.ashdod.muni.il/
http://www.ashdod.muni.il/
http://v3.gis-net.co.il/GISNet3/Ashdod/?citycode=70
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   2מס'  דוגמא
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ashdod.muni.il/
http://www.ashdod.muni.il/
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   3מס'  דוגמא
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ashdod.muni.il/
http://www.ashdod.muni.il/
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 ניתן להפיק באתר עיריית אשדוד דף מידע חלקי ראה להלן
 וחלקה הגוש את להזין< גוש חלקה איתור< הנדסי מידעאיתור < הנדסה< הבית דף
 הצג<

 

 
 

 

http://www.ashdod.muni.il/
http://www.ashdod.muni.il/

