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הנדון :הודעה לציבור בנוגע לפעילות אגף התכנון במתכונת חירום
לנוכח המגבלות שהוטלו על המגזר הציבורי בשל התפשטות נגיף הקורונה ,עבר אגף התכנון לפעילות
במתכונת מצומצמת.
אגף התכנון שומר על רצף תפקודי מיטבי בנסיבות הקיימות ותחת הנחיות צמצום כוח האדם.
להלן סדרי העבודה בימים אלו:
קבלת קהל:
ככלל ועד להודעה חדשה ,לא מתקיימת קבלת קהל פרונטלית; ישיבות שהוזמנו מראש מתקיימות בתנאים
מגבילים ובאופן מצומצם .מומלץ לוודא מראש.
-

מנהל אגף התכנון ומנהלי המחלקות זמינים באמצעות דוא"ל וטלפון

-

אתר האינטרנט העירוני זמין לשרות ועיון הציבור ומתעדכן מעת לעת

מסירת מסמכים:
מסמכים למחלקות התכנון ניתן להשאיר בקופסת מסמכים בעמדת השומר שבכניסה לבניין  1בכיכר ספרא.
המסמכים נאספים מידי יום.
אגף תכנון העיר:
הנהלת האגף פעילה .ניתן לפנות באמצעות המייל:
עפר גרידינגר ,מנהל אגף תכנון העיר grofer@jerusalem.muni.il
נחמה מילר ,עוזרת מקצועית למנהל אגף תכנון העיר nehama_mi@jerusalem.muni.il
רויטל ון דן ברוק ,מנהלת יחידת ייזום תכנון VnRevital@jerusalem.muni.il
המחלקה לתכנון העיר
טיפול בתכניות תב"ע מתבצעות כסדרן ,במתכונת מצומצמת תחת מגבלת כח אדם.
פניות ייענו במיילים וטלפונים.
אמי ארבל ,סגן מנהל אגף תכנון עיר ומנהל המחלקה לתכנון עיר aramnon@jerusalem.muni.il
שרון שלוסברג דינור ,סגנית מנהל המחלקה לתכנון עיר dnsharon@jerusalem.muni.il
אדר' רחל אשר הרוש ,מנהלת צוות בתכנון Mlrachel@jerusalem.muni.il
אדר' מרים פלדמן ראש צוות תמ"א flmiriam1@jerusalem.muni.il 38
וועדת המשנה המקומית לתב"ע:
וועדת המשנה המקומית לתכניות מתקיימת כמתוכנן ומתכנסת במועדה ,תוך שמירה על כללי הבטיחות
והנחיות משרד הבריאות (עד  10אנשים בחדר ,במרחק של  2מטרים בין אדם לאדם).

הגשת התנגדויות לתכניות בתהליך הפקדה :ניתן להגיש באמצעות אתר עיריית ירושלים בקישור המצורף
https://jertichnunirhitnagdut.jerusalem.muni.il/taba/pRishuiMitnagdimBase.aspx
ובאמצעות מייל למיכל כהן ,מנהלת הוועדה המקומית לתב"עcomichal@jerusalem.muni.il :
דיון בהתנגדויות לתכניות:
התכניות ישובצו למועד מאוחר בהתאם להנחיות שיפורסמו בהמשך ,ויופקו זימונים כדין.
יש לעקוב אחר הפרסומים של מינהל תכנון בנוגע לתקנות לשעת חירום לדחיית מועדים בענייני תכנון
ובנייה.
מחלקת שימור :טיפול בתכניות תב"ע מתבצעות כסדרן ,במתכונת מצומצמת תחת מגבלת כח אדם.
פניות ייענו במיילים וטלפונים.
אדר' תמר קאופמן ,מנהלת המחלקה לשימור KTAMAR@jerusalem.muni.il
אדר' קארין הלוי אדריכלית שימור בכירה hlkarin@jerusalem.muni.il
וועדת שימור :הוועדה לשימור תתכנס במועדים שיקבעו ,תוך שמירה על כללי הבטיחות והנחיות משרד
הבריאות (עד  10אנשים בחדר ,במרחק של  2מטרים בין אדם לאדם).
מחלקת מדיניות התכנון:
עופר אהרון ,מנהל המחלקה למדיניות התכנון AHOFER@jerusalem.muni.il
מריאנה סיגלוב קליין ,מנהלת תחום sgmariana@jerusalem.muni.il
מיכל כרמלי כהן ,מתכננת ערים michalco@jerusalem.muni.il
מחלקת בקרת תוכניות ממוחשבות:
ורד קוקיה אהרון ,מנהלת המחלקה לבקרת תוכניות ממוחשבות kovered2@jerusalem.muni.il
יחידת ה:GIS -
אילן גוייכמן ,מנהל היחידה gcilan@jerusalem.muni.il
ארכיב:
בכפוף להנחיות ,בימים אלו לא תינתן אפשרות הגעה לעיון בתיקים.
ניתן לצפות בתוכניות סרוקות שבאתר עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/planningandbuilding/
אנא עקבו אחר ההוראות וההנחיות המשתנות ,ופעלו על פיהם.
בברכת בריאות טובה במהרה
עפר גרידינגר,
מנהל האגף לתכנון עיר
עיריית ירושלים

