תיקייה,

עיריית רמת גן – אגף הנדסה ותשתית ,מחלקת רישוי בניה .רחוב המעגל  ,26רמת גן

אימייל להזמנת תיקים ובירורים TIKIYA@RAMAT-GAN.MUNI.IL :
מענה טלפוני 03-6753378/84 :ימים א,ד,ה בשעות  13:30-15:00וביום ב' 10:00-12:00
שעות קבלת קהל :בימים ג'  ,ה'  11:30 – 8:30וביום ב' 17:00 – 15:00

לידיעתכם :אפשר לעיין ולהדפיס היתרי בניה ותשריטים מאתר האינטרנט *
 .1נכנסים לאתר עיריית ר"ג)http://www.ramat-gan.muni.il ( .
 .2נכנסים בצד שמאל של העמוד ל " -שרותים מהירים" ולוחצים על הסמן "אתר הנדסי".
.3
.4
.5
.6
.7



בעמוד שנפתח עומדים מעל כפתור רישוי בניה ולוחצים על לשונית חיפוש בקשה
במסך בקשות ניתן לחפש בקשות מתיקי הבניין בעזרת כתובת  ,גוש חלקה או מספר הבקשה,
במידה והיא ידועה ,וללחוץ למטה על לחצן הצג (לא להזין ת"ז)
במסך תוצאות איתור הבקשה מופיעות הבקשות שקיימות לכתובת/תיק/גוש חלקה שנבחר,
רק בקשות שמשמאל רשום להם קיים יהיו סרוקות ,למעבר יש ללחוץ על החץ האדום
במסך הבקשה מופיע פירוט על הבקשה שנבחרה ,הקבצים הסרוקים נמצאים תחת הכותרת
(שימו לב שלא כל המסמכים הסרוקים פתוחים לצפייה)
ארכיב מסמכים
במידה ויש בעיה שלחו מייל לתיקייה ,והודיעו לנו על כך .אם ברצונכם לעיין בתיק הבניין
פיזית רצוי להזמינו דרך המייל ,תוך ציון מפורש שאופציית האינטרנט מוצתה.
הדפסת תוכנית בגודל מלא אפשרית רק במכון העתקות ,אפשר להדפיס תוכנית בחלקים במדפסת הביתית

הדפסת דף מידע תכנוני – זכויות בניה *
 סעיפים  1ו 2-כמו בהדרכה למעלה.ולוחצים על לשונית מידע תכנוני ודף
 .3בעמוד שנפתח עומדים מעל כפתור תכנון עיר
מידע
 .4במסך שנפתח יש להזין כתובות או גוש חלקה וללחוץ על לחצן הצג
 יש לשים לב להסתייגות המופיעה בראשית הדף. ,אם לכתובת יש יותר מחלקה אחת יש לבחור
 .5בדף שנפתח יש ללחוץ על החץ האדום
את החלקה הרצויה/המתאימה.
 .6בדף שנפתח יש ללחוץ על כפתור דף מידע תכנוני
ולאחר מכן יהיה אפשר לשמור אותו או להדפיסו.

 ,להמתין שיפתח בקובץ ,PDF

במידה ויש בעיה בנושא מידע תכנוני – זכויות בניה יש לפנות לגב' שרה שרעבי במייל :

sara_s@ramat-gan.muni.il

או בטלפון 03-6753394 :בימים א,ד,ה בשעות  13:30-15:00וביום ב' 10:00-12:00

 העיון וההדפסה אפשריים רק אם החומר נסרק וקושר לאתר האינטרנט,
במידה וחסר יש לפנות לתיקייה/מח' תכנון.

