
 

 

  

 הועדה לתכנון ובנייה "גזר"

 פרסום הקלה / שימוש חורגהליך נוהל הנדון: 

 שימוש חורג: / להלן הליך הבדיקה עבור בקשות הכוללות הקלה

 תיק מידע הכולל את מהות ההקלה המבוקשת. .1

 קיבוץ. / מושב / קשיח הכולל: חתימת ישוביש להגיש לוועדה עותק  .2

  -נוסח ההקלה יינתן עפ"י מה שכתב עורך הבקשה ובחתימתו  .3

 לא נערכת בדיקה מקדימה בוועדה.  .4

 נוסח ההקלה באחריות האדריכל.

 ימי עבודה(. 10את טופס הפרסום )עד  תכין בודקת הרישוי בוועדה .5

 עיתונים:  3 - יש לפרסם את תוכן ההודעה ב

 בוקר, עיתון ערב ומקומון המתפרסם בישוב.עיתון 

"הודעות בענייני הפרסום יעשה במדור מיוחד בעיתון שיובלט במסגרת מתאימה וישא את הכותרת: 

 תכנון ובניה".

יש לבקש מכתב ממזכירות הישוב מיהם השכנים הגובלים ולשלוח אליהם מכתב בדואר רשום בצרוף  .6

 נוסח הפרסום שקיבלת מהוועדה.

בלוח המודעות יש לתלות את תוכן ההודעה למשך שבועיים ולצרף צילום המעיד על תליית המודעה הן  .7

 של היישוב והן במקרקעין )במגרש(.

 כמו כן, יש להחתים את מזכירות היישוב לגבי תליית המודעה בלוח המודעות )מצ"ב(.

 ידוע שכנים גובלים, יהיה ע"י שליחת מכתב רשום לכל שכן בנפרד. .8

 :ימים לפרסום, יש להזין במערכת "רישוי זמין"  15ם  בתו .9

ותאריך הפרסום )מקור(, צילום המעיד על הפרסום בלוחות קטעי העיתונים הכוללים את שם העיתון 

לגביי תליית המודעות של הישוב ובמקרקעין, כולל חתימת היישוב ותצהיר חתום ע"י מזכירות הישוב 

 בדבר שליחת מכתבים רשומים.המודעה בלוח המודעות ואישור דואר 

 לידיעתך, הבקשה תובא לדיון בישיבת המשנה בכפוף לתנאים בחוק. .10

 

 ,הבברכ 

 "זרג"ועדה מקומית לתכנון ובניה 

 



 

 

 שעות קבלת קהל:

 08:00 - 12:00 יום א'

 08:00 - 11:45 יום ג'

 15:30 - 13:00 

 לאתר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גזר ניתן לשלוח מייל -לא יינתן מענה טלפוני בשעות קבלת קהל 

www.vaada-gezer.co.il 
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 17 ספטמבר

 מועצה אזורית גזר –הצהרת נגישות 
 אמצעי נגישות:

  הטקסטים כוללים כותרות לטובת קריאה נוחה ואפקטיבית יותר לעיוורים הנעזרים בטכנולוגיות

 .קוראות מסך

  הגופנים הם מסוגsans serif .ובניגודיות המאפשרת קריאה נוחה יותר 

 שנעזרים בתוכנת הקראה מאחורי כל תמונה וטבלה מופיע תיאור טקסטואלי, המוקרא לגולשים. 

 .הקישורים במסמך בעלי שמות משמעותיים, מודגשים בצבע ובקו תחתון במעבר עכבר 

ונמצא נגיש לאנשים עם מוגבלויות על פי הנחיות  ענבר נגישותמ הראל חייט המסמך נבדק על ידי יועץ הנגישות

 .AAברמה   lity Guidelines 2.0Web Content Accessibiהנגישות המקובלות בעולם: 

מוגבלויות שונות להפוך כל מסמך לנגיש באמצעות  ואנשים עםאמצעים אלו מסייעים לעיוורים, לקויי ראיה 

אם נתקלתם בבעיה במסמך אנא הפנו  –תוכנות הקראה וטכנולוגיות מסייעות ואף מאפשרים המרה לכתב ברייל 

 מהתכנים ברמה שווה. את תשומת ליבינו ויחד נאפשר לכולם להנות

 מקבוצת א.ת ענבר בע"מ -ענבר נגישות 

  153-35224052פקס:  03-6481575פ"ת. טלפון:  10122ת.ד 

 nadav@inbargroup.co.il דוא"ל:
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