הועדה המקומית לתכנון ובניה מרום הגליל
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הנדון :סיכום פגישת עבודה
בישיבה שנערכה ביום  26/07/17במשרדי הועדה לתכנון ובניה במרום הגליל נכחו:
רידאן סעד  -מנהל מרכז הטמעה והליכי רישוי  -מינהל התכנון (נייד )050-3784455
ליאורה לוי רון  -מטמיעה בוועדה לתכנון במרום הגליל  -מינהל התכנון (נייד )054-4609624
עדי ברוך  -מנהל מחלקת תכנון רשת וחיבורים ,מחוז צפון  -חברת החשמל (נייד )052-3996145
אסמאעיל סובח  -רמ"ד תכנון מרחב צפת  -חברת החשמל (נייד )052-3996884
דורון נחום  -מתן מענה לתיקי מידע ברישוי הזמין  -חברת החשמל (משרד )072-3432919
אורית כהן  -מהנדסת הועדה לתכנון ובניה מרום הגליל
דב מרדלר  -מזכיר הועדה לתכנון ובניה מרום הגליל
נופר בהלול ,אפרת יקוטי ושרון אוחנה ביטרן  -מידעניות הועדה לתכנון ובניה מרום הגליל
בפגישה שזומנה עקב הרצון ליצור אחידות ולקבל הבהרות בהתנהלות מול חברת החשמל והועדה בשלב
מסירת תיק מידע למבקש .להלן הדברים שנאמרו ע"י עדי ברוך מחברת החשמל:
חח"י מעוניינת לפשט תהליכים ולשפר את השירותיות שלהם מול עורכי הבקשה והמבקשים.
 .1מתן התייחסות חברת החשמל לתיקי המידע יינתן מעתה ע"י דורון נחום ולא ע"י סרג'יו פרידמן,
כפי שהיה עד היום.
 .2ככלל (פירוט לדוגמאות בהמשך) הפניה לחברת חשמל תינתן לשלב אישור תחילת עבודות.
 .3אופן התנהלות במצבים שונים:
א .במידה וניתן מענה מחברת החשמל כי אין צורך בתחנת טרפו (סימון סעיף  3בטופס המענה של
חברת החשמל) ויש צורך בפילר בלבד (סימון סעיף  6בטופס המענה של חברת החשמל) -
תידרש תגובת חברת החשמל לשלב אישור תחילת עבודות.
ב .במידה וניתן מענה מחברת החשמל כי יש צורך במבנה/חדר לתחנה פנימית או תחנת
טרפו/העתקת תשתיות (סימון סעיפים  4/5/7בטופס המענה של חברת החשמל)  -תידרש
תגובת חברת החשמל לשלב הגשת הבקשה להיתר.
ג .ככל שלא התקבלה תגובה כלל מחברת החשמל לתיק המידע ,ישנן שתי אפשרויות:
 במידה ושטח הבינוי במגרש (ברוטו) הוא  499מ"ר ומטה  -תידרש תגובת חברת החשמללשלב אישור תחילת עבודות (דרך המייל ,יפורט בהמשך ) ¹
 במידה ושטח הבינוי במגרש (ברוטו) הוא  500מ"ר ומעלה  -תידרש תגובת חברת החשמל לשלב הגשת הבקשה להיתר (דרך המייל ,יפורט בהמשך ) ¹ד .התקבלה תגובה מחברת החשמל ובה צוין כי יש בעיה בבקשה למידע כמו( :מדידה לא
תקינה/חוסר של סימון פרטי חשמל במדידה/בעיה במערכת)  -תידרש תגובת חברת החשמל
לשלב הגשת הבקשה להיתר (דרך המייל ,יפורט בהמשך .) ¹
ה .אופן ההתנהלות מול חברת החשמל שלא דרך מערכת רישוי זמין (על פי המקרים הרשומים
מעלה) ייעשה על ידי עורך הבקשה באופן הבא:
שליחת מייל לדורון נחום בכתובת  doron.nahom@iec.co.ilבצירוף קובץ  DWF+DWGשל תשריט
המדידה ,צילומי מגרש מכל הכיוונים וכתיבת מהות ומספר הבקשה בפירוט ככל שניתן (כולל שטחים).
חשוב :לכל מייל כזה יש לשלוח העתק גם לוועדה .במקרה כזה ,עומדים עבור חברת החשמל עד  30ימי
עבודה להשיב .בתשובת חברת החשמל יישלח העתק
לוועדה.
ו .עדי ברוך יישלח לוועדה קישור לכתובת אינטרנטית של חברת החשמל ,שם ניתן יהיה למצוא
תכנון אופטימלי של גומחת חשמל .הקישור יצורף לתיק המידע לצורך תכנון מיטבי של
הגומחה.
רוב תודות לכל המשתתפים  -כולנו תקווה שהמשך העבודה יהיה פורה ויעיל.

