
                            

 

 

 

 חלקת הנדסהמ    

             
 

 –מנהל המחלקה ומהנדס המועצה 

 מוטי ויסלדר

 0שלוחה   40-9997776 -טלפון

 40-9999976             -פקס

 tavor.muni.il-moti@kefar –מייל 
 

 

על מחלקת ההנדסה במועצה אמונה על פיתוחו הפיסי של היישוב ו

מטרתנו  לאפשר לתושבים מגורים ברמת  שמירה ותחזוקת הקיים.

חיים גבוהה, תוך שמירה על ייחודה של  כפר תבור כישוב מוביל 

   .בגליל,  המהווה אבן שואבת לאוכלוסייה איכותית

במסגרת זו מהווה המהנדס איש קשר בין גורמי ממשלה )כגון: משרד 

בכל הקשור במימוש מנהל משק המים( לבין המועצה  ,השיכון

 תקציבי פיתוח שמקורם במדינה.

המהנדס שותף לתהליכי תכנון ומייצג את המועצה בהיבטים 

  .מקצועיים בתחום אדריכלות, ערים ובניין

מחלקת ההנדסה  :שני גופים מרכזיים יישום המטרות נעשה על ידי

הוועדה המקומית לתכנון ו של המועצה האחראית על הצד הביצועי

 גליל מזרחי האחראית על הצד הסטטוטורי .ובנייה 

 
 שעות קבלה:

 7.44-60.44 –ימים א, ה 

 69.44-67.44           –ימי ג' 

 

 מומלץ לתאם פגישה מראש.
 

 

 תחומי אחריות

 .המועצה מרחב בכל תכנון הובלת .1

פיתוח דרכים וכבישים, עבודות  קידום פרויקטים בתחום בנייה ציבורית, .2

 פיתוח במערכת הביוב והמים.

 מעקב אחר עבודות חשמל במסגרת בנייה ציבורית חדשה. .3

 תאורת רחוב. תכנון .4

 על שמירה תוך תשתיות תיקוני כולל ובניה פיתוח עבודות על פיקוח .5

 .החוק

תיאום בין גורמי תשתית הפועלים בשטח שיפוט המועצה כגון: תקשורת,  .6

 .שמל, מקורותחברת הח

 .והביוב המים מערכות תכנון על אחריות .7

 .חינוך במוסדות בטיחות על אחריות .8
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 סל שירותים

 

 זמן טיפול כולל שירות

. בדיקת תוכניות הגשה וחיובי 6

 היטלים.

מערכות ביוב פנימיות של המגרש, 

מיקום פחי אשפה ומד מים בקו חזית 

 המגרש.

ימי עבודה מהשלמת כל החומר  9תוך 

 הנדרש.

  0. בדיקה לטופס  6

 מקדמי לפני הגשה לוועדה

בקרה בטיחותית ומנהלית בהתאם 

 להיתר.

 אישור מחלקת שפ"ע

עבודה  ימי 7 תוך - להשלמה דרישות העברת

 מהשלמת טיפול בכל הליקויים.

 מיום עבודה ימי 7 תוך  – היתר הנפקת

 האגרות ותשלום השלמת הדרישות

 קבלת הפנייה.ימים מ 60  . מידע ליזמים7

. בדיקות בטיחות במוסדות 0

 חינוך

 אוגוסט -פעם בשנה בחודשים יולי בית ספר וגנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


