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9.6.2020 

 

 תקופת מעבר –פרסום ארכיב ההיתרים באתר הוועדה הודעה על 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר יונה נמצאת בעיצומו של פרויקט נרחב לסריקת  .1

 ארכיב תיקי הבניין.

 הוועדה והנגשת ארכיב ההיתרים לציבור. מטרת הפרויקט הינה ייעול עבודת .2

תאריך החל מהוועדה מודיעה בזו על כוונתה לפרסם באתר הוועדה את ארכיב ההיתרים  .3

10.8.2020. 

-לתאריך העד , וזאת 62-64 תת להגיש בקשה לחסיון בהתאם לתקנובאפשרות בעל זכו .4

09.8.20. 

בקשה לחסיון ישלח את בקשתו למזכירות הוועדה המקומית  שבעל זכות המעוניין להגי .5

 .vaadatb@kfar-yona.org.ilבמייל 

בהתאם  יובהר כי תקופת מעבר זו לא מונעת מבעל זכות להגיש בקשה לחסיון בכל עת .6

 .לתקנות

 זו. כנספח להודעה לנוחיותכם מצורפות התקנות הרלוונטיות .7

 

 

 בברכה,

 יסמין יצחקי

 המקומית כפר יונהמנהלת הוועדה 
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 (64-62נוסח התקנות ) –נספח להודעה 

 בקשה לחסות פרטי היתר

בעל זכות במקרקעין ביחס לחלקו במקרקעין, רשאי בכל עת, להגיש     .62
למהנדס בקשה כי ההיתר או חלק ממנו, לא יוצג באופן פומבי לציבור, בשל 

 אחת מסיבות אלה:

 הפוגעים בפרטיותו של אדם;ההיתר או חלק ממנו מגלה פרטים   (1)

 בשל קיומו של סוג מסחרי;  (2)

 מטעמים של ביטחון הציבור;  (3)

 מטעמי ביטחון המדינה.  (4)

 החלטה בבקשה לחסות היתר

המהנדס והיועץ המשפטי של הוועדה יחליטו בבקשה לחסות היתר   )א(    .63
ורשאים הם לדרוש ימים מיום הגשת הבקשה  15( בתוך 3( עד )1)62לפי תקנה 

 מסמכים נוספים לצורך החלטתם.

כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לחיסיון לפי תקנה זו, לא יוצגו   )ב(          
ההיתר או מסמכים אחרים המפורטים בבקשה באתר האינטרנט ולא יהיו 

 פתוחים לעיון הציבור.

 בקשה לחסות היתר מטעמי ביטחון

( תוגש למהנדס ולמשרד 4)62פי תקנה בקשה לחסות היתר ל  )א(    .64
 הביטחון.

משרד הביטחון יעביר למהנדס ולמבקש את עמדתו בנוגע לבקשה   )ב(          
ימים מיום קבלת הבקשה, ורשאי הוא לדרוש מסמכים נוספים לצורך  15בתוך 

 החלטתו.

ם ימי 15( תתקבל בתוך 4)62החלטה בבקשה לחסות היתר לפי תקנה    )ג(          
מיום קבלת עמדת משרד הביטחון; לא העביר משרד הביטחון את עמדתו 

 במועד האמור בתקנת משנה )ב(, תתקבל החלטה בבקשה גם בלא עמדה זו.

כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לחיסיון לפי תקנה זו, לא יוצגו   )ד(          
 ההיתר או מסמכים אחרים המפורטים בבקשה באתר האינטרנט ולא יהיו

 פתוחים לעיון הציבור.
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