ארכיון תיקי בניין באינטרנט  -צעד אחר צעד
שלב ראשון :חיפוש באתר תיקי הבניין או באתר המפות
השלב הראשון באיתור תיקי בניין הוא ביצוע חיפוש באתר או במערכת ה iView-באתר המפות
העירוני.
באתר תיקי הבניין ניתן לחפש מבנה:
-

לפי כתובת מדויקת  -רחוב ומספר בית,

-

לפי גוש וחלקה,

-

לפי מספר בקשה,

-

לפי מספר היתר.

יש לבחור את שיטת החיפוש ,להזין את נתוני החיפוש בהתאם וללחוץ על כפתור ה"חפש".

במערכת ה iView-ניתן לחפש מבנה:
-

לפי כתובת מדויקת  -רחוב ומספר בית,

-

לפי גוש וחלקה,

-

באמצעות בחירת מבנה על גבי המפה.

ניתן לעבור להצגת תיק הבניין מכל אחת מאפשרויות החיפוש:

חיפוש לפי
כתובת

חיפוש לפי
גוש וחלקה

בהצגת מבנה על גבי מפה –
 .1יש ללחוץ על "סמן מידע" בבר העליון.
 .2לסמן את המבנה הרצוי על גבי המפה.
 .3בפרטי המבנה המוצג יש ללחוץ על "הצג" על מנת לצפות בתיק הבניין .לדוגמה:

פרטי המבנה
סימון מבנה על גבי
המפה

שלב שני :אתר ארכיון תיקי בניין
בכניסה לאתר ארכיון תיקי הבניין – כמסך מקדים לחיפוש באתר או לאחר החיפוש ב- iView-
מפורטים תנאי השימוש באתר  -יש לקרוא ולאשר על מנת להמשיך:

אם המערכת איתרה יותר מתיק אחד ,יופיע המסך הבא ובו רשימת התיקים שנמצאו בחיפוש:

בשורת התיק  -מציין ריבוי כתובות או גושים/חלקות בתיק.

שלב שלישי :איתור מסמכים
יש לבחור את התיק הרצוי באמצעות לחיצה על מספר התיק .במסך המתקבל מוצגים פרטי התיק
והמסמכים שנסרקו בתיק.

פרטי התיק

בלחיצה יוצגו
כל המסמכים
ללא סינון

בלחיצה יוצגו
כל הנושאים

בלחיצה ייפתח מסך
חיפוש מתקדם

רשימת מסמכים ממוינת
לפי תאריך

רשימת המסמכים המופיעה במרכז המסך ממוינת לפי תאריך .מסמכים בתאריך קרוב יותר יוצגו
ראשונים.

בלחיצה יופיע כל
הכתובות ,הגושים
והחלקות בתיק

זכוכית מגדלת

 -במעבר סמן העכבר על הסמל יוצג בתצוגה מוקטנת הדף הראשון במסמך.

בלחיצה על הסמל יוצג הדף הראשון בהגדלה.

סמל PDF

 -לחיצה על הסמל מאפשרת להוריד את המסמך למחשב האישי.

סינון על פי נושא  -לחיצה על אחר מנושאי המסמכים (בצד הימני של המסך) תציג את המסמכים
תחת אותו הנושא .ניתן לחזור לרשימת המסמכים המלאה על-ידי לחיצה על הקישור כל המסמכים
או על מספר התיק בראש הדף.
חיפוש מתקדם מאפשר חיפוש מסמכים על פי מאפיינים נוספים:
ניתן להזין מילה לחיפוש ,מספר בקשה ,מספר היתר או לתחום את החיפוש בזמן (משנה ...עד
שנה.)...
לחיצה על חפש תאתר את המסמכים על פי המאפיינים שצוינו.
לחיצה על נקה תנקה את שדות החיפוש.

שלב רביעי :מסכי הודעות
לעיתים לא נמצאים פריטים בהתאם לחיפוש או מתקבלות הודעות שגיאה .במקרים אלו יש לעקוב
אחר ההנחיות בדפים .לדוגמה:
אם לא נמצאו תיקים העונים על הקריטריונים שהוזנו בחיפוש מתקבלת ההודעה הבאה:

אם לא נמצאו מסמכים בחיפוש בתוך התיק עצמו יתקבל המסך הבא:

ניתן לחזור ולצפות בכל המסמכים בלחיצה על מספר התיק בחלק העליון של הדף או לבצע חיפוש
חדש באמצעות בר החיפוש המתקדם.

חיפשתם ולא מצאתם? פנו באמצעות דף צור קשר ונשמח לעזור.

