
העמוד הבאהעמוד הקודם

 החודשים15היתרים שהונפקו במהלך א
.31.3.2018 לתאריך 1.1.2017 שהונפקו בין התאריך רשימת ההיתריםיש לפרט את 

.הללו  החודשים15או היתרים שהונפקו שלא במהלך , אין לכלול היתרים שלא הונפקו

.ברשות הרישוי בין אם הופקו באמצעות רישוי זמין ובין אם לאו/שהונפקו בוועדה המקומיתכל ההיתרים יש לכלול את 

.ניתן לפנות לרפרנטי הרישוי של מינהל התכנון בוועדה המקומית או לאגף בקרת ועדות מקומיות, אם עולה צורך בהבהרות נוספות
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יש להזין מספר

לאלאכן2012001712/11/201719/06/201630/01/2012

לאלאלא2012016006/09/201731/08/201720/11/2012

לאלאלא2013000912/01/201720/12/201608/01/2013

לאלאלא2013001703/01/201831/12/201717/02/2013

לאלאלא2013006923/04/201730/11/201625/06/2013

לאלאלא2015010219/04/201715/11/201625/06/2015

לאלאלא2015010430/11/201717/10/201728/06/2015

לאלאכן2015011214/06/201703/01/201707/07/2015

לאלאלא2015014915/02/201710/02/201611/10/2015

לאלאכן2015016126/10/201715/03/201704/11/2015

לאלאכן2015016413/12/201709/11/201701/11/2015

לאלאכן2015017428/09/201706/06/201706/12/2015

לאלאלא2015018410/01/201710/02/201622/12/2015

לאלאלא2016002520/12/201708/02/201701/03/20161

לאלאלא20160032938755611119/01/201710/04/201616/03/20161

לאלאלא2016004808/01/201704/08/201627/03/2016

לאלאלא2016007414/02/201708/05/201601/05/2016

לאלאלא2016007507/02/201723/05/201623/05/2016

לאלאלא20160092146680411201/10/201710/10/201628/08/20161

לאלאלא20160095562468358715/02/201715/11/201612/09/2016

לאלאלא20160105628330946705/02/201703/01/201719/07/2016

לאלאלא20160106516702984508/06/201705/09/201630/06/2016

לאלאלא20160107459355312322/01/201730/10/201628/06/20161

לאלאלא20160108678633794528/11/201721/11/201605/09/2016

לאלאלא2016011119/01/201730/11/201601/08/2016

לאלאכן20160113163121382022/08/201703/01/201701/08/201617

לאלאלא2016012765864124216/01/201730/10/201605/09/2016

לאלאכן20160128392553551116/11/201728/05/201713/09/2016

לאלאלא20160129121364564214/03/201715/11/201628/08/20161

לאלאלא20160131433989808121/02/201708/01/201731/08/2016

לאלאלא20160132899146107329/10/201730/10/201605/09/2016

לאלאלא20160133647909400909/04/201703/01/201705/09/2016

לאלאכן20160134924812468209/05/201715/11/201614/09/2016

לאלאכן20160138600452512503/10/201728/02/201706/09/2016

לאלאכן20160139491536458327/07/201726/06/201706/09/2016

לאלאלא20160150350576381905/04/201730/11/201614/09/20161

לאלאלא20160151398280953608/01/201730/10/201615/09/2016

לאלאלא2016016420/06/201728/09/201628/09/2016

לאלאלא2016016919/01/201710/10/201609/10/2016

לאלאלא20160170309325162820/12/201714/02/201730/08/20164

לאלאכן2016017720/02/201715/11/201627/10/2016

לאלאלא2016022113/06/201730/10/201630/10/2016

לאלאכן20160236704847817815/03/201824/01/201708/01/2017

לאלאלא20160237986423613824/10/201715/03/201708/11/2016
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לאלאלא2016025105/02/201703/01/201713/11/2016

לאלאלא20160257352948886106/06/201715/03/201701/12/2016

לאלאלא20160258956463308022/10/201728/05/201717/11/2016

לאלאלא20160271293394367211/05/201709/04/201722/11/2016

לאלאלא20160272168251032416/02/201703/01/201713/12/2016

לאלאלא20160276145994793828/06/201715/03/201713/12/2016

לאלאלא20160277746365182815/02/201708/01/201729/11/2016

לאלאלא2016032489731834921/03/201708/02/201726/12/2016

לאלאכן2016032515/10/201716/05/201726/12/2016

לאלאלא2016032719/03/201708/02/201727/12/2016

לאלאלא20170001230633980305/04/201708/02/201701/01/2017

לאלאכן20170017253106695901/06/201728/02/201710/01/2017

לאלאלא2017002495962731921/03/201714/02/201717/01/2017

לאלאלא20170038626642621402/03/201714/02/201725/01/2017

לאלאלא2017004321/03/201715/03/201729/01/2017

לאלאכן20170075330561735806/06/201704/04/201723/03/2017

לאלאלא20170076127672665527/08/201709/04/201708/02/2017

לאלאכן20170088277243310230/07/201716/05/201714/02/2017

לאלאלא201700927502790224/12/201701/07/201716/02/20171

לאלאלא20170103894458164127/04/201715/03/201705/02/2017

לאלאלא2017010697652463505/09/201708/05/201726/02/20171

לאלאכן20170117777249471013/07/201704/04/201723/03/2017

לאלאלא20170119860473596626/09/201728/05/201719/03/2017

לאלאלא20170136726724388717/09/201710/07/201708/03/20171

לאלאלא2017013716/03/201716/03/201716/03/2017

לאלאכן20170138139838068825/09/201726/06/201703/05/2017

לאלאלא20170142894854944810/09/201727/06/201725/04/2017

לאלאכן20170161511807158508/02/201831/10/201729/06/2017

לאלאלא20170164138903302224/09/201711/06/201707/05/2017

לאלאלא2017016602/04/201716/03/201730/03/2017

לאלאכן20170179457613496030/11/201726/07/201706/04/20171

לאלאכן2017020925/09/201727/06/201714/05/2017

לאלאלא201702106182315912/12/201731/08/201714/05/2017

לאלאלא2017022524/10/201728/05/201716/05/2017

לאלאלא20170239640915958927/07/201711/06/201701/06/2017

לאלאלא20170243657488792824/10/201726/07/201707/06/2017

לאלאלא2017026311/09/201711/06/201712/06/2017

לאלאלא20170264596456457804/09/201717/08/201713/06/2017

לאלאכן20170266814401019606/02/201826/12/201713/06/20171

לאלאכן20170268332088214006/02/201826/12/201715/06/20171

לאלאכן2017027877136886524/12/201731/10/201724/08/2017

לאלאלא20170280517180751211/02/201810/09/201722/06/2017

לאלאכן20170283861435203020/03/201826/11/201714/09/2017

לאלאכן20170284335792698213/03/201826/11/201714/09/2017

לאלאלא20170287478029239428/09/201731/08/201718/06/2017

לאלאלא2017031505/02/201801/11/201708/06/2017

לאלאלא20170318131142446608/02/201817/10/201717/07/2017

לאלאכן20170368182549406602/01/201814/12/201724/08/20171

לאלאלא2017036914/12/201701/11/201723/08/2017

לאלאכן20170416786677240428/02/201826/12/201722/10/20171

לאלאלא20170448742037483230/01/201814/01/201819/11/2017

לאלאלא20170459992828477208/02/201831/12/201728/11/2017

לאלאלא20170461260478610705/03/201831/01/201829/11/20171
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לאלאלא20170465181774654708/03/201824/04/201803/12/20171

לאלאלא20170466466242532321/03/201813/02/201821/01/2018

לאלאלא2017046811/12/201710/12/201710/12/2017

לאלאלא2017047227/02/201814/12/201714/12/2017

לאלאלא20170476827263269315/02/201831/12/201729/10/2017

לאלאלא2017047804/01/201831/12/201725/12/2017

לאלאלא2018006905/02/201814/01/201814/01/2018
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