העמוד הקודם

א

העמוד הבא

היתרים שהונפקו במהלך  15החודשים
יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בין התאריך  1.1.2017לתאריך .31.3.2018
אין לכלול היתרים שלא הונפקו ,או היתרים שהונפקו שלא במהלך  15החודשים הללו.
יש לכלול את כל ההיתרים שהונפקו בוועדה המקומית/ברשות הרישוי בין אם הופקו באמצעות רישוי זמין ובין אם לאו.
אם עולה צורך בהבהרות נוספות ,ניתן לפנות לרפרנטי הרישוי של מינהל התכנון בוועדה המקומית או לאגף בקרת ועדות מקומיות.

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את
ההיתר

תאריך קליטת
הבקשה להיתר
במערכת ניהול
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור
החדשות בהיתר

האם ההיתר האם ההיתר
כולל הקלות כולל שימוש
חורג

האם ההיתר
הוא ברישוי
מקוצר
בהתאם לתקנות
התכנון והבנייה
(הליך רישוי
בדרך מקוצרת),
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה (היתר
לעבודה
מצומצמת),
תשס"ג2003-
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2017 :

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

20120017

12/11/2017

19/06/2016

30/01/2012

כן

לא

לא

20120160

06/09/2017

31/08/2017

20/11/2012

לא

לא

לא

20130009

12/01/2017

20/12/2016

08/01/2013

לא

לא

לא

20130017

03/01/2018

31/12/2017

17/02/2013

לא

לא

לא

20130069

23/04/2017

30/11/2016

25/06/2013

לא

לא

לא

20150102

19/04/2017

15/11/2016

25/06/2015

לא

לא

לא

20150104

30/11/2017

17/10/2017

28/06/2015

לא

לא

לא

20150112

14/06/2017

03/01/2017

07/07/2015

כן

לא

לא

20150149

15/02/2017

10/02/2016

11/10/2015

לא

לא

לא

20150161

26/10/2017

15/03/2017

04/11/2015

כן

לא

לא

20150164

13/12/2017

09/11/2017

01/11/2015

כן

לא

לא

20150174

28/09/2017

06/06/2017

06/12/2015

כן

לא

לא

20150184

10/01/2017

10/02/2016

22/12/2015

לא

לא

לא

20/12/2017

08/02/2017

01/03/2016

1

לא

לא

לא

19/01/2017

10/04/2016

16/03/2016

1

לא

לא

לא

20160048

08/01/2017

04/08/2016

27/03/2016

לא

לא

לא

20160074

14/02/2017

08/05/2016

01/05/2016

לא

לא

לא

07/02/2017

23/05/2016

23/05/2016

לא

לא

לא

20160092

1466804112

01/10/2017

10/10/2016

28/08/2016

לא

לא

לא

20160095

5624683587

15/02/2017

15/11/2016

12/09/2016

לא

לא

לא

20160105

6283309467

05/02/2017

03/01/2017

19/07/2016

לא

לא

לא

20160106

5167029845

08/06/2017

05/09/2016

30/06/2016

לא

לא

לא

20160107

4593553123

22/01/2017

30/10/2016

28/06/2016

לא

לא

לא

20160108

6786337945

28/11/2017

21/11/2016

05/09/2016

לא

לא

לא

19/01/2017

30/11/2016

01/08/2016

לא

לא

לא

20160113

1631213820

22/08/2017

03/01/2017

01/08/2016

כן

לא

לא

20160127

658641242

16/01/2017

30/10/2016

05/09/2016

לא

לא

לא

20160128

3925535511

16/11/2017

28/05/2017

13/09/2016

כן

לא

לא

20160129

1213645642

14/03/2017

15/11/2016

28/08/2016

לא

לא

לא

20160131

4339898081

21/02/2017

08/01/2017

31/08/2016

לא

לא

לא

20160132

8991461073

29/10/2017

30/10/2016

05/09/2016

לא

לא

לא

20160133

6479094009

09/04/2017

03/01/2017

05/09/2016

לא

לא

לא

20160134

9248124682

09/05/2017

15/11/2016

14/09/2016

כן

לא

לא

20160138

6004525125

03/10/2017

28/02/2017

06/09/2016

כן

לא

לא

20160139

4915364583

27/07/2017

26/06/2017

06/09/2016

כן

לא

לא

20160150

3505763819

05/04/2017

30/11/2016

14/09/2016

לא

לא

לא

20160151

3982809536

08/01/2017

30/10/2016

15/09/2016

לא

לא

לא

20/06/2017

28/09/2016

28/09/2016

לא

לא

לא

19/01/2017

10/10/2016

09/10/2016

לא

לא

לא

20/12/2017

14/02/2017

30/08/2016

לא

לא

לא

20/02/2017

15/11/2016

27/10/2016

כן

לא

לא

13/06/2017

30/10/2016

30/10/2016

לא

לא

לא

20160236

7048478178

15/03/2018

24/01/2017

08/01/2017

כן

לא

לא

20160237

9864236138

24/10/2017

15/03/2017

08/11/2016

לא

לא

לא

20160025
20160032

9387556111

20160075

20160111

20160164
20160169
20160170

3093251628

20160177
20160221

1

1

17

1

1

4

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את
ההיתר

תאריך קליטת
הבקשה להיתר
במערכת ניהול
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור
החדשות בהיתר

האם ההיתר האם ההיתר
כולל הקלות כולל שימוש
חורג

האם ההיתר
הוא ברישוי
מקוצר
בהתאם לתקנות
התכנון והבנייה
(הליך רישוי
בדרך מקוצרת),
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה (היתר
לעבודה
מצומצמת),
תשס"ג2003-
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2017 :

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

05/02/2017

03/01/2017

13/11/2016

לא

לא

לא

20160257

3529488861

06/06/2017

15/03/2017

01/12/2016

לא

לא

לא

20160258

9564633080

22/10/2017

28/05/2017

17/11/2016

לא

לא

לא

20160271

2933943672

11/05/2017

09/04/2017

22/11/2016

לא

לא

לא

20160272

1682510324

16/02/2017

03/01/2017

13/12/2016

לא

לא

לא

20160276

1459947938

28/06/2017

15/03/2017

13/12/2016

לא

לא

לא

20160277

7463651828

15/02/2017

08/01/2017

29/11/2016

לא

לא

לא

20160324

897318349

21/03/2017

08/02/2017

26/12/2016

לא

לא

לא

15/10/2017

16/05/2017

26/12/2016

כן

לא

לא

19/03/2017

08/02/2017

27/12/2016

לא

לא

לא

20170001

2306339803

05/04/2017

08/02/2017

01/01/2017

לא

לא

לא

20170017

2531066959

01/06/2017

28/02/2017

10/01/2017

כן

לא

לא

20170024

959627319

21/03/2017

14/02/2017

17/01/2017

לא

לא

לא

20170038

6266426214

02/03/2017

14/02/2017

25/01/2017

לא

לא

לא

21/03/2017

15/03/2017

29/01/2017

לא

לא

לא

20170075

3305617358

06/06/2017

04/04/2017

23/03/2017

כן

לא

לא

20170076

1276726655

27/08/2017

09/04/2017

08/02/2017

לא

לא

לא

20170088

2772433102

30/07/2017

16/05/2017

14/02/2017

כן

לא

לא

20170092

75027902

24/12/2017

01/07/2017

16/02/2017

לא

לא

לא

20170103

8944581641

27/04/2017

15/03/2017

05/02/2017

לא

לא

לא

20170106

976524635

05/09/2017

08/05/2017

26/02/2017

לא

לא

לא

20170117

7772494710

13/07/2017

04/04/2017

23/03/2017

כן

לא

לא

20170119

8604735966

26/09/2017

28/05/2017

19/03/2017

לא

לא

לא

20170136

7267243887

17/09/2017

10/07/2017

08/03/2017

לא

לא

לא

16/03/2017

16/03/2017

16/03/2017

לא

לא

לא

20170138

1398380688

25/09/2017

26/06/2017

03/05/2017

כן

לא

לא

20170142

8948549448

10/09/2017

27/06/2017

25/04/2017

לא

לא

לא

20170161

5118071585

08/02/2018

31/10/2017

29/06/2017

כן

לא

לא

20170164

1389033022

24/09/2017

11/06/2017

07/05/2017

לא

לא

לא

02/04/2017

16/03/2017

30/03/2017

לא

לא

לא

30/11/2017

26/07/2017

06/04/2017

כן

לא

לא

25/09/2017

27/06/2017

14/05/2017

כן

לא

לא

12/12/2017

31/08/2017

14/05/2017

לא

לא

לא

24/10/2017

28/05/2017

16/05/2017

לא

לא

לא

20170239

6409159589

27/07/2017

11/06/2017

01/06/2017

לא

לא

לא

20170243

6574887928

24/10/2017

26/07/2017

07/06/2017

לא

לא

לא

11/09/2017

11/06/2017

12/06/2017

לא

לא

לא

20170264

5964564578

04/09/2017

17/08/2017

13/06/2017

לא

לא

לא

20170266

8144010196

06/02/2018

26/12/2017

13/06/2017

1

כן

לא

לא

20170268

3320882140

06/02/2018

26/12/2017

15/06/2017

1

כן

לא

לא

20170278

771368865

24/12/2017

31/10/2017

24/08/2017

כן

לא

לא

20170280

5171807512

11/02/2018

10/09/2017

22/06/2017

לא

לא

לא

20170283

8614352030

20/03/2018

26/11/2017

14/09/2017

כן

לא

לא

20170284

3357926982

13/03/2018

26/11/2017

14/09/2017

כן

לא

לא

20170287

4780292394

28/09/2017

31/08/2017

18/06/2017

לא

לא

לא

05/02/2018

01/11/2017

08/06/2017

לא

לא

לא

20170318

1311424466

08/02/2018

17/10/2017

17/07/2017

לא

לא

לא

20170368

1825494066

02/01/2018

14/12/2017

24/08/2017

כן

לא

לא

14/12/2017

01/11/2017

23/08/2017

לא

לא

לא

20170416

7866772404

28/02/2018

26/12/2017

22/10/2017

כן

לא

לא

20170448

7420374832

30/01/2018

14/01/2018

19/11/2017

לא

לא

לא

20170459

9928284772

08/02/2018

31/12/2017

28/11/2017

לא

לא

לא

20170461

2604786107

05/03/2018

31/01/2018

29/11/2017

לא

לא

לא

20160251

20160325
20160327

20170043

20170137

20170166
20170179

4576134960

20170209
20170210

61823159

20170225

20170263

20170315

20170369

1
1

1

1

1
1

1

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את
ההיתר

תאריך קליטת
הבקשה להיתר
במערכת ניהול
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור
החדשות בהיתר

האם ההיתר האם ההיתר
כולל הקלות כולל שימוש
חורג

האם ההיתר
הוא ברישוי
מקוצר
בהתאם לתקנות
התכנון והבנייה
(הליך רישוי
בדרך מקוצרת),
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה (היתר
לעבודה
מצומצמת),
תשס"ג2003-
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2017 :

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

לא

לא
לא

20170465

1817746547

08/03/2018

24/04/2018

03/12/2017

20170466

4662425323

21/03/2018

13/02/2018

21/01/2018

לא

11/12/2017

10/12/2017

10/12/2017

לא

לא

27/02/2018

14/12/2017

14/12/2017

לא

לא

לא

15/02/2018

31/12/2017

29/10/2017

לא

לא

לא

20170478

04/01/2018

31/12/2017

25/12/2017

לא

לא

לא

20180069

05/02/2018

14/01/2018

14/01/2018

לא

לא

לא

20170468
20170472
20170476

8272632693

1

לא

לא

לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את
ההיתר

תאריך קליטת
הבקשה להיתר
במערכת ניהול
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור
החדשות בהיתר

האם ההיתר האם ההיתר
כולל הקלות כולל שימוש
חורג

האם ההיתר
הוא ברישוי
מקוצר
בהתאם לתקנות
התכנון והבנייה
(הליך רישוי
בדרך מקוצרת),
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה (היתר
לעבודה
מצומצמת),
תשס"ג2003-
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2017 :

יש להזין מספר

יש להשיב כן/לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את
ההיתר

תאריך קליטת
הבקשה להיתר
במערכת ניהול
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור
החדשות בהיתר

האם ההיתר האם ההיתר
כולל הקלות כולל שימוש
חורג

האם ההיתר
הוא ברישוי
מקוצר
בהתאם לתקנות
התכנון והבנייה
(הליך רישוי
בדרך מקוצרת),
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה (היתר
לעבודה
מצומצמת),
תשס"ג2003-
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2017 :

יש להזין מספר

יש להשיב כן/לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את
ההיתר

תאריך קליטת
הבקשה להיתר
במערכת ניהול
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור
החדשות בהיתר

האם ההיתר האם ההיתר
כולל הקלות כולל שימוש
חורג

האם ההיתר
הוא ברישוי
מקוצר
בהתאם לתקנות
התכנון והבנייה
(הליך רישוי
בדרך מקוצרת),
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה (היתר
לעבודה
מצומצמת),
תשס"ג2003-
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2017 :

יש להזין מספר

יש להשיב כן/לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
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