העמוד הקודם

1

העמוד הבא

היתרים שהונפקו בששת החודשים אפריל-ספטמבר 2018
)(1/4/2018-30/9/2018

יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בין התאריך  1.4.2018לתאריך .30.9.2018
אין לכלול היתרים שלא הונפקו ,או היתרים שהונפקו שלא במהלך  6החודשים 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 מס' היתר ברישוי זמין תאריך הנפקת ההיתר
)אם קיים(
ניהול הוועדה

תאריך החלטת
הוועדה לאשר
את ההיתר

תאריך קליטת מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר האם ההיתר
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש הוא ברישוי
מקוצר
חורג
במערכת ניהול
הוועדה
בהתאם
לתקנות התכנון
והבנייה )הליך
רישוי בדרך
מקוצרת(,
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה )היתר
לעבודה
מצומצמת(,
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/06/2018 :

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

לא

20120231

05/06/2018

12/03/2018

18/03/2012

20140196

24/06/2018

02/05/2016

27/11/2014

לא

לא

20150200

31/07/2018

22/07/2018

27/12/2015

לא

לא

20160214

31/07/2018

22/07/2018

11/07/2016

לא

לא

20170024

22/04/2018

03/01/2018

13/02/2017

לא

לא

20170025

22/05/2018

06/11/2017

13/02/2017

לא

לא

20170056

24/06/2018

30/11/2017

27/04/2017

כן

לא

1

מס' היתר במערכת מס' היתר ברישוי זמין תאריך הנפקת ההיתר
)אם קיים(
ניהול הוועדה

תאריך החלטת
הוועדה לאשר
את ההיתר

תאריך קליטת מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר האם ההיתר
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש הוא ברישוי
מקוצר
חורג
במערכת ניהול
הוועדה
בהתאם
לתקנות התכנון
והבנייה )הליך
רישוי בדרך
מקוצרת(,
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה )היתר
לעבודה
מצומצמת(,
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/06/2018 :

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

לא

לא

כן

לא

20170116

01/05/2018

18/10/2017

23/07/2017

כן

לא

20170122

16/08/2018

30/11/2017

31/07/2017

לא

לא

20170125

08/04/2018

06/11/2017

03/08/2017

לא

לא

20170126

08/04/2018

06/11/2017

03/08/2017

לא

לא

20170127

08/04/2018

06/11/2017

03/08/2017

לא

לא

20170128

11/04/2018

06/11/2017

03/08/2017

לא

לא

20170145

15/07/2018

07/05/2018

14/09/2017

1

לא

לא

20170150

18/07/2018

21/05/2018

28/09/2017

1

לא

לא

20170154

30/05/2018

08/11/2017

01/10/2017

1

כן

לא

20170160

09/08/2018

06/12/2017

23/10/2017

1

כן

לא

20170164

24/07/2018

07/05/2018

26/10/2017

לא

לא

20170165

22/04/2018

06/12/2017

29/10/2017

כן

לא

לא

לא

לא

לא

כן

לא

לא

לא

20170086

26/04/2018

11/04/2018

11/06/2017

20170103

02/07/2018

07/05/2018

09/07/2017

20170168

09/07/2018

21/02/2018

08/11/2017

20170169

07/05/2018

03/01/2018

12/11/2017

20170172

11/04/2018

10/01/2018

13/11/2017

20170179

26/04/2018

01/02/2018

23/11/2017

2
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1

מס' היתר במערכת מס' היתר ברישוי זמין תאריך הנפקת ההיתר
)אם קיים(
ניהול הוועדה

תאריך החלטת
הוועדה לאשר
את ההיתר

תאריך קליטת מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר האם ההיתר
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש הוא ברישוי
מקוצר
חורג
במערכת ניהול
הוועדה
בהתאם
לתקנות התכנון
והבנייה )הליך
רישוי בדרך
מקוצרת(,
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה )היתר
לעבודה
מצומצמת(,
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/06/2018 :

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

כן

לא

לא

לא

20170185

14/05/2018

25/01/2018

11/12/2017

לא

לא

20170188

06/08/2018

14/02/2018

14/12/2017

1

כן

לא

20170189

06/08/2018

14/02/2018

14/12/2017

1

כן

לא

20170190

06/08/2018

14/02/2018

14/12/2017

1

כן

לא

20170191

06/08/2018

14/02/2018

14/12/2017

1

כן

לא

20170192

06/08/2018

14/02/2018

14/12/2017

1

כן

לא

20170193

06/08/2018

14/02/2018

14/12/2017

1

כן

לא

20170198

18/04/2018

03/01/2018

28/12/2017

לא

לא

20180001

13/09/2018

11/04/2018

03/01/2018

כן

לא

20180002

15/07/2018

12/03/2018

03/01/2018

לא

לא

20180003

13/05/2018

25/01/2018

04/01/2018

לא

לא

20180016

27/05/2018

25/01/2018

18/01/2018

לא

לא

20180024

20/08/2018

11/06/2018

01/02/2018

1

לא

לא

20180025

20/08/2018

21/05/2018

01/02/2018

1

לא

לא

20180026

20/08/2018

11/06/2018

01/02/2018

לא

לא

20180027

23/08/2018

21/05/2018

01/02/2018

לא

לא

20170183

14/05/2018

14/02/2018

04/12/2017

20170184

11/04/2018

21/12/2017

07/12/2017

1

מס' היתר במערכת מס' היתר ברישוי זמין תאריך הנפקת ההיתר
)אם קיים(
ניהול הוועדה

תאריך החלטת
הוועדה לאשר
את ההיתר

תאריך קליטת מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר האם ההיתר
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש הוא ברישוי
מקוצר
חורג
במערכת ניהול
הוועדה
בהתאם
לתקנות התכנון
והבנייה )הליך
רישוי בדרך
מקוצרת(,
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה )היתר
לעבודה
מצומצמת(,
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/06/2018 :

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

20180028

20/08/2018

21/05/2018

01/02/2018

1

לא

לא

20180029

20/08/2018

11/06/2018

01/02/2018

1

לא

לא

20180030

20/08/2018

11/06/2018

01/02/2018

1

לא

לא

20180031

20/08/2018

11/06/2018

01/02/2018

1

לא

לא

20180032

23/08/2018

11/06/2018

01/02/2018

1

לא

לא

20180033

23/08/2018

11/06/2018

01/02/2018

1

לא

לא

20180034

20/08/2018

11/06/2018

01/02/2018

לא

לא

20180036

20/08/2018

11/06/2018

04/02/2018

1

לא

לא

20180038

23/08/2018

11/06/2018

04/02/2018

לא

לא

20180039

20/08/2018

11/06/2018

04/02/2018

1

לא

לא

1

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

20180059

06/09/2018

05/06/2018

04/03/2018

כן

לא

20180065

22/07/2018

07/05/2018

26/03/2018

1

לא

לא

20180071

25/06/2018

07/05/2018

27/03/2018

1

לא

לא

20180072

15/07/2018

24/06/2018

08/04/2018

לא

לא

20180041

20/08/2018

11/06/2018

04/02/2018

20180044

31/07/2018

07/05/2018

05/02/2018

20180045

01/07/2018

07/05/2018

06/02/2018

20180053

22/04/2018

21/02/2018

21/02/2018

1

מס' היתר במערכת מס' היתר ברישוי זמין תאריך הנפקת ההיתר
)אם קיים(
ניהול הוועדה

תאריך החלטת
הוועדה לאשר
את ההיתר

תאריך קליטת מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר האם ההיתר
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש הוא ברישוי
מקוצר
חורג
במערכת ניהול
הוועדה
בהתאם
לתקנות התכנון
והבנייה )הליך
רישוי בדרך
מקוצרת(,
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה )היתר
לעבודה
מצומצמת(,
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/06/2018 :

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

20180074

26/07/2018

24/06/2018

09/04/2018

לא

לא

20180078

13/09/2018

17/07/2018

15/04/2018

לא

לא

20180089

16/09/2018

11/07/2018

26/04/2018

1

כן

לא

20180105

20/08/2018

22/07/2018

27/05/2018

1

לא

לא

