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
ניהול הוועדה

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

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

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/06/2018 :

7512

23/04/2018

16/04/2018

10/04/2018

7534

28/05/2018

29/04/2018

23/04/2018

7541

06/06/2018

23/04/2018

23/04/2018

יש להזין מספר

1

בהתאם
לתקנות התכנון
והבנייה )הליך
רישוי בדרך
מקוצרת(,
תשע"ז 2017 -
אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה )היתר
לעבודה
מצומצמת(,
יש להשיב כן/לא תשס"ג2003-

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

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

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

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/06/2018 :

יש להזין מספר

7542

10/06/2018

14/05/2018

01/05/2018

7544

13/06/2018

14/05/2018

30/04/2018

7549

24/06/2018

16/05/2018

15/05/2018

7552

01/07/2018

14/05/2018

08/05/2018

7553

01/07/2018

18/06/2018

07/06/2018

7554

01/07/2018

02/07/2018

27/06/2018

7555

03/07/2018

03/07/2018

03/07/2018

7556

04/07/2018

04/06/2018

14/05/2018

7558

11/07/2018

16/05/2018

13/05/2018

7564

18/07/2018

16/07/2018

09/07/2018

7565

23/07/2018

25/06/2018

14/06/2018

1

7568

06/08/2018

28/05/2018

25/04/2018

1

7569

06/08/2018

16/07/2018

11/07/2018

7573

07/08/2018

25/06/2018

05/06/2018

1

1

1

בהתאם
לתקנות התכנון
והבנייה )הליך
רישוי בדרך
מקוצרת(,
תשע"ז 2017 -
אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה )היתר
לעבודה
מצומצמת(,
יש להשיב כן/לא תשס"ג2003-

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

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

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

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

בהתאם
לתקנות התכנון
והבנייה )הליך
רישוי בדרך
מקוצרת(,
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/06/2018 :

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה )היתר
לעבודה
מצומצמת(,
יש להשיב כן/לא תשס"ג2003-

יש להזין מספר

7574

07/08/2018

11/06/2018

02/05/2018

7575

07/08/2018

16/07/2018

12/07/2018

7577

09/08/2018

28/05/2018

25/04/2018

7579

12/08/2018

25/06/2018

28/05/2018

7582

13/08/2018

23/07/2018

31/05/2018

1

7583

13/08/2018

16/07/2018

09/07/2018

1

7584

13/08/2018

16/05/2018

08/04/2018

7589

26/08/2018

30/07/2018

14/06/2018

7590

26/08/2018

02/07/2018

14/06/2018

7591

26/08/2018

02/07/2018

26/06/2018

7592

26/08/2018

18/06/2018

11/06/2018

7593

26/08/2018

18/06/2018

05/06/2018

7594

26/08/2018

16/07/2018

21/06/2018

7596

28/08/2018

04/06/2018

21/05/2018

1

כן

1

כן

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

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

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

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

בהתאם
לתקנות התכנון
והבנייה )הליך
רישוי בדרך
מקוצרת(,
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/06/2018 :

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה )היתר
לעבודה
מצומצמת(,
יש להשיב כן/לא תשס"ג2003-

יש להזין מספר

7597

28/08/2018

04/06/2018

21/05/2018

1

7598

28/08/2018

04/06/2018

21/05/2018

1

7599

28/08/2018

12/08/2018

24/04/2018

7600

29/08/2018

12/08/2018

28/05/2018

7601

30/08/2018

23/07/2018

06/06/2018

7602

30/08/2018

13/08/2018

17/07/2018

7603

30/08/2018

20/08/2018

12/08/2018

7604

02/09/2018

12/08/2018

09/08/2018

1

7605

12/09/2018

09/07/2018

03/06/2018

1

7607

20/09/2018

12/08/2018

25/04/2018

1

7609

02/10/2018

11/06/2018

21/05/2018

7611

02/10/2018

28/05/2018

24/05/2018

7612

02/10/2018

02/07/2018

27/06/2018

7614

03/10/2018

13/08/2018

07/08/2018

1
1

1

כן

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

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

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

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

בהתאם
לתקנות התכנון
והבנייה )הליך
רישוי בדרך
מקוצרת(,
תשע"ז 2017 -

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/06/2018 :

אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה )היתר
לעבודה
מצומצמת(,
יש להשיב כן/לא תשס"ג2003-

יש להזין מספר

7615

03/10/2018

03/09/2018

19/08/2018

7617

04/10/2018

18/06/2018

13/05/2018

1

7618

07/10/2018

16/05/2018

03/05/2018

1

7619

21/10/2018

16/07/2018

10/06/2018

1

7621

24/10/2018

12/08/2018

27/06/2018

1

7622

24/10/2018

16/07/2018

24/06/2018

7623

25/10/2018

03/09/2018

16/08/2018

1

7625

29/10/2018

06/08/2018

21/06/2018

1

7626

29/10/2018

06/08/2018

15/07/2018

1

7627

01/11/2018

06/08/2018

09/07/2018

1

7628

04/11/2018

08/10/2018

17/09/2018

1

7629

04/11/2018

12/08/2018

02/08/2018

7630

04/11/2018

12/08/2018

01/07/2018

7631

04/11/2018

13/08/2018

17/07/2018

כן

כן
1

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

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

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

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/06/2018 :

יש להזין מספר

7633

08/11/2018

04/06/2018

21/05/2018

1

7634

11/11/2018

29/10/2018

15/08/2018

1

7635

11/11/2018

20/08/2018

16/07/2018

1

7636

11/11/2018

03/09/2018

26/08/2018

7639

14/11/2018

09/07/2018

27/05/2018

7641

18/11/2018

16/07/2018

10/07/2018

1

בהתאם
לתקנות התכנון
והבנייה )הליך
רישוי בדרך
מקוצרת(,
תשע"ז 2017 -
אין הכוונה
לתקנות התכנון
והבניה )היתר
לעבודה
מצומצמת(,
יש להשיב כן/לא תשס"ג2003-

