5

היתרים
יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בשנת ( 2016אין לכלול היתרים שלא הונפקו ,או היתרים שהונפקו בשנים אחרות).
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
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
(אם הוזנו במערכת)
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

20090297

09/01/2016

20100285

29/03/2016

14/07/2016

24/08/2009

26/08/2015

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

1

לא

לא

1

כן

לא

08/06/2010
1

לא

לא

1

לא

לא

גלריה

כן

לא

לא

לא
לא

20100554

19/07/2016

16/05/2016

22/11/2010

20110314

14/04/2016

25/02/2016

28/07/2011

20110528

29/05/2016

14/04/2016

29/12/2011

20120265

19/07/2016

16/05/2016

22/07/2012

1

20130198

17/02/2016

15/03/2015

30/05/2013

29

כן

20130360

02/09/2016

01/06/2015

08/10/2013

1

כן

לא

20140041

14/11/2016

14/04/2016

26/01/2014

גלריה

כן

כן

20140071

29/02/2016

02/03/2014

16/02/2014

גן ילדים 4 -כיתות

לא

לא

20140099

22/05/2016

11/05/2016

02/03/2014

1

לא

לא

20140174

02/08/2016

11/01/2016

08/04/2014

1

לא

לא

20140254

26/05/2016

01/06/2015

14/07/2014

2

לא

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
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
(אם הוזנו במערכת)
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

20140339

22/08/2016

16/05/2016

16/09/2014

1

לא

לא

20140340

28/02/2016

29/04/2015

17/09/2014

2

כן

לא

20140345

22/06/2016

13/03/2016

18/09/2014

1

לא

לא

20150018

04/05/2016

11/01/2016

14/01/2015

2

כן

לא

20150146

03/10/2016

02/03/2015

19/02/2015

2

לא

לא

20150191

27/03/2016

03/05/2015

01/03/2015

2

לא

לא

20150224

27/03/2016

03/05/2015

10/03/2015

1

לא

לא

20150225

03/03/2016

01/06/2015

10/03/2015

1

כן

לא

20150242

31/10/2016

14/07/2016

15/03/2015

1

לא

לא

20150250

04/06/2016

01/06/2015

23/03/2015

1

כן

לא

20150336

28/07/2016

17/11/2015

14/04/2015

2

לא

לא

20150337

17/01/2016

11/06/2015

14/04/2015

2

לא

לא

20150395

29/03/2016

26/08/2015

26/04/2015

81

כן

לא

20150404

04/07/2016

26/08/2015

28/04/2015

81

כן

לא

20150514

18/02/2016

11/01/2016

25/05/2015

1

לא

לא

20150537

01/12/2016

26/08/2015

02/06/2015

2

כן

לא

20150602

29/05/2016

02/07/2015

23/06/2015

ארון בזק

לא

לא

20150603

10/06/2016

14/04/2016

25/06/2015

1

כן

לא

20150610

18/02/2016

17/11/2015

29/06/2015

1

כן

לא

20150615

17/02/2016

02/07/2015

01/07/2015

פיצול חניה

לא

לא

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
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
(אם הוזנו במערכת)
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

20150628

31/03/2016

26/10/2015

05/07/2015

1

לא

לא

20150690

26/05/2016

17/11/2015

14/07/2015

2

כן

לא

20150744

04/04/2016

26/10/2015

30/07/2015

1

לא

לא

20150772

05/09/2016

26/10/2015

18/08/2015

1

לא

לא

20150785

13/10/2016

26/10/2015

18/08/2015

2

לא

לא

20150786

29/02/2016

26/10/2015

18/08/2015

1

לא

לא

20150787

14/09/2016

17/11/2015

18/08/2015

1

לא

לא

20150789

22/03/2016

26/08/2015

19/08/2015

1

לא

לא

20150811

21/02/2016

26/10/2015

23/08/2015

1

לא

לא

20150822

02/02/2016

17/11/2015

27/08/2015

1

כן

לא

20150843

13/10/2016

17/11/2015

02/09/2015

1

לא

לא

20150844

20/03/2016

26/10/2015

02/09/2015

1

לא

לא

20150855

07/06/2016

17/11/2015

02/09/2015

1

כן

לא

20150860

03/09/2016

03/09/2015

06/09/2015

1

לא

לא

20150893

27/03/2016

17/11/2015

03/11/2015

1

כן

לא

20150944

13/10/2016

11/01/2016

12/10/2015

1

לא

לא

20150945

01/11/2016

17/11/2015

12/10/2015

1

לא

לא

20151023

15/05/2016

10/01/2016

25/10/2015

2

כן

לא

20151039

28/02/2016

10/01/2016

03/11/2015

2

כן

לא

20151058

14/04/2016

11/01/2016

05/11/2015

1

לא

לא

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
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
(אם הוזנו במערכת)
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

20151059

19/01/2016

11/01/2016

09/11/2015

1

לא

לא

20151060

09/05/2016

11/05/2016

09/11/2015

2

לא

לא

20151074

29/03/2016

29/12/2015

11/11/2015

1

לא

לא

20151089

18/05/2016

11/01/2016

17/11/2015

2

לא

לא

20151098

21/04/2016

11/01/2016

19/11/2015

1

לא

לא

20151122

11/08/2016

14/04/2016

25/11/2015

2

לא

לא

20151132

22/05/2016

11/01/2016

26/11/2015

1

לא

לא

20151158

21/08/2016

10/01/2016

08/12/2015

1

כן

לא

20151159

18/02/2016

11/01/2016

08/12/2015

1

לא

לא

20151176

07/05/2016

13/03/2016

15/12/2015

1

לא

לא

20151205

26/01/2016

11/01/2016

23/12/2015

1

לא

לא

20151230

06/05/2016

13/03/2016

31/12/2015

1

לא

לא

20151231

29/03/2016

13/03/2016

31/12/2015

1

לא

לא

20160012

20/07/2016

14/04/2016

07/01/2016

1

כן

לא

20160017

15/02/2016

11/01/2016

09/11/2015

1

לא

לא

20160018

29/12/2016

25/02/2016

11/01/2016

1

לא

לא

20160025

07/06/2016

11/05/2016

14/01/2016

1

לא

לא

20160050

16/08/2016

14/04/2016

20/01/2016

1

כן

לא

20160055

31/01/2016

21/01/2016

21/01/2016

1

לא

לא

20160056

31/01/2016

21/01/2016

21/01/2016

1

לא

לא

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
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
(אם הוזנו במערכת)
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

20160086

02/01/2016

25/01/2016

25/01/2016

1

לא

לא

20160106

18/02/2016

17/02/2016

31/01/2016

1

לא

לא

20160107

18/02/2016

17/02/2016

31/01/2016

1

לא

לא

20160116

22/03/2016

25/02/2016

03/02/2016

1

לא

לא

20160121

08/01/2016

14/04/2016

04/02/2016

1

כן

לא

20160136

04/03/2016

25/02/2016

11/02/2016

1

כן

לא

20160161

29/03/2016

13/03/2016

21/02/2016

1

לא

לא

20160187

06/05/2016

25/02/2016

25/02/2016

1

לא

לא

20160188

03/10/2016

25/02/2016

25/02/2016

1

לא

לא

20160194

09/08/2016

14/04/2016

25/02/2016

1

כן

לא

20160241

28/07/2016

13/06/2016

10/03/2016

1

לא

כן

20160246

25/08/2016

11/05/2016

13/03/2016

1

לא

לא

20160258

05/02/2016

04/04/2016

15/03/2016

1

לא

לא

20160261

12/05/2016

16/05/2016

16/03/2016

2

לא

לא

20160299

18/07/2016

04/04/2016

28/03/2016

1

לא

לא

20160324

08/04/2016

13/06/2016

30/03/2016

1

כן

לא

20160366

09/07/2016

14/07/2016

12/04/2016

1

לא

לא

29/05/2016

16/05/2016

08/05/2016

1

לא

לא

30/10/2016

22/08/2016

05/05/2016

1

לא

לא

28/07/2016

11/05/2016

09/05/2016

1

לא

לא

20160433
20160439
20160442

4527037220-8

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
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
(אם הוזנו במערכת)
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

יש להשיב כן/לא

יש להזין מספר

19/09/2016

04/07/2016

09/05/2016

1

לא

לא

20/11/2016

22/08/2016

06/06/2016

1

לא

לא

22/11/2016

14/07/2016

20/06/2016

1

כן

לא

26/12/2016

11/12/2016

27/06/2016

1

לא

לא

20160620

21/09/2016

10/08/2016

03/07/2016

1

לא

לא

20160658

25/07/2016

14/07/2016

14/07/2016

1

לא

לא

20160661

13/10/2016

14/07/2016

12/04/2016

1

לא

לא

20160676

10/09/2016

20/09/2016

18/07/2016

1

לא

לא

20160948

27/10/2016

20/09/2016

07/09/2016

1

לא

לא

20160950

12/08/2016

30/11/2016

07/09/2016

1

לא

לא

20160971

10/06/2016

29/09/2016

14/09/2016

1

לא

לא

20160985

12/11/2016

28/09/2016

18/09/2016

2

לא

לא

20161056

27/12/2016

10/11/2016

25/10/2016

1

לא

לא

20161090

12/12/2016

10/11/2016

03/09/2016

1

לא

לא

20161096

14/11/2016

10/11/2016

07/11/2016

1

לא

לא

20161097

14/11/2016

10/11/2016

07/11/2016

1

לא

לא

20161099

14/11/2016

10/11/2016

07/11/2016

1

לא

לא

20161218

29/12/2016

30/11/2016

23/11/2016

1

לא

לא

20160443

5245796012-1

20160533
20160584
20160604

5144982026-6

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
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
(אם הוזנו במערכת)
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים
יש להזין מספר

יש להשיב כן/לא

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
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
(אם הוזנו במערכת)
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים
יש להזין מספר

יש להשיב כן/לא

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
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
(אם הוזנו במערכת)
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.
בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים
יש להזין מספר

יש להשיב כן/לא

מס' היתר במערכת
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