
היתרים שהונפקו במהלך 15 החודשיםא
יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בין התאריך 1.1.2017 לתאריך 31.3.2018.

אין לכלול היתרים שלא הונפקו, או היתרים שהונפקו שלא במהלך 15 החודשים 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.

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר
הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 
הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך קליטת 
הבקשה להיתר 
במערכת ניהול 

הוועדה

מס' יחידות הדיור 
החדשות בהיתר

 
כלומר תוספת ליח"ד 
המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 
כולל הקלות

האם ההיתר 
כולל שימוש 

חורג

האם ההיתר 
הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 
התכנון והבנייה 

(הליך רישוי בדרך 
מקוצרת), 

תשע"ז - 2017

אין הכוונה 
לתקנות התכנון 
והבניה (היתר 

לעבודה 
מצומצמת), 

תשס"ג-2003

יש להזין מספר

לאלא17/04/20160 510311/01/201708/05/201600:00:00

לאלא13/04/20161 510419/01/201731/05/201600:00:00

לאלא27/07/20161 23/01/201715/08/201600:00:00 5105510500:00:00

לאלא06/09/20162 25/01/201703/11/201600:00:00 5106510600:00:00

לאלא08/08/20161 25/01/201703/11/201600:00:00 5107510700:00:00

לאלאכן30/07/20151 29/01/201715/02/201600:00:00 510800:00:00

לאלא22/12/20162 30/01/201702/01/201700:00:00 511000:00:00

לאלא22/12/20162 30/01/201702/01/201700:00:00 511100:00:00

לאלא08/08/20160 30/01/201715/08/201600:00:00 511200:00:00

לאלא11/04/20161 06/02/201730/05/201600:00:00 511300:00:00

לאלא04/12/20161 15/02/201722/01/201700:00:00 5114511400:00:00

לאלא04/02/20132 16/02/201703/01/201600:00:00 511500:00:00

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/01/2017

מס' היתר ברישוי זמין 
(אם קיים)

מס' היתר במערכת 
ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא



תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר
הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 
הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך קליטת 
הבקשה להיתר 
במערכת ניהול 

הוועדה

מס' יחידות הדיור 
החדשות בהיתר

 
כלומר תוספת ליח"ד 
המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 
כולל הקלות

האם ההיתר 
כולל שימוש 

חורג

האם ההיתר 
הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 
התכנון והבנייה 

(הליך רישוי בדרך 
מקוצרת), 

תשע"ז - 2017

אין הכוונה 
לתקנות התכנון 
והבניה (היתר 

לעבודה 
מצומצמת), 

תשס"ג-2003

יש להזין מספר בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/01/2017

מס' היתר ברישוי זמין 
(אם קיים)

מס' היתר במערכת 
ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאלאכן16/03/20165 27/02/201717/04/201600:00:00 511600:00:00

לאלאכן16/03/20165 28/02/201717/04/201600:00:00 511700:00:00

לאלאכן16/03/20167 01/03/201717/04/201600:00:00 511800:00:00

לאלאכן29/12/20157 28/02/201717/04/201600:00:00 511900:00:00

לאלאכן29/12/20155 28/02/201717/04/201600:00:00 512000:00:00

לאלאכן29/12/20155 28/02/201717/04/201600:00:00 512100:00:00

לאלאכן29/12/20155 28/02/201717/04/201600:00:00 512200:00:00

לאלאכן29/12/20157 01/03/201717/04/201600:00:00 512300:00:00

לאלאכן29/12/20157 01/03/201717/04/201600:00:00 512400:00:00

לאלא13/08/20130 01/03/201720/02/201700:00:00 512500:00:00

לאלאכן18/08/20161 06/03/201703/11/201600:00:00 5126512600:00:00

לאלא07/04/20161 06/03/201722/01/201700:00:00 5127512700:00:00

לאלא02/02/20150 19/03/201715/02/201600:00:00 512800:00:00

לאלא21/02/20170 19/03/201715/03/201700:00:00 512900:00:00

לאלא12/04/20161 21/03/201715/08/201600:00:00 5130513000:00:00

לאלא06/11/20162 26/03/201702/01/201700:00:00 5131513100:00:00

לאלא29/11/20160 04/04/201701/12/201600:00:00 513200:00:00

לאלא14/02/20160 04/04/201708/05/201600:00:00 513300:00:00

לאלאכן11/07/20160 06/04/201711/08/201600:00:00 513400:00:00

לאלא11/07/20160 06/04/201713/07/201600:00:00 513500:00:00

לאלא28/09/20161 06/04/201716/02/201700:00:00 5136513600:00:00



תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר
הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 
הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך קליטת 
הבקשה להיתר 
במערכת ניהול 

הוועדה

מס' יחידות הדיור 
החדשות בהיתר

 
כלומר תוספת ליח"ד 
המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 
כולל הקלות

האם ההיתר 
כולל שימוש 

חורג

האם ההיתר 
הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 
התכנון והבנייה 

(הליך רישוי בדרך 
מקוצרת), 

תשע"ז - 2017

אין הכוונה 
לתקנות התכנון 
והבניה (היתר 

לעבודה 
מצומצמת), 

תשס"ג-2003

יש להזין מספר בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/01/2017

מס' היתר ברישוי זמין 
(אם קיים)

מס' היתר במערכת 
ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאלא29/11/20161 06/04/201720/02/201700:00:00 5137513700:00:00

לאלא17/04/20160 04/05/201704/05/201700:00:00 513800:00:00

לאלא13/02/20171 15/05/201709/05/201700:00:00 5139513900:00:00

לאלא03/05/20170 17/05/201709/05/201700:00:00 514000:00:00

לאלא21/02/20172 22/05/201724/04/201700:00:00 5141514100:00:00

לאלא18/01/20172 14/06/201726/03/201700:00:00 5142514200:00:00

לאלא17/01/20170 04/07/201719/03/201700:00:00 5143514300:00:00

לאלא14/03/20171 21/06/201711/05/201700:00:00 5144514400:00:00

לאלאכן20/12/20161 28/06/201711/05/201700:00:00 5145514500:00:00

לאלאכן09/01/20171 04/07/201711/05/201700:00:00 5146514600:00:00

לאלא26/02/20170 13/07/201725/05/201700:00:00 5147514700:00:00

לאלא23/05/20171 16/07/201727/06/201700:00:00 5148514800:00:00

לאלא15/07/20150 18/07/201716/02/201700:00:00 514900:00:00

לאלא27/10/20161 18/07/201709/05/201700:00:00 5150515000:00:00

לאלא11/05/20172 19/07/201728/06/201700:00:00 5151515100:00:00

לאלא11/05/20172 19/07/201728/06/201700:00:00 5152515200:00:00

לאלא11/05/20172 19/07/201728/06/201700:00:00 5153515300:00:00

לאלא08/02/20171 26/07/201727/06/201700:00:00 5154515400:00:00

לאלא29/07/20151 26/07/201705/09/201600:00:00 515500:00:00

לאכן18/04/20170 31/07/201711/05/201700:00:00 515600:00:00

לאלא13/07/20171 31/08/201703/08/201700:00:00 5157515700:00:00



תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר
הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 
הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך קליטת 
הבקשה להיתר 
במערכת ניהול 

הוועדה

מס' יחידות הדיור 
החדשות בהיתר

 
כלומר תוספת ליח"ד 
המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 
כולל הקלות

האם ההיתר 
כולל שימוש 

חורג

האם ההיתר 
הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 
התכנון והבנייה 

(הליך רישוי בדרך 
מקוצרת), 

תשע"ז - 2017

אין הכוונה 
לתקנות התכנון 
והבניה (היתר 

לעבודה 
מצומצמת), 

תשס"ג-2003

יש להזין מספר בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/01/2017

מס' היתר ברישוי זמין 
(אם קיים)

מס' היתר במערכת 
ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאלא16/03/20172 31/08/201725/07/201700:00:00 5158515800:00:00

לאלא22/01/20171 31/08/201703/08/201700:00:00 5159515900:00:00

לאלאכן11/07/20160 13/09/201706/09/201700:00:00 516000:00:00

לאלא24/04/20171 13/09/201703/08/201700:00:00 5161516100:00:00

לאלא05/02/20172 27/09/201726/03/201700:00:00 5162516200:00:00

לאלא25/09/20162 28/09/201725/05/201700:00:00 5163516300:00:00

לאלא25/09/20162 28/09/201725/04/201700:00:00 5164516400:00:00

לאלא25/09/20162 28/09/201725/05/201700:00:00 5165516500:00:00

לאלא10/07/20171 28/09/201703/08/201700:00:00 5166516600:00:00

לאלא07/07/20160 01/11/201706/09/201700:00:00 516700:00:00

לאלא05/07/20171 02/11/201703/08/201700:00:00 5168516800:00:00

לאלא11/09/20171 08/11/201715/10/201700:00:00 5169516900:00:00

לאלא10/08/20171 20/11/201706/09/201700:00:00 5170517000:00:00

לאלא08/05/20161 20/11/201706/09/201700:00:00 5171517100:00:00

לאלא11/09/20172 28/11/201731/10/201700:00:00 5172517200:00:00

לאלא22/05/20174 28/11/201726/07/201700:00:00 5173517300:00:00

לאלא22/05/20174 29/11/201726/07/201700:00:00 5174517400:00:00

לאלא22/05/20174 29/11/201726/07/201700:00:00 5175517500:00:00

לאלא22/05/20174 29/11/201726/07/201700:00:00 5176517600:00:00

לאלא19/07/20178 29/11/201703/08/201700:00:00 5177517700:00:00

לאלא23/07/20178 29/11/201703/08/201700:00:00 5178517800:00:00



תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר
הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 
הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך קליטת 
הבקשה להיתר 
במערכת ניהול 

הוועדה

מס' יחידות הדיור 
החדשות בהיתר

 
כלומר תוספת ליח"ד 
המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 
כולל הקלות

האם ההיתר 
כולל שימוש 

חורג

האם ההיתר 
הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 
התכנון והבנייה 

(הליך רישוי בדרך 
מקוצרת), 

תשע"ז - 2017

אין הכוונה 
לתקנות התכנון 
והבניה (היתר 

לעבודה 
מצומצמת), 

תשס"ג-2003

יש להזין מספר בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/01/2017

מס' היתר ברישוי זמין 
(אם קיים)

מס' היתר במערכת 
ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאכן30/08/20170 29/11/201729/11/201700:00:00 517900:00:00

לאלא31/07/20171 04/12/201706/09/201700:00:00 5180518000:00:00

לאלא19/07/20172 04/12/201706/09/201700:00:00 5181518100:00:00

לאלא05/11/20170 07/12/201716/11/201700:00:00 5182518200:00:00

לאלא25/09/20170 10/12/201716/11/201700:00:00 5183518300:00:00

לאלא09/02/20160 21/12/201706/09/201700:00:00 518400:00:00

לאלא09/08/20170 21/12/201706/09/201700:00:00 518500:00:00

לאלא30/03/20141 25/12/201716/11/201700:00:00 518600:00:00

לאלא21/02/20170 31/12/201706/09/201700:00:00 518700:00:00

לאלא14/02/20171 02/01/201826/03/201700:00:00 518800:00:00

לאלא04/09/20174 16/01/201814/12/201700:00:00 5189518900:00:00

לאלא04/09/20174 16/01/201814/12/201700:00:00 5190519000:00:00

לאלא04/09/20178 16/01/201814/12/201700:00:00 5191519100:00:00

לאלא04/09/20178 16/01/201814/12/201700:00:00 5192519200:00:00

לאלא13/09/20171 18/01/201815/11/201700:00:00 5193519300:00:00

לאלא26/11/20170 28/01/201828/11/201700:00:00 5194519400:00:00

לאלא17/01/20180 05/02/201822/01/201800:00:00 519500:00:00

לאלא21/01/20180 05/02/201822/01/201800:00:00 519600:00:00

לאלא03/08/20171 06/02/201806/09/201700:00:00 5197519700:00:00

לאלא21/02/20170 06/02/201806/09/201700:00:00 519800:00:00

לאלא17/01/20170 06/02/201822/01/201700:00:00 5199519900:00:00



תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר
הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 
הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך קליטת 
הבקשה להיתר 
במערכת ניהול 

הוועדה

מס' יחידות הדיור 
החדשות בהיתר

 
כלומר תוספת ליח"ד 
המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 
כולל הקלות

האם ההיתר 
כולל שימוש 

חורג

האם ההיתר 
הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 
התכנון והבנייה 

(הליך רישוי בדרך 
מקוצרת), 

תשע"ז - 2017

אין הכוונה 
לתקנות התכנון 
והבניה (היתר 

לעבודה 
מצומצמת), 

תשס"ג-2003

יש להזין מספר בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/01/2017

מס' היתר ברישוי זמין 
(אם קיים)

מס' היתר במערכת 
ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאלא21/05/20170 18/02/201825/05/201700:00:00 520000:00:00

לאלא05/07/20171 18/02/201806/09/201700:00:00 5201520100:00:00

לאלא16/05/20162 20/02/201808/11/201700:00:00 5202520200:00:00

לאלא13/08/20172 20/02/201808/11/201700:00:00 5203520300:00:00

לאלא11/05/20162 20/02/201808/11/201700:00:00 5204520400:00:00

לאלא27/06/20171 21/02/201824/10/201700:00:00 5205520500:00:00

לאלאכן28/09/20172 14/03/201803/01/201800:00:00 5206520600:00:00

לאלא24/10/20171 18/03/201814/12/201700:00:00 5207520700:00:00

לאלא08/11/20171 25/03/201803/12/201700:00:00 5208520800:00:00


