דוח שנתי לשר האוצר על פעילות ועדה מקומית  -שנת 2016
קובץ זה מהווה את הדוח השנתי המוגש לשר האוצר על פעילות הוועדה המקומית.
הדוח מתייחס לשנת  ,2016וכולל את הגליונות הבאים:
 .1רקע
 .2תכניות
 .3עיכובים
 .4תשריטים
 .5היתרים
 .6רישוי ומידע
 .7ישיבות
 .8נציגים
 .9אינטרנט ומחשוב
 .10כח אדם
יש למלא את כל הגליונות בקובץ זה בהתאם להנחיות.
לתשומת לבכם  -אין לצרף לדוח קבצים נוספים.
מינהל התכנון השקיע מאמץ רב בהנגשת והפשטת הקובץ.
שאלות והבהרות בנושא יש להפנות לbakara_local@iplan.gov.il -

1

רקע
שם הוועדה:

הערות והבהרות
על הדוח:

הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות

לוחות זמנים
(כל המועדים  -לא רק בשנת )2016
שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

352-0083436

מקומית

09/06/2014

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :
23/01/2015
03/08/2014

מתן תוקף
מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

03/06/2015

352-0114504
352-0144436

מקומית
מקומית

29/10/2012
17/07/2013

04/11/2012
15/10/2013

07/06/2013
30/05/2014

15/09/2013

24/03/2015
09/02/2015

352-0153551
352-0160796
352-0189597
352-0195495
352-0195602
352-0198432
352-0228072
352-0242107
352-0264754
352-0298935
352-0313106
352-0314021
352-0326421
352-0360834
352-0361832
352-0376913
352-0380246
352-0370858
352-0381962
352-0384099
352-0396358
352-0404152

מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית

29/09/2013
18/07/2013
08/12/2013
09/06/2014
24/02/2014
09/01/2014
18/02/2015
29/12/2014
19/01/2015
31/03/2015
19/07/2015
28/06/2015
30/06/2015
22/12/2015
19/10/2015
24/12/2015
27/12/2015
22/02/2016
13/06/2016
26/01/2016
04/05/2016
13/06/2016

06/04/2014
09/03/2014
29/03/2015
06/07/2014
09/03/2014
07/09/2014
07/06/2015
01/02/2015
01/03/2015
05/07/2015
11/10/2015
03/01/2016
06/09/2015
10/04/2016
06/12/2015
10/04/2016
03/01/2016
13/03/2016
21/06/2016
07/02/2016
10/07/2016
21/06/2016

24/10/2014
12/06/2015
04/09/2015
21/11/2014
15/08/2014
08/05/2015
08/01/2016
26/06/2015
07/08/2015
13/11/2015
11/03/2016
24/02/2017
29/01/2016
12/08/2016
26/02/2016
30/09/2016
22/12/2016
05/08/2016
16/09/2016
27/05/2016
02/09/2016
18/11/2016

22/03/2015

15/10/2015
16/12/2015
21/03/2016
28/05/2015
15/02/2015
15/10/2015

29/11/2015

23/12/2015
16/12/2015
21/03/2016
28/07/2016

22/05/2016
25/12/2016
07/03/2017

19/06/2016
06/12/2016
05/01/2017
07/03/2017
26/12/2016
15/01/2017
06/10/2016

04/12/2016
07/03/2017

לוחות זמנים
(כל המועדים  -לא רק בשנת )2016
שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מתן תוקף
מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :
352-0414656
352-0415158
352-0425157
352-0428045
352-0447821
352-0448050
352-0451898

מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית

10/11/2016
19/06/2016
23/06/2016
07/07/2016
28/11/2016
29/08/2016
04/01/2017

02/04/2017
21/06/2016
10/07/2016
07/08/2016
11/12/2016
13/09/2016
05/02/2017

26/08/2016
17/02/2017
18/05/2017
11/11/2016

20/12/2016

22/02/2017

3

עיכובים בתכניות
רשימת תכניות שאינן מתקדמות בקצב משביע רצון ע"פ הערכת מהנדס הוועדה ("תכניות תקועות"):
תשומת לב :אין לכלול ברשימה תכניות אשר עודכנו בשנת  2016ועל כן נכללו בטבלה "תכניות" בעמוד "2

שם תכנית

מס תכנית

תאריך הגשת התכנית

קרן היסוד  1קרית ביאליק

352-0314021

28/06/2015

רח' החוגלה קרית ביאליק

352-0415158

19/06/2016

סטטוס התכנית

הסיבות העיקריות לעיכוב ע"פ הערכת מהנדס הוועדה

מופקדת לפני דיון לאישור עיכוב ע"י יזם התכנית

לפני הפקדה

המתכנן אינו מתקן את התכנית ע"פ דרישות הועדה המקומית

4

תשריטים
תשריטי חלוקה

במהלך  2016אושרו בוועדה

תשריטי חלוקה.

3

תצ"רים

רשימת התצ"רים שהוגשו ו/או נחתמו על ידי היו"ר במהלך שנת :2016

מס תצ"ר

מס' התכנית אליה
מתייחס התצ"ר

תאריך הגשת התצ"ר
לוועדה

תאריך חתימת היו"ר

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה:
1/11/2016

תש"ח5 /144/

ק144/

22/08/2016

04/09/2016

תש"ח301-0186817/

301-0186817

10/08/2016

04/09/2016

תש"ח/חפאג/ד1249/

חפאג/ד1249/

04/12/2016

08/01/2017

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
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20140171

18/04/2016

02/08/2015

05/03/2014

כן

לא

20140186

30/05/2016

07/02/2016

11/03/2014

כן

לא

20140248

07/04/2016

13/04/2014

30/03/2014

לא

לא

20140621

11/02/2016

22/07/2014

22/07/2014

לא

לא

20140672

13/06/2016

04/01/2015

28/07/2014

כן

לא

20140682

23/02/2016

01/02/2015

30/07/2014

כן

לא

20140824

08/05/2016

07/08/2014

10/08/2014

לא

לא

20140933

29/03/2016

07/09/2014

19/08/2014

לא

לא

20141728

22/02/2016

19/05/2015

16/11/2014

כן

לא

20141875

22/05/2016

29/03/2015

30/11/2014

כן

לא

20142122

24/01/2016

01/03/2015

18/12/2014

כן

לא

20150126

03/01/2016

11/01/2015

04/01/2014

לא

לא

10
8

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20150132

28/03/2016

12/02/2015

29/01/2014

5

לא

לא

20150133

25/08/2016

12/02/2015

29/01/2015

5

לא

לא

20150353

15/05/2016

28/01/2015

21/01/2015

לא

לא

20150500

10/02/2016

07/07/2015

05/02/2015

כן

לא

20150521

07/01/2016

06/09/2015

13/02/2015

כן

לא

20150537

03/02/2016

06/09/2015

15/02/2015

כן

לא

20150573

11/09/2016

19/02/2015

17/02/2015

לא

לא

20150663

19/06/2016

02/08/2015

23/02/2015

כן

כן

20150680

12/07/2016

17/09/2015

25/02/2015

כן

כן

20150739

04/12/2016

03/05/2015

03/03/2015

כן

לא

20150799

21/08/2016

21/06/2015

09/03/2015

כן

כן

20150800

05/01/2016

07/06/2015

09/03/2015

כן

כן

20150810

04/05/2016

29/03/2015

11/03/2015

כן

לא

20150830

28/03/2016

15/03/2015

11/03/2015

לא

לא

20150976

23/02/2016

02/08/2015

22/03/2015

כן

לא

20151048

04/04/2016

05/07/2015

31/03/2015

כן

לא

20151120

11/01/2016

05/07/2015

12/04/2015

כן

לא

20151103

25/05/2016

26/04/2015

16/03/2015

לא

לא

20151161

10/01/2016

26/04/2015

16/03/2015

לא

לא

7

22

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20151226

25/01/2016

05/07/2015

20/04/2015

כן

לא

20151230

01/08/2016

26/04/2015

20/04/2015

לא

לא

20151297

06/07/2016

05/07/2015

29/04/2015

כן

לא

20151373

03/01/2016

05/05/2015

30/04/2015

לא

לא

20151385

29/08/2016

19/05/2016

05/05/2015

9

כן

לא

20151454

11/07/2016

06/09/2015

13/05/2015

9

כן

לא

20151653

06/07/2016

07/06/2015

27/05/2015

לא

לא

20151786

06/07/2016

07/06/2015

27/05/2015

לא

לא

20151811

13/03/2016

16/06/2015

09/06/2015

לא

לא

20151812

07/04/2016

16/06/2015

09/06/2015

לא

לא

20151813

25/05/2016

16/06/2015

04/06/2015

לא

לא

20151814

25/05/2016

16/06/2015

09/06/2015

לא

לא

20151954

03/01/2016

06/09/2015

22/06/2015

כן

לא

20151974

23/02/2016

24/06/2015

21/06/2015

לא

לא

20151978

06/01/2016

24/06/2015

17/06/2015

לא

לא

20151994

04/07/2016

05/07/2015

24/06/2015

כן

כן

20152062

08/03/2016

01/11/2015

28/06/2015

כן

כן

20152095

25/08/2016

06/09/2015

01/07/2015

כן

לא

20152166

31/03/2016

06/07/2015

25/06/2015

לא

לא

34

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20152185

01/08/2016

07/02/2016

07/07/2015

9

כן

לא

20152206

04/12/2016

07/02/2016

08/07/2015

2

כן

לא

20152301

18/09/2016

03/01/2016

13/07/2015

9

כן

לא

20152327

25/05/2016

01/11/2015

15/07/2015

6

כן

לא

20152328

08/11/2016

01/11/2015

15/07/2015

13

כן

לא

20152384

08/03/2016

11/02/2016

20/07/2015

כן

לא

20152390

11/01/2016

04/08/2015

20/07/2015

לא

לא

20152394

15/08/2016

04/08/2015

20/07/2015

לא

לא

20152395

10/04/2016

04/08/2015

20/07/2015

לא

לא

20152397

23/06/2016

04/08/2015

20/07/2015

לא

לא

20152405

02/05/2016

01/11/2015

22/07/2015

8

כן

לא

20152477

30/03/2016

11/10/2015

29/07/2015

22

כן

לא

20152539

04/04/2016

11/10/2015

02/08/2015

22

לא

לא

20152541

10/03/2016

11/10/2015

02/08/2015

כן

כן

20152562

02/08/2016

04/08/2015

22/07/2015

לא

לא

20152673

17/04/2016

01/11/2015

11/08/2015

כן

לא

20152674

19/01/2016

06/12/2015

11/08/2015

כן

כן

20152677

08/03/2016

06/12/2015

11/08/2015

כן

לא

20152687

29/05/2016

06/12/2015

12/08/2015

כן

לא

5

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20152692

06/03/2016

11/10/2015

12/08/2015

כן

לא

20152731

19/06/2016

18/08/2015

06/08/2015

לא

לא

20152734

17/01/2016

18/08/2015

05/08/2015

לא

לא

20152735

09/06/2016

18/08/2015

05/08/2015

לא

לא

20152749

09/06/2016

18/08/2015

05/08/2015

לא

לא

20152757

05/06/2016

18/08/2015

12/08/2015

לא

לא

20152791

15/08/2016

06/09/2015

19/08/2015

לא

לא

20152806

29/09/2016

06/09/2015

19/08/2015

כן

כן

20152872

13/03/2016

06/09/2015

24/08/2015

כן

לא

20152920

02/02/2016

01/09/2015

17/08/2015

כן

לא

20152932

30/05/2016

01/09/2015

26/08/2015

לא

לא

20152935

28/01/2016

01/09/2015

26/08/2015

לא

לא

20152938

28/09/2016

01/09/2015

26/08/2015

לא

לא

20152953

29/02/2016

06/12/2015

31/08/2015

4

כן

לא

20152960

01/06/2016

07/02/2015

01/09/2015

8

כן

לא

20153068

20/04/2016

24/09/2015

01/09/2015

לא

לא

20153070

05/06/2016

24/09/2015

01/09/2015

לא

לא

20153134

16/03/2016

06/12/2015

17/09/2015

לא

לא

20153141

17/01/2016

22/12/2015

20/09/2015

לא

לא

4

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

כן

לא

לא

לא
לא

20153151

23/02/2016

06/12/2015

20/09/2015

20153154

27/01/2016

24/09/2015

17/09/2015

20153155

17/01/2016

24/09/2015

16/09/2015

לא

20153169

19/01/2016

06/12/2015

24/09/2015

כן

לא

20153184

23/02/2016

03/01/2016

24/09/2015

כן

כן

20153202

12/07/2016

19/04/2016

07/10/2015

כן

כן

20153240

06/03/2016

07/02/2016

08/10/2015

כן

לא

20153266

30/05/2016

13/03/2016

11/10/2015

כן

לא

20153297

31/05/2016

06/12/2015

12/10/2015

כן

לא

20153298

07/09/2016

21/06/2016

12/10/2015

כן

לא

20153301

18/12/2016

15/05/2016

12/10/2015

כן

לא

20153308

21/06/2016

01/11/2015

13/10/2015

כן

לא

20153311

24/01/2016

03/01/2016

13/10/2015

כן

לא

20153312

22/05/2016

06/12/2015

14/10/2015

כן

לא

20153429

24/01/2016

21/10/2015

06/10/2015

לא

לא

20153432

25/05/2016

21/10/2015

11/10/2015

לא

לא

20153433

23/05/2016

21/10/2015

11/10/2015

לא

לא

20153434

08/05/2016

21/10/2015

11/10/2015

לא

לא

20153436

30/05/2016

21/10/2015

11/10/2015

לא

לא

2

22

22
23

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20153437

30/05/2016

21/10/2016

11/10/2015

לא

לא

20153456

09/03/2016

03/01/2016

20/10/2015

כן

לא

20153466

03/02/2016

03/01/2016

21/10/2015

כן

לא

20153467

08/03/2016

07/02/2016

21/10/2015

כן

לא

20153468

20/04/2016

06/02/2015

21/10/2015

כן

לא

20153538

30/05/2016

25/10/2015

21/10/2015

לא

לא

20153543

28/03/2016

25/10/2015

21/10/2015

לא

לא

20153565

23/02/2016

06/12/2015

26/10/2015

53

כן

לא

20153566

23/11/2016

21/06/2016

26/10/2015

9

כן

לא

20153599

03/04/2016

07/02/2016

28/10/2015

כן

לא

20153626

03/01/2016

04/11/2015

25/10/2015

לא

לא

20153627

22/02/2016

04/11/2015

29/10/2015

לא

לא

20153658

28/02/2016

06/12/2015

01/11/2015

כן

לא

20153665

07/04/2016

07/02/2016

01/11/2015

כן

לא

20153683

22/05/2016

04/11/2015

02/11/2015

לא

לא

20153685

30/05/2016

04/11/2015

28/10/2015

לא

לא

20153700

19/06/2016

22/05/2016

03/11/2015

כן

לא

20153747

06/07/2016

03/01/2016

11/11/2015

כן

לא

20153750

08/03/2016

03/01/2016

11/11/2015

כן

כן

27

38

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20153852

30/05/2016

07/02/2016

16/11/2015

9

כן

לא

20153853

29/06/2016

03/11/2015

17/11/2015

10

כן

לא

20153856

05/06/2016

06/12/2015

17/11/2015

כן

לא

20153859

05/06/2016

06/12/2015

17/11/2015

כן

לא

20153863

17/01/2016

08/12/2015

04/11/2015

לא

לא

20153864

13/01/2016

24/11/2015

04/11/2015

לא

לא

20153865

29/11/2016

24/11/2015

14/11/2015

לא

לא

20153867

27/01/2016

24/11/2015

04/11/2015

לא

לא

20153868

07/04/2016

03/01/2016

04/11/2015

לא

לא

20153869

25/09/2016

24/11/2015

04/11/2015

לא

לא

20153870

07/02/2016

24/11/2015

25/10/2015

לא

לא

20153873

07/02/2016

24/11/2015

15/11/2015

לא

לא

20153875

14/01/2016

24/11/2015

04/11/2015

לא

לא

20153876

31/03/2016

24/11/2015

15/11/2015

לא

לא

20153877

23/02/2016

24/11/2015

15/11/2015

לא

לא

20153878

08/03/2016

24/11/2015

15/11/2015

לא

לא

20153905

17/01/2016

24/11/2015

15/11/2015

לא

לא

20153949

26/07/2016

07/02/2016

23/11/2015

כן

לא

20153957

19/05/2016

13/03/2016

25/11/2015

כן

לא

22

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

4

כן

לא

כן

כן

כן

לא
לא

20153972

21/12/2016

21/12/2016

06/12/2015

20153993

12/07/2016

07/02/2016

26/11/2015

20154032

06/10/2016

22/03/2016

30/11/2015

20154033

18/04/2016

10/04/2016

30/11/2015

כן

20154041

24/01/2016

03/01/2016

25/11/2015

לא

לא

20154047

04/08/2016

21/06/2016

02/12/2015

כן

לא

20154080

12/12/2016

09/10/2016

03/12/2015

כן

לא

20154107

08/05/2016

13/03/2016

03/12/2015

כן

לא

20154146

19/01/2016

08/12/2015

26/11/2015

לא

לא

20154148

16/03/2016

08/12/2015

07/12/2015

לא

לא

20154150

07/01/2016

08/12/2015

23/11/2015

לא

לא

21054151

08/06/2016

08/12/2015

26/11/2015

לא

לא

20154248

19/05/2016

10/04/2016

16/12/2015

כן

לא

20154249

28/09/2016

22/03/2016

16/12/2015

כן

לא

20154253

19/05/2016

13/03/2016

16/12/2015

כן

לא

20154297

17/03/2016

07/02/2016

21/01/2016

כן

לא

20154298

10/10/2016

22/03/2016

17/12/2015

כן

לא

20154302

10/06/2016

03/01/2016

07/12/2015

כן

לא

20154304

01/03/2016

22/12/2015

15/12/2015

לא

לא

11

8

6

10

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20154306

25/01/2016

22/12/2015

07/12/2015

לא

לא

20154308

15/06/2016

10/05/2016

07/12/2015

לא

לא

20154309

10/02/2016

22/12/2015

07/12/2015

לא

לא

20154310

24/01/2016

22/12/2015

07/12/2015

לא

לא

20154318

14/03/2016

22/12/2015

14/12/2015

לא

לא

20154320

07/02/2016

22/12/2015

17/12/2015

לא

לא

20154322

23/02/2016

22/12/2015

14/12/2015

לא

לא

20154323

28/12/2016

22/12/2015

14/12/2015

לא

לא

20154327

23/05/2016

07/02/2016

20/12/2015

כן

לא

20154328

29/08/2016

18/04/2016

21/12/2015

לא

לא

20154340

22/02/2016

22/12/2015

20/12/2015

לא

לא

20154341

13/06/2016

22/12/2015

10/12/2015

לא

לא

20154342

20/11/2016

22/12/2015

16/12/2015

לא

לא

20154343

06/03/2016

22/12/2015

16/12/2015

לא

לא

20154344

27/01/2016

22/12/2015

07/12/2015

לא

לא

20154345

08/09/2016

10/04/2016

21/12/2015

לא

לא

20154346

09/03/2016

03/01/2016

21/12/2015

לא

לא

20154359

08/03/2016

22/12/2015

23/12/2015

לא

לא

20154397

28/03/2016

03/01/2016

24/12/2015

לא

לא

88

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20154425

06/03/2016

29/12/2015

22/12/2015

לא

לא

20154426

27/10/2016

29/12/2015

21/12/2015

לא

לא

20154427

11/12/2016

29/12/2015

23/12/2015

לא

לא

20154430

13/01/2016

29/12/2015

27/12/2015

לא

לא

20154454

06/11/2016

29/12/2015

29/12/2015

לא

לא

20154457

03/07/2016

13/03/2016

29/12/2015

כן

לא

20160040

20/11/2016

10/04/2016

06/01/2016

כן

כן

20160083

23/06/2016

22/05/2016

11/01/2016

כן

לא

20160107

15/08/2016

13/01/2016

13/01/2016

לא

לא

20160108

26/01/2016

13/01/2016

28/12/2015

לא

לא

20160110

30/05/2016

13/01/2016

13/01/2016

לא

לא

20160111

13/03/2016

20160123

23/02/2016

07/02/2016
13/01/2016

13/01/2016

לא

לא

06/01/2016

לא

לא

20160124

06/03/2016

13/01/2016

13/01/2016

לא

לא

20160126

11/09/2016

13/01/2016

07/01/2016

לא

לא

20160127

20/11/2016

13/01/2016

07/01/2016

לא

לא

20160129

10/02/2016

13/01/2016

06/01/2016

לא

לא

20160130

28/03/2016

13/01/2016

06/01/2016

לא

לא

20160131

06/03/2016

13/01/2016

06/01/2016

לא

לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20160133

07/04/2016

13/01/2016

11/01/2016

לא

לא

20160135

23/02/2016

13/01/2016

11/01/2016

לא

לא

20160136

22/08/2016

13/01/2016

13/01/2016

לא

לא

20160181

04/07/2016

22/05/2015

17/01/2016

כן

לא

20160199

26/10/2016

16/03/2016

19/01/2016

לא

לא

20160202

28/06/2016

22/03/2016

19/01/2016

כן

לא

20160241

17/04/2016

13/03/2016

24/01/2016

כן

לא

20160269

03/07/2016

28/01/2016

06/01/2016

לא

לא

20160270

07/04/2016

28/01/2016

25/01/2016

לא

לא

20160272

03/02/2016

28/01/2016

25/01/2016

לא

לא

20160274

23/02/2016

28/01/2016

20/01/2016

לא

לא

20160275

21/04/2016

28/01/2016

24/01/2016

לא

לא

20160277

04/04/2016

28/01/2016

21/01/2016

לא

לא

20160279

23/02/2016

28/01/2016

21/01/2016

לא

לא

20160282

27/07/2016

28/01/2016

28/01/2016

לא

לא

20160284

17/04/2016

28/01/2016

13/10/2015

לא

לא

20160300

23/02/2016

28/01/2016

27/01/2016

לא

לא

20160335

14/02/2016

28/01/2016

27/01/2016

לא

לא

20160377

17/11/2016

10/07/2016

03/02/2016

כן

כן

44

3

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

לא

לא

כן

לא

כן

לא
לא

20160411

18/04/2016

07/02/2016

04/02/2016

20160432

16/06/2016

10/04/2016

07/02/2016

1

20160451

09/05/2016

10/04/2016

09/02/2016

1

20160455

28/11/2016

10/04/2016

09/02/2016

כן

20160457

06/03/2016

10/04/2016

09/02/2016

לא

לא

20160458

31/03/2016

10/02/2016

09/02/2016

לא

לא

20160462

24/07/2016

10/02/2016

10/02/2016

לא

לא

20160466

02/08/2016

10/02/2016

04/02/2016

לא

לא

20160467

27/10/2016

10/02/2016

10/02/2016

לא

לא

20160471

06/03/2016

10/02/2016

27/01/2016

לא

לא

20160507

05/09/2016

10/02/2016

11/02/2016

98

כן

לא

20160508

30/11/2016

13/04/2016

11/02/2016

22

לא

לא

20160509

01/11/2016

13/04/2016

11/02/2016

22

לא

לא

20160528

04/08/2016

10/04/2016

14/02/2016

26

כן

לא

20160536

28/07/2016

22/05/2016

15/02/2016

1

כן

לא

20160544

01/09/2016

22/05/2016

15/02/2016

כן

לא

20160545

01/09/2016

22/05/2016

15/02/2016

כן

לא

20160546

08/11/2016

22/05/2016

16/02/2016

כן

לא

20160667

22/08/2016

10/04/2016

28/02/2016

כן

לא

33

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

26

כן

לא
לא

20160668

27/06/2016

22/03/2016

28/02/2016

20160671

20/12/2016

29/02/2016

21/02/2016

לא

20160672

27/07/2016

29/02/2016

22/02/2016

לא

לא

20160673

03/04/2016

29/02/2016

22/02/2016

לא

לא

20160676

19/05/2016

29/02/2016

15/02/2016

לא

לא

20160692

06/06/2016

22/05/2016

02/03/2016

כן

לא

20160694

27/07/2016

13/03/2016

02/03/2016

לא

לא

20160704

07/07/2016

13/03/2016

02/03/2016

לא

לא

20160717

02/06/2016

13/03/2016

02/03/2016

לא

כן

20160721

01/05/2016

13/03/2016

02/03/2016

כן

לא

20160742

22/11/2016

21/06/2016

06/03/2016

כן

כן

20160751

28/03/2016

07/03/2016

29/02/2016

לא

לא

20160753

17/04/2016

07/03/2016

07/03/2016

לא

לא

20160754

13/04/2016

07/03/2016

25/02/2016

לא

לא

20160758

27/06/2016

07/03/2016

25/02/2016

לא

לא

20160759

03/04/2016

07/03/2016

25/02/2016

לא

לא

20160762

17/04/2016

07/03/2016

22/02/2016

לא

לא

20160764

17/04/2016

07/03/2016

22/02/2016

לא

לא

20160765

14/04/2016

07/03/2016

21/02/2016

לא

לא

20160769

03/04/2016

07/03/2016

27/02/2016

לא

לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20160776

19/05/2016

10/04/2016

08/03/2016

6

כן

לא

20160779

28/11/2016

22/05/2016

09/03/2016

98

כן

לא

20160837

27/11/2016

10/07/2016

14/03/2016

כן

כן

20160840

15/03/2016

21/06/2016

15/03/2016

כן

לא

20160841

14/04/2016

16/03/2016

13/03/2016

לא

לא

20160846

02/05/2016

16/03/2016

22/02/2016

לא

לא

20160847

28/03/2016

16/03/2016

15/03/2016

לא

לא

20160848

02/05/2016

16/03/2016

08/03/2016

לא

לא

20160851

30/05/2016

16/03/2016

15/03/2016

לא

לא

2010856

27/07/2016

16/03/2016

10/03/2016

לא

לא

20160857

02/06/2016

16/03/2016

08/03/2016

לא

לא

20160859

05/05/2016

16/03/2016

08/03/2016

לא

לא

20160860

02/06/2016

16/03/2016

06/03/2016

לא

לא

20160861

19/06/2016

16/03/2016

06/03/2016

לא

לא

20160862

10/04/2016

16/03/2016

28/02/2016

לא

לא

20160865

02/05/2016

16/03/2016

02/03/2016

לא

לא

20160871

06/12/2016

21/06/2016

16/03/2016

כן

לא

20160949

28/09/2016

21/06/2016

27/03/2016

כן

לא

20160951

01/08/2016

21/06/2016

27/03/2016

כן

לא

20160968

07/08/2016

22/05/2016

28/03/2016

כן

לא

70

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

26

כן

לא
לא

20160969

12/09/2016

21/06/2016

28/03/2016

20161010

19/09/2016

10/04/2016

31/03/2016

לא

20161020

07/08/2016

21/06/2016

03/04/2016

כן

כן

20161049

02/06/2016

13/04/2016

22/03/2016

לא

לא

20161050

30/05/2016

13/04/2016

22/03/2016

לא

לא

20161052

07/11/2016

13/04/2016

27/03/2016

לא

לא

20161053

29/08/2016

13/04/2016

27/03/2016

לא

לא

20161054

15/06/2016

13/04/2016

31/03/2016

לא

לא

20161055

15/08/2016

13/04/2016

29/03/2016

לא

לא

20161061

23/06/2016

13/04/2016

06/04/2016

לא

לא

20161062

01/08/2016

13/04/2016

27/03/2016

לא

לא

20161064

19/05/2016

13/04/2016

27/03/2016

לא

לא

20161066

10/05/2016

13/04/2016

06/04/2016

לא

לא

20161105

04/12/2016

22/05/2016

07/04/2016

כן

לא

20161108

01/05/2016

13/04/2016

05/04/2016

לא

לא

20161109

20/06/2016

13/04/2016

07/04/2016

לא

לא

20161129

07/09/2016

21/06/2016

10/04/2016

כן

לא

20161164

20/06/2016

13/04/2016

13/04/2016

לא

לא

20161166

31/07/2016

22/05/2016

13/04/2016

כן

לא

20161180

07/11/2016

07/08/2016

13/04/2016

כן

לא

2

34

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20161187

28/07/2016

21/06/2016

14/04/2016

כן

כן

20161213

25/08/2016

18/04/2016

14/04/2016

לא

לא

20161214

02/05/2016

18/04/2016

17/04/2016

לא

לא

20161264

15/06/2016

22/05/2016

02/05/2016

לא

לא

20161266

27/07/2016

22/05/2016

02/05/2016

לא

כן

20161274

20/06/2016

08/06/2016

02/05/2016

54

לא

לא

20161287

11/05/2016

04/05/2016

04/05/2016

11

לא

לא

20161290

01/08/2016

04/05/2016

04/05/2016

לא

לא

20161334

12/07/2016

21/06/2016

05/05/2016

כן

לא

20161356

10/11/2016

04/09/2016

08/05/2016

כן

לא

20161379

11/09/2016

10/07/2016

10/05/2016

כן

לא

20161387

13/06/2016

11/05/2016

11/05/2016

לא

לא

20161388

02/06/2016

11/05/2016

11/05/2016

לא

לא

20161390

27/06/2016

11/05/2016

11/05/2016

לא

לא

20161433

05/09/2016

22/05/2016

17/05/2016

לא

לא

20161435

07/07/2016

22/05/2016

15/05/2016

לא

לא

20161437

29/05/2016

22/05/2016

18/05/2016

לא

לא

20161447

18/09/2016

22/05/2016

18/05/2016

לא

לא

20161448

03/07/2016

22/05/2016

18/05/2016

לא

לא

20161521

03/07/2016

22/05/2016

22/05/2016

לא

לא

4

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20161522

27/07/2016

22/05/2016

19/05/2016

לא

לא

20161523

05/09/2016

22/05/2016

22/05/2016

לא

לא

21061525

15/06/2016

22/05/2016

22/05/2016

לא

לא

20161637

05/09/2016

07/08/2016

01/06/2016

כן

לא

20161691

04/12/2016

09/10/2016

05/06/2016

כן

לא

20161715

08/06/2016

08/06/2016

06/06/2016

לא

לא

20161716

19/06/2016

08/06/2016

06/06/2016

לא

לא

20161717

28/06/2016

08/06/2016

06/06/2016

לא

לא

20161718

17/08/2016

08/06/2016

06/06/2016

לא

לא

20161719

02/11/2016

08/06/2016

06/06/2016

לא

כן

20161720

08/06/2016

08/06/2016

06/06/2016

לא

לא

20161721

25/09/2016

08/06/2016

07/06/2016

לא

לא

20161829

02/08/2016

21/06/2016

06/06/2016

לא

לא

20161830

07/08/2016

21/06/2016

09/06/2016

לא

לא

20161831

07/08/2016

21/06/2016

14/06/2016

לא

לא

20161832

07/08/2016

21/06/2016

13/06/2016

לא

לא

20161833

06/07/2016

21/06/2016

09/06/2016

לא

לא

20161834

27/07/2016

21/06/2016

06/06/2016

לא

לא

20161876

21/08/2016

21/06/2016

20/06/2016

לא

לא

20161893

25/08/2016

10/07/2016

22/06/2016

כן

לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20161951

24/11/2016

09/10/2016

26/06/2016

כן

לא

20161989

30/08/2016

10/07/2016

29/06/2016

לא

לא

20161992

07/08/2016

12/07/2016

22/06/2016

לא

לא

20161994

27/11/2016

12/07/2016

20/06/2016

לא

לא

20162009

24/11/2016

12/07/2016

19/06/2016

לא

לא

20162034

27/11/2016

12/07/2016

22/06/2016

לא

לא

20162057

04/09/2016

07/08/2016

04/07/2016

כן

לא

20162070

27/10/2016

04/09/2016

06/07/2016

כן

לא

20162072

18/07/2016

12/07/2016

06/07/2016

לא

לא

20162075

13/07/2016

12/07/2016

06/07/2016

לא

לא

20162145

24/11/2016

09/10/2016

13/07/2016

כן

לא

20162221

06/09/2016

19/07/2016

19/07/2016

לא

לא

20162222

31/07/2016

19/07/2016

19/07/2016

לא

לא

20162225

17/11/2016

19/07/2016

14/07/2016

לא

לא

20162228

26/10/2016

19/07/2016

19/07/2016

לא

לא

20162229

05/09/2016

19/07/2016

14/07/2016

לא

לא

20162290

05/09/2016

19/07/2016

14/07/2016

לא

לא

20162336

27/12/2016

07/08/2016

27/07/2016

4

לא

לא

20162341

23/11/2016

08/11/2016

27/07/2016

58

כן

לא

20162424

20/12/2016

08/11/2016

01/08/2016

כן

לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20162450

18/09/2016

04/08/2016

19/07/2016

לא

לא

20162452

08/09/2016

04/08/2016

24/07/2016

לא

לא

20162453

25/09/2016

04/08/2016

24/07/2016

לא

לא

20162455

19/09/2016

04/08/2016

24/07/2016

לא

לא

20162457

15/08/2016

04/08/2016

02/08/2016

לא

לא

20162460

25/09/2016

04/08/2016

28/07/2016

לא

לא

20162461

07/11/2016

04/08/2016

01/08/2016

לא

לא

20162462

17/11/2016

04/08/2016

01/08/2016

לא

לא

20162464

05/09/2016

04/08/2016

27/07/2016

לא

לא

20162465

22/11/2016

04/08/2016

27/07/2016

לא

לא

20162466

25/09/2016

04/08/2016

27/07/2016

לא

לא

20162467

17/08/2016

04/08/2016

03/08/2016

לא

לא

20162495

04/08/2016

04/08/2016

04/08/2016

לא

לא

20162500

07/08/2016

04/08/2016

04/08/2016

לא

לא

20162709

19/09/2016

23/08/2016

08/08/2016

לא

לא

20162710

30/08/2016

23/08/2016

08/08/2016

לא

לא

20162711

28/09/2016

23/08/2016

16/08/2016

לא

לא

20162931

20/09/2016

13/09/2016

06/09/2016

לא

לא

20162934

26/09/2016

13/09/2016

06/09/2016

לא

לא

20162935

07/11/2016

13/09/2016

21/08/2016

לא

לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20162939

18/12/2016

13/09/2016

24/08/2016

לא

לא

20162945

17/11/2016

13/09/2016

23/08/2016

לא

לא

20162946

20/09/2016

13/09/2016

07/09/2016

לא

לא

20162950

09/10/2016

13/09/2016

03/08/2016

לא

לא

20162952

22/11/2016

13/09/2016

30/08/2016

לא

לא

20162954

18/09/2016

13/09/2016

07/09/2016

לא

לא

20162965

07/11/2016

13/09/2016

01/09/2016

לא

לא

20162968

07/11/2016

13/09/2016

07/09/2016

לא

לא

20163047

01/11/2016

14/09/2016

30/08/2016

לא

לא

20163054

26/09/2016

14/09/2016

14/09/2016

לא

לא

20163165

17/11/2016

29/09/2016

15/09/2016

לא

לא

20163216

22/11/2016

29/09/2016

15/09/2016

לא

לא

20163227

06/12/2016

29/09/2016

21/09/2016

לא

לא

20163228

28/12/2016

29/09/2016

26/09/2016

לא

לא

20163231

01/11/2016

29/09/2016

26/09/2016

לא

לא

20163235

27/10/2016

29/09/2016

15/09/2016

לא

לא

20163237

29/09/2016

29/09/2016

29/09/2016

לא

לא

20163368

04/12/2016

13/10/2016

26/09/2016

לא

לא

20163369

22/11/2016

13/10/2016

13/10/2016

לא

לא

20163370

29/11/2016

13/10/2016

28/09/2016

לא

לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין
(אם קיים)

תאריך קליטת
תאריך הנפקת ההיתר תאריך החלטת
הוועדה לאשר את הבקשה להיתר
במערכת ניהול
ההיתר
הוועדה
רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
(אם הוזנו במערכת)
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

20163376

22/11/2016

13/10/2016

28/09/2016

לא

לא

20163377

11/12/2016

13/10/2016

26/09/2016

לא

לא

20163583

23/11/2016

09/11/2016

09/11/2016

לא

לא

20163594

11/12/2016

09/11/2016

09/11/2016

לא

לא

20163598

28/11/2016

09/11/2016

09/11/2016

לא

לא

20163772

06/12/2016

23/11/2016

23/11/2016

לא

לא

20163852

21/12/2016

06/12/2016

28/11/2016

כן

לא

6

רישוי ומידע

בכל השדות בעמוד זה יש להזין מספרים שלמים בלבד

בשנת :2016
בקשות לתיק מידע להיתר

א .הוגשו

543

ב .נמסרו

543

ג .הוגשו

685

ד .הונפקו

5

טפסי  / 2אישורי תחילת עבודות

ה .הונפקו

35

תעודות גמר  /טפסי  ,4אשר הכילו סה"כ 433

הכוונה לתיק מידע (מפורט) להיתר ולא רק לדף מידע כללי כמוגדר בסעיף 119א

תיקי מידע להיתר
הכוונה לתיק מידע (מפורט) להיתר ולא רק לדף מידע כללי כמוגדר בסעיף 119א

בקשות להיתר
הכוונה לכלל הבקשות שהוגשו בשנת ( 2016בין אם הונפק עבורן היתר ובין אם לאו)

)תעודות גמר  -עפ"י תקנות הרישוי התשע"ו(

יחידות דיור

העמוד הקודם

7

ישיבות
יש לפרט את כל הישיבות שנערכו בשנת  - 2016מליאה ,ועדת משנה או רשות הרישוי.

סוג
ישיבה

לוחות זמנים

תאריך הפצת
סדר יום

מספר
ישיבה
יש לבחור:
מליאה,
ועדת משנה
או רשות
רישוי

סך חברי
ועדה

תאריך הפצת
תאריך הישיבה
החלטות

תאריך הפצת
פרוטוקול
ישיבה

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי,
לדוגמה1/1/2016 :

סה"כ
חברי
ועדה
ממונים
(כולל
יו"ר)

נוכחות

סה"כ
חברי
ועדה
נוכחים
(כולל
יו"ר)

יו"ר או מ"מ
קבוע

מהנדס

נציג לשכת
התכנון
המחוזית

נציג מתוך
נציג נוסף א'
פנקס
של שר
המהנדסים
האוצר
והאדריכלים

בעמודות אלו
יש להזין מספר
שלם

נציג השר
להגנת
הסביבה

נציג שר
הבינוי
והשיכון

נציג שר
הבריאות

נציג השר
לבטחון פנים

נציג שר
התחבורה

נציג רשות
מקרקעי
ישראל

בוועדה עם מועצה אזורית
בלבד:
נציג הרשות
הארצית
לכבאות
נציג רשות
נציג שר
והצלה
החקלאות הטבע והגנים

בעמודות אלו יש לבחור :נוכח  ,נעדר או לא מונה

 2016001מליאה

28/12/2016

03/01/2016

06/01/2016

10/01/2016

17

 7נוכח

נוכח

נוכח

לא מונה

לא מונה

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נוכח

נעדר

 2016002מליאה

31/01/2016

07/02/2016

14/02/2016

14/02/2016

17

 6נוכח

נוכח

נוכח

לא מונה

לא מונה

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נוכח

נוכח

 2016003מליאה

07/03/2016

13/03/2016

17/03/2016

17/03/2016

17

 8נוכח

נוכח

נוכח

לא מונה

לא מונה

נוכח

נעדר

נוכח

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

 2016004מליאה

05/04/2016

10/04/2016

14/04/2016

14/04/2016

17

 9נוכח

נוכח

נוכח

לא מונה

לא מונה

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

 2016005מליאה

10/05/2016

22/05/2016

26/05/2016

25/05/2016

17

 9נוכח

נוכח

נוכח

לא מונה

לא מונה

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נוכח

נעדר

 2016007מליאה

04/07/2016

10/07/2016

18/07/2016

14/07/2016

17

 6נוכח

נוכח

נוכח

לא מונה

לא מונה

נעדר

נעדר

נוכח

נעדר

נעדר

נוכח

נוכח

 2016008מליאה

29/08/2016

04/09/2016

14/09/2016

13/09/2016

17

 9נוכח

נעדר

נוכח

לא מונה

לא מונה

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נוכח

נעדר

 2016009מליאה

27/09/2016

09/10/2016

11/10/2016

10/10/2016

17

 8נוכח

נוכח

נוכח

לא מונה

לא מונה

נוכח

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נוכח

נעדר

 2016010מליאה

05/12/2016

11/12/2016

16/12/2016

15/12/2016

17

 10נוכח

נוכח

נוכח

לא מונה

לא מונה

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נוכח

נעדר

20160001

ועדת משנה

14/03/2016

22/03/2016

28/03/2016

7 31/03/2016

 5נוכח

נוכח

נוכח

לא מונה

לא מונה

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

20160002

ועדת משנה

16/03/2016

21/06/2016

22/06/2016

7 29/06/2016

 5נוכח

נוכח

נעדר

לא מונה

לא מונה

נעדר

נעדר

נוכח

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

20160003

ועדת משנה

03/08/2016

07/08/2016

09/08/2016

7 11/08/2016

 3נוכח

נוכח

נעדר

לא מונה

לא מונה

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

20160004

ועדת משנה

02/11/2016

08/11/2016

09/11/2016

7 10/11/2016

 3נוכח

נוכח

נעדר

לא מונה

לא מונה

נעדר

נעדר

נוכח

נעדר

נעדר

נעדר

נעדר

20160001

רשות רישוי

13/01/2016

14/01/2016

19/01/2016

נוכח

נוכח

20160002

רשות רישוי

28/01/2016

31/01/2016

02/02/2016

נוכח

נוכח

20160003

רשות רישוי

10/02/2016

14/02/2016

15/02/2016

נוכח

נוכח

20160004

רשות רישוי

29/02/2016

02/03/2016

03/03/2016

נוכח

נוכח

20160005

רשות רישוי

07/03/2016

08/03/2016

14/03/2016

נוכח

נוכח

20160006

רשות רישוי

16/03/2016

17/03/2016

17/03/2016

נוכח

נוכח

20160007

רשות רישוי

13/04/2016

19/04/2016

20/04/2016

נוכח

נוכח

20160008

רשות רישוי

18/04/2016

18/04/2016

20/04/2016

נוכח

נוכח

20160009

רשות רישוי

04/05/2016

05/05/2016

05/05/2016

נוכח

נוכח

20160010

רשות רישוי

11/05/2016

16/05/2016

18/05/2016

נוכח

נוכח

סוג
ישיבה

לוחות זמנים

תאריך הפצת
סדר יום

מספר
ישיבה
יש לבחור:
מליאה,
ועדת משנה
או רשות
רישוי

סך חברי
ועדה

תאריך הפצת
תאריך הישיבה
החלטות

תאריך הפצת
פרוטוקול
ישיבה

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי,
לדוגמה1/1/2016 :

סה"כ
חברי
ועדה
ממונים
(כולל
יו"ר)

סה"כ
חברי
ועדה
נוכחים
(כולל
יו"ר)

נוכחות
יו"ר או מ"מ
קבוע

מהנדס

בעמודות אלו
יש להזין מספר
שלם

נציג לשכת
התכנון
המחוזית

נציג מתוך
נציג נוסף א'
פנקס
של שר
המהנדסים
האוצר
והאדריכלים

נציג השר
להגנת
הסביבה

נציג שר
הבינוי
והשיכון

נציג שר
הבריאות

נציג השר
לבטחון פנים

נציג שר
התחבורה

בעמודות אלו יש לבחור :נוכח  ,נעדר או לא מונה

20160011

רשות רישוי

22/05/2016

24/05/2016

24/05/2016

נוכח

נוכח

20160012

רשות רישוי

08/06/2016

09/06/2016

09/06/2016

נוכח

נוכח

20160013

רשות רישוי

21/06/2016

22/06/2016

26/06/2016

נוכח

נוכח

20160014

רשות רישוי

12/07/2016

13/07/2016

27/07/2016

נוכח

נוכח

20160015

רשות רישוי

19/07/2016

26/07/2016

27/07/2016

נוכח

נוכח

20160016

רשות רישוי

04/08/2016

04/08/2016

08/08/2016

נוכח

נוכח

20160017

רשות רישוי

23/08/2016

29/08/2016

11/09/2016

נוכח

נוכח

20160018

רשות רישוי

13/09/2016

15/09/2016

15/09/2016

נוכח

נוכח

20160019

רשות רישוי

14/09/2016

21/09/2016

18/09/2016

נוכח

נוכח

20160020

רשות רישוי

29/09/2016

05/10/2016

13/10/2016

נוכח

נוכח

20160021

רשות רישוי

13/10/2016

25/10/2016

13/10/2016

נוכח

נוכח

20160022

רשות רישוי

09/11/2016

10/11/2016

10/11/2016

נוכח

נוכח

20160023

רשות רישוי

23/11/2016

29/11/2016

29/11/2016

נוכח

נוכח

20160024

רשות רישוי

06/12/2016

11/12/2016

15/12/2016

נוכח

נוכח

20160025

רשות רישוי

25/12/2016

28/12/2016

29/12/2016

נוכח

נוכח

נציג רשות
מקרקעי
ישראל

בוועדה עם מועצה אזורית
בלבד:
נציג הרשות
הארצית
לכבאות
נציג רשות
נציג שר
והצלה
החקלאות הטבע והגנים

8

נציגים בישיבות
יש לפרט את הנציגים בעלי הדעה המייעצת שהוזמנו בשנת  2016לישיבות הוועדה.
במידת הצורך ,ניתן להוסיף שמות נוספים בסוף הרשימה.

שם מלא

נציג
נציג לשכת התכנון המחוזית

צילה יוסף

נציג מתוך פנקס המהנדסים והאדריכלים

אין

נציג נוסף א' של שר האוצר

אין

נציג השר להגנת הסביבה

נורית שטורך

נציג שר הבינוי והשיכון

משה גוטובניק

נציג שר הבריאות

לילה יעקב/מיכל דנציגר

נציג השר לבטחון פנים

מפקד תחנת משטרת זבולון

נציג שר התחבורה

עירית שפרבר

נציג רשות מקרקעי ישראל

אופיר בן בוחר

נציג הרשות הארצית לכבאות והצלה

מוטי טורמן

נציג שר החקלאות

בוועדה עם מועצה אזורית

אין

נציג רשות הטבע והגנים בוועדה עם מועצה אזורית אין

הערות נוספות

9

אינטרנט ומחשוב
א .האם קיימת בוועדה מערכת ?GIS

כן

בחירה :כן/לא/חלקי

ב .האם קיים תצ"א של כל מרחב התכנון?

כן

בחירה :כן/לא/חלקי

מהי שנת העדכון של התצ"א?

ג .האם קיים ארכיב סרוק של תכנון (תכניות) ורישוי (תיקי בניין)?

2016
כן

יש להזין שנה בארבע ספרות

בחירה :כן/לא/חלקי

ד .האם אתר האינטרנט של הוועדה או הרשות כולל את המידע הבא?
 1הנחיות מרחביות לעבודות הפטורות מהיתר

כן

בחירה :כן/לא/חלקי

 2הנחיות מרחביות כלליות (לא רק לעבודות פטורות מהיתר)

כן

בחירה :כן/לא/חלקי

אם כן ,פרט:

 3הודעות תכנון על פי חוק התכנון והבנייה

כן

בחירה :כן/לא/חלקי

 4הודעות רישוי על פי חוק התכנון והבנייה

כן

בחירה :כן/לא/חלקי

 5סדר יום

כן

בחירה :כן/לא/חלקי

 6מסמך החלטות

כן

בחירה :כן/לא/חלקי

 7פרוטוקול ישיבה

כן

בחירה :כן/לא/חלקי

ה .כתובת אתר האינטרנט של הוועדה

www.vkrayot.co.il

הערות נוספות:
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כח אדם
יש לפרט את רשימת העובדים בוועדה נכון ל.31.12.2016-
יש לכלול בטבלה עובדים העוסקים ברישוי ,תכנון ,מידע ,ניהול וועדה ,פיקוח ותביעה.
אין לכלול בטבלה עובדים העוסקים בנושאי רישוי עסקים ,תשתיות ,בנייה ציבורית ,שפ"ע ואיכות סביבה.
עובד הממלא מספר תפקידים בוועדה  -יש למלא את שמו מספר פעמים ,עבור כל אחד מתפקידיו.

שם פרטי

שם משפחה

תפקיד

אופן העסקה

יש לבחור מתוך
הרשימה

יש לבחור מתוך
הרשימה

היקף משרה
(באחוזים)

השכלה
למשל :מהנדס,
הנדסאי אזרחי,
אדריכל ,גאוגרף,
מתכנן ערים ,וכו'.

תאריך תחילת
תפקיד
יש להזין תאריך
מופרד בקווים נטויים.
דוגמה1/12/2016 :

אורן

אזרד

אחר

עובד רשות או ועדה

100%

01/05/2003

אורנה

פוטוצקי

מזכירות  -אחר

עובד רשות או ועדה

100%

07/10/2007

יונה

טויטו

מזכירות הוועדה

עובד רשות או ועדה

100%

26/07/1987

משה

יבין

מהנדס וועדה

עובד רשות או ועדה

100%

21/11/1999

רימונה

אלבז

גבייה  /אגרות  /היטלים עובד רשות או ועדה

100%

23/10/2011

שמעון

בארי

תכנון  -מנהל/אדריכל

עובד רשות או ועדה

100%

08/11/1994

נחמה

שובל

רישוי  -מנהל

עובד רשות או ועדה

100%

31/10/1993

מיכה

בן ימיני

פיקוח  -מפקח

עובד רשות או ועדה

100%

09/11/2008

דניאל

גרושקה

פיקוח  -מפקח

עובד רשות או ועדה

100%

01/02/1998

צבר

ברוך

פיקוח  -מנהל

עובד רשות או ועדה

100%

04/08/1997

צביה

שופמן

תכנון  -בודק תכניות

עובד רשות או ועדה

100%

01/02/2015

מור

גנון

אחר

עובד רשות או ועדה

100%

01/01/2016

ויקטוריה

אנוחין

אחר

עובד רשות או ועדה

100%

01/01/2016

רעות

רווח

רישוי  -בודק היתרים

עובד רשות או ועדה

100%

01/02/2015

אברבך

מידע  -מידען

עובד רשות או ועדה

100%

10/03/2015

יוליה

שקרמן

רישוי  -בודק היתרים

עובד רשות או ועדה

100%

09/08/2015

איריס

דהן

פיקוח  -מפקח

עובד רשות או ועדה

100%

01/09/2015

אתי

אזולאי חבר

פיקוח  -מפקח

עובד רשות או ועדה

100%

15/03/2015

סיון

אילן כהן

פיקוח  -מפקח

עובד רשות או ועדה

100%

15/03/2015

ליאת

הערות

שם פרטי

עומרי
מיטל

העמוד הקודם

שם משפחה

תפקיד

אופן העסקה

יש לבחור מתוך
הרשימה

יש לבחור מתוך
הרשימה

היקף משרה
(באחוזים)

השכלה
למשל :מהנדס,
הנדסאי אזרחי,
אדריכל ,גאוגרף,
מתכנן ערים ,וכו'.

תאריך תחילת
תפקיד
יש להזין תאריך
מופרד בקווים נטויים.
דוגמה1/12/2016 :

שלתיאל

פיקוח  -מפקח

עובד רשות או ועדה

100%

01/10/2016

גרשון

מידע  -מידען

עובד רשות או ועדה

100%

01/09/2016

הערות

