
היתרים שהונפקו במהלך ינואר - יוני 2019
יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בין התאריך 1.1.2019 לתאריך 30.6.2019.

אין לכלול היתרים שלא הונפקו, או היתרים שהונפקו שלא במהלך 6 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

לאלאכן2014019330/01/201904/01/201518/03/2014

לאלאלא2016027617/03/201920/12/201721/01/2016

לאלאכן2016183607/03/201911/12/201716/06/20168

לאלאכן2016279728/05/201908/08/201729/08/20166

לאכןלא2016310831/01/201905/02/201718/09/2016

לאלאכן2017061528/02/201909/07/201721/02/20179

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/10/2018

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: 01/10/2018

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאלאכן2017102506/06/201908/08/201726/03/2017

לאלאכן201725093954753359-128/05/201922/10/201723/07/20179

לאלאלא201728875026054235-111/02/201922/08/201721/08/2017

לאלאכן2017297302/05/201907/01/201830/08/20179

לאלאלא2017302816/04/201905/09/201731/08/2017

לאלאכן2017319929/05/201904/02/201824/09/201712

לאלאלא201732167855100366-228/01/201918/09/201718/09/2017

לאלאכן2017327802/01/201917/12/201728/09/20175

לאלאכן201738601874035890-117/03/201915/01/201929/11/2017

לאלאכן2017396013/03/201906/03/201810/12/201710

לאלאלא2017402629/01/201917/12/201717/12/2017

לאלאלא201800216544625439-520/01/201903/01/201801/01/2018

לאלאכן2018017608/01/201908/05/201815/01/201817

לאלאכן2018019412/02/201915/04/201815/01/20185



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: 01/10/2018

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאלאכן201803421770166104-212/02/201905/08/201828/01/201814

לאלאלא2018036155742493-107/03/201920/03/201829/01/2018

לאלאכן201803854004635468-210/01/201910/07/201829/01/201813

לאלאלא2018046024/03/201906/02/201806/02/2018

לאלאלא20180559973990107416/01/201908/05/201814/02/2018

לאלאלא20180590145862082231/03/201924/10/201809/08/2018

לאלאכן20180616947293624012/05/201923/08/201819/02/20185

לאלאלא2018062208/01/201920/02/201814/02/2018

לאלאלא201806743954497213-228/01/201924/10/201822/02/2018

לאכןלא20180951335175588005/06/201911/12/201822/03/2018

לאלאכן201809829042035936-116/05/201923/08/201827/03/2018

לאלאכן201810497179819336-121/02/201923/08/201809/04/20181

לאלאלא201811677183506251-116/06/201903/07/201822/04/2018

לאלאלא20181168446399318113/06/201931/07/201822/04/2018



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: 01/10/2018

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאלאלא201813149302026426-101/04/201901/05/201801/05/2018

לאכןלא201813166815890194-121/02/201903/10/201802/05/2018

לאלאכן20181342410026183-131/03/201913/11/201803/05/2018

לאלאכן2018145262032219711/02/201911/12/201816/05/2018

לאלאלא2018154606/01/201903/06/201824/05/2018

לאלאלא201815612519048339/128/01/201902/10/201827/05/2018

לאלאכן20181576642005558816/01/201913/11/201828/05/2018

לאלאכן201816349589596312-114/04/201911/12/201831/05/2018

לאלאלא201816538293497383-408/04/201921/11/201804/06/2018

לאלאלא201817532803344928-121/02/201911/12/201811/06/2018

לאלאלא201817946227224904-113/02/201924/10/201814/06/2018

לאלאכן201818795092749487-207/02/201911/12/201821/06/2018

לאלאכן201820133210878543-125/02/201903/10/201801/07/20186

לאלאכן201820311436698182-210/04/201905/08/201802/07/2018



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: 01/10/2018

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאלאלא201820441643417825-116/04/201929/08/201803/07/2018

לאלאכן20182080400374107721/04/201905/03/201908/07/2018

לאלאלא2018208628/03/201910/07/201808/07/20182

לאלאלא201821067803187149-128/03/201911/12/201810/07/2018

לאלאלא201821577913208004-111/02/201924/10/201815/07/2018

לאלאלא201821871584393443-231/01/201924/10/201816/07/2018

לאלאלא201823081296978078-111/03/201924/10/201826/07/2018

לאלאלא2018231710/04/201931/12/201829/07/2018

לאלאלא201823351991007251-203/03/201924/10/201830/07/2018

לאלאלא201823391407438364-117/03/201931/07/201830/07/2018

לאלאלא2018234112/03/201931/07/201830/07/2018

לאלאלא201823444618484522-116/05/201915/01/201930/07/2018

לאלאלא20182432843264829003/02/201907/08/201807/08/2018

לאלאכן201824748032455006-114/02/201911/12/201809/08/2018



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: 01/10/2018

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאלאלא20182475620759481-522/01/201924/10/201809/08/2018

לאלאלא201824885857887152-131/01/201913/11/201812/08/2018

לאלאלא201825099195732110-211/03/201902/10/201814/08/2018

לאלאלא201825678243286294-128/02/201921/11/201819/08/2018

לאלאלא2018257142458566527/02/201902/10/201819/08/2018

לאלאלא2018259530/01/201921/08/201821/08/2018

לאלאלא2018259628/05/201921/08/201821/08/2018

לאלאלא20182633132579830-121/04/201911/12/201823/08/2018

לאלאלא20182717804968188504/04/201921/11/201829/08/2018

לאלאכן2018283699555004024/03/201912/02/201917/09/2018

לאלאלא2018285904/06/201902/10/201802/10/2018

לאלאלא201828976671497440-107/01/201913/11/201804/10/20188

לאלאלא20182904464097054728/05/201908/01/201904/10/2018

לאלאלא201829266985137964-101/04/201920/02/201907/10/2018



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: 01/10/2018

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאלאלא201829522345747271-116/01/201911/12/201809/10/2018

לאלאלא201829534156556633-117/03/201910/10/201810/10/2018

לאלאלא201829813414289364-105/02/201911/12/201811/10/2018

לאלאכן201830914699918360-108/04/201915/01/201921/10/2018

לאלאלא201831187120399603-208/04/201924/10/201823/10/2018

לאלאלא201831348156396344-102/06/201906/03/201925/10/2018

לאלאלא201832759129553578-129/01/201913/11/201806/11/2018

לאלאלא201833111648247487-317/03/201920/02/201911/11/2018

לאלאלא20183315271751774807/03/201906/02/201911/11/2018

לאלאלא201833569727626712-119/05/201921/11/201813/11/2018

לאלאלא20183358125364859718/04/201911/12/201814/11/2018

לאלאלא201833789413120011-221/02/201927/01/201915/11/2018

לאלאלא20183393293521831308/04/201906/03/201918/11/2018

לאלאכן20183408225563191910/04/201912/02/201918/11/2018



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: 01/10/2018

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאלאכן201834239361139809-121/04/201912/02/201919/11/2018

לאלאכן201835312765308158-131/03/201912/02/201929/11/2018

לאלאכן2018354738350239021/01/201915/01/201929/11/2018

לאלאלא2018355075164354130/05/201920/02/201929/11/2018

לאלאלא201835714180634792-111/03/201927/01/201902/12/2018

לאלאלא20183609780036717-129/04/201927/01/201905/12/2018

לאלאלא20183610204740988518/03/201906/02/201905/12/2018

לאלאלא20183656573476164425/06/201920/02/201910/12/2018

לאלאלא2018366616/01/201911/12/201810/12/2018

לאלאלא20183766984114472129/04/201906/03/201919/12/2018

לאלאלא20183817377350477530/01/201915/01/201924/12/2018

לאלאכן20183832614882081-129/04/201905/03/201925/12/2018

לאלאלא2019000628/01/201908/01/201902/01/2019

לאלאלא20190084243786895721/04/201906/02/201908/01/2019



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: 01/10/2018

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאלאכן201901387070125664-128/03/201905/03/201913/01/2019

לאלאלא20190242283597366-112/02/201927/01/201923/01/2019

לאלאלא2019024426/06/201927/01/201923/01/2019

לאלאלא201902902938723765-104/04/201920/02/201924/01/2019

לאלאלא2019043614/02/201906/02/201906/02/2019

לאלאלא201905859025295091-114/05/201920/02/201919/02/2019

לאלאכן20190643494044368125/06/201914/04/201925/02/2019

לאלאלא20190649774118308513/03/201926/02/201925/02/2019

לאלאלא2019065905/03/201926/02/201926/02/2019

לאלאלא2019066021/05/201926/02/201926/02/2019

לאלאלא20190762482933657328/05/201910/04/201907/03/2019

לאלאלא201908826385738651-128/05/201907/05/201918/03/2019

לאלאלא2019098114/04/201901/04/201928/03/2019

לאלאלא2019098214/04/201901/04/201928/03/2019



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: 01/10/2018

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא

לאלאלא2019099312/05/201901/04/201931/03/2019

לאלאלא201910237085991708-128/05/201907/05/201903/04/2019

לאלאלא2019107810/04/201910/04/201908/04/2019

לאלאלא20191113851606334028/04/201914/04/201911/04/2019

לאלאלא2019114096506380312/06/201907/05/201915/04/2019

לאלאלא20191166246016830821/05/201917/04/201917/04/2019

לאלאלא20191227278456799802/06/201921/05/201930/04/2019

לאלאלא201915807209884054-112/06/201904/06/201929/05/2019

לאלאלא20191645358767464230/06/201904/06/201903/06/2019

לאלאלא2019179427/06/201919/06/201919/06/2019


