
העמוד הבא

גזרדוח לשר האוצר על פעילות הוועדה המקומית

2018 שנת 4רבעון - רישוי וביצוע - ' פרק א

. קובץ זה מהווה את הפרק הראשון בדוח לשר האוצר על פעילות הוועדה המקומית

. חודשים3כ "סה - 2018הדוח מתייחס לרבעון הרביעי של שנת 

:הדוח כולל את שני הגליונות הבאים

היתרים. 1

רישוי וביצוע. 2

.תוכן הגיליונות זהה לשנה שעברה

.יש למלא את שני הגליונות בקובץ זה בהתאם להנחיות

.אין לצרף לדוח קבצים נוספים- לתשומת לבכם 

הסבר על הדוח

:(כ שלושה קבצים"סה)שני פרקים ונספח הדוח מכיל 

. ד"יח, 4טפסי , 2טפסי , בקשות להיתר, היתרים: כולל נתוני רישוי וביצוע' פרק א

.כוח אדם, אינטרנט ומחשוב, נציגים, ישיבות, תכניות- כולל את שאר הנושאים ' פרק ב

.2018אוקטובר עד דצמבר –  חודשים 3מסכם תקופה של ' פרק א

.בדומה לדוח השנתי הקודם – 2018כל שנת –  חודש 12מסכם תקופה של ' פרק ב

.אביב והמרכז בלבד-תל, מיועד לוועדות מקומיות במחוזות חיפה- נספח שימושים חורגים - הקובץ השלישי 

bakara_local@iplan.gov.il- שאלות והבהרות בנושא יש להפנות ל

העמוד הבא

mailto:bakara_local@iplan.gov.il


העמוד הבאהעמוד הקודם

2018דצמבר - היתרים שהונפקו במהלך אוקטובר א
.31.12.2018 לתאריך 1.10.2018 שהונפקו בין התאריך רשימת ההיתריםיש לפרט את 

. החודשים הללו3או היתרים שהונפקו שלא במהלך , אין לכלול היתרים שלא הונפקו

.ברשות הרישוי בין אם הופקו באמצעות רישוי זמין ובין אם לאו/שהונפקו בוועדה המקומיתכל ההיתרים יש לכלול את 

.ניתן לפנות לרפרנטי הרישוי של מינהל התכנון בוועדה המקומית או לאגף בקרת ועדות מקומיות, אם עולה צורך בהבהרות נוספות

 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר

 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

, (מקוצרת

2017-  ז"תשע

 הכוונה אין

 התכנון לתקנות

 היתר) והבניה

 לעבודה

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

2011009403/10/1830/01/1708/02/11

2012006022/10/1801/01/1707/02/12

2014012329/10/1824/07/0801/06/14

כן2014013207/10/1817/11/1610/06/14

כן2015017004/10/1807/08/1625/03/15

כן2015026824/10/1824/10/1814/07/151

כן2015028312/11/1813/05/1828/07/15

2015030407/10/1830/01/1708/09/15

כן2015045122/10/1807/05/1730/12/15

כן2016002231/12/1817/12/1824/01/16

2016002307/10/1831/05/1824/01/16

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

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לא/יש להשיב כן



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר

 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

, (מקוצרת

2017-  ז"תשע

 הכוונה אין

 התכנון לתקנות

 היתר) והבניה

 לעבודה

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

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

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לא/יש להשיב כן

2016003612/11/1823/08/1701/02/16

2016004529/10/1825/05/1610/02/161

2016006610/10/1819/06/1802/03/161

כן20160077373329654215/11/1807/05/1723/03/162

כן2017014643262615410/10/1804/02/1825/04/171

20170195753669892901/11/1813/05/1813/06/171

כן2017027169307347310/10/1813/05/1817/10/171

20170281719125412922/10/1804/10/1802/11/171

2017028991249545215/11/1824/10/1812/11/171

2017031488137969422/10/1819/06/1812/12/171

20180013941800377812/11/1812/08/1821/01/181

20180028216311814531/12/1819/06/1806/02/181

כן20180039375492235624/10/1812/08/1818/02/181

20180041773100931328/11/1816/09/1925/02/181

20180042659188181425/11/1804/09/1825/02/181

כן20180048733101413003/10/1812/08/1806/03/182

20180052408126347110/10/1804/09/1813/03/18

20180064373329654215/11/1812/08/1827/03/18

20180065277189531431/12/1816/09/1827/03/181

20180072979105468904/10/1819/06/1810/04/181



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר

 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

, (מקוצרת

2017-  ז"תשע

 הכוונה אין

 התכנון לתקנות

 היתר) והבניה

 לעבודה

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

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

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לא/יש להשיב כן

כן2018007863785781422/10/1812/08/1822/04/181

כן20180079507313304912/11/1807/10/1822/04/182

20180089415507951431/12/1804/10/1808/05/181

20180090761204700215/11/1805/08/1808/05/181

20180110474397753209/12/1812/08/1810/06/181

2018011394573231122/10/1804/09/1812/06/182

כן20180123969735918410/10/1812/08/1819/06/181

20180130204481165320/12/1811/11/1824/06/181

20180139791563906825/11/1824/10/1808/07/181

20180143726664882020/12/1815/11/1810/07/181

20180173232562049108/11/1824/10/1814/08/18



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר

 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

, (מקוצרת

2017-  ז"תשע

 הכוונה אין

 התכנון לתקנות

 היתר) והבניה

 לעבודה

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

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

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לא/יש להשיב כן



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר

 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

, (מקוצרת

2017-  ז"תשע

 הכוונה אין

 התכנון לתקנות

 היתר) והבניה

 לעבודה

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

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

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לא/יש להשיב כן



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר

 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

, (מקוצרת

2017-  ז"תשע

 הכוונה אין

 התכנון לתקנות

 היתר) והבניה

 לעבודה

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

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

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לא/יש להשיב כן



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר

 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

, (מקוצרת

2017-  ז"תשע

 הכוונה אין

 התכנון לתקנות

 היתר) והבניה

 לעבודה

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

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

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לא/יש להשיב כן



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר

 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

, (מקוצרת

2017-  ז"תשע

 הכוונה אין

 התכנון לתקנות

 היתר) והבניה

 לעבודה

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

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

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לא/יש להשיב כן



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר

 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

, (מקוצרת

2017-  ז"תשע

 הכוונה אין

 התכנון לתקנות

 היתר) והבניה

 לעבודה

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

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

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לא/יש להשיב כן



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר

 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

, (מקוצרת

2017-  ז"תשע

 הכוונה אין

 התכנון לתקנות

 היתר) והבניה

 לעבודה

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

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

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לא/יש להשיב כן



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר

 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

, (מקוצרת

2017-  ז"תשע

 הכוונה אין

 התכנון לתקנות

 היתר) והבניה

 לעבודה

, (מצומצמת

2003-ג"תשס
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לא/יש להשיב כן



העמוד הקודם

בכל השדות בעמוד זה יש להזין מספרים שלמים בלבדב

 2018בשלושת החודשים האחרונים של 
(1/10/2018 - 31/12/2018)

בקשות להיתר                      47הוגשו.א

(בין אם הונפק עבורן היתר ובין אם לאו)כלל הבקשות שהוגשו במהלך התקופה 

בקשות להקלות לפי חוק פיצול דירותמתוכן 

לחוק התכנון והבנייה (י) 147סעיף 

היתרים הכוללים הקלות לפי חוק פיצול דירותהונפקו.ב

לחוק התכנון והבנייה (י) 147סעיף 

אישורי תחילת עבודות / 2טפסי        12הונפקו.ג

4טפסי / תעודות גמר 110הונפקו.ג

(גם כאלו שלא הכילו יחידות דיור) שהונפקו 4טפסי / כלל תעודות הגמר 

2016-ו "תשע, (רישוי בנייה)י תקנות התכנון והבנייה "המהוות אישור לאכלוס הבניין עפ- תעודות גמר 

יחידות דיור110שהכילו

העמוד הקודם

רישוי וביצוע



2016-ו "תשע, (רישוי בנייה)י תקנות התכנון והבנייה "המהוות אישור לאכלוס הבניין עפ- תעודות גמר 


