
העמוד הבא

גזרדוח לשר הפנים על פעילות הוועדה המקומית

. קובץ זה מהווה דוח עיתי לשר הפנים ולאגף בקרת ועדות על פעילות הוועדה המקומית

:2020 של שנת השניה המחציתהמסכמים את , הדוח כולל את שני הגליונות הבאים

היתרים. 1

רישוי וביצוע. 2

.פורמט הדיווח זהה לדיווח שהועבר עבור תקופת הדיווח הקודמת

.(ב בקובץ נפרד"רצ)חיפה והמרכז נדרשים למלא בנוסף גם את נספח השימושים החורגים , א"ועדות מקומיות במחוזות ת

report2bakara@iplan.gov.il- שאלות והבהרות בנושא יש להפנות ל

העמוד הבא

mailto:report2bakara@iplan.gov.il


העמוד הבאהעמוד הקודם

2020דצמבר - היתרים שהונפקו במהלך יולי א
.31.12.2020 לתאריך 1.7.2020 שהונפקו בין התאריך רשימת ההיתריםיש לפרט את 

. החודשים הללו6או 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

בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

לאבקשה להיתרהקלות2014020729/11/2012/08/18

לאבקשה להיתר2015021708/12/2007/03/19

לאבקשה להיתרהקלות2015035918/10/2010/06/18

לאבקשה להיתר2016010001/09/2008/04/19

לאבקשה להיתרהקלות2016022603/06/2022/09/191

לאבקשה להיתרהקלות20170174912856117403/06/2012/08/1823/07/1821/12/171

לאבקשה להיתר20170277339028073408/01/2015/09/191

לאבקשה להיתר20170315969290202816/09/2017/12/1814/11/1811/10/18

לאבקשה להיתר2017032594268286322/01/2002/12/1823/01/2012/12/181

לאבקשה להיתר20180025994146871002/01/2004/09/19

לאבקשה להיתר20180037728479345612/05/2026/03/2011/05/2017/03/20

לאבקשה להיתר20180038926115685702/06/2010/06/1804/08/1929/04/18

לאבקשה להיתר20180075570026899326/10/2017/02/1931/10/1806/09/181

לאבקשה להיתר20180080929343854722/01/2024/10/1812/09/1812/09/18

לאבקשה להיתרהקלות20180085700049108314/05/2007/10/1819/06/1828/05/181

לאבקשה להיתר20180094801765760830/09/2008/03/2025/03/2016/12/18

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי

לאבקשה להיתר20180107341506110919/05/2007/10/1805/04/2016/06/18

לאבקשה להיתר20180111733614890824/05/2022/09/1904/03/2027/05/18

לאבקשה להיתרהקלות20180131506433639915/06/2005/04/2013/02/2014/02/201

לאבקשה להיתרהקלות20180154940363404309/02/2008/01/2029/10/1904/09/192

לאבקשה להיתר2018015549075341726/08/2005/04/201

לאבקשה להיתר2018018654449423315/09/2017/02/1931/10/1816/09/20

לאבקשה להיתרהקלות20180191875812770413/10/2016/12/1907/10/1930/11/181

לאבקשה להיתרהקלות20180192922297151213/05/2010/11/1902/07/1929/05/191

לאבקשה להיתר20180197527283858408/01/2006/01/19

לאבקשה להיתרהקלות20180199376996574915/01/2006/01/19

לאבקשה להיתרהקלות20180203620603490329/03/2014/07/191

לאבקשה להיתר20180205945052890215/01/2030/01/191

לאבקשה להיתרהקלות20180209812097610620/04/2025/08/1906/08/1908/11/181

לאבקשה להיתרהקלות2018021490369534801/11/2017/02/1913/12/1805/11/181

לאבקשה להיתר20180232749435010715/01/2014/11/191

לאבקשה להיתרהקלות20180238429500693508/01/2014/07/192

לאבקשה להיתר20180239867766839812/05/2009/07/1917/07/1926/04/191

לאבקשה להיתר20180248862855996212/02/2011/06/1905/05/1923/12/181

לאבקשה להיתר20190001475061982718/10/2004/09/1925/07/1910/01/19

לאבקשה להיתרהקלות20190027768400792929/03/2010/02/20

לאבקשה להיתרהקלות20190032127528336501/11/2027/07/2020/07/2017/02/201

לאבקשה להיתרהקלות20190042743017634108/01/2010/11/191

לאבקשה להיתר20190044508295134529/11/2010/02/20

לאבקשה להיתר20190058151616062417/06/2014/07/1915/12/1911/03/19

לאבקשה להיתר2019006110673478531/05/2026/03/2023/01/2004/09/191



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי

לאבקשה להיתרהקלות20190062324048862709/02/2022/09/1925/07/1905/03/191

לאבקשה להיתר201900777093239721/12/2025/06/1908/11/2003/04/192

לאבקשה להיתר20190080464412038726/01/2003/11/1929/10/1917/03/191

לאבקשה להיתרהקלות20190100283230817222/03/2022/09/1926/06/1928/04/191

לאבקשה להיתר20190113443665649202/02/2007/08/19

לאבקשה להיתר20190114233689939414/12/2003/11/19

לאבקשה להיתר20190116759476283314/12/2021/01/20

לאבקשה להיתר20190118713702154229/11/2002/06/2023/01/2005/09/19

לאבקשה להיתר20190120712064624119/11/2011/02/2017/12/1911/08/19

לאבקשה להיתרהקלות20190126477273805502/06/2008/03/2010/02/2022/05/191

לאבקשה להיתרהקלות20190127800019689731/05/2008/03/2010/02/2022/05/191

לאבקשה להיתרהקלות20190128382382039607/06/2005/04/2019/03/2011/07/191

לאבקשה להיתרהקלות20190129877874905807/06/2005/04/2022/03/2011/07/191

לאבקשה להיתרהקלות2019014634842623814/10/2010/05/2008/12/1902/01/19

לאבקשה להיתר20190149669730871008/01/2004/09/192

לאבקשה להיתר20190152334701123906/09/2028/10/19

לאבקשה להיתר20190154977432225414/07/2027/05/2016/01/2003/06/19

לאבקשה להיתרהקלות20190158240751610606/08/2016/12/1908/09/1910/07/192

לאבקשה להיתר20190159252924086930/09/2016/12/1911/11/1916/06/191

לאבקשה להיתרהקלות20190160595752851026/01/2022/09/1921/01/2007/01/191

לאבקשה להיתר20190166544653350406/05/2014/07/19

לאבקשה להיתר20190170420330440919/03/2003/11/191

לאבקשה להיתר2019017172086934115/01/2025/06/19

לאבקשה להיתר2019017628569821522/09/2011/02/2015/12/1919/06/191

לאבקשה להיתר20190180817178321915/01/2014/11/191



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי

לאבקשה להיתרהקלות20190193111314343901/04/2008/01/201

לאבקשה להיתר20190196291472378622/01/2003/11/1905/08/1916/07/191

לאבקשה להיתרהקלות20190198798319551019/05/2022/09/1910/09/1914/07/19

לאבקשה להיתר20190202243395655901/11/2021/07/2002/03/2007/08/19

לאבקשה להיתר20190204914512338802/02/2014/11/19

לאבקשה להיתרהקלות20190218212505088811/11/2007/06/2029/12/1910/11/191

לאבקשה להיתרהקלות20190219872638740112/05/2010/02/2012/01/2012/11/19

לאבקשה להיתרהקלות20190224886877086931/05/2008/01/2015/12/1921/08/191

לאבקשה להיתר20190226848298808308/09/2008/01/2004/08/2008/12/19

לאבקשה להיתר20190227605287799808/09/2008/01/2004/08/2008/12/19

לאבקשה להיתר20190230207133143215/06/2026/03/2019/02/2020/08/191

לאבקשה להיתר20190231149641524415/06/2026/03/2014/01/2020/08/191

לאבקשה להיתר20190239958041642304/06/2021/01/2025/12/1908/09/19

לאבקשה להיתרהקלות20190264503417831123/06/2008/03/2023/12/1913/11/19

לאבקשה להיתר20190268761262992615/03/2021/01/2026/11/1922/10/191

לאבקשה להיתר20190272309485967323/06/2026/03/2011/02/2003/11/191

לאבקשה להיתר20190289365458137509/11/2011/02/2009/12/1919/11/19

לאבקשה להיתר20190299806930873601/06/2026/03/2001/06/2011/03/201

לאבקשה להיתר2019030375346102612/02/2021/01/20

לאבקשה להיתר20190305860399674320/04/2021/01/2017/03/2020/11/19

לאבקשה להיתר20190308396197370830/06/2027/05/2019/03/2024/02/201

לאבקשה להיתר20190317984667191121/07/2007/05/2010/03/2020/11/19

לאבקשה להיתרהקלות20190319433353611924/05/2010/02/2005/01/2028/11/191

לאבקשה להיתר20190321926795073911/11/2029/06/2031/03/2004/12/19

לאבקשה להיתר20190322222192969608/12/2007/05/2019/03/2003/12/19



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי

לאבקשה להיתר20190323722162241706/09/2027/05/2030/03/2022/12/19

לאבקשה להיתר20190324502102998214/10/2003/05/2029/03/2024/12/19

לאבקשה להיתר20190325384010637411/10/2007/05/2016/03/2010/12/191

לאבקשה להיתרהקלות20190326801748495011/10/2008/03/2025/03/2008/12/191

לאבקשה להיתר20190336479060957221/10/2021/07/2025/03/2008/12/191

לאבקשה להיתר20190337482449489719/11/2027/07/2008/06/2016/12/19

לאבקשה להיתר20190349832124743029/11/2012/07/2018/06/2025/05/20

לאבקשה להיתר20190367977014682831/05/2007/05/2013/05/2006/01/201

לאבקשה להיתר20190370769796245207/07/2027/05/2011/03/2026/12/19

לאבקשה להיתר20190374746147096923/01/2008/01/2022/01/2010/12/19

לאבקשה להיתר20190375778991635222/09/2029/06/2029/04/2007/01/201

לאבקשה להיתר20190376754687416422/09/2029/06/2029/04/2009/01/201

לאבקשה להיתר20200003313886712003/12/2029/06/2008/06/2006/01/201

לאבקשה להיתר20200007326408936222/09/2015/06/2001/03/2007/01/201

לאבקשה להיתר20200010830158502615/06/2008/03/2024/02/2003/12/191

לאבקשה להיתר20200018980691689230/06/2015/06/2004/05/2002/02/201

לאבקשה להיתר20200024691290069523/06/2026/03/2023/06/2023/01/201

לאבקשה מקוונת ללא הקלות20200055732575526406/12/2002/08/2015/06/2016/02/20

לאבקשה מקוונת ללא הקלות20200070406671827508/09/2002/06/2018/08/2018/08/20

לאבקשה מקוונת ללא הקלות20200076220647959421/12/2015/09/2009/07/2013/05/202

לאבקשה מקוונת ללא הקלות20200095335051121019/08/2015/06/2007/05/2012/03/201

לאבקשה מקוונת עם הקלותהקלות20200110731467348404/11/2012/07/2021/06/2012/05/201

לאבקשה מקוונת עם הקלותהקלות20200111519239780219/11/2009/08/2008/07/2013/04/202

לאבקשה מקוונת עם הקלותהקלות20200113515524821406/12/2012/07/201

לאבקשה מקוונת ללא הקלות20200120921512823919/11/2027/08/201
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לאבקשה מקוונת עם הקלותהקלות20200122436561262408/09/2012/07/2024/06/2024/03/20

לאבקשה מקוונת ללא הקלות20200124933598794311/11/2015/09/2015/07/2030/04/201

לאבקשה מקוונת עם הקלותהקלות20200126306406329822/10/2007/06/2004/06/2025/03/201

לאבקשה מקוונת ללא הקלות20200128123414796401/11/2015/06/2014/05/2018/03/20

לאבקשה מקוונת ללא הקלות20200135801324364619/11/2024/09/2014/09/2018/05/20

לאבקשה מקוונת עם הקלותהקלות20200136461463725601/11/2007/06/2031/05/2007/05/201

לאבקשה מקוונת עם הקלותהקלות2020013759192491901/11/2007/06/2031/05/2007/05/201

לאבקשה מקוונת עם הקלותהקלות2020014874460217803/11/2012/07/2021/06/2026/05/20

לאבקשה מקוונת עם הקלותהקלות20200155952003081621/10/2012/07/2025/06/2003/06/201

לאבקשה מקוונת עם הקלותהקלות20200157442838579803/11/2012/07/2021/06/2002/06/20

לאבקשה מקוונת ללא הקלות20200181534635104803/11/2009/08/2027/07/2022/06/20

לאבקשה מקוונת עם הקלותהקלות20200188524667356008/09/2009/08/2020/07/2023/06/20

כןבקשה מקוונת רישוי מקוצר20200200884074652918/10/2015/09/2004/08/2006/07/20

כןבקשה מקוונת רישוי מקוצר20200255793807173313/10/2024/09/2007/09/2006/08/20

לאבקשה מקוונת ללא הקלות20200306211306717419/11/2020/10/2007/10/2025/09/20

לאבקשה מקוונת ללא הקלות20200368491425401414/12/2003/11/2002/11/2026/10/20



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



בקשה ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

ללא תאריכי , הסופית

.החלטות ביניים

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

יחידות הדיור ' מס

החדשות בהיתר

 

ד "כלומר תוספת ליח

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם ההיתר 

כולל הקלות

האם ההיתר האם ההיתר כולל שימוש חורג

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם לתקנות 

התכנון והבנייה 

הליך רישוי בדרך )

, (מקוצרת

2017- ז "תשע

הכוונה אין 

לתקנות התכנון 

היתר )והבניה 

לעבודה 

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

היתר במערכת ' מס

ניהול הוועדה

לא/יש להשיב כן 01/08/2020: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



העמוד הקודם

בכל השדות בעמוד זה יש להזין מספרים שלמים בלבדב

(-1) 1יש למלא מינוס , במקרים בהם הנתון לא קיים במערכות הוועדה

 2020במחצית השניה של שנת 
(1/7/2020 - 31/12/2020)

בקשות להיתר                      243הוגשו.א

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

בקשות להקלות לפי חוק פיצול דירות1-מתוכן 

לחוק התכנון והבנייה (י) 147סעיף 

היתרים לפי חוק פיצול דירות1-הונפקו.ב

לחוק התכנון והבנייה (י) 147סעיף - היתרים הכוללים הקלות לפי חוק פיצול דירות  רק

אישורי תחילת עבודות / 2טפסי        97הונפקו.ג

4טפסי / תעודות גמר 99הונפקו.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 דיור77שהכילו

העמוד הקודם

רישוי וביצוע





עובדשלגבולות תאריכיםלאנוכח_נוכח

עובד רשות או ועדה1/1/1948נוכח

מ עצמאי"עובד קב1/7/2020נעדר

א"מ מחברת כ"עובד קבלא מונה

1/1/1900

31/12/2020
30/06/20

1900

2020



כןלאתפקידישיבה_סוג

כןמהנדס וועדהרשות רישוי

לאמנהל וועדהמליאה

חלקיתכנון אסטרטגיועדת משנה

בודק תכניות- תכנון 

מזכירות- תכנון 

אדריכל/מנהל- תכנון 

ראש צוות תכניות- תכנון 

בודק היתרים- רישוי 

מזכירות- רישוי 

מנהל- רישוי 

ראש צוות- רישוי 

מזכירות- פיקוח 

מנהל- פיקוח 

מפקח- פיקוח 

ראש צוות- פיקוח 

מידען- מידע 

מנהל- מידע 

ראש צוות- מידע 

GIS

היטלים/ אגרות / גבייה 

ייעוץ משפטי

תביעה

מזכירות- לשכת מהנדס 

מדידה

שמאות

מזכירות הוועדה

אחר- מזכירות 

אחר



כןנציגיםארכיב

כןנציג לשכת התכנון המחוזיתהארכיב סרוק במלואו, כן

לאנציג מתוך פנקס המהנדסים והאדריכליםהארכיב אינו סרוק, לא

של שר האוצר' נציג נוסף אהארכיב סרוק חלקית

נציג השר להגנת הסביבה

נציג שר הבינוי והשיכון

נציג שר הבריאות

נציג השר לבטחון פנים

נציג שר התחבורה

נציג רשות מקרקעי ישראל

נציג הרשות הארצית לכבאות והצלה

בוועדה עם מועצה אזוריתנציג שר החקלאות    

בוועדה עם מועצה אזוריתנציג רשות הטבע והגנים 


