
2021היתרים שהונפקו במהלך יולי - דצמבר 2020א
יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בין התאריך 1.7.2021 לתאריך 31.12.2021.

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.

מס' בקשה ברישוי זמין 

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר

 

רק תאריך ההחלטה 

הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

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

לא2015034810/10/2113/09/21

לאלאלא2015043105/10/2106/05/211

לאלאלא2016000307/11/2117/03/21

לאלאלא2017003026570130311/07/2112/08/1815/10/1811/04/18

לאלאכן201701141000003080923/08/2116/03/21

לאלאלא201702251000002811115/12/2129/04/2103/01/2208/03/21

לאלאלא20170267266571902419/07/2111/11/1814/11/1829/10/18

לאלאכן20170287254124699526/12/2108/01/2026/09/1905/06/19

לאלאלא20180034647112249821/10/2108/04/2102/07/20

לאלאלא20180049944742361203/08/2106/01/1911/12/1812/03/18

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/08/2021



מס' בקשה ברישוי זמין 

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר

 

רק תאריך ההחלטה 

הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

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

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/08/2021

לאלאכן20180146252483612225/07/2106/01/1908/10/1815/08/181

לאלאלא20180150293370262710/10/2108/04/1919/03/1921/07/181

לאלא20180188533888127710/11/2118/02/2109/11/2003/02/20

לאלאכן2018022417100399311/07/2107/06/2007/05/2005/06/191

לאלאכן20190015860599974830/09/2109/11/2020/10/2008/09/20

לאלאלא201900283306327023/08/2108/03/2019/02/2022/08/19

לאלאלא1000006330821/11/2126/10/2115/07/2115/07/211 1 \ 20190052 

לאלאלא730541879629/09/2129/04/2115/02/2121/02/211 1 \ 20190090 

לאלאלא20190101258620686410/10/2113/10/2008/09/2003/04/19

לאלאלא20190115843459277111/07/2121/07/2002/05/2022/12/19

לאלאלא20190134707894054915/12/2107/06/2011/05/2026/03/20

לאלאכן20190144157851921510/10/2110/11/1907/10/2014/05/191

לאלאכן20190145280580231618/10/2110/11/1908/09/1915/05/191

לאלאלא20190167150120758829/09/2122/09/1921/07/1916/05/19

לאלאלא20190179465137161826/12/2126/03/2003/01/2226/12/19

לאלאכן2019018449517748317/08/2108/03/2026/02/2026/06/191

לאלאכן20190236484392246319/07/2113/12/2016/11/2007/07/20

לאלאלא20190309974475487105/12/2107/06/2025/05/2024/03/20



מס' בקשה ברישוי זמין 

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר

 

רק תאריך ההחלטה 

הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

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

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/08/2021

לאלאכן20190327211509005304/11/2105/04/2026/03/2009/02/20

לאלאלא20200013485162703028/12/2108/04/2102/08/2016/02/20

לאלאלא20200026582968032927/07/2109/08/2014/07/2030/01/20

לאלאלא570143360319/07/2121/12/2003/12/2012/05/201 1 \ 20200031 

לאלאלא167513278220/12/2113/12/2002/12/2020/07/20 1 \ 20200048 

לאלאכן372752704103/08/2113/10/2023/07/2024/04/201 1 \ 20200077 

לאלאלא256258056923/08/2127/01/2125/08/2019/03/201 1 \ 20200091 

לאלאלא938917241524/10/2115/09/2016/06/2015/04/201 1 \ 20200105 

לאלאלא63912704925/11/2127/08/2011/06/2011/05/20 1 \ 20200121 

לאלאלא71824187527/10/2127/08/2002/07/2003/06/20 1 \ 20200129 

לאלאלא291218157410/11/2112/07/2124/03/2108/06/20 1 \ 20200170 

לאלאכן695966866628/12/2102/05/2113/12/2008/06/20 1 \ 20200183 

לאלאלא376707288903/08/2113/05/2128/12/2025/06/20 1 \ 20200195 

לאלאלא1000007273617/11/2121/10/2113/12/2015/09/20 1 \ 20200291 

לאלאכן131929758801/09/2112/01/2120/12/2027/10/20 1 \ 20200315 

לאלאכן211710722314/11/2102/05/2109/03/2122/09/201 1 \ 20200324 

לאלאלא987252177115/07/2124/02/2130/11/2008/11/20 1 \ 20200335 

לאלאלא855245174421/10/2121/12/2009/11/2013/10/20 1 \ 20200338 



מס' בקשה ברישוי זמין 

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר

 

רק תאריך ההחלטה 

הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

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

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/08/2021

לאלאלא709072477405/08/2127/01/211 1 \ 20200339 

לאלאלא79329932808/12/2106/05/2106/10/2112/10/201 1 \ 20200341 

לאלאלא85775566711/07/2111/03/2103/01/2101/11/20 1 \ 20200364 

לאלאכן262955106917/08/2123/02/2107/02/2105/11/201 1 \ 20200374 

לאלאלא514767146223/08/2113/05/2123/12/2016/12/20 1 \ 20200382 

לאלאלא61174350511/07/2129/04/2107/03/2111/11/20 1 \ 20200392 

לאלאלא402325149803/08/2118/02/2108/01/2112/01/20 1 \ 20200399 

לאלאלא806663286508/12/2108/04/2110/02/2102/12/20 1 \ 20200400 

לאלאלא966328376211/07/2129/04/2123/02/2109/02/21 1 \ 20200423 

לאלאלא989508044825/11/2107/06/2117/02/2106/01/21 1 \ 20200434 

לאלאלא146825333405/08/2124/02/2114/01/2127/12/20 1 \ 20200444 

לאלאכן54227254426/12/2104/07/2121/04/2127/01/21 1 \ 20200446 

לאלאלא1000001963810/10/2131/05/2124/03/2111/02/21 1 \ 20200448 

לאלאכן1000001359015/12/2104/07/2126/05/2125/01/21 1 \ 20210001 

לאלאכן588940418026/12/2106/06/2107/02/2109/01/21 1 \ 20210011 

לאלאכן83519285411/07/2102/05/2125/02/2104/01/211 1 \ 20210015 

לאלאכן203505376717/08/2106/06/2107/04/2124/02/212 1 \ 20210032 

לאלאלא568256444811/10/2116/06/2125/02/2126/01/21 1 \ 20210036 



מס' בקשה ברישוי זמין 

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר

 

רק תאריך ההחלטה 

הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

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

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/08/2021

לאלאלא1000002037615/07/2106/05/2116/03/2114/02/21 1 \ 20210051 

לאלאלא208301418515/12/2129/04/2128/02/2126/01/21 1 \ 20210055 

לאלאלא1000002463429/09/2128/07/2114/07/2128/06/21 1 \ 20210059 

לאלאלא1000004581901/09/2128/07/2123/05/2109/05/21 1 \ 20210065 

לאלאלא1000003077024/10/2128/07/2118/07/2116/03/21 1 \ 20210068 

לאלאלא1000001668320/12/2104/10/2107/07/2113/04/21 1 \ 20210069 

לאלאכן1000002026304/11/2104/07/2119/05/2122/03/21 1 \ 20210075 

לאלאלא1000002991325/11/2128/07/2101/06/2121/04/21 1 \ 20210082 

לאלאכן1000003676018/10/2113/09/2127/05/2108/04/21 1 \ 20210112 

לאלאלא1000002219813/07/2116/06/2114/06/2109/05/21 1 \ 20210126 

לאלאלא1000006450225/11/2121/10/2104/08/2104/07/211 1 \ 20210181 

לאלאלא1000006363921/10/2104/08/2102/08/2108/07/21 1 \ 20210217 

לאלאלא1000007154431/08/2123/08/2103/08/2126/07/21 1 \ 20210233 

לאלאלא1000006688525/11/2121/10/2113/10/2102/08/21 1 \ 20210236 

לאלאלא1000004380616/11/2104/08/2119/07/2102/05/21 1 \ 20210238 

לאלאלא1000007412615/12/2107/12/2107/10/2109/09/21 1 \ 20210273 

לאלאלא1000008922127/10/2118/10/2113/10/2103/10/21 1 \ 20210285 

לאלאלא1000008864823/11/2118/10/2113/10/2112/10/21 1 \ 20210293 



מס' בקשה ברישוי זמין 

(אם קיים)

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר את 

ההיתר

 

רק תאריך ההחלטה 

הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך עמידה 

בתנאים מוקדמים

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

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

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/08/2021

לאלאלא1000009000623/11/2118/10/2113/10/2112/10/21 1 \ 20210295 

לאלאלא1000008871523/11/2118/10/2113/10/2112/10/21 1 \ 20210296 


