היתרים
יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בשנת ) 2016אין לכלול היתרים שלא הונפקו ,או היתרים שהונפקו בשנים אחרות(.
יש לכלול את כל ההיתרים שהונפקו בוועדה המקומית/ברשות הרישוי בין אם הופקו באמצעות רישוי זמין ובין אם לאו.
אם עולה צורך בהבהרות נוספות ,ניתן לפנות לרפרנטי הרישוי של מינהל התכנון בוועדה המקומית או לאגף בקרת ועדות מקומיות.

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין תאריך הנפקת ההיתר
)אם קיים(

תאריך החלטת
הוועדה לאשר
את ההיתר

תאריך קליטת מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
)אם הוזנו במערכת(
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

20050051

14/11/2016

16/02/2005

20050163

30/06/2016

11/09/2005

20060113

11/09/2016

27/08/2006

20080007

16/05/2016

14/01/2008

20080069

06/03/2016

01/06/2008

20090239

18/04/2016

25/10/2009

20100213

02/08/2016

30/11/2010

20110292

01/08/2016

23/06/2011

20110320

19/05/2016

17/07/2011

20110334

18/08/2016

25/07/2011

20120061

15/02/2016

26/03/2012

20120110

17/08/2016

16/04/2012

20120116

03/03/2016

17/04/2012

יש להזין מספר

יש להשיב כן/לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין תאריך הנפקת ההיתר
)אם קיים(

תאריך החלטת
הוועדה לאשר
את ההיתר

תאריך קליטת מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
)אם הוזנו במערכת(
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

20120180

09/05/2016

29/07/2012

20120185

20/01/2016

30/07/2012

20120194

25/08/2016

09/08/2012

20120287

21/11/2016

12/12/2012

20130008

08/11/2016

10/01/2013

20130011

05/06/2016

15/01/2013

20130050

11/04/2016

11/03/2013

20130071

19/06/2016

20/05/2013

20130078

05/09/2016

11/06/2013

20130097

28/11/2016

16/07/2013

20130138

13/10/2016

20/10/2013

20140024

11/04/2016

20/02/2014

20140025

13/04/2016

03/03/2014

20140034

15/08/2016

24/03/2014

20140035

20/01/2016

26/03/2014

20140047

01/09/2016

10/04/2014

20140065

04/01/2016

11/05/2014

20140078

08/12/2016

19/06/2014

20140085

30/06/2016

25/06/2014

20140086

14/04/2016

26/06/2014

יש להזין מספר

1

1

יש להשיב כן/לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין תאריך הנפקת ההיתר
)אם קיים(

תאריך החלטת
הוועדה לאשר
את ההיתר

תאריך קליטת מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
)אם הוזנו במערכת(
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

20140101

01/08/2016

21/07/2014

20140107

01/06/2016

05/08/2014

20140128

04/02/2016

16/09/2014

20140136

09/08/2016

22/09/2014

20140156

18/02/2016

02/11/2014

20140165

27/01/2016

09/11/2014

20140166

02/03/2016

09/11/2014

20140194

30/06/2016

29/12/2014

20150003

20/01/2016

06/01/2015

20150008

05/09/2016

22/01/2015

20150009

05/09/2016

22/01/2015

20150031

03/03/2016

26/03/2015

20150032

26/07/2016

26/03/2015

20150046

16/05/2016

13/04/2015

20150055

25/02/2016

16/04/2015

20150070

24/07/2016

29/04/2015

20150088

11/01/2016

18/05/2015

20150089

30/08/2016

18/05/2015

20150090

19/09/2016

21/05/2015

20150092

04/04/2016

21/05/2015

יש להזין מספר

1

יש להשיב כן/לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין תאריך הנפקת ההיתר
)אם קיים(

תאריך החלטת
הוועדה לאשר
את ההיתר

תאריך קליטת מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
)אם הוזנו במערכת(
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

יש להזין מספר

20150103

06/06/2016

18/06/2015

20150106

28/11/2016

18/06/2015

20150109

13/03/2016

25/06/2015

20150113

07/03/2016

29/06/2015

20150115

11/09/2016

29/06/2015

20150119

13/07/2016

29/06/2015

20150120

10/01/2016

09/07/2015

20150132

04/02/2016

09/08/2015

20150133

20/01/2016

09/08/2015

20150135

20/01/2016

11/08/2015

20150139

02/08/2016

27/08/2015

20150140

10/11/2016

06/09/2015

20150146

04/04/2016

29/09/2015

20150159

20/01/2016

19/10/2015

20150160

20/01/2016

19/10/2015

20150161

18/01/2016

20/10/2015

20150162

06/06/2016

26/10/2015

1

20150189

02/05/2016

29/11/2015

1

20150191

01/08/2016

29/11/2015

1

20150203

14/07/2016

21/12/2015

1

יש להשיב כן/לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין תאריך הנפקת ההיתר
)אם קיים(

תאריך החלטת
הוועדה לאשר
את ההיתר

תאריך קליטת מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
)אם הוזנו במערכת(
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

20150206

09/05/2016

23/12/2015

20150207

28/11/2016

24/12/2015

20150218

07/08/2016

31/12/2015

20160008

18/04/2016

12/01/2016

20160072

21/08/2016

28/02/2016

20160073

08/11/2016

29/02/2016

20160074

08/11/2016

29/02/2016

20160078

02/05/2016

02/03/2016

20160084

04/08/2016

03/03/2016

20160087

04/04/2016

08/03/2016

20160088

30/06/2016

08/03/2016

20160090

08/12/2016

14/03/2016

20160092

30/06/2016

21/03/2016

20160098

17/08/2016

22/03/2016

20160105

06/09/2016

04/04/2016

20160110

05/09/2016

12/04/2016

20160138

14/11/2016

15/05/2016

20160139

22/11/2016

15/05/2016

20160161

19/12/2016

30/06/2016

20160196

27/09/2016

01/08/2016

יש להזין מספר

1

1

1

1

יש להשיב כן/לא

מס' היתר במערכת
ניהול הוועדה

מס' היתר ברישוי זמין תאריך הנפקת ההיתר
)אם קיים(

תאריך החלטת
הוועדה לאשר
את ההיתר

תאריך קליטת מס' יחידות הדיור האם ההיתר האם ההיתר
הבקשה להיתר החדשות בהיתר כולל הקלות כולל שימוש
חורג
במערכת ניהול
)אם הוזנו במערכת(
הוועדה

רק תאריך ההחלטה
הסופית ,ללא תאריכי
החלטות ביניים.

כלומר תוספת ליח"ד
המאושרות בהיתרים
קודמים

בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי ,לדוגמה01/01/2016 :

20160207

13/10/2016

15/08/2016

20160218

25/08/2016

18/08/2016

20160228

27/09/2016

01/09/2016

20160229

27/09/2016

01/09/2016

20160243

24/11/2016

20/09/2016

20160270

12/12/2016

06/12/2016

יש להזין מספר

יש להשיב כן/לא

