
תכניות 

,2016שהסטטוס שלהן השתנה במהלך  בסמכות מקומיתיש להזין בטבלה את כל התכניות 

.2016מופיע ערך משנת " לוחות זמנים"כל תכנית בה באחד משדות ה, כלומר

. 2016גם כאלו שאינם בשנת , יש להזין את כל המועדים הרלבנטים עבור כל תכנית

503-029631917/05/201512/07/201503/02/201627/07/2016ס בן גוריון"הרחבת ביה

33-35503-017624814/11/201331/08/201411/01/201510/01/2016שדה בוקר 

46503-032864103/06/201522/06/201602/03/201713/07/2017שנקין  - 623/ מק/גב

7027/08/201501/11/201504/01/2016מגרש - גבעתיים סיטי 

70503-033499527/08/201501/11/201504/01/201621/07/2016מגרש - גבעתיים סיטי 

50-60503-016223006/12/201510/01/2016מגרש - גבעתיים סיטי 

3-7503-014738929/08/201530/11/201525/05/201616/01/201714/06/2017בראשית  - 594/ גב

503-020007108/10/201519/10/201522/05/201609/01/2017אלון ותלם, צ"הרחבת מתחם חינוך שב - 605/גב

431503-020441221/12/201426/01/201505/02/201611/07/2016/ גב- מתחם הסתדרות 

503-012862906/10/201330/12/201305/12/201401/08/2016דרום גבעתיים- מתחם תעסוקה  - 418/ גב

503-022079802/08/201530/11/201522/12/201615/05/2017הסתדרות צפון- 589/ גב

503-020095627/10/201415/12/201406/07/201509/11/201515/08/2016הגדלת זכויות בניה והוספת תכליות למגרשים למבני ציבור- 586/ גב

503-021657211/06/201519/10/201518/07/2016גבעתיים, 3,5,7תפוצות ישראל . רח- 604/גב

503-030052521/05/201523/08/201509/05/201621/09/2016 גבעתיים4-10רחוב המאבק  - 616/מק/גב

503-014403006/11/201128/11/2016מתחם גלבוע מעלות  - 579/גב

503-018928219/02/201402/03/201418/07/201421/07/2016איחוד חלקות- 50טייבר / 2-4המגדל - 603/מק/גב

שם תכנית
 מספר תכנית 

ת"במבא

1/12/2016: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי

לוחות זמנים

(2016לא רק בשנת - כל המועדים )

הגשה

קליטת התכנית 

לאחר עמידה בתנאי 

סף

החלטת מוסד 

תכנון על הפקדה

תחילת מועד 

הפקדה

, פרסום ההפקדה

ההפקדה בפועל

דיון בהתנגדויות

אם התקיימו מספר 

יש לרשום את - דיונים 

מועד הדיון האחרון

מתן תוקף

מועד הנפקת נוסח 

לפרסום ברשומות



שם תכנית
 מספר תכנית 

ת"במבא

1/12/2016: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי

לוחות זמנים

(2016לא רק בשנת - כל המועדים )

הגשה

קליטת התכנית 

לאחר עמידה בתנאי 

סף

החלטת מוסד 

תכנון על הפקדה

תחילת מועד 

הפקדה

, פרסום ההפקדה

ההפקדה בפועל

דיון בהתנגדויות

אם התקיימו מספר 

יש לרשום את - דיונים 

מועד הדיון האחרון

מתן תוקף

מועד הנפקת נוסח 

לפרסום ברשומות

503-027722816/03/201601/08/201616/12/201605/06/2017ילדי טהרן -614/גב

08/02/2016 503-0334870יד מרדכי- ו 'סירני אנצ

503-037067617/05/2016גבעתיים, 25-27ם "רמב- איחוד חלקות

22/05/2016 503-0393967ניצנה גבעתיים-התחדשות עירונית המרי

14/11/2016 69-79503-0404665מתחם כצנלסון 

503-040887211/09/201628/02/201726/05/2017המכתש - 636/מק/גב

503-043601411/09/2016 גבעתיים59,61 רחוב בן צבי שמעון 644/גב

503-047516024/11/201603/01/201708/06/2017תכנית העוגנים - 643/מק/גב



תשריטים4

תשריטי חלוקה

.תשריטי חלוקה5 אושרו בוועדה2016במהלך 

רים"תצ

:2016ר במהלך שנת "או נחתמו על ידי היו/רים שהוגשו ו"רשימת התצ

ר "תאריך הגשת התצ

לוועדה
ר"תאריך חתימת היו

15005/04/201619/04/2016/גב150/גב/תש

19118/01/201629/01/2016/גב766/חמ

17018/07/201615/12/2016/גב767/חמ

6927/06/201624/07/2016/גב768/חמ

5301/08/201603/01/2017/גב769/חמ

ר"מס תצ
התכנית אליה ' מס

: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטויר"מתייחס התצ

1/11/2016



ר "תאריך הגשת התצ

לוועדה
ר"תאריך חתימת היו

ר"מס תצ
התכנית אליה ' מס

: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטויר"מתייחס התצ

1/11/2016



היתרים5
.(או היתרים שהונפקו בשנים אחרות, אין לכלול היתרים שלא הונפקו) 2016שהונפקו בשנת יש לפרט את רשימת ההיתרים 

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

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

 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

(במערכת הוזנו אם)
 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

יש להזין מספר

לאכן2016000312/01/201613/05/201510/02/20159

לאכן2016000412/01/201613/05/201510/02/201515

לאכן2016004405/07/201603/07/201610/02/20157

לאכן2016007821/12/201614/02/201611/04/201314

לאכן2016003222/05/201627/07/201501/01/20136

לאכן2016005508/08/201603/07/201623/06/20138

לאכן2016005019/07/201605/04/201625/07/201324

לאכן2016008027/12/201624/11/201518/08/201332

לאכן2016004814/07/201622/06/201601/12/20138

לאכן2016002901/05/201615/06/201511/12/201316

לאכן2016001110/02/201627/07/201516/12/20135

לאכן2016003115/05/201615/06/201510/02/201422

לאכן2016000111/01/201622/01/201519/02/201418

לא/יש להשיב כן01/01/2016: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

(במערכת הוזנו אם)
 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

יש להזין מספר לא/יש להשיב כן01/01/2016: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לאכן2016004507/07/201612/07/201505/03/201410

לאכן2016002719/04/201610/01/201621/05/201412

לאכן2016002619/04/201605/04/201616/03/201623

לאכן2016005227/07/201601/06/201601/01/20165

לאלא2016002005/04/201604/04/201601/09/20110

לאלא2016000904/02/201609/02/201525/02/20130

לאלא2016006205/09/201623/05/201613/06/20160

לאלא2016004123/06/201612/10/201504/07/20130

לאלא2016000519/01/201603/06/201505/11/201359

לאלא2016001803/04/201620/12/201506/01/20140

לאלא2016001322/06/201614/02/201612/02/20140

לאלא2016003009/05/201614/02/201604/03/20140

לאלא2016001618/04/201620/12/201521/05/20140

לאלא2016001529/02/201608/12/201419/06/20140

לאלא2016003323/05/201620/12/201517/07/20140

לאלא2016002311/04/201610/05/201524/08/20141

לאלא2016000621/01/201613/12/201528/10/20140

לאלא2016002206/04/201610/01/201629/10/20140

לאלא2016004328/06/201624/11/201502/11/20140

לאלא2016007209/11/201620/12/201513/11/20140



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

(במערכת הוזנו אם)
 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

יש להזין מספר לא/יש להשיב כן01/01/2016: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לאלא2016002106/04/201610/01/201601/12/20144

לאלא2016006031/08/201625/05/201610/12/20140

לאלא2016001708/03/201612/07/201506/01/20150

לאלא2016004007/07/201603/07/201616/02/20150

לאלא2016004228/06/201623/08/201501/03/20150

לאלא2016004714/07/201612/10/201510/03/20150

לאלא2016006927/10/201612/09/201612/03/20150

לאלא2016005408/08/201624/11/201518/03/20150

לאלא2016003505/06/201620/12/201524/03/20150

לאלא2016007107/11/201621/02/201612/04/20150

לאלא2016006414/09/201612/10/201513/04/20150

לאכן2016003423/05/201624/11/201517/05/20150

לאלא2016003705/06/201612/10/201526/05/20150

לאלא2016006514/09/201608/09/201626/05/20150

לאלא2016006104/09/201621/10/201527/05/20150

לאלא2016001004/02/201627/05/201509/06/20150

לאלא2016003605/06/201612/10/201509/06/20150

לאלא2016001221/02/201621/10/201514/06/20150

לאלא2016007001/11/201601/06/201615/06/20150

לאלא2016005328/07/201621/02/201602/07/20150



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

(במערכת הוזנו אם)
 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

יש להזין מספר לא/יש להשיב כן01/01/2016: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לאכן2016005822/08/201621/02/201605/07/20151

לאכן2016005708/08/201613/12/201506/07/20151

לאלא2016000727/01/201608/09/201512/08/20150

לאלא2016002414/04/201614/02/201623/08/20150

לאלא2016006625/10/201624/11/201502/09/20150

לאלא2016005608/08/201620/12/201503/09/20150

לאלא2016002519/04/201620/12/201507/09/20150

לאלא2016000212/01/201612/10/201507/09/20150

לאלא2016003815/06/201620/12/201508/09/20150

לאכן2016002819/04/201621/02/201603/11/20150

לאלא2016003915/06/201610/01/201601/12/20150

לאלא2016000827/01/201620/12/201524/12/20150

לאלא2016006306/09/201625/05/201606/01/2016279

לאלא2016007704/12/201603/07/201621/01/20160

לאלא2016005119/07/201623/05/201602/03/20160

לאלא2016007530/11/201624/07/201731/03/20162

לאלא201608128/12/201624/07/201611/04/20160

לאלא2016004914/07/201623/05/201618/04/20160

לאלא2016007320/11/201623/05/201601/05/20160

לאלא2016006725/10/201625/05/201608/05/20160



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

(במערכת הוזנו אם)
 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

יש להזין מספר לא/יש להשיב כן01/01/2016: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לאלא2016005925/08/201603/07/201622/05/20160

לאלא2016004613/07/201603/07/201628/06/201615

לאלא2016007421/11/201624/07/201607/07/20160



בכל השדות בעמוד זה יש להזין מספרים שלמים בלבד6

:2016בשנת 

בקשות לתיק מידע להיתר238הוגשו.א

א119ולא רק לדף מידע כללי כמוגדר בסעיף להיתר  (מפורט)תיק מידע הכוונה ל

תיקי מידע להיתר238נמסרו.ב

א119ולא רק לדף מידע כללי כמוגדר בסעיף להיתר  (מפורט)תיק מידע הכוונה ל

בקשות להיתר                      153הוגשו.ג

(בין אם הונפק עבורן היתר ובין אם לאו) 2016 שהוגשו בשנת כלל הבקשותלהכוונה 

אישורי תחילת עבודות / 2טפסי        0הונפקו.ד

יחידות דיור473כ"אשר הכילו סה, 4טפסי / תעודות גמר 8הונפקו.ה

( ו"י תקנות הרישוי התשע"עפ- תעודות גמר  ) 

רישוי ומידע



ישיבות7

.ועדת משנה או רשות הרישוי, מליאה - 2016יש לפרט את כל הישיבות שנערכו בשנת 

: יש לבחור

, מליאה

ועדת משנה 

או רשות 

רישוי
לא מונהנוכחנוכח14/02/201614/02/201614/02/201611רשות רישוי20160001

נוכחנוכח05/04/201611/04/201611/04/201611רשות רישוי20160002

נוכחנוכח23/05/201602/06/201602/06/201611רשות רישוי20160003

נוכחנוכח03/07/201607/07/201607/07/201611רשות רישוי20160004

נוכחנוכח24/07/201627/07/201627/07/201611רשות רישוי20160005

נוכחנוכח11/09/201612/09/201612/09/201611רשות רישוי20160006

נוכחנוכח09/11/201610/11/201610/11/201611רשות רישוי20160007

נוכחנוכח04/12/201606/12/201606/12/201611רשות רישוי20160008

נוכחנוכח26/12/201605/01/201705/01/201711רשות רישוי20160009

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח03/01/201610/01/201618/01/201676ועדת משנה20160001

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח14/02/201621/02/201628/02/201676ועדת משנה20160002

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח02/03/201609/03/201616/03/201603/04/201677ועדת משנה20160003

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנעדרנוכחנוכח14/03/201621/03/201628/03/201622/11/201674ועדת משנה20160004

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח27/03/201603/04/201612/04/201625/05/201676ועדת משנה20160005

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנעדרנוכחנוכח05/04/201612/04/201602/05/201623/06/201676ועדת משנה20160006

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח18/05/201625/05/201629/05/201622/06/201675ועדת משנה20160007

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח25/05/201601/06/201608/06/201622/06/201675ועדת משנה20160008

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח15/06/201622/06/201604/07/201621/07/201675ועדת משנה20160009

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח06/07/201612/07/201621/07/201602/08/201675ועדת משנה20160010

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח14/07/201620/07/201610/08/201614/09/201675ועדת משנה20160011

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח27/07/201602/08/201610/08/201614/09/201675ועדת משנה20160012

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנעדרנוכחנוכח07/09/201612/09/201621/09/201615/11/201674ועדת משנה20160013

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח14/09/201621/09/201627/09/201615/11/201674ועדת משנה20160014

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח09/11/201615/11/201620/11/201614/12/201675ועדת משנה20160015

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח12/12/201614/12/201621/12/201604/01/201774ועדת משנה20160016

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח29/06/201605/07/201605/12/20161714מליאה20160001

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח21/11/201629/11/201605/12/201614/12/20161713מליאה20160002

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח06/12/201613/12/201618/12/20161711מליאה20160003
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