
 החודשים15היתרים שהונפקו במהלך א
.31.3.2018 לתאריך 1.1.2017 שהונפקו בין התאריך רשימת ההיתריםיש לפרט את 

.הללו  החודשים15או היתרים שהונפקו שלא במהלך , אין לכלול היתרים שלא הונפקו

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

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

 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 

 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות

 

 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר

 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

, (מקוצרת

2017-  ז"תשע

 הכוונה אין

 התכנון לתקנות

 היתר) והבניה

 לעבודה

, (מצומצמת

2003-ג"תשס

יש להזין מספר

לאלאלא2017004010/07/201713/02/201710/07/20160

לאלאלא2017004706/08/201709/11/201610/07/20160

לאלאלא2017005114/08/201726/03/201718/05/20160

לאלאלא2017005315/08/201719/07/201728/03/20170

לאלאלא2017007014/11/201726/03/201727/10/20160

לאלאלא2017007115/11/201715/08/201710/08/20160

לאלאלא2017007504/12/201711/06/201726/09/20160

לאלאלא2017007713/12/201709/11/201619/06/20160

לאלאלא2017007817/12/201720/06/201706/09/20161

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

לא/יש להשיב כן01/01/2017: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי



לאלאלא2018001820/02/201807/02/201816/01/20180

לאלאלא2018002615/03/201824/10/201724/10/20170

לאלאלא2018002515/03/201820/12/201723/10/20170

לאלאלא2017000305/01/201701/06/201606/04/20140

לאלאלא2017000205/01/201701/06/201606/04/20140

לאלאכן2017000105/01/201711/01/201518/06/201422

לאלאלא2017000422/01/201720/12/201525/11/20150

לאלאלא2017000512/02/201712/04/201610/11/20150

לאלאכן2017000926/02/201708/09/201521/09/201414

לאלאכן2017001026/02/201708/09/201521/09/201417

לאלאלא2017001128/02/201712/09/201620/04/20160

לאלאלא2017000619/02/201704/12/201621/11/20160

לאלאכן2017000720/02/201720/01/201515/01/201410

לאלאלא2017001316/03/201712/09/201615/03/20160

לאלאכן2017000826/02/201712/07/201529/01/20158

לאלאלא2017001423/03/201724/07/201629/11/20150

לאלאכן2017001606/04/201723/08/201523/07/201429

לאלאכן2017001709/04/201712/07/201511/12/20143

לאלאלא2017001818/04/201703/07/201601/06/20150

לאלאלא2017002125/04/201702/08/201627/01/20160

לאלאכן2017002516/05/201731/05/201501/05/201429

לאלאלא2017001526/03/201720/07/201601/07/20150

לאלאלא2017002616/05/201723/05/201617/09/20150

לאלאלא2017002822/05/201720/02/201702/02/20170

לאלאלא2017002722/05/201720/02/201702/02/20170

לאלאלא2017002309/05/201712/07/201531/03/20150

לאלאלא2017003001/07/201731/01/201719/04/20160

לאלאלא2017002901/06/201731/01/201726/06/20160

לאלאלא2017002208/06/201723/05/201631/03/20160

לאלאכן2017002410/05/201710/05/201519/08/201420

לאלאלא2017003108/06/201712/10/201531/12/20140

לאלאכן2017001709/04/201712/07/201511/12/20143



לאלאלא2017003208/06/201712/04/201614/07/20150

לאלאלא2017003906/06/201724/07/201609/06/20160

לאלאלא2017003804/07/201723/05/201604/11/20150

לאלאלא2017003604/07/201715/11/201617/02/20150

לאלאלא2017004010/07/201713/02/201710/07/20160

לאלאלא2017004112/07/201718/07/20160

לאלאלא2017004320/07/201702/08/201605/01/20150

לאלאלא2017003704/07/201724/06/201626/01/20160

לאלאלא2017004631/07/201703/07/201629/03/20160

לאלאלא2017004706/08/201709/11/201610/07/20160

לאלאלא2017004910/08/201717/07/201510/05/20150

לאלאלא2017005014/08/201702/08/201622/02/20160

לאלאלא2017005114/08/201726/03/201718/05/20160

לאלאלא2017005315/08/201719/07/201728/03/20170

לאלאלא2017004808/08/201711/06/201712/06/20170

לאלאלא2017004216/07/201704/07/20170

לאלאלא2017005214/08/201716/07/20170

לאלאלא2017005405/09/201715/08/20170

לאלאלא2017005717/09/201712/09/20170

לאלאלא2017005818/09/201712/10/201515/04/20150

לאלאכן2017005927/09/201702/08/201613/03/2016342

לאלאכן2017005612/09/201720/01/201527/10/20141

לאלאלא2017006119/10/201712/07/201629/11/20150

לאלאכן2017006224/10/201710/05/201507/09/201428

לאלאלא2017006607/11/201714/08/20170

לאלאלא2017006812/11/201724/06/201628/02/20160

לאלאלא2017006913/11/201706/09/20170

לאלאלא2017007014/11/201726/03/201727/10/20160

לאלאלא2017007105/11/201715/08/201710/08/20160

לאלאכן2017007223/11/201712/07/201624/12/201526

לאלאלא2017007316/11/201714/12/201610/06/20150

לאלאלא2017007504/12/201711/06/201726/09/20160



לאלאלא2017007713/12/201709/11/201619/06/20160

לאלאלא2017007403/12/201731/01/201707/07/20160

לאלאלא2017007612/12/201723/05/201609/01/20150

לאלאכן2017007817/12/201720/06/201706/09/20161

לאלאלא2017007919/12/201727/06/201726/04/20170

לאלאלא2017008020/12/201720/12/201504/12/20140

554



2017בשנת 
(1/1/2017-31/12/2017)

בקשות להיתר                      115הוגשו.א

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

בקשות להקלות לפי חוק פיצול דירות0מתוכן 

לחוק התכנון והבנייה (י) 147סעיף 

7.11.2017-  יש לפרט רק בקשות שהוגשו אחרי מועד כניסת החוק לתוקף 

היתרים הכוללים הקלות לפי חוק פיצול דירות0הונפקו.ב

לחוק התכנון והבנייה (י) 147סעיף 

7.11.2017-  יש לפרט רק היתרים שהונפקו אחרי מועד כניסת החוק לתוקף 

אישורי תחילת עבודות / 2טפסי        0הונפקו.ג

4טפסי / תעודות גמר 50הונפקו.ד

(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 דיור514שהכילו



 2018בשלושת החודשים הראשונים של 
(1/1/2018 - 31/3/2018)

בקשות להיתר                      38הוגשו.א

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

בקשות להקלות לפי חוק פיצול דירות0מתוכן 

לחוק התכנון והבנייה (י) 147סעיף 

היתרים הכוללים הקלות לפי חוק פיצול דירות0הונפקו.ב

לחוק התכנון והבנייה (י) 147סעיף 

אישורי תחילת עבודות / 2טפסי        0הונפקו.ג

4טפסי / תעודות גמר 15הונפקו.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 דיור63שהכילו



תכניות 2

,2017שהסטטוס שלהן השתנה במהלך בסמכות מקומית יש להזין בטבלה את כל התכניות 

.2017מופיע ערך משנת " לוחות זמנים"כל תכנית בה באחד משדות ה, כלומר

.אין למלא תכניות בסמכות שאינה מקומית

.("במסדרון")אין למלא תכניות שטרם הוגשו 

. 2017גם כאלו שאינם בשנת , יש להזין את כל המועדים הרלבנטיים המופיעים בטבלה- עבור כל תכנית 

1503-050941403/08/201701/11/201723/03/2017מגרש - מרכז עסקים  - 658/מק/גב

503-055775128/08/201701/11/201701/12/201724/04/2018הנגשת בית אלון - 660/ מק/ גב

, 594/תכנית איחוד וחלוקה לתכנית גב - 1/594/מק/גב

3-7503-0571117בראשית 
18/10/201701/11/201715/12/201711/03/201824/04/2018

503-057477218/10/201710/01/201814/04/2018הנרקיס איחוד חלקות - 666/מק/גב

503-063035025/04/2018 איחוד חלקות33-35ברדיצבסקי - 670/מק/גב

41503-0634642 והמרי 39המרי -איחוד חלקות 

שם תכנית
 מספר תכנית 

ת"במבא

לוחות זמנים

 

הגשה

 

החלטת מוסד תכנון 

 

תחילת מועד 

 

דיון בהתנגדויות

 

מתן תוקף
1/12/2017: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי



תשריטים4

תשריטי חלוקה

.(אחוד וחלוקה/חלוקה/אחוד)תשריטי חלוקה 11 אושרו בוועדה2017במהלך 

רים"תצ

:2017ר במהלך שנת "או נחתמו על ידי היו/רים שהוגשו ו"רשימת התצ

ר "תאריך הגשת התצ

לוועדה
ר"תאריך חתימת היו

3126/12/201603/01/2017/גב2סירקין  - 769/חמ

41824/12/201710/01/2018/גבאזור תעשיה כורזין - 220/אח

42026/06/201608/01/2017/גב84שינקין  - 722/חמ

61005/02/2017/מק/גב 40-42 ההגנה 217/אח

524/04/201730/04/2017 24ש "התע - 770/חמ

27508/06/201711/06/2017/גב 12בורוכוב  - 771/חמ

19116/08/201731/08/2017/גב 30הכנסת  - 773/חמ

21805/09/201724/10/2017/אח 3-5בראשית  - 218/אח

21918/10/201724/10/2017/אח 50טייבר  - 219/אח

58811/09/201730/10/2017/מק/גב 50בורוכוב  - 774/חמ

19102/09/201711/09/2017/גב 24-25שדה בוקר  - 772/ חמ

ר"מס תצ
התכנית אליה ' מס

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

1/11/2017



ישיבות5

.ועדת משנה או רשות הרישוי, מליאה - 2017יש לפרט את כל הישיבות שנערכו בשנת 

: יש לבחור

, מליאה

ועדת משנה 

או רשות 

רישוי
נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח28/12/201603/01/201711/01/201701/02/20177.003.00ועדת משנה20170001

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח24/01/201731/01/201705/02/201702/03/20177.004.00ועדת משנה20170002

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנעדרנוכחנוכח22/02/201728/02/201702/03/201704/04/20177.004.00ועדת משנה20170003

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח30/03/201704/04/201718/04/201717/05/20177.004.00ועדת משנה20170004

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנעדרנוכחנוכח04/05/201716/05/201721/05/201726/06/20177.004.00ועדת משנה20170005

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנוכחנוכחנוכח13/06/201720/06/201728/06/201713/07/20177.005.00ועדת משנה20170006

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח06/07/201713/07/201720/07/201702/08/20177.006.00ועדת משנה20170007

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח27/07/201702/08/201708/08/201711/09/20177.004.00ועדת משנה20170008

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח31/07/201706/08/201713/08/201711/09/20177.003.00ועדת משנה20170009

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח04/09/201711/09/201719/09/201701/11/20177.004.00ועדת משנה20170010

נעדרנוכחנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנעדרנעדרנוכח25/10/201701/11/201713/11/201721/12/20177.004.00ועדת משנה20170011

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח07/11/201715/11/201727/11/201721/12/20177.004.00ועדת משנה20170012

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח13/12/201720/12/201731/12/201710/01/20187.003.00ועדת משנה20170013

03/01/201705/01/2017רשות רישוי20170001

22/01/201722/01/2017רשות רישוי20170002

13/02/201714/02/2017רשות רישוי20170003

20/02/201722/02/2017רשות רישוי20170004

26/03/201727/03/2017רשות רישוי20170005

30/04/201730/04/2017רשות רישוי20170006

11/06/201714/06/2017רשות רישוי20170007

27/06/201729/06/2017רשות רישוי20170008

19/07/201719/07/2017רשות רישוי20170009

31/07/201702/08/2017רשות רישוי20170010

15/08/201715/08/2017רשות רישוי20170011

31/08/201703/09/2017רשות רישוי20170012

19/09/201719/09/2017רשות רישוי20170013

24/10/201730/10/2017רשות רישוי20170014

06/12/201713/12/2017רשות רישוי20170015

13/12/201713/12/2017רשות רישוי20170016

20/12/201720/12/2017רשות רישוי20170017

26/12/201726/12/2017רשות רישוי20170018

31/12/201701/01/2018רשות רישוי20170019

נציג הרשות 

הארצית 

לכבאות 

והצלה

בוועדה עם מועצה 

:אזורית בלבד

נציג שר 

החקלאות

נציג רשות 

הטבע 

והגנים

, בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי

1/1/2017: לדוגמה

בעמודות אלו 

יש להזין מספר 

שלם

מונה לא או נעדר,  נוכח: בעמודות אלו יש לבחור

נציג השר 

להגנת 

הסביבה

נציג שר 

הבינוי 

והשיכון

נציג שר 

הבריאות

נציג השר 

לבטחון פנים

נציג שר 

התחבורה

נציג רשות 

מקרקעי 

ישראל

כ "סה

חברי 

ועדה 

נוכחים 

כולל )

מ "ר או מ"יו

קבוע
מהנדס

נציג לשכת 

התכנון 

המחוזית

נציג מתוך 

פנקס 

המהנדסים 

והאדריכלים

' נציג נוסף א

של שר 

האוצר

מספר 

ישיבה
סוג 

ישיבה

נוכחותסך חברי לוחות זמנים

תאריך הפצת 

סדר יום
תאריך הישיבה

תאריך הפצת 

החלטות

תאריך הפצת 

פרוטוקול 

ישיבה

כ "סה

חברי 

ועדה 

ממונים 

כולל )



7

:הערות נוספותחלקי/לא/כן: בחירהכן

חלקי/לא/כן: בחירהכן

יש להזין שנה 2015.00

בארבע ספרות

חלקי/לא/כן: בחירהחלקי?(תיקי בניין)

חלקי/לא/כן: בחירהכן1

חלקי/לא/כן: בחירהכן2

:פרט, אם כן

חלקי/לא/כן: בחירהכן3

חלקי/לא/כן: בחירהכן4

חלקי/לא/כן: בחירהכן5

חלקי/לא/כן: בחירהכן6

חלקי/לא/כן: בחירהכן7

הודעות רישוי על פי חוק התכנון והבנייה

סדר יום

מסמך החלטות

פרוטוקול ישיבה

www.givatayim.muni.ilכתובת אתר האינטרנט של הוועדה. ה

אינטרנט ומחשוב

?א של כל מרחב התכנון"האם קיים תצ. ב

?א"מהי שנת העדכון של התצ

ורישוי  (תכניות)האם קיים ארכיב סרוק של תכנון . ג

האם אתר האינטרנט של הוועדה או . ד

?הרשות כולל את המידע הבא

הנחיות מרחביות לעבודות הפטורות מהיתר

(לא רק לעבודות פטורות מהיתר)הנחיות מרחביות כלליות 

הודעות תכנון על פי חוק התכנון והבנייה

האם קיימת בוועדה . א

?GISמערכת 

http://www.givatayim.muni.il/

