
העמוד הבאהעמוד הקודם

2019דצמבר - היתרים שהונפקו במהלך יולי א
.31.12.2019 לתאריך 1.7.2019 שהונפקו בין התאריך רשימת ההיתריםיש לפרט את 
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.ניתן לפנות לרפרנטי הרישוי של מינהל התכנון בוועדה המקומית או לאגף בקרת ועדות מקומיות, אם עולה צורך בהבהרות נוספות
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לאלאלא20190047160416502611/07/201911/06/201919/02/20191

לאלאלא20190060515365970309/12/201909/07/201913/03/20191

לאלאכן20190063478210006828/11/201922/09/201905/03/20191

לאלאלא20190069698862257324/11/201914/07/201910/06/20191

לאלאכן20190071879813233107/10/201914/07/201903/04/20191

לאלאכן20190072407905484009/12/201914/07/201909/04/20191

לאלאכן20190074843532246204/12/201914/07/201909/04/20191

לאלאלא2019007927594361205/09/201920/06/201918/03/20191

לאלאלא20190082926713248302/09/201925/06/201916/05/2019

לאלאכן2019008430664279909/12/201914/07/201904/04/20191

לאלאלא20190085639444748605/11/201925/06/201919/03/20191

לאלאלא2019009632349838310/09/201911/06/201903/04/20191

לאלאלא20190102361029288724/11/201907/08/201920/05/20191

לאלאלא20190109424848902931/12/201916/12/201912/09/2019

לאלאכן20190133166012485815/09/201914/07/201919/06/20191

לאלאכן20190147825894443905/11/201904/09/201926/05/20191

לאלאכן20190150984128684509/12/201922/09/201910/06/20191

לאלאלא20190151934361725931/12/201914/11/201926/05/20191

לאלאלא20190175478996684709/12/201914/11/201920/06/2019

לאלאלא2019017798722582504/12/201928/10/201901/07/20191
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לאלאלא20190178894797184604/12/201928/10/201926/06/20191

לאלאלא20190187339680398705/11/201915/09/201912/06/20191

לאלאלא20190223389311929119/12/201925/08/2019


