תכניות
יש להזין בטבלה את כל התכניות בסמכות מקומית שהסטטוס שלהן השתנה במהלך ,2016
כלומר ,כל תכנית בה באחד משדות ה"לוחות זמנים" מופיע ערך משנת .2016
יש להזין את כל המועדים הרלבנטים עבור כל תכנית ,גם כאלו שאינם בשנת .2016

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2016
שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מתן תוקף
מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :

הסדרת מגרשי מגורים בטל אל ,משגב
יודפת -הרחבת בי"ס "עודד" ,הסדרת המגרש המסחרי וחניה לציבור

205-0215822
205-0218370

17/05/2015
26/08/2015

27/12/2015, 15/06/2015
21/03/2016
06/09/2015

שורשים  -גוש  ,19820חלקה 22
שינוי הוראות וזכויות בניה במגרש  ,405לבון
תוכנית להסדרת הבניה הקיימת במגרש מספר  -202לבון
שינוי זכויות בניה וגודל מגרש מינימלי-מגרש  145/2/3חוסניה
מגרש  ,193אשחר-הגדלת אחוזי בניה ותכסית
שכניה ,מגרשים  - 213 ,211 ,209שינוי הוראות בדבר שטחי שירות מותרים
צורית מגרש -529שינוי קווי בניין וגודל מגרש מינימלי
יעד  -מגרש 161
מורשת  -הרחבת דרך
הסדרת קווי בניין בחלק ממגרש  - 2102דמיידה
.סלמה ,שינוי בקווי בניה גו"ח 19457/107
יעד ,שינוי זכויות במג' 421 ,208 ,199 ,166 ,158 ,153-156 ,151 ,99 ,41
אז"ת בר לב  -שינוי קווי בניין למבנים ולמתקני עזר במגרשי התעסוקה
תכנית לשינוי קווי בניין במגרש מספר  -1064צורית
משגב  -אזור תעשיה תרדיון  -מחסן מל"ח
צורית ,גוש  ,21138חלקה  ,33מגרש 1040
שינוי הוראות וזכויות בניה בקורנית82 ,81 ,69 ,31 ,30 ,28 ,20 ,14 :
עצמון ,הגדלת הצפיפות ושינוי הוראות בינוי ועיצוב
שינויים במתחם שטחי ציבור בקורנית
תכנית מפורטת לשינוי הוראות בניה במגרשים  15ו -29-קורנית
הגדלת אחוזי בניה -מגרש  811יודפת
מגרש  ,29לבון  -הגדלת שטחי בניה ושינוי הוראות בניה

205-0246785
205-0259119
205-0272625
205-0282160
205-0288381
205-0300558
205-0302737
205-0315309
205-0320259
205-0323261
205-0329631
205-0336164
205-0344341
205-0366468
205-0379479
205-0381905
205-0382200
205-0388249
205-0389478
205-0392290
205-0392654
205-0397331

25/11/2014
18/11/2014
21/04/2015
01/02/2015
19/03/2015
25/05/2015
29/03/2015
25/05/2016
17/01/2016
07/06/2016
29/06/2015
15/05/2016
11/10/2015
15/08/2016
07/07/2016
11/04/2016
14/04/2016
08/05/2016
10/04/2016
05/07/2016
20/06/2016
31/07/2016

08/12/2014
08/12/2014
10/05/2015
10/05/2015
12/04/2015
15/06/2015
10/05/2015
04/07/2016
07/02/2016
08/08/2016
05/07/2015
01/06/2016
09/11/2015
18/09/2016

24/06/2015
06/12/2015
03/02/2016
19/11/2015
04/11/2015
20/10/2015
03/02/2016
13/12/2016
09/05/2016
01/02/2017
10/09/2015
11/01/2017
03/03/2016
05/01/2017

09/05/2016
09/05/2016
01/06/2016
09/05/2016
08/08/2016
18/09/2016
18/09/2016

01/02/2017
15/01/2017
13/12/2016
01/02/2017
20/12/2016
01/02/2017

03/11/2016
03/02/2016
28/07/2016
17/08/2016
07/03/2016
21/03/2016
24/02/2016
26/07/2016
04/05/2017
26/07/2016
03/02/2016
14/07/2016

15/05/2017

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2016
שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מתן תוקף
מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :

תוכנית להגדלת שטחי בניה במגרש מספר  - 207לבון
מגרש  401אשחר -הגדלת אחוזי בניה ,תכסית ושינוי קווי בניה
שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט-ואדי סלאמה
.הוספת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין-מגרש  ,187תובל
צורית ,מגרש  - 1065תוספת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין
הגדלת זכויות בניה מגרשים  -1060-1062צורית
הגדלת אחוזי בניה,שינוי בקווי בניה מגרש  -26יודפת
הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בניה -מגרש  265הררית
הגדלת אחוזי בניה  -מגרש  701יודפת
.עצמון  -הרחבת דרך מס'  1ע"ח מגרש מגורים מס' 470

205-0417196
205-0420190
205-0428276
205-0435115
205-0441188
205-0441915
205-0471466
205-0477042
205-0481283
205-0482158

31/05/2016
12/07/2016
14/06/2016
17/11/2016
27/10/2016
23/11/2016
03/01/2017
08/01/2017
19/12/2016
11/12/2016

04/07/2016
18/09/2016
08/08/2016
12/12/2016
14/11/2016
12/12/2016
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
08/01/2017

01/02/2017
09/02/2017
23/03/2017
09/02/2017
15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
07/03/2017

12/06/2017

