תכניות
יש להזין בטבלה את כל התכניות בסמכות מקומית שהסטטוס שלהן השתנה במהלך ,2018
כלומר ,כל תכנית בה באחד משדות ה"לוחות זמנים" מופיע ערך משנת .2018
אין למלא תכניות בסמכות שאינה מקומית.
אין למלא תכניות שטרם הוגשו )"במסדרון"(.
עבור כל תכנית  -יש להזין את כל המועדים הרלבנטיים המופיעים בטבלה ,גם כאלו שאינם בשנת .2018

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2018

שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

תחילת מועד
הפקדה

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

אם התקיימו מספר
דיונים ,יש להזין את מועד
הדיון האחרון

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

דיון בהתנגדויות

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מתן תוקף

מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בתכניות ללא
התנגדויות  -יש
להשאיר ריק

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2018 :

"ניוד זכויות בניה באז"ת "עקרון 453-0129676
453-0304006
איחוד מגרשים ושינוי מס' יח"ד ברחוב החיטה
453-0358473
תכנית איחוד וחלוקה )עדכון לתכנית זמ
453-0433227
הרחבת שב"צ ודרכים קרית עקרון
איחוד וחלוקה ברחוב רוטשילד 453-0464412
שדרות אליהו  23הרחבה תמ"א453-0465211
453-0465799
שימור רפת וקביעת זכויות-מזכרת בתיה
453-0470898
החלפת שטחים שצ"פ ושב"צ ברחובות הברוש
453-0508671
"בית כנסת "שערי צדק
453-0519512
מדו משפחתי לתלת משפחתי ברח

25/07/2017
26/09/2017
10/07/2016
06/02/2018
02/11/2016
19/12/2016
18/03/2018
23/11/2017
04/07/2017

24/05/2018
24/04/2018
23/01/2018
12/07/2016

10/10/2018
09/05/2018
04/08/2016

20/12/2016
17/01/2017
24/04/2018

27/06/2017
26/07/2017
14/10/2018

18/07/2017

29/01/2018

17/09/2018

10/01/2018
06/06/2018

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2018

שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

תחילת מועד
הפקדה

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

אם התקיימו מספר
דיונים ,יש להזין את מועד
הדיון האחרון

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

דיון בהתנגדויות

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מתן תוקף

מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בתכניות ללא
התנגדויות  -יש
להשאיר ריק

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2018 :

453-0526350
קביעת הוראות למרתף ברחוב הסיגליות
453-0527929
זמ/7/205/א 1/תכנית עבור הסדרת מצב
453-0552208
תיקון גבול התכנית ושינוי הייעודים
453-0556936
הארכת רחוב מרבד הקסמים קרית עקרון
453-0572586
רח' ויניפג  ,3גן יבנה
453-0573485
תוספת יחד רחוב גבעתי  4מזכרת בתיה
453-0644849
קו בניין בדרך ירושלים  1קרית עקרון
בינ1/60/571/17/
תוכנית בינוי
בנ5/25/598/17/
בינוי

05/07/2018
28/09/2017
10/07/2017
07/01/2018
07/12/2017
11/06/2018
25/06/2018
21/11/2017
21/11/2017

08/01/2018
18/07/2017
06/02/2018
, 12/07/2018
12/07/2018

28/05/2018

10/10/2018

14/11/2018

