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
מספר תכנית
במבא"ת

שם תכנית
סמכות

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

הערות

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

מחוזית
כפר לי  -מוסד לילדים
מקומית
שינוי זכויות והוראות הבניה בנווה פרדסים
הודעה על ס'  77-78אזור תעסוקה מצפון ומדרום לרחוב תדהר מחוזית
מחוזית
אזור תעסוקה "אילנות" בצפון-מערב
מקומית
תוספת יחידות לבית הורים
'שינוי ייעודי קרקע מאזור מלאכה ותעשיה זעירה לאזור מגורים א מחוזית
מקומית
תוספת זכויות בחלקה  ,188גוש 10101
מקומית
שינוי קוי בנין בחלקה  ,145גוש 10102
תוספת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין בגוש  10074חלקה  209/1מקומית
מחוזית
שינוי יעוד למגורים ברח' האורנים
מקומית
הרחבת שביל גישה עורפי למגורים ברח' הבריגדה
מקומית
הרחבת שביל התלמיד
מחוזית
תוספת יחידות דיור בחלקות  455 ,454בגוש 10102
מחוזית
פרדס חנה על הפארק
מקומית
תכנית בינוי ברח' המייסדים גוש  10073ח"ח  6מגרש 6/2
מחוזית
מסחר ומשרדים ברחוב הנדיב
מקומית
תוספת יחידות בגוש  10102חלקה 405
מחוזית
הקטנת רוחב דרך בחלקה  209גוש  10111רח' בית-אל
מחוזית
מתחם "בית אורן" כרכור
מחוזית
השבת שטחי הפקעה בחלקה  231גוש 10123
מקומית
הארכת דרך קיימת בחלקה  3גוש 10121
מחוזית
תוספת יחידות דיור בדרך הים
מקומית
עולם קטן  -תוספת יחידות דיור
מחוזית
שינוי יעוד ובינוי בגוש  10102חלקה 436
מחוזית
מעון רמים
מקומית
הסדרת צמתים בשכונת הטריז
מחוזית
שירותי מיכון ואריזה למטע ולחקלאות
מחוזית
"מתחם "למרחב

308-0056978
308-0198606
308-0283515
308-0296897
308-0342733
308-0368753
308-0376178
308-0377937
308-0378588
308-0382010
308-0392837
308-0394387
308-0399584
308-0403584
308-0406033
308-0406462
308-0412221
308-0414326
308-0414441
308-0416222
308-0421024
308-0422063
308-0430686
308-0441121
308-0444927
308-0463588
308-0466441
308-0479873

16/06/2016
07/04/2016
21/07/2016
23/02/2016
02/06/2016
10/02/2016
14/02/2016
07/04/2016
14/06/2016
07/04/2016
29/02/2016
25/06/2013
06/04/2016
02/03/2016
05/07/2016
24/03/2016
01/06/2016
11/08/2016
30/05/2016
01/06/2016
22/05/2016
19/05/2016
12/09/2016
27/10/2016
30/10/2016
03/11/2016
12/12/2016
20/11/2016

22/06/2016
12/04/2016
25/07/2016
09/03/2016
22/06/2016
09/03/2016
09/03/2016
12/04/2016
25/07/2016
12/04/2016
09/03/2016
29/05/2014
02/11/2016
24/03/2016

16/03/2016
11/08/2016
04/08/2016

15/01/2017
20/12/2016
31/01/2017

נסגרה לבקשת היזם

19/09/2016
09/09/2015

21/05/2017
29/11/2015

16/11/2016

21/06/2017

05/01/2017
11/06/2017
06/12/2016

02/07/2017

לא אושרה .נשלחה לארכיב

20/11/2016
22/06/2016
23/08/2016
05/10/2016
06/04/2017
21/11/2016

28/06/2017
לא אושרה .נשלחה לארכיב

26/12/2016
29/05/2017
18/06/2017
26/01/2016

10/03/2017

07/04/2017

