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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

שכ' ב' 2תוספת יח"ד -מצפה

מספר
תכנית
במבא"ת

הגשה
קליטת התכנית
לאחר עמידה
בתנאי סף

החלטת
מוסד
תכנון על
הפקדה

תחילת
מועד
הפקדה
פרסום
ההפקדה,

דיון
בהתנגדוי
ות

מתן
תוקף

מועד הנפקת
נוסח
אם התקיימו
לפרסום
מספר דיונים -

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :
102-0110189
08/06/2016

יוסי בן קיסמא  19-31שכ' ב'- 4
יהודה הנשיא שכ' ב'-
רשב"ג
הרחבת דיור
102-0182444
הרחבת דיור
102-0218040
מחסיה דרום -הרחבת דיור
102-0240713
שביל ל"ה -תוספת יח"ד
102-0319087
מסחר בן צבי 4
102-0324590
אזור תעשיה שורק -שצ"פ
נהר הירדן הלל ,שכ' ב' הרחבת דיור 102-0344945
אזור תעשיה שורק מגרש  17חלוקה 102-0346379
102-0348136
נחל אוריה  12שכ' א' הרחבת דיור
מצפה רש"פ  1-5שכ' ב' הרחבת דיור 102-0369066
נחל שורק  20-22שכ' א' הרחבת דיור 102-0376194
שביל הגיחון  1-11שכ' א' הרחבת דיור 102-0391151
מגרשים  ,28-37נופי חריש שכ' מ'102-0396101 3
102-0396457
מגרשים  363-370שכ' ג' 2תוספת יח"ד וזכויות
102-0396523
מגרשים  311-356שכ' ג' 2תוספת יח"ד וזכויות
102-0403899
מגרשים  19,25-7שכ' מ' 3תוספת יח"ד וזכויות
ר' אלעזר  53-61שכ' ב' הרחבת דיור 102-0438895
102-0440016
מגרש  304שב' מ' 3תוספת יח"ד וזכויות
102-0446062
שינוי לרח'  43שכ' ד'5
נחל נחשון  2-16שכ' א' הרחבת דיור 102-0461293
102-0480376
מסחר ומגורים אפי נתיב שכ' מ'3
102-0482380
מסחר ומגרוים בונייך מע"ר
תוספת יח"ד ומסחר א.ש.וקנין שכ' ג'102-0485383 2
102-0487637
מסחר בן צבי  -4שוען

14/07/2016

102-0181644

21/12/2016
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21/12/2016
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19/12/2016
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05/09/2016
26/12/2016
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