תכניות
יש להזין בטבלה את כל התכניות בסמכות מקומית שהסטטוס שלהן השתנה במהלך ,2017
כלומר ,כל תכנית בה באחד משדות ה"לוחות זמנים" מופיע ערך משנת .2017
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 .2017

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2017

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 ,לדוגמה1/12/2017 :

611-0321612
מט"ש שדרות -שער הנגב
תפרח -הסדרת מתחם ישיבת 651-0170498
651-0239665
נחלה  ,29מושב תפרח
651-0303271
הרחבת קרית חינוך במ.א אשכול
651-0330084
מגורים במגרש  41מושב גילת מועצה
שינוי קווי בניין במגרש מס' 651-0350447 ,6A
651-0350801
משק  -62מושב קלחים
651-0376210
נחלות  3 ,2בישוב מסלול
651-0392647
ניר עם -מתחם הפאב
קיבו .אור הנר ,שכונה מערבית651-0399048 ,

10/11/2015
01/10/2014
05/09/2015
04/02/2016
09/11/2015
19/10/2015
17/07/2016
31/01/2016
23/08/2016

11/02/2016
06/12/2015
09/06/2016
07/02/2016
12/06/2015
11/01/2015
12/08/2016
06/09/2015
13/07/2017 16/05/2017, 03/04/2016
08/09/2017
06/08/2017
12/01/2017
07/02/2016
18/08/2017
06/11/2016
07/07/2016
07/02/2016
14/09/2017
04/09/2016

16/08/2017
31/08/2017
30/11/2017
26/01/2017

27/06/2017
22/02/2017
01/11/2017
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הדיון האחרון

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

דיון בהתנגדויות

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון
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בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2017 :

651-0485599
מגורים במגרש  -49יישוב מעגלים
651-0498667
מגרש  46בקיבוץ גבים
651-0505826
איחוד וחלוקת מגרשים בקרית חינוך
651-0514216
מגרש ציבורי מס'  -403מרפאת מבועים
651-0518985
שינוי קו בנין קדמי -מפעל שטראוס

14/02/2017
27/07/2017
10/07/2017
04/06/2017
18/04/2017

05/11/2017
05/11/2017
06/08/2017
02/07/2017

08/03/2018
08/09/2017
27/07/2017

27/12/2017
16/11/2017

