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תכניות
יש להזין בטבלה את כל התכניות שהסטטוס שלהן השתנה במהלך ,2015
כלומר ,כל תכנית בה באחד משדות ה"לוחות זמנים" מופיע ערך משנת .2015
יש להזין את כל המועדים הרלבנטים עבור כל תכנית ,גם כאלו שאינם בשנת .2015

לוחות זמנים
(כל המועדים  -לא רק בשנת )2015
סמכות

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

בעמודה זו יש לבחור:
מקומית ,מחוזית או אחר
מחוזית
מחוזית

27/05/2015
23/08/2015

המלצת המקומית להפקיד15/06/2015 :
המלצת המקומית לדחות09/11/2015 :

לבון 222

205-0265041

מחוזית

16/09/2015

המלצת המקומית להפקיד12/10/2015 :

לבון 202
חוסניה 145/2/3
קידוח בר לב
קורנית הסדרה
עצמון דמארי
אשחר 193
לבון 212
שכניה ,מגרשים 213 ,211 ,209
צורית 529
יעד הרחבה
ת .תדלוק ליד רקפת
חניון אחיהוד
מורשת ,הרחבת דרך
לבון 437
דמיידה הסדרת קווי בניין
מכמנים 98
סלאמה 19457/107
סלאמה 19456/52
בר לב  -שינוי קווי בניין
צפון סחנין
זודיאק :טורבינות רוח
סח'נין חלקה 54
סח'נין חלקה 51

205-0272625
205-0282160
205-0283903
205-0286138
205-0287045
205-0288381
205-0290700
205-0300558
205-0302737
205-0307587
205-0308288
205-0319343
205-0320259
205-0320275
205-0323261
205-0327023
205-0329631
205-0341347
205-0344341
205-0353052
258-0232264
262-0225706
262-0250167

מקומית
מקומית
מחוזית
מחוזית
מחוזית
מקומית
מחוזית
מקומית
מקומית
מחוזית
מחוזית
מחוזית
מקומית
מחוזית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מחוזית
מחוזית
מחוזית
מחוזית

שם התכנית
אלט מכמנים
מט"ש לוטם

205-0237206
205-0238584

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2015 :

הערות

דיון למתן תוקף בתנאים11/04/2016 :

21/04/2015
01/02/2015
04/02/2015
22/03/2015
13/04/2015
19/03/2015
24/03/2015
25/05/2015
29/03/2015
10/05/2015
21/10/2015
11/10/2015
17/01/2016
17/01/2016
07/06/2016
15/10/2015
29/06/2015

10/05/2015
10/05/2015

29/01/2016
27/11/2015

17/03/2016

12/04/2015

30/10/2015

21/03/2016

15/06/2015
10/05/2015

23/10/2015
29/01/2016

24/02/2016

07/02/2016

22/04/2016

09/11/2015
05/07/2015

11/09/2015

11/10/2015

09/11/2015

04/03/2016

אי עמידה בתנאי הסף11/02/2015 :
המלצת המקומית להפקיד06/09/2015 :
המלצת המקומית להפקיד10/05/2015 :
המלצת המקומית להפקיד15/06/2015 :
דיון למתן תוקף בתנאים01/06/2016 :
מעוכב  -מתואם עם המגיש
אי עמידה בתנאי הסף19/11/2015 :
המלצת המקומית להפקיד27/12/2015 :
מועד קבלת התכנית09/11/2015 :
מועד קבלת התכנית .11/10/2015 :המלצה להפקדה07/02/2016 :
מועד קבלת התכנית26/05/2015 :
מועד קבלת התכנית10/06/2015 :
03/02/2016
מועד קבלת התכנית .05/08/2015 :בשל אי עמידה בתנאי הסף התיק נסגר 07/01/2016
מועד קבלת התכנית .11/08/2015 :החלטה לתוקף09/05/2016 :
מועד קבלת התכנית  .21/10/2015המלצת המקומית לדחות27/12/2015 :
מועד קבלת התכנית .25/01/2015 :הודעה על אי עמידה בתנאי סף09/02/2015 :
מועד קבלת התכנית .22/03/2015 :המלצה לדחות10/05/2015 :
מועד קבלת התכנית .17/06/2015 :המלצת המקומית להפקדה05/07/2015 :

