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

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

חלוקה למגרשים עין העמק

254-0249490
254-0250514
254-0252080

פיצול נחלה במושב היוגב
שינוי קווי בניין ותוספת זכויות
גבעת אלה
254-0254474
גניגר שכונה מזרחית
תוספת זכויות בניה גבעת אלה 254-0265397
254-0257527
איחוד וחלוקה לולים נהלל
254-0271767
איחוד מגרשים ושינוי קו בניין אלון תבור
254-0274670
שינוי תוואי דרך  107כעביה
איחוד וחלוקה חוות לולים אלונים 254-0275131
254-0275362
מכללת עמק יזרעאל
תוספת יח"ד ושינויים נוספים בעדי 254-0280453
254-0282350
שינוי קווי בניין בזרזיר
254-0282947
פיצול נחלה במושב היוגב
254-0284950
שכונה דרומית קיבוץ שריד
החלפת שטחים קיבוץ מרחביה 254-0288720
254-0288738
שינויים נקודתיים באליקים

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

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :
21/12/2016
15/03/2016
13/03/2016
05/10/2014

12/04/2016
28/10/2014

07/05/2016

10/05/2016
21/01/2016
28/07/2015 10/02/2015
22/01/2015
06/03/2015
16/12/2014
09/11/2014
24/05/2016
07/07/2015
18/06/2015
06/12/2016
10/02/2015
17/08/2016
21/04/2015
29/03/2015
20/09/2016
22/02/2015
10/06/2016
12/01/2016
22/02/2015
29/01/2016
21/04/2015
29/03/2015
12/04/2016
21/02/2016
22/04/2016
10/03/2015
22/02/2015
23/12/2015
10/03/2015
22/02/2015
22/02/2017
10/05/2016
12/01/2016

21/01/2016

01/07/2016
23/06/2016
14/11/2016

10/01/2017
20/12/2016
14/02/2017
24/05/2016

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2016
שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

254-0292185
פיצול נחלה במושב היוגב
254-0293506
איחוד וחלוקה במושב מרחביה
חלוקה ושינוי קו בניין בעין העמק 254-0298232
254-0311639
שינוי קו בניין והגדלת זכויות במדרך עוז
254-0312488
שינוי קווי בניין בתל עדשים
254-0315127
חלוקה ללא הסכמה בשטח חקלאי זרזיר
254-0315564
חלוקה ללא הסכמה בשטח חקלאי זרזיר
254-0315697
החלפת שטחים מדרך עוז
254-0315960
הרחבת דרך מפעל תמה משמר העמק
254-0320473
שינוי קווי בניין מנפטת העמק
254-0320598
חלוקה ללא הסכמה בזרזיר
שינוי קווי בניין בבית לחם הגלילית 254-0322933
254-0325134
חלוקה ללא הסכמה בזרזיר
תוספת זכויות בניה קיבוץ חנתון 254-0325225
254-0327692
איחוד וחלוקה מגרשי תעשיה אלון תבור
254-0329037
החלפת שטחים פסדים
254-0330308
איחוד וחלוקה ,שינוי קווי בנין עין השופט
254-0331751
החלפת שטחים בציפורי
254-0333096
החלפת שטחים רמת דוד
254-0333641
איחוד וחלוקה ללא הסכמה בית לחם הגלילית
תוספת זכויות בניה כפר יהושע 254-0335216
254-0336487
תכנון מפורט קיבוץ אלונים
254-0337733
איחוד וחלוקה מושב ציפורי
254-0340265
שינוי גאומטרי מדרך עוז
254-0341305
הסדרת כיכר בכניסה לדברת
254-0342840
תכנית מפורטת קיבוץ גבת
254-0344507
תוספת זכויות בניה ושינוי קווי בנין אליקים

29/03/2015
04/05/2015
21/01/2016
20/05/2015
20/09/2015
21/06/2016
21/06/2016
20/05/2015
24/04/2014
18/05/2015
21/06/2016
23/06/2015
21/06/2016
18/11/2015
20/09/2015
16/07/2015
21/01/2016
06/08/2015
19/07/2015
21/07/2016
19/07/2015
22/12/2015
08/10/2015
20/09/2015
09/08/2015
20/03/2013
12/01/2016

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

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :
24/02/2016
10/05/2016
13/03/2016
19/05/2015
05/06/2017
09/02/2016
08/04/2016
09/06/2015
23/03/2017
26/02/2016
20/10/2015

08/09/2015
09/06/2015
08/09/2015

21/01/2016
06/04/2016
21/01/2016

26/10/2016
19/06/2016

07/07/2015

18/01/2016

23/06/2016

08/12/2015
20/10/2015
11/08/2015
09/02/2016
08/09/2015
11/08/2015
06/12/2016
11/08/2015
15/03/2016
20/10/2015
20/10/2015
08/09/2015
13/08/2013

20/12/2016
01/02/2017
01/01/2016
28/07/2016
22/01/2016
15/04/2016

19/06/2016
01/02/2017
23/06/2016
26/10/2016

23/12/2015
08/03/2017
30/12/2016
22/04/2016
31/03/2016
06/06/2016

26/07/2016

03/11/2016
06/10/2016
06/04/2017

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2016
שם תכנית

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

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :
254-0347146
שכ' דרומית חג'אג'רה דרום
254-0350009
תוספת זכויות בניה
254-0353789
שינוי קווי בניין והוראות בניה בית לחם
254-0361659
שינוי קווי בניין וביטול הריסה במנשית
איחוד וחלוקה בבית לחם הגלילית 254-0364802
254-0365098
שינוי הוראות בניה וקווי בניין בתמרת
שינוי קווי בניין וגודל מגרש סוללים 254-0365106
254-0367375
תוספת אחוזי בניה בהושעיה
254-0368480
שינוי קווי בניין בגבעת אלה
הגדלת זכויות בריכת גבעת עוז 254-0370346
254-0371450
חלוקה למגרשים בעין העמק
254-0371757
תוספת אחוזי בניה ביוגב
254-0371799
החלפת שטחים במדרך עוז
254-0375600
תוספת יח"ד בעדי
254-0379537
שינוי קווי בניין בזרזיר
254-0383034
שינוי קווי בניין בכעביה
איחוד וחלוקה ללא הסכמה בזרזיר 254-0390542
254-0391193
חלוקה לתאי שטח והסדרת גישה קיבוץ
254-0393504
שינוי קווי בניין יקנעם מושבה
254-0394783
תוספת זכויות בניה הסוללים
254-0399279
איחוד וחלוקה קיבוץ יפעת
254-0410993
שינוי קו בניין בהושעיה
254-0418558
הודעה לפי סעיף  77,78מרכז זרזיר
254-0419077
שינוי קווי בניין בנהלל
254-0419796
הסדרה והגדלת יעודי קרקע לציבור דברת
254-0422907
הסדרת יעודי קרקע למתחם בית ספר
254-0423160
פיצול מגרש בנהלל

01/11/2016
20/07/2016
18/02/2016
22/11/2015
18/11/2015
22/05/2016
18/11/2015
17/11/2015
27/12/2015
21/01/2016
07/03/2016
20/12/2015
20/12/2015
20/12/2015
01/05/2016
18/02/2016
03/04/2016
23/02/2016
18/02/2016
20/07/2016
14/03/2016
20/07/2016
11/04/2016
22/05/2016
20/07/2016
31/07/2016
21/08/2016

10/01/2017
15/03/2016
12/01/2016
08/12/2015
07/06/2016
08/12/2015
08/12/2015
09/02/2016
09/02/2016
12/04/2016
09/02/2016
12/01/2016
10/05/2016
15/03/2016
06/12/2016
08/11/2016
15/03/2016
10/01/2017
07/06/2016
09/08/2016
08/11/2016
08/11/2016
09/08/2016
06/12/2016

10/03/2016
25/11/2016

07/03/2017

29/03/2016
24/02/2016

09/02/2017
24/05/2016

27/09/2016
23/11/2016

06/04/2017

17/06/2016

07/03/2017

19/06/2016

08/12/2016

03/05/2017
05/04/2017
23/03/2017

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2016
שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

254-0423632
שינוי קו בניין בית שערים
254-0423863
חלוקה למגרשים כפר גדעון
254-0434241
שינוי גאומטרי קיבוץ מגידו
254-0438366
שינוי גבולות כפר יהושע
254-0440008
שינוי קווי בניין בשטח החקלאי בית שערים
254-0444729
שינוי קווי בניין והגדלת אחוזי בניה יקנעם
תכנון שכונת מגורים משמר העמק 254-0451955
254-0453472
איחוד וחלוקה קיבוץ שריד
254-0458133
שינוי גאומטריה מדרך עוז
254-0459016
תוספת זכויות בניה למבני ציבור במזרע
254-0462853
שינוי קווי בניין שריד
254-0465435
תכנון מחדש לשכונת הלולים רמת השופט
254-0472159
תוספת זכויות בניה תל עדשים
257-0344085
הרחבת בית עלמין רמת ישי
שינוי גאומטרי בבית לחם הגלילית מק/יז07/2293/
מק/יז02/14873/
שינוי קווי בניין קיבוץ הרדוף
מק/יז01/17367/
שינוי קוי בניין קיבוץ מגידו
מק/יז01/17555/
שינוי קו בניין במושב היוגב

22/05/2016
20/07/2016
18/08/2016
27/11/2016
20/07/2016
06/10/2016
15/11/2016
06/10/2016
11/12/2016
08/11/2016
06/10/2016
11/12/2016
15/11/2016
21/10/2015
05/01/2014
05/05/2010
05/06/2013
26/01/2014

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

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :
14/11/2016
07/06/2016
08/11/2016
06/12/2016
09/08/2016
06/12/2016
07/02/2017
08/11/2016
06/12/2016
08/11/2016
07/02/2017
06/12/2016
20/09/2016
14/01/2014
08/06/2010
16/07/2013
11/02/2014

15/05/2017

24/02/2017

15/02/2016
29/05/2017

25/09/2015
04/02/2011
22/08/2014
17/07/2015

24/02/2016
06/06/2016
19/02/2016
07/01/2016

