
יש להזין בטבלה את כל התכניות בסמכות מקומית שהסטטוס שלהן השתנה במהלך 2019, 

כלומר, כל תכנית בה באחד משדות ה"לוחות זמנים" מופיע ערך משנת 2019.

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 2019. 

16/07/201823/07/201810/10/201803/01/2019כן301-0499038הרחבת בית ספר באיבטין -עדכון

301-066340109/08/201820/08/201802/01/201928/02/2019שער העמקים, שכונת מול כרמל

301-067087707/08/201820/08/201802/01/201903/01/2019הרחבת דרך בשטח משרדים 

301-049900426/03/201930/05/201919/07/201928/11/2019החלפת שטחי תעשיה, תעסוקה ומבני

 

התנגדויות בתכנית

חדש!    לא הופיע  

בטבלה בשנה שעברה

אם הוגשו התנגדויות לתכנית, יש 

לסמן "כן" 

אם לא הוגשו התנגדויות, יש 

להשאיר ריק

 

שם תכנית

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי, לדוגמה: 1/12/2019

לוחות זמנים

(כל המועדים - לא רק בשנת 2019)

 

הגשה

קליטת התכנית לאחר 

עמידה בתנאי סף

 

החלטת מוסד 

תכנון על הפקדה

אם התקיימו מספר 

דיונים, יש להזין את מועד 

הדיון האחרון

 

תחילת מועד 

הפקדה

פרסום ההפקדה, 

ההפקדה בפועל

 

תאריך החלטה

חדש! לא הופיע 

בטבלה בשנה 

שעברה

 מועד הדיון בו הוחלט 

לאשר או לדחות את 

התכנית.

במקרה המיוחד של 

תכנית ללא התנגדויות 

שאושרה ללא החלטה 

בהתאם לסעיף 108 (ג) -

 יש להשאיר שדה זה 

ריק

 

מספר תכנית

במבא"ת



 

התנגדויות בתכנית

חדש!    לא הופיע  

בטבלה בשנה שעברה

אם הוגשו התנגדויות לתכנית, יש 

לסמן "כן" 

אם לא הוגשו התנגדויות, יש 

להשאיר ריק

 

שם תכנית

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי, לדוגמה: 1/12/2019

לוחות זמנים

(כל המועדים - לא רק בשנת 2019)

 

הגשה

קליטת התכנית לאחר 

עמידה בתנאי סף

 

החלטת מוסד 

תכנון על הפקדה

אם התקיימו מספר 

דיונים, יש להזין את מועד 

הדיון האחרון

 

תחילת מועד 

הפקדה

פרסום ההפקדה, 

ההפקדה בפועל

 

תאריך החלטה

חדש! לא הופיע 

בטבלה בשנה 

שעברה

 מועד הדיון בו הוחלט 

לאשר או לדחות את 

התכנית.

במקרה המיוחד של 

תכנית ללא התנגדויות 

שאושרה ללא החלטה 

בהתאם לסעיף 108 (ג) -

 יש להשאיר שדה זה 

ריק

 

מספר תכנית

במבא"ת

16/07/201823/07/201810/10/201803/01/2019כן301-0665307הצרחת שטחי מגורים ומבני ציבור במזרח

המגורים 09/08/201822/10/201913/12/201826/12/2019כן301-0613471כפר המכבי - החלפת שטחים באיזור



03/02/2019

25/03/2019

30/01/2019

16/12/2019

 

מתן תוקף

מועד הנפקת נוסח 

לפרסום ברשומות



 

מתן תוקף

מועד הנפקת נוסח 

לפרסום ברשומות

19/03/2019


