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

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :
04/08/2016

שינוי קווי בניין בהתאם
למסומן בתשרית  -דיר חנא 262-0230490

30/06/2016

חלוקה מחדש ללא הסכמה
 ושינוי בקווי בניין262-0233700
.גלג53/13/11646/

03/10/2013

23/07/2015

03/02/2016

מתן תוקף
מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

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 :
23/07/2015

תכנית גלג65/14/15132/
להקטנת קו בנין לכביש
262-0236372
מס' -18בדיר חנא
הסדרת קווי בנין והגדלת
תכסית קרקע במגרש
גלג900/4 - 68/14/9169/
איחוד וחלוקה ללא
 הסכמה ,ושינוי בקווי בניהסח'נין
איחוד וחלוקה ללא
 הסכמה ושינוי קווי בנייןסכנין
הזזת תוואי כביש 13ג
איחוד וחלוקה ללא
הסכמת הבעלים ,הסדרת
דרכי גישה וזכות מעבר
לכל המגרשים
איחוד וחלוקה ללא
הסכמה ,ושינוי בקווי בניה
ובתכסית קרקע -דיר חנא
איחוד וחלוקה ללא
הסכמה ושינוי קווי בנין
מס' גלג18/014/12906/-סכנין

27/11/2016

07/09/2014
29/03/2015

262-0242164

26/10/2014

262-0271510

15/06/2015

262-0273615
262-0277657

13/08/2015
08/03/2015

262-0279539

08/07/2015

262-0291252

05/02/2015

262-0294322

26/02/2014

17/09/2015

21/03/2016

10/11/2015

20/04/2016

20/12/2016

03/12/2015

22/01/2016

16/01/2017

27/08/2015

07/10/2016
11/10/2015

06/06/2016
23/07/2015

04/11/2015

21/03/2016

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

שינוי קווי בנין וקביעת
'זכויות מעבר .מס
גלג-15/15/12735/סכנין 262-0295394איחוד וחלוקה ללא
 הסכמה ושינוי קווי בניין262-0296137
סכנין

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 :
23/07/2015

17/02/2015

21/03/2016

26/10/2015
07/03/2016

15/01/2012
11/05/2015

'שינוי בקו בנין ,הגדלת מס
קומות וגובה מבנה -סח'נין 262-0298463
סכנין  -קריית חינוך
262-0298844
וסביבתה :איחוד וחלוקה
הסדרת קווי בניה בגוש
חלקה  -30סכנין 262-0299156 19280
שינוי הוראות וזכויות בניה262-0304188
סח'נין
איחוד וחלוקה ללא
262-0305821
הסכמה בסכנין
הגדלת תכסית קרקע
וגובה מבנה והסדרת קווי
262-0311399
בניה  -דיר חנא
:עראבה  -מתחם 10
262-0323600
איחוד וחלוקה
שינוי בזכויות בניה ובקווי
262-0328286
.בניה  -עראבה
איחוד וחלוקה בתחום
262-0329532
תכנית ג16915/

02/04/2015

26/10/2015
01/06/2016

18/08/2015

23/11/2016
20/02/2017

18/05/2017

24/06/2016
27/08/2015

19/02/2016

25/03/2015

23/01/2017

01/02/2016

27/05/2015

03/03/2016
10/11/2015

02/06/2016
25/01/2017

18/10/2016

16/09/2015
10/11/2015

19/06/2016

09/09/2015
31/10/2016

05/01/2017
24/05/2017

11/11/2016

10/09/2015
19/05/2016

12/07/2015

29/07/2016
07/03/2016

23/02/2016

20/12/2016
03/04/2017

23/11/2016

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

תכנית איחוד וחלוקה ללא
262-0334094
הסכמה בצפון סכנין

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 :
20/02/2017
19/05/2016

24/06/2016

04/04/2016

06/04/2017

29/03/2015

הסדרת קווי בניין והגדלת
תכסית קרקע במגרש 600
סכנין גלג- 42/14/12906/
תוספת זכויות לבניית
 .חניה תת קרקעית -סכנין
הסדרת קווי בניין והגדלת
תכסית קרקע במגרש
סכנין 47/11/1 -
הגדלת אחוזי בניה ושינוי
 בקווי בניה ותכסית קרקע.עראבה

262-0334110

05/05/2014

262-0337105

11/05/2015

262-0341123

05/08/2015

262-0344804

16/08/2015

03/09/2015

10/01/2016

09/09/2016

27/04/2017

04/08/2016
27/06/2016

26/12/2016
10/11/2015

24/02/2016
28/11/2016

איחוד וחלוקה ללא
 הסכמת הבעליםגלג-40/14/12907/עראבה
הגדלת זכויות הבניה
בצפון סכנין
הסדרת קווי בניין והגדלת
תכסית קרקע במגרש
סכנין 1000/2 -
שינוי בהוראות וזכויות
 הבניה בשטח בנויעראבה

262-0373415

19/04/2016

262-0374710

24/01/2016

262-0375667

06/12/2015

262-0379958

13/12/2015

27/06/2017
07/03/2016

29/07/2016

06/12/2016

12/01/2016

03/02/2016
12/01/2016

16/03/2017

19/06/2016

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

הסדרת קווי בניה וקביעת
 זיקת הנאה בחלקה 2סכנין
איחוד וחלוקה ללא
הסכמה  -דיר חנא
הגדלת אחוזי בניה ,שינוי
בקווי בניה ותכסית קרקע.סח'נין
הגדלת אחוזי בניה ,שינוי
 בקווי בניה ותכסית קרקעדיר חנא
איחוד וחלוקה ללא
הסכמה והגדלת זכויות
 .הבניה -סח'נין
איחוד וחלוקה ללא
הסכמת הבעלים
בדיר  -G2ו  G1במתחמים
חנא
הסדרת קווי בנין בית מאזן
אבו עלי  -סכנין
שינוי קווי הבנייה בהתאם
למסומן בתשריט בסכנין
שינוי בהוראות וזכויות
 הבניה בית עלי בדארנהעראבה

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 :
19/05/2016

262-0380626

21/12/2015

262-0381863

04/02/2016

262-0382903

13/01/2016

262-0393934

20/04/2016

262-0408674

24/03/2016

262-0409342

19/05/2016

262-0410134

08/11/2016

262-0412395

03/05/2016

262-0414235

27/03/2016

01/06/2016

15/05/2017

27/02/2017

22/03/2017
31/10/2016

01/06/2016

30/06/2016

23/11/2016

16/01/2017

20/03/2017
14/07/2016

06/12/2016

19/05/2016

03/06/2016

19/09/2016

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

הגדלת אחוזי בניה ומספר
קומות ,שינוי בתכסית
קרקע  -דיר חנא
איחוד וחלוקה ללא
הסכמה -עראבה
הסדרת קווי בנין והגדלת
 +תכסית קרקע ,אחמד
מחמוד גנאים  -סכנין
שינוי קווי בניין בהתאם
למסומן בתשריט בסכנין

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :
09/05/2017
27/06/2016

262-0418053

15/05/2016

262-0426114

29/09/2016

262-0428235

30/06/2016

262-0433151

22/06/2016

262-0433508

13/06/2013

262-0439570

12/07/2016

262-0447037

05/12/2016

262-0447524

13/10/2016

262-0450429

18/08/2016

262-0452078

02/08/2016

09/12/2016
16/07/2017

29/03/2017

16/01/2017

05/02/2017
19/05/2016

הצעת זיקת הנאה בחלקה
 .גוש  19290בסכנין 93
תוספת שטח שרות
לשימוש חניה ,והגדלת
מספר קומות וגובה מבנה.עראבה
שינוי בקווי בניה ותכסית
קרקע  -דיר חנא
שינוי קווי בניין בהתאם
למסומן בתשריט בעראבה
שינוי קווי בניין בחלקה
גוש  19313בסח'נין 111
איחוד וחלוקה והסדרת
תוואי דרך בחלקות  62ודיר חנא 86 -

מתן תוקף

03/04/2017

23/09/2016
31/10/2016

15/01/2017
03/04/2017

28/11/2016

18/05/2017

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

הסדרת קווי בנין במגרש
יוסף שחאדה  -סכנין 803
איחוד וחלוקה ללא
הסכמת הבעלים ,הסדרת
דרכי גישה וזכות מעבר
לכל המגרשים
חלוקה בהסכמה ושינוי
 הוראות וזכויות בניה .סכנין
שינויי יעוד -עראבה
הגדלת זכויות הבניה
בסכנין
הסדרת קווי בנין והגדלת
תכסית קרקע בבית
 עותמאן וח'אלד שחאדהסכנין
הזזת תוואי זיקת הנאה
בחלקה  - 13סכנין
איחוד וחלוקה בהסכמה
 בחלקה  113גוש 19291סכנין
הוספת קומת חניה במבנה
העיריה בעראבה
תכנית איחוד וחלוקה ללא
הסכמה בשכונה מזרחית
עראבה

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 :
31/10/2016

262-0452532

04/08/2016

262-0467662

23/11/2016

262-0470625
262-0472084

03/11/2016
01/12/2016

262-0472498

03/11/2016

262-0473124

08/11/2016

262-0473199

24/11/2016

262-0473298

14/11/2016

262-0473520

30/10/2016

262-0473991

06/11/2016

30/12/2016
28/11/2016

08/03/2017
16/01/2017

27/02/2017
16/01/2017

26/02/2017
16/01/2017

03/04/2017
27/02/2017

15/03/2017
16/01/2017

28/03/2017
03/04/2017

31/10/2016

23/01/2017
28/11/2016

12/05/2017

15/05/2017

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

הגדלת זכויות הבניה
262-0475335
בסכנין
איחוד וחלוקה מחדש ללא
הסכמת הבעלים ,ושינוי
קווי בניה
בסC,356B,במגרשים251
ג20650/
 .כנין
איחוד וחלוקה מחדש ללא
הסכמת הבעלים,ושינוי
ג/לג9/12/12049/
קווי בניין
איחוד וחלוקה ללא
הסכמה ושינוי קווי בניין
 ,בהתאם למסומן בתשריט
'שינוי גודל מגרש מיני
ושינוי קווי בניין בהתאם
 ,למסומן בתשריט
איחוד וחלוקה ללא
הסכמת הבעלים בדרום
מערב עראבה
שינוי קווי בניין וקביעת
'גודל מגרש מיני
שנוי בהוראות בניה במגרש
1/5/4
הגדלת זכויות בניה בצפון
סכנין

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 :
16/01/2017

06/04/2017

15/11/2016
11/01/2011

17/01/2010
16/01/2012

05/01/2016

06/01/2012
12/06/2014

08/10/2016
12/01/2016

13/04/2015

גלג9/14/7574/

08/09/2016

27/04/2015
17/12/2013

27/11/2014

גלג65/13/9354/

06/06/2016
12/01/2016

29/06/2015

גלג49/12/10598/

12/06/2013
16/11/2012

14/08/2014

גלג53/12/12906/

03/09/2015
23/07/2015

16/01/2015

24/02/2016

262-0361162

21/10/2015

10/11/2015

11/12/2015

19/06/2016

252-0374710

24/01/2016

07/03/2016

29/07/2016

06/12/2016

