תכניות
יש להזין בטבלה את כל התכניות בסמכות מקומית שהסטטוס שלהן השתנה במהלך ,2018
כלומר ,כל תכנית בה באחד משדות ה"לוחות זמנים" מופיע ערך משנת .2018
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 .2018

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2018

שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

מתן תוקף

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

אם התקיימו מספר דיונים,
יש להזין את מועד הדיון
האחרון

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בתכניות ללא התנגדויות
 -יש להשאיר ריק

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2018 :

נת/542/ב - 2/לב העיר והמטרופולין נתניה
נת 59/552/חניון גן המלך
נת/מק - 57/553/תוספת זכויות בבניין קיים
נת/545/א - 10/מגדל קדם
נת/600/א - 2/3/מערב נתניה
נת/מק - 46/700/תוספת זכויות רח' גבע  33נתניה
נת - 2013/7/400/שטחים ציבוריים פתוחים  -נתניה
.נת/מק/96/7/400/ז  -קביעת זכויות והוראות לתכנון מרתפים
נת 6/1/537/מסחר ומגורים ביעקב דורי והבריגדה היהודית
נת - 1000/אזור תעשיה מטרופוליני משני נתניה
נת/ח 2/שרותי חוף קרית צאנז
נת - 80/650 /שינוי יעוד -משפ' ישראלי-עין התכלת
נת - 18/801/מסחר ,מגורים ומשרדים/מלונאות  -קניון השרון
נת/545/א -16/מסחר ומגורים ברחוב התנאים
נת/44/800/א  -איחוד וחלוקה בהסכמה ) -צליח(
נת/מק/25/760/א  -הרחבת רח' האורזים  -אזה"ת קרית אליעזר
עין התכלת נת  650א
נת/מק/1/353/א  -מתחם פינוי-בינוי "רמת ידין" ,נתניה
נת/מק - 55/537/שינוי לבינוי-משפחות שורץ /ליפקה
נת/מק/24/700/ג' -תוספת דירה במבנה קיים ברח' גבע  -מרכז העיר
.נת/מק - 21/801/בניה חדשה  -רח' ראשל"צ  -מרכז העיר
נת/מק- 15/801/תוספת זכויות  -משפחת נוימן/כהן  -מרכז העיר
נת/מק - 86/650/שינוי קווי בניין הגדוד העברי 44
נת/מק/11/401/א - 3/אישור מצב קיים רח' המרגניות 16

408-0102657
408-0107631
408-0121459
408-0125583
408-0126862
408-0154617
408-0162438
408-0168617
408-0174532
408-0176057
408-0185710
408-0198176
408-0205443
408-0213660
408-0214809
408-0215392
408-0217752
408-0230607
408-0244087
408-0246306
408-0255240
408-0268839
408-0269472
408-0269480

18/02/2014
04/08/2013
09/08/2015
28/06/2010
17/02/2014
13/05/2012
10/07/2013
12/09/2013
04/06/2018
12/02/2014
08/07/2018
27/09/2017
23/12/2015
28/03/2017
06/11/2007
18/03/2014

02/10/2014
25/09/2016
05/06/2016
19/08/2015
10/01/2017

12/04/2016

25/03/2015
03/06/2015
11/06/2018

10/05/2016
01/08/2016
26/12/2016
18/11/2016
19/09/2016
18/04/2017
12/02/2018

12/07/2017

15/03/2017
20/12/2017
30/04/2018
18/04/2018
09/04/2018
06/07/2018

10/08/2018
25/04/2018
29/11/2018
08/05/2015
30/04/2017
13/08/2018
27/04/2015
18/12/2016
15/05/2017
02/03/2016
13/08/2018
04/09/2017

04/12/2015
04/05/2017
04/03/2018
05/08/2016
02/01/2019
11/03/2018

30/04/2018
23/08/2018

23/01/2018
12/07/2018

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2018

שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

מתן תוקף

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

אם התקיימו מספר דיונים,
יש להזין את מועד הדיון
האחרון

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בתכניות ללא התנגדויות
 -יש להשאיר ריק

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2018 :

נת/מק/556/ב 2/זיקות הנאה לשצ"פים
נת/11/750/ה  -שינוי שצ"פ לשפ"פ ,רוטשטיין
נת/7/400/ג  -גגות נתניה ,החזית החמישית
נת/7/750/א -קביעת שטחי בניה )עיקרי  +שרות( ליחידת דיור צמודות קרקע
נת/מק-16/801/מסעדת נתח קצבים ,ברקת ראובן 16
נת/מק/49/552/ב  -פינוי בינוי הרצוג
נת/מק/5/801/א בניה חדשה ברח' סמילנסקי ,מרכז העיר ,היזם משה ג'רבי
נת/מק - 17/801/תוספת זכויות  -רח' אוסישקין 18
"נתניה  -אזור נופש "הבננה
נת/מק - 28/500/מגורים רח' הרצל 77-79
נת/מק/545/א - 15/מתחם אופק
.נת/83/800/ב 1/מתחם סירונית  -רחוב גד מכנס  -מגורים ומלונאות
נת/מק/3/547/ב  -איחוד חלקות ותוספת יח"ד רח' רמב"ן -אופטיקנה שכטר בע"מ
נת/מק/35/548/א'  -בית מזרחי  -תוספת יח"ד והבלטת מרפסות
נת/מק/600/א -55/מגורים תוספת זכויות -רח' התהילה
נת/53/114/א  -תוספת זכויות  -בית הדסה רח' רמז
נת/מק - 40/760/אישור מצב קיים ברח' הרכב  11ו17-
נת - 50/700/תוספת מסחר ברח' אצ"ל 5
נת /מק /542 /א - 15 /גוש  9138חלקה 120
נת/מק/14/401/ד - 1/תוספת זכויות רח' שז"ר זלמן 10
נת/מק/56/553/א  -תוספת יח"ד רח' טרומפלדור
נת/מק - 62/553/מגורים ברחוב בארי 55
נת/מק - 60/553/בניה חדשה ברח' גולומב/טרומפלדור
נת/מק - 9/28/307/מגורים ,שד' צרפת
נת/מק/ 20/401/א - 32 /צוקי השמורה ,עיר ימים
נת - 30/368/תוספת זכויות למבנה מסחרי  -גיבורי ישראל 11
נת/מק/366/ה  -שינוי הוראות  -שכונת נאות גנים
קרית נורדאו ,נתניה  -התחדשות עירונית
נת/545/ח  -מגורים ברחוב עמק חפר 58
נת/מק - 48/547/תוספת זכויות  -משפ' קאשי  -רמת אפריים
נת/מק/52/537/א  -תוספת שטחים ברח' שמחה ארליך
נת/מק/20/401/א/23/א  -תוספת זכויות מגרש  - 1016עיר ימים
נת/מק - 9/16/401/תוספת זכויות בבניין קיים ברח' נורדאו דרום העיר
נת/מק/34/552/א  -מגורים רחוב פרומקין 4
נת/מק/64/800/א  -מלון ברח' גד מכנס
נת/מק/28/552/ב  -תוספת יח"ד בשדרות ניצה 20
נת/מק - 49/700 /מגורים רח' דב גרונר 5

408-0277731
408-0280529
408-0298224
408-0314633
408-0328690
408-0334599
408-0335067
408-0337469
408-0340562
408-0340802
408-0341701
408-0346411
408-0348953
408-0349589
408-0350561
408-0350579
408-0368167
408-0373027
408-0376608
408-0381624
408-0387241
408-0387399
408-0391847
408-0393165
408-0404111
408-0407387
408-0411330
408-0413930
408-0421214
408-0421230
408-0424291
408-0425926
408-0430793
408-0431155
408-0431205
408-0432468
408-0433706

28/01/2015
18/05/2015
22/01/2017
01/06/2015
20/09/2015
05/02/2017
03/12/2015
07/12/2015
09/07/2018
09/07/2018
24/11/2016
09/08/2015
26/10/2015
01/12/2015
15/10/2015
03/05/2016
12/07/2017
23/05/2017
15/12/2016
22/03/2017
07/12/2016
26/06/2016
14/06/2016
05/07/2016
11/08/2016
05/09/2016
08/11/2017
05/08/2018
01/10/2017
26/02/2018
23/01/2017
13/09/2016
09/03/2017
01/10/2017
14/01/2018
19/03/2017

24/06/2015
04/11/2015
17/02/2016
17/02/2016
16/07/2018
08/03/2017

12/06/2015
14/08/2018
31/07/2018
24/09/2018
28/07/2016
15/04/2018
13/12/2016
11/05/2018

29/10/2018
17/01/2019

04/05/2018
18/02/2019

29/11/2017
23/08/2018

29/06/2016
27/01/2016

27/10/2016
30/10/2017

15/02/2018
05/02/2018

14/06/2017

12/12/2017

16/04/2018

18/12/2016

05/07/2017

15/02/2018

12/02/2017
08/03/2017

17/10/2017
12/07/2017
17/07/2017
24/07/2017
06/03/2018
17/01/2019
27/04/2018

31/05/2018
23/11/2017
20/12/2017

02/10/2018

28/05/2018
05/11/2017
12/06/2017
24/04/2018

23/08/2018
14/01/2018
12/04/2018
23/08/2018

27/05/2018
14/01/2018

02/10/2018
01/07/2018

22/11/2016
21/09/2016
22/11/2016

03/09/2018
09/04/2018
03/04/2017
21/09/2016
31/07/2017
22/11/2017
22/01/2018
14/06/2017

29/10/2018

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2018

שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

מתן תוקף

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

אם התקיימו מספר דיונים,
יש להזין את מועד הדיון
האחרון

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בתכניות ללא התנגדויות
 -יש להשאיר ריק

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2018 :

נת/44/800/ב איחוד וחלוקה בהסכמה -מלונאות ומגורים
נת/מק-11/28/307/בית כנסת צבע
נת/מק - 29/368/שינוי קו בניין למרתף והוספת שטחי בניה -גיבורי ישראל 11
נת/מק/617/ב  -החדווה  ,6תוספת שטחי בניה
נת/מק - 87/229/איחוד חלקות ברח' בן אב"י
נת/מק - 63/553/הריסה ובניה מחדש עם תוספת זכויות
מק/600/א - 1/35/תוספת יח"ד ושטחי בנייה במגדל מגורים לפי נת/600/א35/
נת/מק/13/16/537 /א תוספת יח"ד ,אשדר ,אגמים
נת/מק/79/229/ב  -תוספת שטחי שירות בבניין קיים
נת/600/א - 46/בנייה חדשה ברח' פייר קינג
נת/מק/34/548/ג'  -תוספת זכויות פינוי בינוי הלפרין
צפון קריית נורדאו
נת/26/800/א'  -תוספת שטחי בנייה וקומות למבנה בייעוד מסחר ומשרדים
נת/מק/53/537/א  -תוספת זכויות רח' ישעיהו 9
נת/מק/7/553/ג  -מתחם מכבי הישן  -נווה אביבים
נת/מק - 29/500/רח' פינס 13
נת/מק/600/א - 2/41/תוספת זכויות לחלקה  155גוש 8568
נת/מק/366/ד/12/א-מגורים רח' עובדיה-2נאות גנים-מש' סבאג
נת/מק/38/760/א  -אישור מצב קיים מוסך מקסיקו
נת/מק/28/553/א'  -מתחם ויצמן-סוקולוב ,נתניה
נת/מק/600/א - 56/מגורים ,רח' בני בנימין 32
נת/3/547/ו  -שכונת בן ציון .שינוי הוראות בדבר קליטת מי נגר
נת/מק/3/547/ז-איחוד וחלוקה ותוספת יח"ד רח' רמב"ן -אופטיקנה שכטר
נת/מק - 42/760/רח' הקדר  49אזה"ת קריית אליעזר  -אבי כהן
סקייטרן  -נתניה
נת/מק/41/552/ד  -הרב קוק ,דיור להשכרה ארוכת טווח -עמיגור
נת/מק/14/547/ב 2/איחוד וחלוקה מחדש ,תוספת זכויות -נבו מתחם לוטקר
נת/מק/27/800/ג' -מגורים,כיכר המיסדים
נת/מק/542/א/9/א  -קריית הממשלה שינוי קווי בנין
בית אבא הלל  -תוספת זכויות
נת/מק 52/700/מגורים ,רחוב הפורצים 8
נת/42/800/ב -מגורים,מסחר,תעסוקה ודיור להשכרה
נת/7/400/צ  -שטחים לצורכי ציבור
נת/מק/1/500/א - 2/סלע  -מתחמים א'  -י"ז
נת/מק/5/552/ה -תוספת שטח-מתחם אינציגר-רחוב שלמה המלך
נת/מק/556/א - 2/הגדלת שב"צ
נת/2/537/ד - 4/מגדלי צרפתי

408-0435990
408-0438010
408-0443705
408-0447474
408-0448944
408-0456301
408-0461715
408-0466714
408-0470211
408-0473462
408-0473892
408-0477257
408-0492215
408-0496497
408-0499103
408-0500355
408-0500660
408-0504217
408-0509760
408-0511600
408-0517136
408-0519249
408-0529420
408-0531913
408-0533521
408-0534172
408-0534255
408-0535153
408-0537274
408-0540450
408-0542407
408-0542514
408-0546879
408-0556407
408-0556423
408-0556894
408-0557009

27/04/2017
09/01/2019
04/09/2016
02/10/2016
05/08/2018
19/03/2017
04/04/2017
19/03/2017
16/02/2017
02/10/2017
08/12/2016
24/01/2018
26/03/2017
24/07/2017
23/02/2017
31/10/2017
28/06/2017
30/05/2018

18/10/2017
22/10/2018
23/08/2018
23/05/2017
16/10/2017
06/08/2017
21/05/2017
09/01/2019
23/08/2018
16/07/2017
25/03/2018
26/06/2018
15/11/2017

21/01/2019
22/11/2016
22/11/2016
13/08/2018
14/06/2017

18/12/2016

23/08/2017
08/03/2017
21/01/2019
27/12/2017
21/01/2019
11/06/2018
03/09/2018
25/10/2017

17/10/2017
05/07/2017
02/01/2019
24/12/2017
27/02/2018
20/12/2017
17/10/2017
04/05/2017
04/10/2018
09/01/2018
11/07/2017

17/06/2018
15/11/2018
24/04/2018
02/03/2018
12/07/2017

02/01/2019

27/05/2018
14/12/2017

02/10/2018
20/07/2018
20/12/2018
13/07/2018
16/07/2018

22/01/2018

10/01/2018
23/01/2018
12/04/2018
18/04/2018

13/08/2018

02/01/2019

23/08/2017
14/06/2017

28/01/2018

09/04/2018

11/02/2019
29/10/2018

07/05/2018

17/06/2018

29/11/2018

24/04/2018
04/05/2018
22/08/2018

29/11/2018

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2018

שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

מתן תוקף

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

אם התקיימו מספר דיונים,
יש להזין את מועד הדיון
האחרון

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בתכניות ללא התנגדויות
 -יש להשאיר ריק

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2018 :

נת/מק/9/801/א - 1/מגדל סגולה
נת/מק/9/700/א -1/תוספת זכויות  -רחוב פ"ת פינת גבע
נת/מק/19/343/ח  -שער הים
נת/מק - 44/548/מגורים רח' טשרניחובסקי 10
נת/מק - 88/229/מגורים ברחוב פתח תקוה פינת גבע
נת /מק /20 /401 /א -36 /תוספת שטחים למגרש  - 1007עיר ימים
נת/מק/20/401/א- 37/תוספת שטחים למגרשים  1005ו - 1010 -עיר ימים
נת/מק - 49/547/מגורים ברחוב בן שלום עובדיה
נת/מק 52/700/שינוי הוראות בינוי ברח' טיומקין 11
נת/מק/27/553/א  -תוספת זכויות לפינוי בינוי ויצמן-בארי
נת/מק - 45/548/מגורים בשדרות איתמר בן-אבי 75,77
נת/מק/603/ה' -מלון לאגון הגדלת זכויות
נת/מק/600/א/18/ב  -מתחם קורל
נת/מק/25/801/ב  -מתחם תנובה רח' זנגביל
נת /מק /33 /548 /ב  -לגעת בים -תוספת שטחים לרווחת הדיירים
נת/מק/48/552/ב  -סלומון  12נתניה
נת/מק/41/760/א  -מבנה חדש רח' המסגר 4
נת/545/ח' מחלף אינשטיין מורחב נתניה  -כביש מס' 2
נת/מק/34/548/ה -פינוי בינוי הלפרין  -הארכת תוקף
נת/מק/32/552/ד -פינוי בינוי הרב קוק -הארכת תוקף
נת/מק 64/553/אישור מצב קיים שינוי קווי בניין ושינוי בינוי
נת/מק - 89/229/מגורים רח' יהודה הלוי 39
נת/מק/3/547/ד' - 1/תוספת זכויות למגורים חלקה 458
נת/מק - 11/542/הגדלת שטח לצורכי ציבור
נת/מק - 65/553/תוספת  2יח"ד ברחוב בר כוכבא 10
נת/מק/4/500/ז'  -אישור מצב קיים -רח' קדושי בלזן
נת/מק/366/ד ,16/תורה ושלום -איחוד וחלוקה בהסכמה
נת /מק /20 /401 /א - 38 /תוספת זכויות למגרשים  - 30, 25עיר ימים
נת/11/7/750/א -הרחבת שב"צ ותוספת זכויות רח' הרב נריה
.נת/מק - 51/700/תוספת זכויות ויח"ד ברחוב גבע 55
נת/מק - 2/1/750/מגורים בדרך הפארק פינת האלונים
נת/מק - 27/801/תוספת זכויות בניה ברח' גבע 4
נת/מק/39/760/א  -אישור מצב קיים ברחוב השיש
נת/מק-8/408/תוספת זכויות,שינוי קווי בניין ברח' וולפסון נווה איתמר
" נת/מק/555/א 24/פינוי בינוי במתחם "הבית הלבן
נת/מק - 3 /4 /547/שני מבני מגורים ברחוב בן שלום עובדיה
נת/מק - 46/548/תוספת יח"ד סמילנסקי 83

408-0557132
408-0559567
408-0559609
408-0563734
408-0566661
408-0567396
408-0567404
408-0576215
408-0578724
408-0581843
408-0582130
408-0586727
408-0587717
408-0588368
408-0589176
408-0589929
408-0590398
408-0595405
408-0597468
408-0597476
408-0597617
408-0601518
408-0603514
408-0606095
408-0609131
408-0615187
408-0621177
408-0629691
408-0635375
408-0637181
408-0639799
408-0642348
408-0646950
408-0647073
408-0651471
408-0654475
408-0656082

23/08/2018
18/12/2017
14/01/2018
13/12/2017
15/11/2017
13/11/2017
07/12/2017
10/01/2018
09/08/2018
24/07/2018
09/04/2018
09/11/2017
13/11/2017
23/08/2018
26/12/2017
13/11/2017
10/07/2018
10/12/2017
23/01/2018
09/07/2018
23/07/2018
26/04/2018
21/08/2018
19/04/2018
02/07/2018
01/08/2018
05/07/2018
26/06/2018
05/08/2018
08/07/2018
15/08/2018
27/08/2018
04/11/2018

03/09/2018
22/01/2018
22/01/2018
16/07/2018
27/12/2017
27/12/2017

13/08/2018
13/08/2018
03/09/2018
22/11/2017
22/11/2017
03/09/2018
16/07/2018

27/12/2017
27/12/2017
23/04/2018
16/07/2018
13/08/2018
07/05/2018
03/09/2018
23/04/2018
03/09/2018
13/08/2018
11/02/2019
16/07/2018
13/08/2018
13/08/2018
16/07/2018
03/09/2018
03/09/2018
21/01/2019
21/01/2019

29/06/2018
21/12/2018
17/06/2018
01/07/2018
01/07/2018

02/01/2019
25/07/2018
18/05/2018
02/01/2019
29/10/2018

30/04/2018
21/02/2018
25/07/2018
02/01/2019
26/07/2018
02/01/2019
29/10/2018
02/01/2019
21/11/2018
02/01/2019
02/01/2019

31/01/2019

15/11/2018

12/07/2018
17/06/2018

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2018

שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

מתן תוקף

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

אם התקיימו מספר דיונים,
יש להזין את מועד הדיון
האחרון

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בתכניות ללא התנגדויות
 -יש להשאיר ריק

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2018 :

נת/מק/64/800/א  -מלון ברח' גד מכנס
נת/מק -62/552/הרחבת דירת פנטהאוז רח' מול 12
נת 27/553/התחדשות עירונית-פינוי בינוי
כביש חבצלת נת3/650/
נת 3/801/מגדל העיר -השקם -מרכז העיר
נת 36/552/פינוי בינוי  -בין רח' הרב קוק לרח' ההסתדרות
נת/542/ו פינוי בינוי שכונת הרומנים
נת 86/800/משפחת מרחב
נת/מק 68/650/מגורים-רח' הזית -משפ' צעאדה
תמל  2001 /מתחם ש"י עגנון ,נתניה

408-0687566
408-0689398

09/01/2019
13/11/2018
15/04/2003
10/11/1997
02/02/2010
01/05/2016
25/09/2007
15/03/2007
09/06/2011

18/02/2013
31/10/2012

12/02/2018
29/02/2016
16/08/2013
25/06/2010
07/06/2018
09/01/2012
27/12/2013
12/10/2018

23/02/2018
11/01/2018
11/01/2018
02/11/2017
15/01/2019

