
תכניות 2

,2017שהסטטוס שלהן השתנה במהלך בסמכות מקומית יש להזין בטבלה את כל התכניות 

.2017מופיע ערך משנת " לוחות זמנים"כל תכנית בה באחד משדות ה, כלומר

.אין למלא תכניות בסמכות שאינה מקומית

.("במסדרון")אין למלא תכניות שטרם הוגשו 

. 2017גם כאלו שאינם בשנת , יש להזין את כל המועדים הרלבנטיים המופיעים בטבלה- עבור כל תכנית 

אין

שם תכנית
 מספר תכנית 

ת"במבא

1/12/2017: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי

לוחות זמנים

(2017לא רק בשנת - כל המועדים )

 

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

 

דיון בהתנגדויות

אם התקיימו מספר 

יש לרשום את - דיונים 

מועד הדיון האחרון

בתכניות ללא התנגדויות 

יש להשאיר ריק- 

 

מתן תוקף

מועד הנפקת נוסח 

לפרסום ברשומות
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