 2תכניות
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

שם תכנית

הגשה

החלטת מוסד תכנון
על הפקדה

מספר תכנית
במבא"ת

קליטת התכנית
לאחר עמידה בתנאי
סף

אם התקיימו מספר
דיונים ,יש להזין את
מועד הדיון האחרון

/1/119/03/3ה

09/10/2018

1498

29/04/2018

ה15/113/03/3/

04/10/2018

הצ15/113/03/3/1

26/12/2018

תחילת מועד הפקדה
פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

דיון בהתנגדויות
אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום
את מועד הדיון
האחרון
בתכניות ללא
התנגדויות  -יש
להשאיר ריק

אישור בדיעבד
להפקעה לצרכי ציבור
לפי סעיף  19למגרש
 30בתכנית
1/119/03/3
תב גני ילדים ברח'
הרב שאולי
השלמת הפקעת חלק
מחלקות שלא צוינו
בהפקעת מגרש 7
בי.פ 4241
הפקעה לצרכי ציבור
לפי סעיף  5ו- 7-
מע"ר צפון

מתן תוקף
מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

הפקעה לצרכי ציבור
לפי סעיף  5ו - 7-רובע
ח'
הפקעה לצרכי ציבור
לפי סעיף  5ו - 7-רובע
מיוחד
הפקעה לצרכי ציבור
לפי סעיף  5ו- 7-
מקיף ד  -רובע ה'
הפקעה לצרכי ציבור
לפי סעיף  5ו- 7-
פארק גשר עד הלום
הסדרת מתחם "באר
משה" ברובע ג',
אשדוד
איחוד וחלוקה ללא
הסכמת בעלים ברחוב
הבושם באשדוד
שד' הפרחים 26,28
אשדוד
חלוקת חלקה  67אזור
התעשיה הבינוני,
אשדוד
המלך שלמה , 50
אשדוד
שב"צ שצ"פ רח' אח"י
אילת ,רובע א',
אשדוד.
תוספת זכויות באזור
התעשייה הדרומי
שינויים בחלקה ,52
רח' נתן אלבז , 13
רובע ו' ,אשדוד
תוספת זכויות בניה
במסגרת מעטפת בניה
קיימת במגרש 42
רובע יז אשדוד

ה25/108/03/3/

16/10/2018

ה3/124/03/3/

04/10/2018

ה3/65/3/

12/11/2018

ה54/101/02/3/

01/11/2018

603-0213280

10/11/2009

603-0378265

23/07/2018

08/11/2016

20/12/2017

603-0395913

20/09/2016

13/12/2016

23/10/2017

603-0422105

26/10/2016

03/01/2017

26/11/2018

603-0477026

23/01/2018

603-0487462

14/03/2017

603-0537548

07/03/2018

603-0558965

22/08/2017

13/08/2018

603-0560102

14/05/2018

09/01/2019

11/02/2018

19/07/2018

07/08/2018

07/10/2018

31/01/2019

תוספת שטח
למשרדים במגרש
למסחר מגורים
ומשרדים ,אשדוד
תוספת שטח לדירה
למגורים ושינוי בקווי
בניין ברובע י' אשדוד
רח' קרן היסוד
17,19,21,23,25,27,
 29,31רובע ד' אשדוד
שינוי קווי בניין והנחיות
בינוי ,רח' גביש 12
אשדוד
שלמה בן יוסף -12
חיזוק מבנה ותוספת
זכויות רובע ו' ,אשדוד
תוספת זכויות בניה
לקוטג'ים בחלקה 14
שינויי בקו בניין
ותוספת זכויות לבית
מגורים ברובע ט
שינוי ייעוד ותוספת
יח"ד ,רח' דקר 45
רובע ד' אשדוד
שינוי קוי בנין ברחוב
נחל דן  10באשדוד
שינוי קווי בניין והנחיות
בינוי ,רח' אחלמה 26
אשדוד
תוספת מסחר ושינוי
קווי בנין במגרש
למגורים ,רובע ז,
מגרש 111
איחוד וחלוקה ללא
הסכמת הבעלים,
המשך לתכנית פינוי
בינוי66/104/03/3 ,

19/12/2018

603-0567131

25/06/2018

603-0575365

19/02/2018

603-0598383

12/03/2018

603-0610659

13/02/2018

603-0636878

01/11/2018

603-0640292

23/08/2018

603-0648691

06/09/2018

603-0651232

27/06/2018

603-0654293

02/07/2018

603-0700989

23/01/2019

מק3/2241/

18/10/2009

21/01/2010

603-0517920

23/05/2018

19/06/2018

30/05/2018

13/08/2018

20/05/2011

10/01/2019

16/12/2018

04/01/2019

תוספת זכויות בנייה,
קומה ויח"ד  ,רובע ד
תכנית מצומצמת
לשינוי קו בנין
הפקעה לצרכי ציבור
לפי סעיף  5ו - 7-רובע
ד'
הנחיות מרחביות3/
חוק התכנון והבניה
תיקון  101סעיף 145
ד'
תשריט איחוד מגרשי
שב"צ רחוב הדולפין
איתי יובלים בע"מ
תכנית בינוי למגרש
ציבורי
תב ישיבה תיכונית
תכנית בינוי קריית
פארק לכיש
בית כנסת קהילת
ישראל רובע ח
פינוי בינוי הרב שאולי
 י.ח .דימרייהודה פלדות בע"מ
תשריט לצורכי רישום
מתחם בקמה כיבוי
אש
תכנית לצורכי רישום
א.ת .צפוני משה בן
אבו
חברת נתיבי ישראל
בע"מ
תשריט לצורכי רישום
 אליקים בן ארימרגנית אחזקות בע"מ
תשריט לצוורכי רישום
ברובע יז' אשדוד

29/01/2019

603-0651232

27/06/2018

603-0654293

02/07/2018

ה67/104/03/3/

16/10/2018

הנחיות מרחביות3

18/03/2018

תא369/

09/01/2018

06/02/2018

תא378/
תב1496/

19/08/2018
09/04/2018

25/12/2018

תב1497/
תב1522/

23/05/2018
12/12/2018

תצר370/

11/01/2018

19/05/2018

תצר371/

09/05/2018

25/12/2018

תצר372/
תצר373/

15/04/2018
18/07/2018

25/12/2018

תצר374/

06/06/2018

19/12/2018

תצר375/

29/05/2018

תצר376/

22/07/2018

25/12/2018

תצר377/
תצר379/

22/07/2018
18/10/2018

25/12/2018
29/01/2019

12/10/2018

18/06/2018

24/01/2019

