
 3.1.2019 סדר יום מליאת הועדה המקומית שתתקיים ביום חמישי
 באולם מועצת העיר 17:00בשעה 

 

 
 , כו' בכסלו תשע"ט.04.12.2018מיום  1. אישור פרוטוקול מליאת ועדה מקומית מס' 1
 
 , הבורג', חיפה.4-8רח' מעלה השחרור 304-0566471-תכנית-2460. חפ/2
ר משרדים ומגורים הסבת בניין הבורג' לשימוש של מסח תכנית בסמכות הועדה המחוזית. 

 .20.06.2018מיום   98נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  חדשה למגורים. תוך הוספת בניה
 ולן שטיינברג ומר גהוגשה הסתייגות ע"י חברי המועצה עו"ד שרית  02.07.2018בתאריך  
 מרדכי מיכאל אלפר. 
 
, חיפה. 17הצלבנים  הסדרת בניה קיימת ברחוב 304-0272930 –תכנית  –ג'  2299. חפ/3

. 02.07.2018מיום   99נדונה בישיבת ועדת משנה מס' . תכנית בסמכות ועדה מחוזית
  הוגשה הסתייגות ע"י חבר המועצה מר רמי לוי. 04.07.2018בתאריך 

 
 הודעה לחברי הועדה :

 בעינה עומדת !מאחר ומר רמי לוי כיום אינו חבר ועדה . החלטת ועדת המשנה 
 
, 107לתכנית ברח' מוריה  שינוי הוראות בניה 304-0634535-תכנית  -א'/2158. חפ/מק/4

מיום   101נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  חיפה. תכנית בסמכות הועדה המקומית.
 הוגשה הסתייגות ע"י חברי המועצה מר אביהו האן 12.08.2018בתאריך  .01.08.2018
 ומר ירון חנן.

 
 התחדשות עירונית 304-0638478 –תכנית  –א /2455חפ/מק/. 5

נדונה בישיבת ועדת משנה  תכנית בסמכות הועדה המקומית. פינוי בינוי המלך שלמה, חיפה.
הוגשה הסתייגות ע"י חברת המועצה  19.09.2018בתאריך  .03.09.2018מיום   103מס' 

 גולן שטיינברג.  עו"ד שרית
 
 .42-60מגורים ברח' היקינטון . תוכנית בינוי לשכונת 6

 , שכונת מגורים101-110תכנית בינוי למגרשים  – 2266א. בי/
נדונה בישיבת ועדת  , חיפה. 42-60באתר האנטנות באחוזה הצפונית ברחוב יקינטון 

הוגשה הסתייגות ע"י  12.08.2018בתאריך  .01.08.2018מיום   101משנה מס' 
 ינברג, מר אביהו האן ומר ירון חנן.שטי -גולן חברי המועצה עו"ד שרית

 
 , חיפה.42יקינטון רח' -שגראווי יזום ובניה בע"מ SBC-2018/0031/00ב. בנ/

קומות ועליית   6יח"ד,  16(  בן 1מבקשים לאשר תכנית להקמת בניין חדש )בנין מס'  
נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  .2266גג מעל קומת חניה תת קרקעית, כפוף לחפ/ 

הוגשה הסתייגות ע"י חברי המועצה  12.08.2018. בתאריך 01.08.2018מיום   101
 עו"ד שרית

  שטיינברג, מר אביהו האן ומר ירון חנן. -גולן
 

 רח'-שגראווי יזום ובניה בע"מ SBC-2018/0032/00ג. בנ/
 15(  בן 2)בנין מס'  מבקשים לאשר תכנית להקמת בניין חדש , חיפה.46יקינטון 
נדונה  .2266קומות ועליית גג מעל קומת חניה תת קרקעית, כפוף לחפ/   6יח"ד, 

הוגשה  12.08.2018. בתאריך 01.08.2018מיום   101בישיבת ועדת משנה מס' 
 שטיינברג, מר אביהו האן ומר ירון חנן.  -גולן הסתייגות ע"י חברי המועצה עו"ד שרית

 



 , חיפה.50יקינטון  רח'-שגראווי יזום ובניה בע"מ SBC-2018/0033/00ד. בנ/
קומות ועליית   6יח"ד,  15(  בן 3מבקשים לאשר תכנית להקמת בניין חדש )בנין מס' 

נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  .2266גג מעל קומת חניה תת קרקעית, כפוף לחפ/ 
"י חברי המועצה הוגשה הסתייגות ע 12.08.2018. בתאריך 01.08.2018מיום   101

 שטיינברג, מר אביהו האן ומר ירון חנן. -גולן עו"ד שרית
 

 , חיפה.54יקינטון  רח'-שגראווי יזום ובניה בע"מ SBC-2018/0034/00ה. בנ/
קומות ועליית   6יח"ד,  16(  בן 4מבקשים לאשר תכנית להקמת בניין חדש )בנין מס'  

נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  .2266גג מעל קומת חניה תת קרקעית, כפוף לחפ/ 
הוגשה הסתייגות ע"י חברי המועצה  12.08.2018. בתאריך 01.08.2018מיום   101

  שטיינברג, מר אביהו האן ומר ירון חנן. -גולן עו"ד שרית
 

  , חיפה.58רח'יקינטון -שגראווי יזום ובניה בע"מ -2018/0035/00SBCו. בנ/
קומות ועליית   6יח"ד,  16(  בן 5ן חדש )בנין מס' מבקשים לאשר תכנית להקמת בניי

ת משנה מס' נדונה בישיבת ועד .2266גג מעל קומת חניה תת קרקעית, כפוף לחפ/ 
הוגשה הסתייגות ע"י חברי המועצה  12.08.2018בתאריך  01.08.2018מיום   101

 . נברג, מר אביהו האן ומר ירון חנןשטיי -גולן עו"ד שרית
 
 , חיפה.8רח' נוגה  –הבית בנוגה בע"מ  –38/5771/02/. בנ7
 קומות מגורים 6יח"ד בן  12מבקשים לאשר תוכנית להקמת בנין חדש בן  

 מעל קומת חניה תת קרקעית  והריסת חלקות של המבנה הקיים בן
 קומות מגורים קיימות  תוך שימור מעטפת הקוביה הקדמית 2-יח"ד ו 2

מיום   96נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  א'. 38/3לתמ"א  והמרפסת בחזית הבנין, כפוף
 הוגשה הסתייגות ע"י חברי המועצה מר אביהו האן 30.05.2018. בתאריך 14.05.2018
 ומר ירון חנן.

 
 ב'.6א', 6א', 4א', 2רח' הסחלב  –. י.ב. זיו נכסים וקבלנות בע"מ 8

  א, חיפה. 2הסחלב  רח'–י.ב. זיו נכסים וקבלנות בע"מ –2017/0025/00א . בנ/
קומות  6-הקובעת ו קומות מעל הכניסה 4יח"ד,  20בקשה להקמת בניין מגורים חדש בן 

מיום   101נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  .2343מתחת לכניסה הקובעת כפוף לחפ/
 הוגשה הסתייגות ע"י חברי המועצה מר אביהו האן 12.08.2018. בתאריך 01.08.2018
 ומר ירון חנן. 

 
  א, חיפה. 4רח' הסחלב –י.ב. זיו נכסים וקבלנות בע"מ –2017/0026/00ב.  בנ/

קומות  5-הקובעת ו קומות מעל הכניסה 4יח"ד,  18בקשה להקמת בניין מגורים חדש בן 
מיום   101נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  .2343מתחת לכניסה הקובעת כפוף לחפ/

 תייגות ע"י חברי המועצה מר אביהו האןהוגשה הס 12.08.2018. בתאריך 01.08.2018
 . ומר ירון חנן

 
  א, חיפה. 6רח' הסחלב –י.ב. זיו נכסים וקבלנות בע"מ –2017/0027/00ג.  בנ/

קומות  5-הקובעת ו קומות מעל הכניסה 4יח"ד,  18בקשה להקמת בניין מגורים חדש בן 
מיום   101נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  .2343מתחת לכניסה הקובעת כפוף לחפ/

 הוגשה הסתייגות ע"י חברי המועצה מר אביהו האן 12.08.2018. בתאריך 01.08.2018
 ומר ירון חנן. 

 
 ב, חיפה.  6רח' הסחלב   –י.ב. זיו נכסים וקבלנות בע"מ  –2017/0028/00ד.  בנ/

קומות  5-הקובעת ו ניסהקומות מעל הכ 4יח"ד,  18בקשה להקמת בניין מגורים חדש בן 
מיום   101נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  .2343מתחת לכניסה הקובעת כפוף לחפ/

 הוגשה הסתייגות ע"י חברי המועצה מר אביהו האן 12.08.2018. בתאריך 01.08.2018
 ומר ירון חנן.



 , חיפה.154דרך הים -בית אבות בן יהודה בע"מ-57/2232/15.  בנ/9
 5מיטות,  136חדרים,  73ר תכנית להקמת בית אבות בן מבקשים לאש 

 קומות מעל קומת חנייה+ קומה חלקית על גג המבנה, חדר טרפו
א'. הבקשה טעונה /38/3ומערכות טכניות תת קרקעית תוך הריסתבניין קיים בכפוף לתמ"א 

 101נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  הוועדה המקומית לעיצוב ארכיטקטוני. את אישורה של
הוגשה הסתייגות ע"י חברי המועצה מר אביהו  12.08.2018. בתאריך 01.08.2018מיום  

 האן
 ומר ירון חנן.

 
 , חיפה.8רח' הסחלב  –ביטון עופר  – 2017/0019/01. בנ/10

 6יח"ד סה"כ , הכולל  17בניינים בני  2מבקשים לאשר תוכנית להקמת  
 102נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  וע.גג וקומת חנייה בתחום קומת עמודים. קומות מגורים

 הוגשה הסתייגות ע"י שתי בעלות דעה מייעצת, 17.07.2018. בתאריך 14.08.2018מיום  
 שצברג, ביחס להחלטת ועדת המשנה-אדר' אורליה קירמאיר ותמר לניר 

 151מכוח סעיף  20%לאשר תוספת שטח בהקלה בשיעור  02.07.18מיום 
 02.07.18( לחוק התכנון והבניה. יש לציין כי לאחר החלטת ועדת משנה מיום 1( )3)ב 

 נדונה הבקשה
 . 14.08.18-ו 16.07.18ביחס לפתרון החניה, במסגרת החלטות ועדת משנה מיום 

 
, חיפה. מבקשים לאשר תכנית 4רח' ולנברג ראול  –סייג עודד ודנה  – 86/0790/05. בנ/11
מיום   103ב סופי מעודכנת לבניית מרפסת ופיתוח שטח. נדונה בישיבת ועדת משנה מס' מצ

 הוגשה הסתייגות ע"י חברי המועצה מר אביהו האן 18.09.2018. בתאריך 03.09.2018
 הוגשה הסתייגות ע"י חברת המועצה עו"ד שרית 19.09.2018ומר ירון חנן. ובתאריך 

 שטיינברג. -גולן
 

 , חיפה. 12רח' נהלל  –אבי רחמים ייזום ופרויקטים בע"מ  -38/5871/04. בנ/12
קומות מעל קומת  6יח"ד סה"כ, בן  16מבקשים לאשר תכנית להקמת בניין מגורים  חדש בן 

קומות  3-יח"ד ו 7חניה על קרקעית וקומת מחסנים חפורה, תוךהריסת בניין מגורים קיים בן 
. 03.09.2018מיום   103בת ועדת משנה מס' נדונה בישי א'. 38/3מגורים כפוף לתמ"א 

 הוגשה הסתייגות ע"י חברי המועצה מר אביהו האן 18.09.2018בתאריך 
 ומר ירון חנן.

 
  , חיפה.29רח' שבטי ישראל  –ח י צ בע"מ  - 35/0918/03. בנ/13

יח"ד , תוך  11קומות מעל קומת חניה,  5מבקשים לאשר תכנית להקמת בניין חדש בן 
נדונה בישיבת ועדת  א'. 38/3הריסת בניין קיים בן קומה אחת ויח"ד אחת, כפוף לתמ"א 

הוגשה הסתייגות ע"י חברי  18.09.2018. בתאריך 03.09.2018מיום   103משנה מס' 
 .ןומר ירון חנ המועצה מר אביהו האן

 
  , חיפה.92רח' הראשונים  –א. כפיר אחזקות ובניין בע"מ  - 35/7073/06. בנ/14

יח"ד ,  2קיים בן   יח"ד תוך הריסת בנין 12מבקשים לאשר תוכנית להקמת בנין חדש בן 
  .03.09.2018מיום   103נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  א./38/3כפוף לתמ"א 

 ומר ירון חנן.  ע"י חברי המועצה מר אביהו האן הוגשה הסתייגות 18.09.2018בתאריך 
 

  חבר. –. שינויים בוועדות. ועדת משנה לתכנון ובניה: מר יואב רמתי 15
 


