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ומשרדים במרכז הקמת מתחם מגורים משולב במסחר  304-0592550-תכנית  – 2482. חפ/3

 תכנית בסמכות הועדה המחוזית. חוזה , חיפה.צמרות א 17-19חורב ברח' חורב 
הוגשה הסתייגות ע"י  17.07.19בתאריך  .08.07.19מיום  14נדונה בישיבת ועדת משנה מס' 

 ומר מוטי בליצבלאו.חברי המועצה מר אביהו האן 
  
 , חיפה.9ה רח' העבוד –צמרת טבריה בע"מ  – 39/6540/04. בנ/4
 ע''מ. תוךברדימיקס מבקשים לאשר תאי אחסון לאגריגטים פתוח ללא גג למפעל תעשיות   

בתאריך  .27.05.19מיום  11נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  .במגרש קיימים מבנים הריסת
 או.מר מוטי בליצבלו אביהו האןמר הוגשה הסתייגות ע"י חברי המועצה  09.06.19

 
 , חיפה. 30רח' השיש  –אחוזת  "שחם" בע"מ באמצעות משה אבישר  – 97/1203/03. בנ/5

 סילוסים, תאי מילוי מערבבים, 7מבקשים לאשר הרחבת מפעל ליצור בטון הכולל 
 , ד''ממ,  משרד, ממוחזרים מים בריכות, מים מיכלי 2, מוספום מיכל 6, פיקוד  חדר 

הוגשה  09.06.19בתאריך  .27.05.19מיום  11נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  .פסולת בור
 ומר מוטי בליצבלאו.אביהו האן מר הסתייגות ע"י חברי המועצה 

 
אשר תכנית להקמת מבקשים ל , חיפה.7רח' לוטוס  –ד. שליט בע"מ  – 39/6297/07בנ/  .6

 תוך, קרקעית תת ומחסנים חנייהקומות מגורים מעל קומת  6יח"ד, ו  14בניין חדש בן 
נדונה בישיבת ועדת '. א38/3 א"לתמ כפוף ד"יח 7 ו מגורים קומות 2 בן קיים בניין הריסת

מר "י חברי המועצה הוגשה הסתייגות ע 09.06.19בתאריך  .27.05.19מיום  11משנה מס' 
 ומר מוטי בליצבלאו.אביהו האן 

  
בקשה להקמת בניין מגורים   , חיפה.34רח' ששת הימים  –גרשון פנחסיק  – 46/1661/05בנ/. 7

 בניין הריסת תוך, קומות 6.5 עמודים סה"כ קומות מגורים מעל קומת 5.5יח"ד,  14חדש בן 
מיום  11נדונה בישיבת ועדת משנה מס'  '.א 38/3 א"לתמ כפוף קומות 2 -ו ד"יח 4 בן ייםק

 אביהו האן.מר הוגשה הסתייגות ע"י חבר המועצה  09.06.19בתאריך  .27.05.19
  
 ,4 לוטוס' רח – ל''ן בע''מדמות הכרמל לניהול פרויקטים ונזנורה י – 33/3063/11בנ/. 8
  קומות 2קומות כאשר  7.5יח"ד, ו  16מבקשים לאשר תכנית להקמת בניין חדש בן  .חיפה 

 קיים בניין הריסת תוך, קרקעית תת נוספת חנייה וקומת קרקעיות על הינן ומחסנים חנייה
מיום  12בישיבת ועדת משנה מס' נדונה  '.א38/3 א"לתמ כפוף ד"יח  6 -ו מגורים קומות 3 בן

הוגשה הסתייגות ע"י חברת המועצה עו"ד שרית גולן  23.06.19בתאריך  .10.06.19
 שטיינברג. 
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