
עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג לעסק ברחוב: יריד המזרח 16, תל אביב גוש: 6964 חלקה: 102, 72, 
69, 68 תיק רישוי: 533069647 הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש 

חורג מביתן תערוכות לעסק של: בריכת שחיה פריט 7.4 א' מסחר ל10 שנים. מבקש 
היתר עד ליום: 31.12.2031. בעל קרקע או בניין או המחזיק  בהם, אשר עלול להיפגע 
מאישור הבקשה,  יכול לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת הנדסה, רחוב פילון 5 ת"א, 

קומה ג', חדר 349, בשעות קבלת קהל - ימים א,ג,ה בין השעות 10:00 – 08:00. ביום 
ד' - אין קבלת קהל. במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה 

רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, 
באמצעות פקס מספר: 03-7241955  את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו 

המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה 
זו ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד קהילת ורשה 21 , מרק יעקב 14 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6636/495 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0821-021  הגשה מס` 17234
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.תוספת קומה מעל 5 קומות המותרות
2.תוספת 20% בשטחים עיקריים ) כחלון (

3.הגדלת מס' יחידות הדיור בשיעור של 30%
4.ניוד זכויות בין הקומות

5.הגבהת קומת עמודים
6.בניה על הגג ללא נסיגה של 1.2מ' מחזיתות הבניין

7.הבלטת גזוזטרא לחזית קדמית בשיעור עד 40% מעבר לקו בניין
8.הבלטת גזוזטרא לחזית קדמית בשיעור עד 40% מקו בניין קדמי המותר

9.שינוי משטח דירה ממוצע 89.5 מ"ר
10.הגדלת תכסית המרתף מעבר ל- 80% המותרים ל- 85 %

11.בניית פרגולה בקומת הגג ללא נסיגה של 1.2מ' מחזית הבניין ) מזרחית (
12.הגבהת גובה קומת גג מעבר לגובה קומה טיפוסית אך ללא חריגה מהגובה הכולל 

     המותר 5מ'
13.הקלה בקו בניין אחורי 10%

14.ביטול קומת עמודים מפולשת ע"י בניית קומת קרקע מלאה
15.הגבהת גובה גדרות מעבר ל- 1.50 מ' המותרים בגבולות המגרש

16.הגבהת חלק מהמרתף עד לגובה 6.2מ'
17.החדרת עוגנים זמניים למגרשים שכינים בחלקות 853 + 464 + 215 + 216

18.העברת שטחי שירות בין הקומות
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה 

באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע 
http://bit.ly/tlv_oppose בקישור

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד חובבי ציון 30 , בוגרשוב 30 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6907/100 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0026-030  הגשה מס` 17423
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הוספת 1.65 קומות מכח תמ"א 38, מעל 4 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין 
   הוא 5.65 קומות, כולל קומת קרקע

2.הוספת 5 יח"ד חדשות מכח תמ"א 38. סה"כ בבניין 11 יח"ד
3.הרחבת דירות קיימות בעד 20 מ"ר בכל הקומות

4.הקטנת קו בניין צדדי מ 3 עד 2 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממד בכיוון דרום 
   ומזרח

5.הקטנת קו בניין צדדי מ 3 עד 1.37 מ' עבור הקמת מעלית חיצונית בכיוון דרום
6.הקטנת קו בניין קדמי מ 4 ל 3.5 מטר עבור מרכיבי חיזוק לכיוון מערב

7.הבלטת מרפסות בקומות חדשות מעבר לקו מגרש, בהתאם למרפסות קיימות
8.השלמת שתי קומות חלקיות לקומות מלאות במסגרת קווי בניין מותרים

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה 

באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע 
http://bit.ly/tlv_oppose בקישור

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד סמטת השוק 5 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 8983/7
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0177-005  הגשה מס` 18710
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 4.5 מ' במקום 
   5 מ' המותר

2.הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.5 מ' מעבר לקו הבניין 
   המותר, המהווה 40 % מן המרווח המותר

3.הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 2 מ' בחזית הקדמית/
   אחורית/צדדית

4.הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 5.65 קומות במקום 4 
   המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע

5.ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה
6.פטור ממרפסות שירות ומסתורי כביסה

7.חפירת חצר מונמכת במרווח אחורי במרחק של 1.5 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 4 
   מ' ועומקה 1.3 מ'

8.הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.2 מ' מעבר לקו הבניין 
   המותר, המהווה 0 % מן המרווח המותר

9.העברת זכויות מותרות בין הקומות
10.בניית קורות בטון במסגרת קווי הבניין המשמשות בחלקן למצללות

11.הקלה של עד 30% בקיר ללא פתחים ובנייה בקו בניין של 3.5 מ' במקום 5 מ' 
    המותרים

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה 

באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע 
http://bit.ly/tlv_oppose בקישור

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד קוממיות 42 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6628/369
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0955-042  הגשה מס` 16618
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 3.6 מ' במקום 
   4 מ' המותר

2.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 6.30 מ' במקום 
   7.00 מ' המותר

3.הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח צדדי/אחורי/קדמי במרחק 1 מ' מגבול המגרש 
   במקום 2 מ' הקבוע בתכנית

4.תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 32.5+2.5 מותרים, לצורך שיפור תכנון
5.הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל אחסנה

6.חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי/אחורי עד גבול מגרש
7.העברת אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע

8.בריכת שחיה לפי תבע 2745
9.הקלה בגובה גדר מעל 1.50 וביטול סיגות גדר ברצף של 3 מ'

10.הקמת חצר אנגלית במרווח קדמי
11.ביטול דירוג קיר מעל 3 מ'

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה 

באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע 
http://bit.ly/tlv_oppose בקישור

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד מרכז בעלי מלאכה 19 א, תל אביב-יפו גוש/ 
חלקה: 6933/17 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 

לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0019-019א  הגשה מס` 18634
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הוספת 2.5 קומות מכח תמ"א 38, מעל 3 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין 
   הוא 6 קומות, כולל קומת קרקע )לא כולל מרתף(

2.הוספת 2 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 12 יח"ד
3.הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 25 מ"ר בכל הקומות

4.הקטנת קו בניין צדדי מ 3 עד 1.73 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ בכיוון חזית 
   מזרחית

5.הקטנת קו בניין קדמי מ2 עד 1.61 עבור מרכיבי חיזוק בכיוון חזית קדמית- דרומית
6.הקטנת קו בניין אחורי מ 5 עד 3.85 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ בלבד

7.הבלטת פיר מעלית במרווח צידי תוך שמירה על 1.43 מ' מקו מגרש צידי מזרחי 
   לטובת מעבר

8.הקמת גזוזטראות חדשות בקומות שלישית ורביעית כדוגמת קומות מתחת. הבלטה 
   בכ-74 ס"מ מקו בניין קדמי המהווה 37% מהמרווח.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה 

באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע 
http://bit.ly/tlv_oppose בקישור

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד שביל ברלינר 3 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6649/275 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק 

התכנון והבניה. תיק בנין: 2049-003  הגשה מס` 18873
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 127 מ"ר מותרים, לצורך שיפור תכנון
2.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 2.7 מ' במקום 3 מ' 

   המותר
3.הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל שטח נלווה

4.הגדלת שטח/תכסית מרתף ב2.8 מ"ר
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה 

באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע 
http://bit.ly/tlv_oppose בקישור

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד אלחריזי 13 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6215/273
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0272-013  הגשה מס` 18062
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.שימוש חורג מהיתר במרתף עבור בעל מקצוע חפשי, בשטח של 30 מ"ר לפי תכנית 
   ע-1 לתקופה של לצמיתות

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה 

באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע 
http://bit.ly/tlv_oppose בקישור

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד עמינדב 24 , שדה יצחק 69 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6150/715,7096/49 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 

על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0533-069  הגשה מס` 16547
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.חריגה של עד 10% מקו בניין קדמי )רחוב יצחק שדה( על ידי בניה במרחק של 9 מ' 
   במקום 10 מ' המותר

2.חריגה של עד 10% מקו בניין קדמי )רחוב עמינדב( על ידי בניה במרחק של 5.4 מ' 
   במקום 6 מ' המותר

3.הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 
   המהווה 20-33 % מן המרווח המותר

4.הוספת 2 קומות נוספות מעל ל 4 הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות המבוקש 
   10 כולל קומת קרקע

5.הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 20 %. סך מספר יחידות הדיור המבוקש 42 
   במקום 35 המותר על פי תכנית

6.הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 25 מ"ר בכל הקומות
7.תוספת 28 יחידות דיור מכח תמ"א 38 ,ל 42 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 

   ובניית מבנה בן 70 יחידות דיור סך הכל
8.הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 9.5 קומות במקום 4 

   המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה 

באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע 
http://bit.ly/tlv_oppose בקישור

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד פעמונית 2 , קהילת קנדה 41 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 7050/184 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 3715-041  הגשה מס` 16974
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הוספת 2.5 קומות מכח תמ"א 38, מעל 4 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין 
   הוא 6.5 קומות, כולל קומת קרקע.

2.הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 22 מ"ר בכל הקומות
3.הוספת 6 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 15 יח"ד

4.הגבהת הבניין עד לגובה של 5 מ' לעומת 4.5 מ' המותרים על פי תכנית
5.פטור ממרפסות שירות

6.בניית מצללה מבטון כחלק מעיצוב אדריכלי
7.הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין אחורי ובנייתו במרחק של 4.7 מ' במקום 

   7.7 מ' המותר
8.הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 

   המהווה 40 % מן המרווח המותר
9.תוספת מעלית בחריגה של 2.85 מקו בניין

10.הבלטת קירות חיזוק מעבר לקווי בניין
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה 

באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע 
http://bit.ly/tlv_oppose בקישור

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד אלדד הדני 16 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6637/867 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק 

התכנון והבניה. תיק בנין: 0830-016  הגשה מס` 17121
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח צדדי במרחק 0.9 מ' מגבול המגרש במקום 4 מ' 
   הקבוע בתכנית

2.הקמת בריכה פרטית בחצר האחורית של קומת הקרקע, עד מרחק של 0.2 מ' מגבול 
   המגרש האחורי

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה 

באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע 
http://bit.ly/tlv_oppose בקישור

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

בהריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג לעסק ברחוב: בן צבי 84, תל אביב גוש: 6988 חלקה: 32 תיק רישוי: 

8314453031-2 הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממסעדה 
לעסק של: אולם אירועים.  מבקש היתר עד ליום: 31.12.2026. 

בעל קרקע או בניין או המחזיק  בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה,  יכול 
לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת הנדסה, רחוב פילון 5 ת"א, קומה ג', חדר 349, 

בשעות קבלת קהל - ימים א,ג,ה בין השעות 10:00 – 08:00. ביום ד' - אין קבלת קהל. 
במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה רשאי להגיש לוועדה 

המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, באמצעות פקס 
מספר: 03-7241955  את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר 

טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון 
בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה


