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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד האקליפטוס 3, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7069 /17 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3519-003 הגשה מס` 24596

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת 6% בזכויות בניה.

2. הקלה בגובה בניה 9 מ' ממפלס הרחוב.
3. הקלה בקו בניין מערבי 2 מ' במקום 3 מ' כפי שמותר עפ"י תב"ע.

4. הקלה לקו בניין צידי מזרחי עבור מרפסות 2.44 במקום 3 מ'.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד בובר שלמה 29, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6133 /847 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 1013-029 הגשה מס` 25188

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.90 מ' מעבר לקו הבניין 

    המותר, המהווה 31.66% מן המרווח המותר.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד מוהליבר 37, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6919 /45 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0132-037 הגשה מס` 26277תיק בנין: 0132-037 הגשה

הכוללת את ההקלות הבאות:הכוללת את ההקלות הבאות:
בניית חניון אוטומטי במרווח הצדדי והאחורי בשיתוף עם המגרש השכן. הגובה 1. בניית חניון אוטומטי במרו

    המקסימלי בעת פתיחת המתקן: 2.5 מ'.המקסימלי בעת פתיחת המתקן: 2.5 מ'.
 .1
    

2. מרתף משותף עם הבנין שלא לשימור הנמצא בכתובת מוהליבר 35, כאשר החניה 
    המתוכננת נמצאת ברובה בתחום הבנין לשימור ברחוב מוהליבר 37.

3. בניה בקומה שמתחת למפלס הקובע בחריגה מתכסית קומת הקרקע לצורך הסדרת 
    מדרגות ירידה למתקן חניה.

4. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 120 מותרים, לצורך שיפור תכנון.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד 2398 2, 2398 1, 2398 4, 2398 3, 2398 6, 2398 5, 
 ,18 2398 ,16 2398 ,14 2398 ,11 2398 ,12 2398 ,9 2398 ,10 2398 ,7 2398 ,8 2398

 ,25 2398 ,26 2398 ,23 2398 ,24 2398 ,21 2398 ,22 2398 ,19 2398 ,20 2398 ,17 2398
2398 27, 2398 29, 2398 13, 2398 15, תל אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6884 /8 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 
149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0000-000 הגשה מס` 21311
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת בריכה על גבי גג המבנה.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הודעה בענייני תכנון 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 מנדלקרן 8, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6150 /442 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 1043-008 הגשה מס` 24063

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 74.32 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד בנימין מטודלה 49, בנימין מטודלה 49 א, תל 
אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6623 /681 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0802-050 הגשה מס` 23228

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 40 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

2. הגדלת תכסית הבניה במגרש ל 55% במקום 40% המותרים על פי תכנית.
3. הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש צדדי ל 2 מ'.
4. הקלה למרחק בריכה מעץ 1 מ' במקום 4 מ'.

5. שינוי לבינוי- סגירת מרפסות וחצרות משק - לגליזציה.
6. הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח צדדי/אחורי/קדמי במרחק 0 מ' מגבול המגרש 

    במקום 1 מ' הקבוע בתכנית.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה – עיריית תל אביב – יפו - הודעה בדבר הגשת בקשה 
להיתר - לפי תקנה 36 )ד( )2( לתקנות תכנון ובניה )רישוי בניה(, התשע"ו - 2016

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה למספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 4, שטח 

הריסה )מ"ר(: 906.63, במרתפים: מספר מרתפים, חדרי עזר, אחר: חניה, שטחים נלווים 
צמודים לדירת הקרקע, בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: 2 דירות 

מגורים, בקומות: כמות קומות מגורים: 7, כמות יח"ד מבוקשות: 20, על הגג: חדר מכונות 
ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: גנרטור, יציאות פירים טכניים, בחצר: גינה, 
שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: ארונות טכניים צמודים לגדר צידית, כמות מקומות חניה: 
21, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 1.5, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת 
צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים מספר בקשה: 20490  שם המבקש/ים: הבנים של 

חכמון בבלוך בע"מ כתובת הנכס: בלוך דוד 45 גוש: 6217 חלקה: 502 מגרש:. הואיל 
ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: יורשי פיזנטי אינס )כבן( ז"ל. ואשר 

הינה/ם חלק מבעלים בחלקה זו, ועשו מאמץ סביר להשיגם, מפורסמת בזאת הודעה זו. 
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה עניינית 

ומנומקת למחלקת הרישוי בתוך 15 יום מקבלת פניה זו. במכתב ההתנגדות יש לפרט את 
מספר הבקשה, נימוקי ההתנגדות, שם מלא וברור, כתובת, מספר טלפון ודואר אלקטרוני.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור http://bit.ly/tlv_oppose לעיון בבקשה 
המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד מטלון 62, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 9020 /8 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0034-062 הגשה מס` 19287

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 4.5 מ' במקום 5 מ' 

    המותר.
2. ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה.

3. הוספת 2 קומות נוספות מעל ל 5 הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות 
    המבוקש 7 כולל קומת קרקע וקומת גג.

תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 187.5 מותרים, לצורך שיפור תכנון.4. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 187.5 מותרים, לצורך שיפור תכנון.
תוספת 5% משטח המגרש מעל ל % 187.5 המותרים על פי תכנית 44 בשל הוספת 

 .4
5. תוספת 5%. 

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

    
 .6

    המהווה 40% מן המרווח המותר.
7. בנייה בקווי בניין צדדי מערבי ומזרחי 2.5 מ' בהתאם למגרש צר מ15 מ'.

8. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית צדדית 
    מערבית ומזרחית.

9. הקמת ג'קוזי במרפסת הגג העליון בעורף המבנה.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד צונזר 16, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6986 /88 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגיש

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 3651-016 הגשה מס` 20332
גוש/ חלקה: 6986 /88 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 3651-016 הגשה מס` 20332
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 3.7 מ' במקום 
    4.55 מ' המותר.
2. 2. הקלה מתוכנית

לע
הקלה מתוכנית הרחבות לטיפוס הבנין.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:יון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק

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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה – עיריית תל אביב – יפו - הודעה בדבר הגשת בקשה 
להיתר - לפי תקנה 36 )ד( )2( לתקנות תכנון ובניה )רישוי בניה(, התשע"ו - 2016

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה לכמות קומות לתוספת: 2.6, כמות יח"ד לתוספת: 10, בקומת הגג: כיוון התוספת: 

לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 250, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 0.65, השימוש בתוספת 
המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 3, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 

2.71, שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: 
1.אולם שמחות. 2. מסחר, שימוש מבוקש: 1.דירה. 2. דירה, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, 
שטח השימוש החורג )מ"ר(: 127, למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר 
חניה פיזית, מספר בקשה: 19685  שם המבקש/ים: 1909 טי.אל.וי הבית ברח' בן יהודה 240 

בע"מ. כתובת הנכס: בן יהודה 240 גוש: 6961 חלקה: 73 מגרש:. הואיל ומהמבקשים 
מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: יורשי כהן שלמה ז"ל. ואשר הינה/ם חלק מבעלים 

בחלקה זו, ועשו מאמץ סביר להשיגם, מפורסמת בזאת הודעה זו. במידה והנך רואה את 
עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה עניינית ומנומקת למחלקת 

הרישוי בתוך 15 יום מקבלת פניה זו. במכתב ההתנגדות יש לפרט את מספר הבקשה, נימוקי 
ההתנגדות, שם מלא וברור, כתובת, מספר טלפון ודואר אלקטרוני. את ההתנגדות יש להגיש 

למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו 
ניתן להגיע בקישור http://bit.ly/tlv_oppose. לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק 

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx :הבניין המקוון בכתובת
בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה – עיריית תל אביב – יפו - הודעה בדבר הגשת בקשה 
להיתר - לפי תקנה 36 )ד( )2( לתקנות תכנון ובניה )רישוי בניה(, התשע"ו - 2016

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה לכמות קומות לתוספת: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 
קומת גג, שטח התוספת )מ"ר(: 34.38, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 88, כיוון 

התוספת: לחזית, בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, שטח התוספת )מ"ר(: 34.38, שטח 
ניצול חלל הגג )מ"ר(: 34.38, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 1972, 

השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 0, העבודות המבוקשות 
בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, גן ילדים: קיים ממ"ד: 

כן מספר בקשה: 22032 שם המבקש/ים: רדוש אמיר כתובת הנכס: ארלוזורוב 155 גוש: 
6108 חלקה: 599 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: אנגל 

רונית. ואשר הינה/ם חלק מבעלים בחלקה זו, ועשו מאמץ סביר להשיגם, מפורסמת בזאת 
הודעה זו. במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך 

בצורה עניינית ומנומקת למחלקת הרישוי בתוך 15 יום מקבלת פניה זו. במכתב ההתנגדות 
יש לפרט את מספר הבקשה, נימוקי ההתנגדות, שם מלא וברור, כתובת, מספר טלפון ודואר 

אלקטרוני. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור http://bit.ly/tlv_oppose. לעיון 

בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבנייה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג ברחוב: בן יהודה 260 גוש: 6962 חלקה: 39 תיק רישוי: 65222. הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג עסקים שימוש חורג ממגורים למספרה )הארכת 
תוקף( בקומת הקרקע לתקופה של 10 שנים בשטח של 50.6 מ"ר. ת"ר 65222" מבקש היתר

עד ליום 32_.31.12. בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור 
הבקשה, רשאי לבקש לעיין בבקשה הנמצאת באגף רישוי עסקים. במידה ויש לו התנגדות 

להוצאת היתר/אישור הנ”ל במקום זה רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
תל אביב יפו, לכתובת המייל המצוינת מטה, את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו 
המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו 

ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבנייה או נציגה. קבלת קהל בתיאום מראש 
בטלפון: 03-7247092, 03-7247091, 03-7247044 בקשה לקבלת המסמכים באמצעות 

ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il הדוא"ל
דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה – עיריית תל אביב – יפו - הודעה בדבר הגשת בקשה 
להיתר - לפי תקנה 36 )ד( )2( לתקנות תכנון ובניה )רישוי בניה(, התשע"ו - 2016

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה למספר יח"ד מורחבות: 2, מספר תכנית הרחבה: 2327, קומה בה מתבצעת התוספת: 
קרקע וראשונה, שטח התוספת )מ"ר(: 27.4, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 91.18, 

כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: הערה: שטח התוספת כולל ממ"ד, שטח 
הדירה שטח עיקרי בלבד, מוצגים נתונים לגבי דירה אחת מתוך שתיים זהות. מספר בקשה: 

24306 שם המבקש/ים: שיפר יעל, דואני רבקה כתובת הנכס: אשרמן יוסף 8 גוש: 6163 
חלקה: 16 מגרש: הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: דרמר מנדל, 
יורשי סגל אורן ז"ל, מנדל משה, מנדל רבקה, בן-משה יחזקאל, בן-משה אדות ואשר הינה/ם 
חלק מבעלים בחלקה זו, ועשו מאמץ סביר להשיגם, מפורסמת בזאת הודעה זו. במידה והנך 

רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה עניינית ומנומקת 
למחלקת הרישוי בתוך 15 יום מקבלת פניה זו. במכתב ההתנגדות יש לפרט את מספר 

הבקשה, נימוקי ההתנגדות, שם מלא וברור, כתובת, מספר טלפון ודואר אלקטרוני. את 
ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של 

עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור http://bit.ly/tlv_oppose לעיון בבקשה המקוונת 
עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד גור )מוטה( מרדכי 42, תל אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6627 /504 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0956-042 הגשה מס` 23638

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 32.5 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

2. הקמת בריכת שחייה בחצר במרווח אחורי במרחק של 1מ' מגבול המגרש במקום 
    7מ' הקבוע בתכנית.

3. הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל מגורים.
4. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי במרחק של 2.00 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 

    2.02 מ' ועומקה 4.00 מ'.
5. הגדלת  חצר מונמכת צדדית מזרחית מ10.00מ"ר ל20.00מ"ר.

6. המרת שטח מבנה עזר 2.5% לטובת שטח עיקרי.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את 

עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד הפרסה 15, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6335/44,6335/476 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 

על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0901-015  הגשה מס` 20922

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 30 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

2. ניוד 2.5% שטח לבנייני עזר לשטח עיקרי מעל הקרקע.
3. הוספת שטח ממ"ד בקומת מרתף מעבר תכסית המותרת בקומת מרתף.

4. הקלה למרתף מעבר לתכסית קומת קרקע )ללא חפיפה מלאה(.
5. הקלה להקמת בריכת  שחייה בחצר במרווח צדדי דרום מסרחי במרחק 2.47 מ' 

    מגבול מגרש במקום 3.00 מ' הקבוע בתכנית.
6. הקלה להקמת בריכת שחייה בחצר במרווח צדדי צפון-מערבי במרחק 1.69 מ' 

    מגבול מגרש במקום 3.00 מ' הקבוע בתכנית.
7. הקלה להקמת בריכת שחייה בחצר במרווח אחורי צפון-מזרחי במרחק 1.20 מ' 

    מגבול מגרש במקום 8.00מ' הקבוע בתכנית.
8. הקלה להקמת חדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחייה מעבר לקוי בנייו אחורי 

    וצידי.
9. חפירת חצר מונמכת במרווח צדדי 1.00 מ' מגבול מגרש וברחוב מעבר ל1.50 מ' 

    המותרים ובעומק 4.05 מ'.
10. הקלה בגובה גדרות מעל 1.50 מ' המותרים ויותר מ3.00 מ' ברצף בגלל חצר 

      מונמכת.
11. הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל שרות.

12. הקלה בניוד שטחים משטח שירות לעיקרי.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את 

עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.

את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד מחרוזת 22, פעמונית 24, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7050 /223 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3764-024 הגשה מס` 24205

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 3.80 מ' במקום 

    4.0 מ' המותר.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה – עיריית תל אביב – יפו - הודעה בדבר הגשת בקשה 
להיתר - לפי תקנה 36 )ד( )2( לתקנות תכנון ובניה )רישוי בניה(, התשע"ו - 2016

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה למספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 2, שטח 
הריסה )מ"ר(: 3.25, מבוקשים שינויים פנימיים: העברת מיקום של מדרגות, הנמכת מפלס 
בקומת קרקע ויישור עם מפלס תחתון, שינויים פנימיים, תוספת אחרת: שינוים במרפסות 

בקומה א, תוספת בריכה וחדר מכונות, בריכה: קומה: קרקע, מיקום: חצר, נפח )מ"ק(: 
35.00, גודל: 26.3825, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או 
העתקה של צובר קיים. מספר בקשה: 20027 שם המבקש/ים: פרץ שרון, פרץ עדי כתובת 

הנכס: פתחיה מרגנשבורג 30א גוש: 6623 חלקה: 472 מגרש: הואיל ומהמבקשים 
מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: יורשי שקד שמואל ז"ל, יורשי שקד יהודית ז"ל, 

יורשי אידלמן אברהם ז"ל. ואשר הינה/ם חלק מבעלים בחלקה זו, ועשו מאמץ סביר 
להשיגם, מפורסמת בזאת הודעה זו. במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך 

להגיש את התנגדותך בצורה עניינית ומנומקת למחלקת הרישוי בתוך 15 יום מקבלת פניה 
זו. במכתב ההתנגדות יש לפרט את מספר הבקשה, נימוקי ההתנגדות, שם מלא וברור, 
כתובת, מספר טלפון ודואר אלקטרוני. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה 

באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור 
http://bit.ly/tlv_oppose לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx בכתובת
בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד קדם 77, חנאניא יעקוב ג'ורג' 2, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 8991 /60 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3060-077 הגשה מס` 23739

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 72% משטח הגג, לעומת 50% המותרים.

2. הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 20%. סך מספר יחידות הדיור המבוקש 7 
    במקום 5.7 המותר על פי תכנית.

3. הבלטת פיר מעלית בגג העליון עד לגובה 11.55 במקום 10.50 מ' המותרים על פי 
    תכנית.

4. הגבהת הבניין ב-52 ס"מ מעבר לקבוע בהיתר הבניה בגלל בניית המרתף בפועל 
    בגובה של 52 ס"מ מעל לקבוע בהיתר בניה מס' 07-0747.

5. תוספת שטחי שירות לצורך נגישות עד 5% מגודל המגרש.
6. בריכה.

7. בניית מתקן חניה מוטמן במרווח צדדי. גובה המתקן המרבי שיבלוט בעת כניסת 
    מכונית יגיע ל 4 מ'.

8. הקטנת הנסיגה של הקומה האחרונה לכיוון רח' חנאניא יעקוב )רחוב משני(.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד שדרות המעפילים 5, גוש עציון 33, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7068 /43 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0537-005 הגשה מס` 21488

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.6 מ' מעבר לקו הבניין 

    המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.
2. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 6 קומות במקום 4 

    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע מלאה.
3. תוספת 4 יחידות דיור, במקום 5 מותרות עפ"י תכנית תקפה. סה"כ 9 יח"ד, מתוקף 

    תמ"א 38.
4. בניית מעלית לחניון תת קרקעי )חניה אוטומטית( עבור 11 כלי רכב, בחריגה מקו 

    בניין צדדי.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד חיל המשמר 9 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6628 /36 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0947-009 הגשה מס` 24366

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה למרתף שאינו בחפיפה עם קומת הקרקע.

2. הקלה להקמת מרתף לפי ע1 בשטח תכסית קומת הקרקע כולל הגדלה בהתאם 
    לשטח הממ"ד שמתוכנן בקומת המרתף מעבר לקווי הבנין.

3. הנמכת חצר מונמכת צפונית לגובה מפלס רצפת מרתף מעל 10 מ"ר המותרים , 
    1.1 מ"ר נוספים.

4. הקלה לחצר מונמכת דרומית בגובה מפלס קומת המרתף מעל 10 מ"ר המותרים, 

תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 32.5 מותרים, לצורך שיפור תכנון.
    12.6 מ"ר נוספים.
5. 5. תוספת עד 6% מש

6. הקלה לגובה גדרות בין שכנים בגדר דרומית מערבית לגובה ש/ל 1.80 מ' במקום 
    1.50 מ' המותרים.

7. הקמת בריכת שחיה במרווח האחורי במרחק של 2.26 מ מקו מגרש אחורי מערבי 
    ובמרחק של 1.6 מ' מקו מגרש צידי דרומי ובמרחק של 3.9 מ' מקו מגרש צפוני 

    מידי.
8. הקמת חדר מכונות במרחק 0.8 מ' מקו צפוני, ו 2.2 מ' מקו מערבי.

9. הקלה לניוד שטחים מקומה א לקומת הקרקע.
10. הגבהת חדר יציאה לגג לגובה של 3.00 מ'.

11. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.20 מ' בחזית 
      צפונית.

12. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 1.0 מ' במקום 1.20 מ' בחזית 
      אחורית.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה – עיריית תל אביב – יפו - הודעה בדבר הגשת בקשה 
להיתר - לפי תקנה 36 )ד( )2( לתקנות תכנון ובניה )רישוי בניה(, התשע"ו - 2016

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר
בנייה לכמות קומות לתוספת: 2.5, כמות יח"ד לתוספת: 8, שימוש המקום כיום: בהיתר 
מגורים, מסחר ובית כנסת, בריכה: קומה: גג, מיקום: גג פרטי, נפח )מ"ק(: 21.00, גודל: 

6.08X3.40 מספר בקשה: 21602 שם המבקש/ים: קן התור התחדשות עירונית - בן יהודה 
תל אביב בע"מ כתובת הנכס: בן יהודה 155 גוש: 6901 חלקה: 48 מגרש:.הואיל 

ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: יורשי בוסאני יורם ז"ל, לוין ג'יימי.
ואשר הינה/ם חלק מבעלים בחלקה זו, ועשו מאמץ סביר להשיגם, מפורסמת בזאת הודעה 

זו. במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת למחלקת הרישוי בתוך 15 יום מקבלת פניה זו. במכתב ההתנגדות יש 

לפרט את מספר הבקשה, נימוקי ההתנגדות, שם מלא וברור, כתובת, מספר טלפון ודואר 
אלקטרוני. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 

העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור http://bit.ly/tlv_oppose לעיון 
בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה – עיריית תל אביב – יפו - הודעה בדבר הגשת בקשה 
להיתר - לפי תקנה 36 )ד( )2( לתקנות תכנון ובניה )רישוי בניה(, התשע"ו - 2016

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה למספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 4, שטח 

הריסה )מ"ר(: 887.75, במרתפים: מספר מרתפים, אחר: חנייה, בקומת הקרקע: אולם 
כניסה, חדר אשפה, בקומות: כמות קומות מגורים: 7, כמות יח"ד מבוקשות: 24, על הגג: 
קולטי שמש, בחצר: גינה, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, 

או העתקה של צובר קיים מספר בקשה: 20096  שם המבקש/ים: בזל תל אביב התחדשות 
עירונית בע"מ כתובת הנכס: בזל 27 גוש: 6957 חלקה: 136 מגרש:. הואיל ומהמבקשים 
מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: יורשי שניאדוביץ יואל ז"ל, בראון רונן. ואשר 

הינה/ם חלק מבעלים בחלקה זו, ועשו מאמץ סביר להשיגם, מפורסמת בזאת הודעה זו.  
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה עניינית 

ומנומקת למחלקת הרישוי בתוך 15 יום מקבלת פניה זו. במכתב ההתנגדות יש לפרט את 
מספר הבקשה, נימוקי ההתנגדות, שם מלא וברור, כתובת, מספר טלפון ודואר אלקטרוני. 
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור http://bit.ly/tlv_oppose לעיון בבקשה 
המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד בן יהודה 220, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6960 /77 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0025-220 הגשה מס` 24225

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הבלטת פיר המשמש הכנה למעבר ארובת מנדף מעבר לגבול מגרש צידי )ובשיעור 

    ההבלטה המותר למסתורי כביסה(
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 - מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בדבר 
הפקדת תכנית מספר 507-0898189 תא/מק/5059 – בורמה בסמכות הועדה המקומית, מונה 

תדפיס הוראות: 30 מונה תדפיס תשריט: 25 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש/חלקה: גוש 7065 מוסדר חלקות 209, 217 בשלמותן, חלק מחלקה 218 מיקום/כתובת

רחוב בורמה 38, 32,26, 24,22, 34, 28, 36, 30, 20 תל-אביב. מטרת התכנית: התחדשות 
עירונית באמצעות פינוי בינוי בשכונת קריית שלום ודרום העיר. עיקרי התכנית: 1. קביעת 
הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת כל הבעלים ע"פ פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון 

והבנייה. 2. שינויי הייעוד ממגורים ודרך לייעוד מגורים ד' ושטח פרטי פתוח. 3. קביעת 
הוראות בינוי לכל שטח התכנית, כולל הנחיות לעיצוב המבנים, קומת הקרקע וקומות הגג:
א. הריסת שני מבני שיכון קיימים והקמת ארבעה מבנים חדשים בתמהיל דיור מגוון, תוך 

מציאת פתרונות למיגון דירתי, נגישות, גינון חוץ ומרחבי שהיה וכו'. ב. 3 המבנים המערביים 
בגובה של עד 8 קומות ומבנה מזרחי בן 15 קומות כולל קומת הגג. 4. יצירת דופן רחוב 

וקביעת חזית רחוב פעילה הכוללת שטחי מסחר ושטחים ציבוריים בנויים בקומת הקרקע 
לאורך דרך בן צבי לטובת תושבי השכונה והסביבה. 5. קביעת שטחים בנויים לשימושים 

ציבוריים בהיקף שלא יפחת מ- 700 מ"ר, וקביעת הוראות לגביהם. 6. קביעת הוראות 
להקמת שטחי מסחר בקומת הקרקע בשטח כולל של עד 515 מ"ר. 7. קביעת הוראות 

להקמת שטחי מסחר בתת הקרקע בשטח של עד 1300 מ"ר. 8. קביעת זיקת הנאה להולכי 
רגל ולשהייה בשטח שלא יפחת מ- 1000 מ"ר, וזאת לטובת מעבר הולכי רגל, לקישוריות 

ונגישות באופן שיאפשר את הגישה בין מערך השטחים הפתוחים בשכונה. 9. קביעת תנאים 
לבקשה להיתר ולמתן היתר לאכלוס. התכנית נמצאת לעיון במשרדי מינהל ההנדסה, שד' בן 
גוריון 68 תל אביב-יפו, קומה 3, חדר 309 בימים א, ב, ג, ה בין השעות 08:00-13:00. כמו כן 

 mavat.moin.gov.il :בחיפוש באינטרנט – תכנון זמין איתור תכנית או בכתובת אינטרנט
כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי שינוי 

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
זו בעיתונים, להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה. מספר פקס 03-7241949 

davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il. התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

בכבוד רב, ליאור שפירא, עו"ד מ"מ יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
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