
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 גרוסמן מאיר 10, תל אביב-יפו. 
גוש/ חלקה: 6991 /70 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 3709-010 הגשה מס` 23071
לשימוש חורג:

שימוש חורג מ אחר- עיקרי ל מסחר- עיקרי בשטח של 255.33 מ"ר. מבוקש שימוש 
חורג לתקופה של 5.

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. שימוש חורג מתכנית מ אחר - עיקרי לשימוש של מסחר - עיקרי לתקופה של 5 

    שנים.
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 לשימוש המקום כיום: בהיתר קיים בניין 3 קומות על עמודים 6- יחידות דיור. מבוקש  

פיצול דירה אחת בקומה א' ל2 דירות. מספר בקשה: 24019 שם המבקש/ים: נצר גאיה, 
בצר אילת, אלקבץ נועם, קיברי טל כתובת הנכס: לסל 20 גוש: 6902 חלקה: 219 מגרש: 

הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: קביליה אנדראה אנג'לו. 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 בוגרשוב 80, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6911 /25 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0026-080 הגשה מס` 19306
הכוללת את ההקלות הבאות:

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

2. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי/אחורי/קדמי ובנייתו במרחק של 
    1.84 מ' במקום 3.6 מ' המותר.

3. הוספת 3 קומות נוספות מעל ל 3 הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות 
    המבוקש 6 כולל קומת קרקע/קומת עמודים מפולש בחלקה.

4. הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש הקדמי/צדדי/אחורי ל 1.75 מ'.
5. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 51% משטח הגג, לעומת 50% המותרים.

6. הקטנת קו בנין צדדי מ-3 מ' ל-2 מ'.
7. הקטנת קו בנין צדדי מ-3 מ' ל- 1.20 מ'.

8. הוספת 3 קומות מכח תמ"א 38, מעל 3 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין 
    הוא 6 קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

9. הוספת 2 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 5 יח"ד.
10. הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 15 מ"ר בכל הקומות.

11. תוספת מאגר מים בתת הקרקע מעבר לקווי בניין בחזית צידית עורפית עד גבול 
      מגרש.

12. הקלה לפטור מעמידה בתקן חנייה דרוש.
13. הקלה בקו בניין צידי מזרחי ומערבי מעבר לקוי בניין מותרים.

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 בקישורhttp://bit.ly/tlv_oppose וני 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 ישיבת וולוז'ין 66, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7112 /8 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3569-058 הגשה מס` 21866

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. זיקת הנאה בהסכמת בעלים בין החלקות ולשימוש מתקנים משותפים.

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 ישיבת וולוז'ין 70, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7112 /10 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3569-058 הגשה מס` 21510

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. זיקת הנאה בהסכמת בעלים בין החלקות ולשימוש מתקנים משותפים.

2. בניית בריכה פרטית מקורה בתוך המבנה בקומת הקרקע.
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 קהילת ורשה 47, מבצע קדש 54, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6625 /1356 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0806-054 הגשה מס` 26260
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הגבהת הבניין עד לגובה של 57.86 + מ' לעומת +47.70 מ' המותרים על פי תכנית.
2. הגבהת גובה קומה 1-12 מ 2.96 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.50 מ'.

3. הגבהת גובה קומה קרקע מ 2.96 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.85 מ'.
4. הגבהת גובה קומה 13 מ 3.28 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.85 מ'.
5. הגבהת גובה קומה 14 מ 2.96 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.68 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 זולצר 4, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6982 /42 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3638-004 הגשה מס` 23904

1. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין אחורי/ ובנייתו במרחק של 3 מ' במקום 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה להקמת ממ"ד בבליט
    4.55 מ' המותר.

2. סטייה מטיפוס הבניה.
בניה ללא רצף בקומת קרקע.
יון בבקשה המקוונת עליך לה

 .3
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:לע

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspxhttp://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 
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 אשכול לוי 50, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7221 /20 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 2106-050 הגשה מס` 23928

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. בליטה של עד 2 מ' מקו חזית קדמית.

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 ובניה, התשכ"ה - 1965 - מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: גלילית מחוז 
תל אביב - הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 599-0927434 - שם התכנית: 

צפון מתחם איגוד ערים דן-אתר חיריה - גרסת התכנית: הוראות - 53 תשריט - 37
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: 
"החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה 

המקומית לתכנון ולבניה ון ולבניה מחוז תל אביב מופקדת תכנית מתאר מקומית מס':
599-0927434. איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה 
ניתן להוציא היתרים או הרשאות. המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית

שינוי תגפ/594, כפיפות תממ/5/ 3, כפיפות תמא/1, כפיפות תממ/5. השטחים הכלולים 
בתכנית ומקומם: ישוב: תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב. חירייה- בין כביש 

גהה (מס' 4) לפארק אריאל שרון קואורדינטה X: 183643 קואורדינטה Y: 659790 גושים 
וחלקות: מוסדר: גוש: 6169 חלקי חלקות: 1. גוש: 6170 חלקות במלואן: 79. גוש: 6170 

חלקי חלקות: 1, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 80, 89, 150, 161. גוש: 6171 חלקי חלקות: 41, 
47, 50. מטרת התכנית: הסדרת יעודי הקרקע בצפון מתחם איגוד ערים דן  חיריה, וזאת 

בהתאם לתוואי נחל איילון הקיים, ויצירת רצף תפעולי מצפון לנחל הקיים. עיקרי הוראות 
התכנית: 1. שינוי מערך יעודי הקרקע מפסולת לשצ"פ בתואי נחל אילון הקיים, וכן בגבול 

המערבי בין אתר חיריה לפארק אריאל שרון. כמו כן, שינוי יעוד הקרקע בגבול המזרחי של 
התכנית משצ"פ לפסולת. הוראות הבינוי וזכויות הבניה לייעוד פסולת ולייעוד שצ"פ יוותרו 

ללא שינוי ביחס לתכנית מאושרת תג"פ/594. 2. קביעת קווי בניין ורצועות מגבלות בניה 
בשטח ביעוד פסולת. 3. קביעת אזור בזיקת הנאה לרכב העובר דרך גשר קיים מעל הנחל.

4. קביעת תנאים למתן היתר בניה לגשר עילי למעבר אל שטח פארק אריאל שרון. 5. קביעת 
תנאים למתן היתר בניה. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון www.iplan.gov.il. כל 
מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ימים ממועד פרסומה 

של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז תל אביב, דרך בגין 125 תל אביב-יפו 67012 טלפון: 074-7697335. ניתן להגיש התנגדות 

לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרוני tlv1-tichnun@iplan.gov.il. העתק ההתנגדות 
יומצא למשרדי ועדה מקומית - מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125 תל 

אביב-יפו 67012 טלפון: 03-7632588. בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות 
לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.

ערן ניצן יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב

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 עיר שמש 49, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6615 /264 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0978-049 הגשה מס` 23269

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית צדדית.

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 שרת משה 8, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6213 /652 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0566-008 הגשה מס` 23160

לשימוש חורג:
שימוש חורג מ מחסן לעגלות ואופניים ל משרד בשטח של 27 מ"ר. מבוקש שימוש 

חורג לתקופה של 999.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. שימוש חורג מהיתר מ מחסן לשימוש של משרד לתקופה של לצמיתות.
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
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 יח"ד מורחבות: 1, מספר תכנית הרחבה: 2323, קומה בה מתבצעת התוספת: 
א, שטח התוספת (מ"ר): 27.5, שטח דירה/משרד לאחר תוספת (מ"ר): 105, כיוון התוספת: 

לחזית, כיוון התוספת: לאחור, מבוקשים שינויים פנימיים: הרחבת חדר מגורים. הרחבת 
חדר בחזית, תוספת אחרת: תוספת ממ"ד בחזית אחורית, העבודות המבוקשות בהיתר אינן 

כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, גן ילדים: קיים ממ"ד: לא מספר 
בקשה: 24115  שם המבקש/ים: בן דוד אביבה כתובת הנכס: המערכה 23 גוש: 6133 

חלקה: 759 מגרש: הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: מיטל 
אהובה. 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 

http://bit.ly/tlv_oppose שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
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 ראשית חכמה 16, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6972 /308 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3515-016 הגשה מס` 23272

לשימוש חורג:
שימוש חורג מ תעשיה  ל מגורים בקומות 1-3 בשטח של 391.46 מ"ר. מבוקש שימוש 

חורג לתקופה של 10 שנים.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. שימוש חורג מהיתר מ 1965 לשימוש של מגורים לתקופה של 10 שנים
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 ראש פינה 22, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6977 /62 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0040-022 הגשה מס` 20316
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת 2.5 קומות לפי תמ"א 38.
2. סגירת קומת עמודים לפי תמ"א 38.

3. הרחבת יח"ד קיימות עד 25 מ"ר בהתאם לתמ"א 38.
4. חיזוק מעבר לקו בניין בהתאם לתמ"א 38.

5. הקלה בקו בניין אחורי וצדדיים בשיעור 10%.
6. הקלה להבלטת מרפסות בשיעור 40%מקו בניין אחורי.

7. בניית קורה דקורטיבית מחוץ לקו בניין קדמי עבור פרגולה.
8. ביטול נסיגה לצדדים בקומת הגג לצורך התאמה לעיצוב הבניין.

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 טרומפלדור 29, בר כוכבא 1 א, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6911 /42 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0084-029 הגשה מס` 20478
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 חלקית

2. הוספת 3 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 12 יח"ד
3. הקטנת קו בניין צדדי מ 2.4 עד 2.1 מ' עבור מרכיבי חיזוק בכיוון כל חזיתות הבניין

4. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 0.8 מ' מעבר לקו הבניין 
    המותר, המהווה 40 % מן המרווח המותר

5. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית צדדית
6. תוספת מעלית בהבלטה מקו הבניין, בשיעור של 1.1 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 מטלון 63, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6947 /13 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0034-063 הגשה מס` 18829

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.20 מ' מעבר לקו הבניין   

    המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.
2. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 2.00 מ' מעבר לקו הבניין  

    המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.
3. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 7 קומות במקום 5 

    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע וקומת גג.
4. חריגה בקו בניין אחורי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 ,ובניה במרחק של 

    4.5 מ' במקום 5.0 מ'.
5. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 187.5 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

6. תוספת עד 5% משטח המגרש מעל ל % 187.5 המותרים, עבור התקנת מעלית.
7. תוספת 5% משטח המגרש מעל ל % 187.5 המותרים על פי תכנית 53 בשל הוספת 

    2 קומות.
8. הוספת 2 קומות נוספות מעל ל4 הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות המבוקש 

    6 כולל קומת קרקע/קומת עמודים מפולש בחלקה.
9. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי/אחורי במרחק של 3מ' מגבול המגרש, שרוחבה 

    6.5 מ' ועומקה 1.5 מ'.
10. ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה.

11. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 7 קומות במקום 5 
      המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

12. שטח מגרש 364 מ"ר, קטן מן השטח המזערי של 500 מ"ר שנקבע בתכנית 44.
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 הגולן 101, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6336 /393 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0914-101 הגשה מס` 24852

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה 6% תוספת מעבר למותר.

2. הקלה להעברת זכויות מקומה לקומה.
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 מבצע קדש 11, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6627 /248 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0806-011 הגשה מס` 24886

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה לבניית ממ"ד מעבר לקו בניין צדדי מערבי עד 2.0 מטר

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 הלפרין 5, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6901 /45 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0251-005 הגשה מס` 15669

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. בניית מתקן חניה מוטמן במרווח הצדדי/אחורי . גובה המתקן המרבי שיבלוט בעת 

    כניסת מכונית יגיע ל 2.40 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


