
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 דיזנגוף 185, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6902 /155 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0187-185 הגשה מס` 21674

לשימוש חורג:
שימוש חורג מ מסחר בקומה א' מעל חנות קיימת ל מגורים בשטח של 87 מ"ר. 

מבוקש שימוש חורג לתקופה של 999.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. שימוש חורג מהיתר מ ממסחר לשימוש של מגורים לתקופה של שנים/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

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 זאב 15, בני אפרים 262-264, מנורה21, תל 
אביב-יפו. 

גוש/ חלקה: 6625/ 930 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0801-262 הגשה מס` 21129
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש מכח תמ''א 38 בן 9 קומות במקום 5 
    המותרות עפ''י תכנית, כולל קומת קרקע \ חניון תת קרקעי \ חדר טרפו וחדרים 

    טכניים.
2. הבלטת גזוזטראותלחזית קדמית\אחורית\צידית )לכיון דרום(, בשיעור של 2 מ' 
    מעבר לקו בניין המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר, לטובת איכות תכנון.

3. בחלקה 930 גוש 6625 יוצבו עוגנים פולימריים זמניים בתחום מקרקעי, עבור בניית 
    חניון תת קרקעי במגרש.

4. הקמת מרתף חנייה לפי תקן 1-1, מרתף הכולל 3 קומות.
5. סגירת קומת עמודים מפולשת, והגבהתה מ2.3 מ' ל3.05 מ' לצורך הקמת דירות 

    ושטחים משותפים.
6. הקמת גדרות בפיתוח מעל 1.5 מ' המותרים.

7. הקלה מביצוע נסיגות בגג, קומה 8 קומה חלקית.
8. הגבההת בניה על הגג לגובה של 3.25 מ' במקום 3.03 מ' המותרים.

9. הקלה בקו בניין לרחוב זאב בהתאם לתיאום 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 בוקי בן יגלי 17, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7092 /139 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0086-017 הגשה מס` 17951
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. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.2 מ' מעבר לקו הבניין 
    המותר, המהווה 40 % מן המרווח המותר.

3. בניית מתקן חניה מוטמן במרווח הצדדי/אחורי . גובה המתקן המרבי שיבלוט בעת 
    כניסת מכונית יגיע ל 3 מ'.

4. בניית מעלית לחניון תת קרקעי )חניה אוטומטית( עבור 15 כלי רכב, בחריגה מקו 
    בניין קדמי/צדדי/אחורי.

5. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 6 קומות במקום 2 
    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

6. תוספת 10 יחידות דיור מכח תמ"א 38 ,ל 3 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 
    ובניית מבנה בן 13 יחידות דיור סך הכל.

7. תוספת קומה ע1 המחוברת לדירת מגורים 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 מונאש 4 א, ברגי בנימין 1 א, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6134 /94 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0646-004 הגשה מס` 23907

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. בניה מעבר לתחום מקסימלי להרחבה לפי תב"ע 2324 שאינה חורגת מקו בניין.

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 לבנון חיים 15, לבנון חיים 15 א, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6772 /25 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0941-015 הגשה מס` 24038

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה להגדלת שטח דירה מעבר למותר במסגרת 6% הקלה בשטח היחסי השייך 

    למבקש.
2. הקלה להרחבת דירה מעבר לקווי הרחבה המותרים בהתאמה לבנוי ברוב הדירות 

    בבניין.
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

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: רוטשילד 31 גוש: 6937 חלקה: 41 תיק רישוי: 65817. הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממחסחן וחדר הסקה לפאב+ מזנון מבקש היתר 
עד ליום 31.12.2028. 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

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 הברזל 7, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6638 /302 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0902-007 הגשה מס` 21743
הכוללת את ההקלות הבאות:

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

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 מזרחי 6, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7424 /21 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0172-006 הגשה מס` 15912

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הוספת 2.65 קומות נוספות מעל ל 3 הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות 

    המבוקש 5.65 כולל קומת קרקע/קומת עמודים מפולש בחלקה.
2. ניוד זכויות בין קומות- הפיכת קומת ביניים לקומת מגורים.

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

4. חפירת חצר מונמכת במרווח האחורי במרחק של כ-4.2 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 
    3 מ מ' ועומקה 1.5 מ'.
5. ביטול מרפסות שירות.

6. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין אחורי ובנייתו במרחק של 4.5 מ' במקום 
    5 מ' המותר.

7. בנייה בקיר משותף בשתי החזיתות הצדדיות.
8. בניית מרתף בתכסית 85% במקום 80% ע"פ תכנית 44.

9. הבלטת גזוזטראות 1.2 מ' מקו בניין חזיתי לרחוב בהתאם למרפסות בחזית 
    לשימור בקומות התחתונות.

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

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: פיכמן 8 גוש: 6768 חלקה: 6 תיק רישוי: 006896-00/002 הכוללת 
את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג מדיור מוגן למרכול לדיירי מישען מבקש 

היתר עד ליום 31.12.2026. 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

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 60, עיר שמש 58, המצביאים 2, עיר 
שמש 62, תל אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6615 /177 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0883-002 הגשה מס` 21133

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

    המותר, המהווה 0.32% מן המרווח המותר.
2. הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 25 מ"ר בכל הקומות.

3. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 7.5 קומות במקום 5    
    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

4. הקלה לתקן חניה 1:1.
5. הקמת גדרות מעל 1.50 מ'.

6. תוספת 20 יחידות דיור מכח תמ"א 38, ל 24 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 
ובניית מבנה בן 44 יחידות דיור סך הכל.

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 היסמין 52, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6150 /72 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0763-050 הגשה מס` 24936

הכוללת את ההקלות הבאות:
10% הקלה בקו בניין אחורי )3.60מ' במקום 4.0 מ'(.1. 

2. הקלה בקו בניין צידי )1.34מ' במקום 2.00(.
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 הירקון 81, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6907 /1 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0027-081 הגשה מס` 23288

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. בריכת שחיה או ג'קוזי על הגג )ללא קירוי(.

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(: 1196.28, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, בקומת הקרקע: 
חדר אשפה, בקומות: כמות קומות מגורים: 9, כמות יח"ד מבוקשות: 33, בחצר: גינה, 
שטחים מרוצפים, פרגולה, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 1.5, העבודות המבוקשות 

בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים מספר בקשה: 16026 שם 
המבקש/ים: משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ כתובת הנכס: יהודה המכבי 97 דרך

נמיר מרדכי 119 גוש: 6106 חלקה: 309 מגרש: הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין 
באפשרותם לאתר את: ביירק )ביירך( איידה, ליורשי שמוטר רחל ז"ל, שמוטר יוסף 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 לכמות קומות לתוספת: 3, כמות יח"ד לתוספת: 13, מספר יח"ד מורחבות: 16, 

מספר תכנית הרחבה: 2408, קומה בה מתבצעת התוספת: כל הקומות הקיימות, העבודות 
המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים מספר 

בקשה: 20344 שם המבקש/ים: נ.ת.ע. מסלנט 16,18 תל אביב בע"מ. כתובת הנכס: רחוב 
האסיף 3 רחוב השילוח 1 רחוב האסיף 1 רחוב ישראל מסלנט 16 גוש: 6981 חלקה: 255 

מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: יצחק זאדה ביגאן, 
יצחק זאדה בהראם, יצחק זאדה מורד, יצחק זאדה יצחק. 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
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