
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 
להיתר - לפי תקנה 36 (ד) (2) לתקנות תכנון ובניה (רישוי בניה), התשע"ו - 2016
ת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה לה
בנייה לכמות קומות לתוספת: 2.5, כמות יח"ד לתוספת: 9, מספר יח"ד מורחבות: 16, 

מספר תכנית הרחבה: 3616 א, קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, 1, 2, 3, מספר בקשה: 
20891  שם המבקש/ים: מיי טאון ז'בוטינסקי 80 תל אביב בע"מ כתובת הנכס: ז'בוטינסקי 
80 שדרות עמנואל הרומי 25 גוש: 6214 חלקה: 519 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, 
כי אין באפשרותם לאתר את: יורשי שורץ רחל )לבית זלוטניק( ז"ל, יורשי זלוטניק יוסף חי,

גבע ארי שלמה. 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. 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, כתובבמכתב ההתנגדות יש לפרט את מספר הבקשה, נימוקי ההתנגדות, שם מלא וברור, כתובת,  

מספר טלפון ודואר אלקטרוני. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה במספר טלפון ודואר אלקטרוני. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות 
טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישורטופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

http://bit.ly/tlv_oppose. לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניhttp://bit.ly/tlv_oppose. לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx בכתובתhttp://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx בת

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(: 524.61, במרתפים: מספר מרתפים, חדרי עזר, בקומת הקרקע: אולם כניסה, 
חדר אשפה, חדר גז, בקומות: כמות קומות מגורים: 6, כמות יח"ד מבוקשות: 11, על הגג: 

חדרי יציאה, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: גנרטור, בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
כמות מקומות חניה: 12, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 1.5, העבודות המבוקשות בהיתר 

אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים. מספר בקשה: 20918 שם 
המבקש/ים: הבית ברחוב אנילביץ' 4, תל אביב בע''מ כתובת הנכס: רחוב אנילביץ מרדכי 4 
גוש: 7068 חלקה: 16 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את:

אנט )חנה( חלילי, שושנה )חלילי( ראובן, קרוקאו דניאלה. 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

חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 - הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו
מודעה בהתאם לסעיף 149

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו בקשה לאיחוד 
חלקות 233, 234 בגוש 7109 רחוב ישראל ב"ק 29, 29א' ת"א למגרש בנייה אחד. למי שיש 

התנגדות להוצאת ההיתר/האשור הנ"ל זה רשאי להגיש לועדה המקומית לתכנון ולבניה 
תל-אביב-יפו, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת, בשד' בן גוריון 68, אגף 

תכנון ובנין ערים קומה ג' חדר 306 בימים ובשעות קבלת קהל ימים א', ב', ג' וה' משעה
8:00-13:00. ניתן לעיין בבקשה בקומה ג' חדר 309 טלפון 03-7247254. ההתנגדויות 

תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום/קבלת מודעה זו תובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
בכבוד רב, דורון ספיר, עו"ד מ"מ ראש העירייה
ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו

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 הראב"ע 18, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6972 /25 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3503-018 הגשה מס` 18516

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 110 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

2. תוספת עד 5% משטח המגרש מעל ל % 110 המותרים, עבור התקנת מעלית.
3. תוספת 5% משטח המגרש מעל ל % 110 המותרים על פי תכנית 2707 בשל הוספת 2 

     קומות.
4. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 4.50 מ' במקום 

    5.00 מ' המותר.
5. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.20 מ' מעבר לקו הבניין 

    המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.
6. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 81% משטח הגג, לעומת 65% המותרים.

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 טריטש 13, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6638 /193 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0923-013 הגשה מס` 24384
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקמת ממ"ד במרתף בשטח ובתכסית מעבר לתכנית הראשית.
2. חפירת חצר מונמכת במרווח האחורי במרחק של 3.70 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 

    3.20 מ' ואורכה 1.50 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 שבאתראת 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(: 5, שטח 

הריסה )מ"ר(: 1434.65, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: מאגר מים וחדר 
משאבות, בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות 
מגורים: 8, כמות יח"ד מבוקשות: 24, על הגג: קולטי שמש, אחר: גנרטור, בחצר: גינה, 
שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 28, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 1.5, נפח 

חפירה )מ"ק(: 17,300.00, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או 
העתקה של צובר קיים. מספר בקשה: 20124  שם המבקש/ים: אנשי העיר פרוייקטים בע"מ

כתובת הנכס: שרת משה 52 רחוב ויצמן 69 גוש: 6213 חלקה: 1266 מגרש:. הואיל 
ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: בנין חוה ומאיר בע"מ. 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 ברוריה 22, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7110 /59 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0703-022 הגשה מס` 17175

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה מקו בנין קדמי ובניה במרחק של 1.56 מ' מגבול המגרש, לפי הקו בו בנויים 

    רוב הבניינים באותו קטע רחוב, מצומת בינימיני אהרון עד צומת זיסמן יוסף.
2. קו בניין צידי מערבי 2.60מ' במקום 3.00.

3. הוספת 2.65 קומות מכח תמ"א 38, מעל 5 הקומות הקיימות. סך כל הקומות 
    בבניין הוא 8 קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

4. הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב עד 25 מ"ר מ"ר בכל הקומות.
5. ביטול קומת עמודים מפולשת ע"י בנית קומת קרקע מלאה.

6. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 1.5 מ' במקום 2.2 מ' בחזית צדדית 
    מערבית.

7. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 2.2 מ' בחזית אחורית.
8. הוספת 2 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 13 יח"ד.

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 - 1965הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד שיינקין 32, תל אביב-יפו. לשכנים הגרים ליד שיינקין 32, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7430 /18 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף גוש/ חלקה: 7430 /18 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו ב

149 לחוק התכנון והבניה.149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0018-032 הגשה

הכוללת את ההקלות הבאות:
תיק בנין: 0018-032 הגשה מס` 24712

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 

    המהווה 40% 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 שיינקין 32 א, יוסף הנשיא 15, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7430 /19 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0018-032א הגשה מס` 24714

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 65% משטח הגג, לעומת 50% המותרים.

2. העברת 12.2% מקומה ק, א,ב,ג, לקומה ה.
3. העברת 5% מקומה ק, א,ב,ג, לקומה ד.

4. תוספת דלת כניסה בקומה רביעית לדירה המאחחדת המבוקשת.
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 507-0931071 תא/מק/4963 – התשב"צ בסמכות הועדה המקומית.

מונה תדפיס הוראות: 56 מונה תדפיס תשריט: 41 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש/חלקה: גוש מוסדר 7087 חלקה 127-129, 59-74 בשלמותן, חלקות בחלקן 55-56, 126

גוש מוסדר 7089 חלקה 58 בחלקה מיקום/כתובת: דרך בן צבי 31, 19ב, 17, 25, 19א, 13, 27, 
29, 15, 21, 23. התחיה 18, 16, 20, 14, שלבים 401, 403 תל-אביב. מטרת התכנית: יצירת 

סביבה עירונית אינטנסיבית, מעורבת שימושים ופיתוח מרחב ציבורי איכותי כחלק מהרצף 
העירוני. עיקרי התכנית: 1. איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק 
התכנון והבניה, והבטחת רישום שטחים ציבוריים. 2. שינוי ייעודי הקרקע מייעודי "אזור 
תעשייה", "אזור מסחר ואחסנה", "אזור תעשיה ומלאכה בקומות", "מגרש בית חנייה", 

"שטח ציבורי פתוח" ו-"דרך מאושרת" לייעודים "מגורים ד'", "תעסוקה", "מגורים, מסחר 
ותעסוקה" עבור שימושי תעסוקה, מלונאות, משרדים, מסחר ומגורים, וכן "תעסוקה 

ומבנים ומוסדות ציבור" ו-"מבנים ומוסדות ציבור" עבור שימושים ציבוריים לרבות שירותי 
חירום והצלה, ו"שטח ציבורי פתוח". 3. קביעת זכויות והוראות בנייה לרבות תכסית, קווי 

בניין, מספר וגובה קומות. 4. קביעת מס' יח"ד ושטחן. 5. קביעת הוראות לזיקת הנאה 
לטובת הציבור למעבר ושהיית הולכי רגל בתחום המגרשים הפרטיים. 6. קביעת הוראות 

לזיקת הנאה בתת הקרקע עבור מעבר להולכי רגל וכלי רכב בין המגרשים הפרטיים בתחום 
התכנית ובין המגרשים הפרטיים למגרשים הציבוריים בתחום התכנית. 7. קביעת הוראות 

והנחיות להקמת מרתפים ולשימושים בהם, לרבות מיקום הכניסות אליהם. 8. קביעת 
הוראות להריסת כל המבנים הקיימים בתחום התכנית פרט למבנים בתאי שטח 402-400. 

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 בחיפוש באינטרנט – תכנון זמין 

איתור תכנית או בכתובת אינטרנט: mavat.moin.gov.il 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 

 .davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il 03-7241949 הועדה המקומית האמורה. מספר פקס
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 יו"ר המועצה מ"מ 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 לתוספת אחרת: שינוי במעטפת מבנה קיים ללא תוספת שטח: - הריסת קיר וסידור 

גישה למרפסת. - שינוי בפתחים. - שימוש במרפסת קיימת בהיתר, העבודות המבוקשות 
בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים מספר בקשה: 24104  
שם המבקש/ים: בנטוב יצחק כתובת הנכס: רחוב סרלין יוסף 2 רחוב אנקאווא רפאל הרב 
33 גוש: 6131 חלקה: 43 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר 

את: ליורשי קריבורוצ'קו רוזליה ז"ל, אדף סיגלית, אדף רוני, דוידוב ששון, דוידוב אלה, 
דוידוב ראיסה. 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

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 - 2016להיתר - 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(: 953.05, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, אחר: חניה, חדרים טכניים, 
בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: דירות, בקומות: קומה מפולשת, 

כמות קומות מגורים: 8, כמות יח"ד מבוקשות: 22, על הגג: קולטי שמש, אחר: מעבים 
ומתקנים טכניים, בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 23, גדר בגבולות 
מגרש בגובה )מטר(: 1.5, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, 

או העתקה של צובר קיים מספר בקשה: 20882 שם המבקש/ים: בונים בעיר )בלוך 12 
ת"א( בוני התיכון בע"מ כתובת הנכס: בלוך דוד 12 גוש: 6217 חלקה: 57 מגרש:. הואיל 

ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: ליורשי פורמן ציונה 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 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 דבורה הנביאה 43, שינדלר אוסקר 18, תל 
אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6623/888 ,6623/899 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 
על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0870-043  הגשה מס` 23195
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 2 מ' בחזית הקדמית. 
2. הקמת בריכת שחיה פרטית במרפסות הגג של הדירות בקומת הגג החלקית.

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(: 1074.68, במרתפים: מספר מרתפים, אחר: חניה, בקומת הקרקע: אולם 
כניסה, חדר אשפה, חדר גז, בקומות: כמות קומות מגורים: 7, כמות יח"ד מבוקשות: 20, 

על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, בחצר: גינה, שטחים 
מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 21, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 1.5, מספר 

בקשה: 17160 שם המבקש/ים: אלמוג 38 בע"מ כתובת הנכס: ארבע ארצות 11 גוש: 6214 
חלקה: 315 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: עגמי 
בנימין, עגמי קורן, עגמי קרן. 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 ובניהבברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה ל

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: הירקון 144 תל אביב גוש: 6968 חלקה: 15 תיק רישוי: 022981. 

הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג להשכרת רכבים מבקש היתר עד 
ליום .31.12.2032. 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 הדוא"ל

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

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: עולי ציון 5 גוש: 7071 חלקה: 74 תיק רישוי: 61660. הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: פרסום עפ"' הוראת תב"ע 2572 לבית אוכל בקומת קרקע 
בשטח של 28 מ"ר וגלריה לאחסנה בשטח של 8.5 מ"ר .סה"כ שטח העסק 36.5 מ"ר. מבקש 

היתר עד ליום 31.12.32. 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

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: עולי ציון 8 גוש: 7079 חלקה: 6 תיק רישוי: 64446. הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: פרסום עפ"' הוראת תב"ע 2572 לבית אוכל בקומת קרקע 
בשטח של 40.5 מ"ר וגלריה בשטח 25 מ"ר .סה"כ שטח העסק 65.5 מ"ר. מבקש היתר עד 
ליום 31.12.32. 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 
ליום 31.12.32. 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 הדוא"ל
ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il

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

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: הירקון 133 ת"א גוש: 6967 חלקה: 14 תיק רישוי: 28472. הכוללת 
את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג מדרך לשימוש של חניון לכלי רכב מבקש 

היתר עד ליום 31.12.32. 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

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: יהודה הלוי 147 פינת מרמורק 30 תל אביב גוש: 7085 חלקה: 193

תיק רישוי:71267. הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממסחר 
ומשרדים לבית מלון מבקש היתר עד ליום 31.12.37. 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 

ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il המסמכים באמצעות 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 מוסנזון בן-ציון דר' 10, תל אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6213 /88 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 
149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0486-010 הגשה מס` 20768
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. איחוד מערכות תשתיות והחללים הטכניים בין המגרשים 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 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 מוסנזון בן-ציון דר' 12 , תל אביב-יפו

גוש/ חלקה: 6213 /87 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 
149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0486-012 הגשה מס` 20769
הכוללת את ההקלות הבאות:

. איחוד מערכות תשתיות והחללים הטכניים בין המגרשים בקומת הקרקע1
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 ארנון 8, ארנון 10, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6968 /251 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0104-008 הגשה מס` 20036

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 2.0 מ' בחזית אחורית

2. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית הקדמית.
3. ניוד זכויות מדירת גג הצמודה לדירת המבקש.

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


