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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד בצלאל 28 , נהרדעא 1 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6217/645 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0672-001  הגשה מס` 15674
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 8 קומות במקום 4 המותרות על 
   פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת

2.תוספת 11 יחידות דיור מכח תמ"א 38 ,ל 15 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, ובניית 
  מבנה בן 26 יחידות דיור סך הכל

3.תוספת בניה עד 25 מ"ר מכח תמ"א 38 ,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. סך הכל 
   תוספת של 375 מ"ר עבור 15 יחידות דיור

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

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 

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

את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של 
http://bit.ly/tlv_oppose 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד נוה שאנן 51 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6944/22
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0038-051  הגשה מס` 18841 לשימוש חורג: שימוש חורג מ שימוש חורג  ממשרד 
למגורים כלפי היתר במחצית העורפית של קומת הקרקע. דירת מגורים  עם כניסה מהחצר, 
ללא כניסה מתוך חדר המדרגות המשותף.  תוספת שטח בקומת קרקע 7.6 מ"ר: קיים ללא 

היתר, אישור בדיעבד. ל שימוש חורג ממשרד למגורים. הנכס נמצא בקומת קרקע בעורף 
הבניין. בשטח של 55.7 מ"ר. מבוקש שימוש חורג לתקופה של 999.

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 10 מותרים, לצורך שיפור תכנון

2.חריגה של עד 10% מקו בניין אחרי על ידי בניה במרחק של 4.5 מ' במקום 5 מ' המותר
3.שימוש חורג מהיתר מ משרד לשימוש של דירה לתקופה של לצמיתות

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

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 

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

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

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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד בעל העקידה 35, תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6973/163 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק 

התכנון והבניה. תיק בנין: 3506-035  הגשה מס` 10376 הכוללת את ההקלות הבאות:
1.הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של עד 2 מ' מעבר לקו הבניין 

   המותר, המהווה 40 % מן המרווח המותר
2.הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 20 %. סך מספר יחידות הדיור המבוקש 7 

   במקום 6 המותר על פי תכנית
3.חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי במרחק של עד 0.6 מ' מגבול המגרש, שרוחבה עד 

   5.5 מ' ועומקה 3.5 מ'
4.הקטנת קו בנין צדדי מ-3 מ' ל-2 מ'

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

6.פטור ממרפסות שירות
7.ניוד זכויות בין קומות התב"ע העיקריות

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

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

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

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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד נמירובר 17 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6638/549
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0925-017  הגשה מס` 17718
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הנמכת חצרות אנגליות לגובה של 3.30 - מ'
2.תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 40 מותרים, לצורך שיפור תכנון

3.ניוד זכויות בניה בין הקומות
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

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

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד לאה גולדברג 14 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6625/942,6625/948 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 2126-014  הגשה מס` 18555 הכוללת את ההקלות 
הבאות:

1.הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי ובנייתו במרחק של 2 מ' מ' במקום 4 
   מ' מ' המותר

2.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 4.50 מ' במקום 5.00 מ' 
   המותר

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

4.הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 100 מ"ר בכל הקומות
5.סגירה חלקית של קומת העמודים להגדלת המבואה ושטחי השירות

6.ביטול נסיגות בקומת הגג
7.ניוד זכויות בין הקומות

8.כל ההקלות המבוקשות מתוקף תמ"א 38 ומתוקף התב"ע 1450
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

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

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

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

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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד נמירובר 11 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6638/546
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0925-011  הגשה מס` 17809
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 35 מותרים, לצורך שיפור תכנון
2.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 3.60 מ' במקום 4.00 מ' 

   המותר
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

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

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
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


