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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' ביאליק 28, תל אביב גוש: 7226 חלקה: 1
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0023-028 . בקשה מס' 20190247. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל210% המותרים, לצורך שיפור תכנון. נימוק: 
    שטחים אלה נדרשים לשם השלמת קומת העמודים לקומה מלאה, לצורך מתן 

    שירותים לפונקציות המלונאיות הציבוריות שנמצאות במפלס הזה.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט:
. http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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 רח' בן עזריה אלעזר 1, תל אביב גוש: 7071 חלקה: 
43 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 3330-001 בקשה מס' 20190289.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הגבהת הבניין עד לגובה של 13.04 מ' לעומת 12.52 מ' המותרים עפ"י תכנית 
    והמאושרים.

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 
בבקשה באתר האינטרנט:

. http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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 רח' הטית זין 3, תל אביב גוש: 6336 חלקה: 475
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה.  תיק בנין: 0909-003. בקשה מס' 20190209.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל48.29% מותרים, לצורך שיפור תכנון.
2. העברת 1.5% מקומת הקרקע לקומה א.

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 
בבקשה באתר האינטרנט:

. http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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 רח' מגשימים 28, תל אביב גוש: 6628 חלקה: 322
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0952-028. בקשה מס' 20190222.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקמת פרגולה בקו 0 מקו מגרש עבור חניה ולא יעלה על 2.50 מ' גובה.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט:
. http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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 רח' החיטה 3, תל אביב גוש: 8994 חלקה: 3
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 3115-003. בקשה מס' 20190272.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 30% סך מספר יחידות הדיור המבוקש 59 
    במקום 45 המותר על פי תכנית באגף החדש.

2. הגדלת תכסית בניה של הגג עד 63% משטח הגג, לעומת 50% המותרים.
3. מחסנים מעל 6 מ"ר ועד 12 מ"ר בשלוש קומות המרתף.

4. הגבהת הבניין מעבר לגובה המותר על פי התכנית ב-1.66 מ' ביחס לרחוב שריד 
    וב-4.64 ביחס לרחוב השעורה.

5. החדרת עוגנים זמניים לחלקות סמוכות.
6. הבלטת מרתף מעל 1.5 מ' ממפלס רחוב סמוך.

7. העמקת קומות מרתף מעבר ל-2.4 מ' המותרים.
8. פטור ממרפסות שירות.

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 
בבקשה באתר האינטרנט:

.http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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 רח' איתמר בן אב"י 3, תל אביב גוש: 6111 חלקה: 
85 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה.  תיק בנין: 0656-003. בקשה מס' 20190280.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 7 קומות במקום 4 
    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

2. תוספת 9 יחידות דיור מכח תמ"א 38, ל12 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 
    ובניית מבנה בן 27 יחידות דיור סך הכל.

3. חריגה בקו בניין צדדיים עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38, ובניה במרחק של 
    3 מ' במקום 3.6 מ'.

4. חריגה בקו בניין אחורי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38, ובניה במרחק של 5 
    מ' במקום 6.2 מ'.

5. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל148% מותרים, לצורך שיפור תכנון.
6. תוספת עד 5% משטח המגרש מעל ל148% המותרים, עבור התקנת מעלית.

7. תוספת 5% משטח המגרש מעל ל148% המותרים על פי תכנית מ בשל הוספת 2 
    קומות.

8. ביטול קומת עמודים מפולשת ע"י בנית קומת קרקע חלקית.
9. הגדלת תכסית הבניה במגרש ל85% במקום 80% המותרים על פי תכנית.

הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.6 מ' מעבר לקו הבניין   .10
     המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.

הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש צדדי ל1.8 מ'.  .11
הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש אחורי ל1.8 מ'.  .12

הגבהת בניה על הגג לגובה של 5 מ' במקום 4.5 מ' המותר.  .13
הקמת בריכת שחיה על הגג.  .14

הקלה בצפיפות 20% מ12 יחידות הדיור המותרות ע"פ תכנית, לפי סעיפים 77-78   .15
      לרובע 5.

הקמת 4 יח"ד בקומת הקרקע, מכוח תמ"א 38 לפי סעיפים 77-78 לרובע 5.  .16
התקנת עוגנים זמניים החודרים למגרשים שכנים ולשטח הציבורי.  .17

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 
בבקשה באתר האינטרנט:

. http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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 רח' אופיר 12 א', תל אביב גוש: 6627 חלקה: 206
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0814-012 א' .בקשה מס' 20181604.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. 6% בשטח עיקרי - שיפור תכנון.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט:
.http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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


