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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד איגר 11 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6977/40 כי בעלי 
דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 

0390-011  הגשה מס` 24974 הכוללת את ההקלות הבאות: 
1.  הוספת 2 קומות נוספות מעל ל 4 הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות המבוקש 6 

     כולל קומת קרקע
2.  ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה

3.  הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 6 קומות במקום 4 המותרות 
      על פי תכנית, כולל קומת קרקע

4.  חריגה בקו בניין צדדיים עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 ,ובניה במרחק של 2.7 
     מ' במקום 3 מ'

5.  חריגה בקו בניין אחורי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 ,ובניה במרחק של 4.5 מ' 
     במקום 5 מ'

6.  בניית פרגולות בקומת הגג מבטון מטוייח
7.  חריגה בקו מותר לבניית פרגולה בצדדים ומאחור מ-1.2 מ ל-0 מ

8.  העברת אחוזי בנייה בין הקומות
9.  הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה 40 

      % מן המרווח המותר
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד בתחתית 

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx המסמך או בכתובת
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 
http://bit.ly/tlv_oppose 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  ברוריה 10 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 7110/243
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0703-010  הגשה מס` 24244
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  הריסת בניין קיים בן 4 קומות מעל קומת עמודים מפולשת שחיזוקו נדרש כנגד רעידות 
     אדמה והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 10 קומות כולל קומת גג וקומת קרקע.

2.  תוספת שטח בשיעור של של 13 מ"ר לכל יח"ד קיימת כדין מכח תמ"א 38
3.  תוספת שטח בשיעור של עד 3.5 קומות טיפוסיות מורחבות מכח תמ"א 38

4.  תוספת  שטח להשלמת קומת עמודים  מפולשת עד לשטח קומה טיפוסית מורחבת 
     מכח תמ"א 38

5.  בניית 49 יח"ד בהתאם למדיניות העירונית למתן היתרים מכח תמ"א 38 )לא כולל 3 
     יח"ד על הגג מכח תכנית ג'1(. סה"כ 52 יח"ד.

6.  תוספת 3 קומות מעבר למותר בתכנית מכח תמ"א 38 ובהתאם למדיניות העירונית.
7.  תוספת קומת גג חלקית מכוח תמ"א 38, בתכסית של 65% בהתאם לתכנית ג'1

8.  הבלטת גזוזטרות  לחזית קדמית לרחוב ברוריה בשיעור של 1.6מ' מעבר לקו הבניין של 4 
     מ', המהווה 40% מן המרווח המותר.

9.  ניוד שטחי שירות מתת הקרקע לעל הקרקע בהיקף של כ- 120 מ"ר ולא יותר מ 5% 
     מהשטחים המותרים בתת הקרקע לצורך שיפור תכנון השטחים המשותפים וללא סטייה 

     מהוראות תכנית לעניין תקן חניה.
10.  ביטול נסיגות בבניה על הגג ובניה במרחק של 0מ' במקום 1.2 בחזית צידית דרומית 

        ומערבית.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד בתחתית 

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx המסמך או בכתובת
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 
http://bit.ly/tlv_oppose 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 קפלנסקי 19 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 171/6985
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 3641-019  הגשה מס` 24758
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 3.55 מ' במקום 4.55 מ' 
      המותר

2.  הקלה של עד 30% בקיר ללא פתחים ובנייה בקו בניין של 3.55 מ' במקום 4.55 מ' 
      המותרים

3.  הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.20 מ' בחזית צדדית
4.  אישור מצב קיים למחסן בחזית עורפית בחצר קומת קרקע עבור הדירה בקומה השניה

5.  תוספת בניה בקומה שניה מעל הרחבה קיימת בהיתר בקומת קרקע לחזית וללא הרחבת 
      הדירה בחלק העורפי

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד בתחתית 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx המסמך או בכתובת

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 

http://bit.ly/tlv_oppose 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, בקומת הגג: כיוון התוספת: לצד, שטח 
התוספת )מ"ר(: 17, שטח פרגולה )מ"ר(: 30, חומר הפרגולה: אלומיניום, הדירה, לרבות 

הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 1971, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה 
המבנה הקיים )מטר(: 19.4, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 5.55, העבודות המבוקשות 

בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, גן ילדים: קיים ממ"ד: 
לא מספר בקשה: 24210 שם המבקש/ים: נטלר יפעת כתובת הנכס: רחוב יהושע בן נון 
83 רחוב יהושע בן נון 81 גוש: 6958 חלקה: 144 מגרש: הואיל ומהמבקשים מצהירים, 

כי אין באפשרותם לאתר את: נחמן יוסף צרלס, נחמן ברטה. 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

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: הר ציון 110 גוש: 6971 חלקה: 7-8 תיק רישוי: 60401. הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: מי תעשייה למסעדה מבקש היתר עד ליום 31.12.2022. 
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.
דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה

קבלת קהל בתיאום מראש בטלפון:, 03-7247092, 03-7247091   03-7247044 
ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il    בקשה לקבלת המסמכים באמצעות הדוא"ל

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד נרדור 5 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6997/164
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 3774-005  הגשה מס` 23708
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  הוספת 2.5 קומות מכח תמ"א 38, מעל 5 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין הוא 8 
     קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת

2.  הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.28 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 
     המהווה 40 % מן המרווח המותר

3.  בניית מתקן חניה מוטמן במרווח הצדדי . גובה המתקן המרבי שיבלוט בעת כניסת 
     מכונית יגיע ל 3.7 מ'

4.  ביטול קומת עמודים מפולשת ע"י בנית קומת קרקע מלאה/חלקית
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד בתחתית 

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx המסמך או בכתובת
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 
http://bit.ly/tlv_oppose 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 תכנית הרחבה: 0, קומה בה מתבצעת התוספת: 1-8, כיוון 
התוספת: לחזית, מבוקשים שינויים פנימיים: ללא שינוי פנימי, תוספת אחרת: הרחבת 

מרפסות בלבד, 
מספר בקשה: 20895  שם המבקש/ים: גרינברג נירים בע"מ

כתובת הנכס: אשכול לוי 106 גוש : 6630 חלקה : 802 מגרש: 
הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: ירושלמי שושנה.

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 

http://bit.ly/tlv_oppose 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

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: תוספת בריכות על הגג של 11 יח"ד במתחם הקוטג'ים 
והארכת מעלית עד קומת הגג+קירוי ביציאה ממנה, בריכה: קומה: גג, מיקום: בגג, נפח 

)מ"ק(: 12.00, גודל: 12.2 מספר בקשה: 21311  שם המבקש/ים: זיגלבוים מויסס, קסוטו 
פטריק סימון, שפירא אריאנה, שפירא מתיאו, נגר אלכסנדרה, לוי עודד עודיה, לוי מירי, 

לזר טל, לזר מתן, אונגר אסף, אונגר מיכל, רביב אבישי, רביב גלית מינה, גולדשטיין אורי, 
אוזברג אינה, בלוצקי אינוקנטי כתובת הנכס: רחוב 2398 2 רחוב 2398 1 רחוב 2398 4 רחוב 

2398 3 רחוב 2398 6 רחוב 2398 5 רחוב 2398 8 רחוב 2398 7 רחוב 2398 10 רחוב 2398 9 רחוב 
2398 12 רחוב 2398 11 רחוב 2398 14 רחוב 2398 16 רחוב 2398 18 רחוב 2398 17 רחוב 2398 

20 רחוב 2398 19 רחוב 2398 22 רחוב 2398 21 רחוב 2398 24 רחוב 2398 23 רחוב 2398 26 
רחוב 2398 25 רחוב 2398 27 רחוב 2398 29 רחוב 2398 13 רחוב 2398  15 

גוש : 6884 חלקה : 8 מגרש: הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: 
קסוטו אליעזר נינו גי, הניג אליהו. 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 

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד שלמה המלך 85 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6215/198

כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0191-085  הגשה מס` 20821

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.  בניית תא קליטה למתקן חניה תת קרקעי במרווח הצידי דרומי. גובה המתקן המרבי 

     שיבלוט בעת כניסת מכונית יגיע ל 2.7 מ'
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 

http://bit.ly/tlv_oppose של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה


