
  חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 - מודעה לפי תקנה 2 ב)3( לתקנות התכנון והבנייה 
)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תש"ל – 1970

הריני מודיע בזאת, כי אני עומד להגיש בקשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב- 
יפו עבור החזרת גג לקדמותו, ללא תוספת שטח. ברחוב  חכמי ישראל 66  גוש  6971  חלקה  

4, 3 תיק בניין מס'  2020-1656. כל מי שיש לו זכויות בנכס האמור לעיל ומתנגד לבנייה, יודיע 
על כך, בצירוף כתובתו המדויקת, למזכירות מחלקת רישוי בנייה, בתוך 14 יום מתאריך 

פרסום מודעה זו. המתנגד יציין במכתבו שההתנגדות מוגשת לפי סעיף 2 ב' לתקנות.
שם מבקש הבקשה כהן יורם

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

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג לעסק ברחוב: בן צבי 84, תל אביב גוש: 6988 חלקה: 32 תיק רישוי: 

2240979685-9 הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממלאכה ותעשיה 
למסחר  לעסק של: מסעדה. מבקש היתר עד ליום: 31.12.2025. בעל קרקע או בניין או 

המחזיק  בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה,  יכול לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת 
הנדסה, רחוב פילון 5 ת"א, קומה ג', חדר 349, בשעות קבלת קהל - ימים א,ג,ה בין השעות 

10:00 – 08:00. ביום ד' - אין קבלת קהל. במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור 
הנ"ל במקום זה רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת 

מירי אהרון, באמצעות פקס מספר: 03-7241955  את התנגדותו המנומקת ולציין את 
כתובתו המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום 

הודעה זו ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.
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 קהילת ורשה 13 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6636/224
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0821-013  הגשה מס` 18492
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.תוספת עד 6% משטח המגרש )1.5% בהתאם לבעלות היחסית( מעל ל12.48% מותרים, 
   לצורך שיפור תכנון

.A3 2.בניה שלא ע"פ קו הרחבה וטיפוס בניין
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

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

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג לעסק ברחוב: בית עובד 8, תל אביב גוש: 7067 חלקה: 1 תיק רישוי: 69121

הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג מתעשייה ומלאכה לעסק של: 
תיאטרון. מבקש היתר עד ליום: 31.12.2025. בעל קרקע או בניין או המחזיק  בהם, אשר 

עלול להיפגע מאישור הבקשה,  יכול לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת הנדסה, רחוב פילון 5 
ת"א, קומה ג', חדר 349, בשעות קבלת קהל - ימים א,ג,ה בין השעות 10:00 – 08:00. ביום 
ד' - אין קבלת קהל. במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה רשאי 
להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, באמצעות 

פקס מספר: 03-7241955  את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר 
טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני 

ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.
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 1328 2 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6627/782 כי בעלי 
דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 

1328-002  הגשה מס` 19172 הכוללת את ההקלות הבאות:
1.הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל משרד

2.הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח אחורי במרחק 1.15 מ' מגבול המגרש במקום 5.00 מ' 
    הקבוע בתכנית

3.הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח צדדי במרחק 3.53 מ' מגבול המגרש במקום 4.00 מ' 
   הקבוע בתכנית

4.הגדלת שטח במרתף מעבר ל-20% בשל ממ"ד מעבר לאחוזי הבנייה ע"פ המותר בתב"ע
5.העברת עד 2 % מקומה 1 לקומה 0

6.הקלה בקו בניין אחורי לחדר מכונות מ 4 מ' ל 4.30 מ'
7.חפירת חצר מונמכת במרווח צדדי במרחק של 1.45 מ' מגבול מגרש שרוחבה 7.95 מ', 

   אורכה 5.33 מ' ועומקה 3.45 מ'.
8.חפירת חצר מונמכת במרווח אחורי במרחק של 0 מ' מגבול מגרש שרוחבה 2.20 מ', אורכה 

   4.30 מ' ועומקה 3.45 מ'.
9.הקמת תא לתריס גלילה לבריכה בחצר במרווח צדדי במרחק של 0 מ' מגבול המגרש

10.הקמת תא לתריס גלילה לבריכה בחצר במרווח אחורי במרחק של 1.15 מ' מגבול המגרש 
      במקום 5 מ' הקבוע בתכנית

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

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 בן עזרא 13 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6215/288
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0270-013  הגשה מס` 19519
לשימוש חורג: שימוש חורג מ משרד  ל מגורים  בשטח של 88.17 מ"ר. מבוקש שימוש חורג 

לתקופה של 10 שנים.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.שימוש חורג מהיתר מ משרדים לשימוש של מגורים לתקופה של 10 שנים
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 
http://bit. טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

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 המאירי אביגדור 17 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6625/1251 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0000-000  הגשה מס` 17870
לשימוש חורג:

שימוש חורג מ חניה ל מחסן בשטח של 12 מ"ר. מבוקש שימוש חורג לצמיתות.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.שימוש חורג מהיתר מ חניה לשימוש של מחסן 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 
http://bit. טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

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

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג לעסק ברחוב: הארד 3, תל אביב גוש: 6639 חלקה: 76 תיק רישוי: 62290-0

הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג מתעסוקה ותעשיה נקיה לעסק של: 
מסחר.  מבקש היתר עד ליום: 31.12.2030. בעל קרקע או בניין או המחזיק  בהם, אשר עלול 
להיפגע מאישור הבקשה,  יכול לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת הנדסה, רחוב פילון 5 ת"א, 
קומה ג', חדר 349, בשעות קבלת קהל - ימים א,ג,ה בין השעות 10:00 – 08:00. ביום ד' - אין 

קבלת קהל. במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה רשאי להגיש 
לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, באמצעות פקס 

מספר: 03-7241955  את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון. 
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני ועדת 

המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.
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 רבי מאיר 20 , רבי מאיר 18 , נחליאל 38 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 7001/1 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 

לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0123-018  הגשה מס` 17670
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 3.5 קומות במקום 2 המותרות 
   על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת

2.תוספת 1 יחידות דיור מכח תמ"א 38 ,ל 3 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, ובניית 
   מבנה בן 4 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 50 מ"ר עבור 2 יחידות דיור

4.הקמת בניין בקו בניין צידי 0 בהתאם לגובל קיים הן כלפי בניין קיים רבי מאיר 20 והן 
   כלפי בניין קיים גמליאל 36.

5.חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי במרחק של 0.5 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 1.5 מ' 
   ועומקה 3.5 מ'

6.הקמת בריכה בקומת גג בנסיגה, בתחום שאינו חורג ממרווח נסיגה של 1.5 מ' ממעקה גג 
   אשר נדרש עפ"י תכנית .

7.תוספת ג'קוזי בגג עליון בנסיגה של לפחות 1 מ' ממעקה גג.
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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד מינקובסקי 3 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6982/31
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 3639-003  הגשה מס` 19211
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 4.095 מ' במקום 4.55 מ' 
   המותר

2.סטיה מטיפוס הבניה
3.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 1.94 מ' במקום 2 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 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

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג לעסק ברחוב: יהודה המכבי 72, תל אביב גוש: 6106 חלקה: 576 תיק רישוי: 

67915 הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג מבנק לעסק של: מרכול 
בשטח של 146.9 מ'.  מבקש היתר עד ליום: 31.12.2025. בעל קרקע או בניין או המחזיק  

בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה,  יכול לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת הנדסה, 
רחוב פילון 5 ת"א, קומה ג', חדר 349, בשעות קבלת קהל - ימים א,ג,ה בין השעות 10:00 – 

08:00. ביום ד' - אין קבלת קהל. במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום 
זה רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, 

באמצעות פקס מספר: 03-7241955  את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת 
ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון 

בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.
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

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג לעסק ברחוב: צריפין 37, תל אביב גוש: 7051 חלקה: 90 תיק רישוי: 69226

הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממבנה שלא נמצא לגביו היתר 
לעסק של: נגריה.  מבקש היתר עד ליום: 31.12.2025. בעל קרקע או בניין או המחזיק  בהם, 

אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה,  יכול לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת הנדסה, רחוב 
פילון 5 ת"א, קומה ג', חדר 349, בשעות קבלת קהל - ימים א,ג,ה בין השעות 10:00 – 08:00. 

ביום ד' - אין קבלת קהל. במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום 
זה רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, 

באמצעות פקס מספר: 03-7241955  את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת 
ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון 

בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה


