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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד קוסובסקי 36 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6106/139
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

 21908 ̀ תיק בנין: 1250-036  הגשה מס
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  הצבת מערכות משותפות לשני הבניינים בקומות המרתף, קומת הקרקע, קומת הגג ושטחי 
הפיתוח כמפורט להלן: חניון משותף כולל כניסה ויציאה משותפות, חדר משאבות ומאגר 

מים משותפים, מערכות אוורור ופינוי עשן משותפות, גמל מים משותף, חדר טרפו משותף, 
גנרטור משותף

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 גדיש 18 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 7377/30,7377/46

כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
18485 ̀ תיק בנין: 3714-018  הגשה מס

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.  הקלה לקו בניין צידי מזרחי ל-1.8 מ' במקום 3 מ' המותרים

2.  הקלה לקו בניין דרומי ל-2 מ' במקום 3 מ' המותרים
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 שביל החלב 8 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 7093/76
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

21923 ̀ תיק בנין: 0717-008  הגשה מס
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 128 מותרים, לצורך שיפור תכנון
2.  הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 20 %. סך מספר יחידות הדיור המבוקש 15 במקום 

      12.44 המותר על פי תכנית
3.  הגבהת גובה קומה קרקע מ 2.3 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.6 מ'

4.  הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית צדדית
5.  הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 0.5 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 

      המהווה 12.5 % מן המרווח המותר
6.  מילוי קומה מפולשת מעבר ל50% המותרים לפי מדיניות נחלת יצחק תוך שמירת נסיגה 

      של 3 מ' מחזית קדמית, לצורך בניית 2 דירות גן עם גינות מוצמדות.  35% מהשטחים 
      בקומת הקרקע יהיו בעלי אופי ציבורי )לובי כניסה, חדר עגלות/אופניים, מחסנים, חדרים 

      טכניים וחדר אשפה(.
7.  בנית בריכה במרפסת הגג הקדמית של דירת הפנטהאוז.

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 גדנ"ע 15 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6638/162
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

23421 ̀ תיק בנין: 0917-015  הגשה מס
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 43.75 מותרים, לצורך שיפור תכנון
2.  הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל איחסון

3.  חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי/אחורי במרחק של 1.2 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 2.1 
     מ' ועומקה 3.25 מ'

4.  הקלה בשטח מרתף מעבר ל-25% המותרים לפי תב"ע על חשבון שטח ממ"ד עד 12מ"ר
5.  הוספת בריכת שחיה לאורך הצלע המערבית של המגרש

6.  חפירת חצר אנגלית במרווח קידמי לחלון ממ"ד ולחלון חדר רטוב
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 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: נפחא יצחק  3 גוש: 6933 חלקה: 44 תיק רישוי: 71179. 

הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 
שימוש חורג מבניין משרדים להשכרת יחידות אירוח למטרת נופש

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.

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 קוסובסקי 38 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6106/647
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

21909 ̀ תיק בנין: 1250-038  הגשה מס
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  הצבת מערכות משותפות לשני הבניינים בקומות המרתף, קומת הקרקע, קומת הגג ושטחי 
הפיתוח כמפורט להלן: חניון משותף כולל כניסה ויציאה משותפות, חדר משאבות ומאגר 

מים משותפים, מערכות אוורור ופינוי עשן משותפות, גמל מים משותף, חדר טרפו משותף, 
גנרטור משותף

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 פיארברג 28 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 7437/30
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

25200 ̀ תיק בנין: 0065-028  הגשה מס
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  בניית ארון חשמל מחוץ לקו בניין בגובה מעל 1.5 מטר לצורך תבקוד הבית
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 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 מלצ'ט 26 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6936/156

כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
23281 ̀ תיק בנין: 0361-026  הגשה מס

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.  חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 4.50 מ' במקום 5.00 מ' המותר

2.  חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי צפוני על ידי בניה במרחק של 2.70 מ' במקום 3.00 מ' 
     המותר

3.  חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי דרומי על ידי בניה במרחק של 2.70 מ' במקום 3.00 מ' 
      המותר

4.  הגבהת הבניין עד לגובה של 24.30 מ' לעומת 17.50 מ' המותרים על פי תכנית
5.  הוספת 3 קומות מתמ"א 38

6.  תוספת קומה חלקית בתכסית 65% לפי תמ"א 38/3א'
7.  בניית קומת קרקע, טיפוסית וגג בגובה 3.30 מ'

8.  ביטול מרפסת שירות
9.  חצר מונמכת למפלס רצפת המרתף

10.  בניית גזוזטראות הבולטות ב-2 מ' מקו בניין אחורי
11.  הפיכת קומת עמודים לקומת קרקע בנויה חלקית במסגרת תמ"א 38/3 א'

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 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 וינגייט 20 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 7098/5
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

23519 ̀ תיק בנין: 0635-031  הגשה מס
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  הוספת מעלית מחוץ לק.ב קיים קדמי של 5.00 מ'- ע"פ תכנית 2710
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 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 קהילת ורשה 50 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6636/260

כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
25001 ̀ תיק בנין: 0821-050  הגשה מס

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.  הקלה לקוו הרחבה צדדי )תב"ע 2204( במרחק של 5.32 מ' - מהבניין הקיים עצמו.

במקום למרחק של 3.0 מ' המותר לפי נספח הבינוי .
הבנייה להשלמה בקונטור הבניין הקיים.

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 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

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(: 6, שטח הריסה )מ"ר(: 1403.02,  במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, 

אחר: חדר טרפו, בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה,  בקומות: כמות קומות מגורים: 
7, כמות יח"ד מבוקשות: 27, על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי,  בחצר: גינה, שטחים 

מרוצפים, כמות מקומות חניה: 30,  פירוט נוסף: בנייה חדשה תמ"א 38, העבודות המבוקשות 
בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
מספר בקשה: 20009  שם המבקש/ים: קבוצת יושפה ג.ע. בע"מ. כתובת הנכס: ליפסקי לואי 

11 גוש : 6213 חלקה : 701 מגרש: הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר 
את: ליורשי גולדברג ברכה 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 
http://bit.ly/ טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

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

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(: 3, שטח הריסה )מ"ר(: 709.86,  במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, אחר: חדרים 
טכניים, חניה, וחדר טרפו.,  בקומת הקרקע: חדר אשפה, אחר: נישת גז,  בקומות: קומה 
מפולשת, כמות קומות מגורים: 8, כמות יח"ד מבוקשות: 27, על הגג: קולטי שמש, אחר: 

גנרטור, בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר 
גז חדש, או העתקה של צובר קיים.מספר בקשה: 24649  שם המבקש/ים: דימרי גלים בע"מ

כתובת הנכס: פינלס 6 גוש : 6212 חלקה : 169 מגרש: הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי 
אין באפשרותם לאתר את: שפיגל יהודית, ליורשי בלומנפלד חיים ז"ל, רבקה בלומנפלד, 

ליורשי אמיר יעקב ז"ל, ליורשי עמרם חי 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 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד בן יהודה 28 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6907/81

כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
17063 ̀ תיק בנין: 0025-028  הגשה מס

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.  תוספת גובה בינוי עד לגובה עליון של 27.4 מ' מעל מפלס הכניסה הקובעת, והקמת קומה 
      שישית חלקית בשיעור של 65% משטח הקומה שמתחתיה לפי תמ"א 38 /2 ומעליה חדר 

      יציאה לגג לפי סעיף 9.2.1 להוראות תכנית תא/מק/2720
2.  הקטנת קו בניין צידי מ- 3.6 מ' )לפי תכנית תא/במ/2363/32 ( ל- 3.24 מ' ,הקטנת קו בניין 

      אחורי מ- 5 מ' ל- 4.5 מ' ,תוך כדי ניצול שטחי הבניה המותרים לפי תמ"א 38/ 2
3.  הבלטת מרפסות עד 2 מ' מקו בניין אחורי.

4.  העברת חדרי אירוח ממעל הכניסה הקובעת אל מתחתיה, והעברת שטחים מלונאיים 
      נלווים מתחת הכניסה הקובעת אל מעליה )הצרחת שטחים ללא שינוי נפח הבניין(

5.  הקמת חצר מונמכת )"חצר אנגלית"( במרווחים הצידיים של הבניין ברוחב של כ- 1.55 מ' 
      ובעומק של 4 מ'

6.  הקמת חדר אשפה במרווח האחורי בגובה של כ- 3 מ'
7.  הקמת בריכת שחיה על גג המבנה )על גג קומה שישית(

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 אליוט ג'ורג' 16 , תל אביב-יפו  גוש/ חלקה: 7431/10
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

21954 ̀ תיק בנין: 0062-016  הגשה מס
לשימוש חורג: שימוש חורג מ מחסן וחדרים טכנים ל משרד בשטח של 64 מ"ר. מבוקש שימוש 

חורג לתקופה של 999.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  הוספת 2 קומות מכח תמ"א 38, מעל 3 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין הוא 5 
     קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת

2.  שימוש חורג מהיתר מ אחסנה וחללים טכנים לשימוש של משרד לתקופה של לצמיתות
3.  הוספת 2 יחידות דיור בקומה 3 ויחידת דיור אחת בקומה 4 מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 

      3 יח"ד חדשות.
4.  העברה של כ-58.5 מ"ר שטחים עיקריים מעל הקרקע אל מתחת לקרקע.

5.  ביטול רישום זיקת הנאה לציבור במרווח הקדמי כנדרש בסעיף 10.3 בתכנית 2385.
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


