
תל אביב
עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

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

בקשה  אביב-יפו  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
לשימוש חורג ברחוב: שבזי 61 תל אביב גוש: 6922 חלקה: 22 תיק רישוי: 62783

הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 
שימוש חורג ממבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה לעסק של מכבסה (ללא ניקוי יבש ולא 

בשירות עצמי). מבקש היתר עד ליום 31.12.2025 ("ממלכת הסבון")
לעיין  יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בניין  או  קרקע  בעל 
קהל,  קבלת  בשעות   349 חדר   ,5 פילון  רחוב  עסקים,  רישוי  במחלקת  הנמצאת  בבקשה 
ימים א,ג,ה בין השעות 08:00-10:00. ביום ד' - אין קבלת קהל. במידה ויש לו התנגדות 
להוצאת היתר/אישור הנ❝ל במקום זה רשאי להגיש לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל 
אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, או 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. 

עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' אחימעץ 28, אחימעץ 30 תל אביב

פי  על  דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה  בעלי  כי   193 6135 חלקה:  גוש: 
סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 1085-028 בקשה מס': 15427. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת 2 יחידות דיור

2. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל 100% מותרים, לצורך שיפור תכנון
3. הגבהת מפלס הכניסה 1 מטר מעל הכביש

4. תוספת קומה ושטחים עיקריים
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/ האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה   .homepage.aspx
באמצעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת  התנגדותו  להגיש  רשאי  זה, 
בקישור   להגיע  ניתן  אליו  אביב,  תל  עיריית  של  העירוני  שבאתר  אינטרנטי  טופס 
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 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 לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' גדיש 8 תל אביב גוש: 6136 חלקה: 77 גוש: 7377 
149 ולחוק  32 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף  חלקה: 

התכנון והבניה. תיק בנין: 3714-008 בקשה מס': 17888. 
הכוללת את ההקלות הבאות: הקלה בקו בניין צדדי עד 2.70 מ' בקיר ללא פתחים ובנייה 

בקו בניין של 2.30 מ' במקום 2.00 מ' המותרים
לעיין  יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage. בבקשה באתר האינטרנט 
להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה   .aspx
התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
 .http://bit.ly/tlv_oppose בקישור  להגיע  ניתן  אליו  אביב,  תל  עיריית  של  העירוני 
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 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 - הודעה לפי תקנה 36ב 
לתקנות התכנון והבניה (רישוי הבניה) התשע"ו-2016

36(ב) לתקנות התכנון והבניה התשע''ו-2016, כי הוגשה  ניתנת בזאת הודעה לפי תקנה 
לועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב, בקשה למתן היתר.

בגוש: 6135 חלקה: 3 תיק בנין: 40570260 כתובת: יחיעם 26 תל אביב
הרואה עצמו נפגע, ויש לו זכויות בנכס האמור לעיל ומתנגד לבניה, יודיע על כך בצירוף 
כתובתו המדוייקת, למזכירות מחלקת רישוי בניה, בתוך 15 יום מתאריך פרסום מודעה 
זו. ניתן לעיין בבקשה במזכירות מחלקת רישוי בניה, שד' בן גוריון 68 תל-אביב, בימים 

א', ב', ג', ה' בשעות קבלת קהל 08:00-12:00.
זוגלובק עדי אברהם, זוגלובק מירית

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' לוחמי גליפולי 50, שדרות יד לבנים 17  תל אביב גוש: 6133 
149 ולחוק התכנון  751 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף  חלקה: 

והבניה. תיק בנין: 0637-017 בקשה מס': 15825. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת עד 6% משטח המגרש לצורך שיפור תכנון.
2. תוספת עד 5% משטח המגרש עבור התקנת מעלית.

הקומות  ממספר  חריגה  וללא  ניכרת  סטייה  לתקנות  בהתאם  בהקלה  אחת  קומה  3.  תוספת 
המותרות בתוכנית המתאר.

4.  תוספת שטחי שירות לקומה המבוקשת בהקלה בהתאם לדראפט שטחי שירות לתוכנית 2323.
5. הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 20% מתוקף תקנות שבס.

6. ניוד שטחי שירות בעלי שימוש זהה מתת הקרקע לעל הקרקע בשיעור של 5%.
7. תוספת 3 קומות מתוקף תמ''א 38.

8. תוספת 18 יחידות דיור מתוקף תמ''א 38.
9. תוספת בניה 25 מ''ר לכל דירה קיימת בהיתר מתוקף תמ''א 38.
10. חדירת עוגנים לחלקות גובלות לצורך ביסוס הנדסי של המבנה.

כולל  (לא  מ'   8 של  מינימלי  על מרחק  תוך שמירה   ,38 צידי מתוקף תמ''א  בניין  11.  חריגה מקו 
גזוזטראות) בין הבניינים בחלקה 751 לבין הבניינים בחלקה 752.

בבקשה  לעיין  יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
במידה   .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx האינטרנט  באתר 
שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לועדה 
ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו  המקומית לתכנון 
מתאריך  יום   15 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות   .http://bit.ly/tlv_oppose בקישור  להגיע  ניתן 

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 לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו בקשה לשימוש חורג 
ברחוב: שד' רוטשילד 24 תל אביב גוש: 7462 חלקה: 1 תיק רישוי: 69146

הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 
שימוש חורג ממסחר/בנק/משרדים לפאב, בית אוכל והופעות אומן.

מבקש היתר עד ליום 31.12.2030 
בבקשה  לעיין  יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בניין  או  קרקע  בעל 
בין  א,ג,ה  ימים  קהל,  קבלת  בשעות   349 חדר   ,5 פילון  רחוב  עסקים,  רישוי  במחלקת  הנמצאת 
השעות 08:00-10:00. ביום ד' - אין קבלת קהל. במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ❝ל 
במקום זה רשאי להגיש לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, או 
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 לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו בקשה לשימוש 
חורג ברחוב: שד' רוטשילד 60 תל אביב גוש: 7457 חלקה: 6 תיק רישוי: 61577

הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 
שימוש חורג מדירת מגורים שלמה בהיתר בקומת הקרקע בשטח של 107.80 מ"ר לעסק בית 
לא  וחצר  מקורה  מרפסת   + במקום  משכרים  משקאות  צריכת  לרבות  פאב  כולל  אחר  אוכל 

מקורה עם בר שתיה + מחסן במרתף שטח כולל של העסק -  204.65 מ"ר. 
מבקש היתר לצמיתות. (פולי)

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה 
הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 349 בשעות קבלת קהל, ימים א,ג,ה בין 
השעות 08:00-10:00. ביום ד' - אין קבלת קהל. במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור 
הנ❝ל במקום זה רשאי להגיש לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי 
כתובתו  ולציין את  03-7241955. את התנגדותו המנומקת  או באמצעות פקס מספר:  אהרון, 
זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   15 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות  טלפון.  ומספר  המדויקת 

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

הודעה על הקמת מיתקן גישה אלחוטית
לפי תקנה 6(א)(2) לתקנות התכנון והבנייה (התקנת מיתקן גישה 

אלחוטית לתקשורת בשיטה התאית), התשע"ט-2018

סלקום ישראל בע"מ 

ביום 01.10.2020 אושרה לחברת סלקום ישראל בע"מ בקשה להקמת 
מיתקן גישה אלחוטית בגוש 37091 חלקה 15 בעיר תל אביב. 

חברת  של  ולקליטה  לשידור  כיסוי  הבטחת  לצורך  הוקם  המתקן 
תקשורת סלולרית של חברת סלקום ישראל בע"מ בשכונה רח' אסתר 

המלכה.
מייננת,  הבלתי  הקרינה  חוק  לפי  הנדרשים  ההיתרים  ניתנו  למתקן 

התשס"ו-2006.
מספר האתר של המתקן הוא A628, מספר ההיתר: 2050153, תאריך: 

.19.03.2020
ניתן לעיין בפרטי אישור הממונה באתר האינטרנט של המשרד להגנת 
המיתקן  של  האתר  מספר  כך  ולצורך   www.sviva.gov.il הסביבה 

 .A628 הוא


