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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד אני מאמין 31 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6978/2
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0538-023  הגשה מס` 24282
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי/אחורי/קדמי ובנייתו במרחק של 2.05 מ' 
    במקום 3 מ' 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 בצרון 46 ,דרך דיין משה 163 ,דרך דיין משה 163 , בצרון 
46 , בצרון 46 ,דרך דיין משה 163 , בצרון 46 ,דרך דיין משה 163 ,דרך דיין משה 163 , בצרון 

46 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6150/386
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0758-163  הגשה מס` 24920
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  מרפסת מעבר לקו בניין צידי
2.  תוספת 6% משטח המגרש

3.  ממ"ד מעבר לקו הרחבה
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 ברש אשר 7 , בלום ליאון 8 , ברש אשר 1 , רדינג 45 , ברש 
אשר 5 , בלום ליאון 4 , בלום ליאון 6 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6768/7

כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0984-045  הגשה מס` 17861

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.  חריגה בקו בניין אחורי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 ,ובניה במרחק של 3.75 

     מ' במקום 4.66 מ'
2.  הקלה מקו בנין קדמי ובניה במרחק של 4.5 מ' מגבול המגרש, לפי הקו בו בנויים רוב 

     הבניינים באותו קטע רחוב, מצומת רידינג עד צומת אשר ברש
3.  הריסת שלושת הבניינים הקיימים והקמת שלושה בניינים חדשים מכוח תמ"א 38 בני 

     7.5 קומות במקום 4 הקומות המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע.
4.  תוספת 16 יחידות דיור מכח תמ"א 38 ,ל24 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, ובניית 

     מבנה בן 40 יחידות דיור. סה"כ תוספת של 48 יח"ד בכל שלושת הבניינים ל72 יח"ד 
     קיימות.

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 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: לילינבלום 39, תל אביב גוש: 7462 חלקה: 11 תיק רישוי: 67960. 
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא:  שימוש חורג מייעוד של מחסן דירתי למחסן 

לעסק הנמצא בקומת הקרקע של הבניין. מבקש היתר עד ליום - לצמיתות. 
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 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: 49 תיק רישוי: 24771. 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 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: פרישמן 22א  גוש: 6906  חלקה:34  תיק רישוי: 62384 הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא:  מחלק מדירת מגורים למסעדה. מבקש היתר עד ליום: 
31.12.2025. 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

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 לאחר: מעלית, מספר תכנית הרחבה: 2827, קומה בה מתבצעת 
התוספת: קרקע, ראשונה, שנייה, שלישית, כיוון התוספת: לאחור, תוספת אחרת: שינוי 

מהלך גרם מדרגות, שבירת הקיר האחורי לצורך גישה למעלית, תוספת פודסט לכיוון 
המעלית, מספר בקשה: 24368  שם המבקש/ים: שמאי דוד, שמאי אליזבט

כתובת הנכס: רחוב רפידים 8 רחוב רפידים 8א  גוש : 6646 חלקה : 92 מגרש: 
הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: פינדייק )עיני( נורית, 

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

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: מקווה ישראל 8 גוש: 7442 חלקה: 20 תיק רישוי: 20174. 

הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממרתף לדיסקוטק + פאב + מזנון 
מבקש היתר עד ליום 31.12.2026. 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 המלך ג'ורג' 103 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6903/177,6903/205 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 

לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0406-103  הגשה מס` 20822 הכוללת את ההקלות הבאות:
1.  ניוד זכויות  בין קומות 

2.  ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה 
3.  הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש צדדי ל 1.8 מ' 

4.  הקטנת קו בנין צדדי מ 3 מ' ל 1.3 מ' עבור מעלית
5.  שימוש חורג מהיתר מ דירה לשימוש של גן ילדים לתקופה של 10 שנים. 

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 
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 יהושע בן נון 14 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6214/252
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0190-014  הגשה מס` 13503
הכוללת את ההקלות הבאות:

.  כניסה למתקן חניה במרווח קו בנין צדדי1
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 
http://bit. טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
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עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד שביל גוטלובר 8 א, תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6150/598
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 1041-008  הגשה מס` 23219 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 4.86 מ' במקום 5.40 מ' 
המותר.

2.  תוספת גזוזטרה בקומה א' מעבר לקו בניין
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד בתחתית 
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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

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 לתוספת בנייה.  ברחוב  אני מאמין 31 גוש  6978  חלקה  2 תיק בניין מס'  0538-023

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 בש דרור ושובל שירה
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