
תל אביב

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' שורר חיים 11 , תל אביב גוש: 6627 חלקה: 774
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 2129-011 בקשה מס' 17-0183.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל 42.5% המותרים, לצורך שיפור תכנון.
2. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי במרחק של 0.50 מ' מגבול מגרש שרוחבה 3.20 

מ' ועומקה 3.90 מ' )מפלס ק. מרתף( וביטול דירוג גובה קירות מעל 3 מ'.
3. הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח של: 0.50 מ' צד אחורי )מיקומי בלבד( מגבול 

מגרש 1.65 מ' צד צדדי מגבול מגרש.
4. הקמת חדר מכונות תת קרקעי עבור בריכת שחיה, במרווח 0.50 מ' בצד אחורי 

מגבול מגרש.
5. העברת אחוזים מקומה לקומה.  

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 
בבקשה באתר האינטרנט:

. http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' שבזי 51, תל אביב גוש: 6922 חלקה: 43
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0137-025 בקשה מס' 17-0460.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הגבהת גובה בנייה כלפי חזית בקו בניין 0 ל 7.1 מ' לעומת 6 מ'  המותרים, הפרש 
גובה ממפלס מדרכה 6.85 מ'. נימוק: שיפור תכנון אדריכלי, בהתאם למפלסי רצפות/ 

תקרות מצב קיים. הורדת מפלס תקרה קיימת תייצר גובה קומת מגורים לא תקני 
)2.1 מ'(.

2. הגבהת רום/רכס גג ל 10.6 מ' במקום 10.0 מ'.
3. הבלטת גזוזטרה מקו בניין קדמי 0/גבול חלקה בשיעור של 40-65 ס"מ ולא יותר 

מרוחב מדרכה ובגובה של מעל 3.5 מ' מעל מפלס מדרכה.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט:
.http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' כנפי נשרים 6, תל אביב גוש: 7499 חלקה: 110
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0432-004 בקשה מס' 16-0288.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה להבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי ואחורי עד 40%.
2. הקלה בקו בניין צידי למרפסות- בניה עד קו בניין צידי "0"

3. הקלה לצורך הרחבת דירות מותרות מכוח תמא 38.
4. הקלה בבניה בקיר משותף.

5. הקלה להגדלת שטח מרתף עד מעבר ל 80%.
6. הקלה בהנמכת חצר עד מפלס מרתף עליון ועד גבולות המגרש.

7. הקלה מדרישת תכנית 2510 ולאפשר הצמדת גינות לדירות הקרקע/ ביטול מעבר 
משותף לחצר אחורית.

8. תוספת 1 יחידות דיור מכח תמ"א 38
9. השלמת בנייה בגג ל 50% מהתכסית מכח תמ"א 38.

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 
בבקשה באתר האינטרנט:

.http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד שביל סלונימסקי 9א, תל אביב גוש: 6150 חלקה: 
650 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 1037-009 בקשה מס' 17-0529.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הוספת 6% לשטח הבנוי. לצורך מיצוי זכויות.
2. חריגה בקו בנין אחורי של עד 10% + הבלטות גזוזטראות מקו בנין אחורי. 

3. הגדלת  תכסית על הגג עד 65% משטח הגג.
4. 2 חצרות מונמכות. )חצר אנגלית(.

5. הקלה  בקו צידי מ- 2 מ' ל- 1.05 מ' )בקטע  החורג ביותר(.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט:
. http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' עמק ברכה 39, תל אביב גוש: 7110 חלקה: 202
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0702-039 בקשה מס' 17-0570.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. ביטול נסיגה ממעקות הגג צדדיים.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט:
.http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 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

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965
מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:תל אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':507-0319723
שם התכנית:בית מגור תא/3931

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 )להלן: 
"החוק"(, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה 

המקומית לתכנון ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מפורטת מס': 507-0319723  
גרסת: הוראות - 19 תשריט - 13. איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית:

שינוי תא/ע/1, שינוי תא/1845/ב, החלפה תא/ל, החלפה תא/ל/1, כפיפות תא/ג/1,
כפיפות תמא/34/ב/4, כפיפות תא/ל/2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: תל אביב-יפו רחוב: קהילת ונציה 12.
ישוב: תל אביב-יפו רחוב: קהילת סאלוניקי 1. רח' קהילת ונציה ממערב, רח' קהילת 

סלוניקי מדרום, חלקה 289 בגוש 6625 ממזרח, חלקה 53 גוש 6625 מצפון.
Y: 669058 קואורדינטה X: 183475 קואורדינטה

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 6625 חלקות במלואן: 290.
מטרת התכנית:

הקמת מבנה למגורים ומסחר בן עד 17 ק' מעל 2 קומות כניסה )עליונה ותחתונה( 
במגרש וקומת גג.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מייעוד של משרדים לייעוד מעורב של מגורים ומסחר, כל זאת על ידי:
א. קביעת זכויות והוראות בניה להקמת מבנה בן עד 17 קומות מעל שתי קומות כניסה 

ובתוספת  קומת גג ועד 5 קומות מרתף.
ב. קביעת הנחיות להקמת בניין בן עד 50  יח"ד בשטח ממוצע שלא יעלה על 80 מ"ר 

עיקרי ליח"ד. בנוסף יותרו דירות גג על פי תכנית ג'1
ג. קביעת שטחי מסחר בקומת כניסה תחתונה ובקומת הכניסה העליונה.

ד. קביעת שטח להרחבת דרך לשיפור מערך התנועה.
ה. קביעת הנחיות לזיקות הנאה בתחום התכנית בשתי החזיתות לרח' קהילת ונציה ורח' 

קהילת סלוניקי  לצורך יצירת רצף של שביל אופניים וציר הליכה להולכי רגל.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן 
באתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 

בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך 
בגין 125 תל אביב-יפו 67012 טלפון: 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים 

א', ג', ה' בין השעות 11:00-14:00.יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס אם 
קיימים. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל אביב, שד' בן 

גוריון 68 תל אביב-יפו  טלפון: 03-7247262. בהתאם לסעיף 103 )א( לחוק, התנגדות 
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 

המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי 
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

דלית זילבר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' ירמיהו 14, תל אביב גוש: 6961 חלקה: 7
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0199-014 בקשה מס' 17-0530.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית ב 1.6 מ' מעבר לקו הבניין המותר. המהווה 40% 
מן המרווח המותר.

2. הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית ב 1.6 מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה 32% 
מן המרווח המותר.

3. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל 162.5% המותרים.
4. השלמת קומת גג קיימת, בניית קומה מלאה חדשה וקומת גג ע"פ נסיגות נדרשות 

מכח תמ"א 38 ותכנית רובע 3, מעל 3.5 קומות קיימות. סך כל הקומות בבניין יהיה 
6 כולל קומת קרקע וקומת גג.

5. הוספת 4 יח"ד סה"כ בקומות שנוספו מכח תמ"א, 38 סה"כ בבניין 9 יח"ד, ו-2 יח' 
מסחריות.

6. הרחבת הדירות הקיימות בבניין בעד 25 מ"ר בכל הקומות.
7. הקטנת קו בניין צידי מערבי מ 3 מ' ל- 1.85 מ' עבור מרכיבי חיזוק.

8. הקטנת קו בניין אחורי דרומי מ 5 מ' ל- 4.25 מ' עבור מרכיבי חיזוק.
9. הקטנת קו בניין צידי מערבי מ 3 מ' ל- 0.8 מ' עבור מעלית.

10. בניית גזוזטראות ללא נסיגה מקיר משותף בחזית קדמית ואחורית.
11. הבלטת מסתורי כביסה, מזגנים ודוודים עד 0.6 מ' מחזית הבניין החדשה.

12. בינוי וקירוי מתקנים טכניים במרווח צידי, בצמוד למבנה, בגובה 2.5 מ' ובמרחק 1.2 
מ' מגבול מגרש.

13. פטור ממרפסות שירות בדירות החדשות.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט:
. http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' רדינג 11, תל אביב גוש: 6771 חלקה: 11
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0984-011 בקשה מס' 17-0572.
הכוללת את ההקלות הבאות:

• הקלה במסגרת 6% המותרים בחלק היחסי השייך למבקשים לתכנון אופטימאלי 
לצרכי הדיירים.

• הזזת מיקום מסתור אשפה בחצר המשותף.
• הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש למגורים

• משטח חיצוני מרוצף בחזיתות קדמית, צדדית ועורפית.
• חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי במרחק של 5.13 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 

1.50 מ' ועומקה 3.47מ'.
• פרגולה על משטח חיצוני בחזית קידמית. 

• בניה בקו 0 בקומת המרתף בחזית מזרחית עבור בניה קומת מרתף חדשה לפי תכנית 
ע1'.

• הקלה לחריגה בקו בנייה ברח' רדינג )קו צדדי(. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על 
ידי בניה במרחק של 6.42 מ' במקום 7.00מ'.

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 
בבקשה באתר האינטרנט:

. http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' ארבר מנחם 29, תל אביב גוש: 7055 חלקה: 33
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 3830-029 בקשה מס' 17-0502.
הכוללת את ההקלות הבאות: 

1. הקלה לבניית קיר חיצוני של חדר על הגג בהמשך של קיר קיים בחזית רחוב ארבר.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט:
.http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' קהילת סופיה 23א , תל אביב גוש: 6792
חלקה: 45 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק 

התכנון והבניה. תיק בנין:0812-023 בקשה מס' 17-0351 .
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הגבהת גובה הגדר בגבול מגרש הצדדי עד ל   1.80 מ'. 
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט:
. http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' דוד רמז 32, תל אביב גוש: 6213 חלקה: 751
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 1161-032 בקשה מס' 17-0500.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הגבהת קומת הקרקע עד לגובה של 3.65 מ' לעומת 3.30 מ' המותרים על פי תכנית.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט:
.http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' כנפי נשרים 4, תל אביב גוש: 7499 חלקה: 111
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0432-004 בקשה מס' 16-0289.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה על הדרישה בתכנית 2510 לעניין הסכמת הבעלים לבניה בקיר משותף.
2. הקלה להבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי ואחורי עד 40%.

3. הקלה בקו בניין צידי למרפסות- בניה עד קו בניין צידי "0".
4. הקלה לצורך הרחבת דירות מותרות מכוח תמא 38.

5. הקלה בבניה בהמשך לקיר משותף.
6. הקלה להגדלת שטח מרתף עד מעבר ל 80%.

7. הקלה בהנמכת חצר עד מפלס מרתף עליון ועד גבולות המגרש.
8. הקלה מדרישת תכנית 2510 ולאפשר הצמדת גינות לדירות הקרקע/ ביטול מעבר 

משותף לחצר אחורית.
9. תוספת 1 יחידות דיור מכח תמ"א 38.

10. השלמת בנייה בגג ל 50% מהתכסית מכח תמ"א 38.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט:
.http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' זטורי משה 9, תל אביב גוש: 6107 חלקה: 512
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 04780690 בקשה מס' 17-0509 .
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה מהוראה 9)ב()1( בתכנית ג מ- 80% ל- 90%.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט:
. http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' רמז דוד 26, תל אביב גוש: 6213 חלקה: 965
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 1161-026 בקשה מס' 17-0538.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. בנייה בקו בניין צידי צפון 3.0 מ'. נימוק: תמ"א 38 / תכנית 3729 א'.
2. בנייה בקו בניין צידי דרום 3.0 מ'. נימוק: תמ"א 38 / תכנית 3729 א'.

3. בנייה בקו בניין אחורי 5.0 מ'. נימוק: תמ"א 38 / תכנית 3729 א'.
4. תוספת קומות מעבר למותר בתב"ע. נימוק: תמ"א 38 / תכנית 3729 א'.

5. הקמת מרפסות הבולטות מקו בניין קדמי 40%. נימוק: תמ"א 38 / תכנית 3729 א' 
+ שיפור תכנון.

6. הקמת מרפסות הבולטות מקו בניין אחורי 40%. נימוק: תמ"א 38 / תכנית 3729 
א' + שיפור תכנון.

7. הגבהת בנייה על הגג עד לגובה 5.0 מ' במקום 4.5 מ' המותר. נימוק: שיפור תכנון/ 
תכנית 3729 א'.

8. בניית גדר בגבול בניין צידי ואחורי צפון ומזרח גבוה מ-1.5 מ' המותר. נימוק: הפרש 
מפלסים קיים. 

9. תוספת שטחי בניה מעבר למותר בתב"ע. נימוק: תמ"א 38 / תכנית 3729 א'.
10. תוספת יחידות דיור מעבר למותר בתב"ע התקפה סה"כ 24 יח"ד. נימוק: תמ"א 

38/תכנית 3729 א'.
11. פטור ממסתור כביסה עבור דירות הגן. דירות בקומה א' ודירות הגג. נימוק: שיפור 

תכנון.
12. פטור ממרפסות שירות. נימוק: שיפור תכנון.

13. הקמת גדרות צד עבור מתקנים טכניים מעבר ל-1.5 מ' המותר, הפרש מפלסים 
קיים. נימוק: שיפור תכנון.

14. הקמת מצללה מבטון במקום פלדה. נימוק: שיפור תכנון.
15. הקמת בריכת שחיה במרפסת הגג העליון. בתחום הנסיגה הנדרשת. נימוק: שיפור 

תכנון/ תכנית 3729 א'.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט:
.http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 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


