
תל אביב

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' ברלינר 11 תל אביב
גוש: 6649 חלקה: 275 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 2049-003 בקשה מס': 18-1341. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 0.80 מ' מעבר לקו הבנין 

    המותר, המהווה 8.4% מן המרווח המותר
2. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל- 53.1% המותרים לצורך שיפור תכנון

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

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות 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 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

אביב-יפו  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
בקשה לשימוש חורג ברחוב: נתן פנץ' 16 תל אביב

גוש: 7045 חלקה: 1,41,129 תיק בנין: 3214-016 תיק רישוי: 54044
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 

שימוש חורג ממגורים למחסן משקאות משכרים ומשקאות קלים. יש מקום אחר 
למכירת משקאות משכרים ומשקאות קלים בסיטונאות שלא לצריכה במקום. 

מבקש היתר עד ליום 31.12.2022 )"משקאות החמישה"(
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
5, חדר 345 בשעות  פילון  רישוי עסקים, רחוב  לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת 
קבלת קהל, ימים א,ג,ה בין השעות 08:00-10:00. ביום ד' - אין קבלת קהל.במידה 
לועדה  להגיש  רשאי  זה  במקום  הנ”ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  ויש 
באמצעות  או  אהרון,  מירי  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית 
פקס’ מספר: 03-7241955. את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת 
זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות  טלפון.  ומספר 

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' בלבן מאיר 10 תל אביב
גוש: 6974 חלקה: 62 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 3576-010 בקשה מס': 18-1238. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.20 מ' בחזית 

    הקדמית/אחורית/צדדית ואחורית.
2. שינוי בטיפוס ת.ב.ע 2408

3. הקלה ללא רצף בחזית לרחוב לפי בקשה של שכן
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

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

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות 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 לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' בן יהודה 49 תל אביב
גוש: 6905 חלקה: 62 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה לשימוש חורג 

על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0025-049 בקשה מס': 18-1321. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
שימוש חורג מ-3 מחסנים למגורים )דירה 1(.

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

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות 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 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

אביב-יפו  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
בקשה לשימוש חורג ברחוב: הירקון 98 תל אביב

גוש: 6905 חלקה: 54 תיק רישוי: 67196
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 

שימוש חורג מדרך עפ"י ת.ב.ע וממגורים בהיתר לעסק של בית מלון 21 חדרים 
)בכל המבנה(, תפוסת קהל מקס' 46 איש, בית אוכל להכנה והגשת תה וקפה 

)"MASH לרבות משקאות משכרים. מבקש היתר לצמיתות )"בית מלון
יכול  בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה,  בעל קרקע או 
345 בשעות  5, חדר  פילון  רחוב  עסקים,  רישוי  הנמצאת במחלקת  בבקשה  לעיין 
קהל. קבלת  אין   - ד'  ביום   .08:00-10:00 השעות  בין  א,ג,ה  ימים  קהל,  קבלת 
במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ”ל במקום זה רשאי להגיש לועדה 
באמצעות  או  אהרון,  מירי  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית 
פקס’ מספר: 03-7241955. את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת 
זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות  טלפון.  ומספר 

ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה. 

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

בגוש: 6135 חלקה: 96 תיק בנין: 4070-027 
כתובת: נדב 27 תל אביב

הרואה עצמו נפגע, ויש לו זכויות בנכס האמור לעיל ומתנגד לבניה, יודיע 
בתוך  בניה,  רישוי  מחלקת  למזכירות  המדוייקת,  כתובתו  בצירוף  כך  על 
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.

עיריית תל אביב יפו 
הודעה לפי תקנה 36ב לתקנות התכנון והבניה )רישוי הבניה( התשע"ו-2016

מנחם ומזל קדושיאן


