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רמת השרון
רמת  ובניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  לחוק,   149 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  ניתנת 

השרון )להלן הועדה המקומית( בקשה להקלה. ברחוב: החוחית 21 רמת השרון.
בגוש: 6599 חלקה: 597 המסווגת כיעוד: מגורים מיוחד א.

בקשה מס': 20200068 תיק בנין: 4572 שם המבקש: טל גיא
מהות הבקשה: 

חדר  שחיה  בריכת  ראשונה,  קרקע,  מרתף,  קומת  הכולל  חדש  בית  והקמת  קיים  בית  הריסת 
מכונות וחניה.

ההקלות המבוקשות:
1. הקלה לקו בניין אחורי 4.50 מ' במקום 5.00 מ'.

2. הקלה עבור מחסן בקומת הקרקע בשטח של 4.08 מ"ר.
3. הקלה לקו בניין צדדי לבריכה לכיוון מערב 2.00 מ' במקום 3.00 מ'.

לועדה  להגיש  רשאי  זה,  במקום  ההקלה  ההיתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  מי  כל 
כתובתו  ולציין  המנומקת,  התנגדותו  את  השרון  רמת  תכנון  מרחב  ולבניה  לתכנון  המקומית 

המדוייקת, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
והבניה,  התכנון  לחוק   149 סעיף  עפ"י  הפרסום  ממועד  יום   15 עד  תתקבלנה  ההתנגדויות 

התשכ"ה-1965 ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

הועדה המקומית לתכנון ובניה - מרחב רמת השרון
הודעה על פרסום הקלה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 )להלן: "החוק"(

עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

רמת  ובניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  לחוק,   149 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
השרון )להלן הועדה המקומית( בקשה להקלה. ברחוב: המלאכה 20 רמת השרון.

בגוש: 6417 חלקה: 358 המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב1.
בקשה מס': 20200069 תיק בנין: 4738 שם המבקש: זרחי אדריכלים בע"מ

מהות הבקשה: 
שינויים במבנים קיימים מהיתר בתוקף מס' 20160305 - סגירת מרפסת בבית מס' 1, שינוי מפלס 
מרתף חניה, שינוי בגרמי המדרגות של בתים 2-11, שינוי ממ"ד וחצר אנגלית בית 5 ועוד מספר 

שינויים מינוריים בחלוקת פנימית.
ההקלות המבוקשות:

1. הקלה לפרגולה מבטון במקום מחומרים קלים בלבד מרש/679
2. הקלה לגובה פרגולה 2.50 מ' במקום 2.20 מ' לפי רש/679

3. הקלה לבניית פרגולה עד גבול המגרש הקדמי במקום בתחום קווי הבניין מרש/679 סעיף 3.3.5
לועדה  להגיש  רשאי  זה,  במקום  ההקלה  ההיתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  מי  כל 
כתובתו  ולציין  המנומקת,  התנגדותו  את  השרון  רמת  תכנון  מרחב  ולבניה  לתכנון  המקומית 

המדוייקת, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
והבניה,  התכנון  לחוק   149 סעיף  עפ"י  הפרסום  ממועד  יום   15 עד  תתקבלנה  ההתנגדויות 

התשכ"ה-1965 ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

הועדה המקומית לתכנון ובניה - מרחב רמת השרון
הודעה על פרסום הקלה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 )להלן: "החוק"(

עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לועדה המקומית לתכנון 
ובניה רמת השרון )להלן הועדה המקומית( בקשה להקלה.

ברחוב: סמ' בועז 4 רמת השרון.
בגוש: 6418 חלקה: 311. המסווגת כיעוד: איזור מגורים ג.

בקשה מס': 20190841 תיק בנין: 4283
שם המבקש: דגש פי ייזום ופיתוח בע"מ

מהות הבקשה: הריסת בניין בן 3 קומות על עמודים קיים עם 12 יח"ד ובניית בניין 
מגורים חדש בן 6 קומות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע ו- 2 מרתפי חניה עם 

31 יח"ד מתוכן: 12 יח"ד לפי רש/379 + 19 יח"ד לפי רש/3838.
1. תוספת זכויות בניה מתוקף רש/3838.
2. תוספת 3.65 קומות מתוקף רש/3838.

3. סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירות גן בגובה 4.18 מ' מתוקף 
    רש/3838.

4. תוספת 19 יח"ד מתוקף רש/3838.
5. הקלה לניוד זכויות בין הקומות.

6. הקלה בגובה קומת מרתף עליונה 4.50 מ' במקום 3.50 מ' המותרים לפי רש/781.
7. הקלה בגובה קומת מרתף תחתונה 3.40 מ' במקום 3.00 מ' המותרים לפי 

    רש/781.
8. הקלה לגובה פרגולה 4.85 מ' במקום 2.20 מ' לפי רש/679.

9. הקלה לגובה גדר צפונית 3.40 מ' במקום 2.00 מ' לפי רש/210 א'.
10. הקלה לגובה גדר מזרחית 2.80 מ' במקום 2.00 מ' לפי רש/210 א'.

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה במקום זה, רשאי להגיש 
לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב תכנון רמת השרון את התנגדותו המנומקת, 

ולציין כתובתו המדוייקת, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
ההתנגדויות תתקבלנה עד 15 יום ממועד הפרסום עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה, התשכ"ה-1965 ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

הועדה המקומית לתכנון ובניה - מרחב רמת השרון
הודעה על פרסום הקלה לפי סעיף 149 

לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 )להלן: "החוק"(

עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

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

בגוש: 6135 חלקה: 44 תיק בנין: 4062-021
כתובת: אביטל 21 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.

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

צח נקב

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: דרך מסילת וולפסון 20 תל אביב
גוש: 7083 חלקה: 63 תיק רישוי: 4703

הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 
שימוש חורג ממגורים למסגריה.

מבקש היתר עד ליום 31.12.2030. 
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 
 .03-7241955 מספר:  פקס’  באמצעות  או  אהרון,  מירי  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל 
ההתנגדויות  טלפון.  ומספר  המדויקת  כתובתו  את  ולציין  המנומקת  התנגדותו  את 
תתקבלנה במשך 14 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

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

בגוש: 7067 חלקה: 1 תיק בנין: 0475-034
כתובת: המסגר 34 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.

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

נקרה החזקות בע"מ 512916875 
ואחים עזורי בנין ופיתוח בע"מ 512297391

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' הקישון 17 תל אביב
גוש: 6930 חלקה: 29 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0173-017 בקשה מס': 14732. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הגבהת הבניין עד לגובה של 23.20 מ' לעומת 11.0 מ' המותרים על פי תכנית.

2. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 5.5 קומות במקום 
    3 המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע.

3. חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 4.50 מ' במקום 
    5 מ' המותר.

4. הקלה של עד 30% בקיר ללא פתחים ובנייה בקו בניין של 3.50 מ' במקום 5.0 
    מ' המותרים.

5. ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה.
6. בניית פרגולה.

7. ביטול מרפסת שירות.
8. הקלה לבניית מגורים חלקית כלפי חצר אחורית.

יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/ לעיין בבקשה באתר האינטרנט

במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה   .homepage.aspx
זה, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות 
ניתן להגיע בקישור  טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו 
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' לאה גולדברג 14 תל אביב
גוש/ חלקה: 6625/948, 6625/942 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה 

להקלה על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 2126-014 בקשה מס': 11297.

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 65 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

2. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי/אחורי/קדמי ובנייתו במרחק 
של 2 מ' במקום 4 מ' המותר.

3. הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 104 מ"ר בכל הקומות.
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 

לעיין בבקשה באתר האינטרנט 
שיש  במידה   .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
התנגדותו  להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו 
שבאתר  אינטרנטי  טופס  באמצעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת 
 .http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות 

הועדה הנ"ל.

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

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר הפקדת תכנית 
מספר 507-0312470 תא/מק/4017 - רוטשילד יבנה אחד העם בצלאל יפה מתחם חברות הביטוח 

בסמכות הועדה המקומית.
מונה תדפיס הוראות: 82, מונה תדפיס תשריט: 60

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש/חלקה:

גוש מוסדר 7454 חלקות בשלמותן 8-15, 18-20, 6, 2-3 חלקי חלקה 16
מיקום/כתובת: 

שד'   10,12 בצלאל  יפה  23,23א,25  יבנה  רחוב   46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 העם  אחד  רחוב 
רוטשילד 37,39,41,43,45,47,49,51,53 תל אביב.

מטרת התכנית: 
חיזוק מרכז עסקים ראשי ההיסטורי של תל-אביב-יפו שבמתחם שד' רוטשילד, תוך שילוב ושימור 
בניינים בעלי ערך ארכיטקטוני והיסטורי בעיר ותוספת זכויות בנייה לטובת שימושים עבור אזור 

תעסוקה מטרופוליני.
עיקרי התכנית:

1. קביעת יעודי קרקע- מיעוד מגרש מיוחד, ליעוד: עירוני מעורב.
2. קביעת שימושים ראשיים - עירוב שימושים של תעסוקה )כולל מלונאות( ומסחר. בבניין 

    באחד העם 56 שימוש מגורים לפי סעיף 10 בנספח ד' בתוכנית תא/2650/ב' לשימור מבנים 
    בתל-אביב.

3. קביעת שימושים נוספים - קביעת עד 25% שימוש למגורים מהשטחים הכוללים המותרים 
    מעל הקרקע, בתחום התוכנית בנוסף לשימוש מגורים בבניין באחד העם 56.

4. קביעת שטחי בנייה - קביעת זכויות בנייה מעל הקרקע כך שסך הכל השטחים הכוללים מעל 
    הקרקע , לא יעלו על רח"ק )רצפה חלקי קרקע( 12.2

5. קביעת תוספת שטחים עבור מרפסות למגורים ולמלונאות.
6. קביעת שטחי בנייה תת קרקעיים.

7. קביעת גובה הבנייה - שילוב בניית 2 מגדלים חדשים עד לגובה 40 קומות, מגדל נוסף עד 30 
    קומות, לצד מבנים בבנייה עירונית נמוכה.

8. קביעת הוראות בדבר גובה קומות.
9. קביעת הוראות בדבר עיצוב עירוני - קביעת קווי בניין.

    שיפור המרחב הפתוח במתחם והמעברים בין הרחובות הגובלים תוך שילוב כיכרות ודופן 
    מסחרית, לרווחת הציבור, תוך קביעת הוראות לזיקת הנאה למעבר רגלי בתחום המתחם.

10. קביעת שטחים בנויים לשימושים ציבוריים וקביעת הוראות לגביהם.
11. הקצאת שטחים )מתוך 25% שטחים לשימוש מגורים( לטובת דירות בהישג יד, שכר דירה 

      יהיה במחיר מפוקח.
12. קביעת תקן חנייה- קביעת הסדר תנועה ותקני חנייה.

13. קביעת הוראות לשימור מבנים - שילוב מבנים לשימור בתכנון המתחם, שימורם, שיפוצם 
      ותחזוקתם וקביעת התניות למתן היתר.

14. קביעת הוראות לעניין איכות הסביבה.
15. ביטול דרך בתחום הבניין לשימור ברוטשילד 49 לפי סעיף 11.1 א' בתוכנית תא/2650/ב' 

      לשימור מבנים בתל-אביב.
16. קביעת הוראות לאיחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בחלק מתחום התוכנית, בהתאם 

      לפרק ג' סימן ז'.
17. קביעת הוראות לחלוקה משנה בהסכמת כלל הבעלים בתא שטח 901 לפי פרק ד לחוק 

      התכנון והבנייה תשכ"ה 1965.
18. קביעת הוראות בינוי לתכסית הבנייה.

19. הרחבת דרך /מדרכה בשדרות רוטשילד, אחד העם ויבנה.
התכנית נמצאת לעיון במשרדי מינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 תל אביב-יפו, קומה 3, חדר 309 
בימים א, ב, ג, ה בין השעות 13:00-08:00. כמו כן בחיפוש באינטרנט - תכנון זמין איתור תכנית 

 .mavat.moin.gov.il :או בכתובת אינטרנט
שינוי  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  המעוניין  כל 
הודעה  פרסום  מיום  חודשיים  תוך  רשאי,  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית, 
 .03-7241949 פקס  מספר  האמורה.  המקומית  הועדה  במשרדי  התנגדות  להגיש  בעיתונים,   זו 

 .davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר 

המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 
מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית

בכבוד רב, דורון ספיר, עו"ד
מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' 3960 מס' 13 תל אביב
גוש: 6970 חלקה: 51 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
בקשה מס': 15849 

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הגבהת הבניין עד לגובה של 32.4 מ' לעומת 28 מ' המותרים על פי תכנית

2. הוספת 2 קומות נוספות מעל ל 7 הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות 
    המבוקש 9 כולל קומת קרקע/קומת עמודים מפולש בחלקה

3. הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 27.40%. סך מספר יחידות הדיור 
    המבוקש 93 במקום 73 המותר על פי תכנית

4. תוספת של 20% מהשטח הכולל המותר לבנייה, לצורך הגדלה של מספר יחידות 
    הדיור המותר לפי תכנית ב 27.4%. סך מספר יחידות הדיור המבוקשות הוא 93, 

    במקום 73 המותר לפי תכנית
5. הקלה מהוראת התכנית הראשית שקו הבניין האחורי יהיה מחייב.

6. סטייה מהוראה כי גובה מינימלי של אולמות הכניסה יהיה 3.5 מ' נטו.
7. הקלה מהוראה בבסעיף 6.2.5 תכנית הראשית כי בחזיתות צידיות ישמר מרחק 

    של 2 מ' לפחות בין הקו החיצוני של המרפסת לקו המגרש. מבוקש מרחק 
    של 1.3 מ' מהקו החיצוני של המרפסת עד לקו המגרש. מדובר על הבלטה של 

    70 ס"מ מקו הבניין.
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/ לעיין בבקשה באתר האינטרנט

במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה   .homepage.aspx
זה, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות 
ניתן להגיע בקישור  טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו 
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' דויאנוב 11 תל אביב
גוש: 7091 חלקה: 123 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0088-057 בקשה מס': 15788. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
הקלה של 10% בקו בנין צדדי מעבר ל 3.00 מ' המותרים.

יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/ לעיין בבקשה באתר האינטרנט

במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה   .homepage.aspx
זה, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות 
ניתן להגיע בקישור  טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו 
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' נתן 75, צפריר 12 תל אביב
גוש: 6135 חלקה: 69 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 4031-075 בקשה מס': 13593.

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל 147.5% מותרים, לצורך שיפור תכנון

2. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 2.0 מ' במקום 
3.0 מ' המותר.

3. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.2 מ' מעבר לקו הבניין 
המותר, המהווה 12% מן המרווח המותר.

יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/ לעיין בבקשה באתר האינטרנט

במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה   .homepage.aspx
זה, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות 
ניתן להגיע בקישור  טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו 
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' רבינוביץ שפ"ר 20, מוהליבר 36 תל אביב
גוש: 6919 חלקה: 51 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0130-020 בקשה מס': 16010. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
הבלטת מרפסות מעבר לקו הבניין הקיים ומעל תחום הדרך.

יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/ לעיין בבקשה באתר האינטרנט

במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה   .homepage.aspx
זה, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות 
ניתן להגיע בקישור  טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו 
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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


