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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד האסיף 3 , האסיף 1 , השילוח 1 , ישראל מסלנט 
16, תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6981/255 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה 
להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 3535-016  הגשה מס` 15680

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.הוספת 2.65 קומות מכח תמ"א 38, מעל 3 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין 

   הוא 7 קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת
2.הוספת 13 יח"ד סה"כ למבנה. סה"כ 29 יח"ד

3.הגבהת גובה קומה 4-5 מ 3 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.23 מ'
4.הקטנת קו בניין צדדי מ 3.00 עד 2.00 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ בכיוון צפון

5.הקטנת קו בניין אחורי מ 4.50 עד 2.00 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ בלבד
6.הקטנת קו בניין קדמי מ- 5.00 מ' עד-2.00 עבור מרפסות ומרכיבי חיזוק

7.הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי מכיוון צפון ובנייתו במרחק של 0.80 
   מ' במקום 2.00 מ' המותר

8.הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי מכיוון דרום ובנייתו במרחק של 1.92 
   מ' במקום 2.00 מ' המותר

9.הוספת 4 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 29 יח"ד
10.סגירת קומה מפולשת במפלס קרקע מכיוון רחוב ישראל מסלנט והרחבת לובי 

     הכניסה ומתקנים טכניים
11.סגירת קומה מפולשת במפלס מינוס 2 מכיוון רחוב השילוח והרחבת לובי הכניסה 

     ומתקנים טכניים.
12.הוספת דירת גן במפלס קרקע מכיוון מערב מרחוב ישראל מסלנט

13.הוספת דירת גן במפלס מינוס 2 מכיוון מזרח לרחוב השילוח
14.הגבהת גובה קומה 6 מ 3 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.80 מ'

15.הגבהת גובה קומה קרקע מ 2.48 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 2.63 מ'
16.גובה חניון 5.58- מ' עבור מכפילי חניה

17.הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 25 מ"ר בכל הקומות
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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 יונה הנביא 29 , אלנבי 30 , הכובשים 1 , הכובשים 
3 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6915/1,6915/2,6915/16 כי בעלי דירה או חלקת קרקע 

הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0004-030  הגשה 
מס` 16731  הכוללת את ההקלות הבאות: 

1.הגדלת מרפסות מ1.2 מ' ל1.6 מ'
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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 קהילת לודג' 50 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6636/372,6636/506,6636/507 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על 

פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0820-050  הגשה מס` 15297

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.הגבהת גובה קומה 7 מ 275 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 315 מ'

2.הבלטת מרפסות בקומה א'
3.הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.4 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 

   המהווה 28 % מן המרווח המותר
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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 פינסקר 34 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6911\164
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0088-034   בקשה מס` 19-1260
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. העברת זכויות בלתי מנוצלים לצורך הגדלת הדירה בקומת הקרקע.
2. חריגה של 10% מקווי בניין צדדיים ואחורי.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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 קהילת לודג' 54 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6636/370,6636/505,6636/506 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על 

פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0820-054  הגשה מס` 15304
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 290 מ' במקום 
   300 מ' המותר

2.הגבהת גובה קומה 7 מ 275 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 315 מ'
3.הבלטת מרפסות קומה א'

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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 קהילת לודג' 58 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6636/368,6636/504,6636/505 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על 

פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0820-058  הגשה מס` 15314
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הגבהת גובה קומה 7 מ 275 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 315 מ'
2.הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.4 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 

   המהווה 28 % מן המרווח המותר
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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 רמז דוד 8 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6213/160
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 1161-008  הגשה מס` 15489
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 8 קומות במקום 4 
   המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת

2.תוספת 14 יחידות דיור מכח תמ"א 38 ,ל 10 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 
   ובניית מבנה בן 24 יחידות דיור סך הכל

3.תוספת בניה עד 25 מ"ר מכח תמ"א 38 ,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. סך 
   הכל תוספת של 350 מ"ר עבור 14 יחידות דיור

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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 דיסנצ'יק אריה 19 , דבורה הנביאה 10 , תל אביב-
יפו גוש/ חלקה: 6623/927 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0870-010  הגשה מס` 15997
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 1.33 מ' במקום 2.0 מ' בחזית 
   הקדמית

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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 ארנון 14 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6968/49
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0104-014  הגשה מס` 14895 
לשימוש חורג: שימוש חורג מ חדר משחקים ל משרד לבעל מקצוע חופשי בשטח של 50 

מ"ר. מבוקש שימוש חורג לתקופה של 10.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.שימוש חורג מהיתר מ חדר משחקים לשימוש של משרד לבעל מקצוע חופשי לתקופה 
   של לצמיתות

2.הקלה מהוראות סעיפים 10 )ב()3()א(ו - )ג( /תב"ע ע'1
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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 החרמון 33 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 7420/98
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0140-033  הגשה מס` 15371
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 3.6 מ' במקום 4 
   מ' המותר

2.הוספת בריכה בקומת מרתף
3.הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל סדנה, משחק

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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 שדרות קרן קיימת לישראל 118 , שניר 1 , תל 
אביב-יפו גוש/ חלקה: 6625/608,6625/616,6625/643 כי בעלי דירה או חלקת קרקע 

הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0814-031  הגשה מס` 16277

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.הגבהת גדר קיימת מגובה 1.50 מ' )מאושר בהיתר( לגובה 2.00 מ'.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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 יוניצ'מן 2 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 7224/6
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 2100-002  הגשה מס` 12903
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.תוספת ממ"ק בקומת הקרקע לזוג נכה, המשרת 4 דירות באותה כניסה
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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 שדרות רוקח ישראל 44 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6635\302 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק 

התכנון והבניה. תיק בנין: 2051-044   בקשה מס` 20-0002
הכוללת את ההקלות הבאות: 1 חדר טרפו תת קרקעי

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או בכתובת

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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 קהילת לודג' 60 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6636/367,6636/727 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0820-060  הגשה מס` 15268
הכוללת את ההקלות הבאות: 

1.הגבהת גובה קומה 7 מ 275 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 315 מ'
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

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 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני 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

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג לעסק ברחוב: בן אחיטוב 13, תל אביב גוש: 9008 חלקה: 13 תיק רישוי: 
51744 הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממבנה ללא היתר לעסק 

של: נגרייה. מבקש היתר עד ליום: 31.12.2029. בעל קרקע או בניין או המחזיק  בהם, 
אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה,  יכול לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת הנדסה, 
רחוב פילון 5 ת"א, קומה ג', חדר 349, בשעות קבלת קהל - ימים א,ג,ה בין השעות 
10:00 – 08:00. ביום ד' - אין קבלת קהל. במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/

אישור הנ"ל במקום זה רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, 
לידי הגברת מירי אהרון, באמצעות פקס מספר: 03-7241955  את התנגדותו המנומקת 

ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות 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


