
תל אביב
עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
בקשה  אביב-יפו  תל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
 1406 6213 חלקה:  גוש:  14 תל אביב  פינת תש"ח   12 הא באייר  לשימוש חורג ברחוב: 

תיק רישוי: 19624. 
וצריכת  אוכל  לבית  מחנות  חורג  שימוש  הבא:  החורג  לשימוש  הבקשה  את  הכוללת 

משקאות משכרים בקומת הקרקע בשטח של 42 מ"ר. מבקש היתר לעשר שנים.
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 
יפו, לכתובת  ולבנייה תל אביב  לוועדה המקומית לתכנון  זה רשאי להגיש  הנ”ל במקום 
ומספר  המדויקת  כתובתו  את  ולציין  המנומקת  התנגדותו  את  מטה,  המצוינת  המייל 
לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   15 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות  טלפון. 
בפני ועדת המשנה לתכנון ולבנייה או נציגה. בקשה לקבלת המסמכים ושליחת התנגדות 

ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il :באמצעות הדוא"ל
דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
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בקשה  אביב-יפו  תל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
לשימוש חורג ברחוב: הרבי מבכרך 6 תל אביב גוש: 7083 חלקה: 12 תיק רישוי: 4597. 

למסעדה,  מלאכה  מאולמות  חורג  שימוש  הבא:  החורג  לשימוש  הבקשה  את  הכוללת 
פאב - צריכת משקאות משכרים במקום, אולפן הקלטות אודיו. מבקש היתר לעשר שנים.

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 
יפו, לכתובת  ולבנייה תל אביב  לוועדה המקומית לתכנון  זה רשאי להגיש  הנ”ל במקום 
ומספר  המדויקת  כתובתו  את  ולציין  המנומקת  התנגדותו  את  מטה,  המצוינת  המייל 
לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   15 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות  טלפון. 
בפני ועדת המשנה לתכנון ולבנייה או נציגה. בקשה לקבלת המסמכים ושליחת התנגדות 
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בקשה  אביב-יפו  תל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
88 תיק   ,5  ,93  ,107  ,39 7053 חלקות:  גוש:  154 תל אביב  הרצל  ברחוב:  חורג  לשימוש 
ביחס  לתכנית  חורג  שימוש  הבא:  החורג  לשימוש  הבקשה  את  הכוללת   .61676 רישוי: 
למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה לפאב לצריכת משקאות משכרים במקום + השמעת 

מוזיקה והופעת אומנים (עד רביעיה). מבקש היתר לעשר שנים.
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 
יפו, לכתובת  ולבנייה תל אביב  לוועדה המקומית לתכנון  זה רשאי להגיש  הנ”ל במקום 
ומספר  המדויקת  כתובתו  את  ולציין  המנומקת  התנגדותו  את  מטה,  המצוינת  המייל 
לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   15 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות  טלפון. 
בפני ועדת המשנה לתכנון ולבנייה או נציגה. בקשה לקבלת המסמכים ושליחת התנגדות 
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ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' מטלון 31, השוק 17, מרחביה 22 תל אביב גוש: 
 149 סעיף  פי  על  להקלה  בקשה  הגישו  קרקע  חלקת  דירה/או  בעלי  כי   38 חלקה:   8986

ולחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0034-031 בקשה מס': 18268. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה
2.  התקנת מעקים משוחזרים או מעקים המהווים המשך ישיר למעקים הקיימים שאינם 

לפי ת"י, בהתאם לתוספת החמישית לתקנות התכנון והבנייה.
3.  הקלה בגובה סף חלון קיים או משוחזר וגובה מעקות מרפסות קיימות או משוחזרות 

לגובה שלא יפחת מ-75 ס"מ, בהתאם לתוספת החמישית לתקנות התכנון והבנייה.
4. פטור ממרפסות שירות וממסתורי כביסה

5. בניה בתכסית מלאה לאור קווי בניין אפס בכל החזיתות
6. בקשה לפטור מחלחול מי נגר

המרפסות  קונטור  את  התואמות  קדמיות  לחזיתות  בניין  לקו  מעבר  גזוזטרות  7.  בניית 
הקיימות.

8.  הוספת 2.65 קומות מכח תמ"א 38, מעל 3 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין 
הוא 7 קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת

9. תוספת עד 6% משטח המגרש מעבר לזכויות המותרות, לצורך שיפור תכנון
תוספת של 5% משטח המגרש מעבר לזכויות המותרות, עבור התקנת מעלית  .10

תוספת 5% משטח המגרש מעבר לזכויות המותרות בשל הוספת 2 קומות.  .11
http://archive- בכתובת  המקוון  הבניין  לתיק  להיכנס  עליך  המקוונת  בבקשה  לעיון 

binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx. במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת 
15 יום מקבלת  זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה עניינית ומנומקת, תוך  מבניה 
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 של 

http://bit.ly/tlv_oppose עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה


