
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' קדושי השואה 18, תל אביב גוש: 6632 חלקה: 
473 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 2354-009 בקשה מס' 17-1823. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. שימוש ביתרת זכויות בניה מממ"דים להרחבת דירה מס' 21.
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' זכריני 5, תל אביב גוש: 6150 חלקה: 318
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0772-005 בקשה מס' 17-1581.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלת 30% בקו בניין אחורי בקומה ראשונה וקומת גג מ4.7 ל-3.3 עבור שיפור 
התכנון.

2. הקלת 40% בקו בניין אחורי בקומה ראשונה מ-4.7 ל-2.82 עבור גזוזטרא.
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' נחלת בנימין 96, תל אביב גוש: 8987 חלקה: 16
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0003-096 בקשה מס' 17-1833.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. פטור מחניה.
2. בניית ז'קוזי על הגג.

3. העברת זכויות בין הקומות.
4. פטור ממסתורי כביסה.
5. פטור ממרפסת שירות.

6. בנייה בתכסית כ 80% משטח המגרש במקום 70% בניה מותרים.
7. ביטול קומת ביניים, הפיכתה לקומה רגילה והגבהת גובה הבניין.

8. תוספת של 2.5% בניה עבור קומה נוספת על מספר הקומות המותר לפי התכנית.
9. תוספת קומה בהקלה.

10. הגדלת שטח הרצפה הכולל בשטח שלא עולה על 6% בניה המותרים.
11. תוספת קומה לפי תמא 38 על תיקוניה.

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' ידעיה הפניני 24, תל אביב גוש: 6971 חלקה: 
12 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 3547-024 בקשה מס' 17-1871. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה מנסיגה בבניית פרגולה על הגג, ובניה במרחק של 0.0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית 
הקדמית והצדדית בהתאם לסעיף 15.4 בתכנית ג-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
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' איסקוב ניסים 11, תל אביב גוש: 7073 חלקה: 
38 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 3221-011 בקשה מס' 17-1880.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הגדלת מס' יחידות הדיור בשיעור של עד 30%.
סך מספר יחידות הדיור המבוקש 9 במקום 7 המותר על פי התכנית.

2. הגדלת תכסית בנייה על הגג עד 75% משטח הגג לעומת 50% המותרים.
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' בנימין מטודלה 12, תל אביב גוש: 6637 חלקה: 
844 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0831-012 בקשה מס' 17-1892.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי לבית א ולבית ב על ידי בניה במרחק 3.6 במקום 
4 מטר.

2. הקמת בריכת שחיה בחצר בית ב במרווח צדדי במרחק 1.2 מ' מגבול המגרש.
3. הוספת 6% משטח המגרש מעל ל40% המותרים לצורך שיפור תכנון לבית א 

ולבית ב.
4. הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש לבעלי מקצועות חופשים לפי תבע

5. הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש בית א ובית בקדמי וצדדי לגובה של 1.8 מ'.
6. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי של בית א' על ידי בנייה של 4.5 מ' במקום 5 מ' 

הקבוע בתוכנית.
7. הקמת גקוזי בחצר בית א' במרווח צדדי במרחק 1.25 מ' מגבול המגרש במקום 5 מ' 

הקבוע בתוכנית.
8. תוספת של עד 5% משטח המגרש - תוספת שטחי שירות לביצוע התאמות נגישות 

לאדם עם מוגבלות לפי חוק שיוויון זכויות פרק ה1'.
9. הקלה בגובה חצרות אנגליות לגובה רצפת מרתף.

10. ניוד שטחים 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' ניסן כהן 3א-5א, תל אביב גוש: 6638 חלקה: 81
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0918-003א בקשה מס' 17-1926.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת 13 מ"ר ליח"ד קיימת לפי תמא 3/38 א.
2. תוספת 2.5 קומות לפי תמא 3/38א.

3. סגירת קומת עמודים לפי תמא 3/38/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


