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דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי 
להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
לעיין בבקשה באתר האינטרנט

יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
3. פתיחת דלתות לחדרי יציאה מחדר מדרגות.

    משותף בקומת  גג עם בנין מס' 11 לניצול מערבי של זכויות בניה לפי תב"ע ג2.
2. ביטול נסיגה מחזיתות הבינין לצורך אחידות החזיתות והמשך בניה בקיר 

    והעברתם לצורך תוספת שטח לדירה מס' 10.
1. ניצול שטחים נותרים משחרור שטחי ממ"דים בהיתר מס' 2012-065-2

הכוללת את ההקלות הבאות:
סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 1163-010 בקשה מס': 16-1147. 

גוש: 6106 חלקה: 222 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' חנה זמר 9 תל אביב

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

דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי 
להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
לעיין בבקשה באתר האינטרנט

יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
      השעה כחלון.

11. תוספת עד 20% משטח המגרש מעל לשטחי הבניה המותרים, ע"פ הוראת 
10. הקלה להפיכת קומת גג חלקית לקומה מלאה במסגרת זכויות הבניה

9. הקלה בקו בנין לבניית בריכת שחיה פרטית בקומה עליונה
8. הגבהת המבנה עד למקסימום המותר

7. ביטול נסיגה של 1.20 מ' בקומת הגג מקו מעקה חיצוני לחזית הרחוב.
6. הקלה לקו בנין אחורי בגין בניית מרפסת

5. הקלה של 10% בקו בנין אחורי לקיר ללא פתחים
4. הקלה של 10% בקו בנין אחורי

3. חצר אנגלית במפלס המרתף ברוחב של מעל ל- 1.5 מ'
2. תוספת עד 5% משטח המגרש מעל לשטחי הבניה המותרים
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל לשטחי הבניה המותרים

הכוללת את ההקלות הבאות:
סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0432-019 בקשה מס': 16-1102. 

גוש: 7499 חלקה: 34 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' כנפי נשרים 19 תל אביב

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

דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי 
להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
לעיין בבקשה באתר האינטרנט

יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
6% הקלה בשטח

הכוללת את ההקלה הבאה:
תיק בנין: 4044-060 בקשה מס': 16-1231. 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
גוש: 6135 חלקה: 47 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' רוני 60 תל אביב
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה

מ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה תל אביב יפו
בכבוד רב, דורון ספיר, עו"ד 

קבלת מודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
03-7247254. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום/

וה' משעה 08:00-13:00. ניתן לעיין בבקשה בקומה ג' חדר 309 טלפון 
ובנין ערים קומה ג' חדר 306 בימים ובשעות קבלת קהל ימים א', ב', ג' 
תכנון  אגף   ,68 גוריון  בן  בשד'  המדוייקת,  כתובתו  ולציין  המנומקת 
יפו, את התנגדותו  ולבניה תל אביב  לועדה המקומית לתכנון  להגיש 
רשאי  זה  במקום  הנ"ל  ההיתר/האישור  להוצאת  התנגדות  שיש  למי 

20,22 למגרש בניה אחד.
רח' גרשון שץ  אביב יפו בקשה לאיחוד חלקות 222, 223 בגוש 7109 
ולבניה תל  הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון 

מודעה בהתאם לסעיף 149
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו

חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי 
להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
לעיין בבקשה באתר האינטרנט

יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
- בריכת ג'קוזי במרפסת הגג.

- הקלה למרפסת בחזית האחורית ברוחב 1.20 מ'.
- הקלה למרפסת בחזית הקדמית ברוחב 1.50 מ'.

הכוללת את ההקלות הבאות:
תיק בנין: 0140-005 בקשה מס': 16-0633. 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
גוש: 6926 חלקה: 45 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' החרמון 5 תל אביב
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה

דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי 
להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
לעיין בבקשה באתר האינטרנט

יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
- הגבהת בנין מ- 7.5 ל- 8.5 מ' )ב- 100(

- הגגדלת תכסית בניה בגג מ- 50% ל- 55%
- הגבהת מעלית ב- 45 ס"מ

הכוללת את ההקלות הבאות:
סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 3143-013 בקשה מס': 16-1183. 

גוש: 8994 חלקה: 48 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' העגור 13 תל אביב

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

דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי 
להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
לעיין בבקשה באתר האינטרנט

יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
3. הצמדת הבניה למעקה של גג.

2. הקטנת נסיגת חדר על הגג מקו חיצוני של מעקה מ- 200 ס"מ ל- 140 ס"מ
    לדירת דופלקס בקומות 4 ו- 5.

1. הקלה לתכנית עיצוב ארכיטקטוני לכל הבנין בענין התייחסות לחדרים על הגג 
הכוללת את ההקלות הבאות:

פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 2199-020 בקשה מס': 16-1186. 
גוש: 6625 חלקה: 1112 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' ויינשל 19 תל אביב
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה

סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה
דורון ספיר, עו"ד 

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי 
להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
לעיין בבקשה באתר האינטרנט

יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
7. הגבהת גדרות ל- 2.5 מ'

6. ביטול נסיגה בבניה חלקית בגג כלפי רח' נבטים מ- 2.5 ל- 0
5. הגבהת שער כניסה לחניה ח 3.4 מ'

4. הקלה בצפיפות בשיעור של 30% עפ"י תקנת ש.ב.ס מ- 2 יח' ל- 3 יח'
3. הגבהת מעלית מתקרת גג עליון ב- 45 ס"מ

2. הקלה בגובה הבנין ב- 77 ס"מ מעבר לגובה המותר
1. הגדלת תכסית בניה בגג מ- 50% ל- 75%

הכוללת את ההקלות הבאות:
תיק בנין: 3114-002 בקשה מס': 16-1107. 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
גוש: 7428 חלקה: 7 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' נבטים 2 תל אביב
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה

סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה
דורון ספיר, עו"ד 

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי 
להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
לעיין בבקשה באתר האינטרנט

יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
3. שימוש במרתף הצמוד למשרד מקצוע חופשי לבעלים תכ' ע-1

2. הגדלת שטח מרתף קיים לפי תב"ע 1821 - לשיפור איכות הדיור
1. המרת שטח מחלל גג רעפים מוגבה לפי ג-1 - שיפור איכות הדיור לקומה א'

הכוללת את ההקלות הבאות:
תיק בנין: 0829-012 בקשה מס': 16-1130. 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
גוש: 6623 חלקה: 554 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' פתחיה מרגנשבורג 12 תל אביב
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה


