
תל אביב
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

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו 
בקשה לשימוש חורג ברחוב: מתחם יריד המזרח 16 תל אביב

גוש: 6964 חלקות: 68,69,102,72 תיק רישוי: 67061
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג מאולם על פי היתר 
בניה לעסק של פאב - משקאות משכרים - הגשתם לצריכה במקום הגשתם, 
בהיתר  באולם  במקום.  לצריכה  משכרים  משקאות  הגשת  לרבות  מסעדה, 

בשטח של 135 מ"ר. מבקש היתר עד ליום 31.12.2027 )"1040 בירגרטן"(
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 345 בשעות 
קבלת קהל, ימים א,ב,ג,ה בין השעות 08:00-13:00. ביום ד' - אין קבלת קהל.

במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ”ל במקום זה רשאי להגיש 
או  אהרון,  מירי  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה 

באמצעות פקס’ מספר: 03-7241955. מייל:
miri_a@mail.tel-aviv.gov.il. 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. 

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

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו 
בקשה לשימוש חורג ברחוב: קהילת סלוניקי 11 תל אביב

גוש: 6625 חלקה: 1050 תיק בניין: 0850-011 תיק רישוי: 64314
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג מתעשיה לעסק של 
איפור קבוע. מכון יופי - שעווה והסרת שיער וטיפולי פנים קוסמטיים )איפור(. 
פדיקור ומניקור. בקומה א' באולם תעשיה לפי היתר בניה בשטח של 67 מ"ר. 

מבקש היתר עד ליום 31.12.2027 )"דרמאור"(
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 345 בשעות 
קבלת קהל, ימים א,ב,ג,ה בין השעות 08:00-13:00. ביום ד' - אין קבלת קהל.

במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ”ל במקום זה רשאי להגיש 
או  אהרון,  מירי  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה 

באמצעות פקס’ מספר: 03-7241955. מייל:
miri_a@mail.tel-aviv.gov.il. 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. 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' ויזל 4 תל אביב
גוש: 6215 חלקה: 191 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 

על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0276-004 בקשה מס': 17-0890. 

הכוללת את ההקלה הבאה: מעלית חיצונית עם שתי תחנות בלבד. 
הסבה - יתר הדירות אינן מעוניינות במעלית

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
רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 

אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות   .http://bit.ly/tlv_oppose

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' חביבה רייך 6 תל אביב
גוש: 7090 חלקה: 100 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 

על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0537-025 בקשה מס': 17-1109. 

הכוללת את ההקלה הבאה:
הקלה 6% משטח המגרש.

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
רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 

אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות   .http://bit.ly/tlv_oppose

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

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

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו 
בקשה לשימוש חורג ברחוב: נחלת בנימין 29 תל אביב

גוש: 7460 חלקה: 9 תיק בניין: 0003-029 תיק רישוי: 16397
משותפת  מחצר  חורג  שימוש  הבא:  החורג  לשימוש  הבקשה  את  הכוללת 
עורפית של המבנה למקומות ישיבה עבור עסק של מסעדה כולל הכנת פירות 
צריכת  לרבות  ומוקפא  מוכן  מבצק  מאפה  דברי  והגשת  אפייה  כולל  ים, 
ומחסן  שירותים  מטבח,  בחנות  קרקע  בק.   )1 במקום.  משכרים  משקאות 
 34 ישיבה בשטח  בגלריה אולם   )2 - לא מהווה שימוש חורג.  70 מ"ר  בשטח 
מ"ר - לא מהווה שימוש חורג. 3( שימוש חורג מחצר משותפת בעורף המבנה 

עבור מקומות ישיבה של העסק בשטח 60 מ"ר. סה"כ שטח העסק 163 מ"ר.
מבקש היתר עד ליום 31.12.2021 )"ביצ'יקלטה"(

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 345 בשעות 

קבלת קהל, ימים א,ב,ג,ה בין השעות 08:00-13:00. 
ביום ד' - אין קבלת קהל.במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ”ל 
יפו, לידי  ולבניה תל אביב  במקום זה רשאי להגיש לועדה המקומית לתכנון 

הגברת מירי אהרון, או באמצעות פקס’ מספר: 03-7241955. מייל: 
miri_a@mail.tel-aviv.gov.il. 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. 

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

אביב-יפו  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
בקשה לשימוש חורג ברחוב: שד' תרס"ט 7 פינת חיסין 28 תל אביב

גוש: 6904 חלקה: 48 תיק בניין: 0343-007 תיק רישוי: 13361
לעסק  בהיתר  מגרג'  חורג  שימוש  הבא:  החורג  לשימוש  הבקשה  את  הכוללת 
של מכירת לחם ודברי מאפה מוכנים )קרואסונים ובורקסים(, מכירת קפה ותה 
מ"ר.   22.55 של  לכביסה בשטח  בגדים  עסק של קבלת  וכן  פעמיים  חד  בכוסות 

מבקש היתר עד ליום 31.12.2021 )"המוציא לחם"(
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 345 בשעות 
קבלת קהל, ימים א,ב,ג,ה בין השעות 08:00-13:00. ביום ד' - אין קבלת קהל.
להגיש  רשאי  זה  במקום  הנ”ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  ויש  במידה 
או  אהרון,  מירי  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה 
 .miri_a@mail.tel-aviv.gov.il מייל:   .03-7241955 מספר:  פקס’  באמצעות 
את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות 
ועדת  בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה 

המשנה לתכנון ולבניה או נציגה. 


