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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד סנה משה 73 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 84/6615
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 2218-073  הגשה מס` 11210
לשימוש חורג: שימוש חורג מ דירה וגן ילדים שקיבל היתר שימוש חורג וכעת מבוקש 
היתר חדש  . שטח הגן 75 מ"ר. שטח הדירה 77 מ"ר.  ל שימוש חורג מעורב ממגורים 

לגן ילדים בחלק מבניין מגורים חד קומתי לתקופה של 10 שנים . עד 25 ילדים גילאים 
חצי שנה עד שלוש וחצי בשטח של 75 מ"ר. מבוקש שימוש חורג לתקופה של 10.

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.שימוש חורג מהיתר מ מגורים לשימוש של גן ילדים בחלק מבניין המגורים  חד 

   קומתי קיים לתקופה של 10
2.בניית גדר בגובה 2 מ' בגבול חלקה בחזית אחורית

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 וולפסון 43 , העליה 27 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
9020/4 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק 

התכנון והבניה. תיק בנין: 0005-027  הגשה מס` 15797התכנון והבניה. תיק בנין: 0005-027  הגשה מס` 15797
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הקלה לשינוי קו בינוי מערבי מעל המבנה לשימור מ 21 מטר, ל 28.5 מטר, והגדלת 
   תכסית לתוספת קומות נוספות

2.הקלה לניוד שטחים מעל הקרקע לתת קרקע
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 שביל צויפל 7 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6150/627
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 1042-007  הגשה מס` 15727
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 510 מ' במקום 
   540 מ' המותר

2.נסיגה בקומה העליונה במרפסת קדמית 190 במקום 200
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 דרך דיין משה 34 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
7423/2,7423/3,7423/4 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0758-032  הגשה מס` 14963
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הגבהת הבניין עד לגובה של 95.53 מ' לעומת 95.72 מ' המותרים על פי תכנית
2.תוספת 3 קומות ו-12 יח"ד לא כולל קומה טכנית

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 59 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 7091/187
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0088-059  הגשה מס` 16973 לשימוש חורג: שימוש חורג מ מגורים 
ל מגורים מעורב עם מרפאת שיניים בשטח של 22 מ"ר. מבוקש שימוש חורג לתקופה 

של 999. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.שימוש חורג מהיתר מ מגורים לשימוש של חדר אחד עבור מרפאת שיניים בתוך דירה 
   לתקופה של שנים/לצמיתות

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 פרזון 3 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6134/223
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 1029-003  הגשה מס` 13744
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הוספת 2 קומות מכח תמ"א 38, מעל 4 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין הוא 
   6 קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת

2.הוספת 6 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 39 יח"ד
3.הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 25 מ"ר בכל הקומות

4.הקטנת קו בניין צדדי מ 2.7 עד 2.5 מ' עבור הקמת ממ"ד מכוח תמ"א 38 בכיוון דרום
5.תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 140 מותרים, לצורך שיפור תכנון

6.הגבהת גדר במרווח האחורי מ-1.5 מ' ועד ל-1.8 מ' לטובת יישום מסתור אשפה
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 הלסינקי 17 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6108/232
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0505-017  הגשה מס` 15924
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי/אחורי/קדמי ובנייתו במרחק של 0.11 
   מ' במקום 4 מ' 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 התבור 44 , רבינוביץ שפ"ר 11 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6918/41 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0130-011  הגשה מס` 15209
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 6.5 קומות
2. תוספת יחידות דיור מכח תמ"א 38

3. הרחבת דיור מכח תמ"א 38
4. תוספת 1.5 קומות מכוח תמ"א 38

5. מלוי קומת קרקע מכח תמ"א 38
6. קווי בניין צדיים של 3 מ' מכח תמ"א 38
7. קומת גג בתכסית 65% מכוח תמ"א 38

8. 6% תוספת לאחוזי הבנייה
9. 5% תוספת לאחוזי הבנייה

חלוקה שווה של השטחים המותרים בין הקומות . 10
צפיפות - 30% תוספת יחידות דיור לפי שבס . 11

הבלטת המרפסות 1.20 מ' בקווי בניין קדמיים . 12
פטור ממרפסות שירות  .13

עצירת המעלית בקומת הגג  .14
פרגולה מבטון בגובה התקרה בקומת הגג . 15

ג'קוזי במרפסת קומת הגג . 16
הגדלת תכסית מרתף ל-85% . 17

מרתפים, שטחים טכניים וח. אשפה משותפים בזיקת הנאה עם המגרש השכן גוש   .18
6918 חלקה 40 )בית העמודים(

הבלטת קומת המרתף מעבר לתכסית הבניין הקיים עבור חניה  .19
שימוש בעוגנים לתמיכת החפירה  .20

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 אליוט ג'ורג' 3 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 7430/24
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0062-003  הגשה מס` 15028
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.שינוי במתקן חניה אוטומטי תת קרקעי במרווח צד.
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 ראב"ד 18 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6973/15
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 3534-018  הגשה מס` 16439
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0.0 מ' במקום 2.0 מ' בחזית אחורית
2.הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0.0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית צדדית

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 נוה שאנן 51 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6944/22
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0038-051  הגשה מס` 16167
לשימוש חורג: שימוש חורג מ שימוש חורג  ממשרד למגורים כלפי היתר במחצית 

העורפית של קומת הקרקע.
דירת מגורים  עם כניסה מהחצר, ללא כניסה מתוך חדר המדרגות המשותף

ל שימוש חורג ממשרד למגורים. הנכס נמצא בקומת קרקע בעורף הבניין. בשטח של 
55.7 מ"ר. מבוקש שימוש חורג לתקופה של 999.

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.שימוש חורג מהיתר מ משרד לשימוש של דירה לתקופה של לצמיתות

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

 חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו - מודעה בהתאם לסעיף 149

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו בקשה 
לאיחוד וחלוקה מחדש בגוש 6616 חלקה 26 ובגוש 6615 חלקה 6 רחוב קרית שאול 2 

פינת משה סנה 45 ת"א.
למי שיש התנגדות להוצאת ההיתר/האשור הנ"ל במקום זה רשאי להגיש לועדה 
המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו 

המדוייקת, בשד' בן גוריון 68, אגף תכנון ובנין ערים קומה ג' חדר 306 בימים ובשעות 
קבלת קהל ימים א', ב', ג', וה' משעה 8:00-13:00. ניתן לעייל בבקשה בקומה ג' חדר 
309 טלפון 03-7247254 ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום/קבלת 

מודעה זו תובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל. 
בכבוד רב, דורון ספיר, עו"ד מ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה

תל-אביב-יפו

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד ליב בן שרה 1 , שבטי ישראל 81 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 7045/103 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 3007-081  הגשה מס` 15214
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הוספת 2.65 קומות מכח תמ"א 38, מעל 4 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין 
   הוא 7.5 קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת

2.הקטנת קו בניין צדדי מ 2.40 עד 2.00 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ"ד/ מרפסת 
   בכיוון לכיוון מזרח

3.הקטנת קו בניין צדדי מ 2.40 עד 2.00 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ''ד בכיוון 
   צפון

4.הקטנת קו בניין צדדי מ 2.40 עד 0 מ' עבור עבור מכפיל חניה בכיוון צפון
5.גובה פרגולה 3.21 מ' בממקום 2.4 מ' בקומה שישית וחמישית.

6.גובה קומות חדשות 3.23 מ' במקום 3.00 מ'
7.הגדלת תכסית בניה על הגג עד 65 % משטח הגג, לעומת 50 % המותרים

8.סגירת הקומה המפולשת להרחבת הלובי ויצירת 2 דירות גן חדשות
9.תוספת שטח להרחבת הדירות הקיימות

10.תוספת 12 יח''ד
11.תוספת 8 יח''ד בקומות חדשות 4,5

12.תוספת 2 יח''ד בקומה 6
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 שבתאי 21 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6135/70
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 4065-021  הגשה מס` 14588
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הקלה בקו בנין צדדי בקומה ראשונה
2.חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 4.5 מ' במקום 5 מ' 

   המותר
3.הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית אחורית

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

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
מודעה לפי תקנה 2 ב)3( לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( 

תש"ל-1970
הריני מודיע בזאת, כי אני עומד להגיש בקשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

תל אביב-יפו לתוספת בנייה. ברחוב שבתאי 21 גוש 6135 חלקה 70 תקי בניין מס' 
40650210. כל מי שיש לו זכויות בנכס האמור לעיל ומתנגד לבנייה, יודיע על כך, 

בצירוף כתובתו המדוייקת, למזכירות מחלקת רישוי בנייה, בתוך 14 יום מתאריך 
פרסום מודעה זו. המתנגד יציין במכתבו שהתתנגדות מוגשת לפי סעיף 2 ב' לתקנות.

שם מבקש הבקשה: אבאים יבגני

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: לבנדה 46, תל אביב גוש: 6977 חלקה: 88-89 תיק רישוי: 

67392 הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממסחר לעסק של: 
אכסניה. מבקש היתר לצמיתות. 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


