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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד שדרות ושינגטון 25, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7084 /110 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 3558-025 הגשה מס' 21874
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. שינוי בצורת מבנה הגג (על בסיס חישוב מגדלון) ללא תוספת שטח או נפח מעבר 
.B למותר על בסיס תכנית יפו    

2. הקלה לגובה המבנה ל- 25 מ' מתוקף חישוב גובה מבנה לפי תכנית יפו B ולפי רוחב 
    דרך שדרות וושינגטון 20 מטר, במקום חישוב גובה מבנה לפי רוחב דרך 19.8 מטר.
3. הקלה לשינוי הנסיגה הדרושה בחזית אחורית מגובה 8 מ' עד גובה 10.75 מ' על פי 

.B נסיגות ביחס 1:2 מתכנית יפו    
4. הקלה לקו בניין אחורי חלקי בשיעור של 40% (1.60 מ').

5. הקלה לקו בניין אחורי בשיעור של 40% (1.60 מ') עבור מרפסות.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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

הודעה בענייני תכנון 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 כסלו 6 גוש 6034 חלקה 3.
כל מי שיש לו זכויות בנכס האמור לעיל ומתנגד לבנייה, יודיע על כך, בצירוף כתובתו 

המדויקת, למזכירות מחלקת רישוי בנייה, בתוך 14 יום מתאריך פרסום מודעה זו. המתנגד 
יציין במכתבו שההתנגדות מוגשת לפי סעיף 2 ב' לתקנות. 

שם מבקש הבקשה: חיים שטיינר, איתמר שטיינר, שרה לוי. 

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד כפר גלעדי 37, וולפסון 13, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7425 /39 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0033-013 הגשה מס' 18870

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. חריגה בקו בניין צדדי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 ,ובניה במרחק של 

    2.80 מ' במקום 3.00 מ'.
2. הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב עד 13 מ"ר בכל הקומות

3. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 7 קומות במקום 4 
    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד השוק 33, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 8990 /10 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0176-033 הגשה מס' 20024

לשימוש חורג: שימוש חורג מ מלאכה ל דירת מגורים בשטח של 170.14 מ"ר. מבוקש 
שימוש חורג לתקופה של 999.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. שימוש חורג מהיתר מ אולם המלאכה בשטח של 170.14 מ''ר לשימוש של דירת 
    מגורים לתקופה של צמיתות.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד אידלסון 16 א, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6910 /63 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0109-016 הגשה מס' 19596
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה לממדים מעבר לקו בנין צדדי3 מ, 30%. 
2. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0.00 מ' במקום 1.20 מ' בחזית 

    הקדמית/אחורית/צדדית.
3. הוספת 1.65 קומות מכח תמ"א 38, מעל 4 הקומות הקיימות. סך כל הקומות 

    בבניין הוא 5.65 קומות, כולל קומת קרקע מלאה.
4. תוספת 2 יחידות דיור מכח תמ"א 38, ל 6 דירות יחידות הדיור המותרות על פי 

    תכנית, ובניית מבנה בן 8 יחידות דיור סך הכל.
5. תוספת מרפסות בחזית צדדית מזרחית מעבר לקו בנין צדדי (3מ) 40%.

6. תוספת עד 25 מ"ר לדירות קיימות ולדירות חדשות הכוללות ממ"דים וחדרי שינה.
7. ביטול חדרים על הגג ובניית 2 דירות חדשות במסגרת תמא 38 3.

8. מגדל ממדים עד קו בנין צדדי של 2.00 מ ע"פי הוראות התמא.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 לתכנון ולבנייה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג ברחוב: הדייגים 6 גוש: 7028ש' חלקה: 108 תיק רישוי: 50134. הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממבנה שלא נמצא לגביו היתר בנייה למזנון 
מבקש היתר עד ליום 31.12.2027. 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 הנ"ל במקום זה רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה תל אביב יפו, לכתובת המייל המצוינת מטה, את התנגדותו המנומקת ולציין את 
כתובתו המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום 

הודעה זו ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבנייה או נציגה. קבלת קהל בתיאום 
מראש בטלפון: 03-7247092, 03-7247091, 03-7247044. בקשה לקבלת המסמכים באמצעות 

ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il הדוא"ל
דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד משמר הגבול 24, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6628 /562 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0946-024 הגשה מס' 22050

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. ניוד 7.5% מקומה א לקומת קרקע.

2. חפירת חצר מונמכת במרווח אחורי במרחק של 3.47 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 
    1.50 מ' ועומקה 3.32 מ'.

3. חפירת חצר מונמכת במרווח צדדי במרחק של 1.54 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 1.50 
    מ' ועומקה 3.32 מ'.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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 לתכנון ולבנייה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג ברחוב: מנשה בן ישראל 23 גוש: 6975 חלקה: 4 תיק רישוי: 67475 הכוללת 
את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג למרכול מבקש היתר עד ליום 31.12.2027. 

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 הנ"ל 

במקום זה רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב יפו, לכתובת המייל 
המצוינת מטה, את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון. 

ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני ועדת 
המשנה לתכנון ולבנייה או נציגה. קבלת קהל בתיאום מראש בטלפון: 03-7247092, 

03-7247091, 03-7247044 בקשה לקבלת המסמכים באמצעות הדוא"ל
ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il

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

הוועדה המקומית לתכנון ובניה – עיריית תל אביב – יפו - הודעה בדבר הגשת בקשה 
להיתר לפי תקנה 36 (ד) (2) לתקנות תכנון ובניה (רישוי בניה), התשע"ו - 2016

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה ל (יש לפרט את מהות הבקשה באופן מלא): לפי תקנה 36ב לתקנות התכנון והבניה 

(בקשה להיתר תנאיו ואגרות) הננו להודיעך, כי בתאריך 29/12/2021 הוגשה בקשה להיתר 
הנדונה ע"י אסיאג יזמות ובנייה בע"מ, אסיאג אליהו לכמות קומות לתוספת: 2, כמות 

יח"ד לתוספת: 5, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, מספר בקשה: 21928 שם המבקש/
ים: אסייג יזמות ובנייה בעמ כתובת הנכס: הירקון 242, תל אביב גוש: 6960 חלקה: 12 
מגרש: הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: נכסי הירקון 242 

בע''מ ומארקדאל פרוטרטיס ס.א ואשר הינה/ם חלק מבעלים בחלקה זו, ועשו מאמץ סביר 
להשיגם, מפורסמת בזאת הודעה זו. במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך 

להגיש את התנגדותך בצורה עניינית ומנומקת למחלקת הרישוי בתוך 15 יום מקבלת פניה 
זו. במכתב ההתנגדות יש לפרט את מספר הבקשה, נימוקי ההתנגדות, שם מלא וברור, 
כתובת,  מספר טלפון ודואר אלקטרוני. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה 

באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור 
http://bit.ly/tlv_oppose לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx :בכתובת
בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבנייה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג ברחוב: מסילת ישרים 80, תל אביב גוש: 6973 חלקה: 211 תיק רישוי: 11689 

הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא 
לגביו היתר בניה לנגריה בשטח של 164 מ"ר וחדר לא מקורה בשטח של 9 מ"ר. סה"כ שטח 

העסק 173 מ"ר. מבקש היתר עד ליום 31.12.2032. 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 הנ"ל במקום זה רשאי להגיש לוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב יפו, לכתובת המייל המצוינת מטה, את התנגדותו 

המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום 
מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבנייה או נציגה.

קבלת קהל בתיאום מראש בטלפון: 03-7247092, 03-7247091, 03-7247044 בקשה לקבלת 
 .ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il  המסמכים באמצעות הדוא"ל

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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד מיכה 14, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6961 /90 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0245-014 הגשה מס' 21626

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקמת מתקן חניה מתרומם מעל פני הקרקע.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 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

Dummy Text


