
תל אביב

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
לדיון בפני הועדה הנ"ל.

http://bit.ly/tlv_oppose. התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה 
באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
באתר האינטרנט: www.tel-aviv.gov.il/review. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה 
6. הקלה בקו בניין אחורי ב- 40%.
5. הקלה בקו בניין קדמי ב- 40%.

4. הקלה בגין תוספת כמותית.
3. הקלה בגין מעלית.

2. המרת שטחי שירות בשטח עיקרי.
1. סה"כ זכויות בניה.

והבניה. תיק בנין: 0956-053 בקשה מס' 16-0555. הכוללת את ההקלות הבאות:
584 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' גור )מוטה( מרדכי 53, תל אביב גוש: 6627 חלקה: 
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
לדיון בפני הועדה הנ"ל.

http://bit.ly/tlv_oppose. התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה 
באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
באתר האינטרנט: www.tel-aviv.gov.il/review. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה 
- מערבית.

1. הקלה מנסיגה בבניה על הגג ובניה במרחק של 0 מטר, במקום 1.2 מטר בחזית צדדית 
תיק בנין: 3510-004 בקשה מס' 16-0626. הכוללת את ההקלות הבאות:

כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' מלבי"ם 4, תל אביב גוש: 6972 חלקה: 167

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

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
לדיון בפני הועדה הנ"ל.

http://bit.ly/tlv_oppose. התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה 
באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
באתר האינטרנט: www.tel-aviv.gov.il/review. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה 
14. הקמת עוגנים זמניים לצרכי חפירה.

לפי תכנית.
13. הגדלת תכסית קומת הגג ל- 67.7% משטח הקומה הטיפוסית במקום 50% המותרים 

תכנית.
12. הגדלת תכסית קומה טיפוסית ל- 42.9% משטח המגרש במקום 32% המותרים לפי 

11. הגדלת תכסית קומת המרתף ל- 85.0% - לאפשר מתן פתרון חניה תת-קרקעי במגרש.
10. פטור ממרפסות שירות לצורך שיפור דיור.

מן המרווח המותר.
9. הבלטת גזוזטרות לחזיתות קדמיות בשיעור של 1.6 מ' לקו הבניין המותר, המהווה 40% 

8. הגבהת בנייה בקומת הקרקע לגובה של 3.30 מ' במקום 2.3 מ' המותרים לפי תכנית.
7. הגבהת בנייה על הגג לגובה של 3.30 מ' במקום 2.5 מ' המותרים לפי תכנית.

6. ביטול קומת עמודים מפולשת ע"י בניית קומת קרקע חלקית.
מ', ע"פ תב"ע 540.

5. בנייה בקו בניין צדדי )2( עבור הקמת בניין חדש מכוח תמ"א 38, ובנייה במרחק של 0.0 
מ' במקום 4.6 מ'.

4. חריגה בקו בניין צדדי )1( עבור הקמת בניין חדש מכוח תמ"א 38, ובנייה במרחק של 3.0 
הכול תוספות של 325 מ"ר עבור 13 יח"ד.

3. תוספת בנייה עד 25 מ"ר מכוח תמ"א 38, לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. סך 
יח"ד סך הכול.

2. תוספת 16 יח"ד מכוח תמ"א 38, ל-9 יח"ד המותרות על פי תכנית, ובניית מבנה בן 25 
המותרות ע"פ תכנית.

וקומת גג חלקית במקום 6 קומות )כולל קומת עמודים מפולשת( ובנוסף קומת גג חלקית 
1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 38 בן 8 קומות )כולל קומת קרקע( 

תיק בנין: 0525-018 בקשה מס' 16-0603. הכוללת את ההקלות הבאות:
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' קליי 18, תל אביב גוש: 6108 חלקה: 358
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.

טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני 
פקס מספר:03-7241955, את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר 

להגיש לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, או באמצעות 
השעות )8:00-12:00(. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה רשאי 
הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 325 בשעות קבלת קהל, ימים א'-ה' בין 
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה 

מבוקש שימוש חורג לצמיתות.
מהמלון הצמוד שנמצא בכתובת נחמני 25 בכל קומות המבנה. שטח העסק הינו 2,561 מ"ר.

שימוש חורג מהיתר ממגורים למגורים+ השכרת דירות למטרת נופש בכפוף לקבלת שירותים 
תיק בנין: 790-003. תיק רישוי: 66197. הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא:

כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב - יפו בקשה לשימוש חורג.
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' נחמני 23, תל אביב גוש: 7453 חלקה: 11

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

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.

טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני 
פקס מספר:03-7241955, את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר 

להגיש לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, או באמצעות 
השעות )8:00-12:00(. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה רשאי 
הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 325 בשעות קבלת קהל, ימים א'-ה' בין 
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה 

מ"ר. סה"כ שטח העסק 86.8 מ"ר. מבוקש שימוש חורג עד ליום 31.12.2018.
הגשה, אולם ישיבה( בשטח של 63.6 מ"ר ובגלריה )מחסן, מעבר ושירותים( בשטח של 23.2 

עד 50 מנות, משלוחים עד ל- 3 קטנועים, בקומת קרקע באולם בנק בהיתר )משבח, אזור 
 TAKE AWAY ,סלטים, כריכים, מיצים טבעיים   לרבות צריכת משקאות משכרים במקום

שימוש חורג מאולם בנק בהיתר לעסק של בית אוכל להכנת תבשילי סויה וירקות, מרקים, 
0788-035. תיק רישוי: 18987. הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא:

771 כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב - יפו בקשה לשימוש חורג. תיק בנין: 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' שד' שאול המלך 35, תל אביב גוש: 6111 חלקה: 

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

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
לדיון בפני הועדה הנ"ל.

http://bit.ly/tlv_oppose. התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה 
באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
באתר האינטרנט: www.tel-aviv.gov.il/review. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה 
הקרקע.

3. הרחבת דירות ללא רצף - הרחבת דירה בקומה א בלבד, ללא הרחבת הדירה בקומת 
2. חריגה מקו בניין לשם הקמת ממ"ד.

1. הקלה כמותית, תוספת עד 6% משטח המגרש.
תיק בנין: 0984-006 בקשה מס' 16-0682. הכוללת את ההקלות הבאות:

כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' רדינג 6, תל אביב גוש: 6772 חלקה: 55
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

.http://bit.ly/tlv_oppose עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של 

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 
.www.tel-aviv.gov.il/review :באתר האינטרנט

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה 
7. גדר קדמית בגובה של 1.80 מ'.

המגרש במקום 8 מ' הקבוע בתכנית.
6. בניית חדר מכונות תת קרקעי לבריכה לא גבוה מ-1.80 מ', במרחק 1.70 מ' מגבול 

5. הקלה בקו בניין אחורי 10%.
מ' ועומקה 3.70 מ'.

4. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי המזרחי במרחק של 2 מ' מגבול מגרש, שרוחבה 3.04 
3.98 מ' ועומקה 3.70 מ'.

3. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי הדרומי במרחק של 0.5 מ' מגבול מגרש, שרוחבה 
מ' הקבוע בתכנית.

2. הקמת בריכת שחייה בחצר במרווח אחורי במרחק 1.53 מ' מגבול המגרש במקום 8.00 
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל- 32.5% המותרים.

תיק בנין: 0900-034 בקשה מס' 16-0666. הכוללת את ההקלות הבאות:
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' בניהו 34, תל אביב גוש: 6335 חלקה: 77
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.

טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני 
פקס מספר:03-7241955, את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר 

להגיש לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, או באמצעות 
השעות )8:00-12:00(. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה רשאי 
הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 325 בשעות קבלת קהל, ימים א'-ה' בין 
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה 

מבוקש שימוש חורג עד ליום 31.12.2020. 
)מכון יופי, פדיקור, מניקור( בשטח של 35.5 מ"ר. סה"כ שטח העסק 82 מ"ר.

קרקע )אולם מספרה ושירותים( בשטח של 46.5 מ"ר ובגליה שלא נמצא לגביה היתר בניה 
שימוש חורג מבית מלאכה בהיתר לעסק של מכון יופי, פדיקור ומניקור, מספרה, בקומת 

תיק בנין: 140-019. תיק רישוי: 63729. הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא:
97 כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב - יפו בקשה לשימוש חורג.

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' פינס 12 פ. החרמון 19, תל אביב גוש: 6926 חלקה: 
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.

טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני 
פקס מספר:03-7241955, את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר 

להגיש לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, או באמצעות 
השעות )8:00-12:00(. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה רשאי 
הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 325 בשעות קבלת קהל, ימים א'-ה' בין 
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה 

מ"ר. מבוקש שימוש חורג לצמיתות.
נמצא לגביה היתר בניה בשטח של 16.61 מ"ר )כניסה מחצר(. סה"כ שטח העסק 162.21 
חורג(, בדירת מגורים בשטח של 101.60 מ"ר )כניסה מרח' שינקין( ובסככה )מחסן(, שלא 
)אולם, מחסנים, שירותים( בקומת קרקע בחנויות בשטח של 46 מ"ר )לא מהווה שימוש 
)מינימרקט( מכירת מיני בצק מוקפא וירקות קפואים, מכירת בשר, עופות ודגים קפואים 

שימוש חורג מדירת מגורים וממבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה לעסק של מכולת 
18-054. תיק רישוי: 24070. הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא:

כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב - יפו בקשה לשימוש חורג. תיק בנין: 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' שינקין 54, תל אביב גוש: 6934 חלקה: 2

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

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
לדיון בפני הועדה הנ"ל.

http://bit.ly/tlv_oppose. התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה 
באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
באתר האינטרנט: www.tel-aviv.gov.il/review. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה 
6. תוספת בריכת שחיה על פי תב"ע 2754.

5. הקלה בגובה גדרות מעל 1.50 מ' פרט לגדר קדמית.
4. ניצול זכויות מכוח תמ"א 38 הכוללות 25 מ"ר )כולל ממ"ד(.

לכיוון צפון.
3. הקלה מנסיגה בבניה על הגג על ידי בניה במרחק 0.90 מ' במקום 1.20 מ' בחזית צדדית 

המותרים. 
2. חריגה של עד 10% מקו בנין צדדי על-ידי בניה במרחק של 3.6 מ' במקום 4.00 מ' 

הבניינים באותו קטע רחוב, מצומת לויטה עד צומת נמירובר.
1. הקלה מקו בנין קדמי ובניה במרחק של 4 מ' מגבול המגרש, לפי הקו בו בנויים רוב 

תיק בנין: 0926-016 בקשה מס' 16-0610. הכוללת את ההקלות הבאות:
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' קרפל ליפא 16, תל אביב גוש: 6638 חלקה: 535
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
לדיון בפני הועדה הנ"ל.

http://bit.ly/tlv_oppose. התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה 
באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
באתר האינטרנט: www.tel-aviv.gov.il/review. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה 
1. בניה שלא ברצף - הרחבת דירה בקומה א ללא הרחבה בקומת הקרקע לצורך בניית ממ"ד.

תיק בנין: 0903-077 בקשה מס' 16-0560. הכוללת את ההקלות הבאות:
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' ק"ם 77, תל אביב גוש: 6336 חלקה: 583
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
הודעה זו ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.

את כתובתו המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום 
הגברת מירי אהרון, או באמצעות פקס מספר:03-7241955, את התנגדותו המנומקת ולציין 

אישור הנ"ל במקום זה רשאי להגיש לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי 
קבלת קהל, ימים א'-ה' בין השעות )8:00-12:00(. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/

הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 325 בשעות 
עד ליום 31.12.2020. בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור 

של חלקה 76 בשטח של 260 מ"ר )שטח העסק בסה"כ - 666 מ"ר(.  מבוקש שימוש חורג 
העסק מבקשים לסדר בשתי חלקות: בחלקה 78 בחניון לשעבר בשטח של 406 מ"ר ובחלק 

שימוש חורג מת.ב.ע לחניון במגרש ששטחו 667 מ"ר ל- 23 כלי רכב )מהם 1 לנכים(. את 
והבניה. תיק בנין: 222-009 בקשה מס' 2527. הכוללת את השימוש החורג הבא:

כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה לשימוש חורג על פי סעיף 149 לחוק התכנון 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' שער ציון 9, תל אביב גוש: 6962 חלקה: 76, 78

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

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
הודעה זו ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.

כתובתו המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום 
מירי אהרון, או באמצעות פקס מספר:03-7241955, את התנגדותו המנומקת ולציין את 
הנ"ל במקום זה רשאי להגיש לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת 
ימים א'-ה' בין השעות  )8:00-12:00(.  במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור 
בבקשה הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 325 בשעות קבלת קהל, 

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 
מ"ר. מבוקש שימוש חורג לצמיתות.

רוצים בק. קרקע בחזית במקום חלק מאולם תעשיה עפ"י היתר הבניה בשטח של 22.5 
הכנת ומכירת מיצים טבעיים )גזר ותפוזים שטופים( ללא ישיבה במקום. את העסק 

מוכנים ממקור מאושר+ מכירת סלטים ארוזים, מכירת תה וקפה ללא מקומות ישיבה. 
משקאות קלים ללא אלכוהול, שלגונים ודברי מאפה באריזות סגורות + מכירת כריכים 

החורג הבא: שימוש חורג מחלק מאולם תעשיה לעסק של קיוסק- מכירת ממתקים, 
לשימוש חורג. תיק בנין: 644-120. תיק רישוי: 66273. הכוללת את הבקשה לשימוש 
גוש: 7094 חלקה: 6 כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב - יפו בקשה 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' אלון יגאל 120 פינת תוצרת הארץ 1, תל אביב
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה


