
ה י נ ב ו ן  ו נ כ ת ן  י י נ ע ב ת  ו ע ד ו ה   
תל אביב

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

הועדה הנ"ל.
בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות 
.http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

שבאתר  אינטרנטי   טופס  באמצעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת 
התנגדותו  להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו 
שיש  במידה   .www.tel-aviv.gov.il/review האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 

7. הבלטת פיר מעלית מחוץ לקו בנין קיים במרווח צד.
6. הבלטת ממ"דים עד 3.00 מ' מגבול מגרש אחורי ו- 2.00 מ' מגבול מגרש צדדי.

5. הבלטת ממ"דים וקירות הקשחה מעבר לקיר המשותף - לפי תמ"א 38.
4. תוספת קומה חלקית מעל המבנה - לפי תמ"א 38.

3. הרחבת קומה חלקית לפי קומה טיפוסית - לפי תמ"א 38.
2. הרחבת דירות קיימות עד 25 מ"ר לכל דירה - לפי תמ"א 38.

1. תוספת קירות הקשחה מבטון מסביב לחזיתות הבנין - חיזוק לפי תמ"א 38.
הכוללת את ההקלות הבאות:

תיק בנין: 0202-0404 בקשה מס': 16-0598. 
סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 

גוש: 6963 חלקה: 44 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' אוסישקין 4 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 

הועדה הנ"ל.
בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות 
.http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

שבאתר  אינטרנטי   טופס  באמצעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת 
התנגדותו  להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו 
שיש  במידה   .www.tel-aviv.gov.il/review האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 

5. פרגולה עשויה מסגרת בטון ופרופילי אלומיניום.
4. הבלטת מרפסות 1.5 מ' מחוץ לקו בנין אחורי מותר 5.00 מ'

3. תוספת תחנת מעלית וכניסה לחדרי יציאה לגג מהמפלס העליון.
2. איחוד 2 חדרי יציאה לגג לאחת הדירות.

    מ'(.
1. הגבהת חדרי יציאה לגג ל- 2.7 מ' נטו מבלי לחרוג מהגובה המותר )ברוטו 4.00 

הכוללת את ההקלות הבאות:
תיק בנין: 0018-031 בקשה מס': 16-0544. 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
גוש: 7429 חלקה: 57 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' שינקין 31 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 

הועדה הנ"ל.
בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות 
.http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

שבאתר  אינטרנטי   טופס  באמצעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת 
התנגדותו  להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו 
שיש  במידה   .www.tel-aviv.gov.il/review האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 

5. פרגולה עשויה מסגרת בטון ופרופילי אלומיניום.
4. הבלטת מרפסות 1.5 מ' מחוץ לקו בנין אחורי מותר 5.00 מ'

3. תוספת תחנת מעלית וכניסה לחדרי יציאה לגג מהמפלס העליון.
2. איחוד 2 חדרי יציאה לגג לאחת הדירות.

    מ'(.
1. הגבהת חדרי יציאה לגג ל- 2.7 מ' נטו מבלי לחרוג מהגובה המותר )ברוטו 4.00 

הכוללת את ההקלות הבאות:
תיק בנין: א0018-031 בקשה מס': 16-0537. 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
גוש: 7429 חלקה: 24 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' שינקין 31א תל אביב
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה

מ"מ יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה וסגן ראש העיר
בכבוד רב, נתן אלנתן 

ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 
פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה. 
שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חודשיים מיום 
כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
בימים א',ב',ג' וה' בין השעות 08:00-13:00, קומה ג' חדר 309 טלפון 03-7247254. 
תל-אביב,   68 בן-גוריון  שדרות  ברח'  העיר  תכנון  אגף  ארכיון  ההנדסה,  מינהל 
כל המעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום, התכנית נמצאת במשרדי 

6. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה ומתן אישור אכלוס.
    בשטחים כפי שיסומנו בתכנית הפיתוח, בהתאם לסעיף 62א)א()19( לחוק.

5. קביעת הוראות להריסת בניינים, רישום זיקת הנאה ומעבר במפלס הרחוב 
    תעסוקה, כמותר במסגרת הקלה בהתאם לסעיף 62א)א()9( לחוק התו"ב.

4. הגדלת היקף שטח הבניה העיקרי בשיעור של 16% משטח חלקה 14 בייעוד 
    לחוק.

    34 קומות(, וכן עד 8 קומות תת קרקעיות, כל זאת בהתאם לסעיף 62א)5( 
    עד ל-32 קומות מעל למפלס הכניסה הקובעת ועוד שתי קומות טכניות )סה"כ 
3. שינוי הוראות הבינוי בדבר גובה הבניה המותר ומספר הקומות המותר לבניה, 

2. שינוי קווי הבניה המותרים בהתאם לסעיף 62א)א()4( לחוק.
    בניה אחד.

    תא/4051 )המורכב מחלקות מקור 11,12,13,17,106( בהסכמת הבעלים למגרש 
1. איחוד חלקה 14 בגוש 7094 יחד עם תא שטח 100 לפי תכנית מאושרת 

עיקרי התכנית:
16% כפי שניתן לאשר במסגרת אישור הקלה. 

קומות למגדל אותו ניתן להקים עפ"י תא/4051, ותוספת שטחי עיקרי בשיעור 
איחוד חלקות, שינוי הוראות בינוי וקביעת קווי בניין על מנת לאפשר תוספת 

מטרת התכנית:
רח' תוצרת הארץ 2-8, רחוב יגאל אלון 114-118, דרך השלום 1-5

שכונת נחלת יצחק
מיקום/כתובת: תל אביב - יפו

 11,12,13,14,17,106 7 094
מספר חלקות בשלמותן מספר גוש 

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
תוצרת הארץ צירוף חלקה 14.

בדבר הפקדת בסמכות הועדה המקומית מספר 507-0364695 תא/מק/4540 - 
ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965,  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית
חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 מרחב תכנון מקומי תל אביב יפו

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

הועדה הנ"ל.
בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות 
.http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

שבאתר  אינטרנטי   טופס  באמצעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת 
התנגדותו  להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו 
שיש  במידה   .www.tel-aviv.gov.il/review האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 

4. הגבהת מעלית 45 ס"מ.
3. הגבהת בנין ב- 1.55 ס"מ.

2. הגדלת תכסית בניה בגג מ- 50% ל- 35%.
1. הגדלת מס' יח' דיור בשיעור של 30% לפי תקנת ש.ב.ס.

הכוללת את ההקלות הבאות:
תיק בנין: 3221-005 בקשה מס': 16-0407. 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
גוש: 7073 חלקה: 42 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' איסקוב ניסים 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

הועדה הנ"ל.
בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות 
.http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

שבאתר  אינטרנטי   טופס  באמצעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת 
התנגדותו  להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו 
שיש  במידה   .www.tel-aviv.gov.il/review האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 

תוספת גובה בתקרת המרתף ושינוי ייעוד ממרתף למשרד.
הכוללת את ההקלה הבאה:

תיק בנין: 0362-014 בקשה מס': 16-0618. 
סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 

גוש: 6911 חלקה: 87 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' ברוק 14 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

הועדה הנ"ל.
בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות 
.http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

שבאתר  אינטרנטי   טופס  באמצעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת 
התנגדותו  להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו 
שיש  במידה   .www.tel-aviv.gov.il/review האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 

2. 6% הקלה כמותית.
1. העברת אחוזים מקומה לקומה.

הכוללת את ההקלות הבאות:
תיק בנין: 0754-003 בקשה מס': 16-0578. 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
גוש: 6110 חלקה: 163 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' הגפן 3 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

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

בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה. 
לדיון  ותובאנה  זו  יום מתאריך פרסום הודעה   14 ההתנגדויות תתקבלנה במשך 
טלפון.  ומספר  המדויקת  כתובתו  את  ולציין  המנומקת  התנגדותו  את   ,7241955
03- מספר:  פקס’  באמצעות  או  אהרון,  מירי  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל  ולבניה 

לתכנון  המקומית  לועדה  להגיש  רשאי  זה  במקום  הנ”ל  היתר/אישור  להוצאת 
התנגדות  לו  ויש  במידה   .)08:00-12:00( השעות  בין  ה’,  א’-  ימים  קהל,  קבלת 
5, חדר 352 בשעות  פילון  רישוי עסקים, רחוב  לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת 
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 

סה"כ שטח העסק 251 מ"ר. מבקש היתר עד ליום 31.12.2020 )"מזל טלה"(
6. גינה בשטח 9 מ"ר. 

5. מרפסת כניסה לישיבה בשטח 15 מ"ר.
4. חצר משק בשטח 23 מ"ר.

    ישיבה.
3. בחצר פתוחה, בעורף המבנה בשטח 48 מ"ר עם ריצוף עץ המשמשת למקומות 

2. מחסן בחצר שאין לגביו היתר בניה בשטח 6 מ"ר.
1. בק. קרקע בחזית ובעורף במקום שתי דירות מגורים בשטח של 160 מ"ר.

מורשה. את העסק רוצים לסדר בכל שטח ק. קרקע: 
מיצרן  מזון  טעימות  להגשת  קצה  מטבח   + במקום  לצריכה  משכרים  משקאות 
לרבות הגשת  )ללא אפיה(,  דגים מעובדים  והגשת  כולל הכנת  לעסק של מסעדה 
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממגורים בבנין לשימור 

גוש: 7452 חלקה: 23 תיק בניין: 0010-042 תיק רישוי: 20293
בקשה לשימוש חורג ברחוב: מונטיפיורי 42 תל אביב

אביב-יפו  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 

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

הועדה הנ"ל.
בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות 
.http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

אינטרנטי  שבאתר  ולבניה באמצעות טופס  לתכנון  לועדה המקומית  המנומקת 
התנגדותו  להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו 
שיש  במידה   .www.tel-aviv.gov.il/review האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
יכול  עלול להיפגע מאישור הבקשה,  בנין או המחזיק בהם, אשר  בעל קרקע או 

- הבלטת קורות דקורטיביות לשיפור התכנון
- הבלטת מרפסות 

- ניוד זכויות בין הקומות
- ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה רגילה לפי פרוטוקול 219. 

- תוספת יח"ד בהתאם לתמ"א 38
- תוספת 25 מ"ר לדירה בהתאם לתמ"א 38

- תוספת 2.65 קומות בהתאם לתמ"א 38
- ניוד שטח עיקרי לקומת המרתף. 

- בניה בקו בניין צידי של 2.7 מ' בהתאם לתמ"א 38
- הריסת מבנה קיים ובנייה חדשה בהתאם לתמ"א 38

הכוללת את ההקלות הבאות:
תיק בנין: 0038-033 בקשה מס': 16-0377. 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
גוש: 6943 חלקה: 58 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' נוה שאנן 33 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

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

הודעה זו ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה. 
פרסום  יום מתאריך   14 טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך  ומספר  המדויקת 
באמצעות פקס’ מספר: 03-7241955, את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו 
או  אהרון,  מירי  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה 
להגיש  רשאי  זה  במקום  הנ”ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  ויש  במידה 

קבלת קהל, ימים א’- ה’, בין השעות )08:00-12:00(. 
לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 352 בשעות 
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 

מבקש היתר עד ליום 31.12.2020 )"רד מרקט"(
בחזית בשטח של 56.9 מ"ר. כניסה לעסק מרחוב הר ציון. 

משקאות משכרים שלא לצריכה במקום. את העסק מבקשים לסדר בקומת קרקע 
לעסק של מינימרקט )מכולת + מכירת מוצרי מזון קפואים: ירקות, בשר(, מכירת 
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג לתב"ע ממגורים בחזית 

גוש: 9029 חלקה: 13 תיק בניין: 0033-059 תיק רישוי: 66136
בקשה לשימוש חורג ברחוב: שדרות הר ציון 26 פינת וולפסון 59 תל אביב

אביב-יפו  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 

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

הועדה הנ"ל.
בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות 
.http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

שבאתר  אינטרנטי   טופס  באמצעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת 
התנגדותו  להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו 
שיש  במידה   .www.tel-aviv.gov.il/review האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 

4. בניית מרפסת במסגרת 40% מקו בנין קדמי
3. הקטנת או/ו ביטול נסיגה בבניה על הגג.

2. בניית עמודים קונסטרוקטיביים בקומת הקרקע
1. שינוי קונטור הרחבה.

הכוללת את ההקלות הבאות:
תיק בנין: 1036-003 בקשה מס': 16-0607. 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
גוש: 6150 חלקה: 602 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' שולמן 3א 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

הועדה הנ"ל.
בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות 
.http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

שבאתר  אינטרנטי   טופס  באמצעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת 
התנגדותו  להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו 
שיש  במידה   .www.tel-aviv.gov.il/review האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 

2. עד למעקה בשטח 9.92 מ"ר לחיזוק המבנה.
1. הקלה לקו בנין אחורי 1.20 מ'

הכוללת את ההקלות הבאות:
תיק בנין: 0806-047 בקשה מס': 16-0679. 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
גוש: 6625 חלקה: 863 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' מבצע קדש 49 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
הועדה הנ"ל.

בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות 
.http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

שבאתר  אינטרנטי   טופס  באמצעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת 
התנגדותו  להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו 
שיש  במידה   .www.tel-aviv.gov.il/review האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 

10. הכשרת בניה בקומת מרתף - לפי תכנית ע/1 ע"פ הוראות תמ"א 38.
    תמ"א 38.

9. ביטול נסיגות ממעקה הגג - לשם בניית ממ"דים ושיפור תכנון ע"פ הוראות 
    לשם שיפור תכנון ע"פ הוראות תמ"א 38.

8. הקלה לשימוש בשליש מאורך חזית לרחוב ברצועה משולשת בקומת קרקע - 
    מרפסות ואלמנטי חיזוק ע"פ הוראות תמ"א 38.

7. הקלה בקו בנין לחזית מזרחית מבוקש 2.40 מ' במקום 4.00 מ' - לשם תוספת 
    ממ"דים, מרפסות ואלמנטי חיזוק ע"פ הוראות תמ"א 38.

6. הקלה בקו בנין עורפי מערבי מבוקש 3.00 מ' במקום 5.00 מ' - לשם בניית 
    ואלמנטי חיזוק ע"פ הוראות תמ"א 38.

5. הקלה בקו בנין צידי דרומי מבוקש 2.00 מ' במקום 3.00 מ' - לשם בניית ממ"דים 
    ואלמנטי חיזוק ע"פ הוראות תמ"א 38.

4. הקלה בקו בנין צידי צפון מבוקש 2.00 מ' במקום 3.00 מ' - לשם בניית ממ"דים 
3. תוספת קומה ו' חלקית 2 יח"ד - הזכויות בגינן מכוח תמ"א 38/3

2. תוספת קומה ה' טיפוסית 3 יח"ד - הזכויות בגינן מכוח תמ"א 38/3
1. השלמת קומה ד' לקומה טיפוסית 1 יח"ד - הזכויות בגינן מכוח תמ"א 38/3

הכוללת את ההקלות הבאות:
סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0191-091 בקשה מס': 16-0479. 

גוש: 6215 חלקה: 201 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' שלמה המלך 91 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

הועדה הנ"ל.
בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות 
.http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

שבאתר  אינטרנטי   טופס  באמצעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת 
התנגדותו  להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו 
שיש  במידה   .www.tel-aviv.gov.il/review האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 

5. רום גג בגובה 14.10.
4. נסיגת קו הגג הצידי 3.60

3. נסיגת קו הגג האחורי 5.40
2. קו בנין אחורי 3.60.

1. קו בנין מזרחי ומערבי 2.25
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


