
תל אביב
עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' אהלי יעקב 4, תל אביב גוש: 6992 חלקה: 53 
149 לחוק התכנון  כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

והבניה. תיק בנין: 3752-004 בקשה מס': 26652
הכוללת את ההקלות הבאות:

הבלטת גזוטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 
המהווה 18% מן המרווח המותר.

http://archive- לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת
עצמך  את  רואה  והנך  במידה   .binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
תוך  ומנומקת,  עניינית  בצורה  התנגדותך  את  להגיש  ביכולתך  זו,  מבניה  נפגע/ת 
אלקטרוני  ודואר  טלפון  מספר  עם  וברור  מלא  שם  בציון  זו,  פניה  מקבלת  יום   15
למחלקת רישוי בניה. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס 
http:// בקישור  להגיע  ניתן  אליו  אביב,  תל  עיריית  של  העירוני  שבאתר  אינטרנטי 

bit.ly/tlv_oppose
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

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג ברחוב: הש"ך 12 תל אביב גוש: 7082 חלקה: 5 תיק רישוי: 62080. 

חידוש שימוש חורג ממבנה תעשיה לעסק  הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 
של דיסקוטק )כמות קהל מותרת 812 איש( כולל משקאות משכרים - הגשתם לצריכה 

במקום. )שימוש חורג למבנה בשלימות(. מבקש היתר לעשר שנים.
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, רשאי לבקש 
היתר/ להוצאת  התנגדות  לו  ויש  במידה  עסקים.  רישוי  באגף  הנמצאת  בבקשה  לעיין 

יפו,  ולבנייה תל אביב  לוועדה המקומית לתכנון  זה רשאי להגיש  אישור הנ”ל במקום 
ולציין את כתובתו המדויקת  לכתובת המייל המצוינת מטה, את התנגדותו המנומקת 
ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה 
ושליחת  לקבלת המסמכים  נציגה. בקשה  או  ולבנייה  לתכנון  ועדת המשנה  בפני  לדיון 

ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il :התנגדות באמצעות הדוא"ל
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

120 כי בעלי דירה  6110 חלקה:  גוש:  17 תל אביב  התמר  ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' 
או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0752-017 

בקשה מס': 24000. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי ובנייתו במרחק של 0 מ' במקום 3.0 המותר
2. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 5.70 מ' במקום 6.0 מ' המותר
http://archive-binyan.tel- לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת

ביכולתך  זו,  מבניה  נפגע/ת  עצמך  את  רואה  והנך  במידה   .aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
להגיש את התנגדותך בצורה עניינית ומנומקת, תוך 15 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור 
עם מספר טלפון ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי 
ניתן להגיע בקישור  בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו 

http://bit.ly/tlv_oppose
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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' נחמן מברסלב 8 תל אביב גוש: 7047 חלקה: 101 
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. 

תיק בנין: 3223-008 בקשה מס': 25198
ובנייתו  צדי  בניין  מקו  בבליטה  ממ"ד  להקמת  הקלה  הבאות:  ההקלות  את  הכוללת 

במרחק של 0 מ' במקום 2.4 מ' המותר. 
http://archive- בכתובת  המקוון  הבניין  לתיק  להיכנס  עליך  המקוונת  בבקשה  לעיון 

binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx. במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת 
15 יום מקבלת  זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה עניינית ומנומקת, תוך  מבניה 
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 העירוני של 

http://bit.ly/tlv_oppose 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 ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' קהילת ונציה 2, תל אביב גוש: 6625 חלקה: 1216 
כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. 

תיק בנין: 0848-002 בקשה מס': 26436. 
הכוללת את ההקלות הבאות: בריכת ג'קוזי במרפסת הגג 

http://archive- בכתובת  המקוון  הבניין  לתיק  להיכנס  עליך  המקוונת  בבקשה  לעיון 
binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx. במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת 
15 יום מקבלת  זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה עניינית ומנומקת, תוך  מבניה 
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 העירוני של 

http://bit.ly/tlv_oppose 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 ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

כי בעלי דירה/  22 7455 חלקה:  גוש:  80 תל אביב  רוטשילד  ליד רח'  ברצוני להודיע לשכנים הגרים 
 0008-080 בנין:  תיק  והבניה.  ולחוק התכנון   149 סעיף  פי  על  להקלה  הגישו בקשה  או חלקת קרקע 

בקשה מס': 27176. 
הכוללת את ההקלות הבאות:
1. בניית בריכה על הגג העליון

המהווה  המותר,  הבניין  לקו  מעבר  מ'   1.5 של  בשיעור  קדמית/אחורית  לחזית  גזוזטרות  2.  הבלטת 
40% מן המרווח המותר

3. הרחבת גזוזטראות אחוריות לפי קו בניין בהקלה ושטח ממוצע אפשרי
http://archive-binyan.tel-aviv. לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת

gov.il/Pages/homepage.aspx. במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את 
התנגדותך בצורה עניינית ומנומקת, תוך 15 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 

http://bit.ly/tlv_oppose אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה


