
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' קשאני אליעזר 3א', 3ב', 3ג' תל אביב גוש: 
798 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף  6628 חלקה: 

149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 2207-003א בקשה מס': 24053
תיק בנין: 2207-003ב בקשה מס': 24721
תיק בנין: 2207-003ג בקשה מס': 24100.

הכוללת את ההקלות הבאות:
ואישור   3 לרחוב קשאני   ,2011 בשנת  העיצוב האדריכלי שאושרה  לתכנית  1.  שינוי 
קשאני  3א,  קשאני  חלקה  באותה  בניינים   3 עבור  חדשה  אדריכלי  עיצוב  תכנית 

3ב, קשאני 3ג.
 6% תוספת.2.

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

 6929 גוש:  אביב  תל   24 שבזי   ,14 אחווה  רח'  ליד  הגרים  לשכנים  להודיע  ברצוני 
 149 סעיף  פי  על  להקלה  בקשה  הגישו  קרקע  חלקת  דירה/או  בעלי  כי   202 חלקה: 

ולחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0145-024 בקשה מס': 20122. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. השארת 10% משטח המגרש לשטחי חלחול )במקום 15%(
2. חפירת חצר אנגלית עד למפלס המרתף

3. בריכה במרפסת גג
4. סידור מתקן חניה אוטומטי במרווח צדדי

5. סידור של 20% שטח פתוח לא רציף בקומת הקרקע
6. תוספת 60 ס"מ ללגובה המקסימלי של הבניין

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


