
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 בר אילן 3, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7436 /38 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0358-003 הגשה מס` 16528

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. ניוד זכויות בין הקומות.

2. תוספת ממ"ד בכל הקומות בחריגה מקו בניין צד מזרחי, ועד 2 מ' מקו מגרש צידי 
    ו 3 מ' לאחור. חריגה מקו בנין מזרחי לטובת רכיבי חיזוק המבנה הקיים, בהתאם 

    לקונטור המבנה הקיים.
3. בנייה בחריגה מקו בניין אחורי בשיעור של עד 0.63 מטר, המהווה עד כ-13% מן 

    המרווח המותר, לטובת חיזוק המבנה הקיים.
4. מיקום תחנת מעלית בקומת הגג.

5. בקומת הגג, בניה בתכסית של עד 50% משטח הגג.
6. הקלה בגובה קומת הגג מ-2.5 מטר ל-3 מטר, וללא חריגה מ-4.5 מטר הכולל 

    המותר.
7. מיקום ג'קוזי במפלס קומת הגג בשטח המרפסת ללא חריגה בגובה המותר בתכנית 

    ג.
8. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית בהתאם לקונטור המרפסות הקיים.

9. הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית, בשיעור של 2 מטר מעבר לקו הבניין המותר, 
    המהווה 40% מן המרווח המותר.

10. חיזוק המבנה בהתאם לתמ"א 38 תיקון 3, הכוללת תוספת 2.5 קומות, ותוספת 
      יחידה עצמאית בקומת הגג החלקית. תוספת רכיבי חיזוק מעבר לקונטור המבנה 

      הקיים.
11. בנייה בקיר משותף בגבול המערבי.

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 אבישי 18, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6335 /383 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0898-018 הגשה מס` 24332

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 7.50 מ' במקום 8.00 

    מ' המותר.
2. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין אחורי ובנייתו במרחק של 5.00 מ' במקום 

    8.00 מ' המותר.
3. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי ובנייתו במרחק של 2.70 מ' במקום 

    3.00 מ' המותר.
4. הקמת בריכת שחייה בחצר במרווח אחורי במרחק 90 ס"מ מגבול החלקה.

5. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 26 מותרים, לצורך שיפור תכנון.
6. העברת אחוזי בניה בין הקומות )בניה בקומת קרקע בלבד(.
7. הגבהת שער וגדר קדמי לגובה של 1.90 במקום 1.50 מותר.

8. שילוב גג רעפים וגג ממ"ד מבטון.
9. בניית ממ"ד מחוץ לקו בניין אחורי בקיר אטום.

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 מגידו 5, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 19/6952 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0311-005 הגשה מס` 24072
לשימוש חורג: 

שימוש חורג מ דירת מגורים )במקור חדר מגורים, מחסן , גרז',חדר הסקה( ל דירת 
מגורים לאישור בדיעבד קיימת משנות ה 50 ורשומה בטאבו כדירת מגורים , ללא 
תוספת שטח. הדירה ממוקמת בקומת קרקע בחלק עורפי של הבניין בתחום קווי 

הבניין  בשטח של 63.91 מ"ר. מבוקש שימוש חורג לתקופה של 999.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. אישור מצב קיים לדירת מגורים קיימת משנות ה 50 ורשומה בטאבו ,ע"י שימוש 
    חורג מהיתר מחדר,חדר הסקה, מחסן וגרז', לשימוש של דירת מגורים בקומת 

    קרקע עורפית ,ללא תוספת שטח לצמיתות.
2. אישור מצב קיים למרפסת עורפית בבניה קלה כדוגמת המרפסות הבנויות בקומות 

    מעל ובאותו קונטור בניה.
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: בן יהודה 182 ת"א גוש: 6901 חלקה: 82 תיק רישוי: 1554. הכוללת 

את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג מדירת מגורים בעורף המבנה למסעדה 
לרבות צריכת משקאות משכרים במקום, בשטח של 125מ'. מבקש היתר עד ליום 31.12.32.
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

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: כחמי דוד 12 פינת אלישברג 9, ריב"ל 5 גוש: 6950 חלקה: 10 תיק 

רישוי: 15665. הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: בקשה לשימוש חורג לעסק -בית 
אוכל 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 שדרות יהודית 22, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7109/ 269 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0513-022 הגשה מס` 19697
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הוספת 2.5 קומות נוספות מעל ל 3 הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות   
    המבוקש 5.5 כולל קומת קרקע/קומת עמודים מפולשת בחלקה.

2. חריגה מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 2.35 מ' בקומות 1-3 הקיימות, 
    במקום 3.0 מ' המותרים.

3. חריגה מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 2.70 מ' במקום 3.0 מ' המותרים, 
    בקומות החדשות המוצעות.

4. הקלה להקמת ממ"דים בבליטה מקו בניין צדדי, ובנייתם במרחק של 2.25 מ' 
    במקום 3.0 מ' מגבול המגרש.

5. הקלה להקמת ממ"דים בבליטה מקו בניין אחורי, ובנייתם במרחק של 4.5 מ' 
    במקום 5.0 מ' מגבול המגרש.

6. הבלטת גזוזטרות בחזית האחורית בשיעור של 1.6 מ' מעבר לקו הבניין המותר.
7. הבלטת גזוזטרות בחזית הקדמית בשיעור של 1.6 מ' מקו הבניין, המהווה חריגה 

    של 0.4 מ' מעבר לקו הגזוזטרות המותר )1.2 מ'(.
8. קביעת מיקום הכניסות לשתי דירות הגג הדו-מפלסיות המוצעות במפלס קומת הגג 

    במקום בקומה שמתחתיה.
9. הגבהת הבנייה על הגג לגובה של 5.0 מ' במקום 4.5 מ' המותרים.
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 עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת ריש

http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
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

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

ברצוני להוברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד אברבנאל 53, אברבנאל 51, דרך שלמה 55, תל 
אביב-יפו. אביב-יפו. 

גוש/ חלקה: 7051 /143 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0414-055 הגשה מס` 23505
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הגבהת הבניין לגובה של 30.6 מ' לעומת 25 מ' המותרים על פי תכנית ללא תוספת 
    נפח או זכויות כוללות מעבר למותר.

2. שינוי צורת מבנה הגג ללא תוספת נפח או זכויות מעבר למותר.
3. שימוש חורג מהיתר מ חנייה עילית לשימוש של מגורים לתקופה של לצמיתות.

4. שימוש חורג מהיתר מ משרדים לשימוש של מגורים לתקופה של לצמיתות.
5. הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קידמי עד 1/3 מרוחב המדרכה.

6. ביטול מסתורי כביסה/מרפסות שירות.
7. קביעת תקן חנייה לפי תקן חנייה ארצי.

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 הרטגלס 11, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6772 /27 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0986-009 הגשה מס` 25056

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה בקו בנין קדמי מ-4 מ' ל3.5 מ' בהתאם ליח"ד תחתונה.

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 הגולן 128, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6638 /204 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0914-128 הגשה מס` 24770

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי/אחורי במרחק של 4.8 מ' מגבול המגרש, 

    שרוחבה 9.64 מ' ועומקה 1.02 מ'.
2. הקמת ממ"ד במרתף בשטח ובתכסית מעבר לתכנית הראשית.

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 ביל"ו 10, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7441 /21 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0067-010 הגשה מס` 21087
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הוספת 2.5 קומות מכח תמ"א 38, מעל 3 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין 
    הוא 5 קומות, כולל קומת קרקע.

2. הוספת 1-3 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38.סך הכל בבניין 16 יח"ד.
3. הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 177.5 מ"ר בכל הקומות.

4. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית צפונית 
    ודרומית.

5. הבלטת פיר מעלית/מדרגות בגג העליון עד לגובה 22.05 במקום 20.75 מ' המותרים 
    על פי תכנית.

6. הקטנת קו בניין צדדי מ 3.6 עד 2 מ' עבור הקמת ממ"ד בכיוון צפון.
7. חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 4.5 מ' במקום 5 מ' 

    המותר.
8. הקלה בקווי בניין בהתאם לקונטור הבניין הקיים.

9. חריגה מקווי בניין של 60 ס"מ עבור מסתורי כביסה.
10. בניית פרגולה הכוללת קורת בטון היקפית.

11. הקטנת קו בניין צדדי מ 3.6 עד 2 מ' עבור הקמת ממ"ד בכיוון דרום.
12. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו הבניין 

      המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.
13. בניית בריכה בגבולות מרפסת הגג של דירת הפנטהאוס.

14. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי צפוני ודרומי על ידי בניה במרחק של 3.24 מ' 
      במקום 3.6 מ' המותר.

15. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 2.08 מ' מעבר לקו הבניין 
      המותר, המהווה 52% מן המרווח המותר.

16. תחנת עצירה למעלית בקומת הגג.
17. פטור ממרפסת שירות.

18. תוספת קירות הקשחה מבטון בצמוד לחזיתות המבנה עבור מרכיבי חיזוק.
19. הגבהת בניה על הגג לגובה של 4.55 מ' במקום 4 מ' המותר.

20. הגבהת גובה קומה גג מ 2.50 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 2.70 מ'.
21. פרגולה גדולה משליש שטח מרפסת הגג.

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 אלנבי 26, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6914 /101 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0004-026 הגשה מס` 18819

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 6.65 קומות במקום 5 

    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.
2. תוספת בניה עד 25 מ"ר מכח תמ"א 38, לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. 

    סך הכל תוספת של 175 מ"ר עבור 7 יחידות דיור.
3. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.5 מ' מעבר לקו הבניין 

    המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.
4. תוספת 14 יחידות דיור מכח תמ"א 38, ל 7 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 

    ובניית מבנה בן 21 יחידות דיור סך הכל.
5. חריגה בקו בניין צדדי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38, ובניה במרחק של 

    2.5 מ' במקום 3 מ'.
6. הגבהת גובה קומה קרקע מ 4.5 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 5.0 מ'.

7. חריגה בקו בניין אחורי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38, ובניה במרחק של 
    4.5 מ' במקום 5 מ'.

8. ניוד זכויות בנייה בין קומות.
9. הקלה לתחנת עצירה למעלית בקומת הגג.

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 ברודצקי 42, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6769 /46 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0985-042 הגשה מס` 24970

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% בחלק היחסי משטח המגרש מעל ל107 העיקרי המותרים.

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

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 לבמרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניה, בקומת הקרקע: אולם 

כניסה, חדר אשפה, אחר: מסחר, כמות חנויות: 2, כמות חדרי שירותים: 2, בקומות: קומה
מסחרית עבור: חנויות, כמות קומות מגורים: 12, כמות יח"ד מבוקשות: 62, על הגג: חדרי

יציאה, חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, בחצר: גינה, שטחים 
מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 110, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 1.5, נפח 

חפירה )מ"ק(: 14,700.00, העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או 
העתקה של צובר קיים מספר בקשה: 19749 שם המבקש/ים: אשכול מגורים בע"מ כתובת 

הנכס: רחוב שטרן איזק 18 רחוב עמיחי יהודה 5 גוש: 6885 חלקה: 9 מגרש:. הואיל 
ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: כפרי יונתן. 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 בכתובת 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"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 שביל החרצית 31, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6150/ 153 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0768-029 הגשה מס` 24382

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין אחורי.

2. חריגה מקו בניין צידי ואחורי בקומות חדשות לקוי בניה קיימים בקומת קרקע.
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: הרצל 124 גוש: 7082 חלקה: 29 תיק רישוי: 61323. הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: חידוש שימוש חורג מי תעשיה לחנות 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 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

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

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בדבר 
הפקדת תכנית מספר 507-0731778 תא/מק/1/4386 – איחוד וחלוקה בתחום המאבק על 

דרך השלום בסמכות הועדה המקומית, מונה תדפיס הוראות: 48 מונה תדפיס תשריט: 24
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש מוסדר 6163 חלקות בשלמותן 85, 

151-158 מיקום/כתובת: רחוב דרך השלום 123, 127, 145, 135, 137, 131, 147, 129, 121, 
143, 139, 133, 125, 141, רחוב עמישב 60, 56, 70, 52, 54, 66, 62, 64, 68, 58 תל-אביב

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת הבעלים על פי פרק ג' סימן ז' לחוק 
התכנון והבניה תשכ"ה 1965. עיקרי התכנית: 1. הליך איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת 

כל הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' ורישום עפ"י סעיף 125 לחוק בלשכת רישום המקרקעין, 2. 
חלוקת זכויות הבנייה בייעוד "מגורים ד'" ובייעוד "מבנים מוסדות ציבור" בהתאם לתכנית 

הראשית, תא/4386 מס מבא"ת 507-0259184 )להלן התכנית הראשית(. 3. תנאים למתן 
היתרי בניה והיתרי אכלוס. 4. הוספת זיקות הנאה למעברים להולכי רגל שיקשרו בין רחוב 
עמישב לרחוב דרך השלום, כמסומן בתשריט ועדכון זיקות ההנאה ביחס לתכנית הראשית.

5. שינוי מספר הקומות וגובה המבנים בשטח למבנים ומוסדות ציבור. 6. יתר הוראות הבניה 
וזכויות הבניה יהיו על פי התכנית הראשית תא/4386 מס' מבא"ת 507-0259184. התכנית 
נמצאת לעיון במשרדי מינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 תל אביב-יפו, קומה 3, חדר 309   
בימים א, ב, ג, ה בין השעות 08:00-13:00. כמו כן בחיפוש באינטרנט – תכנון זמין איתור 

תכנית או בכתובת אינטרנט: mavat.moin.gov.il. כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
100 לחוק, רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש התנגדות במשרדי 

davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il 03-7241949 הועדה המקומית האמורה. מספר פקס
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 

תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. 
בכבוד רב, ליאור שפירא, עו"ד מ"מ יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965 - מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב-יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 507-0280933

שם התכנית: תא/4497 - דובנוב 4-6 ת"א - גרסת התכנית: הוראות - 55 תשריט - 32
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 )להלן: 
"החוק"(, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה 

המקומית לתכנון ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 507-0280933. 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא 

היתרים או הרשאות. המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית: שינוי תא/ע/1
החלפה תא/1043, החלפה תא/2280, החלפה תא/1522, החלפה תא/G, החלפה תא/3440,
החלפה תא/2397, החלפה תא/1137, החלפה תא/ג, החלפה תא/2397/ב, כפיפות תא/3954

כפיפות תממ/5, כפיפות תמא/18/ 4, כפיפות תמא/4/ 2, כפיפות תמא/34/ב/4. השטחים 
הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: תל אביב-יפו רחוב: דובנוב 4, 6. ישוב: תל אביב-יפו 
רחוב: דה וינצ'י לאונרדו 13, 15. גבולות התכנית )חלקות 758, 759 בגוש 6111(: בצפון: 

חלקה מס' 757 בדרום: חלקה מס' 760 במערב: רחוב דובנוב במזרח: רחוב לאונרדו דה 
וינצ'י. קואורדינטה X: 179774 קואורדינטה Y: 664614 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 

6111 חלקות במלואן: 758, 759. מטרת התכנית: קביעת זכויות והוראות בנייה לאזור עירוני 
משולב מגורים, תעסוקה, מסחר מלונאות ושטחי ציבור בנויים וכן שימור מבנה הקיבוץ 

הארצי. השטח הפתוח בין הבניינים יפותח ככיכר ציבורית מגוננת ולמעברים להולכי רגל .
עיקרי הוראות התכנית: 1.שינוי יעוד מ"אזור משרדים" לאזור "עירוני מעורב", משולב 

מגורים, תעסוקה מסחר ומלונאות. 2.קביעת שטחים בנויים לשימושים ציבוריים וקביעת 
הוראות לגביהם. 3. קביעת מבנה הקיבוץ הארצי לשימור בהגבלות מחמירות, כמנוף 

לחשיפת ערכים אדריכליים של המורשת הבנויה בשנים שלאחר קום המדינה. 4. קביעת 
שימושים בשני תאי שטח: תא שטח מספר 1 לבנייה חדשה לתעסוקה מגורים, מסחר, 
ושטחי ציבור. תא שטח מספר 2 לשימור מבנה קיים בו יותרו שימושי מסחר תעסוקה 

ומלונאות. 5. קביעת הוראות בינוי למגדל של עד 45 קומות בתא שטח מספר 1, גובה קומות, 
קווי בניין. 6. קביעת זיקת הנאה להולכי רגל בכל השטח הפנוי במפלס הקרקע בתחום 

התוכנית והוראות לפיתוח השטח. 7. קביעת זיקות הנאה למעבר כלי רכב. 8. קביעת הוראות 
להיתרי בנייה. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון www.iplan.gov.il. כל מעוניין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 

לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ימים ממועד פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

תל אביב, דרך בגין 125 תל אביב-יפו 67012 טלפון: 074-7697335. ניתן להגיש התנגדות 
לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרוני tlv1-tichnun@iplan.gov.il העתק ההתנגדות 

יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל אביב, שד' בן גוריון 68 תל אביב-יפו  טלפון: 
03-7247262 בהתאם לסעיף 103 )א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
עבודתו(, תשמ"ט - 1989. 

ערן ניצן יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב
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