
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 נוה שאנן 28, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6946 /14 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0038-028 הגשה מס` 24544

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת שטחים לפי תמ"א 38.

2. תוספת 2.65 קומות לפי תמ"א 38.
3. הקלה של 10% בקווי בניין צדדיים ואחורי.

4. תוספת יח"ד לפי תמ"א 38.
5. הבלטת מרפסות אחוריות עד 40% בקו בניין אחורי.

ניוד זכויות בין הקומות.
הפיכת קומת ביניים לקו

 .6
 .7

הקלה מתכנית ח' לעניין תקן חניה, כיוון שהמגרש נמצא בקרבת מתע"ן ובמדרחוב 
הפיכת קומת ביניים לקומה רגילה לפי פרוטוקול 219.
הקלה מתכנית ח' לעניין תקן חניה, כיוון שהמגרש נמ

 .7
 .8 .8

    ללא כניסת רכבים.
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 יערי מאיר 26, שדרות רוקח ישראל 43, תל 
אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 7186 /12 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 
149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 2051-043 הגשה מס` 19424
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הצבת בריכת שחיה בחצר דירת גן.
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 רוזוב 20, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6638 /386 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0919-020 הגשה מס` 21091
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 40 מותרים, לצורך שיפור תכנון.
2. הקלה מקו בנין קדמי ובניה במרחק של 4.0 מ' מגבול המגרש, לפי הקו בו בנויים 

    רוב הבניינים באותו קטע רחוב, מצומת רוזוב עד צומת הגולן.
3. הקלה בקו הבנין קדמי  במקום 6.0מ קו בנין 4.0 מ' בהמלצת צוות צפון לפי סעיף 

    11 לתוכנית 347.
4. העברת שטחים )אחוזים( מקומה לקומה.

5. הגדלת תכסית קומת מרתף  ע"ח שטח  ממ"ד מעבר לתכסית המותרת בקומת 
    מרתף לפי ע1.

6. הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש לנילווה מגורים.
7. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי במרחק של 3.0 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 

    2.80 מ' ועומקה 3.42 מ'.
תוספת בריכה לפי תוכנית 2754 במרווח הקדמי.8. תוספת בריכה לפי תוכני

9. הקלה בגובה גדר מעל 1.50מ' המותר.הקלה בגובה גדר מעל 1.50מ' המותר.
 .8
 .9

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 את ההתנגדות יש להגיש למחלקת ריש

http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישורhttp://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 ובניהדורון 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 הס 7, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6913 /11 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0024-007 הגשה מס` 24389

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. שימוש חורג מתכנית מ מסחר לשימוש של אחסנה לתקופה של לצמיתות.

2. הוספת 2.5 קומות מכח תמ"א 38, מעל 3 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין 
    הוא 5.5 קומות, כולל קומת קרקע.

3. הוספת 3 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 17 יח"ד
4. הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 25 מ"ר בכל הקומות.

5. הקטנת קו בניין צדדי מ 3 עד 2 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ בכיוון צפון.
6. הקטנת קו בניין צדדי מ 3 עד 2 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ בכיוון דרום.

7. הקטנת קו בניין אחורי מ 5 עד 3 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ בלבד.
8. הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של עד 1.60 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 

    המהווה 32% מן המרווח המותר.
9. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית בשיעור של עד 1.10מ' מעבר לקו הבניין המותר, 

    המהווה 28% מן המרווח המותר.
10. הקמת בריכת שחייה על הגג.

11. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי דרומי על ידי בניה במרחק של 2.70 מ' במקום 
      3.00 מ' המותר.

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 לתוספת אחרת: תוספת מרפסות של 12 מ"ר ל4 דירות בקומה ראשונה שבניין אורי 

צביגרינברג 5א, מספר בקשה: 26811 שם המבקש/ים: גרוס רועי, קידר טל, בירו אלכסנדר, 
בירו רוסו אורנה, רושינק שרון, רושינק גיל, הורן שורץ לירון. כתובת הנכס: רחוב גרינברג 

אורי צבי 5 רחוב גרינברג אורי צבי 5א גוש: 6620 חלקה: 20 מגרש:. הואיל ומהמבקשים 
מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: לוי שמואל, לוי פרימן גאולה, ראוך איזבל אריקה. 
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

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: מנחם מדמון 1 גוש: 6152 חלקה: 50,51,52 תיק רישוי: 6300. הכוללת 
את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה-לשימוש 

מסעדה לרבות משקאות משכרים ל 5 השנים הבאות. מבקש היתר עד ליום 31.12.2028. 
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

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 דרך השלום 90, ברנפלד שמעון 26, הורודצקי 1, 
תל אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6133/696 ,6164/111 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 
על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0730-090 הגשה מס` 23481
הכוללת את ההקלות הבאות:

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

2. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 8 קומות במקום 4 
    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

3. תוספת 44 יחידות דיור מכח תמ"א 38 ,ל 18 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 
    ובניית מבנה בן 62 יחידות דיור סך הכל.

4. תוספת בניה עד 25 מ"ר מכח תמ"א 38 ,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה 
    שנהרס. סך הכל תוספת של 450 מ"ר עבור 18 יחידות דיור.

5. ניוד זכויותמקומה לקומה, כולל קומת הגג, מבלי לחרוג מכלל השטחים המותרים 
    כולל הקלות, ומבלי לחרוג משטח הבניה המותר בכל קומה.

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 אשרמן יוסף 24 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 41/6163 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 1065-020 הגשה מס` 26855
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה בהרחבה אחורית מחוץ לקו הרחבה מקסימלי ובתחום קווי הבניין 
    המותרים באותו קו הרחבה שאושר לשכן הצמוד בהיתר בניה.

2. מדרגות לא מקורות ליציאה לחצר אחורית משותפת.
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 לאחר: הרחבת ותוספת מרפסות זיזיות ללא תוספת שטחים עיקריים במבנה, תוספת 

אחרת: הרחבת ותוספת מרפסות זיזיות ללא תוספת שטחים עיקריים במבנה, מספר בקשה: 
23981 שם המבקש/ים: זמיר אליהו כתובת הנכס: רחוב פרישמן 46 רחוב דיזנגוף 102 

רחוב אסתר המלכה 3 גוש: 7091 חלקה: 203 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין 
באפשרותם לאתר את: קורנמל ראובן יוסף, קרפיול בטי מריון, קווידסטר בע"מ, צינגהר 

לאה, קריגר סנדרה לוריין, קריגר אילן, בורנשטיין מרלין, בורנשטיין בנו. 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

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 507-0766105 תא/מק/4748 –התחדשות עירונית מרחב הפלך בסמכות 

הועדה המקומית, מונה תדפיס הוראות: 19 מונה תדפיס תשריט: 12. ואלה השטחים 
הכלולים בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש מוסדר 7053 חלקות בשלמותן 9-21, 24, 40, 42, 

44-46, 48-49, 55-58, 61, 69-70, 73-74, 81-83, 90-91. גוש מוסדר 7053 חלק מחלקות 64-65
גוש מוסדר 7087 חלק מחלקה 131 מיקום/כתובת: הזרם 6,2,4,8,12,10 היסוד 8, 8א, 8ב, 
8ג, 10א, 6. המנוע 13, 7, 9, 11, 16. הפלך 10א, 7א,  7, 9, 14, 5, 12, 10. התחיה 27, 27א, 

27ב, 27ג. מטרת התכנית: 1. לאפשר התחדשות עירונית ע"י הקמת מרחב מגורים חדש 
משולב בשטחי משרדים, מסחר ומבני ציבור, בהתאם לאמור בסעיף 5.4 "טבלת הוראות 

מיוחדות למתחמי התכנון" בתכנית המתאר תא/5000 בנוגע לאזור תכנון 703. 2. תכנון 
מחדש של השטח הכלול בתכנית ליצירת רובע מגורים חדש המשלב מגורים, שטחי משרדים, 

שטחי מסחר, מוסדות ציבור ושטחים פתוחים לרווחת הציבור תוך מיצוי יתרונות המיקום 
בקרבה לצירים ראשיים ולאמצעי תחבורה ציבורית. 3. שיפור מערך התנועה, בדגש על תכנון 
מוטה תחבורה ציבורית, רכיבה על אופניים והליכה ברגל. 4. יצירת מגרש חדש ביעוד מבנים 
ומוסדות ציבור, אשר שטחו 10 דונם, שטח ציבור פתוח אשר שטחו 1.5 דונם ורחבה עירונית 

חדשה באמצעות רישום זיקת הנאה. עיקרי הוראות התוכנית: 1. קביעת הוראות לאיחוד 
וחלוקה ללא הסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז/ לחוק התכנון והבנייה. 2. קביעת הוראות 

לביצוע פינויים ולהריסת המבנים הקיימים במתחם המסומנים בתשריט. 3. קביעת הוראות 
להקמת רשת דרכים, הרחבת דרכים קיימות, תשתית לרכיבה על אופניים ולפיתוח ציר ירוק 

עירוני. 4. שינוי יעודי קרקע מאזור מלאכה ותעשייה זעירה, אזור מלאכה, חניה ציבורית 
ודרכים ליעודי קרקע מגורים ד', משרדים, שטח ציבורי פתוח, שטח למבנים ומוסדות ציבור 

ודרכים. 5. קביעת שטחי בנייה חדשים. שימושים ותכליות והוראות בינוי בהם. 6. קביעת 
הוראות לתוספת שטחים, שימושים ותכליות והוראות בינוי בהם. 7. קביעת הוראות לרישום 
זיקת הנאה לטובת הציבור למעבר ושהיית הולכי רגל בתחום המגרשים הפרטיים. 8. קביעת 
הוראות לדיור להשכרה, לדיור בהישג יד בהתאם להוראות התוספת השישית לחוק התכנון 
והבניה, תשכ"ה-1965. 9. הקצאת 2,650 מ"ר מבונים עבור שימושים ציבוריים בתחום תא 

שטח 201 ביעוד משרדים. 10. מספר הקומות המרבי בתחום התכנית יהיה 19 קומות. מספר 
יח"ד יהיה 890. 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 הועדה המקומית האמורה. מספר פקס 03-7241949
davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
בכבוד רב, דורון ספיר, עו"ד מ"מ וסגן ראש העירייה יו"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: יהודה הלוי 56 גוש: 6941 חלקה: 22 תיק רישוי: 14203 הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: ממגורים למסחר. מבקש היתר לצמיתות. 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 
ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il לקבלת המסמכים באמצעות הדוא"ל

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: חזקיהו המלך 13 גוש: 6972 חלקה: 232 תיק רישוי: 68830 הכוללת 
את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה לבית 
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 דרך הגבורה 25 א, יפרח 26 א, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6150 /674 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0731-025 הגשה מס` 26477

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. בניה שלא ברצף.

2. בניה שלא עפ"י קוי הרחבה.
3. תוספת 6% משטח המגרש.

4. אי שמירת נסיגה באופן חלקי של חדר על הגג.
5. בניה שלא באגף אנכי.

6. הרחבה ללא חתימת שכן מדירה 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 רש"י 29, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6932 /120 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0080-029 הגשה מס` 21956
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה מקו בנין קדמי ובניה במרחק של 2.70 מ' מגבול המגרש, לפי הקו בו בנויים 
    רוב הבניינים באותו קטע רחוב, מצומת רח' חיות פרץ עד צומת רח' המלך ג'ורג'.
2. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי/אחורי/קדמי ובנייתו במרחק של 

    1.00 מ' במקום 3.00 מ' המותר.
3. הקלה בקו בניין צדדי שמולי מ3.00 מטרים מותרים עד 2.00.

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 התבור 18, התבור 16, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7228 /26 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0131-016 הגשה מס` 26587

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. שימוש חורג מהיתר במרתף עבור בעל מקצוע חפשי, בשטח של 123.6848 מ"ר לפי 

    תכנית ע-1 לתקופה של שנים/צמיתות.
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 זמנהוף 12, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7092 /19 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0189-012 הגשה מס` 26933

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. שימוש חורג מהיתר מ שימוש ציבורי לשימוש של מגורים לתקופה של צמיתות.

2. תוספת מעטפת חיזוק.
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 מבוא וולקר 32, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7241 /16 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 4221-032 הגשה מס` 23425
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.80 מ' מעבר לקו הבניין 
    המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.

2. הקטנת קו בניין צדדי מזרחי מ 1.66 מטר )בניין קיים( עד 0.70 מ' עבור בניה מעל 
    מבנה קיים.

3. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי מזרחי ובנייתו במרחק של 1.40 מ' 
    במקום 1.66 מ' המותר.

4. הקטנת קו בניין צדדי מערבי ל4.05 מ' מ5.0 מ' בניין קיים עבור בניה מעל מבנה 
    קיים.

5. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי מערבי ובנייתו במרחק של 4.68 מ' 
    במקום 5 מ' המותר.

6. הוספת 6 דירות בכל קומת תוספת ועוד 3 דירות בקומת גג ועוד 6 דירות בקרקע
    ובסה"כ הוספת 21 יחידות דיור חדשות בשלוש קומות וקומה חלקית בנוסף ל24 

    יחידות דיור קיימות.
7. הוספת 2.65 קומות מכח תמ"א 38, מעל 5 הקומות הקיימות. סך כל הקומות 

    בבניין הוא 8 קומות, כולל קומת קרקע.
8. ביטול קומת עמודים מפולשת ע"י בנית קומת קרקע מלאה.

9. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית אחורית.
10. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 1.1 מ' במקום 2 מ' בחזית קדמית 

      ב-2 מקומות.
11. הקטנת קו בניין אחורי מ 4.14 עד 0.70 מ' עבור הקמת ממ"דים בלבד.

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 לכמות קומות לתוספת: 1, מספר יח"ד מורחבות: 2, מספר תכנית הרחבה: 2691, 
קומה בה מתבצעת התוספת: קרקע, א, גג, שטח התוספת )מ"ר(: 35, שטח דירה/משרד 

לאחר תוספת )מ"ר(: 87, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, בקומת הגג: כיוון 
התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 40, 

השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 3.6, נסיגה 
מהמעקה מצד שני )מטר(: 4.5, מספר בקשה: 26773 שם המבקש/ים: ארז שמואל, ברלוביץ' 

ענת, ארז הדסה, ברלוביץ' ערן. כתובת הנכס: דרך דיין משה 129 גוש: 6150 חלקה: 403 
מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: מפעל השכון א בגבעת 
רמב"ם אגודה שתופית לשכון בע"מ,  יורשי ג’וליה גבריאל ז"ל, יורשי שולמית )שולה( מיכה 

ז"ל. 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
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