
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 פתחיה מרגנשבורג 13, תל אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6623 /417 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0829-013 הגשה מס` 26835
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.20 מ' בחזית צדדית.
2. הקמת בריכה בחצר הבית לפי תב"ע 2754.

3. הקלה מנסיגה בבניית פרגולה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.20 מ' בחזית 
    הצידית המזרחית.

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 הבשן 6, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6214 /38 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0206-006 הגשה מס` 25062
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.60 מ' מעבר לקו הבניין 
    המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.

2. בניית מעלית לחניון תת קרקעי )חניה אוטומטית( עבור 10 כלי רכב, בחריגה מקו 
    בניין קדמי.

3. הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל חניה.
4. הוספת 2 קומות מכח תמ"א 38, מעל 4 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין 

    הוא 6 קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.
5. הוספת 2 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 11 יח"ד.

6. הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 55 מ"ר בכל הקומות.
7. הקטנת קו בניין צדדי מ 3 עד 2 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ"ד בכיוון מזרח.

8. הקטנת קו בניין צדדי מ 3 עד 1.90 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ"ד בכיוון 
    מערב.

9. הקטנת קו בניין אחורי מ 5 עד 2.85 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ"ד 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

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 גבעולים 24, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6136 /157 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 3692-024 הגשה מס` 27097
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה בקו ביניין צידי, מ- 3 מ' ל- 1.2 מטר. המותרים בתבע, למיצוי זכויות הבניה.

2. הקלה בקו ביניין אחורי, מ- 5 מ' ל- 3 מטר. המותרים בתבע, למיצוי זכויות הבניה.
3. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0.8 מ' במקום 1.2 מ' בחזית 

    צידית-מערבית.
4. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית צדדית-

    מזרחית.
5. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית אחורית-

    דרומית.
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 ניסנבוים 5, עמיאל 24, תל אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6212 /733 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0560-005 הגשה מס` 21768
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. איחוד מערכות תשתיות וחללים טכניים בין המגרשים בקומת הקרקע )שעון מים 
    ופילר חשמל(.

2. חדירת עוגנים זמניים תת קרקעיים לחלקות שכנות 734,700,701,702,1335,835,83
    4,731 לטובת חפירה וביסוס של קומות המרתף.

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 עמיאל 26, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6212 /732 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0561-026 הגשה מס` 21769

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. איחוד מערכות תשתיות וחללים טכניים בין המגרשים בקומת הקרקע )שעון מים 

    ופילר חשמל(.
2. חדירת עוגנים זמניים תת קרקעיים לחלקות שכנות 734,700,701,702,1335,835,83

    4,731 לטובת חפירה וביסוס של קומות המרתף.
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 למספר יח"ד מורחבות: 1, מספר תכנית הרחבה: 2310, קומה בה מתבצעת התוספת: 
קרקע+מרתף, שטח התוספת )מ"ר(: 30, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 109, כיוון 

התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים פנימיים 
בקומת קרקע, מספר בקשה: 23779 שם המבקש/ים: סמירה יוסף, בנבנישתי נעה כתובת 

הנכס: פיכמן 7 גוש: 6768 חלקה: 17 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין 
באפשרותם לאתר את: יורשי מורגנשטרן קינה ז"ל, יורשי פפלנדר שלום ז"ל, יורשי בדיחי 

יוסף 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 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx בכתובת

בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"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: הקמת מרפסת בשטח של 12 מ"ר, בולטת, מקורה ופתוחה, ע"י 

הסדרת רצפת פלדה בתוך קורה היקפיות עם מעקה קיים מאושרת בהיתר מס' 19-0664 
משנת 2019 )בדירה 1 קומה 1(. מספר בקשה: 24862  שם המבקש/ים: פודהורצר גלעד, עמיר 

מורן דניאל כתובת הנכס: בורלא יהודה 36 דרך נמיר מרדכי 193 גוש: 7221 חלקה: 31 
מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: יורשי נאמן חנה 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 

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx בכתובת
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 מרכז בעלי מלאכה 12, תל אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6933 /146 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0019-012 הגשה מס` 23473
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקמת בריכת שחיה בקומת הגג.
2. תוספת 20% מעבר לצפיפות המותרת בתכניות תקפות.

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 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 אבן ספיר 21, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6623 /596 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0834-021 הגשה מס` 26960
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 36.42 מותרים, לצורך שיפור תכנון.
2. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי צפון מזרחי על ידי בניה במרחק של 3.6 מ' 

    במקום 4.0 מ' המותר.
3. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי דרום מערבי על ידי בניה במרחק של 3.6 מ' 

    במקום 4.0 מ' המותר.
4. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי צפון מזרחי במרחק של 1 מ' מגבול המגרש, 

    שרוחבה 2.5 מ' ועומקה 3.5 מ'.
5. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי דרום מערבי במרחק של 1 מ' מגבול המגרש, 

    שרוחבה 2.5 מ' ועומקה 3.5 מ'.
6. בריכת שחיה.

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: רבי נחמן 2 גוש: 7079 חלקה: 12 תיק רישוי: 64354 הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: פרסום בהוראת תב"ע 2572 למסעדה לרבות צריכת משקאות 
משכרים במקום בקומת קרקע בשטח של 108 מ"ר וגלריה לאחסנה בשטח של 61 מ"ר. 

סה"כ שטח העסק 169 מ"ר. מבקשים 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 לקבלת 
ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il המסמכים באמצעות 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 רבי עקיבא 18, גדרה 20, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7466 /50 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0121-018 הגשה מס` 21357

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה לחישוב תקן חניה לפי 2016.

2. הקלה להתקנת מסתור כביסה בדירה קטנה.
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 שדרות ירושלים 58, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7076 /40 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3001-058 הגשה מס` 24955

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 75% משטח הגג, לעומת 50% המותרים.

2. הוספת 1 קומות נוספות מעל ל 4 הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות 
    המבוקש 5 כולל קומת קרקע.

3. הגבהת הבניין עד לגובה של 17 מ' לעומת 16 מ' המותרים על פי תכנית.
4. העברת זכויות מקומה לקומה.

5. בניית בנין חדש בחפיפה לקיר משותף )קו בנין צידי 0(.5. בניית בנין חדש בחפיפה לקיר משותף )קו בנין צידי 0(.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspxhttp://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 החשמונאים 6, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 109/6932 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0069-006 הגשה מס` 25209

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. ניוד שטחים מקומות תחתונות לקומת הגג.

2. הוספת תחנת עצירה למעלית בקומת חדר יציאה לגג.
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 הירקון 40 , גאולה 11 , תל אביב-יפו

גוש/ חלקה: 6914 /61 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 
149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0027-040 הגשה מס` 25096
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 7 קומות במקום 6 
    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע.

2. תוספת 4 יחידות דיור מכח תמ"א 38, ל 8 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 
    ובניית מבנה בן 12 יחידות דיור סך הכל.

3. תוספת בניה עד 25 מ"ר מכח תמ"א 38 ,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. 
    סך הכל תוספת של 225 מ"ר עבור 6 יחידות דיור.

4. חריגה בקו בניין צדדי/אחורי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 ,ובניה במרחק 
    של 2.5 מ' במקום 3 מ'.

5. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.6 מ' מעבר לקו הבניין 
    המותר, המהווה 40% מן המרווח 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

חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 - מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו
הודעה לפי תקנות התכנון והבניה)תכנית אחוד וחלוקה( התשס"ט-2009

תכנית תא/מק/4748 - מערכת מקוונת 507-0766105 - מרחב הפלך
גוש 7053: חלקות בשלמותן: 9-21, 24, 40, 42, 44-46, 48-49, 55-58, 61, 69-70, 73-74, 
81-83, 90-91. חלקי חלקה: 64-65. גוש 7087: חלקי חלקה: 131. נמסרת בזאת הודעה 
בהתאם לתקנה 10 )ב( לתקנות התכנון והבניה )תכנית איחוד וחלוקה(, התשס"ט-2009 

לכל הבעלים בתוכנית שלא אותרו כתובותיהם למשלוח דואר רשום )להלן-"בעלים"(. להלן 
נוסח ההודעה: "ביום 27.7.2022 החליטה הועדה המקומית על הפקדת התכנית שבנדון. 

המקרקעין שבבעלותכם מצויים בתחום התוכנית. בהתאם לתקנה 10 )א( לתקנות התכנון 
והבניה )תכנית איחוד וחלוקה(, התשס"ט-2009, עליך לשלוח הודעה על פי טופס 4 המצורף, 
בחזרה למוסד התכנון, בתוך 30 יום. אם לא תתקבל הודעתך במועד יראו זאת כאילו אינך 

מסכים לתכנית. אין לראות בהודעה זו התנגדות לתכנית לפי סעיף 100 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965. המעוניין להתנגד לתכנית, יגיש את התנגדותו בהתאם להוראות סעיפים 

100 עד 103א לחוק האמור. התכנית נמצאת לעיון במשרדי מינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68 
תל-אביב-יפו, קומה ג' חדר 309 בימים א,ב,ג,ה בין השעות 08:00-13:00 וכמו כן באינטרנט 

באתר משרד הפנים – "תכנון זמין איתור תכנית". טופס 4 )תקנה 10 )ג-(( לכבוד הועדה 
המקומית לתכנון ובניה תל-אביב-יפו. הנדון: תכנית איחוד וחלוקה מספר תא/מק/-4748 
מרחב הפלך. אני הבעלים של המקרקעין: גוש חלקה שטח חלק בבעלות בהתאם לתקנה 

10 )ג( לתקנות התכנון והבניה )תכנית איחוד וחלוקה(, התשס"ט-2009 אני מודיעכם כי אני 
מסכים/לא מסכים* לאישור התכנית שבנדון, הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה לגבי 

המקרקעין האמורים לעיל. אין לראות בהודעה זו התנגדות לתכנית לפי סעיף 100 לחוק 
התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965. המעוניין להתנגד לתכנית, יגיש את התנגדותו בהתאם 

להוראות סעיפים 100 עד 103 א לחוק האמור. בכבוד רב חתימת בעלים.

35570670 שריף שנטי
020563425 שניר סייד
020563433 שניר מוחמד

ללא עבדאללה שניר יוסף
ללא עבדאללה שניר ג'לילה
ללא  אבו אל סייד מוחמד סייד

פאטמה
בדבר פרטים נוספים נא לפנות למינהל ההנדסה ,שד' בן גוריון 69 ,תל אביב אל תחום 

מקרקעין חדר 443 או לטלפונים: 03-7247202/3

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 507-0822841 תא/מק/5067 – בנק הפועלים-רוטשילד 50, יהודה לוי 62 

בסמכות הועדה המקומית, מונה תדפיס הוראות: 27 מונה תדפיס תשריט: 22 ואלה 
השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש 7103 מוסדר חלקה 9 בשלמותה גוש 

7456 מוסדר חלקה 21 בשלמותה. מיקום/כתובת: רחוב יהודה הלוי 63, 63א, 62, 65, יפה 
בצלאל 14, 16, רמח"ל 1, 3, 5, 7, שד' רוטשילד 50 ת"א. מטרת התכנית: א. פיתוח 

והתחדשות מע"ר )מרכז עסקים ראשי( רוטשילד בעירוב שימושים ושיפור המרחב הציבורי 
בהתאם להוראות תכנית המתאר והמדיניות העירונית  תוך מיצוי יתרונות המיקום בקרבה 

למערכת הסעת המונים ולתחנת  הרכבת הקלה. ב. תוספת זכויות בניה לשימושים באזור 
תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים, בהתאם להוראות תכנית המתאר תא/5000 
ומדיניות מע"ר )מרכז עסקים ראשי( רוטשילד וכן הקצאת מגרש ברחוב יהודה הלוי 62 
באמצעות שינוי ייעוד המגרש ממשרדים לייעוד מבנים ומוסדות ציבור והוראות בדבר 

הפקעה עבורו. ג. פיתוח המרחב הציבורי וקביעת זיקת הנאה לציבור למעבר ושהייה לאורך 
כל חזיתות המגרש בתחום שבין קו הבניין לגבול המגרש, תוך הסרת חסמים פיזיים מהשטח 

כגון ביתן מפעל הפייס. ד. שימור מבנה בשדרות רוטשילד 50 כמנוף לחשיפת ערכים 
אדריכליים של המורשת הבנויה בשנים שלאחר קום המדינה. עיקרי התכנית: א. שינוי יעוד 
ממגרש מיוחד לעירוני מעורב ושינוי יעוד ממשרדים ליעוד מבנים ומוסדות ציבור. ב. קביעת 

שימושים עבור תעסוקה, מגורים, מסחר, מלונאות ושימושים ציבוריים. ג. קביעת זכויות 
בנייה עבור תא שטח 201 בסך הכל 47,655 מ"ר ברוטו על קרקעיים מתוכם עד 25% למגורים 
וכן קביעת 18,996 מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים, כמפורט בסעיף 5. ד. קביעת גובה הבנייה 

עד 180 מטר מעל פני הים ועד 45 קומות, קביעת הוראות בדבר גובה קומות. ה. קביעת 
הוראות בדבר עיצוב עירוני, קביעת הוראות בינוי, קביעת קווי בניין והוראות לתכנית עיצוב 

אדריכלי ופיתוח. ו. קביעת שטחי בניה עבור תא שטח 401. ז. קביעת גובה הבניה עד 6 קומות 
וקומת גג חלקית עבור תא שטח 401. ח. קביעת הוראות לתקני חניה. ט. קביעת הוראות 

לזיקת הנאה למעבר ושהיית הולכי רגל בתחום התכנית בכל שעות היממה ובכל ימות השנה. 
י. קביעת המבנה ברוטשילד 50 לשימור וקביעת הוראות עיצוב, בינוי, פיתוח ושינוי ייעוד 

ושילובו עם הבניין החדש והבטחת ביצוע השימור והשיקום בו. יא. קביעת הוראות לעניין 
איכות הסביבה ובניה ירוקה. יב. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה. יג. קביעת הוראות 

להריסת מבנים. יד. קביעת הוראות לחזית מסחרית. טו. קביעת הוראות בדבר הפקעת תאי 
שטח 401 ו-701 על ידי עיריית תל אביב יפו. 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 davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il 03-7241949 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: אסתר המלכה 4 גוש: 7091 חלקה: 11 תיק רישוי: 67207 הכוללת 

את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג מהיתר לעסק - משימוש של משרדים בהיתר 
לשימוש של מסחר לתקופה של 10 שנים. מבקש היתר עד ליום 31.12.2033. 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
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