
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 בצרון 47, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6150 /407 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0778-047 הגשה מס` 24567
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 3.7 מ' במקום 4.0 מ' 
    המותר.
2. 2. הרחבת

לע
הרחבת דירה בקומה א בלבד ללא הרחבת הדירה בקומת הקרקע.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:יון 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 במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את 

עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.

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 מגן אברהם 3, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7076 /6 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3734-003 הגשה מס` 21182

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הגדלת תכסית הבניה במגרש ל 77.5% במקום 70% המותרים על פי תכנית

2. הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של 1 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 
    המהווה 33.33% מן המרווח המותר

3. חפירת חצר מונמכת במרווח אחורי במרחק של 2.0 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 1 
    מ' ועומקה 3.87 מ'.

4. הבלטת מרפסות  1 מ' מקו בניין קדמי 0 בגבול מגרש כלפי רחוב מגן אברהם  
    ובגובה של כ 4.1 מ' מפני מדרכה.

5. הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 20%. סך מספר יחידות הדיור המבוקש 5 
    במקום 4 המותר על פי תכנית

6. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית צדדית
7. הגבהת בניה על הגג לגובה של 2.7 מ' במקום 2.5 מ' המותר.

8. מתן כניסה לדירות במפלס חדרי יציאה  במקום במפלס קומה 2.
9. תוספת תחנה עצירה למעלית במפלס קומת חדרי יציאה לגג.

10. ניוד שטח עיקרי לקומת חדרי יציאה לגג כ 3 מ"ר לכל חדר ע"ח שטחי תב"ע וללא 
      חריגה מתכסית קומת חדרי יציאה לגג.

11. הקמת ג'קוזי במפלס חדרי יציאה לגג לכל אחד.
12. פתרון חניה ע"י הקמת מתקן חניה עבור 2 רכבים במקום לפחות ל 5 כנדרש.

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 הגדוד העברי 63, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6946 /29 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0037-063 הגשה מס` 21620
הכוללת את ההקלות הבאות:

תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 187.5 מותרים, לצורך שיפור תכנון.
תוספת 5% משטח המגרש מעל ל % 187.5 המותרים על פי תכנית F בשל הו

 .1
 .2 .2
    

תוספת 5% משטח המגרש מעל ל % 187.5 המותרים על פי תכנית F בשל הוספת 
    2 קומות.2 קומות.

3. הוספת 2 קומות נוספות מעל ל 4 הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות 
    המבוקש 6 כולל קומת קרקע.

4. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 2.7 מ' במקום 3.0 מ' 
    המותר.

5. חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 4.5 מ' במקום 5.0 
    מ' המותר.

6. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.20 מ' מעבר לקו הבניין 
    המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.

7. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 2.00 מ' מעבר לקו הבניין 
    המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.

8. חפירת חצר מונמכת במרווח צידי במרחק של 3.0 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 6.25 
    מ' ועומקה 1.5 מ'.

9. ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה.
10. ביטול מרפסות שירות.

11. ניוד זכויות בין הקומות.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
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 128, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7462 /22 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0004-128 הגשה מס` 21545

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 2.7 מ' במקום 3.0 מ' 

    המותר.
2. חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 4.5 מ' במקום 5.0 

    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 

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 מנדלקרן 9 א, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6150 /427 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 1043-009 הגשה מס` 25121

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 76 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

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 עמק ברכה 41, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7110 /261 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0702-041 הגשה מס` 24885

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו הבניין 

     המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.
2. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי/אחורי/קדמי ובנייתו במרחק של 

    9.45 מ' במקום 10.5 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 

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 חפץ יאשה 10, חפץ יאשה 12, גלבוע אמיר 11, 
גלבוע אמיר 13, תל אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6883 /22 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 
149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 2289-010 הגשה מס` 24830
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 20%. סך מספר יחידות הדיור המבוקש 31 
    במקום 26 המותר על פי תכנית.

2. הגבהת בניה על הגג לגובה של 6 מ' במקום 5 מ' המותר.
3. הוספת 1 קומות נוספות מעל ל 10 הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות 

    המבוקש 11 כולל קומת קרקע/קומת עמודים מפולש בחלקה.
4. הקלה מ- סעיף 9.4 בתכנית ג' 1 - בניית דירות על הגג במקום חדרי יציאה לגג, 
    בניית יחידת דיור נפרדת ללא הגדלת מספר יחידות הדיור וללא הגדלת השטח.

5. הקלה לבניית בריכת שחיה על מרפסת הגג לדירה בקומה העליונה.
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 הרצל 88, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7084 /234 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0002-088 הגשה מס` 13238

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בנייה במרחק 3.60מ' במקום 4מ' 

    המותרים
2. הגדלת תכסית הבניה במגרש ל 85% במקום 80% המותרים על פי תכנית

3. שימוש בקומת קרקע לצורכי מגורים בנוסף לשימוש המסחרי המותר ומבלי לגרוע 
    משטחי מסחר מבוקשים לפי תכנית.

4. פטור מחניית כלי רכב במגרש.
5. הוספת 1 קומות נוספות מעל ל 6 הקומות המותרות בבנין ללא פתרון חניה פיזי. 

    סך כל מספר הקומות המבוקש 7 כולל קומת קרקע, ללא קומת גג.
6. מסתורי כביסה מעבר לקו בניין

7. פטור ממסתורי כביסה לחלק מהדירות עם חזית קדמית.
8. הגבהת הבניין עד לגובה 27מ' לעומת 25 מ' המותרים לפי תכנית

9. בנייה על הגג ברוחב העולה על 1/4 מרוחב החזית המותר לפי יפו B ללא תוספת 
    שטחי בניה.

10. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי/אחורי עד גבול מגרש, בעומק 1.5 מ'.

11. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית בשיעור של 1 מ' מעבר לקו בניין המותר.
12. הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור 1.6מ' מעבר לקו בניין מותר, המהווה 

      40% מן המרווח המותר.
13. ביצוע מרפסות קדמיות עד לקו מגרש צדדי בבנייה בקיר משותף. בהסכמה עם 

      בניין שכן.
14. פטור ממרפסות שירות.

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 במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את 

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 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 ובניה דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

1965 
עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבנייה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה –
הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו בקשה 

לשימוש חורג ברחוב: יהודה מרגוזה 4 גוש: 7071 חלקה: 88 תיק רישוי: 53012. הכוללת את 
הבקשה לשימוש החורג הבא: מסחר לבית אוכל בשטח של 36 מ"ר. 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 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: לילינבלום 3 גוש: 7422 חלקה: 11 תיק רישוי: 66018. הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: חנות טבע, מכירת פירות וירקות, מזנון להכנת אוכל. מבקש 
היתר עד ליום 26.12.2037. 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

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: יפת 20 גוש: 7463 חלקה: 59 תיק רישוי: 67429. הכוללת את הבקשה 

לשימוש החורג הבא: ממבנה שלא נמצא לגביו היתר בנייה לפאב בקומת הקרקע והגלריה 
בשטח של כ- 71 מ"ר 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 

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 ובנייהדורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת ה

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: שינויים ללא תוספת שטח, מתן אפשרות גישה למרפסת בהיתר, 

מספר בקשה: 26303 שם המבקש/ים: קולכשטיין עופרה, קולכשטיין משה, רובין בלייר 
אליענה, גנור לסלי, גנור אבי אלברט, רונן גלעד, קורן לגזיאל נעמה, לגזיאל שאול בנימין, כהן 

רונן כתובת הנכס: רחוב אשכול לוי 34 רחוב אשכול לוי 36 גוש: 7222 חלקה: 52 מגרש: 
הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: יורשי שורצשטין לאה מרים 

ז"ל, יורשי מוזס נתנאל אביבה ז"ל, יורשי לופט מקסימיליאן ז"ל, ראול דוד לופט, הילרי דן 
רוברט לופט, האון רנה פרנסיס, שר נתן, שר רבקה לאה 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 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx הבניין המקוון 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 למספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 4, שטח 
הריסה )מ"ר(: 1358.16, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חנייה, בקומת 
הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: מגורים, בקומות: כמות קומות מגורים: 8, כמות 
יח"ד מבוקשות: 29, על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר: גנרטור, מעבים, מפוחים, בחצר: 

גינה, שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 40, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 0.5, 
העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

מספר בקשה: 24917 שם המבקש/ים: שלום ונתן יזמות בע"מ כתובת הנכס: מינץ בנימין 3 
גוש: 6636 חלקה: 701 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: 

סיני גילה, סינירד ג'וזף. 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 למבוקשים שינויים פנימיים: בנית ממ"ד בתוך הדירה בשטח 12.5 מ"ר, שימוש חורג:

שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: משרד, שימוש 
מבוקש: מגורים)דירה(, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 96.75, 
למקום יש כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, מספר בקשה: 24349  

שם המבקש/ים: צור מאיר כתובת הנכס: ביל"ו 53 גוש: 7085 חלקה: 40 מגרש: הואיל 
ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: יורשי לפר טוביה )בן משה( ז"ל, 

יורשי עציוני אורי ז"ל, יובל עציוני, אייל עציוני. 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

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 507-0654517 תא/מק/3253 – עזריאלי טאון בסמכות הועדה 

המקומית, מונה תדפיס הוראות: 29 מונה תדפיס תשריט: 21 ואלה השטחים הכלולים 
בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש מוסדר 6110 חלקות בשלמותן 413, 437 - 444 חלק 

מחלקות 34, 284, 369, 383, 385. מיקום/כתובת: דרך מנחם בגין 146, 146א, 146ב, 146ג, 
148 תל-אביב. מטרת התכנית: תוספת זכויות בנייה לשימושים עבור אזור תעסוקה 

מטרופוליני סמוך להסעת המונים, בהתאם להוראות תוכנית המתאר. עיקרי הוראות 
התוכנית: 1. קביעת הוראות לאיחוד ו/או חלוקה בחלק מתחום התוכנית, בהסכמת כל 

הבעלים, בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה. 2. שינוי ייעודי קרקע:  מדרך ל: 
עירוני מעורב וכיכר עירונית. 3. קביעת שימושים עיקריים ושטחי שרות. 4. קביעת שטחים 

ציבוריים/עירוניים בנויים לשימושים ציבוריים וקביעת הוראות לגבהים. 5. קביעת קווי 
בניין ,גובה קומות, תכסית והוראות לתוכנית העיצוב. 6. קביעת זיקות הנאה לשהייה ומעבר 

הולכי רגל. 7. קביעת הוראות גמישות לגבי גובה קומות. 8. קביעת הוראות בדבר עיצוב 
עירוני וקביעת קווי בניין. 9. קביעת הוראות לנושא הקצאות ציבור. 10. קביעת הסדר תנועה 

וחניה. 11. ביטול דרך שירות. 12. קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב לציבור דרך מנהרה/מעבר 
תחתי. 13. קביעת הוראות לעניין איכות הסביבה. 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: דרך שלמה 147 גוש: 6975 חלקה: 2 תיק רישוי: 6189. הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג מ- מחסנים )עפ"י השימוש הרשום בהיתר(
לנגריה בקומת קרקע לתקופה של 10 שנים בשטח של 105.44 מ"ר. 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

הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניהדורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד נחלת בנימין 97, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 8983\ 29 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0003-097 בקשה מס` 22-2117
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמא 38 בן 5 קומות במקום 3 
    המותרות עפ"י תוכנית.

2. תוספת 4 יחידות דיור מכח תמא 38 ל- 4 יח"ד המותרות עפ"י תוכנית ובניית מבנה 
    בן 8 יחידות דיור סך הכל.

3. הקלה מקו בניין קדמי ובניה במרחק 0 מטר מגבול המגרש, לפי הקו בו בנויים רוב 
    הבניינים באותו קטע רחוב מצומת דרך יפו עד צומת רחוב לוינסקי.

4. חריגה של 10% מקו בניין אחורי ע"י בניה במרחק של 4.5 מ' במקום 5 מ' המותר. 
5. בניה בקו בניין צדדי 0 במקום 3 מ' לשיפור התכנון.

6. הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו הבניין המותר המהווה 
40% מן המרווח המותר.

7. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית עפ"י מרחק הגזוזטרה הקיימת בחזית המיועדת 
לשימור בשיעור של 1.25 מ' מעבר לקו המגרש המותר.

1.781 מ' במקום 2 מ, בחזית הקדמית                                                                                                                                            8
9. חפירת חצר אנלית מונמכת במרווח אחורי במרחק של 3.30 מ' מגבול המגרש 

    שרוחבה 1 מ' ועומקה 3.5 מ'.
10. ביטול קומת ביניים תוך הפיכתה לקומה רגילה.

11. ניוד זכויות בין הקומות לרבות שימוש בשטחים עיקריים עבור שטחי שרות 
      בקומת הקרקע. 

12. הגדלה והפיכת קומת הביניים לקומה מלאה                                                                                                                                             
13. הקלה במספר החנויות בקומת הקרקע הפחתה מ- 3 חנויות ל- 2 חנויות עבור 

      שיפור תכנון.
14. הקלה בשטח של דירה גדולה אחת המהווה 15% מסך כל הדירות ל- 65 מ"ר 

      במקום 75 מ"ר.
15. ביטול נסיגות צדדיות של 120 ס"מ בקומת חדרים על הגג.

16. הקלה לבקשת תחנת עצירה למעלית בקומת הגג.
17. הקלה לתקן חניה ע"פ תקנות ארציות למבנה דירות קטנות הקרוב לקו רכבת קלה

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 המלך ג'ורג' 93, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7092 /33 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0406-093 הגשה מס` 24494

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הוספת מעלית מחוץ לק.ב קיים צדדי של 3.00 מ'- ע"פ תכנית 2710.

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 בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בדבר 
הפקדת תכנית מספר 507-0839654 תא/מק/4711 – סמבורסקי 4-6 בסמכות הועדה 

המקומית. מונה תדפיס הוראות: 48 מונה תדפיס תשריט: 23 ואלה השטחים הכלולים 
בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש מוסדר 6632 חלקה בשלמותה 476 חלק מחלקה 506 

מיקום/כתובת: תל אביב – יפו שכונת צוקי אביב סמבורסקי דניאל 4, 6. מטרת התכנית:
החלפת תכנית מפורטת 1437/ב בתחום המגרש, על-ידי קביעת בינוי, קביעת זכויות בנייה, 

קביעת מספר יחידות דיור למגורים, יצירת מוקד מסחרי שכונתי חדש ושטחים בנויים 
לשימושים ציבוריים. התכנית הינה תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים על פי פרק ג' 

סימן ז' לחוק. עיקרי הוראות התוכנית: 1. קביעת שימושים - מגורים, מסחר, ציבורי ודרכים 
בשטח התכנית. 2. קביעת שטחי בנייה למגורים, מסחר ושטחים בנויים לשימושים ציבוריים 

וקביעת הוראות לגביהם. 3. קביעת מספר יחידות דיור. 4. קביעת שטחי מרפסות למגורים.
5. קביעת שטחי בנייה תת קרקעיים והוראות לגביהם. 6. קביעת גובה הבנייה. 7. קביעת 

הוראות בדבר גובה קומות. 8. קביעת הוראות בדבר עיצוב אדריכלי. 9. הקצאת 10% מסך 
יחידות הדיור עבור דירות בהישג יד בשכירות מופחתת לתקופה כוללת שלא תפחת מעשרים 

שנה מיום קבלת היתר האכלוס, בהתאם לתיקון 120 לתוספת השישית לחוק התכנון 
והבניה. 9. קביעת הוראות בדבר הסדרי תנועה ותקני חנייה. 10. קביעת הוראות לאיחוד 

וחלוקה בהסכמת הבעלים. 10. קביעת הוראות בדבר תשתיות. 11. קביעת הוראות לאיכות 
סביבה. 12. קביעת הוראות בדבר גובה בנייה ו/או בטיחות טיסה. 13. קביעת הוראות בדבר 

זיקת הנאה ופיתוח הנוף במפלס קומת הקרקע ותחזוקתו. 13. קביעת תנאים להוצאת היתר 
בנייה. 14. קביעת תנאים לאכלוס. 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 
 mavat.moin.gov.il :בחיפוש באינטרנט – תכנון זמין איתור תכנית או בכתובת אינטרנט

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 

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 רענן 33, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7425 /9 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0170-033 הגשה מס` 20497

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה בקו בניין אחורי בשיעור של 10% למרחק של 4.5 מ' מגבול מגרש.

2. תוספת של 2 קומות בהקלה.
3. תוספת שטחים בשיעור של 2.5% משטח המגרש לכל קומה בהקלה.

4. תוספת שטחים בשיעור של 6% משטח המגרש.

5. תוספת שטחים בשיעור של 5% משטח המגרש.
6. הבלטת מרפסות אחוריות מקו בניין בשיעור של 40% מהמרווח המותר.

7. ביטול קומת הביניים והפיכתה לקומה מלאה.
8. ניוד זכויות/שטחים בין הקומות.

9. הקטנת נסיגת קומת הגג למרחק של עד 1.70 מהחזית הקדמית של המבנה במקום 
נסיגה של 2 מטר המותרת על פי תכנית.

10. אי נסיגה מהחזית האחורית של קומות 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 במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת 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 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 
נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 

בנייה לכמות קומות לתוספת: 1, אחר: תוספת קומה ג1, מספר יח"ד מורחבות: 1, מספר 
תכנית הרחבה: 2140, קומה בה מתבצעת התוספת: 1, שטח התוספת )מ"ר(: 19, שטח 

דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 101, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, 
מבוקשים שינויים פנימיים: הזזת חדרי רחצה תכנון מחדש של הקומה, תוספת אחרת: 
קומת גג ג1, בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: 
לצד, שטח התוספת )מ"ר(: 40, שטח ניצול חלל הגג )מ"ר(: 40, שטח פרגולה )מ"ר(: 6.2, 

חומר הפרגולה:  פלדה כבלים ועץ, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, נסיגה מהמעקה 
מצד אחד )מטר(: 118, נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 720, העבודות המבוקשות בהיתר 

אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, גן ילדים: קיים ממ"ד: לא
מספר בקשה: 19407  שם המבקש/ים: אייזנשטדט עדו, אייזנשטדט נעמה כתובת הנכס: 
שדרות ההשכלה 42א שביל בן זאב 1 גוש: 6150 חלקה: 411 מגרש:. הואיל ומהמבקשים 

מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: מפעל השכון א' בגבעת רמב"ם אגודה שתופית 
לשכון בע"מ. 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


