
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 5, רענן 3, רענן 1, 443 1,דרך יפו 5, תל 
אביב-יפו. 

גוש/ חלקה: 7421 /5 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 
149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0001-005 הגשה מס` 21250

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

    חלקית, במקום 4 המותרות לפי תכנית.
2. תוספת לשטח עיקרי בסך 6% משטח המגרש.

3. תוספת לשטח העיקרי בסך 2.5% משטח המגרש לטובת תוספת קומה בהקלה.
4. פטור ממרפסות שירות לפי תב"ע מ'.

פטור ממסתורי כביסה עקב חזית לרחוב. מתן פתרון חליפי בתחום המרפסות.
פטור חלקי מנסיגות בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 בחזיתות פטור חלקי מנסיגות בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 בחזיתות

 .5
 .6 .6

    קדמיות לרחוב רענן ולרחוב 443.
7. מיקום תחנת מעלית בקומת הגג וכניסה דרכה לדירת קומת הגג.

8. איחוד חדרי יציאה לגג והצמדת החדרים לשתי דירות בקומה מתחת, בתכסית של 
    עד 50% משטח הגג. ניוד שטח עיקרי להשלמת השטח הדרוש בגג עד ל 50%.

9. הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין אחורי עד ל-40%.
10. ניוד זכויות בין הקומות.

11. הגבהת הגובה המותר לקומת הגג בהתאם ליתר הקומות הטיפוסיות במבנה, ללא 
      חריגה מהגובה הכולל של 4.5 מ' עד למעקה העליון.
12. 12. הבלטת מרפסות מעבר לקווי בניין קדמיים לתחום 

      
הבלטת מרפסות מעבר לקווי בניין קדמיים לתחום הרחוב בשיעור 1.2 מ' ובהתאם 

      למדיניות האזור.למדיניות האזור.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:לעיון בבקשה המקוו

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 שדרות נורדאו 27, דיזנגוף 247, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6961 /97 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0187-247 הגשה מס` 23145
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. שימוש חורג מהיתר מ מחסן במרתף לשימוש של משרד לתקופה של לצמיתות
2. העברת 7% מקומה 0-4 לקומה 1.

3. שימוש חורג מהיתר מ יציע מסחרי לשימוש של מגורים לתקופה של לצמיתות.
4. ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה.

5. הוספת 3 קומות מכח תמ"א 38, מעל 5 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין 
    הוא 8 קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

6. הוספת 4 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 28 יח"ד.
7. הקטנת קו בניין צדדי מ 3 עד 2 מ' עבור מערב בכיוון מערב.

8. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי/אחורי/קדמי ובנייתו במרחק של 2 מ' 
    במקום 3 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 תחכמוני 13, עין גנים 4, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7422 /39 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0142-004 הגשה מס` 21948

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. ניוד זכויות מקומת גג רעפים הלא מנוצלת לקומת קרקע, מרתפים ולמגרש מקבל.

2. חפירת חצר מונמכת במרווח הצידי/אחורי במרחק של 2 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 
    2.25 מ' ועומקה 8 מ'.

3. הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש הצדדי ל 2 מ'.
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 בן גוריון 73, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6954 /105 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0204-073 הגשה מס` 21678

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה מקו בנין קדמי ובניה במרחק של 3.85 מ' מגבול המגרש, לפי הקו בו בנויים 

    רוב הבניינים באותו קטע רחוב, מצומת דיזנגוף עד צומת אד'ם הכהן.
2. חריגה מקו בניין אחורי.

3. פילר חברת חשמל בגדר קדמית.
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 מרכז בעלי מלאכה 8, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6933 /35 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0019-008 הגשה מס` 27146

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 65% משטח הגג, לעומת 50% המותרים.

2. בריכה במרפסת קומת גג.
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 גרונימן 12, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6772 /7 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0987-012 הגשה מס` 25043

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הרחבת דירה בקומה 1 בלבד ללא הרחבת הדירה בקומת הקרקע.
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 יפת 174, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 8998 /8 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3004-174 הגשה מס` 27402

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 70% משטח הגג, לעומת 50% 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

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 הראובני דוד 7, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 9013 /31 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 3093-007 הגשה מס` 26337
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה מקו בנין קדמי ובניה במרחק של 0 מ' מגבול המגרש, לפי הקו בו בנויים רוב 
    הבניינים באותו קטע רחוב, מצומת הראובני עד צומת תפוח.

2. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 
    המהווה 100% מן המרווח המותר.

3. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 0.85 מ' מעבר לקו הבניין 
    המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.

4. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 75% משטח הגג, לעומת 50% המותרים.
5. הגבהת הבניין עד לגובה של 14.3 מ' לעומת 13.3 מ' המותרים על פי תכנית.

6. אי הצמדת הבניין לגבול המגרש בחזיתו, כנדרש על פי תכנית 2660.
7. פטור ממסתורי כביסה.

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: הכשרת מרפסת, מספר בקשה: 24325 שם המבקש/ים: מולאי אריה 

כתובת הנכס: דרך בר-לב חיים 121 גוש: 7423 חלקה: 20 מגרש: הואיל ומהמבקשים 
מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: אבי לוי, נטלי לוי, רחל יציב. 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

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(: 3, שטח 

הריסה )מ"ר(: 1022.94, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניון, 
ח. משאבות, מאגרי מים, ח. משאבות, ח. טרפו, מחסנים, בקומת הקרקע: אולם כניסה, 

חדר אשפה, אחר: נישת גז, מגורים, קומה מפולשת, לובי כניסה, חדרי אופניים, כמות חדרי 
שירותים: 5, בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 7, כמות יח"ד מבוקשות: 33, 

על הגג: חדרי יציאה, חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, אחר: גנרטור, מעבים, בחצר: גינה, 
שטחים מרוצפים, אחר: עצים לשתילה, יציאות אוורור וש.ע, גינון, פתח החדרת שנאי, 

כמות מקומות חניה: 35, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 1.5, נפח חפירה )מ"ק(: 9,160.00, 
העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים
מספר בקשה: 23170  שם המבקש/ים: יעז יזמות את איתי קייזרמן בע"מ כתובת הנכס: 

כיכר הגייסות 2 רחוב המערכה 21 גוש: 6133 חלקה: 759 מגרש:. הואיל ומהמבקשים 
מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: מיטל אהובה. 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

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: שיינקין 35 גוש: 7429 חלקה: 62 תיק רישוי: 70448. הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג בקומת קרקע למרכול ומכירת משקאות 
משכרים )לא לצריכה במקום( לפי תכנית 2385 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

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 אופיר 17 א, שניר 15, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6627 /192 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0814-017 הגשה מס` 26316
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 20 מותרים, לצורך שיפור תכנון.
2. הקצת בריכת שחיה בחצר האחורית.

3. חריגה של עד 10% מקו בניין צידי על ידי בניה במרחק של 3.60 מ' במקום 4.00 
    מ' המותר.

4. הנמכת חצרות אנגליות למפלס קומת 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 קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 4, שטח 

הריסה )מ"ר(: 766.76, במרתפים: מרתף אחד בלבד, מחסן, חדרי עזר, אחר: חדר טרפו, 
בקומת הקרקע: חדר אשפה, כמות חנויות: 2, בקומות: כמות קומות מגורים: 8, כמות יח"ד 

מבוקשות: 17, על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, בחצר: גינה, שטחים מרוצפים,
מספר בקשה: 15945  שם המבקש/ים: ארכוד גורקן בע"מ כתובת הנכס: סמטת בן יהודה 
1 רחוב בן יהודה 159 גוש: 6901 חלקה: 51 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין 

באפשרותם לאתר את: עזבון לאון מרקין 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 חובבי ציון 30, בוגרשוב 30, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6907 /100 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0026-030 הגשה מס` 24464

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית צד דרום, 

    צד מזרח.
2. הגבהת בניה על הגג לגובה של 4.5 מ' במקום 4 מ' המותר.

3. פרגולה במרפסת גג בגמר בטון חשוף.
4. הוספת 1.65 קומות מכח תמ"א 38, מעל 4 הקומות הקיימות. סך כל הקומות 

    בבניין הוא 5.65 קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.
5. הוספת 5 יח"ד חדשות. סה"כ בבניין 11 יח"ד.

6. הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב עד 25 מ"ר בכל הקומות.
7. הקטנת קו בניין צדדי מ 3 עד 2 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממד בכיוון דרום 

    ומזרח.
8. הקטנת קו בניין לרחוב חובבי ציון מ 4 ל 1 עד 2 מטר עבור מרכיבי חיזוק לכיוון 

    מערב.
9. השלמת שתי קומות חלקיות קיימות לקומות מלאות.

10. הקטנת קו בניין צדדי מ 3 עד 1.37 מ' עבור הקמת מעלית חיצונית בכיוון דרום.
11. תחנת 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 עבד אל-גני 3, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7023 /81 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3062-003 הגשה מס` 20155

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 1.80 מ' במקום 2.00 

    מ' המותר.
2. חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 3.6 מ' במקום 4.0 

    מ' המותר.
3. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.6 מ' מעבר לקו הבניין 

    המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.
4. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 75% משטח הגג, לעומת 50% המותרים.

5. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 1.10 מ' במקום 2.5 מ' בחזית 
    הקדמית/אחורית/צדדית.

6. הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 20%. סך מספר יחידות הדיור המבוקש 3 
    במקום 2.85 המותר על פי תכנית.

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 שטינברג 4, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6981 /149 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3588-004 הגשה מס` 27338

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 0.8 מ' מעבר לקו הבניין 

    המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.
2. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 110 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

3. סטייה מטיפוס בניה.
4. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 1.8 מ' במקום 2 מ'    

    המותר.
5. הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל משרד ביתי.

6. הבלטת מצללה מחומרים קלים הבולטת מעבר לקו הבנין עד 40% אל תוך המרווח, 
    על פי סעיף 4.09)12( בתקנות התכנון והבניה, חלק ד' - בניה במרווחים ומעבר 

    לקו רחוב.
7. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי במרחק של 0.75 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 

    7.6 מ' ועומקה 1.4 מ'.
8. שימוש חורג מהיתר במרתף עבור בעל מקצוע חפשי, בשטח של 20 מ"ר לפי תכנית 

    ע-1 לתקופה של 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 רומן רולן 10, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7024 /67 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3066-010 הגשה מס` 26776

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


