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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד ביל"ו 53, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7085 /40 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0067-053 הגשה מס` 24349
לשימוש חורג:

שימוש חורג מ משרד ל מגורים)דירה( בשטח של 96.75 מ"ר. מבוקש שימוש חורג 
לתקופה של 999.

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. שימוש חורג מהיתר מ משרד לשימוש של מגורים)דירה( לתקופה של שנים/

    לצמיתות.
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 אפטר יעקב 5, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7222 /19 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 2114-005 הגשה מס` 19305

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הרחבת דירות קיימות עד 25 מ"ר ע"פ תמ"א 38.
2. תוספת 3 קומות וקומת גג חלקית בתכסית 65%.

3. הקלה לבניית גזוזטראות הבולטות ב 2 מטרים מקו בנין קדמי.
4. קו בנין אחורי 5 מטר במקום 8 המותרים לפי התב"ע.

5. תוספת 1.5 קומות מעל הקומות המותרות לפי תב"ע ותמ"א 38.
6. הגבהת קומת עמודים מ-2.30 מ' המותרים ע"פ תב"ע לגובה של עד 3.5 מ' לצורך 

    הקמת דירות ושטחים משותפים לתפקוד הבנין.
7. בניית מצללה בנסיגה קטנה מ-1.2 מ' מחזיתות צד.

8. תקן חניה 1:0.9 לכל הדירות, במקום 1:1.33 עבור דירות קטנות ו- 1:2 לדירות 
    גדולות.

9. בניית קומת הגג ללא נסיגה של 1.2 מ' מחזיתות הצד.
10. הגבהת מפלס הכניסה ל1.2 מ' במקום 0.5 מ' המותרים כמדיניות בהנחיות 

      המרחביות.
11. ניוד זכויות בין הקומות.

12. החדרת עוגנים לחלקות פרטיות: 52,2,18,20.
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 ענתות 21, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6615 /204 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 2001-021 הגשה מס` 26758

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת מדרגות לירידה למרתף.

2. סגירת מרפסת שירות בשטח של 4 מ"ר.
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 סמבורסקי דניאל 8, רוזנבלום יאיר 17, תל 
אביב-יפו. 

גוש/ חלקה: 6632 /477 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 2351-015 הגשה מס` 26643

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. העברת שטחים לא מנוצלים של הממ"דים לטוב מרפסות וניוד שטחים האלה בין 

    הדירות המשתתפות.
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 40, עולי ציון 38, עולי ציון 40, 
תל אביב-יפו

גוש/ חלקה: 7076 /4 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 
149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 3001-040 הגשה מס` 25028

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. שימוש חורג לפנסיון בבניין שלם במסגרת שימוש נלווה למגורים.

2. שימוש חורג לבתי אוכל בקומת הקרקע, במבנים בעלי חזית מסחרית.
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(: 1, שטח 

הריסה )מ"ר(: 52.77, במרתפים: מרתף אחד בלבד, אחר: חניה, בקומת הקרקע: חדר 
אשפה, בקומות: כמות קומות מגורים: 7, כמות יח"ד מבוקשות: 8, בחצר: גינה, שטחים 

מרוצפים, פרגולה, מספר בקשה: 23072 שם המבקש/ים: איי. ריל התחדשות עירונית בע"מ
כתובת הנכס: רחוב אייבשיץ 2 רחוב סוקולוב 46 גוש: 6957 חלקה: 134 מגרש: הואיל 

ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: מונד 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 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(: 6, שטח בנייה למספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 6, שטח 
הריסה )מ"ר(: 1017.08, במרתפים: מספר מרתפים, חדרי עזר, אחר: מתקן חניה אוטומטי, 

חדר טרפו, בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: דירות מגורים, 
בקומות: כמות קומות מגורים: 7, כמות יח"ד מבוקשות: 18, על הגג: קולטי שמש, חדר 

מדרגות כללי, אחר: בריכה עבור דירת הפנטהאוז, גנרטור חירום, בחצר: גינה, שטחים 
מרוצפים, כמות מקומות חניה: 17, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 1.5, בריכה: קומה: 
גג, מיקום: גג, נפח )מ"ק(: 18.00, גודל: 5.95*3.00 מ', נפח חפירה )מ"ק(: 3,100.00. מספר 

בקשה: 24632 שם המבקש/ים: בלגיה בוורמיזה 5 שותפות מוגבלת כתובת הנכס: וורמיזה 5 
גוש: 6214 חלקה: 345 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: 
מעון וורמיזה בע"מ, קון מרסל יוסף, בודור לדיסלס. 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 

 http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx המקוון 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 פרנקל ידידיה 40, הרצל 82, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7084 /237 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0002-082 הגשה מס` 24457

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הגבהת הבניין עד לגובה של 25.30 מ' לעומת 25 מ' המותרים על פי תכנית.

2. הגדלת תכסית הבנין ל85% במקום 80% המותרים ע"פ תכנית.
3. ממסתורי כביסה מחוץ לקווי בנין.

4. בניה על הגג ברוחב העולה על רבע מרוחב החזית המותר לפי יפו B ללא תוספת 
    שטחי בניה.

5. הבלטת גזוזטרות מעבר לקו בנין בחזיתות קדמיות ברוחב של עד 1/3 רוחב 
    המדרכה.

6. פטור ממרפסות שרות.
7. פטור ממסתורי כביסה לחלק מהדירות עם חזית 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 עולי הגרדום 14, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6638 /74 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0919-009 הגשה מס` 20101
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 5 קומות במקום 3 
    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

2. תוספת בניה עד 25 מ"ר מכח תמ"א 38 ,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. 
    סך הכל תוספת של 200 מ"ר עבור 8 יחידות דיור.

3. תוספת 11 יחידות דיור מכח תמ"א 38 ,ל 10 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 
    ובניית מבנה בן 21 יחידות דיור סך הכל.

4. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.6 ו-2 מ' מעבר לקו הבניין 
    המותר, המהווה 40 % מן המרווח המותר.

5. הקמת 2 בניינים במקום אחד תוך שמירת נפח הבניה ושמירת מרווחים בין 
    הבניינים בהתאם לתקנות.

6. חצר אנגלית ברוחב העולה על 1.5 מ' ובגובה העולה על 1.5 מ', בחזית קדמית 
    וצידית.

7. הצבת עוגנים זמניים לכיוון חלקה 75 בגוש 6638.
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 למבוקשים שינויים פנימיים: תוספת 12 מרפסות לחזית מזרחית בלבד לבניין קיים 

בן 7 קומות, מספר בקשה: 26860 שם המבקש/ים: פינטו מירה כתובת הנכס: בורלא יהודה 
40 דרך נמיר מרדכי 197 גוש: 7221 חלקה: 33 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין 

באפשרותם לאתר את: יורשי וייס חיים ז"ל, ריין אסי אסתי 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

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 פינסקר 29, טרומפלדור 23, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6907 /125 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0084-023 הגשה מס` 9229

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 3.24 מ' במקום 

    3.6 מ' המותר.
2. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 1.2 מ' במקום 2.00 מ' בחזית 

    הקדמית.
3. בניית מתקן חניה מוטמן במרווח הצדדי . גובה המתקן המרבי שיבלוט בעת כניסת 

    מכונית יגיע ל 3 מ'.
4. בניית מעלית לחניון תת קרקעי )חניה אוטומטית( עבור 12 כלי רכב, בחריגה מקו 

    בניין צדדי.
5. ביטול קומת עמודים מפולשת ע"י בנית קומת קרקע מלאה.

6. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי במרחק של 1.70 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 
    1.50 מ' ועומקה 4.0 מ'.

7. הקלה לזכות מעבר דרך ההפקעה מרחוב פינסקר.
8. תכנון יחידה עצמאית על הגג.

9. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 65% משטח הגג.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד אלנבי 27, פינסקר 2, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6913 /5 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0004-027 הגשה מס` 18743

לשימוש חורג:
שימוש חורג מ מגורים ומסחר ל מלונאות ומסחר בשטח של   מ"ר. מבוקש שימוש 

חורג לתקופה של 999.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 287.5 מותרים, לצורך שיפור תכנון.
2. הגבהת גובה קומה 6 מ 4.0 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 4.5 מ'.

3. בניית בריכת שחייה על הגג העליון.
4. ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה.

5. שימוש חורג מהיתר ממגורים לשימוש מלונאות לצמיתות.
6. העברת זכויות בנייה בין קומות.

7. פטור מלא מחניה.
8. בניית גדר מעל 1.5 מ' גובה.

9. הרחבת רשימת השימושים המותרים במבנה: מסחר ושימוש מלונאי.
10. הקלה לניוד זכויות מקומת המרתף הנוספת שניתן היה לבנות במלואה מכח 

      תכנית ע', לטובת הרחבת תכסית מרתף קיים.
11. צמצום קו בניין צפוני ל2.35 מ' על פי הבנייה הקיימת.

12. בנית שטחים עיקריים בקומת מרתף מחוץ לתכסית המבנה המוצע בקומת הקרקע
13. תוספת עד 5% משטח המגרש מעל ל287.5% המותרים, עבור נגישות.

14. העברת עד 200 מ"ר משטחי שירות תת קרקעיים לעל קרקעיים.
15. הגדלת תכסית הבניה במגרש ל 73% במקום 60% המותרים 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 שפתי ישנים 5, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7043 /30 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3205-005 הגשה מס` 27013

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

2. הגבהת בניה על הגג לגובה של 3.5 מ' במקום 3 מ' המותר.
3. הקמת מרתף משותף למגרשים 30+29 עם זיקת הנאה לשני המגרשים.

4. הגבהת גובה קומת מרתף -1 מ 4 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 4.8 מ'.
5. הגבהת גובה קומת מרתף -2 מ 4 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 5.33 מ'.

6. הגבהת גובה קומת מרתף -3 מ 3.5 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 4.34 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 קדם 173 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 7043 /29 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3060-173 הגשה מס` 25227

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

2. הגבהת בניה על הגג לגובה של 3.5 מ' במקום 3 מ' המותר.
3. הקמת מרתף משותף למגרשים 30+29 עם זיקת הנאה לשני המגרשים.

4. הגבהת גובה קומת מרתף -1 מ 4 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 4.8 מ'.
5. הגבהת גובה קומת מרתף -2 מ 4 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 5.10 מ'.

6. הגבהת גובה קומת מרתף -3 מ 3.5 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 4.17 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 בני אפרים 227, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 1025/6625 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0801-227 הגשה מס` 26723

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 40 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

2. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 3.60 מ' במקום 4 מ' 
    המותר.

3. בריכת שחיה בחזית עורפית.
4. ניוד זכויות מקומה לקומה.

5. הגדלת תכסית הבניה במגרש ל 26% במקום 20% המותרים 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

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: 2.6, כמות יח"ד לתוספת: 10, מספר יח"ד מורחבות: 33, 

קומה בה מתבצעת התוספת: 1-8, שטח התוספת )מ"ר(: 25, העבודות המבוקשות בהיתר כן 
כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים מספר בקשה: 11466 שם המבקש

/ים: ברודצקי אורבן בע"מ כתובת הנכס: ברודצקי 64 גוש: 6649 חלקה: 282 מגרש: 
הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: ליורשי אמיר דלילה 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

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 להינמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה לקומה בה מתבצעת התוספת: א', תוספת אחרת: הסדרת המעטפת בקומה ב' על 

שמם של בעלי הנכס בקומה ב', מספר בקשה: 23446 שם המבקש/ים: עוזרי אביבה, הלל 
זהבה כתובת הנכס: אינשטיין 35 גוש: 6649 חלקה: 306 מגרש:. הואיל ומהמבקשים 

מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: יורשי זיו-אב יפה ז"ל, יורשי ברנוב רן ז"ל, ליורשי 
כהן נסים ז"ל, כהן אלי לארי, דישון ניר. 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
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