
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: פסטר 5 גוש: 7259 חלקות: 3,2 תיק רישוי: 65868. הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג משטח לבנייני דת למסעדה לרבות הגשת 
משקאות משכרים לצריכה במקום בשטח של 241 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

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 בורלא יהודה 19, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7222 /10 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 2116-019 הגשה מס` 20956
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 10 קומות במקום 9 
    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

2. תוספת 20 יחידות דיור מכח תמ"א 38, ל 16 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 
    ובניית מבנה בן 36 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 400 מ"ר עבור 16 יחידות דיור.

4. הקמת מרתף משותף בזיקת הנאה ומעבר חופשי עבור מגרשים בורלא 15 )גוש 
    7222, חלקה 12(, בורלא 17 )גוש 7222, חלקה 11(, בורלא 19 )גוש 7222, חלקה 10(.

5. פרסום עוגנים.
6. הקמת גדר מעל 150 ס"מ.

7. הגבהת גובה נטו של הקומות העליונות מ-280 נטו )בקומות הטיפוסיות( ל-295 נטו.
8. הגבהת גובה קומת עמודים מפולשת מ-230 ס"מ )ע"פ תוכנית 1740( ל-350 ס"מ.

9. הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין.
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 בורלא יהודה 15, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7222 /12 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 2116-015 הגשה מס` 20954
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 10 קומות במקום 9 
    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

2. תוספת 18 יחידות דיור מכח תמ"א 38, ל 16 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 
    ובניית מבנה בן 34 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 400 מ"ר עבור 16 יחידות דיור.

4. הקמת מרתף משותף בזיקת הנאה ומעבר חופשי עבור מגרשים בורלא 15 )גוש 
    7222, חלקה 12(, בורלא 17 )גוש 7222, חלקה 11(, בורלא 19 )גוש 7222, חלקה 10(.

5. פרסום עוגנים.
6. הקמת גדר מעל 150 ס"מ.

7. הגבהת גובה נטו של הקומות העליונות מ-280 נטו )בקומות הטיפוסיות( ל-295 נטו.
8. הגבהת גובה קומת עמודים מפולשת מ-230 ס"מ )ע"פ תוכנית 1740( ל-350 ס"מ.

9. הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין.
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 בורלא יהודה 17, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7222 /11 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 2116-017 הגשה מס` 20955
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 10 קומות במקום 9 
    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

2. תוספת 18 יחידות דיור מכח תמ"א 38, ל 16 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 
    ובניית מבנה בן 34 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 400 מ"ר עבור 16 יחידות דיור.

4. הקמת מרתף משותף בזיקת הנאה ומעבר חופשי עבור מגרשים בורלא 15 )גוש 
    7222, חלקה 12(, בורלא 17 )גוש 7222, חלקה 11(, בורלא 19 )גוש 7222, חלקה 10(.

5. פרסום עוגנים.
6. הקמת גדר מעל 150 ס"מ.

7. הגבהת גובה נטו של הקומות העליונות מ-280 נטו )בקומות הטיפוסיות( ל-295 נטו.
8. הגבהת גובה קומת עמודים מפולשת מ-230 ס"מ )ע"פ תוכנית 1740( ל-350 ס"מ.

9. הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין.
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 לוחמי גליפולי 6, טור מלכא 5, טור מלכא 5, לוחמי 
גליפולי 6, לוחמי גליפולי 6, טור מלכא 5, טור מלכא 5, לוחמי גליפולי 6, לוחמי 

גליפולי 6, טור מלכא 5, טור מלכא 5, לוחמי גליפולי 6, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6134 /201 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0647-006 הגשה מס` 24846

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת זכויות עד 6% משטח המגרש מעל ל 40% מותרים.

2. העברת זכויות בניה בין הקומות.
3. חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי )צפוני( בקומה א' על ידי בניה במרחק של 10.8 

    מ' במקום 12 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 אנילביץ מרדכי 4, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7068 /16 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0622-004 הגשה מס` 20918

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 5.5 קומות במקום 3 

    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.
2. תוספת 5 יחידות דיור מכח תמ"א 38 ,ל 6 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 

    ובניית מבנה בן 11 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 50 מ"ר עבור 2 יחידות דיור.
4. חריגה בקו בניין צדדי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 ,ובניה במרחק של 

    2.7 מ' במקום 3 מ'.
5. חריגה בקו בניין אחורי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 ,ובניה במרחק של 

    4.5 מ' במקום 5 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 שביל הרקפת 14, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6150 /195 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0764-007 הגשה מס` 21397

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 76.39 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

2. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 1.8 מ' במקום 2 מ' 
    המותר.

3. חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 4.5 מ' במקום 4.7 
    מ' המותר.

4. הגבהת גובה קומה טיפוסית מ 2.9 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.2 מ'.
5. הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש הקדמי/צדדי/אחורי ל 1.8 מ'.

6. העברת 11% מקומה קרקע לקומה א.
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 ביל"ו 41, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7085 /52 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0067-041 הגשה מס` 26462

לשימוש חורג:
שימוש חורג מ מחסן ל משרד בשטח של 19 מ"ר. מבוקש שימוש חורג לתקופה של 

.999
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. שימוש חורג מהיתר מ מחסן לשימוש של משרד לתקופה של 999.
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 שורר חיים 1, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6627 /747 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 2129-001 הגשה מס` 23927

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל חלל משרדי.

2. הקלה לקו בניין בריכה 1.90 מ' במקום 3.00 מ'.
3. הלקה בצורת גג המבנה.

4. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי במרחק של 1.35 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 
10.46 מ' ועומקה 3.22 מ'.

5. הקלה לקו בניין בריכה 2.90 מ' במקום 5.00 מ'.
6. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 40 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

7. ניוד שטחים מקומה א' לקומת 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 הרטגלס 9, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6772 /27 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0986-009 הגשה מס` 23361

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הרחבת דירה בקומה 1 בלבד ללא הרחבת הדירה בקומת הקרקע.

2. חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 3.80 מ' במקום 4 מ' 
    המותר.

3. הקלה בקו בנין קדמי ל3.7 מ' במקום 4 מ' המותר.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

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

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

הוועדה המקומית לתכנון ובניה – עיריית תל אביב – יפו - הודעה בדבר הגשת בקשה 
להיתר - לפי תקנה 36 )ד( )2( לתקנות תכנון ובניה )רישוי בניה(, התשע"ו - 2016

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה למספר יח"ד מורחבות: 1, מספר תכנית הרחבה: 2248, קומה בה מתבצעת התוספת: 

קרקע, שטח התוספת )מ"ר(: 23.74, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 105.05, כיוון 
התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: שטח דיה לאחר התוספת כולל ממ"ד, מספר 

בקשה: 24999 שם המבקש/ים: שן צור עידו, שן צור ליה כתובת הנכס: דרך דיין משה 142 
גוש: 6150 חלקה: 533 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: 

ליורשי מזרחי 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 למספר יח"ד מורחבות: 1, מספר תכנית הרחבה: 2323, קומה בה מתבצעת התוספת: 

קרקע, מספר בקשה: 24832 שם המבקש/ים: בן יהושע רונן, נחום ענת כתובת הנכס: 
שדרות יד לבנים 26 גוש: 6133 חלקה: 488 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין 

באפשרותם לאתר את: יורשי חיגר זאב ז"ל, יורשי חיגר פרידה ז"ל, יורשי מזרחי )קרקרוד( 
שמחה ז"ל, יורשי קרקרוד שמעון ז"ל, קרקרוד בן אליהו דניאל 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

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 - מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בדבר 
אישור תכנית מספר 507-0753012 תא/מק/2381ב – מתחם אפר האוס - מב"צ עצמאי 

וניוד זכויות משימור בסמכות הועדה המקומית, מונה תדפיס הוראות: 90 מונה תדפיס 
תשריט: 58 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש מוסדר 7041 חלקה 

54 בשלמותה, גוש מוסדר 7108 חלק מחלקה 51. מיקום/כתובת: רחוב וינגייט 1, רחוב סמ' 
שלוש 25 תל-אביב. מטרת התכנית: 1. עידוד שימור ושיפוץ מבנים לשימור על ידי העברת 
זכויות בניה מהמגרש המוסר )מבנה לשימור בהגבלות מחמירות בסמטת שלוש 25( למגרש 

המקבל )מגרש 3 ברחוב וינגייט 1( וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור. 
2. הקמת מבנה ציבור עצמאי ללא תוספת זכויות מעבר למותר בתכנית הראשית 

תא/2381א', שינוי מיקום יעוד פרטי פתוח במגרש 3, קביעת זיקות הנאה ושיפור המרחב 
הפנוי, לרווחת הציבור ע"י רישום זיקות הנאה למעבר ושהייה בכל שעות היממה ובכל ימות 

השנה. 3. תוספת זכויות למגורים באמצעות ניוד זכויות ממבנה לשימור. עיקרי התכנית:
1. העברת זכויות ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות למגרש המקבל: א. מחיקת  750.73 

מ"ר עיקרי מהמגרש המוסר. ב. תוספת 2640 מ"ר עיקרי במגרש המקבל ותוספת של 1,056 
מ"ר שטחי שרות נלווים במגרש המקבל. 2. ניוד של 500 מ"ר שטחי שרות מתת הקרקע לעל 

הקרקע  לפי סעיף 62א )א( )9(, עבור מילוי שטחים של מבנה ציבור שנגרעו מקומת הקרקע 
למבנה עצמאי. 3. תוספת 48 יח"ד על הקיים בהיתר, באמצעות ניוד זכויות ממבנה לשימור, 

וקביעת סך כמות יח"ד במגרש ל-752. 4.תוספת 2 קומות טיפוסיות למבני המגורים בתא 
שטח 1 לפי סעיף 62א )א( )9( - סה"כ מספר הקומות הסופי 33 קומות + 2 קומות טכניות. 

5. תוספת  576 מ"ר עבור מרפסות ליח"ד הנוספות מכוח תוכנית זו. 6. שינוי הוראות 
עבור הקמת מבנה ציבור עצמאי. שינוי מיקום התראה פוליגונלית לשפ"פ במגרש המקבל 

והפיכתה לתא שטח. 7. קביעת קווי בניין. 8.קביעת זיקות הנאה למעבר ושהיית הולכי רגל 
בכל שעות היממה ובכל ימות השנה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים 

מספר 10502 עמוד 8348 בתאריך 16/05/2022. 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

בכבוד רב, ליאור שפירא, עו"ד מ"מ 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 רביבים 5, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6623 /218 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0875-005 הגשה מס` 23719

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

    4.00 מ' המותר.
2. ביטול קומת עמודים מפולשת ע"י בנית קומת קרקע מלאה/חלקית.

3. הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח צדדי/אחורי/קדמי במרחק 1 מ' מגבול המגרש 
    במקום 2 מ' הקבוע בתכנית.

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


