
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 טולקובסקי 10, תל אביב-יפו. 
גוש/ חלקה: 6624 /302 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0858-010 הגשה מס` 19663

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

    /אחורית/צדדית.
2. חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 3.6 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 

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 אלתרמן נתן 14, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6625 /924 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 2123-014 הגשה מס` 23445

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 8 קומות במקום 5 

    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.
2. תוספת 36 יחידות דיור מכח תמ"א 38 ,ל 32 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 

    ובניית מבנה בן 68 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 25 מ"ר עבור 32 יחידות דיור.
4. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית חצר 

    פנימית.
5. הגבהת גובה קומה קרקע מ 2.3 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.5 מ'.

6. הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש צדדי/אחורי ל 2 מ'.
7. הבלטת גזוזטראות לחזית קידמית בשיעור של 2.0 מ' מעבר לקו הבנין המותר, 

    המהווה 40% מהמרווח המותר.
8. הבלטת גזוזטראות לחזית אחורית בשיעור של 1.6 מ' מעבר לקו הבנין המותר, 

    המהווה 40% מהמרווח 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.ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתראת ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישורhttp://bit.ly/tlv_oppose וני 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 הגולן 47, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6638 /401 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0914-047 הגשה מס` 21767

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 25 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

2. הקלה בקו בניין צדדי עד 2.70 מ' בקיר ללא פתחים ובנייה בקו בניין של 280 מ' 
    במקום 4 מ' המותרים.

3. הגדלת תכסית הבניה במגרש ל 29.22% במקום 25% המותרים על פי תכנית.
4. בניית מרתף 80.45 כולל ממ"ד במקום 68.87.

5. הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש הקדמי/צדדי/אחורי ל 180 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 

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 ברחובות: עמיעד 10, רבי תנחום 1, רבי אחא 6 - גוש 7079, חלקה 9. רבי אחא 

4, רבי תנחום 3, רבי פנחס 5 גוש 7079 חלקה 10. תיק רישוי: 70243. הכוללת את הבקשה 
לשימוש החורג הבא: שימוש בנכס כמסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות 
משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים. 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 לו ועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אבי ב-יפו בקשה
לשימוש חורג ברחוב: סמטת 3350 מס' 5 גוש: 7071 חלקה: 86 תיק רישוי: 65417 הכוללת 
את הבקשה לשימוש החורג הבא: פרסום לפי תב"ע 2572 לבית אוכל מבקש היתר עד ליום 
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: הברזל  32 הגוש: 6639 חלקה: 111 תיק רישוי: 61779 הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: מתעשייה עתירת ידע למסחר / בית אוכל 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

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 חילו יצחק 18, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6623 /573 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0832-018 הגשה מס` 21363

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הריסת בניין קיים ובניית בניין בן 4.65 קומות לפי תמ"א 38.

2. הקלה לבניית מתקן חניה תת קרקעי מחוץ לקו בניין צדדי.
3. תוספת קומה וחצי לפי תמ"א 38.

4. סגירת קומת עמודים לפי תמ"א 38.
5. תוספת 25 מ"ר עבור 2 יח' דיור לפי תמ"א 38.
6. בניית קומה חלקית ללא נסיגה כולל פרגולה.

7. בניית מדרגות חירום מקומת מרתף לקומת קרקע מחוץ לקו בניין צדדי.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

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

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

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

עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבנייה 
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג ברחוב: שד רוקח ישראל גוש: 6635 חלקה: 275,282,283,274,276,286 תיק 
רישוי: 62225. הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: חידוש שימוש חורג מלובי צפיה 

ומרפסת מקורה במרכז דניאל ללימוד ימאות וחתירה למסעדה לרבות הגשת משקאות 
משכרים לצריכה במקום בשטח של 434.67 מ"ר. מבקש היתר ל5 שנים. 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

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 

הריסה )מ"ר(: 1066.91, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: חניות, צובר 
גז, חדר משאבות ומאגר מים, בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: דירות, 

ממ"ק, כמות חדרי שירותים: 3, בקומות: כמות קומות מגורים: 8, כמות יח"ד מבוקשות: 
22, על הגג: חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, פרגולה, אחר: גג פרטי 

עם בריכה, מעבי מזגנים, גנרטור, בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, גדר בגבולות מגרש בגובה 
)מטר(: 1.1, בריכה: קומה: גג טכני, מיקום: גג טכני, נפח )מ"ק(: 21.00, גודל: 370 עד 570, 

העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים
מספר בקשה: 21013 שם המבקש/ים: א.א. רוטשטיין צייטלין ת"א בע"מ כתובת הנכס: 

צייטלין 29 רחוב בריינין ראובן 1 גוש: 6111 חלקה: 119 מגרש: הואיל ומהמבקשים 
מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: יורשי קלייד משה 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

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

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 507-0878066 תא/מק/5003 – ניוד זכויות מרמב"ם 15 לבית העיתונאים 

בסמכות הועדה המקומית, מונה תדפיס הוראות: 20 מונה תדפיס תשריט: 17 ואלה 
השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש מוסדר 6111 חלקה 746 בחלקה, גוש 

מוסדר 6918 חלקה 64 בשלמותה. מיקום/כתובת: רחוב בן אב"י איתמר 9, קפלן 4, רמב"ם 
15, 15א' תל-אביב. מטרת התכנית: 1. עידוד שימור ושיפוץ מבנים לשימור באמצעות 
העברת זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות על פי תוכנית השימור במגרש 

המוסר למגרש המקבל. 2. עידוד המלונאות ברחבי העיר והגדלת מצאי חדרי אירוח בעיר תל 
אביב יפו, על ידי קביעת יעוד מלונאי במגרש המוסר, למלון בן 60 חדרים לפחות. 3. עידוד 

שימור המבנה ההיסטורי "בית העיתונאים", שיפור המרחב הפנוי לציבור על ידי רישום 
זיקות הנאה למעבר ולשהייה בכל שעות היממה ובכל ימות השנה, שימור ופיתוח נוף במגרש 

המקבל ויצירת מרחב להולכי רגל המייצר קישוריות ומנגיש את המבנה לשימור 'בית 
העיתונאים' לציבור הרחב. עיקרי התכנית: 1. העברת זכויות בנייה ממבנה לשימור בהגבלות 

מחמירות מהמגרש המוסר למגרש המקבל. 1.1 מחיקת 820 מ"ר מהמגרש המוסר.
1.2 תוספת של 3600 מ"ר עיקרי למשרדים במגרש המקבל. 1.3 תוספת 2 קומות בבניין 

החדש במגרש המקבל. 2. קביעת ייעוד מלונאי במגרש המוסר, למלון בן 60 חדרים לפחות. 
3. ביחס ליתרת שטחי הבניה לשימוש מלונאי מכוח תוכנית 281, הרחבת שימושים משימוש 

מלונאי לשימוש מגורים בהתאם לסעיף 10 בנספח ד' לתוכנית השימור, וזאת לצורך ניודם 
בשווי מגורים בתוכנית עתידית. 4. הבטחת ביצוע הוראות השימור בפועל במבנה לשימור 

במגרש המוסר בהתאם להוראות השימור של תוכנית השימור. 5. הבטחת ביצוע שימור 
וקביעת הוראות לשימור בבית העיתונאים. 6. קביעת הוראות בינוי ועיצוב בבניין החדש 

במגרש המקבל. 7. קביעת זיקת הנאה למעבר ולשהייה בכל שעות היממה ובכל ימות השנה 
לטובת הציבור להולכי רגל במגרש המקבל. 8. קביעת זיקת הנאה לטובת הציבור למעבר כלי 

רכב כמסומן בתשריט מצב מוצע ובנספח הבינוי במגרש המקבל. 9. קביעת הוראות תנועה 
וחנייה במגרש המקבל. 10. קביעת הוראות להכנת תוכנית עיצוב במגרש המקבל. 11. הגדלת 

צפיפות בבניין העורפי במגרש המקבל מ-95 יחידות דיור ל-132 יחידות דיור. הודעה על 
הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מספר 10138 עמוד 2865 בתאריך 18/01/2022. 

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 

 mavat.moin.gov.il :איתור תכנית או בכתובת אינטרנט
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 בורוכוב 31, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6904 /191 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0075-031 הגשה מס` 21484

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. בניית קומה חלקית על הגג בתכסית 65%.

2. ניוד זכויות בניה שלא נוצלו מקומות התחתונות לקומת גג חלקית.
3. הקלה מגובה 2.5 מ' ל-3.3 מ' בקומת הגג החלקית.

4. הקלה לאי שמירה על נסיגה 1.2 מ' מהצדדים בקומת גג חלקית.
5. בנית פרגולה מבטון בקומת גג חלקית.

6. הקלה לתוספת ממ"ד עד קו בנין אחורי של 3.0 מ'.
7. הקלה לתוספת ממ"ד עד קו בנין צדדי של 2.0 מ'.

8. הקמת בריכה במפלס 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 למרטין 29, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7024 /160 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3073-029 הגשה מס` 10867

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 67% משטח הגג, לעומת 50% המותרים

2. שינוי קו בניין צדדי מ-2.40 מ לקו צדדי של המבנה הקיים בפועל לפי סעיף ג  3.1.4 
    בתקנון.

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 סמטת אלמונית 7, תל אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 7450 /7 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 
149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0426-007 הגשה מס` 23906
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הגבהת הבניין עד לגובה של 21.95 מ' לעומת 20.40 מ' 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 

עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבנייה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה

זאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-י
לשימוש חורג ברחוב: הנחושת 1 גוש: 6638 חלקה: 636 תיק רישוי: 66214. הכוללת את 

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג ברחוב: הנחושת 1 גוש: 6638 חלקה: 636 תיק רישוי: 66214. הכוללת א

הבקשה לשימוש החורג הבא: מתעשייה עתירת ידע למסעדה בשטח של 130 מ"ר לצמיתות
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 

ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il הדוא"ל
דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה

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 507-0706978 תא/מק/4868 – המשתלה דרום מערב בסמכות הועדה 

המקומית, מונה תדפיס הוראות: 36 מונה תדפיס תשריט: 18 ואלה השטחים הכלולים 
בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש מוסדר 6615 חלקה 276 בשלמותה מיקום/כתובת: רחוב 

ענתות 11 שכונת המשתלה. מטרת התכנית: בניית 50 יח"ד, כמחצית לדיור בהישג יד 
להשכרה ארוכת טווח, לאורך שטח ציבורי פתוח תוך מימוש ציר ירוק עירוני לפי תכנית 
המתאר תא/5000. עיקרי התכנית: א. שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים, דרך מוצעת 
, שטח פרטי פתוח, ושטח ציבורי פתוח. ב. בניית 50 יח"ד, מתוכן 25 יח"ד לדיור בהישג 
יד ל-20 שנה בהתאם לתוספת השישית לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965, ואחר כך 

להשכרה לצמיתות ולא למכירה, בבעלות אחת, במגרשים 1A ו/או 1B. ג. הגדרת מגרשים 
ושטחי בניה למגורים מעל הקרקע וקביעת שטחי בנייה תת קרקעיים לחניה ולמרתפים
ד. קביעת הוראות בניה, קווי בניין, גובה, עקרונות בינוי ותנאים להיתרי בניה בכל שטח 

התוכנית. ה. הרחבת תחום הדרך משה סנה בהתאם לתכניות גובלות. ו. קביעת הוראות 
לזיקת הנאה למעבר הולכי רגל לאורך מגורים בצמוד לציר הירוק ובשפ"פ. הודעה על 

הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מספר 9451 עמוד 3904 בתאריך 01/03/2021.
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 
.mavat.moin.gov.il :איתור תכנית או בכתובת אינטרנט

בכבוד רב, דורון ספיר, עו"ד מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965 - מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב-יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 507-0734509

שם התכנית: תא/ 4850  שלוש 8 ו 10 נווה צדק - גרסת התכנית: הוראות - 19 תשריט - 13
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בדבר 

אישור תכנית מתאר מקומית מס': 507-0734509. איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. 
התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות. המתייחסת 

לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית: שינוי תא/2277, שינוי תא/ע, כפיפות תא/2650
/ב, כפיפות תא/ח. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: תל אביב-יפו רחוב: עין יעקב 

14. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: שלוש 10, 8. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 6927 חלקות 
במלואן: 77, 78. קואורדינטה X: 177858 קואורדינטה Y: 663286 מטרת התכנית: עידוד 
שימור ושיפוץ מבנה האוטונומיה הרוסית בכתובת שלוש 8-10 ע"י קביעת המבנים והחצר 

הפנימית לשימור וע"י קביעת הוראות בינוי ועיצוב לתוספות בניה על המבנים. עיקרי 
הוראות התכנית: 1. קביעת הוראות לשימור המבנים בכתובת, שלוש 8 ושלוש 10 והחצר 

הפנימית וסיווגם, קביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור, כמפורט:  א. המבנה 
בשלוש 8 פינת עין יעקב - שימור בהגבלות מחמירות עם הוראת בינוי מיוחדת ותוספת קומת 

גג. ב. המבנים בשלוש 8 )המזרחי( המבנה בשלוש 10 - שימור ללא הגבלות מחמירות. 
ג. שימור החצר בין המבנים, כולל גדרות ושערים, מדרגות חיצוניות ופרטי פיתוח מקוריים. 

2. קביעת הוראות והנחיות עיצוב ובינוי למבנים. 3. איחוד שתי חלקות למגרש בניה אחד. 
4. קביעת קווי בניין למבנים כמפורט בנספח הבינוי. 5. קביעת הוראות בינוי למרתפי החניה. 

6. קביעת צפיפות עד 20 יח"ד. 7. בתחום תא שטח 1 הכולל את שני המבנים לשימור יקבעו 
תמריצי השימור בהתאם לנספחים ד' ו-ה ' בהוראות תכנית השימור תא/ 2650ב', לרבות 
קביעת יתרת השטחים הבלתי מנוצלים למגרש מקבל עתידי. הודעה על הפקדת התכנית 

פורסמה בעיתונים בתאריך 05/11/2021 ובילקוט הפרסומים 9958, התשפב, עמוד 924, 
בתאריך 01/11/2021. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

מחוז תל אביב, דרך בגין 125 תל אביב-יפו 67012 טלפון: 074-7697335. וכן במשרדי: ועדה 
מקומית לתכנון ולבניה תל אביב, שד' בן גוריון 68 תל אביב-יפו טלפון:03-7247262, וכל 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר 
.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

ערן ניצן יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב
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