
תל אביב
עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' דרך משה דיין 144 תל אביב

גוש: 6150 חלקה: 532 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 

תיק בנין: 0758-144 בקשה מס': 18-1707. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

הרחבת דירה בקומה 1 בלבד, ללא הרחבת הדירה בקומת הקרקע
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט
 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי  התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון 

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

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

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

אביב-יפו  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
בקשה לשימוש חורג ברחוב: אמץ מס' 8 תל אביב

גוש: 7088 חלקה: 74, 91 תיק רישוי: 65661
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 

 42 1169 מ"ר ל-  שימוש חורג ממגרש ריק לעסק של חניון פתוח במגרש ששטחו 
כלי רכב )מהם 2 לנכים(. 

מבקש היתר עד ליום 31.12.2023 )"חניון היכלי הספורט ת"א"(
יכול  בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה,  בעל קרקע או 
345 בשעות  חדר   ,5 פילון  רחוב  עסקים,  רישוי  הנמצאת במחלקת  בבקשה  לעיין 
קהל. קבלת  אין   - ד'  ביום   .08:00-10:00 השעות  בין  א,ג,ה  ימים  קהל,  קבלת 

במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ”ל במקום זה רשאי להגיש לועדה 
באמצעות  או  אהרון,  מירי  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית 
פקס’ מספר: 03-7241955. את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת 
זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות  טלפון.  ומספר 

ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה. 

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

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

אביב-יפו  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
בקשה לשימוש חורג ברחוב: זלמן שז"ר 9-11 תל אביב

גוש: 6991 חלקה: 55 תיק רישוי: 61105
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא:

שימוש חורג מחנויות למאפיית לחם וקרקר בוכרי. 
מבקש היתר לצמיתות )"מאפיית הלחם הבוכרי"(

יכול  בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה,  בעל קרקע או 
345 בשעות  חדר   ,5 פילון  רחוב  עסקים,  רישוי  הנמצאת במחלקת  בבקשה  לעיין 
קהל. קבלת  אין   - ד'  ביום   .08:00-10:00 השעות  בין  א,ג,ה  ימים  קהל,  קבלת 

במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ”ל במקום זה רשאי להגיש לועדה 
באמצעות  או  אהרון,  מירי  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית 
פקס’ מספר: 03-7241955. את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת 
זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות  טלפון.  ומספר 

ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה. 

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

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

אביב-יפו  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
בקשה לשימוש חורג ברחוב: יפת 27 תל אביב

גוש: 7018 חלקה: 29
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 

שינוי שימוש מהיתר - מפונקציות מלונאיות תומכות מלון למלון הכולל 23 חדרים 
ופונקציות מלונאיות התומכות בו. מבקש היתר לצמיתות )"36 יפת אל.אל.סי"(

יכול  בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה,  בעל קרקע או 
345 בשעות  חדר   ,5 פילון  רחוב  עסקים,  רישוי  הנמצאת במחלקת  בבקשה  לעיין 
קהל. קבלת  אין   - ד'  ביום   .08:00-10:00 השעות  בין  א,ג,ה  ימים  קהל,  קבלת 

במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ”ל במקום זה רשאי להגיש לועדה 
באמצעות  או  אהרון,  מירי  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית 
פקס’ מספר: 03-7241955. את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת 
זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות  טלפון.  ומספר 

ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה. 

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' נחלת בנימין 6 תל אביב
גוש: 6918 חלקה: 4 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0003-006 בקשה מס': 18-1792. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
חריגה מקו בנין לשם הקמת בריכת שחיה.

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 
בבקשה באתר האינטרנט

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי  התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון 

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

התשכ"ה-1965,   והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזאת  ניתנת 
בסמכות   72 הרכבת   - תא/מק/4539   507-0376731 מספר  תכנית  הפקדת  בדבר 

הועדה המקומית, מונה תדפיס הוראות: 36 מונה תדפיס תשריט: 22
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

גוש/חלקה: גוש: 6977 מוסדר חלקות בשלמותן: 18, 19, 21, 198, 215, 221, 245, 
חלק מחלקה 29.

מיקום/כתובת: הרכבת 68-74, הגר"א 29-35, ראש פינה 29-31 - שכונת נוה 
שאנן תל-אביב-יפו.

מטרת התכנית:
1. התחדשות עירונית של דופן רחוב הרכבת-הגר"א באזור המשמש כיום 

    לתעשייה ותעסוקה, ליצירת בינוי באינטנסיביות אורבאנית המשלב שימושים 
    מעורבים לתעסוקה, משרדים, מסחר, מגורים ומלונאות.

2. התכנית קובעת שטחים ציבוריים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור וכן שטחים 
    בנויים למבני ציבור מתוך מגמה להגדיל את מאזן השטחים לטובת הציבור 

    בשכונת נווה שאנן.
עיקרי התכנית:

1. שינוי ייעודי הקרקע התקפים בתחום התכנית מייעוד של "שטח לתכנון 
   בעתיד", "אזור תעסוקה א'" ו"שטח ציבורי פתוח", ויצירת מגרשים חדשים 

   בייעוד של "עירוני מעורב" עבור שימושי תעסוקה, משרדים, מסחר, מלונאות, 
   מגורים, מבני ציבור, בית אבות ומעונות סטודנטים וכן למגרש בייעוד משולב 

   של "שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור" ו"דרך". 
2. קביעת זכויות והוראות בנייה לרבות תכסית מספר וגובה קומות עבור 

    השימושים בייעוד עירוני מעורב.
3. קביעת זכויות והוראות בניה עבור שטחים ציבוריים בנויים.  

4. קביעת הוראות בדבר זיקת הנאה למעבר הולכי רגל.
5. קביעת הוראות בדבר חזית קומת קרקע מסחרית בכיוון הפונה לרחוב הרכבת.

6. קביעת הוראות לזיקת הנאה למעבר כלי רכב בין המגרשים השונים.
7. קביעת הוראות להקמת מגדלים למגורים ותעסוקה עד 31 קומות לרחוב 

    הרכבת ובינוי של עד 8 קומות וקומת גג חלקית לכיוון רחוב הגר"א.
8. הרחבת זכות הדרך ב-3 מ' ברחוב הגר"א.

9. קביעת מגרשים ל'שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור' בשטח של כולל 
    של כ-1,250 מ"ר.

10. קביעת שטחים ציבוריים בנויים בהיקף של 1,200 מ"ר שטח עיקרי בחלק 
      מהבינוי המוצע לכיוון רחוב הגר"א.

11. קביעת מס' יח"ד ותמהיל בהיקף של 137 יח"ד מתוכם 10% לדיור בהישג יד.
12. קביעת קווי בניין.

13. קביעת שטחי שירות בתת הקרקע.
אביב-יפו,  תל   68 גוריון  בן  שד'  ההנדסה,  מינהל  במשרדי  לעיון  נמצאת  התכנית 
בחיפוש  כן  כמו   .13:00-08:00 השעות  בין  ה  ג,  ב,  א,  בימים   309 חדר   ,3 קומה 
 mavat.moin.gov.il :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. 
לתכנית  התנגדות   .davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il  03-7241949 פקס  מספר 
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 ומ"מ 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

התשכ"ה-1965,   והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזאת  ניתנת 
בדבר הפקדת תכנית מספר 507-0312827 תא/מק/4577 – העברת זכויות מנחלת 

בנימין 8 להלל הזקן 14 בסמכות הועדה המקומית, 
מונה תדפיס הוראות: 29
מונה תדפיס תשריט: 15

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש/חלקה:

גוש מוסדר 6918 חלקה 5 בשלמותה
גוש מוסדר 7465 חלקה 32 בשלמותה

מיקום/כתובת: 
רחוב גדרה 17, הלל הזקן 14, נג'ארה ישראל 18, נחלת בנימין 8 תל-אביב.

מטרת התכנית:
עידוד שימור ושיפוץ מבנים לשימור על ידי העברת זכויות בניה ממבנה לשימור 
בהגבלות מחמירות על פי תכנית השימור, במגרש ברחוב נחלת בנימין 8 אל המבנה 
עם  מגורים  מבנה  להקמת  בניה  ומגבלות  הוראות  קביעת   .14 הזקן  הלל  ברחוב 
למגורים  לשטח  דלק  מתחנת  המקבל  במגרש  יעוד  שינוי  מסחרית.  קרקע  קומת 

ומסחר.
עיקרי התכנית:

1. שינוי יעוד משטח מיוחד לתחנת דלק לשטח למגורים ומסחר.
2. העברת זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברחוב נחלת 

    בנימין 8 למגרש המקבל ברחוב הלל הזקן 14.
2.1 - מחיקת 131.9 מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב נחלת 

        בנימין 8.
2.2 - תוספת 154 מ"ר עיקרי במגרש המקבל בהלל הזקן 14.
2.3 - תוספת 50 מ"ר שירות במגרש המקבל בהלל הזקן 14.
3. קביעת הוראות והנחיות להריסת מבנים במגרש המקבל.

4. קביעת זכויות והוראות בניה למגרש המקבל בהתאם לתכנית המתאר תא 
     5000 ובכלל זה: שימושים, קווי בניין, תכסית, גובה ומס' קומות, צפיפות, גגות, 

    מרפסות, מרתפים, מסחר, עיצוב אדריכלי, זיקות הנאה וקביעת תקן חניה.
5. קביעת זיקת הנאה למעבר הציבור במרווח בין קו בניין קדמי לגבול המגרש 

    הפונה לרחובות הלל הזקן, גדרה ונג'ארה ברוחב 2.0 מ'.
אביב-יפו,  תל   68 גוריון  בן  שד'  ההנדסה,  מינהל  במשרדי  לעיון  נמצאת  התכנית 
בחיפוש  כן  כמו   .13:00-08:00 השעות  בין  ה  ג,  ב,  א,  בימים   309 חדר   ,3 קומה 
 mavat.moin.gov.il :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. 
לתכנית  התנגדות   .davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il  03-7241949 פקס  מספר 
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 ומ"מ יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' דרך ההגנה 115/נגבה 26 תל אביב
גוש: 6134 חלקה: 625 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0460-115 בקשה מס': 18-1767. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת 2 דירות בקומה 7, ל- 26 הדירות הקיימות, מכוח הקלת שבס.

2. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל- 188% מותרים לצורך שיפור תכנון
3. הקלה לתוספת 2.65 קומות מכוח תמ"א 38 מעל 8 הקומות הקיימות, כולל 

    קומת הקרקע.
4. הקלה לתוספת 3 יח"ד בקומת הקרקע, במסגרת הקומה מכוח תמ"א 38

5. הקלה להקמת ממ"ד ותוספת בניה, כדי שתתיישר איתו, בבליטה מקו בנין 
    צדדי ובנייתו במרחק של 2 מ' במקום 3 מ' המותר

6. ביטול מרפסות השירות בדירות החדשות
7. הקלה לתוספת מקומות חניה לדירות החדשות, על קרקעי, ממעבר לחניות 

    הקיימות לדירות הקיימות.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

בבקשה באתר האינטרנט
 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי  התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון 

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.
דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' אגדתי ברוך 10 תל אביב
גוש: 6623 חלקה: 689 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 2098-010 בקשה מס': 18-1822. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לביטול נסיגה ממעקה הגג מערבי
הקלה להקטנת נסיגה ממעקה הגג צפוני

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 
בבקשה באתר האינטרנט

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
להגיש  רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי  התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון 

שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
http://bit.ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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 אישור תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 
- 1965,  בדבר אישור תכנית מספר 507-0484576 תא/מק/3885/2 - דפנה 

ארלוזורוב מתחם 2 )חדש( בסמכות הועדה המקומית.
מונה תדפיס הוראות: 17, מונה תדפיס תשריט: 11

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש מוסדר 6110 חלקות בשלמותן 225-227 חלקי חלקות 393

מיקום/כתובת: 
רחוב דפנה 36, 38, 40 תל-אביב

מטרת התכנית:
של  הקנייניות  הזכויות  להסדרת  בעלים  הסכמת  ללא  וחלוקה  איחוד 
מגרשים הכלולים במתחם 2 )בתכנית זו( לצורך רישום הבעלות עפ"י לוח 
התכנון  לחוק  ז'  סימן  ג'  פרק  לפי  המקרקעין  רישום  בלשכת  הקצאות 
והבניה כל זאת מבלי לשנות את זכויות והוראות הבניה או כל מאפיין 

או זכות אחרת.
עיקרי התכנית:

של  הקנייניות  הזכויות  להסדרת  בעלים  הסכמת  ללא  וחלוקה  איחוד 
מגרשים הכלולים במתחם 2 )בתכנית זו( לצורך רישום הבעלות עפ"י לוח 
התכנון  לחוק  ז'  סימן  ג'  פרק  לפי  המקרקעין  רישום  בלשכת  הקצאות 

והבנייה בכפוף לסעיף 62א)א()1( לחוק התכנון והבניה התשכ"ה.
 7711 מספר  פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
עמוד 5711 בתאריך 21/02/2018. התכנית נמצאת לעיון במשרדי מינהל 
ההנדסה, שד' בן גוריון 68 תל אביב יפו, קומה 3, חדר 309 בימים א,ב,ג,ה 
בין השעות 13:00-08:00. כמו כן בחיפוש באינטרנט - תכנון זמין איתור 

.mavat.moin.gov.il :תכנית או בכתובת אינטרנט
בכבוד רב, דורון ספיר, עו"ד

מ"מ וסגן ראש העירייה ומ"מ יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה


