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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד שדרות ההשכלה 42 א,שביל בן זאב 1 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6150/411 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 

לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0777-001  הגשה מס` 19407
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  בניה שלא ברצף
2.  הקלה ב6% משטח הבניה

3.  בניה על הגג ללא הסכמת שכנים
4.  הקלה בקו בנין ציד י

5.  הקלה בקו בנין אחורי
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד בתחתית 

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx המסמך או בכתובת
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 העירוני 
http://bit.ly/tlv_oppose 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד בית פלט 29 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 8999/45

כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3185-029  הגשה מס` 19599

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.  הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.20 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 

     המהווה 30 % מן המרווח המותר
2.  הבלטת פיר מעלית/מדרגות בגג העליון עד לגובה 14.5 במקום 10.5 מ' המותרים על פי 

      תכנית
3.  הגדלת תכסית בניה על הגג עד 75 % משטח הגג, לעומת 50 % המותרים

4.  שימוש חורג מתכנית מ מגורים לשימוש של מסחר לתקופה של 5 שנים/לצמיתות
5.  הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 20 %. סך מספר יחידות הדיור המבוקש 5 

     במקום 4.21 המותר על פי תכנית
6.  הקלה מקו בנין קדמי ובניה במרחק של 0.65 מ' מגבול המגרש, לפי הקו בו בנויים רוב 

     הבניינים באותו קטע רחוב, מצומת יאנוש קורצ'אק עד צומת אסף הרופאה
7.  הבלטת פרגולה בחזית אחורית בשיעור של 1.60 מ' מעבר לקו בניין המותר. 

     המהווה 40% מן  המרווח המותר
8.  הקלה לגובה גדר 2.20-3.15 מ' כולל קירות תומכים במקום 1.5 מ' מותרים

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד בתחתית 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx המסמך או בכתובת

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 העירוני 

http://bit.ly/tlv_oppose 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד אינשטיין 47 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6649/234

כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0930-047  הגשה מס` 25034

הכוללת את ההקלות הבאות:
.  הקלה 6% בחלק היחסי השייך למבקש .1

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד בתחתית 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx המסמך או בכתובת

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 העירוני 

http://bit.ly/tlv_oppose 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: לואי פסטר 7 גוש: 7259 חלקה: 1 תיק רישוי:53481. הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג למבנה שלא נמצא לגביו היתר לעסק למכירת 
משקאות קלים ומשכרים, ממתקים וגלידות והכנת ומכירת כריכים. מבקש היתר עד ליום 

31.12.2033. 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.

דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה
קבלת קהל בתיאום מראש בטלפון:, 03-7247092, 03-7247091   03-7247044 

ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il    בקשה לקבלת המסמכים באמצעות הדוא"ל

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רש"י 28 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 7450/2
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0080-028  הגשה מס` 21031
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.  חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי/אחורי על ידי בניה במרחק של 4.5 מ' במקום 5 מ' 
     המותר

3.  הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 7 קומות במקום 6 המותרות 
     על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת

4.  הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 20 %. סך מספר יחידות הדיור המבוקש 6 
     במקום 5 המותר על פי תכנית

5.  הגבהת גובה קומה כל קומה מ 2.92 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.30 מ'
6.  ביטול קומת עמודים מפולשת ע"י בנית קומת קרקע מלאה/חלקית

7.  עצירת המעלית בקומת הגג
8.  הקמת קומת גג חלקית 65% משטח הגג עם דירת גג נוספת מכוח תמ"א 38

9.  הרחבת דיור מכוח תמ"א 38
10.  פטור ממרפסות שירות

11.  בניית מתקן חניה מוטמן במרווח הצדדי/אחורי . גובה המתקן המרבי שיבלוט בעת 
       כניסת מכונית יגיע ל 2.57 מ'

12.  בניה בקיר משותף עם חלקה מספר 3 בהסכמה
13.  הבלטת גזוזטרה לחזית אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו הבניין המותר, המהווה 

       40% מן המרווח המותר
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד בתחתית 

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx המסמך או בכתובת
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 העירוני 
http://bit.ly/tlv_oppose 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(: 6, שטח הריסה )מ"ר(: 1403.02, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי 

עזר, אחר: חדר טרפו, בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, בקומות: כמות קומות 
מגורים: 7, כמות יח"ד מבוקשות: 27, על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, בחצר: גינה, 

שטחים מרוצפים, כמות מקומות חניה: 30, פירוט נוסף: בנייה חדשה תמ"א 38, העבודות 
המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, גן ילדים: 

קיים ממ"ד: לא. מספר בקשה: 20009  שם המבקש/ים: קבוצת יושפה ג.ע. בע"מ
כתובת הנכס: ליפסקי לואי 11 גוש : 6213 חלקה : 701 מגרש: הואיל ומהמבקשים 

מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: ליורשי גולדברג ברכה 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 

http://bit.ly/tlv_oppose של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
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 למבוקשים שינויים פנימיים: שינויים בדלת כניסה חדירה, שינויים 
במחיצות פנימיות ובפתחים, תוספת אחרת: תוספת מרפסת גזוזטרה של 12 מ"ר והרחבת 
מרפסת גג קיימת, מספר בקשה: 21302  שם המבקש/ים: אלון זהר רפי, איטס אלון מיכל
כתובת הנכס: לסר אורי 6 גוש : 6111 חלקה : 837 מגרש: הואיל ומהמבקשים מצהירים, 

כי אין באפשרותם לאתר את:  כהנים מרן, כהנים מרדד, אבנון )סלט( אילה, הומווד סרביס 
קורפורשיין, בידרמן יוסף, בידרמן לאון, לנדסמן ז'ניפר מריה, גולדסמיט סילביה, סוטון 

יעקב חיים, מורדוביץ )מנטליק( מרלן, רמון שושנה, ז'וזה ז'אן קלוד קסורלה, הוכצייט 
אברהם, יורשי וולפיש דניאל ז"ל,  FINKELSTEIN PHILIPPE ALAIN 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(: 1, שטח הריסה )מ"ר(: 111.83, כמות קומות לתוספת: 2, כמות יח"ד לתוספת: 2, 

אחר: הריסת מבנה בן קומה אחת בחלק המרכזי של המגרש והקמת מבנה חדש בן 3 קומות 
בעבור 3 יח. מספר בקשה: 23795  שם המבקש/ים: נאבולסי עימאד, נאבולסי מרלין

כתובת הנכס: גר צדק 15 גוש : 7073 חלקה : 24 מגרש: הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי 
אין באפשרותם לאתר את: אקשטיין מיכאל, אבני כוכבא, נגלי דורה. 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 
http://bit.ly/tlv_oppose של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור

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(: 4, שטח הריסה )מ"ר(: 563.17, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, 

אחר: מתקן חניה, שטח נלווה לדירת קרקע, חדרים טכנים, בקומת הקרקע: חדר אשפה, 
אחר: דירת קרקע,ח.אשפה, נישת גז, ק.מפולשת, לובי ראשי, מתקנים ומערכות טכניות,גמל 

מים,פילר חשמל,נישות אוורור, כמות חדרי שירותים: 2, בקומות: כמות קומות מגורים: 
6, כמות יח"ד מבוקשות: 8, על הגג: חדר מכונות ומעלית, קולטי שמש, אחר: בריכה + גג 
מוצמד, גנרטור, בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אחר: פלטת כניסה למתקן חניה + עמדת 

המתנה לרכב, גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר(: 1.5, בריכה: קומה: גג, מיקום: גג מוצמד, 
נפח )מ"ק(: 17.42, גודל: 12.44, העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז 

חדש, או העתקה של צובר קיים. מספר בקשה: 18651  שם המבקש/ים: כדבעי בע"מ
כתובת הנכס: שלמה המלך 55 גוש : 6903 חלקה : 47 מגרש: הואיל ומהמבקשים מצהירים, 

כי אין באפשרותם לאתר את: דונחין רינה. 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 

 http://bit.ly/tlv_oppose בקישור
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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד צדוק הכהן 9 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6919/6
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0370-009  הגשה מס` 19895
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  הוספת כניסה נפרדת למרתף למשרד לבעלי מקצועות חופשיים ומחקר אקדמי.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד בתחתית 

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx המסמך או בכתובת
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 העירוני 
http://bit.ly/tlv_oppose 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד שלונסקי אברהם 28 , קהילת פאדובה 17 ג, קהילת 
פאדובה 17 ב, קהילת פאדובה 17 , שלונסקי אברהם 30 , שלונסקי אברהם 32 , קהילת 

פאדובה 17 א, תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6625/869
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0805-028  הגשה מס` 17402
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית מחזית צד
2.  הגבהת גובה קומה קרקע מ 2.3 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.5 מ'

3.  חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 3.7 מ' במקום 4 מ' המותר
4.  החדרת עוגנים זמנים למגרשים שכנים בחלקות: 870,894,1156,1157.

5.  הגבהת גובה קומה גג מ 3 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.25 מ'
6.  הגבהת גובה קומה מרתף -1 מ 3.5 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 4 מ'

7.  הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 9 קומות במקום 5 המותרות 
     על פי תכנית, כולל קומת קרקע

8.  תוספת בניה עד 25 מ"ר מכח תמ"א 38 ,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. סך 
     הכל תוספת של 1200 מ"ר עבור 48 יחידות דיור

9.  תוספת שטחי בניה לסגירת קומת עמודים מפולשת מכח תמ"א 38
10.  תוספת שטחי בניה מכח תמ"א 38 לקומות החדשות

11.  תוספת יח"ד מתוקף תמ"א -38 בקומות התמ"א ובסגירת קומת העמודים המפולשת.
12.  הגבהת גובה קומה קרקע מ 2.3 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.15 מ'

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד בתחתית 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx המסמך או בכתובת

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 העירוני 

http://bit.ly/tlv_oppose 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רביבים 22 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6623/208
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0875-022  הגשה מס` 24726
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח אחורי במרחק 1.20 מ' מגבול המגרש במקום 7.00 
    מ' הקבוע בתכנית

2. הקמת חדר מכונות בחצר במרווח של 2.60 מ' בקו בינין צדדי במקום 4. מ' הקבוע 
    בתוכנית

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד בתחתית 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx המסמך או בכתובת

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 העירוני 

http://bit.ly/tlv_oppose של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
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

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965,  בדבר 
הפקדת תכנית מספר 507-0622985 תא/מק/4721 – עמינדב 10-12 בסמכות הועדה 

המקומית, מונה תדפיס הוראות: 87 מונה תדפיס תשריט: 47 ואלה השטחים הכלולים 
בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש מוסדר 7096 חלקת 42-43 בשלמותן וחלק מחלקה 54

מיקום/כתובת:  רחוב יצחק שדה 55, 57, עמינדב 10,12 תל-אביב מטרת התכנית: עידוד 
תהליך התחדשות עירונית במתחם, בסביבת המגורים ובמרחב הציבורי, על ידי הריסה של 

60 יחידות דיור בשני מבנים טוריים ובניה מחדש של שני מבנים בני 10 קומות כל אחד, 
לשיפור איכות המגורים לאוכלוסיה הקיימת, הבטחת מיגון בפני רעידות אדמה ומימוש 
הפוטנציאל לתוספת אוכלוסיה. תוכנית לאיחוד המגרשים וקביעת הוראות בינוי שנועדו 

להבטיח את השתלבות המבנים לאורך רחובות יצחק שדה ועמינדב, בהתאם ובכפוף 
הריסת א.לתכנית המתאר תא/5000. עיקרי התכנית:    קביעת הוראות איחוד וחלוקה. ב.

הגדרת זכות ג.שני המבנים הקיימים והקמת 2 מבנים חדשים בני 10 קומות במקומם.  
קביעת זכויות בניה והוראות בינוי ועיצוב ד.מעבר וזיקת הנאה להולכי רגל בתחום התכנית.  

תוספת 76 יחידות דיור )ל 60 יח"ד קיימות, סה"כ ה.)בהתאם לסעיף 62א)א( סעיף קטן 5(.  
קביעת שימושים ו. 136 יח"ד(. )1( קביעת צפיפות בהיקף של 38.3 יחידות דיור לדונם. 

למגורים, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, בהתאם למפורט בטבלת הזכויות בסעיף 5.
ח.   קביעת הנחיות למינוי חברת ז. הסדרי תנועה לכניסה ויציאת רכבים מרחוב עמינדב. 

קביעת שטחים ניהול ואחזקה למתחם. ט. שינוי קווי בניין. י. הקצאה לצרכי ציבור: )1( 
בנויים לשימושים ציבוריים בתא שטח 101 בהיקף של 430 מ"ר )שירות+עיקרי( מעל 

הקרקע, 65 מ"ר )שירות( מתחת לקרקע ובנוסף הצמדת חצרות בשטח 130 מ"ר.
בת הציבור למעבר ושהיית הולכי רגל המקשרת בין)2( בניה ופיתוח של זיקות הנאה לטו 

תכנית נמצאת חזית מסחרית לרחוב יצחק שדה.רחוב עמינדב לרחוב יצחק שדה. )3(  ה
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 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. מספר פקס davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il 03-7241949 התנגדות לתכנית 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 יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
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