
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 דרך בגין מנחם 132 ,דרך בגין מנחם 136, תל 
אביב-יפו גוש/ חלקה: 7106\83 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 

על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0054-132 בקשה מס` 21-582

הכוללת את ההקלות הבאות:
הקלה לשימוש חורג מהיתר לצמיתות בהתאם למפורט:

בקומת קרקע מגדל משולש, משטח שירות ביעוד מעברים מבואות וחדרי מדרגות 
לשימוש של שטח עיקרי ביעוד מסחר בלובי מגדל עגול, משטח שירות ביעוד מעברים 
מבואות וחדרי מדרגות לשימוש של שטח עיקרי ביעוד מסחר בקומות הקניון השונות 

משטח שירות לשטחים עיקריים ביעוד מסחר ומשטחים עיקריים לשטחי שירות
בקומה שלישית של הקניון משימוש עיקרי ציבורי לשימוש למשרדים )ללא הפחתה 

מסה"כ השטחים הציבוריים בקומה בשל תוספת שטחים ציבוריים אחרים(.
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 הרודיון 4 א, טור מלכא 15 א, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6134 /126 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 1025-015 הגשה מס` 18509

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

2. הקלה בקו בניין צידי- צפוני, להקמת מחסן בצמוד לגדר.
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 קדמן גורית 10, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6139 /78 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 4891-010  הגשה מס` 19950

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 6.6703 מ"ר בכל הקומות.

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 בר כוכבא 44, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7092 /116 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0085-044  הגשה מס` 20789

לשימוש חורג:
שימוש חורג מ מחסן ל משרדים  למקצועות חופשיים בשטח של 112 מ"ר. מבוקש 

שימוש חורג לתקופה של 999.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. שימוש חורג מהיתר מ מחסן לשימוש של משרדים לתקופה של צמיתות
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 גאולה 37, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6915 /39 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0112-037  הגשה מס` 21355

לשימוש חורג:
שימוש חורג מ מגורים ל גן ילדים בשטח של 100 מ"ר. מבוקש שימוש חורג לתקופה 

של 10 שנים.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. שימוש חורג מהיתר מ דירת מגורים לשימוש של גן ילדים בקומת הקרקע בחזית \
    העורפית לתקופה של 10 שנים.

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 הירקון 295, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6962/91,6962/92,6962/93,6962/94 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו 

בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0027-295 הגשה מס` 17197

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת 2 קומות בהקלה מעבר למס' הקומות המותר לפי תב"ע 2611, ללא חריגה 

    מהגובה הכולל המותר בתב"ע )46.5מ'(.
2. פטור ממסתורי כביסה, בהתאם למסוכם בתכנית העיצוב המאושרת.

3. בניית מצללות מבטון בקומות 10, 11.
4. הסדרת קווי בניין צדדיים תוך שמירת מרחק של 8 מ' בין הבניינים בהתאם לתב"ע 

.2611    
5. חזית צפונית קיים 1294 ס"מ מבוקש 1146 ס"מ הקלה של 11.43% - עד הקלה של 

    30% בקו בניין צידי במקטע אטום.  
    חזית דרומית קיים 666 ס"מ מבוקש 513 ס"מ הקלה של 22.97% - הקלה של 30% 

    בקו בנין צידי במקטע אטום במקטע שבין השפ"פ לחזית רחוב הירקון.
6. הקלה לבניית גזוזטרא וקורות דקורטיביות הבולטות ב 2 מטרים או ב40% מקו 

    בניין קדמי/אחורי לרחוב הושע, לפי הקטן מבין השנים.
7. בניית בריכת שחייה ואו ג'קוזי על גג עליון/מערכות.

8. בניית מרתף בתכסית של 100%, הקרקע במקום אינה מחלחלת.
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 יונתן הופסי 7, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6212 /509 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0687-007 הגשה מס` 20648

לשימוש חורג:
שימוש חורג מ מרפאה בקומת הקרקע קיימת ללא היתר בתוקף ל מרפאה בקומת 

הקרקע בשטח של מ"ר. מבוקש שימוש חורג לתקופה של 15.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. שימוש חורג מהיתר מ יחידת מגורים בקומת הקרקע לשימוש של מרפאה בקומת 
    הקרקע לתקופה של 15 שנים. 

2. בניית מתקן חניה מוטמן במרווח הצדדי/אחורי. גובה המתקן המרבי שיבלוט בעת 
    כניסת מכונית יגיע ל 3.65 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 שמעון התרסי 39, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6212 /463 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0210-039  הגשה מס` 18185

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין אחורי ובנייתו במרחק של 3.00 מ' במקום 

    5.00 מ' המותר.
2. הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדי ובנייתו במרחק של 2.00 מ' במקום 

    3.00 מ' המותר. 
3. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.6 מ' מעבר לקו הבניין 

    המותר, המהווה 32% מן המרווח המותר.
4. הגבהת גובה קומה 3 מ 3.4 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל 3.58 מ'.

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

6. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 3 מ' במקום 5 מ' בחזית אחורית.
7. הקטנת קו בניין צדדי מ 3 עד 2 מ' עבור מרכיבי חיזוק בכיוון מזרח, מערב.

8. עיבוי קירות קיימים צדיים בסך 40 ס"מ במקום 30 ס"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

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 507-0802983 תא/מק/4707 – התחדשות עירונית רח' יפת 185-197 

בסמכות הועדה המקומית, מונה תדפיס הוראות: 50 מונה תדפיס תשריט: 32 ואלה 
השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש 7000 מוסדר חלקות בשלמותן: 152, 
154, 174-175, 197-206, 210, חלקי חלקה 194. מיקום/כתובת: רחוב יפת 185, 187, 189, 

191 ,193, 195, 197 יפו. מטרת התכנית: התחדשות עירונית באמצעות בינוי פינוי בינוי 
ברחוב יפת בשכונת יפו ג', בסביבת המגורים ובמרחב הציבורי, זאת ע"י בינוי מגדל המגורים 

טרם הריסת 7 מבנים קיימים ובניית 6 מבנים חדשים בעירוב שימושים. כל זאת נעשה 
תוך שימור ושיפור המרחב הציבורי הפתוח, הגברת הקישוריות והנגישות של הולכי הרגל. 

התוכנית מאפשרת הקצאת קרקע למבנים ומוסדות ציבור לרווחת תושבי השכונה וכלל 
הציבור, בנוסף כוללת התכנית תוספת מסחר לאורך רחוב יפת. התכנית מאחדת ומחלקת 

מחדש את המגרשים, מוסיפה זכויות בניה וקובעת הוראות בינוי. זאת בהתאם לתוכנית 
המתאר תא/5000. עיקרי התכנית: 1. איחוד וחלוקת המגרשים ללא הסכמת כל הבעלים 

לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965. 2. קביעת הוראות לשינוי ייעוד 
מדרך מאושרת לייעוד מגורים, ושטח למבנים ומוסדות ציבור. 3. קביעת הוראות לשינוי יעוד 
מגורים ג' ליעוד מגורים ד' ולשטח פרטי פתוח. 4. קביעת שטחי בניה למבנים ומוסדות ציבור 

לפי תוכנית תא/מק/ צ'. 5. קביעת שטחי בניה בתת הקרקע בשטחים הציבוריים הפתוחים 
,לצורך מעבר לכלי רכב לטובת כלל השימושים, בהיקף של 15% מתא השטח. 6. קביעת 
שטחי בניה למגורים בהיקף של 23,499 מ"ר שטחים כוללים. 7. קביעת הוראות למבנים 
ומוסדות ציבור ולשטחים הציבוריים הפתוחים. 8. קביעת 21 יח"ד בר השגה. 9. קביעת 

הוראות בינוי הכוללות: קווי בניין, גובה מקסימאלי של 29.30 מ' למבנים בני 8 קומות ומגדל 
בגובה 62.30 מ' בן 18 קומות בעורף המתחם. 10. קביעת הוראות לקומת קרקע מסחרית 

פעילה ורציפה לאורך רחוב יפת. 11. קביעת הוראות לבניית 273 יחידות דיור למתחם 
בתמהיל משתנה ובממוצע של כ-83 מ"ר )עיקרי + שרות(. 12. קביעת הוראות לשטחים 
בזיקת הנאה ושטחים פרטיים פתוחים לרווחת הציבור בשטח שלא יפחת מ-1,448 מ"ר.

13. קביעת הוראות להרחבת ושינוי המדרכות ושילוב שבילי אופניים במרחב התכנון. 14. 
קביעת הוראות לזיקת מעבר לכלי רכב בתת קרקע בתחום השטח הציבורי הפתוח והשטחים 

הפרטיים. 15. קביעת הוראות לשלביות הבניה ומתן פתרון חניה תת קרקעי משותף לכלל 
המבנים. 16. קביעת הוראות לבניה בתת הקרקע. 17. קביעת שלביות והוראות להריסת 7 

המבנים הקיימים. 18. קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתרי בניה, לרבות הוראות להכנת 
תכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי. 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 
mavat.moin.gov. :בחיפוש באינטרנט – תכנון זמין איתור תכנית או בכתובת אינטרנט

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 03-7241949 

davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il. 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

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 דפנה 9 א, תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6110/395
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0757-009א  הגשה מס` 19462 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הקמת חדר טרפו תת קרקעי.
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 
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