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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד  נורית 5 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6336/105
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0895-005  הגשה מס` 19571
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הקלה בקו בניין אחורי 1.50 מ'  במקום 8.00 מ' לטובת הקמת בריכת שחייה
2.הקמת בריכת שחיה

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד התנאים 22 , התנאים 24 , התנאים 20 , התנאים 
26 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 7223/10 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה 

להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 2146-020  הגשה מס` 16963

הכוללת את ההקלות הבאות:
1.תוספת 3.5 קומות וסגירת קומת עמודים מעבר למניין הקומות המותר מתוקף 

   תב"ע
2.הוספת זכויות מתוקף תיקון 3א

3.הוספת יח"ד
4.סגירת קומת עמודים והגבהתה לגובה 3.05 מ' נטו, מעבר לגובה המאושר בתב"ע

5.הגבהת גובה קומת גג עד ל3 מ' נטו ומקסימום של 5 מ' כולל מעקה גג מרצפת 
   הקומה האחרונה

6.קווי בניין: קדמי 2 מ' אחורי 3 מ' דרומי 4 מ' צפוני 6.25 מ',
7.השלמת קומת התמ"א החלקית באמצעות קומה בהקלה

8.הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית צדדית
9.בניית מצללה (פרגולה) במרחק של פחות מ1.2 מ' ממעקה הגג

10.הבלטת עוגנים זמניים מעבר לגבולות המגרש אל חלקות 3,4,5,9,32 לצורך חפירת 
     המרתף

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד יהודה הנשיא 33 , אושה 6 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6630/520 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 2076-033  הגשה מס` 17077
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הוספת 1 קומות נוספות מעל ל מניין הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות 
   המבוקש 10 כולל קומת קרקע וקומת גג חלקית

2.הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.4 מ' מעבר לקו הבניין 
   המותר, המהווה עד 40 % מן המרווח המותר

3.בניית מצללה (פרגולה) במרחק של פחות מ1.2 מ' ממעקה הגג
4.הגבהת גובה קומה קרקע מ 2.2 מ' כנקבע בתכנית התקפה ל עד 4 מ'

5.הבלטת עוגנים זמניים מעבר לגבולות המגרש לצורך חפירת המרתף במגרשים 
649,519,352,639   

6.הקלה למרחק מתקנים טכניים ממעקה הגג החיצוני ביותר. 
   בניה במרחק של 0.5 מ' במקום 1.2 מ'.

7 3.5 קומות מעבר למניין הקומות המותר לפי התב"ע וסגירת קומת עמודים- 
   לפי תמ"א 38

8.הוספת זכויות בניה מתוקף תמ"א 38
9.הוספת יחידות דיור מכח תמ"א 38

10.ניוד שטחי בניה ויחידות דיור בין הקומות
11.הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית צדדית
12.הקלה בגובה קומת הגג עד 3 מטר נטו ולא יותר מ-5 מטר ברוטו המותרים על פי 

     תכנית ג1
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד יסוד המעלה 46 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6944/9 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0039-046  הגשה מס` 19302
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 177.5 מותרים, לצורך שיפור תכנון
2.תוספת עד 5% משטח המגרש מעל ל % 177.5 המותרים, עבור התקנת מעלית

3.תוספת 5% משטח המגרש מעל ל % 177.5 המותרים על פי תכנית אף בשל הוספת 
2 קומות

4.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי על ידי בניה במרחק של 2.7 מ' במקום 3 מ' 
   המותר

5.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי 2 על ידי בניה במרחק של 2.7 מ' במקום 3 מ' 
   המותר

6.חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של 4.5 מ' במקום 5 מ' 
   המותר

7.הוספת 2 קומות נוספות מעל ל 4 הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות המבוקש 
6 כולל קומת קרקע/קומת עמודים מפולש בחלקה

8.ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה
9.בניית פרגולה מבטון מטוייח

10.תוספת 5 5 שטחי שירות עבור שיפורי נגישות
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד בני אפרים 238 , אנכי 5 , תל אביב-יפו גוש/ 
חלקה: 6625/994 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 

לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0801-238  הגשה מס` 19043
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 8 קומות במקום 4 
   המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע

2.הקלה מתכנית 1740 לגובה ושימוש קומת עמודים - מ- 2.3 מ' נטו ל 3.15 מ' נטו 
   ומשימוש לחניה לשימוש עיקרי למגורים מכוח תמ"א 38

3.הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 
   המהווה 40 % מן המרווח המותר

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

5.הצבת עוגנים לחלקות פרטיות סמוכות - חלקה 914 וחלקה 1027 בגוש 6625
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד בן יהודה 144 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6902/102 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק 

התכנון והבניה. תיק בנין: 0025-144  הגשה מס` 17844
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הוספת 2.5 קומות מכח תמ"א 38, מעל 4 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין 
   הוא 6.5 קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת

2.הוספת 2 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 5 יח"ד
3.הקטנת קו בניין צדדי מ 3 עד 1.2 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ בכיוון דרום

4.הקטנת קו בניין אחורי מ 5 עד 3.3 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ בלבד
5.הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל מחסן ומשרד

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד  חיל המשמר 22 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 
6628/45  כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק 

התכנון והבניה. תיק בנין: 0947-022  הגשה מס` 19617
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 32.5 מותרים, לצורך שיפור תכנון
2.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי , צפוני על ידי בניה במרחק של 3.60 מ' במקום 

   4.00 מ' המותר
3.הוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש ל מגורים

4.חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי, דרומי במרחק של 1.55 מ' מגבול המגרש, 
   שרוחבה 12.85 מ' ועומקה 3.50 מ'

5.הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח אחורי , מזרחי במרחק 1.25 מ' מגבול המגרש 
   במקום 0.00 מ' הקבוע בתכנית

6.חריגה של עד 10% מקו בניין צדדי, דרומי על ידי בניה במרחק של 3.60 מ' במקום 
   4.00 מ' המותר

7.חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי , צפוני במרחק של 1.70 מ' מגבול המגרש, 
   שרוחבה 6.50 מ' ועומקה 3.50 מ'

8.הגדלת חצרות מונמכות בשטח העולה על 10 מ"ר המותרים לכל החצרות האנגליות 
   לפי ההנחיות המרחביות

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד ארבע ארצות 21 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6214/62 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0261-021  הגשה מס` 18143
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 
   המהווה עד 40 % מן המרווח המותר

2.בניית מתקן חניה מוטמן במרווח הצדדי/אחורי/קדמי . גובה המתקן המרבי 
   שיבלוט בעת כניסת מכונית יגיע ל 2.45 מ'

3.הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית אחורית/
   צדדית

4.הוספת 2 קומות מכח תמ"א 38, מעל 4 הקומות הקיימות. סך כל הקומות בבניין 
הוא 6 קומות, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת

5.הוספת 3 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 5 יח"ד
6.הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 75 מ"ר בכל הקומות

7.הקטנת קו בניין צדדי מ 3 עד 2 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ בכיוון צפון/דרום
8.הקטנת קו בניין אחורי מ 5 עד 3 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ בלבד

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 
בתחתית המסמך או 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד אברבנאל 53 , אברבנאל 51 ,דרך שלמה 55 , תל 
אביב-יפו גוש/ חלקה: 7051/143 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 

על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0414-055  הגשה מס` 19871
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הגבהת הבניין עד לגובה של 29 מ' לעומת 28.75 מ' המותרים על פי תכנית
2.הגדלת תכסית בניה על הגג עד 65 % משטח הגג, לעומת 25 % המותרים

3.ניוד זכויות לא מנוצלות מהקומות הטיפוסיות לשתי קומות הגג
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד יסוד המעלה 55 , עין הקורא 2 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6944/72 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0039-055  הגשה מס` 11904
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.תוספת שטחים לפי תמ"א 38
2.תוספת 2.65 קומות לפי תמ"א 38

3.תוספת יח"ד לפי תמ"א 38
4.הקלה בקוי בנין צידי עד 10%

5.ניוד זכויות בין הקומות
6.הפיכת קומת ביניים לקומה רגילה לפי פרוטוקול 219

7.ביטול הדרישה לרוב מלאכה בקומת הקרקע
8.הקלה בקו בנין לפי ג'1

9.תוספת 6% לשטחים העיקריים
10.תוספת 5% עבור מעלית לשטחים

11.תוספת 2 קומות
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או 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 ובניה, התשכ"ה - 1965 - מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב-יפו - 
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 507-0157305

שם התכנית: מתחם טרה בנחלת יצחק תא/4068
גרסת התכנית: הוראות - 120 תשריט -  67

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: 
"החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה 

המקומית לתכנון ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מתאר מקומית מס':
507-0157305. איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום 

התכנית/בחלק מתחום התכנית. התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית:

החלפה תא/ ע/ 1, החלפה תא/ 1205, החלפה תא/ K, החלפה תא/ 618, החלפה תא/ ג/ 1, 
החלפה תא/ 1043/ א, החלפה תא/ מק/ 2657/ ב, החלפה 507-0271700, החלפה תא/ 1043, 
החלפה תא/ 221, כפיפות תתל/ 33, כפיפות תמא/ 1. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 

ישוב: תל אביב-יפו רחוב: בן שמן 5. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: גינוסר 5. ישוב: תל אביב-
יפו רחוב: בן שמן 8. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: מוזס יהודה ונח 24. ישוב: תל אביב-יפו 

רחוב: גינוסר 6. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: אלון יגאל 121 , 119. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: 
בן שמן 11. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: גינוסר 7. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: מוזס יהודה 
ונח 18. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: אלון יגאל 123. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: גינוסר 4 , 
2 , 8. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: בן שמן 4. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: גינוסר 1. ישוב: 2 , 8. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: בן שמן 4. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: גינוסר 1. ישוב: 

תל אביב-יפו רחוב: בן שמן 2 , 3. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: מוזס יהודה ונח 22. ישוב: 
תל אביב-יפו רחוב: בן שמן 10. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: מוזס יהודה ונח 28. ישוב: תל 

אביב-יפו רחוב: אלון יגאל 115. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: בן שמן 9, 1, 7, 6. ישוב: תל 
אביב-יפו רחוב: אלון יגאל 117.ישוב: תל אביב-יפו רחוב: מוזס יהודה ונח 26 , 20. ישוב: 

תל אביב-יפו רחוב: גינוסר 3. התוכנית ממוקמת בתא השטח התחום ע"י רחוב מוזס בצפון, 
נתיבי איילון ממערב, רחוב יגאל אלון ממזרח ומגרש חברת החשמל מדרום. קואורדינטה 
X: 180780 קואורדינטה Y: 664686 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 7093 חלקות במלואן: 

 ,357 ,311 ,310 ,295 ,294 ,289 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284 ,191 ,190 ,189 ,188 ,186 ,176 ,175
358, 359, 362, 363, 364, 365. גוש: 7093 חלקי חלקות: 174, 193, 266, 308, 530, 536. גוש: 

7094 חלקי חלקות: 1, 2, 103. מטרת התכנית: פיתוח אזור התעסוקה ממזרח לדרך מספר 
20 (נתיבי איילון), שיפור ושדרוג המרחב הציבורי על ידי יצירת מרחב מעורב שימושים 

תוך מיצוי יתרונות המיקום בקרבה למערכות הסעת המונים וצירי תנועה ראשיים. עיקרי 
הוראות התכנית: 1. שינוי מערך ייעודי הקרקע מ: "תעשיה", "דרך מאושרת", "שצ"פ 

הכלול בדרך ושטח לתכנון בעתיד", ל"תעסוקה, מסחר ומגורים", "דרך מאושרת" ו"דרך 
מוצעת", "מבנים, ומוסדות ציבור" ו"שצ"פ". 2. קביעת התכליות והשימושים המותרים 

בייעודי הקרקע המותרים בתכנית. 3. קביעת זכויות הבניה בתחום התכנית. 4. התווית מבייעודי הקרקע המותרים בתכנית. 3. קביעת זכויות הבניה בתחום התכנית. 4. התווית מערך 
הדרכים העילי והתת קרקעי בתחום התכנית.  5. קביעת הנחיות בינוי, פיתוח ונוף לרבות 
הגובה המותר לבניה. 6. קביעת זיקות הנאה לציבור למעבר הולכי רגל, כלי רכב ותשתיות הגובה המותר לבניה. 6. קביעת זיקות הנאה לציבור למעבר הולכי רגל, כלי רכב ותשתיות

בין המגרשים השונים בתחום התכנית. 7. קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתרי בניה.8. 
קביעת הנחיות לעריכת תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח. 9. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה 

בתחום התכנית. 10. קביעת הנחיות בנושאי סביבה וניהול נגר. כל מעוניין רשאי לעיין 
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל 

התכנון www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 

תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125 תל אביב-יפו 67012 טלפון: 

tlv1-tichnun@   074-7697335. ניתן להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרוניtichnun@   074-7697335. ניתן להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרוני
iplan.gov.il  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל אביב, 
שד' בן גוריון 68 תל אביב-יפו  טלפון:03-7247262. בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות שד' בן גוריון 68 תל אביב-יפו  טלפון:03-7247262. בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגד
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 

המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.

דניאלה פוסק יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד המשלטים 3 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6984/46
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 3609-003  הגשה מס` 20030
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 50 מותרים, לצורך שיפור תכנון
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון על ידי סריקת הברקוד 

בתחתית המסמך או 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


