
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' מבוא וולקר 32 תל אביב גוש: 7241 חלקה: 16 
כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 ולחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 4221-032 בקשה מס': 15896. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

הקומות  כל  סך  הקיימות.  הקומות   5 מעל   ,38 תמ"א  מכח  קומות   2.65 1.  הוספת 
בבניין הוא 8 קומות, כולל קומת קרקע

2.  בניית מעלית לחניון תת קרקעי (חניה אוטומטית) עבור 22 כלי רכב, בחריגה מקו 
בניין צדדי

הבניין  לקו  מעבר  מ'   2.00 של  בשיעור  קדמית/אחורית  לחזית  גזוזטרות  3.  הבלטת 
המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר

4.  הקטנת קו בניין צדדי מ 1.66 עד 1.43 מ' עבור מרכיבי חיזוק/הקמת ממ"ד בכיוון 
מזרח

5. הקטנת קו בניין צדדי מ 1.66 עד 0.75 מ' עבור מבנה קיים ע"פ היתר בכיוון מזרח
ממ"ד/ חיזוק/הקמת  מרכיבי  עבור  מ'   4.55 עד   6.00 מ  צדדי  בניין  קו  6.  הקטנת 

הרחבות בכיוון מערב
7. הקטנת קו בניין צדדי מ 6.00 עד 4.00 מ' עבור מבנה קיים ע"פ היתר בכיוון מערב
8.  הקטנת קו בניין קדמי מ 3.00 עד 0.14 מ' עבור הרחבת גרם מדרגות קיים לטובת  

פיר מעלית בכיוון דרום
9.  הקטנת קו בניין קדמי 3.00 עד 0.57 מ' עבור חיזוק הבניין הקיים ותוספת הרחבות 

בכיוון דרום
10. הקטנת קו בניין קדמי 3.00 עד 0.39 מ' עבור מסתור כביסה בכיוון דרום

11.  הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0.00 מ' במקום 2.00 מ' בחזית 
אחורית

12.  הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0.00 מ' במקום 3.00 מ' בחזית 
הקדמית

13. סגירת קומת עמודים מפולשת מכוח תמ"א 38
14. תוספת מאגר מים בתת הקרקע בחזית הקדמית מעבר לקו הבניין

יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/ האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
homepage.aspx. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, 
רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 
http://bit. אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
זו ותובאנה  יום מתאריך הודעה   15 ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 

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

בקשה  אביב-יפו  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
לשימוש חורג ברחוב: לילינבלום 25א' תל אביב גוש: 7245 חלקה: 20 תיק רישוי: 69174 
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג מאולם לבנק, למכון קעקועים 
לעשיית כתובות קעקע וניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים בקומת קרקע 

בשטח של כ 236 מ"ר. מבקש היתר עד ליום 31.12.2025 
לעיין  יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בניין  או  קרקע  בעל 
קהל,  קבלת  בשעות   349 חדר   ,5 פילון  רחוב  עסקים,  רישוי  במחלקת  הנמצאת  בבקשה 
ימים א,ג,ה בין השעות 08:00-10:00. ביום ד' - אין קבלת קהל. במידה ויש לו התנגדות 
להוצאת היתר/אישור הנ❝ל במקום זה רשאי להגיש לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל 
אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, או באמצעות פקס מספר: 03-7241955. את התנגדותו 
 15 המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 
יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה. 

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

 125 6904 חלקה:  גוש:  10 תל אביב  מיכ"ל  ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' 
כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 ולחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0077-010 בקשה מס': 16609. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה של 10% בקו בנין צידי ואחורי מעבר לקווי הבנין המותרים.
מ"ר   14 עד  מרפסות  שטח  להשלמת  אחורי  בנין  מקו  ב40%  מרפסות  2.  הבלטת 

בהתאם לתקנות גזוזטראות.
3.   הצבת הבנין על במה מוגבהת ב-1.20 מ' ממפלס הרחוב בהתאם לשאר המבנים 

ברחוב.
4. גובה קומה טיפוסית של 3.30 מ' לפי פרסום 77+78 של רובע 5+6
5. תוספת קומת גג חלקית בשיעור של 65% במסגרת תמ"א 38/3.

6.  מילוי קומת עמודים, במסגרת העברת יתרת שטחים מכח תמ"א 38, המאפשרים 
תוספת של 3 קומות טיפוסיות, בהתאם לבינוי הקיים בן 3 קומות.

הפיזי  הקיר  וביטול  חלקות  שתי  על  אחת  דירה  העמודים  ובקומת  הגג  7.  במפלס 
ביניהם.

 1- במפלס  מ'   4 מעל  ובגובה  קומות   3 של  בעומק  המגרש,  בגבולות  חניה  8.  מרתף 
(מיכ"ל  לשלוש חלקות  לחניון משותף  ע1  לפי תכנית  הנדרש  פיזי  קיר  ביטול  וכן 

(10+12+14
9.  חצרות מונמכות לגובה רצפת המרתף ברוחב של עד 1.50 מ' ובשטח של עד 10 מ"ר.
ו12 לפי   10 20% בשני המגרשים הגובלים מיכ"ל  10.  הגדלת מס' יח"ד בשיעור של 
סעיף 2.(9)(ב) בתקנות סטייה ניכרת. מס' יח"ד המבוקש בשני המגרשים הגובלים 
הוא 18 במקום 17. שטחן הממוצע של הדירות בשני המגרשים הגובלים עולה על 

80 מ"ר. מוצעות 8 יח"ד ב-5 קומות
11.  פטור ממרפסות שירות ומסתורי כביסה

12.  בניית מצללה מבטון מעל מרפסת גג בחזית ראשית ואחורית.
13.   המשך בניה צידית בקו בנין 0 בעורף ובחזית מעבר לחפיפה המוצעת עם מיכ"ל 
12, בהסכמת הבעלים ועל פי סעיף -9.2.5ג' בתכנית 2331 כולל מרפסת בהמשך 

קו בניה 0
14 .  הקלה לניצול שטחים עיקריים מהתכנית התקפה עבור השלמת מרפסות קדמיות 

ואחוריות מעבר לשטחים המותרים בתכנית הראשית.
הגובלים  המגרשים  שני  מסך   85% של  לשטח  המשותף  המרתף  שטח  15.   הגדלת 

והשארת 15% שטח חלחול במיכ"ל 10
16 .  מרפסות באורך 2/3 מהחזית המשותפת למיכ"ל 10+12 ומעבר ל2/3 רוחב החדר 

אליו היא מתחברת
17.   הבלטה של 50% עבור מרפסות בחזית לרחוב בעומק של 1.50 מ' מקו בנין קדמי 

3 מ'
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/ האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
homepage.aspx. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, 
רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 
http://bit. אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
זו ותובאנה  יום מתאריך הודעה   15 ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 

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

 124 6904 חלקה:  גוש:  12 תל אביב  מיכ"ל  ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' 
כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 ולחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0077-012 בקשה מס': 16617. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה של 10% בקו בניין צידי ואחורי מעבר לקווי הבניין המותרים.
מ"ר   14 עד  מרפסות  שטח  להשלמת  אחורי  בניין  מקו  ב-40%  מרפסות  2.  הבלטת 

בהתאם לתקנות גזוזטראות.
3.  הצבת הבניין על במה מוגבהת ב-1.20 מ' ממפלס הרחוב בהתאם לשאר המבנים 

ברחוב.
4.  גובה קומה טיפוסית של 3.30 מ' לפי פרסום 77+78 של רובע 5+6.

5.  תוספת קומת גג חלקית בשיעור של 65% לפי תמ"א 38.
38 המאפשרים  6.  מילוי קומת עמודים במסגרת העברת יתרת שטחים מכח תמ"א 

תוספת של 3 קומות טיפוסיות בהתאם לבינוי הקיים בן 3 קומות.
הפיזי  הקיר  וביטול  חלקות  שתי  על  אחת  דירה  העמודים  ובקומת  הגג  7.  במפלס 

בניהם.
 1- במפלס  מ'   4 מעל  ובגובה  קומות   3 של  בעומק  המגרש,  בגבולות  חניה  8.  מרתף 
(מיכ"ל  לשלוש חלקות  לחניון משותף  ע1  לפי תכנית  הנדרש  פיזי  קיר  ביטול  וכן 

(10+12+14
9.  חצרות מונמכת לגובה רצפת המרתף ברוחב של עד 1.50 מ' ובשטח של עד 10 מ"ר

10.  פטור ממרפסות שירות ומסתורי כביסה.
11.  בריכה על הגג העליון וחדר מכונות לבריכה במפלס הבריכה.

מרפסת  ומעל  ועורפית  ראשית  בחזית  הגג  מרפסות  מעל  מבטון  מצללה  12.  בניית 
קומה 5 ללא חריגה מעבר ל-40% בין קו הבניין לקו המגרש.

ו12 לפי   10 20% בשני המגרשים הגובלים מיכ"ל  13.  הגדלת מס' יח"ד בשיעור של 
סעיף 2.(9)(ב) בתקנות סטייה ניכרת. מס' יח"ד המבוקש בשני המגרשים הגובלים 
הוא 18 במקום 17. שטחן הממוצע של הדירות בשני המגרשים הגובלים עולה על 

80 מ"ר. מוצעות 10 יח"ד ב-5 קומות
14.  המשך בניה צידית בקו בנין 0 בעורף ובחזית מעבר לחפיפה המוצעת עם מיכ"ל 
10, בהסכמת הבעלים ועל פי סעיף -9.2.5ג' בתכנית 2331 כולל מרפסת בהמשך 

קו בניה 0 במיכ"ל 10
15.  מרפסות באורך 2/3 מאורך החזית המשותפת למיכ"ל 10+12 ומעבר ל2/3 רוחב 

החדר אליו הן מתחברות.
16.  הקלה לניצול שטחים עיקריים מהתכנית התקפה, עבור השלמת מרפסות קדמיות 

מעבר לשטחי המרפסות הקדמיות המותרים בתכנית הראשית.
17.  הגדלת שטח המרתף לשטח של 85% מסך שני המגרשים הגובלים והשארת 15% 

חלחול במיכ"ל 10.
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/ האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
homepage.aspx. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, 
רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 
http://bit. אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
זו ותובאנה  יום מתאריך הודעה   15 ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 

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' רומנילי 20  תל אביב גוש: 6623 חלקה: 604 
כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 ולחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0833-020 בקשה מס': 19355. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת מרפסות לחזית קדמית עד 40% מקו בניין
 38 תמ"א  המדיניות  למסמך  בהתאם  שטח  תוספת  ללא  דיור  יחידות   2 2.  תוספת 
התקף סעיף 4.2.5 ד בתנאי שטח דירה ממוצע לא יפחת מ - 78 מ"ר עיקרי , ולפחות 

15% מכלל יחידות דיור יהיו יחידות ששטחן לא יעלה על 63 מ"ר עיקרי.
יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בנין  או  קרקע  בעל 
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/ האינטרנט  באתר  בבקשה  לעיין 
homepage.aspx. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, 
רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 
http://bit. אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
זו ותובאנה  יום מתאריך הודעה   15 ly/tlv_oppose. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 

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

 ,1965 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה –  ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 
בדבר אישור תכנית מספר 507-0668632 תא/מק/4859 – שוקן 9 שינוי לתכנית 446 

בסמכות הועדה המקומית. מונה תדפיס הוראות: 18 מונה תדפיס תשריט: 11
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

גוש/חלקה: גוש מוסדר 7061 חלק חלקות 220, 180, 71, 63-64.
תשובה  שערי   ,9  ,7 השוקן   ,3 חכמה  ראשית   ,15 יוחאי  בר  רחוב  מיקום/כתובת: 

22, 24 תל-אביב-יפו.
מטרת התכנית: 

לייעוד  מוצעת'  מ'דרך   7061 בגוש   180,63,64,220,71 מחלקות  בחלק  ייעוד  שינוי 
חלקות  את  התואמים  תכנונים  השלמה  מגרשי  וקביעת  ומלאכה',  קלה  'תעשייה 

המקור.
שמספרה  באזור  הראשית  לתכנית  בהתאם  בנייה  זכויות  יקבעו  התוכנית  בתחום 

446 ולפי תכניות תקפות.
עיקרי התכנית:

1. שינוי ייעוד הקרקע מ'דרך מוצעת' ל'תעשייה קלה ומלאכה'.
2. קביעת הוראות כלליות ומפורטות לפי תוכנית 446 ולפי תכניות תקפות.

3. קביעת מגרשי השלמה תכנונים התואמים את חלקות המקור.
 7184 עמוד   8597 מספר  פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך 14/07/2020. 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 
mavat. או בכתובת אינטרנט:  זמין איתור תכנית  – תכנון  כן בחיפוש באינטרנט 

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

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

בקשה  אביב-יפו  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
לשימוש חורג ברחוב: רבנו חננאל 12 תל אביב גוש: 7052 חלקה: 130 תיק רישוי: 69460 
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממלאכה ותעשיה לאכסניה בת 8 
חדרים בשטח בשל 220 מ"ר בקומת קרקע (הבניין בבעלות אחת) מבקש היתר לצמיתות.
לעיין  יכול  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בניין  או  קרקע  בעל 
קהל,  קבלת  בשעות   349 חדר   ,5 פילון  רחוב  עסקים,  רישוי  במחלקת  הנמצאת  בבקשה 
ימים א,ג,ה בין השעות 08:00-10:00. ביום ד' - אין קבלת קהל. במידה ויש לו התנגדות 
להוצאת היתר/אישור הנ❝ל במקום זה רשאי להגיש לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל 
אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, או באמצעות פקס מספר: 03-7241955. את התנגדותו 
 15 המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 
יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה. 

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


