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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד קהילת ורשה 44 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6636/265
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0821-044  הגשה מס` 18672 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי במרחק של 6 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 3.2 מ' 
   ועומקה 1.2 מ'

2.מתן מדרגות גישה חיצוניות מהחצר אל המרתף
3.הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי ובנייתו במרחק של 2.92 מ' במקום 3.83 

   מ' המותר
4.חריגה של 60 ס"מ (עם פתחים) בקו הרחבה צידי מערבי

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 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 ברזיל 17 , ברזיל 21 , ברזיל 19 , ברזיל 15 , ברזיל 23 , 
אינשטיין 54 , ברודצקי 43 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6649/529

כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0930-054  הגשה מס` 17178 לשימוש חורג: שימוש חורג מ מסחר  ל למשרדים  

בשטח של 185 מ"ר. מבוקש שימוש חורג לתקופה של 999.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.שימוש חורג מהיתר מ מסחר לשימוש של משרד לתקופה של לצמיתות
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 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 שדרות בן גוריון 35 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6902/134
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0204-035  הגשה מס` 16932
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.תוספת מתקן אוטומטי טמון ל-6 מכוניות במרווח צידי
2.חריגה בקו בנין צידי עד למרחק של 2.0 מ' מגבול מגרש עבור תוספת ממ"ד

3.חריגה בקו בנין קדמי עד למרחק של 2.70 מגבול מגרש עבור קירות חיזוק לבנין
4.חריגה מקו בנין אחורי עד מרחק של 3.0 מ' מגבול מגרש עבור מרפסות שמש

5.חריגה מקו בנין אחורי עד למרחק של 3.0 מ' עור תוספת ממ"דים
6.תוספת שטחים וקומות לפי תמ"א 38

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 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 ברנט 27 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6928/69
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0160-001  הגשה מס` 16156
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הקטנת שטח החלחול הנדרש במגרש לכדי 10%
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 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 507-0912105 תא/מק/5011 – מנטיפיורי 9-11 בסמכות הועדה 

המקומית, מונה תדפיס הוראות: 26 מונה תדפיס תשריט: 10 ואלה השטחים הכלולים 
בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש 6920 מוסדר חלקות 27-29 בשלמותן. מיקום/כתובת: 

רחוב מונטיפיורי 9, 9א, 11 תל - אביב מטרת התכנית: עידוד המלונאות ברחבי העיר 
באמצעות הגדלת מצאי חדרי האירוח בעיר באמצעות הבטחת הפעלתו של המבנה כמלון. 

חיזוק עירוב השימושים לאורך צירי רחובות עירוניים הסמוכים למרכז עסקים ראשי 
ההיסטורי של תל אביב. עיקרי התכנית:  1. איחוד חלקות בהסכמת בעלים במגרשים 

שברחוב מונטיפיורי 9 ,9א, 11. 2. קביעת יעוד מלונאי לצמיתות וחזית מסחרית במגרש 
המאוחד (ששטחו מאפשר לראשונה החלת תכנית 281, לבניית מלון בן 140 חדרים לפחות.

4. התרת והסדרת מימוש זכויות בניה במגרש המאוחד בהתאם לנספח הבינוי ועיצוב 
המחייב של תכנית זו. זכויות אלה הינם מכוח תכניות תקפות ותמ"א 38/3/א (מכוחן 

ניתנו היתרי המגורים) , תוספת קומה מכוח תכנית 281, ופרוטוקול 212 ב' לשטחי שירות 
למלונאות. 5 קביעת קו בניין קדמי במגרש המאוחד יהיה 3.0 מ'. 6.קביעת הוראות בינוי 

ועיצוב להקמת המלון: 6.1 מבנה בן 5 קומות טיפוסיות מעל קומת קרקע וכן קומה נוספת 
בה תותר הקמת בריכה ושירותים נלווים לבריכה בתכסית של 30 אחוז מהקומה, כמפורט 

בנספח הבינוי ועיצוב של תוכנית 6.2. הגובה כולל של המבנה לא יעלה על 26.5 מ' ממפלס 
הכניסה הקובעת לבניין (32.27 אבסולטי) 6.3. תותר הקמת מצללה מבטון כחלק המשכי 

למבנה 6.4.  תותר הבלטת מרפסות של  1.6 מ' מעבר לקו בנין קדמי ועד 2.0 מ' מעבר קו בנין 
אחורי 6.5. תכסית הבניה במגרש לא תעלה על 60 אחוז משטח המגרש המאוחד 6.6. הבלטת 
קומת המרתף בפינה הצפון מזרחית של המגרש לצורך הנגשת המבנה, הכל כמפורט בנספח 
הבינוי של תוכנית זו. 7.קביעה ורישום זיקת הנאה למעבר הציבור לאורך רחוב מונטיפיורי 
בחלק הקדמי שבין קו המגרש לקו בניין הקדמי לטובת הרחבת המדרכה. 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 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

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965 - מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:תל אביב-יפו
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' :507-0523845

שם התכנית: פינוי בינוי אח"י דקר שכונת נווה שרת ת"א
גרסת התכנית: הוראות -  64 תשריט -  37

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בדבר 
אישור תכנית מתאר מקומית מס': 507-0523845. 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: שינוי תא/ 2297, שינוי 9/ 01/ 3, שינוי 6/ 01/ 3, שינוי תא/ 5000, שינוי תא/ 

2732, שינוי תא/ 2389, כפיפות תא/ ע/ 1, כפיפות 507-0271700. השטחים הכלולים בתכנית 
ומקומם: ישוב: תל אביב-יפו רחוב: אח"י דקר 13. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: בית אל 9 , 1.

ישוב: תל אביב-יפו רחוב: אח"י דקר 1 , 20 , 14 , 15 , 33 , 21. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: 
בית אל 5. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: אח"י דקר 8. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: בית אל 3.

ישוב: תל אביב-יפו רחוב: אח"י דקר 12 , 27 , 19 , 31 , 26. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: בית 
אל 11. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: אח"י דקר 11. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: בית אל 7.

ישוב: תל אביב-יפו רחוב: אח"י דקר 10 , 37 , 9 , 24 , 5. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: דבורה 
הנביאה 73. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: אח"י דקר 29 , 28 , 39 , 22 , 7 , 30 , 25. ישוב: תל 

אביב-יפו רחוב: דבורה הנביאה 77 , 75. ישוב: תל אביב-יפו רחוב: אח"י דקר 17 , 3.
בשכונת נווה שרת ברחובות אח"י דקר, בית אל ודבורה הנביאה. גושים וחלקות: מוסדר:
גוש: 6337 חלקות במלואן: 66, 75, 76, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 

123, 127. גוש: 6337 חלקי חלקות: 65, 113, 124. גוש: 6882 חלקות במלואן: 67. גוש: 6882 
חלקי חלקות: 44. גוש: 7321 חלקות במלואן: 74, 75, 76, 77, 86, 99, 100, 101, 102, 107, 

108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 135. גוש: 7321 חלקי חלקות: 104, 111.
 קואורדינטה X: 184942 קואורדינטה Y: 669633 מטרת התכנית: התחדשות עירונית על 

ידי פינוי והריסה של מבנים קיימים ובינוי שכונת מגורים חדשה, שתכלול מבני מגורים, 
מגרשים לצרכי ציבור ומסחר שכונתי. עיקרי הוראות התכנית: התחדשות עירונית על ידי:
א. פינוי בשלבים של בניני מגורים קיימים ( הכוללים 451 יחידות דיור ) ובנייה מחדש של 

1159 יחידות דיור ב-7 מגדלי מגורים, ו-6 מבני מגורים מרקמיים. ב-3 ממבני המגורים 
ישולבו שטחי מסחר מקומי וב-3 ישולבו מבנה ציבור. ב. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים 
וזיקות הנאה ליצירת מערך של שבילים ירוקים ציבוריים היוצרים רצף של פעילות הולכי 
רגל לאורך ולרוחב המתחם ולרבות שדרה ציבורית ירוקה בלב השכונה. ג. קביעת דרכים 
חדשות וביטול דרכים קיימות. ד. קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי לשימוש המגורים, 

המסחר ולשימושים ציבוריים. ה. קביעת זיקת הנאה להולכי רגל ולרכב בתכנית. ו. קביעת 
הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש בשטח התכנית ללא הסכמת כל הבעלים. הודעה על הפקדת 

התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 14/08/2020 ובילקוט הפרסומים   9033, התשף, 
עמוד  7944, בתאריך 11/08/2020 ובילקוט הפרסומים   8997, התשף, עמוד  7384, בתאריך 

22/07/2020. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל 
אביב, דרך בגין 125 תל אביב-יפו 67012 טלפון: 074-7697335. וכן במשרדי: ועדה מקומית 

לתכנון ולבניה תל אביב, שד' בן גוריון 68 תל אביב-יפו  טלפון:03-7247262, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של 

 .www.iplan.gov.il  מנהל התכנון
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 מעפילי סלואדור 4 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 7045/44
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 3430-004  הגשה מס` 14221
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.6 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 
   המהווה 38.8 % מן המרווח המותר

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 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 קהילת ורשה 44 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6636/265
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0821-044  הגשה מס` 18481
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הקלה להקמת ממ"ד בבליטה מקו בניין צדדי ובנייתו במרחק של 2.92 מ' במקום 3.83 
   מ' המותר

2.חריגה של 60 ס"מ (עם פתחים) בקו הרחבה צידי מערבי
3.הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.56 מ' מעבר לקו הבניין המותר,  

   המהווה 39 % מן המרווח המותר
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 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 אהרונוביץ 3 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 7091/57
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0318-003  הגשה מס` 18719
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.חריגה מעבר לקו בניין אחורי בהקלה לממ"דים (3 מ') בכדי לאפשר הוספת ממ"ד ברוחב 
   תיקני מינימלי.

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 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 אשכנזי 74 , תל אביב-יפו גוש/ חלקה: 6623/455
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0838-074  הגשה מס` 19678 לשימוש חורג: שימוש חורג מ מגורים ל גן ילדים 

בשטח של 127.94 מ"ר. מבוקש שימוש חורג לתקופה של 5.
הכוללת את ההקלות הבאות:

.שימוש חורג מהיתר מ מגורים לשימוש של גן ילדים לתקופה של 5 שים1
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 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


