
תל אביב
חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית
 ,1965  – התשכ"ה  והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזאת  ניתנת 
בדבר הפקדת תכנית מספר 507-0857813 תא/מק/5048 – מגדל דניאל - הירקון 7, 

הרצל 53 בסמכות הועדה המקומית, 
מונה תדפיס הוראות: 57, מונה תדפיס תשריט: 38

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש/חלקה:
גוש 7229 מוסדר חלקות בשלמותן 35-38, 55-56, 58, 96-97 חלקי חלקות 89 

גוש מוסדר 8987 חלקות בשלמותן 2-3, 30 
מיקום/כתובת: רחוב דניאל 7,11,9,5,7א, הירקון 11א,11, 9א,9, 7א, 7, הרצל 53א, 

53, השוק 32, נחמיה 6, 8, 10 ת"א.
בהתאם  מלונאות  לשימוש  זכויות  תוספת  הינה  התכנית  מטרת  התכנית:  מטרת 
לתכנית תא/5000 זאת לטובת פיתוח והתחדשות רחוב הירקון על ידי הקמת מתחם 
רחוב  הרחבת  הציבורי,  המרחב  שיפור  לצד  ומלונאות,  למגורים  שימושים  בעירוב 
הירקון והסדרת רציפות זכות הדרך לאורכו. בנוסף, לעידוד השימור בעיר התכנית 
מניידת 1059 מ"ר באמצעות ניוד משימור של 733.11 מ"ר, לטובת הגדלת מרפסות 
ושיפוץ המבנים במגרש המוסר שכתובת הרצל  ולעידוד שימור  המגורים בפרויקט 

.53
עיקרי התכנית:

1.  קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
2.  שינוי יעוד הקרקע הקיים בתכנית מ'אזור מגורים מיוחד' ליעוד מעורב ל'מגורים 

ותיירות'
3. קביעת זכויות הבנייה למגורים, מסחר, מלונאות ולשטח ציבורי בנוי

4.  קביעת הוראות בינוי ופיתוח לשימושים השונים.
הכניסה  ממפלס  קומות   25 לעד  המירבי  הקומות  ומספר  הבינוי  גובה  5.  קביעת 

הקובעת לרבות קומת הקרקע והקומות הטכניות 
6. הפיכת חזיתות הרחובות הירקון, דניאל ונחמיה לחזיתות פעילות.

7. קביעת זיקות הנאה למעבר ושהייה לציבור בחזית רח' הירקון, דניאל ונחמיה.
8.  קביעת 4 קומות מרתף בהן תוסדר רחבת פריקה וטעינה, חניות לכלל השימושים 

לרבות חניות ציבוריות לבאי החוף וכן שטחים עיקריים לשימוש המלונאי. 
בניה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות ממגרש המוסר ברחוב  זכויות  9.  העברת 

הרצל 53 אל המגרש המקבל.
10. הריסת המבנים על תחום הדרך לאורך רחוב הירקון לטובת הרחבתו.

11. קביעת תנאים למתן היתר לרבות הוראות לתכנית עיצוב.
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 
פקס  מספר  האמורה.  המקומית  הועדה  במשרדי  התנגדות  להגיש  בעיתונים,  זו 
תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות   .davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il  03-7241949
ובליווי תצהיר המאמת את  ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
בכבוד רב, ליאור שפירא, עו"ד מ"מ יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

יפו  אביב  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
למגרש  8 תל אביב   ,6 6911 רחוב בר כוכבא  37 בגוש   ,35 חלקות  בקשה לאיחוד 

בניה אחד.
למי שיש התנגדות להוצאת ההיתר/האשור הנ"ל במקום זה רשאי להגיש לועדה 
כתובתו  ולציין  יפו, את התנגדותו המנומקת  אביב  ולבניה תל  לתכנון  המקומית 
בימים   306 חדר  ג'  קומה  ערים  ובנין  תכנון  אגף   ,68 גוריון  בן  בשד'  המדוייקת, 
לעיין בבקשה  ניתן   .08:00-13:00 ה' משעה  ג',  ב',  א',  ימים  ובשעות קבלת קהל 
יום   15 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות   .03-7247254 טלפון   309 חדר  ג'  בקומה 

מתאריך פרסום מודעה זו ותובאנה 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  ולבנייה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
לשימוש חורג ברחוב: חיל השריון 104 תל אביב גוש: 7066 חלקה: 43 תיק רישוי: 54288. 

הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 
שימוש חורג מתכנית למוסך לתיקון אופנועים. מבקש היתר לחמש שנים.

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 
יפו, לכתובת  ולבנייה תל אביב  לוועדה המקומית לתכנון  זה רשאי להגיש  הנ”ל במקום 
ומספר  המדויקת  כתובתו  את  ולציין  המנומקת  התנגדותו  את  מטה,  המצוינת  המייל 
לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   15 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות  טלפון. 
בפני ועדת המשנה לתכנון ולבנייה או נציגה. בקשה לקבלת המסמכים ושליחת התנגדות 

ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il :באמצעות הדוא"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' נבטים 2 תל אביב גוש: 7428 חלקה: 6 כי בעלי 
דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 

תיק בנין: 3114-002 בקשה מס': 20827. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  הגדלת מספר יחידות הדיור בשיעור של 20%. סך מספר יחידות הדיור המבוקש 3 
במקום 2 המותר על פי תכנית

2. הגבהת הבניין עד לגובה של 11.72 מ' לעומת 10.50 מ' המותרים על פי תכנית
3. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 2.5 מ' בחזית צפונית

4. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 60% משטח הגג, לעומת 50% המותרים
5. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל 125% מותרים, לצורך שיפור תכנון

6. הקטנת שטח דירות לשטח מינימלי ליחידה
7. הגדלת תכסית הבניה במגרש ל 85.5% במקום 70% המותרים על פי תכנית

http://archive- לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת
עצמך  את  רואה  והנך  במידה   .binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
תוך  ומנומקת,  עניינית  בצורה  התנגדותך  את  להגיש  ביכולתך  זו,  מבניה  נפגע/ת 
אלקטרוני  ודואר  טלפון  מספר  עם  וברור  מלא  שם  בציון  זו,  פניה  מקבלת  יום   15
למחלקת רישוי בניה. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס 
http:// בקישור  להגיע  ניתן  אליו  אביב,  תל  עיריית  של  העירוני  שבאתר  אינטרנטי 

bit.ly/tlv_oppose
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  ולבנייה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
לשימוש חורג ברחוב: ראב"ד 26 תל אביב גוש: 6973 חלקה: 27 תיק רישוי: 5798. 

בבנין  אחורית  מחצר  חורג  שימוש  חידוש  הבא:  החורג  לשימוש  הבקשה  את  הכוללת 
מגורים, מדירת מגורים בחזית הבנין ומחנות לעסק של תיקון ומכירה של ציוד צביעה - 

מכונות צבע. מבקש היתר לצמיתות.
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 
יפו, לכתובת  ולבנייה תל אביב  לוועדה המקומית לתכנון  זה רשאי להגיש  הנ”ל במקום 
ומספר  המדויקת  כתובתו  את  ולציין  המנומקת  התנגדותו  את  מטה,  המצוינת  המייל 
לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   15 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות  טלפון. 
בפני ועדת המשנה לתכנון ולבנייה או נציגה. בקשה לקבלת המסמכים ושליחת התנגדות 

ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il :באמצעות הדוא"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' שלוש 4 תל אביב גוש: 6927 חלקה: 82 כי בעלי 
דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 

תיק בנין: 0152-004 בקשה מס': 16692. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.  חפירת חצר מונמכת במרווח אחורי במרחק של 1.40 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 
2.85 מ' ועומקה 3.06 מ'

2.  חפירת חצר מונמכת במרווח אחורי במרחק של 1.4 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 2 
מ' ועומקה 3.06 מ'

http://archive- לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת
עצמך  את  רואה  והנך  במידה   .binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
תוך  ומנומקת,  עניינית  בצורה  התנגדותך  את  להגיש  ביכולתך  זו,  מבניה  נפגע/ת 
אלקטרוני  ודואר  טלפון  מספר  עם  וברור  מלא  שם  בציון  זו,  פניה  מקבלת  יום   15
למחלקת רישוי בניה. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס 
http:// בקישור  להגיע  ניתן  אליו  אביב,  תל  עיריית  של  העירוני  שבאתר  אינטרנטי 

bit.ly/tlv_oppose
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' לפין 9 תל אביב גוש: 7227 חלקה: 100 כי בעלי 
דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 

תיק בנין: 0372-009 בקשה מס': 19234. 
הכוללת את ההקלות הבאות: העברת זכויות מקומה לקומה

http://archive- לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת
עצמך  את  רואה  והנך  במידה   .binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
תוך  ומנומקת,  עניינית  בצורה  התנגדותך  את  להגיש  ביכולתך  זו,  מבניה  נפגע/ת 
אלקטרוני  ודואר  טלפון  מספר  עם  וברור  מלא  שם  בציון  זו,  פניה  מקבלת  יום   15
למחלקת רישוי בניה. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס 
http:// בקישור  להגיע  ניתן  אליו  אביב,  תל  עיריית  של  העירוני  שבאתר  אינטרנטי 

bit.ly/tlv_oppose
דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה


