
תל אביב
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: דרך השלום 22 תל אביב גוש: 6150 חלקה: 809 תיק רישוי: 63159. 
מחסן  תעשיה,  מאולמות  חורג  שימוש  הבא:  החורג  לשימוש  הבקשה  את  הכוללת 

ומשרדים למכולת. 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

בקשה  אביב-יפו  תל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
לשימוש חורג ברחוב: יגאל אלון 126א' תל אביב גוש: 7093 חלקות: 526, 533 תיק רישוי: 

 .65732
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג מתעשיה עתירת ידע לדיסקוטק 
)מנוקה  540 איש( מסעדה+אפיה מבצק מוכן ומוקפא+דגים  )תפוסת קהל מקסימאלית 
ממקור מאושר בחוק(, משקאות משכרים - הגשתם לצורך צריכה במקום הגשתם. הופעת 
אשפה  אחסנה,  בחדרי  המבנה  של  הקרקע  בקומת  אוכל  בבית  רביעיה(  )עד  אומן/זמר 

ותעשיה ע"פ היתר בניה בשטח של 1267 מ"ר. מבקש היתר לעשר 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 
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עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח'  כ"ג יורדי הסירה 4, שער ציון 3 תל אביב גוש: 
6962 חלקה: 213 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 

ולחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0205-004 בקשה מס': 26994. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

הבלטת פרגולת בטון שאושרה בבקשה מס' 22-1233 עד למעקה גג הקומה החלקית 
האחרונה במקום נסיגה של 1.2 מ' לפי תכנית ג' וזאת תוך שמירה על נסיגה של 1.2 
מ' ממעטפת הבניין בקומות הטיפוסיות וללא חריגה מהשטחים המותרים לפרגולה.
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

 6135 גוש:  אביב  תל   13 המכבש   ,9 לח"י  רח'  ליד  הגרים  לשכנים  להודיע  ברצוני 
חלקה: 69 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 ולחוק 

התכנון והבניה. תיק בנין: 3843-009 בקשה מס': 23403. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הגבהת המבנה ב-0.50 מ' מעל גובה הכביש
 6% משטח המגרש2.

המותר,  הבניין  לקו  מעבר  מ'   1.20 של  בשיעור  קדמית  לחזית  מרפסת  3.  הבלטת 
המהווה 0.00% מן המרווח המותר

4. קו צדדי 2.0 מ' במקום 3.00 מ' המותרים
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
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בקשה  אביב-יפו  תל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
לשימוש חורג ברחוב: קרמניצקי 3 תל אביב גוש: 7095 חלקה: 42 תיק רישוי: 65921. 

וחדרי  חורג מאולמי תעשיה  חידוש שימוש  הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 
שירות לסופרמרקט. מבקש היתר לעשר 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 
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ליענר   ,2 יחיאל  12, שמי  ירושלים  שדרות  רח'  ליד  הגרים  להודיע לשכנים  ברצוני 
דירה/או חלקת קרקע  בעלי  כי   31 7017 חלקה:  גוש:  9 תל אביב  1, הדואר  שלמה 
 3001-012 בנין:  והבניה. תיק  ולחוק התכנון   149 פי סעיף  על  הגישו בקשה להקלה 

בקשה מס': 26677. 
לשימוש חורג: שימוש חורג מבניין קיים לשימור שבית הדואר היה ממקום . בהווה 
בזק שממוקם בחצר  וחדר  בית הדואר הממוקם חלקית בקומת קרקע  נשאר סניף 
ונשאר במקום. הם לא נכללים בהיתר ל בקשה לשימור חורג למלונאות לבניין בית 
הדואר לשעבר. הבקשה הינה לשינויים פנימיים. תוספת שכשוכית על הגג. תוספת 
ושירות  עיקריים  בנייה  שטחי  כוללת  הבקשה  חלקית.  עליונה  לקומה  בניה  שטח 
מלונאיים במרתף קיים. בשטח של 370.65 מ"ר. מבוקש שימוש חורג לתקופה של 25.

בקשה לשימוש חורג ל25 שנה למלונאות לבניין בית  הכוללת את ההקלות הבאות: 
הדואר לשעבר. הבקשה הינה לשינויים פנימיים, תוספת שכשוכית על הגג, תוספת 
שטח בניה לקומה עליונה חלקית בהתאם לסעיף 10.3 ג' לתכנית תא/2602. הבקשה 

כוללת שטחי בניה עיקריים ושירות מלונאיים במרתף קיים.
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

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, 
אמות  בית  מרחב   – תא/מק/3967   507-0621870 מספר  תכנית  הפקדת  בדבר 

בסמכות הועדה המקומית.
מונה תדפיס הוראות: 30, מונה תדפיס תשריט: 21

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 
גוש/חלקה:

גוש: 6111 מוסדר חלק מהגוש חלקות בשלמותן: 756 מספרי חלקות בחלקן 754
מיקום/כתובת: תל אביב - יפו, שאול המלך 8, רח' דה וינצי 19, דובנוב 10

מטרת התכנית:
1.  יצירת מרחב מעורב שימושים הכולל בניין חדש בגובה של עד 45 קומות ושימור 

הבניין הקיים בן 17 קומות, הכל בהתאם לתא/5000
2. קביעת שטחים ציבוריים בנויים ומערכת של זיקות הנאה לטובת הציבור.

עיקרי התוכנית:
לייעוד  משרדים"  "אזור  מייעוד  התכנית  בתחום  התקף  הקרקע  ייעוד  1.  שינוי 
מגורים  ומלונאות, משרדים, מסחר,  שימושי תעסוקה  עבור  מעורב",  "עירוני 

ומבני ציבור.
2.  בבניין הצפוני יותרו שימושי תעסוקה מסחר מלונאות ומבני ציבור. לא יותרו 

שימושי מגורים. 
3.  בבניין הדרומי יותרו שימושי תעסוקה, מסחר, מלונאות, מבני ציבור ומגורים.

4.  קביעת זכויות והוראות בנייה בהיקף של כ- 65,000 מ"ר )כולל הבניין הצפוני( 
וגובה קומות עבור השימושים בייעוד עירוני  לרבות תכסית, קוי בניין, מספר 

מעורב.
5.  קביעת הנחיות לאפשרות להמרת שטחי תעסוקה לשטחי מגורים בהיקף של עד 

20% מכלל השטחים בתכנית.
6. קביעת מס' יח"ד מירבי של 160 יח"ד. 

7. קביעת שטחים ציבוריים בנויים לשימושים ציבוריים וקביעת הוראות לגביהם.
8. קביעת הוראות איחוד וחלוקה

9.  קביעת המבנה הצפוני כבניין לשימור, כמנוף לחשיפת ערכים אדריכליים של 
בינוי  עיצוב  הוראות  וקביעת  המדינה.  קום  שלאחר  בשנים  הבנויה  המורשת 

ופיתוח לשם הבטחת ביצוע השימור בו..
10.  קביעת הוראות לזיקת הנאה למעבר כלי רכב בין המגרש בתחום התכנית לבין 

המגרש הציבורי הגובל בתכנית מדרום.
11. קביעת הוראות לזיקת הנאה לשימוש ושהייה להולכי רגל.

12.קביעת הוראות והנחיות למרתפים.
68 תל אביב-יפו,  גוריון  בן  לעיון במשרדי מינהל ההנדסה, שד'  נמצאת  התכנית 
בחיפוש  כן  כמו   .13:00-08:00 השעות  בין  ה  ג,  ב,  א,  בימים   309 חדר   ,3 קומה 
 mavat.moin.gov.il :באינטרנט – תכנון זמין איתור תכנית או בכתובת אינטרנט
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. 

davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il 03-7241949 מספר פקס
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 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 507-0740019 תא/מק/4816 – ניבה-גת רימון בסמכות 

הועדה המקומית, 
מונה תדפיס הוראות: 46
מונה תדפיס תשריט: 27

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש/חלקה:

גוש לא מוסדר 6925 חלקות בשלמותן 23-25, 48-49, 199, 201, 203-207 
חלקות בחלקן 21-22, 26, 123-124, 127, 135.

מיקום/כתובת: 
רחוב דרך יפו 23, 29, 17, 31ב', 19, 29א, 27א, 31א,33, רחוב הרצל 23, 21, 23א, 

25 תל-אביב.
מטרת התכנית:

התחדשות החלק המזרחי של מרחב המסילה ופיתוח אזור תעסוקה מטרופוליני 
מחודשת  חלוקה  קובעת  התכנית  כך  לצורך  המונים.  להסעת  למערכות  סמוך 

למגרשים ובהם קובעת זכויות בנייה, הוראות בניה ושימושים. 
עיקרי התכנית:

ג' סימן  1.  קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בהתאם לפרק 
ז', בחלק מתחום התוכנית.

2.  קביעת מגרשים ויעודי קרקע - מהיעודים מרכז עסקים ראשי, שטח פרטי פתוח, 
עירוני מעורב; שטח  ליעודים:  ודרך,  שטח ציבורי פתוח ושטח לתכנון בעתיד 

פרטי פתוח; ושטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.
3.  קביעת שימושים לתעסוקה ומסחר, מגורים ושטחים ציבוריים. התכנית כוללת 

אפשרות לשימוש מלונאי בהתאם להוראת בסעיף  4.1.2 ב 4.
4.  קביעת זכויות בנייה מעל הקרקע, בתת הקרקע וקביעת תוספת שטחים עבור 

מרפסות.
5. קביעת הוראות בינוי עד 40 קומות, קווי בניין ותכסיות.

וקביעת  הסחירים  במגרשים  ציבוריים  לשימושים  בנויים  שטחים  6.  קביעת 
הוראות בינוי לגביהם.

7.  קביעת הוראות פיתוח למערך השטחים הפתוחים במגרש הציבורי ובמגרשים 
הסחירים.

8. קביעת הוראות לזיקת הנאה למעבר רגלי ושהייה לציבור.
9. קביעת הסדר תנועה ותקני חנייה ןזיקות הנאה למעבר בין מרתפים.

10. קביעת הוראות לעניין איכות הסביבה ובניה ירוקה.
11.  קביעת הוראות לשימור מבנים - שילוב מבנים לשימור בתכנון תא שטח 101, 

שימורם, שיפוצם ותחזוקתם וקביעת התניות למתן היתר.
12. קביעת הוראות לדיור בהישג יד.

13. ביטול דרך.
עיצוב  תכנית  הכנת  לרבות  בניה,  היתרי  להוצאת  ותנאים  הוראות  14.  קביעת 

אדריכלי.
68 תל אביב-יפו,  גוריון  בן  מינהל ההנדסה, שד'  לעיון במשרדי  נמצאת  התכנית 
בחיפוש  כן  כמו   .08:00-13:00 השעות  בין  ה  ג,  ב,  א,  בימים   309 חדר   ,3 קומה 
 mavat.moin.gov.il :באינטרנט – תכנון זמין איתור תכנית או בכתובת אינטרנט
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. 

davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il 03-7241949 מספר פקס
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 

ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
דורון ספיר, עו"ד מ"מ וסגן ראש העירייה יו"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 
זכויות משימור  – העברת  בדבר אישור תכנית מספר 507-0821934 תא/מק/4961 
 20 הוראות:  תדפיס  מונה  המקומית.  הועדה  בסמכות   20 הגבול  למשמר  מחמיר 

מונה תדפיס תשריט: 6
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

גוש/חלקה:
גוש מוסדר 6628 חלקה 564 בשלמותה

גוש מוסדר 6909 חלקה 23 בשלמותה
גוש מוסדר 7092 חלקה 3 בשלמותה

מיקום/כתובת: 
רחוב אלנבי 11, כיכר דיזנגוף 4, משמר הגבול 20 תל-אביב.

מטרת התכנית:
לשימור  ממבנה  בניה  זכויות  העברת  ע"י  לשימור  מבנים  ושיפוץ  שימור  עידוד 
צינה  כיכר  ברחוב  מוסרים  ממגרשים  השימור  תוכנית  ע"פ  מחמירות  בהגבלות 
דיזינגוף 4 ואלנבי 11 למגרש מקבל ברחוב משמר הגבול 20 וקביעת הוראות ותנאים 

לשם הבטחת ביצוע השימור.
עיקרי התכנית:

צינה  כיכר  ברחוב  מחמירות  בהגבלות  לשימור  ממבנים  בנייה  זכויות  1.  העברת 
דיזינגוף 4, וברחוב אלנבי 11 למגרש המקבל ברחוב משמר הגבול 20 

1.1.  מחיקה של 17.44 מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב כיכר 
צינה דיזינגוף 4

1.2. מחיקה של 35 מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב אלנבי 11
1.3. תוספת של 14 מ"ר שטח עיקרי בקומת קרקע ברחוב משמר הגבול 20

1.4.  תוספת של 68 מ"ר שטח נלווה בקומת המרתף למגורים כהגדרתו בתכנית ע1 
ברחוב משמר הגבול 20

1.5.  תוספת 4.64 מ"ר שירות תת קרקעי ברחוב משמר הגבול 20 - בהתאם לסעיף 
1.2 בנספח ה' בתוכנית השימור 

2. שינוי קווי בניין למרתף במגרש המקבל כמפורט:
הקטנת קו הבניין מ- 3 מ' ל-0.76 מ' מצפון
הקטנת קו בניין מ-5 מ' ל- 2.22 מ' ממערב.
הקטנת קו בניין מ- 3 מ' ל-2.33 מ' מדרום.

 9416 עמוד   10613 מספר  פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך 23/03/2022. 

אביב-יפו,  תל   68 גוריון  בן  שד'  ההנדסה,  מינהל  במשרדי  לעיון  נמצאת  התכנית 
בחיפוש  כן  כמו   .08:00-13:00 השעות  בין  ה  ג,  ב,  א,  בימים   309 חדר   ,3 קומה 
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בכבוד רב, דורון ספיר, עו"ד מ"מ וסגן ראש 
העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה


