
תל אביב
עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

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

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו 
בקשה לשימוש חורג ברחוב: יפת 18 תל אביב. 

גוש: 7463 חלקה: 65 תיק רישוי: 66978. 
העסק  את  קומות,   2 של  בנין  הבא:  החורג  לשימוש  הבקשה  את  הכוללת 
מבקשים למקם בקומה א' בשטח של 370.7 מ"ר. העסק - מסעדה בתוך גלריה 
)ארוחות  כחוק  בלבד מקייטרינג ממקור מאושר  חימום  עם מטבח  לאומנות 

סגורות בהזמנה מראש( לרבות צריכת משקאות משכרים במקום. 
מבקש היתר עד ליום 31.12.2021 )"אנגלו ונינה"(

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 345 בשעות 
קבלת קהל, ימים א,ב,ג,ה בין השעות 08:00-13:00. ביום ד' - אין קבלת קהל.

במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ”ל במקום זה רשאי להגיש 
או  אהרון,  מירי  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה 

באמצעות פקס’ מספר: 03-7241955. מייל: 
miri_a@mail.tel-aviv.gov.il. את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו 
המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום 

הודעה זו ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה. 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' אליהו מפרארה 4 תל אביב
גוש: 6637 חלקה: 446 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 

ולשימוש חורג על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0837-004 בקשה מס': 17-0824. 

הכוללת את ההקלות והשימוש החורג הבאים:
1. הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש צדדי ואחורי ל- 2.00 מ' 

2. העברת אחוזי בניה בין הקומות.
3. שימוש חורג מהיתר ממגורים ומחסן לשימוש של גן ילדים לתקופה של 

    10 שנים.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 

לעיין בבקשה באתר האינטרנט
 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 

אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות   .http://bit.ly/tlv_oppose

הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' השופטים 13 תל אביב
גוש: 6951 חלקה: 135 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 

על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0334-013 בקשה מס': 17-1036. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה לבניית ממ"דים בקו בניין צדדי מוקטן 2.0 מ'

2. הקלה לבניית ממ"דים בהמשך קיר משותף בהסכמה.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 

לעיין בבקשה באתר האינטרנט
 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 

אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות   .http://bit.ly/tlv_oppose

הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' חנקין 5 תל אביב
גוש: 6213 חלקה: 1140 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 

על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0565-003 בקשה מס': 17-1021. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת קומת מרתף שלישית מעבר ל 2 קומות המרתף המותרות לטובת 

    הסדרת חניה במגרש. 
2. הבלטת גזוזטראות לחזית קדמית וחזית אחורית בשיעור של 1.6 מטר

    מעבר לקו הבניין המותר במסגרת תוכנית 3729א
3. הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש הקדמי/צדדי צפוני ל- 1.90 מ' עבור נישה 

    לבלוני גז ופילר חשמל )מתקנים טכניים( 
4. הגדלת מס' יחידות הדיור בשיעור של 115%. סך מס' יחידות הדיור 

    המבוקש 30 במקום 14 המותר על פי התוכנית המאושרת. תכנון במסגרת 
    תוכנית 3729א . 

5. הוספת 2 קומות חלקיות נוספות מעל ל- 6 הקומות המותרות בתכנית 
    המאושרת. סך כל מספר הקומות המבוקש 6 + 2 בנסיגות. תכנון במסגרת 

     תוכנית 3729א'.  )כולל קומת קרקע/קומת עמודים מפולשת בחלקה בנסיגה 
    מקו בנין קדמי( . 

6. הקטנת קו בניין אחורי חזית מערבית 5 מ' במקום 7.2 מ', במסגרת תוכנית 
    3729א

7. הקטנת קו בניין צדדי בחזית דרומית 3.0 מ' במקום 4.6 מ', במסגרת 
    תוכנית 3729א

8. הקטנת קו בניין צדדי בחזית צפונית  3.0 מ' במקום 4.6 מ', במסגרת תוכנית 
    3729א

9. חריגה בקו בניין אחורי בחזית מערבית עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 
    38, ובניה במרחק של 5 מ' במקום 7.2 מ' במסגרת תמ"א 38/2 

10. הקלה לביטול מרפסות שירות במסגרת שיפור תכנון . 
11. הקלה לגובה מקסימלי בקומת הגג של 4.5 מ' ממפלס ריצפת דירת הגג 

      למדרגות ומתקנים טכניים במסגרת תמ"א 38. 
12. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 8 קומות 

      במקום 6 המותרות על פי תוכנית )כולל קומת קרקע/קומה מפולשת( 
      במסגרת תמ"א 38/2.

13. חריגה בקו בניין צפוני ודרומי עבור הקמת בניין חדש מכח תמ"א 38, ובניה 
      במרחק של 3 מ' במקום 4.6 מ'. במסגרת תמ"א 38/2 

14. סגירת קומת עמודים לטובת מגורים ושטחים משותפים במסגרת תמ"א 
 38/2      

15. תוספת בניה עד 25 מ"ר מכח תמ"א 38 לכל דירה שהייתה קיימת במבנה 
      שנהרס. מכח תמ"א 38/2 

16. תוספת שטח למגורים ושרות של 501% מעבר ל 128% המותרים בתכנית 
      המאושרת. במסגרת תוכנית 3729א 

17. תוספת 16 יח"ד מכח תמ"א 38 ל- 14 יח"ד המותרות בתכנית המאושרת 
      במסגרת תמ"א 38/2 

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
לעיין בבקשה באתר האינטרנט

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 

אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות   .http://bit.ly/tlv_oppose

הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

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

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

אביב-יפו  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
בקשה לשימוש חורג ברחוב: רוחמה 9 תל אביב

גוש: 7016 חלקה: 24 תיק בניין: 3295-014 תיק רישוי: 67302
 2606 תב"ע  פי  על  לפרסום  בקשה  הבא:  החורג  לשימוש  הבקשה  את  הכוללת 
לעסק של בית אוכל, הכנה ומכירת כריכים, הכנת סלטים מירקות טריים, לרבות 
הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום. מעדניה - מכירת מצרכי מזון, מכירת 

גבינות, ריבות ממקור מאושר, מכירת דברי מאפה מבצק מוכן ומוקפא. 
מבקש היתר עד ליום 31.12.2028 )"אורבן בייקרי"(

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 345 בשעות 
קבלת קהל, ימים א,ב,ג,ה בין השעות 08:00-13:00. ביום ד' - אין קבלת קהל. 
להגיש  רשאי  זה  במקום  הנ”ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  ויש  במידה 
או  אהרון,  מירי  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה 
 .miri_a@mail.tel-aviv.gov.il מייל:   .03-7241955 מספר:  פקס’  באמצעות 
את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות 
ועדת  בפני  לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה 

המשנה לתכנון ולבניה או נציגה. 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' שלמה 9 תל אביב
גוש: 7016 חלקה: 47 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על 

פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0414-009 בקשה מס': 17-0997. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הגבהת הבניין במ' – לשמירת גובה קומה מיסחרית קיימת והגבהת קומה 

    טיפוסית לשיפור רווחת הדיור.
2. מילוי חלק מקומות הגג לקומות מלאות – לניצול זכויות הבנייה הקיימות.

3. בקשה לפטור מחנייה – לאור קומת קרקע קיימת שאינה חלק מהבקשה
4. פטור ממסתורי כביסה- להתאמה למדיניות עיצוב יפו ועקב הקמת דירות 

    חזיתיות.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 

לעיין בבקשה באתר האינטרנט
 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 

אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות   .http://bit.ly/tlv_oppose

הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' ויצמן 95 תל אביב
גוש: 6212 חלקה: 654 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 

על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0472-093 בקשה מס': 17-1043. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. בניה בקיר משותף בהסכמת בעלים עם ויצמן 93 וויצמן 97

2. הגדלת תכסית מרתף מותרת מ- 85% ל- 100% 
3. מצללה מבטון

4. מרתפים משותפים עם בניין שכן בזיקת הנאה בין בעלים
5. סגירת קומת עמודים לפי תמ"א 38 על תיקוניה

6. תוספת קומות לפי תמ"א 38 על תיקוניה
7. תוספת 13 מ"ר הרחבות ליח"ד לפי תמ"א 38 על תיקוניה

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
לעיין בבקשה באתר האינטרנט

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 

אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות   .http://bit.ly/tlv_oppose

הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' רטוש יונתן 3 תל אביב
גוש: 7015 חלקה: 8 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על 

פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 3290-003 בקשה מס': 17-1044. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה לבניה מלאה בחזית הפונה לרחוב באורך חזית של 57% במקום 

    25% המותרים ללא נסיגה מהחזית
2. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית בשיעור של 1.2 מ' מעל המותר ע"פ בנין 

    קיים של 1.05 מ' כלומר תוספת של 15 ס"מ
3. הקלה לבניה עד לגובה של 16.40 מ' מתחתית המעקה מעבר ל- 13.5 מ' 

    המותרים על פי תכנית
4. קומה 1 בהקלה מעל אגף חדש כהשלמה למבנה רציף באגף חדש.

5. הקלה לאורך מרפסות כלפי החזית מ- 35% ל- 50%.
6. מילוי קומה חלקית ל- 50% עיקרי במקום 20% עיקרי מותר

7. הגדלת התכסית העיקרית בקומת הקרקע מ- 40% מותרים ב- 6% ל- 46%
8. הגדלת זכויות הבניה בשיעור של 40% משטח החלקה בתמורה לשיפוץ 

    המבנה הקיים.
9. הקלה בנסיגת המבנה לרחוב יונתן רטוש מעל גובה 10.5 מ' מ- 2 מ' 

    מותרים ל- 1.2 מ' מתוכנן מעל מבנה קיים.
10. פטור ממסתור כביסה

11. בניית מצללה מבטון
12. העברת שטחי שירות מתחת לקרקע לשטחי שירות על קרקעיים בסך 

      145 מ"ר.
13. הקלה לתכסית חלחול מ- 80% בניה ל- 85% בניה והפחתת החלחול 

      ל- 15%.
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 

לעיין בבקשה באתר האינטרנט
 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 

אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות   .http://bit.ly/tlv_oppose

הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' ויצמן 97 תל אביב
גוש: 6212 חלקה: 655 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 

על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0472-097 בקשה מס': 17-1041. 

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. בניה בקיר משותף בהסכמת בעלים, בבניין ויצמן 95 

2. הגדלת תכסית מרתף מותרת מ- 85% ל- 95%
3. מצללה מבטון

4. מרתפים משותפים עם בניין שכן בזיקת הנאה בין בעלים
5. סגירת קומת עמודים לפי תמ"א 38 על תיקוניה

6. תוספת קומות לפי תמ"א 38 על תיקוניה
7. תוספת 13 מ"ר הרחבות ליח"ד לפי תמ"א 38 על תיקוניה

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
לעיין בבקשה באתר האינטרנט

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 

אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות   .http://bit.ly/tlv_oppose

הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' פנקס דוד צבי 55/ויצמן 93 תל אביב
גוש: 6212 חלקה: 653 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 

על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0472-093 בקשה מס': 17-1038. 

הכוללת את ההקלות הבאות: 
1. בניה בקיר משותף בהסכמת בעלים עם ויצמן 95

2. הגדלת תכסית מרתף מותרת מ- 85% ל- 90%
3. מצללה מבטון

4. מרתפים משותפים עם בניין שכן בזיקת הנאה בין בעלים
5. סגירת קומת עמודים לפי תמ"א 38 על תיקוניה

6. תוספת קומות לפי תמ"א 38 על תיקוניה
7. תוספת 13 מ"ר הרחבות ליח"ד לפי תמ"א 38 על תיקוניה

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
לעיין בבקשה באתר האינטרנט

 .http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
רשאי  זה,  במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  לו  שיש  במידה 
להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס 

אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
מתאריך  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות   .http://bit.ly/tlv_oppose

הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

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

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


