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

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית
והבניה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזאת  ניתנת 
תא/  507-0635813 מספר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

מק/4785 - בן אביגדור 12-14 בסמכות הועדה המקומית, 
מונה תדפיס הוראות: 25, מונה תדפיס תשריט: 20

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש מוסדר 6906 חלקות בשלמותן 35, 36 

גוש מוסדר 7107 חלקה בשלמותה 270
מיקום/כתובת: רחוב בן אביגדור 12,14, מנדלי מוכר הספרים 17, 

19, סירקין 28, פרישמן 24,26,28 תל-אביב.
מטרת התכנית:

1. עידוד שימור ושיפוץ בפועל של המבנה לשימור "בית הספר 
    תל נורדאו", על ידי קביעת הדרכים להעברת הזכויות למגרש 

    מקבל ברחוב בן אביגדור 12-14 באמצעות הבטחת מקור המימון 
    לביצוע בפועל של דרישות השימור במבנה לשימור "בית הספר 

    תל נורדאו".
2. עידוד התחדשות עירונית בדרום שכונת מונטיפיורי באמצעות 
    תוספת זכויות, קביעת הוראות בינוי ועיצוב מחייבות לעירוב 

    שימושים  למסחר, מלון ומגורים בהתאם לתוכנית המתאר.
עיקרי התכנית:

1. העברת זכויות בנייה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות 
    ממגרש בית ספר תל נורדאו למגרש המקבל ברחוב בן אביגדור 

.12-14    
1.1. תוספת שטחים  עיקריים, שטחים עיקריים למרפסות ושטחי 

       שירות למגרש המקבל ברחוב בן אביגדור 12-14.
1.2 הפחתת שטחים עיקריים מזכויות הבנייה במגרש המוסר בית 

      ספר תל נורדאו.
2. הבטחת ביצוע הוראות השימור בפועל במבנה לשימור "בית 

    הספר תל נורדאו" באמצעות הבטחת מקורות המימון לביצוען 
    בהיקף שווי זכויות הבנייה המועברות, הכל לשביעות רצון 

    מהנדס העיר ובהתאם להוראות תוכנית השימור ותוכנית תא/ 
.4489    

3. שינוי יעוד במגרש המקבל בבן אביגדור מתעסוקה ליעוד מעורב 
    מגורים מלונאות ומסחר

4. קביעת שימושים, גובה ומספר הקומות במגרש המקבל ברחוב 
     בן אביגדור 12-14: יוקם בניין לשימוש מסחר, מלון ומגורים עד 

    8 קומות מלאות כולל קומת קרקע.
5. קביעת הוראות בינוי ועיצוב חזיתות מחייבים למגרש המקבל 

    ברחוב בן אביגדור 12-14.
6. קביעת חזית מסחרית מחייבת בקומת הקרקע.

7. מספר חדרי מלון לא יפחת מ- 110 ולפחות 70% מסך כל  
    הזכויות העל קרקעיות הכוללות.

8. קביעת גג משותף למלון ולדיירים. 
9. קביעת זכות מעבר ושימוש לציבור בחלקו הקדמי של המגרש 
    עד לקו הבניין לטובת הרחבת מדרכה ומעבר תשתיות לאורך 

    רחוב בן אביגדור. 
10. הוראות לתנועה וחניה

11. הקמת בריכה בגג המבנה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מספר 8063 
02/01/2019. התכנית נמצאת לעיון במשרדי  4936 בתאריך  עמוד 
חדר   ,3 קומה  אביב-יפו,  תל   68 גוריון  בן  שד'  ההנדסה,  מינהל 
כן בחיפוש  בין השעות 13:00-08:00. כמו  ג, ה  ב,  309 בימים א, 

באינטרנט - תכנון זמין איתור תכנית או בכתובת אינטרנט: 
 mavat.moin.gov.il

בכבוד רב, אופירה יוחנן וולק
מ"מ יו"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' רבי פנחס 6ב תל אביב

גוש: 7079 חלקה: 38 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה 
להקלה על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 

תיק בנין: 3010-006 בקשה מס': 19-0621. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

שנאים  שני  עבור  טרומי  תת-קרקעי  טרנספורמציה  חדר  הקמת 
בתחום "מגרש ציבורי פתוח". חדר הטרנספורמציה ישמש בחלקו 

מבנה מגורים סמוך וכן מבני ציבור ומסחר באיזור.
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. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום 
לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת  התנגדותו  להגיש  רשאי  זה, 
עיריית  של  העירוני  שבאתר  אינטרנטי  טופס  באמצעות  ולבניה 
 .http://bit.ly/tlv_oppose בקישור  להגיע  ניתן  אליו  אביב,  תל 
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה 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

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

תל  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
אביב-יפו בקשה לשימוש חורג ברחוב: אלנבי 122 תל אביב

גוש: 7462 חלקה: 8 תיק רישוי: 66814
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 

שימוש חורג ממסחר לפאב בקומת קרקע ל- 3 שנים. 
מבקש היתר עד ליום 31.12.2021 )"ספוטניק"(

מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בניין  או  קרקע  בעל 
רחוב  עסקים,  רישוי  במחלקת  הנמצאת  בבקשה  לעיין  יכול  הבקשה, 

פילון 5, חדר 345 בשעות קבלת קהל, ימים א,ג,ה בין השעות 
התנגדות  לו  ויש  במידה  קהל.  קבלת  אין   - ד'  ביום   .08:00-10:00
להוצאת היתר/אישור הנ”ל במקום זה רשאי להגיש לועדה המקומית 
או באמצעות  מירי אהרון,  הגברת  לידי  יפו,  אביב  תל  ולבניה  לתכנון 
פקס מספר: 03-7241955. 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. 

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' זמנהוף 38 תל אביב
גוש: 6951 חלקה: 61 כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה 

להקלה על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 0189-038 בקשה מס': 13533

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. חפירת חצר מונמכת במרווח אחורי במרחק של 3.30 מ' מגבול 

    המגרש, שרוחבה 2.2 מ' ועומקה 4 מ'
2. הקמת בריכת שחיה על גג הבנין

3. הקמת בריכת שחיה בגובה רצפת המרתף בצמוד לקו מגרש 
    צידי.

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. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום 
לתכנון  המקומית  לועדה  המנומקת  התנגדותו  להגיש  רשאי  זה, 
עיריית  של  העירוני  שבאתר  אינטרנטי  טופס  באמצעות  ולבניה 
 .http://bit.ly/tlv_oppose בקישור  להגיע  ניתן  אליו  אביב,  תל 
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה 

לדיון בפני הועדה הנ"ל.
דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה

ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה


