
תל אביב

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

.http://bit.ly/tlv_oppose של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 

.www.tel-aviv.gov.il/review :בבקשה באתר האינטרנט
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

12. הגבהת גובה הקומות החדשות מעל לגובה הממוצע של הקומות הקיימות.
11. הגבהת הגג העליון מעל 5.0 מ', כנדרש בתכנית הראשית.

10. התקנת מתקני חניה מחוץ לקוי הבניין.
9. הגדלת שטח קומת הגג החלקית ל-65%.

מקו הבנין.
8. בנית גזוזטרה במרווח הקדמי לרח' פאדובה בחריגה של עד 40% ולא יותר מ-2 מ' 

7. הקלה בקו בנין קדמי לרח' פאדובה )מדרום(   במקביל לקו ההרחבות, הצידה.
6. הקלה בקו בנין צדדי אל שלונסקי 54 )ממזרח(   במקביל לקו ההרחבות, הצידה.

5. הקלה בקו בנין קדמי לרח' ונציה )ממערב( במקביל לקו ההרחבות, הצידה.
4. הגדלת מספר הדירות בבניין.

3. תוספת שטח עיקרי בגין הרחבת כל הדירות בבניין בשיעור 13 מ"ר לדירה.
2. סגירת קומת עמודים למחסנים דירתיים ושטחים משותפים שונים.

1. תוספת שתיים וחצי קומות, על שטחיהן.
הכוללת את ההקלות הבאות:

התכנון והבניה. תיק בנין: 0805-050 בקשה מס' 16-1155. 
חלקה: 879 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק 

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' שלונסקי אברהם 50-52, תל אביב גוש: 6625
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

.http://bit.ly/tlv_oppose של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 

.www.tel-aviv.gov.il/review :בבקשה באתר האינטרנט
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

10% לצורך דרישות עיצוביות.
3. הקלה נקודתית בקו בניין צידי לקיר אטום של 8% נוספים מעבר לקו בניין בהקלה של 

2. חיבור דירת הגג עם הקומה מתחת. 
1. בניית בריכה בקומת הגג העליון. 

הבאות:
התכנון והבניה. תיק בנין: 0006-016 בקשה מס' 16-1181. הכוללת את ההקלות 

37+38 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' יהודה הלוי 16, תל אביב גוש: 6923 חלקה: 

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

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 

.www.tel-aviv.gov.il/review :בבקשה באתר האינטרנט
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1. הקלה למרפסות אחוריות בולטות עד 40% מקו בנין אחורי.
הכוללת את ההקלות הבאות:

והבניה. תיק בנין: 0287-017 בקשה מס' 16-1182. 
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' רנ"ק 17, תל אביב גוש: 6902 חלקה: 122

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

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
התנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל.

.http://bit.ly/tlv_oppose של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו 

.www.tel-aviv.gov.il/review :בבקשה באתר האינטרנט
בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 

9. פטור ממסתורי כביסה.
8. פטור ממרפסות שירות.

7. ניוד זכויות בין קומות.
40% מן המרווח המותר.

6. הבלטת גזוזטרות לחזית אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו בניין המותר, המהווה 
למבנה הקיים בחלקה.

5. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית בשיעור של 1.20 מ' מעבר לקו בניין המותר, בהתאם 
המותרים.

4. חריגה של עד 10% מקו בניין אחורי על ידי בנייה במרחק של 4.50 מ' במקום 5 מ' 
המותרים.

3. הקלה של עד 30% בקיר ללא פתחים ובנייה בקו בניין של 3.50 מ' במקום 5 מ' 
2. תוספת עד 25 מ"ר ליח"ד לפי תמ"א 38.

המותרות על פי התכנית )כולל קומת קרקע(.
1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 38 בן 5.65 קומות במקום 3 

הכוללת את ההקלות הבאות:
והבניה. תיק בנין: 0175-003 בקשה מס' 16-1190.

כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' המשביר 3, תל אביב גוש: 8982 חלקה: 11

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

דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
בפני ועדת המשנה לתכנון ולבניה או נציגה.

טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון 
מספר:03-7241955, את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר 
המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון, או באמצעות פקס 
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה רשאי להגיש לועדה 

ימים א'-ה' בין השעות )8:00-12:00(. 
בבקשה הנמצאת במחלקת רישוי עסקים, רחוב פילון 5, חדר 325 בשעות קבלת קהל, 

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 
מבוקש שימוש חורג ל-3 שנים.
4. סה"כ שטח העסק 283 מ"ר.

3. חצר לא מקורה ל- 6 חניות תפעוליות בשטח 143 מ"ר.
2. בסככה הצמודה- מוסך עם שני ליפטים בשטח 105 מ"ר.

1. במבנה הישן - מחסן חלקי חילוף בשטח 35 מ"ר.
את העסק רוצים לסדר:

שימוש חורג לת.ב.ע לעסק של מוסך לתיקון רכב.
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא:
תיק בנין: 3000-064. תיק רישוי: 52678. 

26 כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב - יפו בקשה לשימוש חורג.
ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' דרך בן צבי 68, תל אביב גוש: 7055 חלקה: 22, 

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

גילה אורון יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 
שד' בן גוריון 68 תל אביב-יפו  טלפון: 03-7247262 בהתאם לסעיף 103 )א( לחוק, 

אם קיימים. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל אביב, 
א', ב', ג', ה' בין השעות 11:00-14:00. יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס 

בגין 125 תל אביב-יפו 67012 טלפון: 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים 
בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך 

100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

באתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל 
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן 

ו. שילוב של ביתן שנאים קיים בקומה המסחרית או במרתף בתאום עם ח.ח.
ה. תכנון מגורים בעורף קומת הקרקע.

ד. תכנון חזית מסחרית וקומת מסחר בשטח 1,500 מ"ר.
הקרקע קולונדה.

ג. תכנון 6 קומות - לא כולל בניה על הגג מעל קומת קרקע מסחרית ומרתפים. בקומת 
לתקופה של 20 שנים לפחות, וע"פ החלטות הממשלה מעת לעת.

ב. תכנון 136 יח"ד בשטח עיקרי של 10,880 מ"ר, יח"ד יהיו להשכרה בבעלות אחודה 
א. שינוי ייעוד קרקע מתכנון בעתיד למגורים. 

עיקרי הוראות התכנית:
של 1,500 מ"ר

ג. תכנון 136 יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של 80 מ"ר מעל קומה מסחרית בשטח עיקרי 
ב. קביעת הבינוי למגורים - קוי הבניין, גובה קומות, חזית מסחרית

א. שינוי ייעוד קרקע מתכנון בעתיד למגורים וחזית מסחרית. 
מטרת התכנית:

מרחבי תכנון גובלים: רמת השרון. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 6615 חלקות במלואן: 298.
Y: 670600 קואורדינטה X: 184250 שכונת המשתלה בצד צפון מערב קואורדינטה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: תל אביב-יפו רחוב: וילנסקי משה.
סוג היחס מספר התכנית: התליה: תא/ ג/ 1, כפיפות תא/ ע/ 1, כפיפות תא/ 2069/ ד

המתייחסת לתכניות הבאות:
התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

גרסת: הוראות - 30 תשריט - 19 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
המקומית לתכנון ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מפורטת מס': 507-0231464  

"החוק"(, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה 
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה   1965 )להלן: 

שם התכנית:תב"ע 4415 - משתלה  מגרש 91
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':507-0231464

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:תל אביב-יפו
חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965


