
תל אביב

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' אלנבי 28, תל אביב גוש: 6914 חלקה: 104
כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב   יפו בקשה לשימוש חורג.

תיק בנין: 004-028. תיק רישוי: 60974. הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא:
שימוש חורג ממגורים לחדרים להשכרה בשטח 248.40. מבוקש שימוש חורג עד ליום 

25/05/2028. בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, 
יכול לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת רישוי עסקים אצל מתאמי המידע, רחוב פילון 5, 

חדר 345, בשעות קבלת קהל, בימים א', ב', ג', ה' בין השעות : 08:00-13:00 )ביום ד'- 
אין קבלת קהל(. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה רשאי 

להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון באמצעות 
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.

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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' שז"ר זלמן 31, תל אביב גוש: 6993 חלקה: 39
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 3704-025 בקשה מס' 17-1006.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הפיכת דירת נכה לדירה רגילה.
2. מילוי שטח קומת העמודים והפיכתה לקומה רגילה.

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 זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' יסעור 5, תל אביב גוש: 8995 חלקה: 14
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 3145-005 בקשה מס' 20180817.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. מיקום קולטי שמש לצד מזרח.
2. הגדלת שטח חצר אנגלית עד לקו המגרש הצדי.

3. הנמכת גובה רצפת החצר האנגלית עד לגובה רצפת קומת המרתף.
4. תוספת גובה של 1 מ', בהתאם לסעיף 3.1.3 בתב"ע 2660.

5. הגבהת גובה קומת הקרקע ל- 4.35 ברוטו מבלי לשנות את הגובה הכללי.
6. הבלטת ארגזי רוח מקו המגרש.

7. תוספת שטחי שירות לפי סעיף 3.1.2 לתב"ע 2660 עבור חניה מבונה בקומת הקרקע 
של המבנה, עקב מגבלת תכנון חניה תת קרקעית בשל תנאי המגרש.

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 זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' נתן 86, תל אביב גוש: 6135 חלקה: 69
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 4031-086 בקשה מס' 20180831.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת 6% עיקרי לשיפור התכנון.
2. תוספת 5% עבור התקנת מעלית.

3. הריסת הבניין הקיים והקמת מבנה חדש ללא תוספת קומות מכוח תמ"א 38.
4. תוספת כניסה נפרדת למרתף המשמש לבעל מקצוע חופשי.

5. הגדלת תכסית הבניה מעבר ל 60% המותרים.
6. תוספת בניה של עד 25 מ"ר מכוח תמ"א 38 לכל דירה קיימת.

7. הקלה בקו בניין צדדי לעד 2 מ' על פי תכנית.
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 זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות 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

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
מודעה לפי תקנה 2 ב)3( לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(

תש"ל - 1970
הריני מודיע בזאת, כי אני עומד להגיש בקשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל 
אביב- יפו לתוספת בנייה. ברחוב עוזר  מס' 3  גוש 6135 חלקה 89  תיק בניין מס' 

7998931937-6. כל מי שיש לו זכויות בנכס האמור לעיל ומתנגד לבנייה, יודיע על כך,
בצירוף כתובתו המדויקת, למזכירות מחלקת רישוי בנייה, בתוך 14 יום מתאריך פרסום 

מודעה זו. המתנגד יציין במכתבו שההתנגדות מוגשת לפי סעיף 2 ב' לתקנות.
מבש דויד

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
מודעה לפי תקנה 2 ב)3( לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(

תש"ל - 1970
הריני מודיע בזאת, כי אני עומד להגיש בקשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל 
אביב- יפו לתוספת בנייה. ברחוב גדיש  מס' 8  גוש 6136 חלקה 77 תיק בניין מס' 

3714008. כל מי שיש לו זכויות בנכס האמור לעיל ומתנגד לבנייה, יודיע על כך,
בצירוף כתובתו המדויקת, למזכירות מחלקת רישוי בנייה, בתוך 14 יום מתאריך פרסום 

מודעה זו. המתנגד יציין במכתבו שההתנגדות מוגשת לפי סעיף 2 ב' לתקנות.
ניאזוב ולדיסלב

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' מניה וישראל 13, תל אביב גוש: 6628 חלקה: 
545 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0960-013 בקשה מס' 20180434.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקטנת מרחק בין הבניינים מ- 8.5 מ' עד 7 מ' על ידי הסדרת מרפסות בולטות, 
מסתורי כביסה ומזגנים מעבר לקו הרחבה אחורית.

2. הבלטת מרפסות עד 10% מקווי הרחבה הצדדים מ 5 מ' המותרים ו- 13.5   מ' 
המותרים בהתאם.

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 זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' קהילת ורשה 36, תל אביב גוש: 6636 חלקה: 
272 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0821-036 בקשה מס' 20180781.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1.הקלה לביטול נסיגה ממעקה הגג צדדי.
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 זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות 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

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
מודעה לפי תקנה 2 ב)3( לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(

תש"ל   1970
הריני מודיע בזאת, כי אני עומד להגיש בקשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל 

אביב- יפו לתוספת בנייה. ברחוב חנוך מס' 54 פינת נתן מס' 22 , גוש 6135 חלקה 68  
תיק בניין מס' 40180540. כל מי שיש לו זכויות בנכס האמור לעיל ומתנגד לבנייה, יודיע 
על כך, בצירוף כתובתו המדויקת, למזכירות מחלקת רישוי בנייה, בתוך 14 יום מתאריך 

פרסום מודעה זו. המתנגד יציין במכתבו שההתנגדות מוגשת לפי סעיף 2 ב' לתקנות.
שמואל פרי

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' איגר 14, תל אביב גוש: 6943 חלקה: 201 
)15/16/17( כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק 

התכנון והבניה. תיק בנין: 0390-014 בקשה מס' 20180822.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת 25 מ"ר ליח"ד קיימת מתוקף תמ"א 38.
2. תוספת 2 קומות מלאות וקומת ח. יציאה לגג מתוקף תמ"א 38.

3. ניוד זכויות בין הקומות לצורך שיפור התכנון.
4. שינוי קומת ביניים לקומה טיפוסית.

5. הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קידמי ואחורי בשיעור של עד 40%.
6. הקלה בקו בניין צידי 10% עבור ממ"דים.

7. הגדלת תכסית המרתף והקטנת שטח החלחול בגין פתרון הידרולוגי.
8. הגבהת קומת הקרקע ל4.5 מ' נטו.

9. הגדלת אורך הגזוזטראות הבולטות מקו הבניין, לשם מתן גזוזטרא לכל יחידת דיור.
10. פטור ממסתורי כביסה בדירות חזיתיות לצורך מיצוי זכויות הבניה בגין חדר כביסה 

משותף.
11. הקמת ממ"ד בדירות חזיתיות לצורך מיצוי הצפיפות המותרת.

12. הכללת חניות נכים במסגרת החניות הצמודות ליח"ד.
13. חריגה מקו בניין קדמי בקומת הקרקע  לצורך הקמת רמפת גישה לנכים ומדרגות 

לכניסה לבניין.
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 זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות 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 המקומית לתכנון ולבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' חצרים 3, תל אביב גוש: 7051 חלקה: 140
כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב   יפו בקשה לשימוש חורג.
תיק בנין: 3366-003. תיק רישוי: 66444. הכוללת את הבקשה לשימוש החורג 

הבא: שימוש חורג ממגורים למלאכה בשטח 120 מ"ר. מבוקש שימוש חורג עד ליום 
31.12.2022. בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, 
יכול לעיין בבקשה הנמצאת במחלקת רישוי עסקים אצל מתאמי המידע, רחוב פילון 5, 

חדר 345, בשעות קבלת קהל, בימים א', ב', ג', ה' בין השעות : 08:00-13:00 )ביום ד'- 
אין קבלת קהל(. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה רשאי 

להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו, לידי הגברת מירי אהרון באמצעות 
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.

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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' החלוצים 32, תל אביב גוש: 8988 חלקה: 15
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0033-037 בקשה מס' 20180807.
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת 2.5 קומות ע"פ תמ"א 38/3. נימוק- חיזוק הבניין לרעידות אדמה.
2. תוספת 25 מ"ר לכל דירת מגורים ע"פ תמ"א 38/3. נימוק- חיזוק הבניין לרעידות 

אדמה.
3. ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה טיפוסית. נימוק- שיפור איכות התכנון.

4. העברת שטחים בין הקומות. נימוק- שיפור איכות התכנון.
5. משטח מרוצף מעבר לקו בניין אחורי. נימוק- פיתוח החצר לשטחי דיור משותפים.

6. פטור חלקי ממרפסות שירות ומסתורי כביסה. נימוק- בנין לשימור מרקמי- שמירה 
על חזות הבניין.

85%8 במקום 80% המותרים על פי תכנית. נימוק-  7
ניצול שטחי הבנייה ושיפור רווחת הדיור.

8. הבלטת מרפסות לרחוב מעבר לקו בניין. נימוק- המשך חזית קיימת.
9. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן  6.65 קומות במקום 4 
המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת. נימוק- חיזוק הבניין 

לרעידות אדמה.
10. הגדלת תכסית בקומה טיפוסית מעבר ל-70% המותרים עד ל-85% ללא חריגה 

מקווי בניין. נימוק-ניצול שטחי הבנייה ושיפור רווחת הדיור.
11. תוספת 4 יחידות דיור מכח תמ"א 38, ל-8 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 

ובניית מבנה בן 12 יחידות דיור סך הכל. נימוק- חיזוק הבניין לרעידות אדמה.
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 זה, רשאי להגיש התנגדותו 
המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני 

. http://bit.ly/tlv_opposeשל עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
התנגדויות 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

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 507-0519413 תא/מק/4686 - העברת זכויות מהגלבוע 14 ונחלת 

בנימין 9 לדיזינגוף 50 בסמכות הועדה המקומית. מונה תדפיס הוראות: 27
מונה תדפיס תשריט: 14. ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש/חלקה:

 מספר גוש     סוג גוש     חלק/כל הגוש         מספר חלקות        מספרי חלקות 
                                                               בשלמותן                בחלקן

    6918         מוסדר           חלק                       76 
    7092         מוסדר           חלק                                                160

    7441         מוסדר           חלק                        3
מיקום/כתובת: דיזינגוף 50, הגלבוע 14, נחלת בנימין 9.
      מונח                                           הגדרת מונח

 מגרש מוסר 1   המגרש ברחוב הגלבוע 14 בו בנוי מבנה לשימור בהגבלות מחמירות 
                     ע"פ תכנית השימור 

 מגרש מוסר 2   המגרש ברחוב נחלת בנימין 9 בו בנוי מבנה לשימור בהגבלות מחמירות 
                     ע"פ תכנית השימור

 מגרש מקבל     קומת הסולריום בבניין המגורים ברחוב דיזינגוף 50, אשר בנויה במפלס 
                     +28.00 כחלל כפול בגובה כולל של 6.70 מ' וכוללת מרפסות בהיקפה. 

                     )בהתאם להיתר מס' 187-45 מיום 08.06.1986(
 תכנית השימור  תכנית תא/2650ב' 

מטרת התכנית:
עידוד שימור ושיפוץ בפועל בקרב מבנים לשימור והתחדשות עירונית ע"י קביעת הדרכים 
להעברת זכויות בניה ממבנים לשימור בהגבלות מחמירות מכח תכנית השימור 2650 ב' 
המאושרת, למגרשים אחרים באמצעות הבטחת מקורות המימון לביצוע דרישות השימור 

במבנים לשימור. 
עיקרי התכנית:

1. העברת זכויות בניה מהמבנים לשימור בהגבלות מחמירות במגרשים המוסרים ברחוב 
הגלבוע 14 וברחוב נחלת בנימין 9 למגרש המקבל ברחוב דיזינגוף 50.  

1.1 מחיקת 246.09 מ"ר עיקרי מהמגרש המוסר 1
1.2 מחיקת 27.68 מ"ר עיקרי מהמגרש המוסר 2

1.3 תוספת 624 מ"ר עיקרי למגורים במגרש המקבל 
1.4 תוספת שטחי שירות בהיקף של 30 מ"ר למגרש המקבל

2. הבטחת ביצוע הוראות השימור בפועל במבנים לשימור ברחובות: הגלבוע ונחלת 
בנימין 9 באמצעות הבטחת מקורות המימון לביצוען בהיקף שווי זכויות המועברות לכל 

אחד מהמבנים, הכל לשביעות רצון מהנדס העיר ובהתאם להוראות תכנית השימור. 
3. קביעת הוראות בהתייחס למגרש המקבל:

3.1 התרת שימוש למגורים.
3.2 קביעת הוראות בינוי למגורים במגרש המקבל באמצעות התרת חלוקה של החלל 

לשני מפלסים והרחבתו בשני מפלסים על חשבון שטחי המרפסות המקורות 
הקיימות בהיקפו, הכל בהתאם לנספח הבינוי המנחה בתכנית זו.
3.3 תותר הקמת 6 יח"ד נוספות בשטח ממוצע של 100 מ"ר עיקרי.

3.4  מתן פטור מתקן חניה בעבור תוספת הזכויות מכח תכנית זו במסגרת תמריצי 
תכנית השימור 2650ב. 

התכנית נמצאת לעיון במשרדי מינהל ההנדסה, שד' בן-גוריון 68 תל אביב- יפו, קומה 
3, חדר 309 בימים א', ב', ג' וה' 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 זו 

בעיתונים, להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה. מספר פקס 03-7241949 
davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il.  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
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