
תל אביב
עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו בקשה 

לשימוש חורג ברחוב: אברבנאל 44 תל אביב גוש: 7083 חלקה: 32 תיק רישוי: 5151. 
בניה למלאכה  שימוש חורג מחוסר היתר  הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 
קרקע  בקומת  תפירה  גזירת  הלבשה,  דברי  טקסטיל,  מבוקש  לשימוש  מודלים  קרקע גזירת  בקומת  תפירה  גזירת  הלבשה,  דברי  טקסטיל,  מבוקש  לשימוש  מודלים  גזירת 

בשטח של 183.89 מ"ר. מבקש היתר לעשר שנים.
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, רשאי לבקש 
היתר/ להוצאת  התנגדות  לו  ויש  במידה  עסקים.  רישוי  באגף  הנמצאת  בבקשה  לעיין 

יפו,  ולבנייה תל אביב  לוועדה המקומית לתכנון  זה רשאי להגיש  אישור הנ”ל במקום 
ולציין את כתובתו המדויקת  לכתובת המייל המצוינת מטה, את התנגדותו המנומקת 
ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה 
ושליחת  לקבלת המסמכים  נציגה. בקשה  או  ולבנייה  לתכנון  ועדת המשנה  בפני  לדיון 

ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il :התנגדות באמצעות הדוא"ל
דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
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בקשה  אביב-יפו  תל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
לשימוש חורג ברחוב: בן יהודה 91 תל אביב גוש: 6968 חלקה: 101 תיק רישוי: 28337. 
שימוש חורג ממסחר לחניון כלי רכב בת שימוש חורג ממסחר לחניון כלי רכב בתשלום הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא:  הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: 

במגרש פתוח בשטח 741 מ"ר. מבקש היתר לחמש שנים.

ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור  לעיין בבקשה הנמצאת באגף רישוי עסקים. במידה 
לבקש  רשאי  הבקשה,  מאישור  להיפגע  עלול  אשר  בהם,  המחזיק  או  בניין  או  קרקע  בעל 
ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור  לעיין בבקשה הנמצאת באגף רישוי עסקים. במידה 
לכתובת  יפו,  אביב  תל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  לוועדה  להגיש  רשאי  זה  במקום  הנ”ל 
המייל המצוינת מטה, את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון. 
ועדת  בפני  לדיון  ותובאנה  זו  יום מתאריך פרסום הודעה   15 ההתנגדויות תתקבלנה במשך 
באמצעות  התנגדות  ושליחת  המסמכים  לקבלת  בקשה  נציגה.  או  ולבנייה  לתכנון  המשנה 

דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה
ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il :הדוא"ל
דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ רא

הוועדה המקומית לתכנון ובניה – עיריית תל אביב – יפו
הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר לפי תקנה 36)ד()2(
לתקנות תכנון ובניה )רישוי בניה(, התשע"ו - 2016

בנייה  להיתר  ובניה תל אביב-יפו, בקשה  לתכנון  לוועדה המקומית  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרת 
עפ''י תקנה 36ב' לתקנות התכנון והבניה. מספר בקשה: 10747שם המבקש/ים: אשדן בבלי על הפארק 

בע''מ.כתובת הנכס: הכנסת הגדולה 1 תל אביב גוש: 6106 חלקה: 300
הואיל והמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: נצר מרים 006210082, רון מרגלית עדי 
033765835, מרגלית גיא  034112300 אפריימי ניר 029053543, סופר מרסל  042237883, גנדלמן רום 033765835, מרגלית גיא  034112300 אפריימי ניר 029053543, סופר מרסל  042237883, גנדלמן רום 
221624562 הרדוף  337177158, רום שירה 217507193, רום אלון  נטע 328292628 גנדלמן רום אורי 

ועשו מאמץ סביר להשיגם, מפורסמת בזאת הודעה זו.
תמיר 302196035, ויסבלום מאיר, ויסבלום שרה, היימן סוזן ואשר הינה/ם חלק מבעלים בחלקה זו, 

ועשו מאמץ סביר להשיגם, מפורסמת בזאת הודעה זו.
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה עניינית ומנומקת 
הבקשה,  מספר  את  לפרט  יש  ההתנגדות  במכתב  זו.  פניה  מקבלת  יום   15 בתוך  הרישוי  הבקשה, למחלקת  מספר  את  לפרט  יש  ההתנגדות  במכתב  זו.  פניה  מקבלת  יום   15 בתוך  הרישוי  למחלקת 
נימוקי ההתנגדות,  שם מלא וברור, כתובת,  מספר טלפון ודואר אלקטרוני. את ההתנגדות יש להגיש 

להגיע בקישור http://bit.ly/tlv_oppose. לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 
ניתן  אליו  אביב,  תל  עיריית  של  העירוני  שבאתר  אינטרנטי  טופס  באמצעות  בניה  רישוי  למחלקת 
להגיע בקישור http://bit.ly/tlv_oppose. לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון 

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx בכתובת
בברכה, עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
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 197 6217 חלקה:  גוש:  11 תל אביב  מודיליאני  ליד  הגרים  להודיע לשכנים  ברצוני 
כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0675-011 בקשה מס': 24824. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

 5 במקום  קומות   8 בן   38 תמ"א  מכח  חדש  בניין  והקמת  הקיים  הבניין  138.  הריסת  תמ"א  מכח  חדש  בניין  והקמת  הקיים  הבניין  הריסת 
המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

2.  תוספת 7 יחידות דיור מכח תמ"א 38, ל 16 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 
ובניית מבנה בן 21 יחידות דיור סך הכל.

3.  תוספת בניה עד 25 מ"ר מכח תמ"א 38, לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. 
סך הכל תוספת של 275 מ"ר עבור 11 יחידות דיור.

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  תוך נפגע/ת  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

http:// בקישור  להגיע  ניתן  אליו  אביב,  תל  עיריית  של  העירוני  שבאתר  אינטרנטי 
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, 
 507-1018837 מספר  תכנית  הפקדת  בדבר   ,1965  – התשכ"ה 
תא/מק/5057 – תכנית כיכר אתרים בסמכות הועדה המקומית, 

מונה תדפיס הוראות: 26 
מונה תדפיס תשריט: 14

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש/חלקה:

גוש מוסדר 6966 חלקות בשלמותן 35, 58, חלקי חלקות 6, 10, 
 55-56 ,49 ,47 ,26

גוש מוסדר 6967 חלקות בשלמותן 1-2, 9, 12-13 חלקי חלקה 7 
מיקום/כתובת: 

תל-אביב
מטרת התכנית:

עירוני  מוקד  ויצירת  אתרים  כיכר  מרחב  והתחדשות  פיתוח 
איכותי על ידי: 

הריסת כיכר אתרים הקיימת על כל מפלסיה וביטול השיקוע 
אליעזר   / הירקון  רחוב  והפיכת  פרי  אליעזר  ברחוב  הקיים 
אופניים  רגל,  הולכי  לתנועת  רציף  עירוני  לרחוב  החדש  פרי 
רצף  באמצעות  הים  לחוף  גוריון  בן  שדרות  חיבור  רכב.  וכלי 
הציבור.  לרווחת  ואיכותי  פתוח  ומרחב  ציבוריות  כיכרות  של 
הקמת מרחב עירוני פעיל תוך העצמת שטחי הבנייה, הקמת 2 
מגדלים ומבנה מרקמי הכוללים שימושים מעורבים למגורים, 
בהתאם  זאת  כל  ציבור  ומוסדות  ומבנים  מסחר  מלונאות, 

להוראות תכנית המתאר תא/5000 ומסמך המדיניות לאזור.
עיקרי התכנית:

או  כיכר  'מדרכה  מיוחד',  מ'מגרש  הקרקע  ייעודי  1.  שינוי 
ו'דרך  מוצעת'  'דרך  מיוחד',  מסחרי  'אזור  'שצ"פ',  טיילת', 

קיימת' ל'כיכר עירונית', 'עירוני מעורב', 'שפ"פ' ו'דרכים'. 
2.  קביעת שטחי בניה למלונאות, מסחר, מגורים ומבני ציבור.

3.  קביעת הוראות בינוי לכלל השימושים לרבות מספר הקומות 
המותר לבניה - עד 25 קומות מעל הכניסה הקובעת.

4.  קביעת שטחים בנויים לשימושים ציבוריים וקביעת הוראות 
לגביהם.

לציבור  הפתוחים  השטחים  למערך  פיתוח  הוראות  5.  קביעת 
במצב  הקיימים  הפתוחים  השטחים  היקף  על  שמירה  תוך 

הקיים.
6. קביעת הוראות להריסת מבנים.

רגל  הולכי  ושהיית  למעבר  לציבור  הנאה  זיקות  7.  קביעת 
ורוכבי אופניים, בכל שעות היממה וכל ימות השנה.

מערך  כולל  רכב,  לכלי  והנגישות  הדרכים  מערך  8.  התווית 
לרבות  גובלים  למגרשים  ונגישות  קרקעי  התת  הדרכים 

שטחי פריקה וטעינה למלונות מדרום ולמרינה. 
9.  קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתרי בניה, לרבות הכנת 

תוכנית עיצוב אדריכלי.
10.  איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים על פי פרק ג' 

סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
11.  קביעת הוראות לבניה ירוקה ובת קיימא.

התכנית נמצאת לעיון במשרדי מינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 
68 תל אביב-יפו, קומה 3, חדר 309 בימים א, ב, ג, ה 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 
פקס  מספר  האמורה.  המקומית  הועדה  במשרדי  התנגדות 
התנגדות   davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il  03-7241949
בכתב  הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית 
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
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או  כיכר  'מדרכה  מיוחד',  מ'מגרש  הקרקע  ייעודי  1.  שינוי 
ו'דרך  מוצעת'  'דרך  מיוחד',  מסחרי  'אזור  'שצ"פ',  טיילת', 

קיימת' ל'כיכר עירונית', 'עירוני מעורב', 'שפ"פ' ו'דרכים'. 
2.  קביעת שטחי בניה למלונאות, מסחר, מגורים ומבני ציבור.

3.  קביעת הוראות בינוי לכלל השימושים לרבות מספר הקומות 
המותר לבניה - עד 25 קומות מעל הכניסה הקובעת.

4.  קביעת שטחים בנויים לשימושים ציבוריים וקביעת הוראות 
לגביהם.

לציבור  הפתוחים  השטחים  למערך  פיתוח  הוראות  5.  קביעת 
במצב  הקיימים  הפתוחים  השטחים  היקף  על  שמירה  תוך 

הקיים.
6. קביעת הוראות להריסת מבנים.

רגל  הולכי  ושהיית  למעבר  לציבור  הנאה  זיקות  7.  קביעת 
ורוכבי אופניים, בכל שעות היממה וכל ימות השנה.

מערך  כולל  רכב,  לכלי  והנגישות  הדרכים  מערך  8.  התווית 
לרבות  גובלים  למגרשים  ונגישות  קרקעי  התת  הדרכים 

שטחי פריקה וטעינה למלונות מדרום ולמרינה. 
9.  קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתרי בניה, לרבות הכנת 

תוכנית עיצוב אדריכלי.
10.  איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים על פי פרק ג' 

סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
11.  קביעת הוראות לבניה ירוקה ובת קיימא.

התכנית נמצאת לעיון במשרדי מינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 
68 תל אביב-יפו, קומה 3, חדר 309 בימים א, ב, ג, ה 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 
פקס  מספר  האמורה.  המקומית  הועדה  במשרדי  התנגדות 
התנגדות   davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il  03-7241949
בכתב  הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית 
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


