
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

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה לתוספת בנייה על הגג למבנה מגורים. מספר בקשה: 2022-1693 שם המבקש/ים: מר 

מינצר ניב כתובת הנכס: ברנר 13 גוש: 6933 חלקה: 81 מגרש:. הואיל ומהמבקשים 
מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: משה קלעי בע"מ, סיגל רות 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 

למחלקת הרישוי בתוך 15 יום מקבלת פניה זו. במכתב ההתנגדות יש לפרט את מספר 
הבקשה, נימוקי ההתנגדות, שם מלא וברור, כתובת, מספר טלפון ודואר אלקטרוני. את 

ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של 
עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור http://bit.ly/tlv_oppose לעיון בבקשה המקוונת 

עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

בברכה עו"ד דורון ספיר מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבנייה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו בקשה הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו בקשה 
לשימוש חורג ברחוב: העמל 14 גוש: 6971 חלקה: 49 תיק רישוי: 70381. הכוללת את 

הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממלאכה למקום לעריכת מופעים, תאטרון, 
דנס בר- השמעת מוזיקה וריקודים, משקאות משכרים –פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר 

פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה. מבקש היתר עד ליום 31.12.33. בעל קרקע 
או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, רשאי לבקש לעיין בבקשה 

הנמצאת באגף רישוי עסקים. במידה ויש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ”ל במקום זה 
רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב יפו, לכתובת המייל המצוינת מטה, 
את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה 
במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני ועדת המשנה לתכנון ולבנייה או 

נציגה. קבלת קהל בתיאום מראש בטלפון: 03-7247092, 03-7247091, 03-7247044 בקשה 
ra_vaada@mail.tel-aviv.gov.il לקבלת המסמכים באמצעות הדוא"ל
דורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייהדורון ספיר, עו"ד סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה ל

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד קהילת בודפסט 8, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6636 /142 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0826-008 הגשה מס` 24477
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש מכח תמ"א 38 בן 5 קומות במקום 4 
    המותרות על פי תכנית, כולל קומת קרקע/קומה מפולשת.

2. תוספת בניה עד 25 מ"ר מכח תמ"א 38 ,לכל דירה שהייתה קיימת במבנה שנהרס. 
    סך הכל תוספת של 100 מ"ר עבור 4 יחידות דיור.

3. תוספת 10 יחידות דיור מכח תמ"א 38 ,ל 4 יחידות הדיור המותרות על פי תכנית, 
    ובניית מבנה בן 14 יחידות דיור סך הכל.

4. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 2 מ' מעבר לקו הבניין המותר, 
    המהווה 40% מן המרווח המותר.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד המגיד מדובנא 10, תל אביב-יפו.
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

 לשכנים הגרים ליד המגיד מדובנא 10, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 8997\22 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 3188-010 בקשה מס` 22-0908

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.2 מ' מעבר לקו הבניין 

    המותר, המהווה 40 % מן המרווח המותר.
2. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 60 % משטח הגג, לעומת 50% המותרים.

3. התקנת מתקנים טכניים על הגג בגובה החורג מהגובה הקבוע בתב"ע.
4. הגבהת פיר מעלית ופתח יציאה לגג מעבר לקבוע בתב"ע.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד אשכול לוי 104, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6630 /804 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 2106-104 הגשה מס` 23207

הכוללת את ההקלות הבאות:
הרחבת מרפסות בבניין קיים בתוך מסגרת המרפסת הקיימת ללא שום חריגה 

מהבניה הקיימת. 
 .1
    מהבניה הקיימת.     

לעיון בבקשה המקוו
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד ענתבי 20, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7060 /64 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0395-020 הגשה מס` 19979
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה בקו בניין קדמי )קיים ברוב הבניינים בקטע של הרחוב(.
6% הקלה לשיפור תנאי דיור.2. 

3. העברת זכויות מקומה לקומה.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד דרך דיין משה 132, דם המכבים 23, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6150 /382 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0758-132 הגשה מס` 23103
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. חריגה מקו בניין צידי דרומי באופן שאינו תואם את נספח הבינוי.
2. הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 400 מ"ר בכל הקומות.

3. בניה במרחק של - כ-5מ'  הקטן מ- 6 מ' מהבניין השכן בחזית הצפונית בחלק 
    הקרוב לרחוב משה דיין.

4. הוספת 2.65 קומות מכח תמ"א 38, מעל 2 הקומות הקיימות. סך כל הקומות 
    בבניין הוא 4.65 קומות, כולל קומת קרקע.

5. כופר חניה עבור 20 יח"ד חדשות.
6. תוספת 5% משטח המגרש היחסי לטובת התקנת מעלית והנגשת המבנה.

7. תוספת 6% משטח המגרש היחסי לטובת הנגשת המבנה.
8. הקלה בקו בניין צידי דרומי עד 3 מ' לפי תמ"א 38.

9. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 0 מ' במקום 2 מ' בחזית צפונית.
10. הקמת בריכות שחיה לדירות בקומת הגג ובגג העליון.

11. הוספת 8 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38. סך הכל בבניין 36 יח"ד.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד סוקולוב 84, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6957 /18 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 0196-084 הגשה מס` 19801
לשימוש חורג:

שימוש חורג מ חדר הסקה, מרתף ל שימוש חורג לצמיתות ממרתף וחדר הסקה 
למשרד לבעל מקצוע חופשי. בשטח של 58 מ"ר. מבוקש שימוש חורג לתקופה של 999.

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. שימוש חורג מהיתר במרתף עבור בעל מקצוע חפשי, בשטח של 58 מ"ר לפי תכנית 

    ע-1 לתקופה של לצמיתות.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רינגלבלום 2, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6986 /251 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. תיק בנין: 3650-002 הגשה מס` 20976
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. סטיה מטיפוס הבניה.
2. בניה ללא רצף בקומת הקרקע.

העברת זכויות מקומה ראשונה לקומת הגג לטובת חדר יציאה לגג.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:יון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:

 .3
לע

http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
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 אישור תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית

אישור תכנית מספר 507-0568147 תא/מק/3251 – עזריאלי צפון בסמכות הועדה המקומית, 
ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בדבר 
אישור תכנית מספר 507-0568147 תא/מק/3251 – עזריאלי צפון בסמכות הועדה המקו

מונה תדפיס הוראות: 35 מונה תדפיס תשריט: 17 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 
גוש/חלקה: גוש 6110 מוסדר חלקות בשלמותן 437-444, חלק מחלקה 429 מיקום/כתובת: 
מנחם בגין 146 תל - אביב. מטרת התכנית: תוספת זכויות וקביעת הוראות ותנאים לבנייה 

בזרוע הצפונית של המע"ר ופיתוחו בהתאם לתוכנית המתאר. עיקרי התכנית: 1. קביעת 
ייעודי קרקע:  עירוני מעורב. 2. קביעת שימושים עיקריים - עירוב שימושים של תעסוקה 
)כולל מלונאות(, מסחר ומגורים. 3. קביעת שטחי בנייה - השטחים הכוללים מעל הקרקע 

לא יעלו על רח"ק 12.8. 4. הקצאת שטחים בנויים עבור עירית תל אביב יפו ורישומם בבעלות 
עיריית ת"א-יפו. 5. קביעת שטחים עבור מרפסות למגורים ולמלונאות. 6. קביעת גובה 

הבנייה. 7. קביעת הוראות גמישות לגבי גובה קומות. 8. קביעת הוראות בדבר עיצוב עירוני 
וקביעת קווי בניין. 9. קביעת תקן חניה- קביעת הסדר תנועה ותקני חניה. 10. קביעת הוראות 

לעניין איכות הסביבה. 11. קביעת הוראות לאיחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בחלק 
מתחום התוכנית, בהתאם לפרק ג' סימן ז' עבור שינוי תוואי הדרך. הודעה על הפקדת 

התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מספר 7988 עמוד 2682 בתאריך 14/11/2018. 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 

 mavat.moin.gov.il :תכנית או בכתובת אינטרנט
בכבוד רב, דורון ספיר, עו"ד מ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד בצרון 28, דרך דיין משה 145, דרך דיין משה 145, 
בצרון 28, בצרון 28, דרך דיין משה 145, דרך דיין משה 145, בצרון 28, תל אביב-יפו

גוש/ חלקה: 6150 /395 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0758-145 הגשה מסתיק בנין: 0758-145 הגשה מס` 26786
הכוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 65 מותרים, לצורך שיפור תכנון.
2. הקלה מנסיגה בבניה על הגג, ובניה במרחק של 1 מ' במקום 2 מ' בחזית צדדית  

    צפונית.
3. העברת זכויות מיחידה אחת לשנייה.

4. בניית היחידות האחת לצד השנייה עם קיר משותף.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד החשמונאים 6 , תל אביב-יפו
גוש/ חלקה: 6932 /109 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0069-006 הגשה מס` 26783

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. ניוד שטחים )זכויות בלי מנוצלות( מקומות עליונות לקומת קרקע בשיעור של 

    כ-4.5 מ"ר.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx
במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את 

עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 
ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.

את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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 507-0774752 תא/מק/4484 – תכנית המחוגה בסמכות הועדה 

המקומית. מונה תדפיס הוראות: 39 מונה תדפיס תשריט: 33 ואלה השטחים הכלולים 
בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש מוסדר 7083 חלקות בשלמותן: 167-168, 20-29 חלק בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש מוסדר 7083 חלקות בשלמותן: 167-168, 20-29 חלק 

מהחלקות 149 מיקום/כתובת: תל אביב - יפו. המחוגה  3, 3ב, 3א, 5, 7, 9 הרבי מבכרך 9, מהחלקות 149 מיקום/כתובת: תל אביב - יפו. המחוגה  3, 3ב, 3א, 5, 7, 9 הרבי מבכרך 9, 
5א, 5, 5ב, 13 7, 11, קומפרט 8 10, 12,14, 16, רח' המחוגה, רח' הרבי מבכרך ,דרך שלבים 
ורחוב קומפרט. מטרת התכנית: התחדשות עירונית במרחב "שלבים" ליצירת מרחב מעורב 

שימושים הכולל: מגורים, תעסוקה, מסחר, מבני ציבור, ושטחים פתוחים לרווחת הציבור 
במרחב וסביבתו. זאת תוך שמירה והבטחת המשך פעילות המרכז הקהילתי לבריאות הנפש, 

ושמירה על אופיו התפקודי של המרחב כמרחב יצרני. עיקרי הוראות התוכנית: 1. איחוד 
וחלוקה שלא בהסכמת בעלים ע"פ פרק ג' סימן ז' לחוק התו"ב, והבטחת רישום השטחים 

ציבוריים. 2. שינוי ייעוד הקרקע, משימוש "תעשייה ומלאכה א'" לשימושי "מגורים מסחר 
ותעסוקה", "שטח ציבורי פתוח", "שטח פרטי פתוח", ו- "מבנים ומוסדות ציבור".

3. קביעת התכליות והשימושים המותרים בכל אחד מהיעודים. 4. קביעת זכויות והוראות 
בנייה עבור היעודים השונים לרבות: תכסית, קווי בנייה, מספר וגובה הקומות. 5. קביעת 

מספר ותמהיל יחידות דיור. 6. קביעת הוראות זיקות הנאה למעבר ושהיית הציבור בתחום 
המגרשים הפרטיים. 7. קביעת הוראות והנחיות להקמת המרתפים, לשימושים בהם, לרבות 

מיקום הכניסות אליהם. 8. קביעת הוראות לזיקת הנאה בתת קרקע עבור מעבר כלי רכב 
בין המגרשים הפרטיים בתחום התכנית. 9. קביעת הוראות להריסת מבנים, חלקי מבנים 

וסככות בתחום התכנית. 10. קביעת הוראות לפיתוח השטחים הפתוחים בתחום המגרשים 
הסחירים. 11. קביעת הוראות להכנת תכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי בתחום התכנית. 

12. קביעת הוראות בדבר שימור ועקירת עצים. 13. קביעת הוראות בנושא איכות סביבה 
ותכנון בר קיימא. 14. קביעת הוראות לשלביות מימוש. 15. קביעת תנאים לקבלת היתרי 
בנייה ולאכלוס. 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 

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, רון חולדאי ראש עיריית תל אביב יפו יו"ר הועדה המקומית

התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 - מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומיתהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965,  בדבר ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965,  בדבר 
הפקדת תכנית מספר 507-0868877 תא/מק/4964 – משולש אליפלט-פראנצויז בסמכהפקדת תכנית מספר 507-0868877 תא/מק/4964 – משולש אליפלט-פראנצויז בסמכות 

הועדה המקומית. מונה תדפיס הוראות: 19 מונה תדפיס תשריט: 14 ואלה השטחים 
הכלולים בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש מוסדר 7051 חלקות בשלמותן 125, 64, 59-61, 
16-25, חלקי חלקות 65, 62-63, 43. מיקום/כתובת: אליפלט 13א, 13ג, 13ד, 13ה, 9, 13, 
15, 11, הרבי מבכרך 15, 37, 19, 19א, 35, 17, 21, פראנצויז 11, 3, 13, 9, 7, 5, 1. תכנית 

המקודמת על השטח בסמוך לגינת אליפלט, ללא פגיעה בפיתוח הקיים בשטח הגינה. מטרת 
התכנית: התחדשות עירונית בתחום הרחובות אליפלט-פראנצויז-הרבי מבכרך במרחב תפר 

בין שכונת פלורנטין למבואות יפו. שינוי מאזור המאופיין בשימושי תעשיה ומוסכים ובניה 
ארעית למרחב משולב הכולל מגורים, מסחר ותעסוקה, שטחי למוסדות ציבור ושטח ציבורי 

פתוח מעורב במבנים ומוסדות ציבור ברצף תכנוני לגינת אליפלט. עיקרי התוכנית: 1. שינוי 
ייעוד קרקע מתעשייה ומלאכה עתירת ידע לייעוד מגורים ד )עם חזית מסחרית(, ייעוד מסחר 

ותעסוקה, לשטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, ביטול דרך קיימת. 2. קביעת זכויות 
בניה לשימושים המותרים. 3. קביעת הוראות בינוי, קווי בניין ותכסית בינוי מקסימלית.

4. קביעת גובה מרבי ומספר קומות בין 9 קומות עד 19 קומות בבניה נקודתית. 5. קביעת 
מספר יחידות דיור מרבי של 183 בתמהיל שטחים מגוון. שילוב דיור בהישג יד בהיקף של 28 
יח"ד מסך יחידות הדיור, לתקופה של 25 שנה ובהנחה של 40%, כהגדרתו בתוספת השישית 

לחוק התכנון והבניה על תיקוניו. כמו כן, שילוב דיור בבעלות עירונית. 6. קביעת הוראות 
והנחיות בנושא סביבה ופיתוח נופי. 7. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים 

על כל שטח התכנית, כולל טבלאות הקצאה ואיזון, בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון 
והבניה - 1965. 8. קביעת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל ושהייה מעל הקרקע וזיקת הנאה 
למעבר כלי רכב ותשתיות בין המתחמים השונים בתחום התכנית בתת הקרקע. 9. קביעת 

הסדרי תנועה וחניה לרבות חניון תת קרקעי בחלק מתחום התכנית. 10. קביעת הוראות 
להריסת מבנים קיימים בתחום התוכנית. 11. קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתר לרבות 

הוראות להכנת תכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי. 12. קביעת הוראות לעניין איכות הסביבה 
ובניה ירוקה. 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 

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, רון חולדאי ראש עיריית תל אביב יפו יו"ר הועדה המקומית

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 507-0920876 תא/מק/5042 – ריבל 12 יד חרוצים 9 בסמכות הועדה 

המקומית. מונה תדפיס הוראות: 34 מונה תדפיס תשריט: 26 ואלה השטחים הכלולים 
בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש מוסדר 6976 חלקה בשלמותה 135 חלקות בחלקן 7, 57

מיקום/כתובת: יגיע כפיים  5, יד חרוצים 9, ריב"ל 14, 12. מטרת התכנית: קביעת זכויות, 
הוראות בניה ושימושים עבור מגדל בעירוב שימושים באזור תעסוקה מטרופוליני סמוך 

להסעת המונים; בהתאם להוראות תוכנית המתאר ומדיניות מרחב שבח. התחדשות 
עירונית בשילוב מבנה קיים שיוגדר לשימור במסגרת תוכנית זו לשימור המרקם העירוני 

הקיים. עיקרי הוראות התוכנית: 1. קביעת הוראות לאיחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל 
הבעלים בכל תחום התוכנית, בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965.  

2. 2. קביעת יעודי קרקע - מיעוד תעסוקה א, ליעוד: עירוני מעורב ודרך מוצעת. 3. קביעת 
שי

קביעת יעודי קרקע - מיעוד תעסוקה א, ליעוד: עירוני מעורב ודרך מוצעת. 3. קביעת 
שימושים לתעסוקה, מסחר, שימושים ציבוריים ומגורים. 4. קביעת שטחים בנויים מושים לתעסוקה, מסחר, שימושים ציבוריים ומגורים. 4. קביעת שטחים בנויים 
לשימושים ציבוריים וקביעת הוראות לגביהם. 5. קביעת זכויות בנייה מעל הקרקע.לשימושים ציבוריים וקביעת הוראות לגביהם. 5. קביעת זכויות בנייה מעל הקרקע.

6. קביעת תוספת שטחים, עבור מרפסות למגורים ולמלונאות ועבור מצללות לשימושים 
ציבוריים. 7. קביעת שטחי בנייה תת קרקעיים.  8. קביעת הבניין הקיים לשימור. 9. קביעת 
גובה הבנייה - עד לגובה 180 מ' מעל פני הים. 10. הרחבת דרכים. 11. קביעת הוראות בינוי, 

קווי בניין ותכסית. 12. קביעת הוראות לזיקת הנאה למעבר רגלי ושהייה בתחום המרחב.
13. קביעת הסדר תנועה ותקני חנייה. 14. קביעת הוראות לעניין איכות הסביבה ובניה 

ירוקה. 15. קביעת הוראות לדיור בהישג יד. 16. קביעת התניות למתן היתר. 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 התנגדות במשרדי הועדה 

המקומית האמורה. מספר פקס davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il 03-7241949. התנגדות 
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר 

המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. 
בכבוד רב, רון חולדאי ראש עיריית תל אביב יפו יו"ר הועדה המקומית

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד שדרות ההשכלה 42 א, שביל בן זאב 1, תל 
אביב-יפו.

גוש/ חלקה: 6150 /411 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

תיק בנין: 0777-001 הגשה מס` 27324
הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת 6% משטח המגרש.

2. הקלה בקו בניין צידי: 1.72 מ' במקום 3מ'.
3. חריגה בקו בניין אחורי.

לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד דרך שלמה 94, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6972 /303 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0414-094 הגשה מס` 24953

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת שטחים לפי תמא 38.

2. תוספת יח"ד לפי תמא 38.
3. הקלה של קוי בניין צידי ואחורי עד 10% לפי תמ"א 38.

4. ניוד שטחים בין הקומות.
5. הבלטת מרפסות אחוריות עד 40% מקו בנין אחורי.

6. הקלה מתכנית ח לעניין החניה כתוצאה  מקרבה לקו מתע"ן בסמוך.
7. תוספת קומות מתוקף תמא 38.

8. תוספות 2 קומות עד 6.65 קומות.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד מקוה ישראל 12, ברזילי 1, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 7444 /9 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0048-001 הגשה מס` 20988

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. תוספת עד 6% משטח המגרש מעל ל % 152.5 מותרים, לצורך שיפור תכנון.

2. תוספת עד 5% משטח המגרש מעל ל % 152.5 המותרים, עבור התקנת מעלית.
3. תוספת 5% משטח המגרש מעל ל % 152.5 המותרים על פי תכנית 2444 בשל 

    הוספת 2 קומות.
4. הקלה לתוספת קירות עיבוי / מעטפת 30 ס"מ בחזיתות צפון/מערב/דרום/מזרח.

5. הוספת 2.75 קומות מכח תמ"א 38, מעל 3 הקומות הקיימות. סך כל הקומות 
    בבניין הוא 5.75 קומות, כולל קומת קרקע.

6. הוספת 2 יחידות דיור בכל קומה שנוספה מכח תמ"א 38 .סך הכל בבניין 9 יח"ד.
7. הרחבת הדירות הקיימות בבניין ב 25 מ"ר בכל הקומות.

8. הגבהת בניה על הגג לגובה של 5 מ' במקום 4.5 מ' המותר.
9. הבלטת גזוזטרות לחזית קדמית/אחורית בשיעור של 1.2 מ' מעבר לקו הבניין 

    המותר, המהווה 40% מן המרווח המותר.
10. ביטול קומת ביניים והפיכתה לקומה מלאה.

11. הגדלת תכסית בניה על הגג עד 75% משטח הגג, לעומת 50 % המותרים.
12. חפירת חצר מונמכת במרווח הצדדי במרחק של 1.65 מ' מגבול המגרש, שרוחבה 

      1.1 מ' ועומקה 4 מ'.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד הגדוד העברי 36, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 8942/36 ,8942/37 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה 

על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
תיק בנין: 0037-036  הגשה מס` 19759

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה בקו בניין אחורי עד 10%.

2. תוספת  2.65 קומות לפי תמא 38.
3. תוספת שטחים עיקריים לפי תמ"א 38.

4. תוספת יחידות דיור לפי תמא 38.
5. הגדרת קומה רגילה לפי פרוטוקול 219.
6. הקלה לבניית מרפסת אחורית עד 40%.

7. ניוד זכויות בין הקומות.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

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

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו, בקשה להיתר 
בנייה לכמות קומות לתוספת: 2.5, כמות יח"ד לתוספת: 35, מספר יח"ד מורחבות: 48, 
קומה בה מתבצעת התוספת: 0-4, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון 

התוספת: לצד, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, 
כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 

העבודות המבוקשות בהיתר כן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, 
גן ילדים: קיים ממ"ד: לא מספר בקשה: 9570 שם המבקש/ים: משה חדיף בניין והשקעות 

בע"מ כתובת הנכס: דרך בר-לב חיים 195 שדרות ששת הימים 1 שדרות ששת הימים 1א     
גוש: 7242 חלקה: 32 מגרש:. הואיל ומהמבקשים מצהירים, כי אין באפשרותם לאתר את: 

רוזן גבריאל, ראובן ברכה 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 למחלקת הרישוי בתוך 15 יום מקבלת פניה זו. 
במכתב ההתנגדות יש לפרט את מספר הבקשה, נימוקי ההתנגדות, שם מלא וברור, כתובת, 

מספר טלפון ודואר אלקטרוני. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות 
טופס אינטרנטי שבאתר העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן 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

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

ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד ראב"ד 18, תל אביב-יפו.
גוש/ חלקה: 6973 /15 כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 

149 לחוק התכנון והבניה. 
תיק בנין: 3534-018 הגשה מס` 27044

הכוללת את ההקלות הבאות:
1. הקלה מנסיגה בבנייה על הגג, ובנייה במרחק של 0.0 מ' במקום 2.2 מ' בחזית 

אחורית.
2. הקלה מנסיגה בבנייה על הגג, ובנייה במרחק של 0.0 מ' במקום 1.2 מ' בחזית 

צדדית.
לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת:
http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx

במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה 
עניינית ומנומקת, תוך 14 יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 

ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה.
את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר 
http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור
דורון ספיר, עו"ד, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 - מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומיתהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית
ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בדבר ודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965,

הפקדת תכנית מספר 507-0629261 תא/מק/4920 –  מרחב האטד בסמכות הועדה הפקדת תכנית מספר 507-0629261 תא/מק/4920 –  מרחב האטד בסמכות הועדה 
המקומית, מונה תדפיס הוראות: 44 מונה תדפיס תשריט: 35 ואלה השטחים הכלולים המקומית, מונה תדפיס הוראות: 44 מונה תדפיס תשריט: 35 ואלה השטחים הכלו

בשינוי התכנית: גוש/חלקה: גוש מוסדר 7385 חלקות בשלמותן 1-4, 6-8, 11 חלקי חלקות 
10, 12 מיקום/כתובת: רחוב דרך יפו 1, 1א', פינס 44, 46, 48, שביל האטד 11, 6, 9, 10, 
7, 8, 2, 4, 13 תל- אביב. מטרת התכנית: מימוש הפיתוח וההתחדשות העירונית לאורך 

מרחב המסילה באמצעות קביעת מגרש בעירוב שימושים למגורים, מסחר ותעסוקה, 
שטח פרטי פתוח ומבנים ומוסדות ציבור; שיפור המרחב הציבורי על ידי הרחבת הדרכים 

הסובבות. כל זאת בהתאם לתוכנית המתאר תא/5000 והמדיניות העירונית, תוך מיצוי 
יתרונות המיקום בקרבה למערכת להסעת המונים. קביעת ארבעה מבנים טמפלריים 

כמבנים לשימור בהגבלות מחמירות כולל גדרות ואלמנטים מבניים נוספים בסביבתם, וכן 
הוראות לשימור המבנים הללו במסגרת התכנית. זאת בנוסף לשמירה על התוואי ההיסטורי 

של שביל האטד והחומה ההיסטורית לאורך שצ"פ המסילה הגובל בתכנית מצפון. עיקרי 
התוכנית: 1. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בכל תחום התכנית. 2. 

שינוי יעוד הקרקע מ"שטח לתכנון בעתיד" לייעודים "מגורים, מסחר ותעסוקה", שפ"פ, 
דרך מוצעת, דרך משולבת ו"מבנים ומוסדות ציבור". 3. קביעת מבנים לשימור והוראות 

שימור בתחום התכנית. 4. קביעת הוראות למבנים ומוסדות ציבור וקביעת הנחיות לגביהם. 
5. קביעת זכויות בניה והוראות בינוי לייעודים השונים. 7. קביעת שימושים ראשיים על 

קרקעיים למסחר 1, תעסוקה 1, משרדים. קביעת שימושים נוספים עד25% מסך הזכויות 
העל קרקעיות למגורים וכן שימושי מסחר 2 ו/או תעסוקה 2 בתת הקרקע. 8. קביעת הגובה 
המותר לבניה בתחום התכנית לקומות המסד, הבינוי ככלל ולמגדל עד 40 קומות. 9. קביעת 

תנאים להוצאת היתר בניה, לרבות הוראות לעריכת תכנית עיצוב אדריכלי. 10. קביעת 
הוראות להריסת מבנים. 11. קביעת הוראות לאיכות סביבה ובנייה ירוקה. 12. קביעת 

הוראות לשטחי הבניה התת קרקעיים ותקני החניה בתחום התכנית. 13. קביעת זיקת הנאה 
למעבר רכב ותשתיות. 14. קביעת זיקת הנאה למעבר ושהייה להולכי רגל. 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 התנגדות במשרדי הועדה 

המקומית האמורה. מספר פקס davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il 03-7241949 התנגדות 
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר 

המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
בכבוד רב, רון חולדאי ראש עיריית תל אביב יפו יו"ר הועדה המקומית
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