
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 507-0731885 תא/מק/4888 – מנהרת הולכי רגל ממרת"א לתחנת שאול המלך בסמכות הועדה 

המקומית. 
 

מונה תדפיס הוראות: 58 
מונה תדפיס תשריט: 37 

 
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 

גוש/חלקה: 
גוש מוסדר  6110 חלקות בשלמותן 392, 350, 344 חלקות בחלקן 238-239,248, 387, 393,454,456,458,462 

גוש מוסדר 6111 חלק  מחלקה 725 
גוש מוסדר 7102 חלקה בשלמותה 85 , חלקות בחלקן 70,87,89 

גוש מוסדר  7197 חלקה בשלמותה 8 , חלק מחלקה 4 
 

מיקום/כתובת:  
דפנה 7, דפנה 12, דרך בגין 151ט, 151א, דרך נמיר מרדכי 2א, 2 ,הנרייטה סולד 2א, שד' שאול המלך תל-

אביב. 
 

 מטרת התכנית: 
הקמת מנהרת הולכי רגל תת קרקעית, שתחבר בין תחנת הרכבת הקלה "שאול המלך" של הקו האדום, 

למרכז הרפואי תל אביב )בית חולים איכילוב(. 
עיקרי הוראות התוכנית: 

1. קביעת מנהרה/מעבר תחתי להולכי רגל, ביעוד דרך וביעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת, לשיפור נגישות 
למתחם ציבורי )בית חולים איכילוב( ולתועלת מערכת הסעת המונים )רכבת קלה הקו האדום(. 

2. קביעת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל בתת הקרקע. 
3. קביעת זכויות בניה למנהרה ביעוד דרך.  

4. שינוי הוראות תוכנית קרן הקריה בדבר קווי בנין בתת הקרקע והוראות בינוי או עיצוב אדריכליים. 
5. הרחבת שדירות שאול המלך על פי סעיף 62א)א()2( לחוק התכנון והבניה. 

 
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 
  mavat.moin.gov.il :אינטרנט

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 

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

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 
 



חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 
 

מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו 
 

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת 
בסמכות הועדה המקומית 

 
 

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965,  בדבר דחיית תכנית 
מספר 507-0475749 תא/מק/4678 – תכנית משלימה לקו הירוק בתחום תכנית מרחב השומרון בסמכות 

הועדה המקומית, בהתאם להחלטת ועדת הערר מחוז תל אביב בעררים תא/0518 / 1074+1075+1073 
 

מונה תדפיס הוראות: 19,   
מונה תדפיס תשריט: 10 

 
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 

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

 24  26 חלק  מוסדר   7443
 5  1-4 ,6-9 חלק  מוסדר   8938
 3  1-2 ,4-5 חלק  מוסדר   8940

 36  1-4 ,37 ,39-41 ,58-63 חלק  מוסדר   8941
 42-43 ,50  1-16 ,41 ,44-45 חלק  מוסדר   8942

  1-11 כל הגוש  מוסדר   8939
 

מיקום/כתובת:  
מצפון - רחוב הנגב, ממערב - רחוב מנחם בגין, ממזרח - רחוב סלומון ומדרום - רחוב הגדוד העברי . 

 
מטרת התכנית: 

מטרתה של התכנית לייעד את השטח הכלול בתכנית כשטח לאיחוד וחלוקה בעתיד במתחם רחובות בגין- 
השומרון- הר ציון, ולקבוע הוראות לפיהן ייעוד הקרקע במצב הנכנס בתכנית לאיחוד וחלוקה, ככל 

שתאושר למתחם זה כולו או חלקו, יהיה ייעוד הקרקע בתכניות התקפות במועד אישורה של תכנית זו. 
 

עיקרי התכנית: 
1. השטח הכלול בתכנית זו ייועד כשטח לאיחוד וחלוקה בעתיד, ככל שתאושר תכנית איחוד וחלוקה 

כאמור לכל השטח או חלקו.  
2. ייעוד הקרקע במצב הנכנס בתכנית לאיחוד וחלוקה שתאושר בעתיד, ככל שתאושר, יהיה כפי ייעוד 

הקרקע הקבוע בתכניות התקפות במועד אישורה של תכנית זו.  
3. קרקע שיועדה לצרכי ציבור בתת"ל 71ב יראו אותה כקרקע שהוקצתה לצרכי ציבור בתכנית לאיחוד 

וחלוקה שתאושר בעתיד, ככל שתאושר.   
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מספר 7628 עמוד 1655 בתאריך 27/11/2017. 
 

התכנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, שדרות בן-גוריון 68 תל-אביב. כל המעונין רשאי לעיין בה בימים 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 
 

בכבוד רב, 
 

דורון ספיר, עו"ד 
מ"מ וסגן ראש העירייה 

יו"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 

 
ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965,  בדבר אישור תכנית 
מספר 507-0283952 תא/מק/4395 – מרכז קהילתי ברמת אביב רחוב חיים לבנון 37 בסמכות הועדה 

המקומית, שינוי מספר  
 

מונה תדפיס הוראות: 61 
מונה תדפיס תשריט: 44 

 
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 

גוש/חלקה: 
גוש מוסדר 6649 חלקה 515 בשלמותה 
גוש מוסדר 6769 חלקה 83 בשלמותה 

 
מיקום/כתובת:  

רחוב ברזיל 7, לבנון חיים 37 תל-אביב 
 

מטרת התכנית: 
1. שינוי הייעוד משצ"פ לשצ"פ ושב"צ של המגרש והחלת זכויות ושימושים בהתאם לתכנית תא/5000 

ולתכנית 'צ'- תכנית לשטחים למבנים למוסדות ציבור' במגרש זה. 
2. שינוי הייעוד משב"צ לשצ"פ במגרש החלופי. 

 
עיקרי התכנית: 

א. קביעת יעוד המגרש לשב"צ ולשצ"פ בהתאם  לסעיף 3.1.1 )ו( בתוכנית תא/5000 
ב. שינוי ייעוד של חלק מהשצ"פ במגרש- לשב"צ , תוך קביעת מגרש חלופי ברחוב  ברזיל 7 שייעודו ישונה 

משב"צ לשצ"פ, בהתאם לסעיף 3.6.1)ד( בתכנית א/5000. 
ג. תוספת שטחי בנייה בשב"צ עד לרחק מירבי של 2.7, בהתאם לסעיף 3.5 ל תוכנית תא/5000. 

ד. קביעת גובה מירבי בשב"צ עד 4 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת בהתאם לנספח העיצוב העירוני 
בתוכנית תא/5000.   

ה. קביעת קווי בניין בשב"צ בהתאם לסעיף 62 א )א( )4( לחוק. 
ו. תוספת שימוש לחניון ציבורי מקורה / רמפה מקורה בתחום שצ"פ בהתאם לסעיף 3.1.1)ו( בתוכנית 

תא/5000. 
ז. הקלה להעברת זכויות בניה עד 10% מכוח תכנית ל' המותרות בשצ"פ לתת הקרקע בהתאם לסעיף 

62)א()9( לחוק. 
ח. הוראות בניה של חניה ציבורית במגרש בהתאם לסעיף 3.5.1 )ג( בתכנית תא/5000. 
ט. קביעת זיקת הנאה למעבר רכב בשצ"פ  ובשב"צ מתוקף סעיף 62 א )א( )19( לחוק. 

י. תוספת שטחי בניה בשצ"פ ובשב"צ עבור מצללות וסככות צל בהתאם לסעיף 3.1.4)ו( בתכנית תא/5000. 
 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מספר 7648 עמוד 2489 בתאריך 20/12/2017. 
 

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 

  mavat.moin.gov.il :אינטרנט
 
 
 

בכבוד רב, 
 

דורון ספיר, עו"ד 
מ"מ וסגן ראש העירייה 

יו"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 507-1149160 תא/מק/4320 – רובע 5, 6 בסמכות הועדה המקומית,  
 

מונה תדפיס הוראות: 13 
מונה תדפיס תשריט: 12 

 
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:גוש/חלקה: 

גושים וחלקות 
מוסדר 

גושים בשלמות:  
 ,7448 ,7440 ,7439 ,7438 ,7437 ,7436 ,7435 ,7434 ,7431 ,7430 ,7429 ,7226 ,6933 ,6915 ,6913 ,6910

 80090 ,7453 ,7452 ,7451
גוש 6111 חלקות במלואן: 75-76, 81, 160-162, 516-517, 587, 606, 649, 732 

גוש 6111 חלקי חלקות: 58, 77, 83-86, 159, 408, 586, 605, 644, 647, 729, 733-734, 851 
גוש 6904 חלקות במלואן: 67-69, 71-94, 97-103, 106-107, 110-120, 122-149, 151-163, 165-172, -174

 228-229 ,224-225 ,217-222 ,210-213 ,207-208 ,200-204 ,188-195 ,184 ,179-180 ,176
גוש 6904 חלקי חלקות: 199 
גוש 6905 חלקי חלקות: 77 

גוש 6907 חלקות במלואן: 16, 18-19, 21-32, 34-35, 38-39, 45-51, 53-56, 58-106, 108-112, 115-116, 
 162-166 ,144-159 ,138-141 ,135-136 ,131-133 ,127 ,121-125 ,119

גוש 6907 חלקי חלקות: 40-42, 130, 134, 137 
גוש 6909 חלקות במלואן: 22-33, 36-45, 48, 51, 55-69, 72-75, 80-81, 85, 87, 89, 94, 99-100, 102-103, 

 123-125 ,113 ,105
גוש 6909 חלקי חלקות: 21, 35, 49-50, 52, 86, 88, 90, 112 

גוש 6911 חלקות במלואן: 1-3, 5-26, 28-54, 57-88, 90-98, 100-144, 147-149, 151-165 
גוש 6911 חלקי חלקות: 150 

גוש 6912 חלקות במלואן: 1-6, 38 
גוש 6912 חלקי חלקות: 7-14, 30, 33-34, 41, 46 

גוש 6914 חלקות במלואן: 39-43, 45-52, 58-59, 63, 66-75, 79-81, 85-87, 90-95, 97-99, 101-104, -117
 125-126 ,121 ,118

גוש 6914 חלקי חלקות: 37-38, 60-62, 82-84, 105-107 
גוש 6916 חלקות במלואן: 6-9, 11-16, 18-29, 45-49, 51-57, 59-70, 81-88, 90-97, 99, 107-108, 116-117, 

 128-129 ,123-124
גוש 6916 חלקי חלקות: 30, 43-44, 71-72, 78, 100-105, 115, 130 

גוש 6918 חלקות במלואן: 4-5, 9, 12-25, 31-85, 88-91 
גוש 6918 חלקי חלקות: 1-3, 6-8, 26-30, 86-87 

גוש 6919 חלקות במלואן: 1-10, 13-70 
גוש 6919 חלקי חלקות: 71, 73 

גוש 6920 חלקות במלואן: 1-3, 5-6, 8-15, 18-34, 37-43, 64, 72-73, 77, 89 
גוש 6920 חלקי חלקות: 4, 7, 52, 63, 65, 68-69, 80, 86-88 

גוש 6922 חלקי חלקות: 44 
גוש 6937 חלקות במלואן: 1-33, 54-55 

גוש 6937 חלקי חלקות: 53, 56 
גוש 6950 חלקי חלקות: 2, 4 
גוש 7001 חלקי חלקות: 126 

גוש 7002 חלקי חלקות: 42, 50 
גוש 7085 חלקות במלואן: 59, 62-64, 66, 68, 70-71, 74-82, 85-90, 92-161, 167-172, 174, 186-187, -189

 205-206 ,198-199 ,194
גוש 7085 חלקי חלקות: 20-21, 69, 166, 173, 201, 208, 210 

גוש 7092  חלקות במלואן: 159 
גוש 7092 חלקי חלקות: 130, 151, 155, 168 

גוש 7099  חלקות במלואן: 1-7, 11-14, 17-26, 33-40, 43-46, 55, 58, 95, 99-102, 114, 116-120, 123, 125 
גוש 7099 חלקי חלקות: 31, 56, 93-94, 96, 98, 104, 115, 122, 127 



 

גוש 7100  חלקות במלואן: 1, 3 
גוש 7100 חלקי חלקות: 11 

גוש 7103  חלקות במלואן: 2-12, 17-20, 22-40, 50-51, 53-70, 72-73, 75-76, 85-87, 94, 100, 113, 120, 
 150-153 ,146-148 ,142-144 ,123-124

גוש 7103 חלקי חלקות: 21, 45, 47, 83-84, 88-89, 138, 140 
גוש 7104  חלקות במלואן: 118 

גוש 7104 חלקי חלקות: 111-112, 219-220 
גוש 7227  חלקות במלואן: 2-10, 13-19, 22-35, 40-41, 43, 45-49, 51-53, 55-59, 62-63, 66, 68-73, 76-84, 

 108-110 ,100-104 ,89
גוש 7227 חלקי חלקות: 1, 20-21, 42, 44, 54, 74-75, 85, 87-88, 90-91, 106-107 
גוש 7228  חלקות במלואן: 1-29, 31-32, 42-50, 53, 57-60, 62-65, 72, 75, 77, 85 

גוש 7228 חלקי חלקות: 74, 84, 94-95 
גוש 7229  חלקות במלואן: 8-9, 13-16, 21-26, 39-42, 45-47, 49-53, 69-72, 78-80, 94, 98-99, 101-102, 

 122 ,105
גוש 7229 חלקי חלקות: 5, 27-28, 54, 74, 77, 81, 88, 90, 92-93, 109 

גוש 7245 חלקי חלקות: 31 
גוש 7420 חלקי חלקות: 107 

גוש 7441  חלקות במלואן: 1-31, 33-34 
גוש 7441 חלקי חלקות: 32 

גוש 7442  חלקות במלואן: 1-27, 30-33 
גוש 7442 חלקי חלקות: 29 

גוש 7443  חלקות במלואן: 1-10, 15-21, 25 
גוש 7443 חלקי חלקות: 22-23 

גוש 7444  חלקות במלואן: 1-3, 7-14, 16-18, 28, 30-31 
גוש 7444 חלקי חלקות: 21 

גוש 7445  חלקות במלואן: 1-12, 16, 18, 20 
גוש 7445 חלקי חלקות: 15, 17 

גוש 7446  חלקות במלואן: 3-8, 16-19, 21-23, 26-27, 29, 33-34, 36-37 
גוש 7446 חלקי חלקות:  20, 24-25, 28 
גוש 7450  חלקות במלואן: 1-31, 33-45 

גוש 7450 חלקי חלקות: 32 
גוש 7454 חלקי חלקות: 6, 9, 16, 18, 20 

גוש 7455  חלקות במלואן: 1-7, 9-30, 33-35 
גוש 7455 חלקי חלקות: 8, 31-32 

גוש 7457  חלקות במלואן: 3-23, 26-28 
גוש 7457 חלקי חלקות: 1-2, 24-25 

גוש 7460  חלקות במלואן: 1-19, 21-34, 36-37 
גוש 7461  חלקות במלואן: 1-13, 17, 32, 34, 38, 40-42, 44-45, 51 

גוש 7461 חלקי חלקות: 14-16, 18, 33, 35, 37, 52-53 
גוש 7465 חלקי חלקות: 9, 44-45, 50, 55 

גוש 7466 חלקי חלקות: 81 
גוש 7467  חלקות במלואן: 1-3, 5-6, 9-10, 64, 74-75 

גוש 7467 חלקי חלקות: 4, 7, 11-15, 20, 65, 69-70, 76 
גוש 7499 חלקי חלקות: 114, 132 

גוש 8937 חלקי חלקות: 24 
גוש 8941 חלקי חלקות: 36 
גוש 8984 חלקי חלקות: 46 

לא מוסדר )שומא( 
גושים בשלמות: 

 ,80123 ,80122 ,,80121 ,80108 ,80107 ,80092 ,80077 ,80049 ,80048 ,80047 ,80046 ,8836 ,7449 ,7447
 80124

גושים בחלקיות: 7433, 8837, 8838, 8839, 80089, 80091, 80093, 80109, 80110, 80134, 80135 
גושי שומא המצויים בהסדר מופיעים ברשימה עם מספרם ממפתח הגושים של המרכז למיפוי ישראל. 

גושים אלו הם: 
גושי שומא בשלמות : 6912ש, 6932ש, 6934ש, 6936ש. 

גושי שומא בחלקיות:  6925ש, 6941ש. 
 
 
 



 

מיקום/כתובת:  
התכנית חלה על בנייני מגורים, בנייני מגורים מעל מסחר ומגרשים ריקים בתחום ייעוד מגורים, מסחר 
ואזור לתכנון בעתיד לפי הגדרות התכניות הראשיות. התכנית אינה חלה על מבנים לשימור ועל מגרש או 
קבוצת מגרשים שאושרו בהם תכניות נקודתיות הכוללות הוראות בינוי ועיצוב )כגון קווי בניין, תכסית, 

מס' קומות(. 
מטרת התכנית: 

עידוד התחדשות עירונית וחיזוק מבנים ברובעים 5-6  תוך שמירה על מאפייני המרקם הקיים, באמצעות 
קביעת מסגרת זכויות בנייה מחייבת והטמעת עקרונות בנייה לשמירה על הערכים האורבניים 

והאדריכליים הייחודיים באזור הכרזת אונסק"ו. 
עיקרי הוראות התוכנית: 

1. קביעת מסגרת זכויות בנייה לבניינים חדשים ולתוספת לבניינים קיימים בהתאם לגודלו ומיקומו של 
המגרש במבנה העירוני וכן בהתאם להגדרתו בחוק כטעון חיזוק/אינו טעון חיזוק, כל זאת בהתאמה 

למסגרת זכויות הבניה וההוראות הקבועות בתכנית המתאר תא/5000. 
2. זכויות הבנייה הינן שטחים כוללים )עיקרי ושרות( הנקבעים עפ"י קווי הבניין, תכסית, נסיגות ומס' 
הקומות המותר, ובהתאמה לתכנית המתאר תא/5000. זכויות בנייה שלא ניתן לנצלן במסגרת הוראות 

הבנייה המותרות בתכנית זו  מבוטלות. 
3. התכנית חלה על בנייני מגורים, בנייני מגורים מעל מסחר ומגרשים ריקים בתחום ייעוד מגורים, מסחר 
ואזור לתכנון בעתיד לפי הגדרות התכניות הראשיות. התכנית אינה חלה על מבנים לשימור וכן על מגרש 
או קבוצת מגרשים שאושרו בהם תכניות נקודתיות הכוללות הוראות בינוי ועיצוב )כגון קווי בניין, תכסית, 

מס' קומות(.   
4. ביטול תכנית 1200 בתחום תכנית זו וקביעת יעודי קרקע, שימושים, זכויות והוראות בניה במגרשים 

אלה. 
5. קביעת חזית מסחרית ברחובות שהוגדרו כרחובות מסחריים מתוקף תכנית המתאר תא/5000. 

6. קביעת שטחים ציבוריים בנויים במגרשי מגורים או מגורים מעל מסחר בהתאם לגודלם, מיקומם 
והיקף תוספת זכויות הבניה עפ"י תכנית זו. 

7. קביעת צפיפות יח"ד בבנייה חדשה ובתוספת לבניין קיים. 
8. קביעת הוראות לחניה ולפיתוח המגרש. 

9. ביטול תכניות מתאר מקומיות כגון מ', ס' ו-ג' על שינוייהן. 
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 
  mavat.moin.gov.il :אינטרנט

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 

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



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 507-0168989 תא/מק/4246 – הפרדס הקטן, שפירא בסמכות הועדה המקומית. 
מונה תדפיס הוראות: 75 
מונה תדפיס תשריט: 56 

 
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש/חלקה: 

גוש מוסדר 6974 חלקות בשלמותן 142, 124, 120  
גוש מוסדר 6981 חלקות בשלמותן  53, 64-80, 92, 99-100, 234, 241-243, 245, חלקי חלקות 52, 54, 

 235 ,223 ,98 ,62-63
מיקום/כתובת:  

ישראל מסלנט 4, 6, 10, 2, 8, האסיף 2, כוכבי יצחק 16, 12, 8, 9, 14ב, 27, 23, 20, 25, 19, 10, 15א, 21, 29, 18, 17, 
14א, קיבוץ גלויות 137, 133, 147, 143, 145, 141 , 135, 139. 

 
מטרת התכנית: 

התחדשות המרחב על ידי קביעת זכויות בניה לבניה חדשה, בהתאם לתכנית המתאר תא/5000, באמצעות 
איחוד וחלוקה, קביעת הוראות עיצוב ובינוי, צפיפות, שימושים ומערך הדרכים.  

התוכנית מציעה 242 יחידות דיור בתמהיל מגוון בשישה בניינים, הכולל דיור בהישג יד בהיקף של כ- 15% 
מכלל יחידות הדיור ותוספת של כ- 21,000 מ"ר לשימושי תעסוקה, משרדים, מסחר ושימושים בעלי אופי 
ציבורי. כמו כן, ארגון מחדש ותוספת שטחים ציבוריים פתוחים ומגרש למבנה ציבור, וכן קביעת זיקת 
הנאה למעבר ושהיה של הולכי רגל במפלס הקרקע. התוכנית מגדירה חזית מסחרית פעילה כלפי רחוב 
קיבוץ גלויות ובינוי בעל אופי שכונתי כלפי רחוב ישראל מסלנט. מערך הדרכים בתכנית משתלב במערכת 

הדרכים העירונית. התוכנית מגדירה שביל רוכבי אופנים המשכי לאורך רחוב מסלנט. 
 

עיקרי התוכנית 
א. איחוד וחלוקה חדשה שלא בהסכמת הבעלים. 

ב.קביעת הוראות לשינוי יעוד מאזור מגורים א', מגורים א' 4, מגורים ג', שטח ציבורי פתוח, שביל ודרך 
מאושרת ליעוד מגורים ד', מסחר ותעסוקה, שטח למבני ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרך מוצעת, דרך 

משולבת ושביל.  
ג. קביעת תכליות והוראות בניה לאזור המגורים, למסחר ותעסוקה ולשטח למוסדות ציבור. 

ד. קביעת הוראות לדרכים בתחום התוכנית והרחבת רחוב מסלנט. 
ה. קביעת הוראות לקומת קרקע מסחרית רציפה לרחוב קבוץ גלויות ומסלנט )בחלקו הדרומי(. 

ו. קביעת מגרש ציבורי חדש בייעוד "מבנים ומוסדות ציבור" בשטח של כ- 0.78 דונם, כמגרש משלים 
לשטח ציבורי קיים. 

ז. קביעת הוראות לבניית 242 יחידות דיור בתמהיל מגוון ובממוצע כולל של כ- 90 מ"ר )עיקרי + שירות(. 
ח. קביעת מבנים להריסה. 

ט. קביעת הוראות לבניית מרתפים וקביעת זיקות מעבר במפלס הקרקע ותת הקרקע. 
י. קביעת הוראות לאיכות הסביבה, תשתיות וניהול מי נגר. 

יא. קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתר בניה, לרבות הוראות להכנת תוכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי. 
יב. 37 יחידות דיור מסך כל יחידות הדיור בתוכנית זו יוקצו עבור דירות בהישג יד בשכירות מופחתת 
לתקופה כוללת שלא תפחת מעשרים וחמש שנה מיום קבלת היתר האכלוס במחיר מופחת, בהתאם 

לתוספת השישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965. 
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 

 davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il 03-7241949 המקומית האמורה. מספר פקס
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 
 



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 507-0615963 תא/מק/3720 – מרחב ליאונרדו בסמכות הועדה המקומית. 
מונה תדפיס הוראות: 18 
מונה תדפיס תשריט: 15 

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 
גוש/חלקה: 

גוש מוסדר 6111 חלקות בשלמותן 585, 591  חלקות בחלקן 592-593, 583-584, 651 
גוש מוסדר 7099 חלקות בשלמותן 108, 112 חלקי חלקות 111-109 

מיקום/כתובת:  
תל אביב - יפו 

דה וינצ'י לאונרדו 7, 5, 9, הפטמן 1, 7, 3, 5, לסקוב חיים 26, 28, קפלן אליעזר 10, 12 
 

מטרת התכנית: 
1.הקמת מרחב הכולל שימושים מעורבים לתעסוקה, מלונאות, מסחר ומגורים וכן שטחים לשימושים 
ציבוריים מבונים ובלתי מבונים בהתאם להוראות תא/5000 למע"ר )מרכז עסקים ראשי( מטרופוליני 

סמוך להסעת המונים. 
2.קביעת המבנה ברחוב אליעזר קפלן מספר 12 / לאונרדו דה וינצ'י מספר 9 כמבנה לשימור לצורך המחשת 

הערכים האדריכליים של המורשת הבנויה בשנים שלאחר קום המדינה. 
3.שיפור איכות המרחב הציבורי, יצירת המשכיות ורציפות של מעברים דרך תחום התכנית לרווחת 

הציבור, תוך קביעת הוראות לזיקת הנאה למעבר ושהייה רגלית בתחומה. 
עיקרי הוראות התוכנית:  

1. שינוי ייעוד הקרקע ממגרשים בייעוד "בנין בעל אופי ציבורי" ו-"בית חניה" ל-"עירוני מעורב". 
2. קביעת שימושים מעל ומתחת למפלס הכניסה בשטח התכנית הכוללים מסחר, תעסוקה ומלונאות, 

מגורים ושימושים ציבוריים. 
3.קביעת זכויות בניה מעל ומתחת למפלס הכניסה וכן מספר יחידות דיור מירבי במגרש, מספר יחידות 

דיור להשכרה, ושטחי שירות כנדרש. 
4. קביעת היקף השטחים הבנויים לשימושים ציבוריים מבונים והוראות לגביהם. 

5. קביעת שטחים עבור מרפסות למגורים ולמלונאות. 
6. קביעת הוראות בינוי, מספר קומות, תכסית בינוי וקווי בנין. 

7. קביעת תחום המרחב הציבורי, וקביעת הוראות בינוי ופיתוח בתחומו. 
8. קביעת מבנה לשימור והוראות לשימורו ולתחזוקתו ומניעת פגיעה בערכיו. 

9. קביעת הנחיות להכנת תכנית לעיצוב אדריכלי. 
10. קביעת תנאים להוצאת היתר בניה. 

11. קביעת תקן חניה, והסדרי תנועה. 
12. קביעת הוראות לעניין איכות סביבה. 

13. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה. 
14. קביעת זיקת הנאה לציבור למעבר ושהיית הולכי רגל ואופנים כל שעות היממה וכל ימות השנה. 

 
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 
  mavat.moin.gov.il :אינטרנט

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 

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


