
תל אביב
עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה

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

לשימוש חורג ברחוב: אברבנאל 34 תל אביב גוש: 7083 חלקה: 32 תיק רישוי: 65093. 
הכוללת את הבקשה לשימוש החורג הבא: שימוש חורג ממבנה שלא נמצא לגביו היתר 
בניה לבית אוכל ופאב + צריכת משקאות משכרים בשטח של 96 מטר. מבקש היתר לעשר 

שנים.
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 
יפו, לכתובת  ולבנייה תל אביב  לוועדה המקומית לתכנון  זה רשאי להגיש  הנ”ל במקום 
ומספר  המדויקת  כתובתו  את  ולציין  המנומקת  התנגדותו  את  מטה,  המצוינת  המייל 
לדיון  ותובאנה  זו  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   15 במשך  תתקבלנה  ההתנגדויות  טלפון. 
בפני ועדת המשנה לתכנון ולבנייה או נציגה. בקשה לקבלת המסמכים ושליחת התנגדות 
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ולבנייה תל אביב-יפו בקשה  לוועדה המקומית לתכנון  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
לשימוש חורג ברחוב: ארלוזורוב 23 תל אביב גוש: 6955 חלקה: 94 תיק רישוי: 65169. 

לקשישים  מוגן  מדיור  חורג  שימוש  חידוש  לשימוש החורג הבא:  הכוללת את הבקשה 
למלון - 21 חדרים ושימוש חורג משני מקומות חניה בעורף לחצר ישיבה של המלון. מבקש 

היתר לצמיתות.
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 
ומספר  המדויקת  כתובתו  את  ולציין  המנומקת  התנגדותו  את  מטה,  המצוינת  המייל 
ותובאנה לדיון  זו  יום מתאריך פרסום הודעה   15 טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 
בפני ועדת המשנה לתכנון ולבנייה או נציגה. בקשה לקבלת המסמכים ושליחת התנגדות 
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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 507-0965137 תא/מק/5064 – ניוד זכויות מביאליק 19 

לפעמוני 12 שכונת בבלי, תל-אביב בסמכות הועדה המקומית, 
מונה תדפיס הוראות: 11, מונה תדפיס תשריט: 7

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 
גוש/חלקה:

גוש 6107 מוסדר חלקות בחלקן 29-30,290, 293, 495.
גוש 6913 מוסדר חלקה 40 בשלמותה

מיקום/כתובת: 
רחוב ביאליק 19, פעמוני יוסף 12 תל-אביב.

מטרת התכנית: 
עידוד שימור ושיפוץ מבנים לשימור על ידי העברת זכויות בניה ממבנה לשימור 
בהגבלות מחמירות על פי תכנית השימור ממגרש מוסר בביאליק 19 למגרש מקבל 
בפעמוני 12 לטובת הגדלת מרפסות, וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע 

השימור.
עיקרי התכנית:

1.  העברת זכויות בניה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברחוב ביאליק 
19 למגרש המקבל ברחוב פעמוני 12.

מחיקת 210 מ"ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברחוב ביאליק 1.1    
.19

במסגרת 1.2   מרפסות  הגדלת  עבור  מקבל  במגרש  עיקרי  מ"ר   520.8 תוספת   
קורות קיימות.

 19 ביאליק  ברחוב  לשימור  למבנה  בפועל  השימור  הוראות  ביצוע  2.  הבטחת 
באמצעות הבטחת מקורות המימון לביצוען בהיקף שווי הזכויות המועברות 

לשביעות רצון מהנדס העיר בהתאם להוראות תוכנית השימור.
 602 עמוד   9930 מספר  פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בן  שד'  ההנדסה,  מינהל  במשרדי  לעיון  נמצאת  התכנית   .19/10/2021 בתאריך 
309 בימים א, ב, ג, ה בין השעות -08:00 3, חדר  68 תל אביב-יפו, קומה  גוריון 

בכתובת  או  תכנית  איתור  זמין  תכנון   – באינטרנט  בחיפוש  כן  כמו   .13:00
mavat.moin.gov.il :אינטרנט

בכבוד רב, דורון ספיר, עו"ד מ"מ וסגן ראש 
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ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד רח' אוסישקין 52 תל אביב גוש: 6958 חלקה: 61 
כי בעלי דירה/או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 149 ולחוק התכנון 

והבניה. תיק בנין: 0202-052 בקשה מס': 21096. 
הכוללת את ההקלות הבאות:

בניית מתקן חניה מוטמן במרווח הצדדי שתמוקם בצד צפ'- מע'. 
גובה המתקן המרבי שיבלוט בעת כניסת מכונית יגיע ל 2.5 מ'

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  נפגע/ת 
אלקטרוני  ודואר  טלפון  מספר  עם  וברור  מלא  שם  בציון  זו,  פניה  מקבלת  יום   15
למחלקת רישוי בניה. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס 
http:// בקישור  להגיע  ניתן  אליו  אביב,  תל  עיריית  של  העירוני  שבאתר  אינטרנטי 
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