
 עיריית תל אביב יפו       חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
 מנהל הנדסה

  

 

פרוטוקול החלטות- רישוי עסקים 

1 

 

 

ועדת המשנה לתכנון ובניה – ישיבה: 2022-0005 בתאריך  16.03.2022 

באולם ההנהלה בקומה 12 בבניין העירייה, רח' אבן גבירול 69 תל אביב- יפו 

 

כתובת  השימוש המבוקש  מס' בקשה  תיק  עמוד  מס' 

מקוונת  רישוי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אישור פרוטוקול מס' 2022-0004 מיום 02.03.2022 –  מאושר.   .1

 2. 3 15094 10000027788-1 בית מלון, פאב בן יהודה 67

 3. 4 18620 709088058-1 נגריה הרצל 93

 4. 5 53954 2063782816-1 מוסך בן צבי 19

 5. 6 65963 10000060185-2 בית אוכל בוגרשוב 3

 6. 7 67357 10000086883-1 חניון ברדיצ'בסקי 3

 7. 8 69460 8700598370-5 בית מלון, אכסניה רבנו חננאל 12



 עיריית תל אביב יפו       חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
 מנהל הנדסה

  

פרוטוקול החלטות- רישוי עסקים 

2 

 

 

 ועדת המשנה לתכנון ובניה – ישיבה: 2022-0005 בתאריך  16.03.2022

באולם ההנהלה בקומה 12 בבניין העירייה, רח' אבן גבירול 69 תל אביב- יפו 

 השתתפו ה"ה: ליאור שפירא יו"ר הוועדה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברי הועדה: אופירה יוחנן וולק  חברת מועצה

 רועי אלקבץ  חבר מועצה 

 חן אריאלי סגנית ראש העירייה 

 לא נכחו: דורון ספיר  מ"מ וסגן ראש העירייה 

 ציפי ברנד סגנית ראש העירייה

 אלחנן זבולון סגן ראש העירייה

חבר מועצה    אסף הראל 

המשנה לראש העירייה   גל שרעבי דמאיו 

 שלמה מסלאווי חבר מועצה

  מיטל להבי סגנית ראש העירייה

  עבד אבו שחאדה  חבר מועצה 

 נכחו ה"ה: אודי כרמלי מהנדס העיר

 עו"ד הראלה אברהם אוזן משנה ליועמ"ש דיני תכנון ובניה

 פרדי בן צור ממ ע.ממ וס.רהע. ומ.פרוי משולבים

  איילת וסרמן מנהלת אגף רישוי עסקים

  אביטל יעקב  מנהלת מחלקת רישוי הנדסי לעסקים

  רעיה גוטלויבר מנהלת תחום בכירה רישוי הנדסי לעסקים

  לירון כלימי ממונה אכיפה רישוי ותביעות

 נציגים בעלי דעה מייעצת  מלי פולישוק נציגת שר הפנים

 מרכזת וועדה מירי אהרון מרכזת ועדות רעס לשח ופרגודים



 עיריית תל אביב יפו       חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
 מנהל הנדסה

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 

 11.07.2021 תאריך   10000027788-1 מס' בקשה    15094 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

3 

 

 
  קרקע   קומה:   בית מלון, פאב  מהות העסק:

 
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
570.5 מ"ר    25-067 גוש 6905 חלקה 22  בן יהודה 67 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
בן יהודה 67 תל אביב  מלונית בן יהודה  שם העסק 
בן יהודה 32 תל אביב  דני גולוב  מבקש 

ד.ד. וילה בן יהודה בע"מ 
בן גוריון 20 רמת השרון  אציל רועי  בעל זכות בנכס 

דיזנגוף 205 תל אביב  נבון גבריאל  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה: 

שימוש חורג מבית כנסת למלונית, פנסיון, אכסניה  ל-12 חדרים )מתוכם 1 נגיש(, 
פאב, בר, מסבאה, צריכת משקאות משכרים במקום בקומת קרקע בשטח של 

221.5 מ"ר ובחצר לא מקורה )אזור ישיבה ל-16 מקומות ומעברים(  בשטח של 
349 מ"ר, סה"כ שטח העסק- 570.5 מ"ר. תפוסת קהל מקסימלית-24 אנשים. 

 
תיאור המבנה: 

הבניין בן קומה אחת מיועד לבית תפילה לפי היתרי בניה מס' 463 מ-23.4.1987, מס' 219 מ-
24.8.1928, מס' 691 מ-11.7.1937. 

 
הערות המהנדס: 

יש לציין שבמקום הנ"ל היה עסק בית ספר ללימודי ריקודים שלא טעון רישיון עסק. 
אגרת בקשה לשימוש חורג בסך 18,781.8 ש"ח. 

 

ההחלטה: סעיף 2 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0005 מתאריך 16.03.2022: 

 
לדחות את ההתנגדויות ולאשר את הבקשה לשימוש חורג מבית כנסת למלונית, 
פנסיון, אכסניה, פאב, בר, מסבאה, צריכת משקאות משכרים במקום, עד ליום 

.31.12.2031 
 

ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ, חן 
אריאלי. 

 
 
 
 
 



 עיריית תל אביב יפו       חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
 מנהל הנדסה

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 18.09.2017 תאריך הגשה:   709088058-1 מס' בקשה   18620 מספר תיק 

מקוונת:    רישוי: 

4 

 

קרקע  קומה:  נגריה  מהות העסק: 

 
שטח העסק:  תיק בניין:  גוש/חלקה:  כתובת: 

169 מ"ר   2-093 גוש 7051 חלקה 6  הרצל 93 
 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
הרצל 93 ת"א  דיוק בעץ י. וייגר בע"מ  שם העסק 

בר אילן 47 רעננה   וייגר יצחק שלמה  מבקש 
בר אילן 47 רעננה  נמצא בדמי מפתח  בעל זכות בנכס 
אבן סינא 72 ת"א  ג'אק סחלייה  עורך בקשה 

 
מובא לדיון חוזר לצורך בחינה באם ניתן להאריך את השימוש החורג בצרוף חוות 

דעת עדכנית מאגף הנכסים. 

תוכן הבקשה:  

שימוש חורג ממבנים עם סככות שלא נמצאו לגביהם היתרי בניה בשטח של 
126.50 מ"ר וחצר לא מקורה בשטח של 42.50 מ"ר לנגריה . סה"כ שטח  169 

מ"ר. 
 

תיאור המבנה:  
על פי מפות GIS מדובר בכתובת: סמ' העליה 8 פ' רח' 1133 מס'12, 14. מבנה לשימור. 

על המגרש מספר מבנים חד קומתיים על פי תכניות סניטריות מאושרות משנות -1974, 1989 ו-
2006. לא נמצאו בתיק בנין היתרי בניה למבנים, לא ידוע יעוד )על פי תכנית סניטרית מאושרת 

משנת-2006 העסק נמצא בסמ' העליה 8 פ' רח' 1133 מס'12, 14(. 
 

הערות המהנדס:  
משנת- 1989 העסק התנהל במקום הנ"ל )בשטח קטן יותר( עם רישיון בשימוש חורג בתוקף- 
31.12.2000. משנת-2006 אחרי הגשת בקשה להגדלת שטח והחלפת בעלים העסק מתנהל עם 
רישיון בשימוש חורג בתוקף עד-31/12/2017. כעת מבקשים הארכת תוקף של שימוש חורג. 

אין צורך במקומות חניה נוספים. 
סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 5468 ש"ח )שולם פקדון 1093.77 ש"ח , יתרה לתשלום 

4374.23 ש"ח(. 
יש להציג אישור מהנדס קונסטרוקציה להתאמת המבנה לשימוש המבוקש ואישור איכות 

הסביבה. 
 

ההחלטה: סעיף 3 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0005 מתאריך 16.03.2022: 

 
לאשר הבקשה לשימוש חורג לתכנית ביחס למבנים שלא נמצא לגביהם היתר 

בניה לנגריה עד ליום 31.12.2027 או עד למועד ההפקעה, המוקדם מבניהם, וזאת 
 בהתאם לחוות דעת אגף הנכסים.

 
ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ, חן 

אריאלי.  



 עיריית תל אביב יפו       חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
 מנהל הנדסה

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 

  08.11.2020 תאריך   2063782816-1 מס' בקשה    53954 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

5 

 

 
  קרקע   קומה:   מוסך  מהות העסק:

 
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
546 מ"ר    3000-019 גוש 7087 חלקה 64  בן צבי 19 

 
כתובת:  שם:  בעל עניין : 

דרך בן צבי 19 תל אביב  מוסך סבנה  שם העסק 
מושב בית נחמיה ד.נ. מרכז  חן דוד  מבקש 
מושב בית נחמיה ד.נ. מרכז  חן דוד  בעל זכות בנכס 

ארגמן 6 ראשון לציון  חן משה 
ארגמן 6 ראשון לציון  חן שושנה 

חנקין 5 תל אביב  מיכל שטרן  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה: 

שימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה למוסך למכונאות 
רכב כללית בקומת הקרקע בשטח של 493 מ"ר וגלריה בשטח של 55 מ"ר.  

סה"כ שטח העסק כ- 546 מ"ר. 
 

תיאור המבנה: 
מבנה חד קומתי + גלריה אשר לא נמצא לגביו היתר בניה ולא ידוע ייעודו. 

 
הערות המהנדס: 

העסק במקום הנ"ל משנת 2015 ועד 31.12.2020 אושר בשימוש חורג. 
מבקשים הארכת התוקף שימוש חורג. 

קיימת תכנית סניטרית מאושרת משנת 2014  תואמת לבקשה לשימוש חורג. 
בכתובת הנ"ל קיים מוסך פחחות משנת 77 ברישיון לצמיתות.  

סכום אגרת שימוש חורג  17865 ש"ח. 
 

ההחלטה: סעיף 4 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0005 מתאריך 16.03.2022: 

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה 
למוסך למכונאות רכב כללית, עד ליום 31.12.2025, וזאת לאחר שההתנגדות 

הוסרה לאחר שצוות ההתנגדויות שמע את המתנגדים והוסבר שמדובר על חידוש 
   היתר שימוש חורג ולא מוסך חדש.

  
ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ, 

חן אריאלי. 
 
 
 
 



 עיריית תל אביב יפו       חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
 מנהל הנדסה

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 27.06.2021 תאריך    10000060185-2 מס' בקשה    65963 מספר תיק 

  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

6 

 

 
  קרקע   קומה:   בית אוכל  מהות העסק:

 
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
87 מ"ר    26-003 גוש 6905 חלקה 70  בוגרשוב 3 

 
כתובת:  שם:  בעל עניין : 
בוגרשוב 3 תל אביב  העוגות של אור  שם העסק 

ריינס 15 חולון  אור שפיץ  מבקש 
דרך המכבים 44 ראשון לציון  רוקש אחזקות בע"מ  בעל זכות בנכס 

מח"ל 38 תל אביב  כהן עובד ליאת  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה: 
שימוש חורג ממשרדי שגרירות מקסיקו בהיתר לבית אוכל  בקומת קרקע בשטח 

68 מ"ר וממרפסת פתוחה בכניסה מרחוב בוגרשוב לאיזור ישיבה לא מקורה 
בשטח של 19 מ"ר. סה"כ שטח העסק 87 מ"ר. 

 
תיאור המבנה: 

בניין בן 4 קומות המכיל: בקומות מרתף וקרקע- שגרירות ובקומות העליונות מגורים ע"פ 
היתר מס' 95-0545 מתאריך 29.4.2015. 

 
הערות המהנדס: 

מדובר בעסק חדש.  
בהיתר בניה ובתשריט טאבו שטח של מקומות ישיבה מופיע כמרפסת כניסה למקום. 

הבקשה הינה בתחום המבנים הפטורים מאישור הוולחוף, כפי שנקבע ע"י מליאת הוולחוף 
 בדצמבר 2004 והרחבתה בשנת 2013.

 
 

ההחלטה: סעיף 5 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0005 מתאריך 16.03.2022: 

 
 

לאחר שצוות ההתנגדויות שמע את הצדדים ולאחר שנערך סיור במקום, הוועדה 
מחליטה לדחות את התנגדויות ולאשר הבקשה לשימוש חורג עד 31.12.2025, 

 בכפוף לדרישות מהנדס העיר ובתנאים:
 

 1. לא תתבצע פריקה וטעינה של סחורה בין השעות 22:00 - 06:00.
 

2. באחריות בעלת העסק לוודא שבכל רגע נתון לקוחות שממתינים בכניסה לעסק 
 לא יחסמו את הכניסה לבניין.

 
ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ, 

חן אריאלי. 
 
 
 



 עיריית תל אביב יפו       חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
 מנהל הנדסה

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 03.10.2021 תאריך   10000086883-1 מס' בקשה    67357 מספר תיק 

  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

7 

 

 
  קרקע   קומה: חניון   מהות העסק:

 
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
616 מ"ר    00720030 גוש 7085 חלקה  ברדיצ'בסקי 3 

 186,187
 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
ברדיצ'בסקי 3 תל אביב  חניוני החוף  שם העסק 
מאיר יערי 18 תל אביב  בני רבי  מבקש 

בית ישראל 11 בית שמש  ישראל פנחס גלוצמן  בעל זכות בנכס 
הירשנברג 12 תל אביב  ולנטינה סטולבון  עורך בקשה 

 
תוכן הבקשה: 

שימוש חורג לתכנית לחניון עבור 21 כלי רכב בשטח של 616 מ"ר. 
 

הערות המהנדס: 
עסק קיים מ-2017 בהיתר שימוש חורג בתוקף עד 31.12.20. 

עפ"י מערכת רישוי בניה, התקבל היתר בניה מס' 20-0297 מיום 3.5.20 להקמת בניין חדש 
למגורים בן 6 קומות מעל 2 קומות מרתף. 

סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 20,555 ש"ח. 
 
 

ההחלטה: סעיף 6 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0005 מתאריך 16.03.2022: 

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג מתכנית לחניון עד ליום 31.12.2022, בסוף התקופה 
 הבקשה לא תובא לדיון חוזר לבחינה מחודשת להארכת תוקף השימוש החורג.

 
ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ, 

 חן אריאלי.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 עיריית תל אביב יפו       חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
 מנהל הנדסה

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 05.07.2020 תאריך   8700598370-5 מס' בקשה   69460 מספר תיק 

  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

8 

 

 
  קרקע   קומה: בית מלון, אכסניה   מהות העסק:

 
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
181 מ"ר    3566-012 גוש 7052 חלקה 228  רבנו חננאל 12 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
רבנו חננאל 12 תל אביב  אכסנית רבנו  שם העסק 

ברנשטיין פרץ 34 רמת גן  מוטי מורנו  מבקש 
רבנו חננאל 12 תל אביב  י.ע.ש אברהמי נכסים בע"מ  בעל זכות בנכס 

הירשנברג 12 תל אביב  ולנטינה סטולבון   עורך בקשה 
 

 
תוכן הבקשה: 

שימוש חורג ממבנה מלאכה בהיתר לאכסניה בקומת קרקע, בשטח מקורה 163 
מ"ר ובשטח לא מקורה של 19 מ"ר בייעוד מרפסת. סה"כ שטח העסק כ-181 מ"ר. 

מבוקשים 6 חדרים, מתוכם חדר אחד נגיש. 
 

תיאור המבנה: 
בניין בן 3 קומות מעל קומת מרתף עבור מלאכה בייעוד אחסנה לחומרי מלאכה המכיל : 

בקומת מרתף חניה, ובשאר הקומות בייעוד אחסנה למלאכה לפי היתרי בניה מס' 5-35 מ-
5.6.1990 ומס' 5-211928 מ-5.12.2001. 

 
הערות המהנדס: 

עסק חדש המתנהל במקום מ-2020.  
בעל העסק נדרש באישור דו תכליתי מהג"א - נשלחה דרישה. 

 גובה תשלום אגרת שימוש חורג בסך 5,940.42 ₪.
 

ההחלטה: סעיף 7 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0005 מתאריך 16.03.2022: 

 
 

 לאשר הבקשה לשימוש חורג ממלאכה לאכסניה, עד ליום 31.12.2025.
 

ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, רועי אלקבץ, 
 חן אריאלי.
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