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ועדת המשנה לתכנון ובניה – ישיבה: 2022-0008 בתאריך  11.05.2022 

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' 2022-0007 מיום 13.04.2022 –  מאושר.   .1

 2.  62635 767749689-5 דאנס בר הצפירה 10 
 יצא מסדר היום מזנון

 3. 3 27304 10000059612-4 מכירת כלי רכב שד' הר ציון 64 א'

 4. 4 5453 10000110989-2 מזנון ההגנה 40
 משקאות משכרים

 5. 5 66436 10000107002-1 בית מלון לילינבלום 48
 ספא

בית קפה לרבות משקאות 
 משכרים

 6. 6 66308 10000116791-1 מסעדה עולי ציון 26

 7. 7 64477 10000021241-2 מזנון שלמה 10
 בית אוכל
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 ועדת המשנה לתכנון ובניה – ישיבה: 2022-0008 בתאריך  11.05.2022

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

 חן אריאלי סגנית ראש העירייה 

 אלחנן זבולון סגן ראש העירייה

 לא נכחו: גל שרעבי דמאיו  המשנה לראש העירייה

 רועי אלקבץ  חבר מועצה 

 דורון ספיר  מ"מ וסגן ראש העירייה 

 ציפי ברנד סגנית ראש העירייה

 אסף הראל  חבר מועצה 

 שלמה מסלאווי חבר מועצה

 מיטל להבי סגנית ראש העירייה

  עבד אבו שחאדה  חבר מועצה 

 נכחו ה"ה: אודי כרמלי מהנדס העיר

 עו"ד אושרת שפי ס. בכירה ליועמ"ש מנהלת תחום תכנון ורישוי בניה

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

  אביטל יעקב  מנהלת מחלקת רישוי הנדסי לעסקים

  רעיה גוטלויבר מנהלת תחום בכירה רישוי הנדסי לעסקים

  לירון כלימי ממונה אכיפה רישוי ותביעות

  מירבת דלק חטאב מנהלת קשרי קהילת העסקים

 נציגים בעלי דעה מייעצת  מלי פולישוק נציגת שר הפנים

 עוזרת למרכזת וועדה דניאל שרון עוזרת למרכזת הועדה
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פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 

 14.09.2021 תאריך   10000059612-4 מס' בקשה    27304 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

3 

 

 
  קרקע   קומה: מכירת כלי רכב   מהות העסק:

 
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
342 מ"ר    400-066 גוש 6972 חלקה 259  שד' הר ציון 64 א' 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
הר ציון 64 תל אביב  עוז מוניות בע"מ  שם העסק 

ההסתדרות 42 גבעתיים  עוז משה  מבקש 
המעורר 5 גבעתיים  ברקול יצחק  בעל זכות בנכס 

ז'בוטינסקי 78 תל אביב  גוטל ארז  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה:  

שימוש חורג מתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה למכירת כלי רכב 
)25 רכבים( הכולל: בשטח בנוי של 27 מ"ר ובשטח פתוח של 315 מ"ר. סה"כ שטח 

של 342 מ"ר. 
 

תיאור המבנה: 
)הכניסה לעסק מרח' הר ציון דרך חלקה 261 בגוש 6972(. 

  . GISעל המגרש מבנה חד קומתי עפ"י תכנית הבקשה וצילומי
לא נמצא בתיק הבניין היתר בניה למבנה הנ"ל.  

קיימת תכנית סניטרית מאושרת מס' 2011-415 משנת 2011. 
 

הערות המהנדס: 
עסק קיים משנת 1995 עם רישיון בשימוש חורג עד 31/12/2017. 

עפ"י החלטת הוועדה המקומית מיום 27/02/2019 אושר שימוש חורג עד ליום 31/12/2021 . 
כעת מבקשים הארכת תוקף השימוש החורג. 

 

ההחלטה: סעיף 3 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0008 מתאריך 11.05.2022: 

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג מתכנית למכירת כלי רכב, עד ליום 31.12.2027. 

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

ואלחנן זבולון.  
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 מנהל הנדסה

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 

 12.12.2021 תאריך   10000110989-2 מס' בקשה   5453 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

4 

 

 
  קרקע   קומה: מזנון   מהות העסק:

משקאות משכרים  
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
30 מ"ר    460-040 גוש 7069 חלקה 7  ההגנה 40 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
דרך ההגנה 40 תל אביב  מזנון היקב  שם העסק 
דרך ההגנה 40 תל אביב  גד צברי  מבקש 
דרך ההגנה 40 תל אביב  מירון צברי  בעל זכות בנכס 

ניר צברי  
הניצנים 8 תל אביב  שלומי צברי 

דרך ההגנה 40 תל אביב  מירון צברי  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה: 

שימוש חורג ממגורים בהיתר למזנון, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה 
במקום בקומת קרקע בשטח של 30 מ"ר. 

 
תיאור המבנה: 

בנין מגורים בן 3 קומות על פי היתר בניה מס' 13-1242 מ-26/12/2013 )להריסת חלק מהבניין 
בן קומה אחת והקמת בנין חדש(. 

בהיתר זה אושר שימוש חורג ממגורים לחנות בקומת קרקע  בחזית הקדמית ,לתקופה של 10 
שנים עד-15/06/2021. 

 
הערות המהנדס: 

עסק קיים משנת-2008.    
מתנהל במקום הנ"ל עם רישיון לשימוש חורג בתוקף עד- 31/06/2021. 

כעת מבקשים הארכת תוקף של שימוש חורג. 
לעסק קיים מחסן במרתף בשטח של 6 מ"ר- שטח זה אינו מהווה שימוש חורג. 

סה"כ שטח העסק 36 מ"ר. 
משנת-1975 במקום הנ"ל התנהל עסק של מכולת עם רישיון לצמיתות. 

 

ההחלטה: סעיף 4 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0008 מתאריך 11.05.2022: 

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג ממגורים בהיתר למזנון לרבות הגשת משקאות 
משכרים לצריכה במקום, עד ליום 31.12.2032 ובתנאי שלא יוצא היתר שולחנות 

וכסאות או כל אלמנט אחר בשטח שמחוץ לכתלי העסק. 

ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, חן אריאלי 
ואלחנן זבולון. 
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פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 29.11.2021 תאריך   10000107002-1 מס' בקשה   66436 מספר תיק 

  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

5 

 

 
מרתף, קרקע,    קומה: בית מלון   מהות העסק:
גלריה, א', ב',  ספא  
  גג בית קפה לרבות משקאות משכרים 

 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
1,744 מ"ר    7-048 גוש 7462 חלקה 20  לילינבלום 48 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
לילינבלום 48 תל אביב  לילי אנד בלום  שם העסק 

ארנון 19 תל אביב  פרומוקום  מבקש 
לילינבלום 48 תל אביב  דלפין גדג' 

ארנון 19 תל אביב  פרומוקום  בעל זכות בנכס 
משה לוי 11 ראשון לציון  כראל אירמה  עורך בקשה 

 
תוכן הבקשה: 

שימוש חורג ממשרדים )בנק( על פי היתרי בניה לבית מלון ל-37 חדרים, ספא- 
מכון יופי וטיפולים קוסמטיים, עיסוי, פדיקור מניקור, בית קפה לרבות צריכת 

משקאות משכרים בכל הבניין בשטח של 1,744 מ"ר. 
 

תיאור המבנה:  
בניין משרדים )בנק( בן 4 קומות מעל מרתף על פי היתרי בניה משנות-1935- 1977. 

בשנת-2012 יצא היתר בניה מס' 12-0808 לשינוי שימוש בבניין למלונית לתקופה של 5 שנים 
מים 07/09/2011 ולשינויים וחלוקת הקומות הקיימים מחדש לחדרי מלון ותוספת קומה 

חמישית חלקים לחדרי מלון. תוקף ההיתר עד-07/09/2016. 
בשנת-2016 יצא היתר בניה מס' 16-0581 לשינויים בחלוקת שטחים ללא הארכת תוקף של 

שימוש בבניין. 
 

הערות המהנדס:  
 עסק קיים משנת-2015, מתנהל  עם רישיון לשימוש חורג בתוקף עד-31/12/2020.

 כעת מבקשים הארכת תוקף של שימוש חורג.
 אין שינוי בתכנית הבקשה בהשוואה להיתר הבניה. 

 כל השימושים במלון תואמים תכנית 4375.
במסגרת הוצאת היתר בניה לשימוש חורג שתוקפו פג ב-07/09/2016 נעשה תיק תיעוד לשימור 

המבנה, על פי דרישת משרד התיירות נרכשו 7 מקומות חנייה ברח' לילינבלום 39 בגוש 7462 
 חלקה 11 )הוצג חוזה רכישה(. 

 סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 58,197 ש"ח.
 
 

ההחלטה: סעיף 5 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0008 מתאריך 11.05.2022: 

 
לאשר הבקשה לשימוש חורג לצמיתות. 

ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, חן אריאלי 
ואלחנן זבולון. 

 
 



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 28.12.2021 תאריך   10000116791-1 מס' בקשה   66308 מספר תיק 

  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

6 

 

 
  קרקע   קומה: מסעדה   מהות העסק:

 
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
333 מ"ר    30050260 גוש 7081 חלקה 16  עולי ציון 26 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
עולי ציון 26 תל אביב  קן הקוקיה  שם העסק 
אפשטיין 11 תל אביב  גלעד הרפז  מבקש 
עולי ציון 11 תל אביב  קן הקוקיה 26 בע"מ 

פנקס 54 תל אביב  מזרחי יצחק  בעל זכות בנכס 
השקד 10 גבעת שמואל  אינגבר אייל   עורך בקשה 

 
תוכן הבקשה: 

פרסום על פי הוראות תכנית 2530 למסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים 
לצריכה במקום בקומת הקרקע בשטח של 257 מ"ר, מגלריה לאחסנה בשטח של 

26 מ"ר, ומחצר לאזור ישיבה בשטח של 50 מ"ר. סה"כ שטח של 333 מ"ר. תפוסת 
קהל 149 איש. 

 
תיאור המבנה:  

מבנה לשימור בן 2 קומות המכיל בקומת קרקע- חנויות עם גלריות על פי היתר בניה מס' 3/52 
מ-28.5.1981 וצילומי רחוב/אויר. קומה ראשונה - בתיק הבניין לא נמצא היתר בניה למפלס 

זה. 
 

הערות המהנדס:  
 לפי מדיניות שוק הפשפשים מיום 17.7.13: 

 הועדה המקומית רשאית להתיר פתיחת בתי אוכל לאחר פרסום כנדרש לגבי שימוש חורג . 
נקבעה מכסה לפתיחת מסעדות חדשות, בתי אוכל בתי קפה ופאבים ותוגבל לרחובות 

 המסומנים לשם כך בתשריט. 
כ"כ עפ"י המדיניות גודל  מרבי של מסעדה/בית קפה כולל כל המחסנים הנלווים לא יגדל מ-

200 מ"ר. 
 
 

ההחלטה: סעיף 6 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0008 מתאריך 11.05.2022: 

 
 

לאשר הבקשה לפרסום לפי הוראות תכנית 2530 למסעדה לרבות הגשת משקאות 
משכרים לצריכה במקום, עד ליום 31.12.2032. 

ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, חן אריאלי 
ואלחנן זבולון. 

 
 
 
 



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 27.05.2021 תאריך   10000021241-2 מס' בקשה    64477 מספר תיק 

  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

7 

 

 
  קרקע   קומה: מזנון, בית אוכל   מהות העסק:

 
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
91 מ"ר    414-010 גוש 7088 חלקה 23   שלמה 10 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
דרך שלמה 10 תל אביב  עמיתה  שם העסק 
דרך שלמה 12 תל אביב  א. אנד מ. בייקרי בע"מ  מבקש 

דבורה הנביאה 21 כפר סבא  מושון לוי  בעל זכות בנכס 
העליה 62 תל אביב  יפתח ריטוב  עורך בקשה 

 
 מובא לדיון חוזר לצורך בחינת תיקון ההחלטה.

 
תוכן הבקשה: 

שימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה למזנון, בית אוכל 
אחר לרבות משלוחי מזון ללא הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום, 

קונדיטוריה ומרכול בקומת קרקע בשטח של 84 מ"ר, בגלריה בשטח של 7 מ"ר. 
סה"כ שטח של  91 מ"ר.  

 
תיאור המבנה:  

הבניין בן קומה אחת עם גלריה ועל פי תכנית בקשה להיתר בניה משנת- 1990 )לא חתומה וללא 
מספר( לשינוים בחזיתות והתקנה 2 ארובות במסעדה.  

לא נמצא בתיק בנין היתר  בניה מקורי למבנה, לא ידוע ייעודו. 
בתיק בנין קיימות תכניות בקשה  להיתר בניה  משנות -2013, 2014  להחלפת חומר גג )פירוק גג 

אסבסט ( עם הגבהתו לבניין מסחרי.  
לא יצא היתר לבקשה. 

 
הערות המהנדס:  

 עסק חדש.
בעבר התנהל במקום הנ"ל פאב  ללא רישיון עסק ומשנת-2016- עסק לאפיית דברי מאפה ללא 

 רישיון.
 כעת בשנת-2020 הוגשה בקשה להחלפת בעלים, הפחתת שטח ושינוי מהות.

סכום אגרת היתר שימוש חורג 2977 ש"ח . שולמה מקדמה בסה"כ 595.50 ש"ח. יתרה לתשלום 
 2382 ש"ח.

 על פי מפת מדיניות מותרת פעילות באזור עד לשעה 1:00 בלילה.
 

ההחלטה: סעיף 7 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0008 מתאריך 11.05.2022: 

 
לאשר הבקשה לשימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה 

למזנון, בית אוכל, עד ליום 31.12.2027. 

ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, חן אריאלי 
ואלחנן זבולון. 
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