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ועדת המשנה לתכנון ובניה – ישיבה: 2022-0006 בתאריך  06.04.2022 

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' 2022-0005 מיום 16.03.2022 –  מאושר.   .1

 2. 3 62109 10000059680 מסעדה אלנבי 48

 3. 4 28411 2693583968-1 חניון אלנבי 25

מובא לדיון מחוץ לסדר 
 היום
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פרוטוקול החלטות- רישוי עסקים 
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 ועדת המשנה לתכנון ובניה – ישיבה: 2022-0006 בתאריך  06.04.2022

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

 
 השתתפו ה"ה: ליאור שפירא יו"ר הוועדה

 

 

 

 

 

 

 

המשנה לראש העירייה   חברי הועדה: גל שרעבי דמאיו 

 חן אריאלי סגנית ראש העירייה 

 אלחנן זבולון סגן ראש העירייה

 לא נכחו: דורון ספיר  מ"מ וסגן ראש העירייה 

 אופירה יוחנן וולק  חברת מועצה

חבר מועצה    אסף הראל 

 רועי אלקבץ  חבר מועצה 

 ציפי ברנד סגנית ראש העירייה

 שלמה מסלאווי חבר מועצה

 מיטל להבי סגנית ראש העירייה

  עבד אבו שחאדה  חבר מועצה 

 נכחו ה"ה: אודי כרמלי מהנדס העיר – לא השתתף בסעיף 2

 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

 מרכזת וועדה מירי אהרון מרכזת ועדות רעס לשח ופרגודים

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

 
  21.06.2021 תאריך    10000059680 מס' בקשה    62109 מספר תיק 

  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

3 

 

 
  קרקע   קומה:   מסעדה  מהות העסק:

 
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
40 מ"ר    4-048 גוש 6915 חלקה 30  אלנבי 48 

 
כתובת:  שם:  בעל עניין : 
אלנבי 48 תל אביב  אסמבלאז'  שם העסק 

פינסקר 44 תל אביב  בנבנישתי דורון   מבקש 
פינסקר 44 תל אביב  אלנבי 48 אחזקות בע"מ  בעל זכות בנכס 
פינסקר 44 תל אביב  רב אורדור השקעות בע"מ 
אפרסק 3/47 אשדוד  ורדה חייט   עורך בקשה 

 
מובא לדיון חוזר לצורך תיקון החלטה: 

תוכן הבקשה: 

שימוש חורג מחצר עורפית של בניין ל-13 מקומות ישיבה למסעדה בקומת קרקע 
בשטח של 40 מ"ר. 

 
תיאור המבנה: 

בניין לשימור בן 3 קומות המכיל: בקומת הקרקע מסחר וביתר הקומות מגורים עפ"י היתר 
שינויים משנת 1926 ו1947 והיתר מספר 747 מתאריך 26/12/63.  

בחצר קיים מבנה המשמש את העסק עבור מחסן ושירותים ומופיע בהיתר בניה מספר 512 
משנת 1967. 

 
הערות המהנדס: 

עסק חדש משנת 2020 . 
יש לציין שלעסק קיים שטח נוסף של 71 מ"ר במסחר בהיתר, עם 17 מקומות ישיבה, שאינו 

מהווה שימוש חורג.  
סה"כ שטח העסק 111 מ"ר.  סה"כ מקומות ישיבה 30.  

בשנת 2003 התנהל במקום פאב, בשטח המסחרי בלבד, ברישיון עד שנת 2013.  
אציין שהוגשה בקשה להיתר שימוש חורג מקומות המגורים ליחידות אירוח בתר 69207. 

 

ההחלטה: סעיף 2 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0006 מתאריך 06.04.2022: 

 
לאחר שמיעת מבקש ההיתר וב"כ, הועדה מחליטה לבטל את החלטת ועדת 

המשנה מיום 16.02.2022 ולא לאשר הבקשה לשימוש חורג מחצר עורפית ל-13 
מקומות ישיבה למסעדה וזאת לאור ההפרה של מבקש ההיתר את ההחלטה מיום 

16.02.2022 שהתקבלה לאחר שמבקש ההיתר נתן את הסכמתו לתנאים שנקבעו 
בה. 

ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, גל שרעבי דמאיו, חן אריאלי ואלחנן 
זבולון.  



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 

  28/08/2019 תאריך    2693583968-1 מס' בקשה    28411 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

4 

 

 
  קרקע   קומה:   חניון  מהות העסק:

 
 

שטח העסק:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
1,804 מ"ר    4-025/0 גוש 6910 חלקה 71  אלנבי 25 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
אלנבי 25 תל אביב  שם העסק  חניון מוגרבי 
חבצלת 8 צור יגאל  מבקש  אי פי אי ישראל חניה ובקרה )1999( בע"מ 
בעל זכות בנכס  קולנוע מוגרבי א' בע"מ  אלנבי 25 תל אביב 

קוסובסקי 44 תל אביב  עורך בקשה  דן מרום 
 

מובא לדיון חוזר מחוץ לסדר היום לבקשת השרות המשפטי בהסכמת יו"ר 
הוועדה. 

 
תוכן הבקשה:  

חניון במגרש ששטחו  1,804 מ"ר ל-53 כלי רכב +3 מקומות לנכים. 
 

תיאור המבנה: 
מגרש ריק בצומת הרחובות אלנבי, בן יהודה, פינסקר. 

 
הערות המהנדס: 

העסק קיים משנת 1992 עם רישיון ללא שימוש חורג עד לתאריך 31.12.2009.  
בשנת 2014 הוגשה בקשה לשימוש חורג וועדת ערר מיום 13.6.2016 החליטה: 

"לאחר ששמענו את הצדדים אנו סבורים כי נכון יהיה לאשר את הבקשה לשימוש חורג 
לתקופה של חמש שנים מיום הגשת הבקשה 1.9.2014 קרי עד ליום 31.8.2019 או עד להגשת 

היתר בניה מתוקף תכנית שתאושר, המוקדם מבין השניים. אנו סבורים כי תקופה זו משקפת 
את משך הזמן הסביר לקידום תכנון ומימוש זכויות הבניה כפי שיאושרו בפועל ומאפשרות 

ניצול המגרש בתקופת הביניים באופן סביר." 
 

מבקשים הארכת תוקף שימוש חורג והקטנת שטח לעסק הקודם )שטח בעבר היה 2030 מ"ר(. 
אגרת בקשה לשימוש חורג בסה"כ-59,387 ש"ח. 

 

ההחלטה: סעיף 3 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0006 מתאריך 06.04.2022: 

 
לאשר הבקשה לשימוש חורג לחניון עד ליום 31.12.2025, בהתאם לחוות דעת 

השרות המשפטי, בכפוף לדרישות מהנדס העיר ובתנאי שלא תותר כניסה ו/או 
 יציאה לרחוב אלנבי וכי תפעול החניון יעשה דרך רחוב פינסקר בלבד.

 
ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, גל שרעבי דמאיו, חן אריאלי 

ואלחנן זבולון. 
 


