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פרוטוקול החלטות- רישוי עסקים 

1 

 

 

ועדת המשנה לתכנון ובניה – ישיבה: 2022-0010 בתאריך  06.07.2022 

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' 2022-0009 מיום 08.06.2022 –  מאושר.   .1

 2. 3 18519  בית אוכל רוקח ישראל 4

מכירת גלידה ומצרכי מזון  יצא מסדר היום

 באריזות סגורות

 3. 4 61246 10000085869-3 קונדיטוריה ובית קפה ליפקין שחק-

 שטח הנמל 24

 4. 5 69659 10000111352-1 מרכול רבי פנחס 14

 יצא מסדר היום 

 5. 6 66005 10000101146 בית אוכל דיזנגוף 125

 6. 7 11689 10000079727-1 נגריה מסילת ישרים 80

 7. 8 50859 10000125465-1 מכירת פירות וירקות יפת 182

 8. 9 65253 10000065610-1 בית אוכל-מסעדה לינקולן 16

 Ace Autodepot 10000015215-2 24241 10 .9חנות  אלון יגאל 59

 ומוסך לתיקון תקרים

 10. 11 8259 10000089967-1 אפיית ומכירת לחם מסילת ישרים 41

 והכנת בצקים ממולאים

 11. 12 68879 10000128363-1 חניון מעון 23

קהילת סלוניקי   12. 13 65876 10000072745 מרכול

 אטליז 11

 13. 14 3606 10000133598-1 מספרה שינקין 13

 מכון יופי



 עיריית תל אביב יפו       חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
 מנהל הנדסה
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2 

 

 ועדת המשנה לתכנון ובניה – ישיבה: 2022-0010 בתאריך  06.07.2022

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

 אלחנן זבולון סגן ראש העירייה

 רועי אלקבץ  חבר מועצה 

 לא נכחו: דורון ספיר  מ"מ וסגן ראש העירייה 

 אסף הראל  חבר מועצה 

 גל שרעבי דמאיו  המשנה לראש העירייה

 חן אריאלי סגנית ראש העירייה 

 ציפי ברנד סגנית ראש העירייה

 שלמה מסלאווי חבר מועצה

 מיטל להבי סגנית ראש העירייה

  עבד אבו שחאדה  חבר מועצה 

 נכחו ה"ה: אושרת שפי עו"ד ס.בכירה ליועמש מנהלת תחום תכנון ורישוי בניה

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

 ירון קליין מנכ"ל קבוצת אתרים – השתתף בסעיף 3

  אביטל יעקב מנהלת מח רישוי הנדסי לעסקים

  רעיה גוטלויבר מנהלת תחום בכירה רישוי הנדסי לעסקים

  אילנה בורבן מורשת נגישות בכירה

  נטלי כהן ממ בוחנת תוכניות בכירה רישוי עסקים

  שם משולם ממ בוחן תוכניות בכיר רישוי עסקים

  מיכל סלומון בוחנת תוכניות רישוי עסקים

  ירין שריין בוחן תוכניות רישוי עסקים

  מהא מרגייה עוזרת בכירה למרכזת וועדה

  מירבת דלק )חטאב( מנהלת קשרי קהילת העסקים

 נציגים בעלי דעה מייעצת  מלי פולישוק נציגת שר הפנים

 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 

 

תאריך   מס' בקשה    18519 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

3 

 

 
קרקע    קומה: בית אוכל   מהות העסק:

מכירת גלידה ומצרכי מזון באריזות סגורות  

 

 

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

 
49 מ"ר    2051-004 גוש 6635 חלקות   רוקח ישראל 4 

 4,3,280,279,277,272,286
 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
רוקח ישראל 4 תל אביב  מזנון מכבי  שם העסק 

בן יהודה 14 בת ים  אילן סרויה  מבקש 
אבן גבירול 69 תל אביב  עיריית תל אביב-יפו  בעל זכות בנכס 
ארלוזורוב 62 תל אביב  שתיוי מועאד  עורך בקשה 

 

תוכן הבקשה: 

שימוש חורג ממחסן ומלתחה לבית אוכל פנימי במרכז מכבי להכנה והגשת תה 
 וקפה, הכנה ומכירת כריכים, מכירת גלידה ומצרכי מזון באריזות סגורות

בקומת קרקע במחסן ובחדר מלתחה לפי היתר בניה בשטח של 24 מ"ר ואזור ישיבה 
לא מקורה בשטח של 25 מ"ר. סה"כ שטח העסק 49 מ"ר.  

 
תיאור המבנה: 

אזור מגרשי טניס. מבנה שרות בן קומה אחת. מכיל חדר חשמל, מלתחה, מחסן, שירותים 
ומשרד על פי היתר בניה מס'1-920538 מ-15.6.92 . 

 
הערות המהנדס: 

העסק במקום הנ"ל משנת 1989 ברישיון כשימוש חורג בתוקף עד 31.12.2015.  
כעת מבקשים הארכת תוקף השימוש החורג. 

סכום תשלום אגרת שימוש חורג בסך 786 ש"ח. 
קיים אישור מפיקוח על הבניה משנת 2006. 

 

ההחלטה: סעיף 2 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0010 מתאריך 06.07.2022: 

 
 

להוציא מסדר היום לבקשת הוועדה, לשוב ולדון לאחר שיועבר הסבר מפורט בנוגע 
 לבקשה ליו"ר הוועדה.

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

ואלחנן זבולון.  
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פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 

 20.10.2021 תאריך   10000085869-3 מס' בקשה   61246 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

4 

 

 
  קרקע   קומה: קונדיטוריה ובית קפה   מהות העסק:

 

 

 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
353 מ"ר    13040240 גוש 6965 חלקות  1,8  ליפקין שחק-  

שטח הנמל 24  
 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
ליפקין שחק- שטח הנמל 24 תל אביב  מייסון קייזר  שם העסק 

בן יהודה 39 תל אביב  ג'וקס מיסון דו בולנג'ר   מבקש 
תל אביב בע"מ 

יורדי הסירה 1 תל אביב  אוצר מפעלי ים בע"מ  בעל זכות בנכס 
)חכירה( 

משה לוי 11 ראשון לציון  אירמה כראל  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה:  

שימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה לקונדיטוריה ובית 
קפה בקומת קרקע בשטח של 353 מ"ר. 

 
תיאור המבנה: 

  .GIS מבנה בן קומה אחת עפ"י צילומי
לא נמצא היתר בניה מקורי בתיק הבניין ולא ידוע ייעודו.  

בתיק בנין קיים היתר בניה מס' 240229 מ-1.4.04 להחלפת גג אסבסט וחיזוק קונסטרוקצית 
פלדה. ההיתר מתייחס למרבית העסק המבוקש. 

 
הערות המהנדס: 

עסק חדש מ-2020. 
משנת 2002 התנהלו במקום עסקים נוספים ברישיון עסק. 

יש לציין כי לעסק קיים שטח נוסף של 165 מ"ר המשמש למזנון ומרכול שאינו מהווה שימוש 
חורג. סה"כ שטח העסק 518 מ"ר. 

סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג  11,779 ש"ח. 
 

ההחלטה: סעיף 3 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0010 מתאריך 06.07.2022: 

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

 לקונדיטוריה ובית קפה, עד ליום 31.11.2029.

 

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

ואלחנן זבולון.  



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 

 23.01.2022 תאריך   10000111352-1 מס' בקשה   69659 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

5 

 

 
קרקע    קומה: מרכול   מהות העסק:

 

 

 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
26 מ"ר    30100140 גוש 7079 חלקה 20   רבי פנחס 14 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
רבי פנחס 14 תל אביב  סמוק שופ  שם העסק 
רבי פנחס 14 תל אביב  סמוקשופ טי.אל.ווי בע"מ  מבקש 
בוגרשוב 47 תל אביב  קינג ג'ורג' השקעות ונדלן בע"מ  בעל זכות בנכס 

שד' סיני 21 חיפה  יפעה לוי  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה: 

פרסום לפי הוראות תב"ע מס' 2572 למרכול בקומת קרקע בשטח של 26 מ"ר. 
 

תיאור המבנה: 
מבנה חד קומתי שלא נמצא לגביו היתר בניה בתיק בנין. 

 
הערות המהנדס: 

עסק קיים משנת 2020. 
עפ"י מדיניות שימושים לשוק הפשפשים מיום 17.7.2013: 

1. בקומות הקרקע בכל מקום שבו מותר שימוש למסחר לפי התכנית המאושרת יותרו 
בתנאים: שמושי מסחר קמעונאי, בתי אוכל, מזנונים, משרדים ושירותים אישיים, שיקום 

רהיטים, סטודיו לאמנים, ייצור מלאכה זעירה )צורפות, נעליים וכד'(.  
2. על פי התכנית המאושרת רשאית הועדה המקומית להתיר פתיחת בתי אוכל וייצור ומכירת 
מעשי מלאכה זעירה ואומנות אם שוכנעה כי השימוש המבוקש לא יהיה מטרד ולאחר פרסום 

כנדרש בחוק לגבי שימוש חורג )פרסום בלבד ולא כשימוש חורג(. 
בבחינת חו"ד היועמ"ש בדבר מבנים שלא נמצא לגביהם היתר בניה נמצא כי עפ"י צילומי 

תצ"א משנת 1967 המבנה תואם בסביבתו הן בתכסית והן בחומר הבנייה. 
התב"ע החלה על המגרש הינה 2572.  

התב"ע שקדמה לה היא תב"ע  452,479. 
לאחר בחינה נמצא כי ככל הנראה המבנה הוקם עפ"י הוראות התב"עות הנ"ל שככל הנראה 

התירו את שטח וגובה המבנה ותואמות את גבולות קו הבניין.  
המבנה תואם את אופי הסביבה ולמבנים הסמוכים לו.  

מבחינת הדברים ניתן להסיק שהמבנה נבנה כדין. 
ע"פ תשריט התב"ע המקום לא מוגדר כחזית מסחרית. 

 

ההחלטה: סעיף 4 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0010 מתאריך 06.07.2022: 

 
 להוציא מסדר היום לבקשת השרות המשפטי.

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

ואלחנן זבולון. 
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פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 
 

 30.01.2022 תאריך   10000101146 מס' בקשה   66005 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

6 

 

 
מרתף, קרקע    קומה: בית אוכל   מהות העסק:

 

 

 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
40.2 מ"ר    01871250 גוש 7113 חלקה 56   דיזנגוף 125 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
דיזנגוף 125 תל אביב   חנות המבורגר קטנה  שם העסק 
דיזנגוף 255 תל אביב  יואב קלו  מבקש 

אלנבי 67 תל אביב  אלי פז )1994( בע"מ  בעל זכות בנכס 
שדרות סיני 21 חיפה  יפעה לוי  עורך בקשה 

 
תוכן הבקשה: 

בקשה להקלה מתב"ע 2052 א' - מסעדה וצריכת משקאות משכרים בשטח של 
40.20 מ"ר במקום 90 מ"ר כקבוע בתכנית. 

 
תיאור המבנה: 

מבנה מגורים בן 5 קומות מעל קומת קרקע )חנויות בחזית( ומרתף עפ"י היתרי בניה מס' 1261 
מ-1.12.39 ומס' 19-0713 מ-18.7.19 והיתר בניה לארובה משנת 2017. 

 
הערות המהנדס: 

עסק קיים מ-2017. 
הבקשה כוללת: בקומת קרקע-מסעדה בשטח 29 מ"ר. במרתף - מחסן בשטח של 11.2 מ"ר. 

 .סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 1,341 ש"ח
 
 

ההחלטה: סעיף 5 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0010 מתאריך 06.07.2022: 

 
 

 
לאשר בקשה להקלה מתב"ע 2052 א' - מסעדה וצריכת משקאות משכרים, עד 

 ליום 31.12.2026.
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



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

  
 

פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 
 

 22.08.2021 תאריך   10000079727-1 מס' בקשה   11689 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

7 

 

 
קרקע    קומה: נגריה   מהות העסק:

 

 
 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
172.5 מ"ר    3504-080 גוש 6973 חלקה 211   מסילת ישרים 80 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
מסילת ישרים 80 תל אביב  נגריית כהן  שם העסק 
מסילת ישרים 80 תל אביב  שמחה יעקב  מבקש 
מסילת ישרים 80 תל אביב  כהן יעקב   בעל זכות בנכס 

אפרסק 3/47 אשדוד   ורדה חייט  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה: 
שימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה לנגריה בקומת 

קרקע בשטח של 163.5 מ"ר ולחצר לא מקורה בשטח של 9 מ"ר. סה"כ שטח 
העסק 172.5 מ"ר. 

 
תיאור המבנה: 

סככה עם גג אסכורית עפ"י תכנית העסק שהוגשה. 
לא נמצא היתר בניה בתיק הבניין ולא ידוע ייעודו. 

 
הערות המהנדס: 

עסק קיים. 
משנת 1981 מתנהל במקום עם רישיון בשימוש חורג בתוקף עד 31/12/1999 

ומשנת-2014 עם רישיון לשימוש חורג  בתוקף עד - 31/12/2019 . 
כעת מבקשים הארכת תוקף של שימוש החורג. 
סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 5856 ש"ח. 

 
 

ההחלטה: סעיף 6 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0010 מתאריך 06.07.2022: 

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה 
 לנגריה, עד ליום 31.12.2027.

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

ואלחנן זבולון. 
 
 
 
 
 
 
 



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

  
 

פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 
 

 25.01.2022 תאריך   10000125465-1 מס' בקשה   50859 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

8 

 

 
קרקע    קומה: מכירת פירות וירקות   מהות העסק:

 

 

 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
113 מ"ר    3004-182 גוש 8998 חלקה 22   יפת 182 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
יפת 182 תל אביב  ירקות שמש  שם העסק 
יפת 182 תל אביב  הלל אבו שמיס  מבקש 
יפת 182 תל אביב  הלל אבו שמיס  בעל זכות בנכס 

אבן סינא 72 תל אביב  ג'אק סחליה  עורך בקשה 
 

 
תוכן הבקשה: 

שימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה לחנות למכירת 
פירות וירקות )מכירת משקאות קלים( בשטח של 84 מ"ר ובחצר לא מקורה 

בשטח 29 מ"ר. סה"כ שטח העסק 113 מ"ר. 
 

תיאור המבנה: 
המבנה חד קומתי.  

לא נמצא בתיק בנין היתר בניה למבנה הנ"ל. 
 

הערות המהנדס: 
העסק מתנהל במקום משנת 2002 ללא שינויים ברישיון בשימוש חורג בתוקף עד 31.12.2021. 

כעת מבקשים הארכת תוקף שימוש חורג. 
 סכום תשלום אגרת שימוש חורג על סך 3,650 ₪. 

 
ההחלטה: סעיף 7 

ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0010 מתאריך 06.07.2022: 
 

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

 לחנות למכירת פירות וירקות )מכירת משקאות קלים(, עד ליום 31.12.2025.
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 30.08.2021 תאריך   10000065610-1 מס' בקשה    65253 מספר תיק 

  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

9 

 

 
  קרקע   קומה: בית אוכל-מסעדה   מהות העסק:

 
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
140 מ"ר    438-009 גוש 7103 חלקה 146   לינקולן 16 

 
כתובת:  שם:  בעל עניין : 

לינקולן 16 תל אביב  אייבי  שם העסק 
יעקב מוזיר 5 תל אביב  דוקטור יותם  מבקש 

ראול ולנברג 18 א' תל אביב  ריאליטי קרן השקעות II, שותפות מוגבלת  בעל זכות בנכס 
לשם 1, פארק תעשיה קיסריה  קיסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות 

ת.ד 4294 קיסריה  )2000( בע"מ 
אפרסק 3 אשדוד  ורדה חייט   עורך בקשה 

 

דיון חוזר לבקשת בעלי העסק לצורך קיצור תקופת השימוש החורג עד ליום 
 .31.12.2024

 

תוכן הבקשה: 
שימוש חורג ממשרדים בהיתר במבנה בזק בהיתר לבית אוכל - מסעדה- מקום 

הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו לרבות הגשת משקאות 
משכרים לצריכה במקום בקומת קרקע בשטח של 140 מ"ר. 

 
תיאור המבנה: 

הבנין מיועד למברקה ומרכזות טלפון נמצא בפינת רחובות לינקולן וסעדיה גאון מורכב מ-2 
אגפים מעל 2 קומות מרתף משותף על פי היתר בניה מס' 737 מ-11/03/75.  

על פי ההיתר:  
אגף שפונה לרח' סעדיה גאון שבו מתנהל העסק בן 9 קומות המכיל: בקומת קרקע- שטח מיועד 

לחנייה )שטח בנוי(, מטבח, חדר אוכל, ומשרדים  ובקומות העליונות- אולמות מרכזת טלפון 
אוטומטי.  אגף שפונה לרח' לינקולן בן קומה אחד המכיל: משרדים, מלתחות ושירותים. 

 
הערות המהנדס: 

העסק חדש שמתנהל במקום משנת-2018. 
יש לציין שמשנת-2012 במקום הנ"ל התנהל בית אוכל להכנה והגשת כריכים בשטח של 129 
מ"ר שאושר ע"י ועדת המשנה לתכנון ולבניה בתוקף עד-31/12/2017 אך היתר לשימוש חורג 

לא יצא כי העסק נסגר.  
על פי מפת מדיניות מותרת פעילות במקום עד חצות. 

 סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 4580 ₪.
 

ההחלטה: סעיף 8 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0010 מתאריך 06.07.2022: 

 
לאשר הבקשה לקיצור תקופת השימוש החורג  ממשרדים בהיתר במבנה בזק 

בהיתר לבית אוכל מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים, עד ליום 31.12.2024, 
 לבקשת המבקשים.

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

ואלחנן זבולון.  



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 19.12.2021 תאריך   10000015215-2 מס' בקשה   24241 מספר תיק 

  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

10 

 

 
קרקע    קומה:   חנות Ace Autodepot ומוסך לתיקון מהות העסק:

תקרים  

 

 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
6,071.38 מ"ר    5330440 גוש 7108 חלקה 1  אלון יגאל 59  

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
אלון יגאל 59 תל אביב   Ace Autodepot שם העסק 

פלטון 5 ראשון לציון  אוזנה יצחק  מבקש 
שפירא צבי הרמן 2 ראשון לציון  אייס קפיטל קמעונאות בע"מ 

אבן גבירול 69 תל אביב  אגף הנכסים  בעל זכות בנכס 
אריה שנקר 13 ראשון לציון  חלקה 1 בגוש 7108 בע"מ 

דיזנגוף 205 תל אביב  נבון גבריאל  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה: 
שימוש חורג מבניין תעשיה בהיתר לחנות ומוסך בקומת הקרקע בשטח של 

2,354.78 מ"ר, סככה בשטח 14.95 מ"ר,  חצר כניסה מקורה בשטח של 39.88 מ"ר 
ושטח חיצוני לשימוש חניה בשטח 3202.87 מ"ר. סה"כ שטח העסק 6,071.38 

מ"ר. 
 

תיאור המבנה: 
בניין תעשיה בן קומה אחת עם יציע ומקלט צמוד למבנה המכיל: בקומת קרקע-אולם, מחסן 
חלפים , חדר חשמל, שירותים  . בגלריה- משרדים, שירותים וחדר הלבשה על פי היתרי בניה 

מס' 522 מ-19.09.1977 ומס' 4/34 מ-25.09.1984.                 
 

הערות המהנדס: 
עסק קיים משנת 1998 עם רישיון בשימוש חורג בתוקף עד-31/12/2020. 

מבקשים הארכת תוקף שימוש חורג ותוספת פריט. 
 סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 71,788.5 ₪. 

 
ההחלטה: סעיף 9 

ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0010 מתאריך 06.07.2022: 
 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג מבניין תעשיה בהיתר לחנות ומוסך בקומת הקרקע, 
 עד ליום 31.12.2027.

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

ואלחנן זבולון. 
 
 
 
 
 
 



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 30.11.2021 תאריך   10000089967-1 מס' בקשה   8259 מספר תיק 

  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

11 

 

 
קרקע    קומה: אפיית ומכירת לחם    מהות העסק:

והכנת בצקים ממולאים  

 

 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
98 מ"ר    3504-041 גוש 6971 חלקה 4  מסילת ישרים 41 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
מסילת ישרים 41 תל אביב  מאפיית מרכז אסיה  שם העסק 
מסילת ישרים 41 תל אביב  אברהם פנחסוב  מבקש 

סוקולוב 4-2 חולון  גיורא צרקוב  בעל זכות בנכס 
הירשנברג 12 תל אביב  ולנטינה סטולבון  עורך בקשה 

 
תוכן הבקשה: 

שימוש חורג ממגורים בהיתר לאפיית ומכירת לחם והכנת בצקים ממולאים 
לצורך מכירה במקום בקומת הקרקע בשטח של 98 מ"ר. 

 
תיאור המבנה: 

מבנה בן קומה אחת מעל הקרקע מיועד למגורים ע"פ היתר בניה מס' 5-230179  -23.3.2003. 
 

הערות המהנדס: 
העסק במקום הנ"ל משנת 1997 ואושר בשימוש חורג עד לתאריך 31.12.2021.  

כעת מבקשים הארכת תוקף שימוש חורג. 
בבניין הנ"ל מתנהל עסק נוסף למכירת פירות וירקות בקומת הקרקע )ת.ר 60795( עם רישיון 

בשימוש חורג עד לשנת 2021.  
אין מגורים במבנה הנ"ל. 

 סכום אגרת שימוש חורג 3,196 ₪.
 

ההחלטה: סעיף 10 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0010 מתאריך 06.07.2022: 

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג ממגורים בהיתר לאפיית ומכירת לחם והכנת בצקים 
 ממולאים לצורך מכירה במקום, עד ליום 31.12.2026.

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

ואלחנן זבולון. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 27.01.2022 תאריך   10000128363-1 מס' בקשה   68879 מספר תיק 

  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

12 

 

 
קרקע    קומה: חניון   מהות העסק:

 

 

 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
769 מ"ר    37610230 גוש 7051 חלקה 78  מעון 23  

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
מעון 23 תל אביב  חניון פלורנטין  שם העסק 

דגניה 19 חולון  אמיר פלס  מבקש 
הדסה 18 ראשון לציון  ציון דואק 

זמיר 7 אלעד  פני וייס  בעל זכות בנכס 
ת.ד 62300 תל אביב  אלרואי כהן  עורך בקשה 

 
תוכן הבקשה: 

שימוש חורג ממגרש פתוח לחניון עבור 31 כלי רכב בשטח של 769 מ"ר. 
 

הערות המהנדס: 
עסק קיים מ-2020. 

 סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 25,661 ₪.
 

ההחלטה: סעיף 11 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0010 מתאריך 06.07.2022: 

 
 

 לאשר הבקשה לשימוש חורג ממגרש פתוח לחניון, עד ליום 31.12.2023.
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 12.08.2021 תאריך   10000072745 מס' בקשה   65876 מספר תיק 

  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

13 

 

 
קרקע    קומה: מרכול   מהות העסק:

אטליז  

 

 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
56 מ"ר    08500110 גוש 6625 חלקה 1050   קהילת סלוניקי 11 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
קהילת סלוניקי 11 תל אביב  סוד הבשר  שם העסק 

אהרון בוקסר נס ציונה  אורן ליפשיץ  מבקש 
קהילת סלוניקי 11 תל אביב  זלמן זכריה  בעל זכות בנכס 

בורלא 17 ראשון לציון  יסמין טהרני  עורך בקשה 

 
תוכן הבקשה: 

שימוש חורג מאולם תעשיה בהיתר למרכול ואטליז בקומת הקרקע בשטח של 56 
מ"ר. 

 
תיאור המבנה: 

מבנה תעשיה בן 4 קומות מעל קומת חניון ומקלט עפ"י היתרי בניה מס' 2/4 מ-10.4.86, מס' 
2/42 מ-31.7.86 ומס' 2/55 מ-16.4.87. 

 
הערות המהנדס: 

עסק קיים מ-2018.  
משנת 2014 במקום התנהל מרכול עם אטליז. 

 סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 1,848 ₪.
 

ההחלטה: סעיף 12 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0010 מתאריך 06.07.2022: 

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג מאולם תעשיה בהיתר למרכול ואטליז עד ליום 
.31.12.2032 

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

ואלחנן זבולון.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 28.02.2022 תאריך   10000133598-1 מס' בקשה   3606 מספר תיק 

  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

14 

 

 
קרקע    קומה: מספרה   מהות העסק:

 מכון יופי  

 

 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
57 מ"ר    18-013 גוש 6933 חלקה 46   שינקין 13 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
שינקין 13 תל אביב  בלאק שיפ  שם העסק 
שינקין 13 תל אביב  לביא עובדיה  מבקש 

אליהו חכים 11 תל אביב  פרנקל יעקב  בעל זכות בנכס 
האורנים 38 רמת אפעל  ארידור יורם 

קיבוץ גלויות 10 הוד השרון  עמיר אורה 
דיזנגוף 205 תל אביב  גבריאל נבון  עורך בקשה 

 
תוכן הבקשה: 

שימוש חורג ממגורים בהיתר למספרה, מכון יופי בקומת קרקע בשטח של 57 
מ"ר. 

 
תיאור המבנה: 

מבנה בן קומה אחת עם חנויות בחזית המבנה ומגורים בחלק האחורי עפ"י היתר בניה מספר 
712 מתאריך 29/07/1937. 

 
הערות המהנדס: 

עסק חדש, מתנהל במקום משנת-2021. 
משנת 1975  במקום הנ"ל  התנהל עסק של מספרה, טיפול ברגליים עם רישיון ללא שימוש 

חורג. 
כעת מבקשים תוספת שטח, החלפת בעלים ותוספת פריט. 

בשטח נוסף של 21 מ"ר בחזית המבנה, מתנהל קיוסק - מכירת קפה בטיק אווי  -שאינו מהווה 
שימוש חורג. 

 סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 1,902 ₪.
 

ההחלטה: סעיף 13 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0010 מתאריך 06.07.2022: 

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג ממגורים בהיתר למספרה, מכון יופי, עד ליום 
.31.12.2032 

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

ואלחנן זבולון. 
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