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 רישוי עסקים -פרוטוקול החלטות

 

 17.08.2022בתאריך   2022-0013ישיבה:  –ועדת המשנה לתכנון ובניה 

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

 

 

 

 

 

 

 

תיק  עמוד מס'

 רישוי

בקשה  מס'

 מקוונת

 כתובת השימוש המבוקש

 מאושר.  – 03.08.2022מיום  2022-0012אישור פרוטוקול מס'  .1

2. עריכת משחקי כדורגל  10000106918 64387 3 
 ואירועי ספורט, קיוסק

106בן צבי   

3.  4 70268 2-10000110930 145הירקון  מסעדה   

4.  5 68957 2-10000134005 4יהודה מרגוזה  מסעדה   

5. בית מלון, מסעדה, מתחם  10000043485 70375 6 
 ספא, ג'קוזי ופאב

8לבונטין   

6.  8 65690 4-10000104478 56לח"י  שטיפת מכוניות ידנית   

7. 12בית אשל  מזנון, בית אוכל  52721 9   

8.  11 69659 1-10000111352 14רבי פנחס  מרכול   

9.  12 66951 1-10000091936 מופעים מקום לעריכת  
וירידים במבנה קבע, 

 מסעדה

9יפו   

10.  13 27304 4-10000059612 א' 64שד' הר ציון  מכירת כלי רכב   
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 רישוי עסקים -פרוטוקול החלטות

2022.08.17  בתאריך 0013-2022: ישיבה – ובניה לתכנון המשנה ועדת  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ה"ה השתתפו  יו"ר הוועדה ליאור שפירא 

:הועדה חברי וולק יוחנן אופירה    חברת מועצה 

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי

:נכחו לא  

 

  ייההעיר ראש וסגן מ"מ  ספיר דורון

 חבר מועצה   הראל אסף

 המשנה לראש העירייה  גל שרעבי דמאיו

 חבר מועצה   רועי אלקבץ

ברנד ציפי העירייה ראש סגנית   

 חבר מועצה שלמה מסלאווי

להבי מיטל ייההעיר ראש סגנית   

  מועצה חבר  עבד אבו שחאדה 

:ה"ה נכחו  

 

 מהנדס העיר אודי כרמלי

 משנה ליועמש דיני תכנון בניה  עו"ד אוזן-הראלה אברהם

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

 מנהלת מח רישוי הנדסי לעסקים אביטל יעקב 

 מנהל תחום בכיר עסקי לילה יובל פלג 

 ממונה אכיפה רישוי ותביעות לירון כלימי 

 מנהלת קשרי קהילת העסקים מירבת דלק )חטאב( 

ת מייעצ דעהנציגים בעלי  פולישוק מלי  הפנים שר נציגת   

ופרגודים לשח רעס ועדות מרכזת מירי אהרון מרכזת וועדה  

 עוזרת למרכזת וועדה דניאל שרון עוזרת למרכזת וועדה
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 

 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  64387
 מקוונת:

תאריך  10000106918
 הגשה:

25.11.2021 

 
 מהות העסק:

 
 עריכת משחקי כדורגל ואירועי ספורט

 קיוסק
 קרקע קומה:

 

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

 מ"ר  48,629 30001060 1,2,3ות חלק 6987 גוש  106בן צבי 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 106בן צבי  מועדון הכדורגל מכבי תל אביב שם העסק

 תל אביב 106בן צבי  מועדון הכדורגל מכבי תל אביב מבקש
 אביבעיריית תל  בעל זכות בנכס

 חוכרים: מועדון הכדורגל מכבי תל אביב
 תל אביב 69אבן גבירול 

 תל אביב 106בן צבי 
 תל אביב 48ברודצקי  מוטי בנימין בודק עורך בקשה

 

 תוכן הבקשה:

שימוש חורג ממגרש פתוח לעריכת משחקי כדורגל ואירועי ספורט, אימונים 
וממבנים שלא נמצא לגביהם מ"ר  46,977ותחרויות תחת כיפת שמיים בשטח של 

היתר בניה לקיוסק, משרדים, אחסנה, שירות, הדרכה, אימונים וכושר, טיפולים 
.מ"ר 1,652טריבונות ,חנות מזכרות וטכני בשטח של  2ועיסוי,   

.איש 494מ"ר. תפוסת קהל מקסימלית עד  48,629סה"כ שטח המבוקש   
 

:תיאור המבנה  
.וטריבונות שלא נמצא לגביהם היתר בניה בתיק בניהמבנים וסככות  39מגרש פתוח הכולל   

.המבנים כוללים: מבני בטון, מבני עץ, מכולות וטריבונות )יציעים(  
 

:הערות המהנדס  
.31.12.21ופועל בהיתר שימוש חורג בתוקף עד  2010העסק קיים משנת   

.התקבלה תכנית בטיחות 30.12.21-ב  
ש"ח. 124,559סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג   

 

 2ההחלטה: סעיף 
 :17.08.2022 מתאריך 2022-0013' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

ארכת תוקף שימוש חורג לתכנית ממגרש פתוח לעריכת משחקי הלאשר הבקשה ל
כדורגל ואירועי ספורט, אימונים ותחרויות תחת כיפת השמיים , וממבנים שלא 

אחסנה, שירות, הדרכה, אימונים נמצא לגביהם היתר בניה לקיוסק, משרדים, 
.31.12.2032טריבונות,  חנות מזכרות וטכני, עד ליום  2וכושר טיפולים ועיסוי,   

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



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

  

4 

 

 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 

 

מספר תיק 
 רישוי:

בקשה מס'  70268
 מקוונת:

תאריך  2-10000110930
 הגשה:

22.05.2022 

 
 מהות העסק:

 
 מרתף תחתון קומה: מסעדה

 

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

 מ"ר  55 3311-024 5ה חלק 6967 גוש 145הירקון 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 145הירקון  בינגו בורגר  שם העסק

 טראקס תל אביבנונונו  מבקש
 מריה פט

 תל אביב 145הירקון 
 רעננה 9המרד 

 בני ברק 24לח"י  אפדור בע"מ בעל זכות בנכס
 רמת גן 5שוהם  שני אדרעי עורך בקשה

 
 תוכן הבקשה: 

שימוש חורג מכיתות לימוד בהיתר למסעדה במפלס הטיילת )מפלס מרתף תחתון 
 מ"ר. 55( בשטח של 2.75בהיתר+

 
 תיאור המבנה:

 בית מלון קראון פלאזה המכיל: 
חניות אולם  -במרתף התחתון מקלטים, חדרי משרדים, מסעדה וכיתת לימוד, במרתף העליון

מתאריך  250726אירועים וחדר אוכל, ביתר הקומות חדרי מלון עפ"י היתר בניה מס' 
02.11.2005. 

 
 הערות המהנדס:
 . 2021עסק חדש משנת 

 .בעבר התנהלה במקום חנות גלישה
הבקשה הינה בתחום המבנים הפטורים מאישור הוולחוף כפי שנקבע ע"י מליאת הוולחוף 

 .2013והרחבתה בשנת  2004בדצמבר 
 

 3ההחלטה: סעיף 
 :17.08.2022 מתאריך 2022-0013' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

.לאשר הבקשה לשימוש חורג מכיתות לימוד בהיתר למסעדה, לצמיתות  

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

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  68957
 מקוונת:

תאריך  2-10000134005
 הגשה:

14.02.2022 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מסעדה

 

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

 מ"ר  78 3005-007 88ה חלק 7071 גוש 4יהודה מרגוזה 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 4יהודה מרגוזה  פיתה פיתה שם העסק

 תל אביב 28שרירא גאון  מעיין טרשתי מבקש
 תל אביב 132שד' ירושלים  שלום לוזון בעל זכות בנכס

 מכבים רעותמודיעין  6/2ענבר  ארז גיאת עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:

למסעדה לרבות משקאות  2572בתב"ע מס'  10.1פרסום עפ"י הוראת סעיף 
 מ"ר. 78-משכרים בקומת קרקע וגלריה בשטח כ

 
 תיאור המבנה:

 .29/09/94-מ 5-940727מבנה בן קומה אחת המכיל חנויות על פי היתר בניה להחלפת גג מס' 
 לא נמצא היתר בניה מקורי בתיק בנין.

 
 הערות המהנדס:

 .02.2021-עסק המתנהל במקום מ
העסק נמצא באזור שוק הפשפשים שעל פי מדיניות הועדה המקומית לתכנון ובניה חל איסור 

 על פתיחת בתי אוכל חדשים בו.

 
בבחינת חוו"ד היועמ"ש בדבר מבנים שלא נמצא לגביהם היתר בניה נמצא כי עפ"י צילומי 

 בסביבתו הן בתכסית והן בחומר הבנייה.המבנה תואם  1967תצ"א משנת 
 . 2572התב"ע החלה על המגרש הינה 
. לאחר בחינה נמצא כי המבנה הוקם עפ"י הוראות התב"ע 452התב"ע שקדמה לה היא תב"ע 

קומות באזור זה, בעוד המבנה הנו מבנה חד קומתי והינו תואם את  3הנ"ל שהתירה בניה עד 
קומת הקרקע מכילה חנויות.  –המצוין מעלה  1994יה משנת גבולות קו הבניין. לפי היתר הבנ

בעלי חזית  6-ו 4, 2, מדובר במבנה טורי על פני יהודה מרגוזה GISכמו כן , מבחינה במערכת 
אחידה , קומת הקרקע במבנים הנ"ל הנה מסחרית ומכאן ניתן להסיק כי המבנה תואם את 

 אופי הסביבה ולמבנים הסמוכים לו.
 ם ניתן להסיק שהמבנה נבנה כדין.מבחינת הדברי

 

 4ההחלטה: סעיף 
 :17.08.2022 מתאריך 2022-0013' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
מאחר ולא התקבלו התנגדויות לפרסום והשימוש המבוקש לא מהווה מטרד 

בתב"ע מס'  10.1לסביבתו, הועדה מחליטה לאשר הבקשה עפ"י הוראת סעיף 
.31.12.2031משקאות משכרים, עד ליום למסעדה לרבות  2572  

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

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  70375
 מקוונת:

תאריך  10000043485
 הגשה:

26.10.2021 

 
 מהות העסק:

 
מסעדה, מתחם ספא, ג'קוזי  בית מלון,

 ופאב
מרתף, קרקע,  קומה:

 א', ב', ג', גג

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

 מ"ר  2,117 00450080 24ה חלק 7442 גוש 8לבונטין 

 
 כתובת: שם: בעל עניין :

 תל אביב 8לבונטין  מלון גן החשמל שם העסק
 מלון גן החשמל בע"מ מבקש

 טל גורדון
 תל אביב 8לבונטין 

 סביון 4הגיא  מיכאל ורבקה קופילוב בעל זכות בנכס
 תל אביב 14יוסף קארו  יפתח ארד עורך בקשה

 
 תוכן הבקשה:

חדרי אירוח, מסעדה,  35שימוש חורג ממסחר ומשרדים בהיתר לבית מלון בן 
הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום. הבקשה -מתחם ספא, ג'אקוזי ופאב

כוללת: מאגר מים, פתיחת פיר ארובה למנדף, פירי חשמל, פירי בריכה, להיתר 
פירי אינסטלציה ומיזוג אוויר, פתיחת פתחי אוורור ושחרור עשן וחדר טרפו 

ס"מ הגבהה מבטון  50מ' מחדר טרפו ) 5)שנאים( והגבהת ריצפת חדר למרחק 
 איש. 266מ"ר. תפוסת קהל מקסימלית  2,117וקלקר(. סה"כ שטח לשימוש חורג 

 
 תיאור המבנה:

 קומות מרתף הכולל: 2קומות מעל  4מבנה למסחר ומשרדים בן 
 מקלט, חניון וחדרים טכניים. -( -2ק.מרתף תחתון )

 חניון וחדרים טכניים. -( -1ק.מרתף עליון )
 שטח מסחר, לובי, רמפת ירידה למרתפי חניה. -ק.קרקע

 משרדים. -קומות עליונות 
 חדרי מכונות מעלית. -חלל גג )רעפים( 

 .15.6.05-מ 250447ומס'  7.9.92-מ 5-920724עפ"י היתר בניה מס' 
 

 הערות המהנדס:
 .2021-עסק חדש מ

 תיאור המלון:
מחניות, אחסנה וחדרים טכניים בהיתר למכון ספא, משרדים וחדרי  -( -2ק.מרתף תחתון )

 מ"ר. 659שירות. בשטח של 
ים טכניים בהיתר למשרדים, מטבח, אחסנה, תאי שירותים מחניות וחדר -( -1ק.מרתף עליון )

מ"ר לא מהווים  289מ"ר. חלק מחניון וחדרים טכניים בשטח של  386וחדר מפוחים. בשטח של 
 שימוש חורג.

ממסחר בהיתר ללובי קבלה, מסעדה ואזור הגשה, מחסנים, חדרי שירות, ושטח לא  -ק.קרקע
 מ"ר שלא מהווה שימוש חורג. 593מקורה של חצר מנוחה ומשק בשטח של 

 מ"ר. 1,072ממשרדים בהיתר לחדרי אירוח בשטח של  -קומות א,ב,ג 
 מ"ר שלא מהווה שימוש חורג. 347חללים טכניים בשטח של  -חלל גג )רעפים( 

 מ"ר. 3,346סה"כ שטח העסק 
 
 התקבל עבור המלון סקר הערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים. 17.3.21-ב

 מקומות חניה. 8ור התקבל הסדר עב
₪. 65,581סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג   
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 5ההחלטה: סעיף 

 :17.08.2022 מתאריך 2022-0013' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת
 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג ממסחר ומשרדים לבית מלון, מסעדה, מתחם ספא, 

.31.12.2046 הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום, עד ליום-ג'אקוזי ופאב  

 

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

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  65690
 מקוונת:

תאריך  4-10000104478
 הגשה:

14.12.2021 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: שטיפת מכוניות ידנית

 

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

 מ"ר  157 3843-056 2ה חלק 6137 גוש  56לח"י 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 56לח"י  שיטפון של ניקיון שם העסק

 תל אביב 22אביטל  חיים אנקרי מבקש
 תל אביב 4נתיבות  מאיר כהן בעל זכות בנכס

 גבעת שמואל 10השקד  אינגבר אייל עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
שימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה לשטיפת מכוניות 

מ"ר ובחצר לא מקורה בחזית במבנה )אזור  111ידנית בקומת קרקע בשטח של 
 מ"ר. 157מ"ר. סך כל השטח  46המתנה( בשטח של 

 
 תיאור המבנה:

 .2כניסה מרח' נתיבות 
 ותכנית שהוגשה.  GISהמבנה בן קומה אחת על פי תמונות 

 לא נמצא תיק בנין, לא ידוע יעוד של המבנה.
 

 הערות המהנדס:
 . 2021-מדובר בעסק חדש המתנהל במקום משנת

ל במקום הנ"ל התנהל עסק של התקנת אביזרים בכלי הרכב בשטח ש 2014 -יש לציין שמשנת
 .31/12/2020-מ"ר עם רישיון לשימוש חורג בתוקף עד 70

 כעת מבקשים שינוי מהות ותוספת שטח.
 ש"ח. 5,239סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 

בבחינת חו"ד היועמ"ש בדבר מבנים שלא נמצא לגביהם היתר בניה ניתן לראות תצלומי תצ"א 
 ואילך. 1967-משנת

 ותואם בסביבתו הן בתכסית והן בחומר הבניין. 1967-משנתניתן להבחין כי המבנה לא השתנה 
 .1996-משנת 2620התב"ע החלה על המגרש הינה 

 המבנים הבנויים בחלקה מסומנים בתשריט התוכנית להריסה.
 ב'. 2215ניתן לראות את המבנה בתשריט תב"ע שקדמה לה מס' 

 
 

 6ההחלטה: סעיף 
 :17.08.2022 מתאריך 2022-0013' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה 
.31.12.2026לשטיפת מכוניות ידנית, עד ליום   

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

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  52721
 מקוונת:

תאריך  
 הגשה:

 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מזנון, בית אוכל

 

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

 מ"ר  125.7 3340-012 67 חלקה 7071 גוש 12בית אשל 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 12בית אשל  יאפא כנאפה שם העסק

 שחאדה אבו שחאדה מבקש
 פרח אבו נג'ם

 תל אביב 5עזה 
 

 חולון 19מנחם בגין  סיון גרבי בעל זכות בנכס
 תל אביב 2בן צבי  אברהים אבו שחאדה עורך בקשה

 
 תוכן הבקשה:

למזנון בקומת קרקע בשטח של  2572בתכנית  10.1פרסום על פי הוראת סעיף 
 מ"ר. 125.7

 
 תיאור המבנה:

 .GISמבנה בן קומה אחת לפי מפות 
 לא נמצא היתר בניה מקורי למבנה הנ"ל בתיק הבניין.

 .10.9.1990מתאריך  5-76קיים היתר בניה מילולי לשינויים בבניין שמספרו
 

 הערות המהנדס:
 עסק חדש.

 בעבר התנהל במקום עסק למכירת רהיטים עם רישיון לצמיתות.
שלא נמצא לגביהם היתר בניה נמצא כי עפ"י צילומי בבחינת חוו"ד היועמ"ש בדבר מבנים 

 המבנה תואם בסביבתו הן בתכסית והן בחומר הבנייה. 1967תצ"א משנת 
קומות מלאות כולל קומת  3הגובה יהיה עד  1995משנת  2572התב"ע החלה על המגרש הינה 

 קרקע.  
 . 1964משנת  452התב"ע שקדמה לה היא 

לאחר בחינה נמצא כי המבנה הוקם עפ"י הוראות התב"ע הנ"ל שהתירה את שטח וגובה המבנה 
 על פי זכויות הבניה והינו תואם את גבולות קו הבניין. 

 מבחינת הדברים ניתן להסיק שהמבנה נבנה כדין.  
 

 :17.7.2013עפ"י מדיניות שימושים לשוק הפשפשים מיום 
. בקומות הקרקע בכל מקום שבו מותר שימוש למסחר לפי התכנית המאושרת יותרו 1

בתנאים: שימושי מסחר קמעונאי, בתי אוכל, מזנונים, משרדים ושירותים אישיים, שיקום 
 רהיטים, סטודיו לאמנים, ייצור מלאכה זעירה )צורפות, נעליים וכד'(. 

ת להתיר פתיחת בתי אוכל וייצור ומכירת . על פי התכנית המאושרת רשאית הועדה המקומי2
מעשי מלאכה זעירה ואומנות אם שוכנעה כי השימוש המבוקש לא יהיה מטרד ולאחר פרסום 

 כנדרש בחוק לגבי שימוש חורג )פרסום בלבד ולא כשימוש חורג(.
 

הבקשה הינה בתחום המבנים הפטורים מאישור הוולחוף כפי שנקבע ע"י מליאת הוולחוף 
 .2013והרחבתה בשנת  2004בדצמבר 
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 7ההחלטה: סעיף 

 :17.08.2022 מתאריך 2022-0013' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת
 
 

מאחר ולא התקבלו התנגדויות לפרסום והשימוש המבוקש לא מהווה מטרד 
)ג( בתכנית  10.1לסביבתו, לאשר הבקשה לשימוש עבור מזנון עפ"י הוראת סעיף 

2572.  
 

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

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  69659
 מקוונת:

תאריך  1-10000111352
 הגשה:

23.01.2022 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מרכול

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

 מ"ר  26 30100140 20ה חלק 7079 גוש 14רבי פנחס  

 
 כתובת: שם: בעל עניין :

 תל אביב 14רבי פנחס  סמוק שופ שם העסק
 תל אביב 14רבי פנחס  סמוקשופ טי.אל.ווי בע"מ מבקש

 תל אביב 47בוגרשוב  קינג ג'ורג' השקעות ונדלן בע"מ בעל זכות בנכס
 חיפה 21שד' סיני  יפעה לוי עורך בקשה

 

 דיון חוזר:
 

 תוכן הבקשה:
 26למרכול בקומת קרקע בשטח של  2572בתכנית  10.1פרסום על פי הוראת סעיף 

 מ"ר.
 

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

 
 הערות המהנדס:
 .2020עסק קיים משנת 

 :17.7.2013מדיניות שימושים לשוק הפשפשים מיום עפ"י 
. בקומות הקרקע בכל מקום שבו מותר שימוש למסחר לפי התכנית המאושרת יותרו 1

בתנאים: שמושי מסחר קמעונאי, בתי אוכל, מזנונים, משרדים ושירותים אישיים, שיקום 
  רהיטים, סטודיו לאמנים, ייצור מלאכה זעירה )צורפות, נעליים וכד'(.

. על פי התכנית המאושרת רשאית הועדה המקומית להתיר פתיחת בתי אוכל וייצור ומכירת 2
מעשי מלאכה זעירה ואומנות אם שוכנעה כי השימוש המבוקש לא יהיה מטרד ולאחר פרסום 

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

 המבנה תואם בסביבתו הן בתכסית והן בחומר הבנייה. 1967תצ"א משנת 
 .452,479. התב"ע שקדמה לה היא תב"ע  2572התב"ע החלה על המגרש הינה 

ותצלומי רחוב, המבנה הינו חד  1966, 1968עפ"י תכניות סניטריות מאושרת במבנה משנת 
רציפה ואחידה עם המבנים הסמוכים לו ותואם חזותית לרצף הקיים. כמו כן  קומתי ובעל חזית

נראה כי עפ"י הוראות התב"עות הנ"ל, הותר שטח וגובה המבנה ותואמות את גבולות קו 
 הבניין.

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

 
 

 8ההחלטה: סעיף 
 :17.08.2022 מתאריך 2022-0013' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
מאחר ולא התקבלו התנגדויות לפרסום והשימוש המבוקש לא מהווה מטרד 

)ג( בתכנית  10.1לסביבתו, לאשר הבקשה לשימוש עבור מזנון עפ"י הוראת סעיף 
2572.  

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

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  66951
 מקוונת:

תאריך  10000091936-1
 הגשה:

11.10.2021 

 
 מהות העסק:

 
 דים במבנה קבעימקום לעריכת מופעים ויר
 מסעדה

 קרקע, א' קומה:

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

 מ"ר  941 1-007 9 חלקה 7421גוש  9יפו 

 
 כתובת: שם: בעל עניין :

 תל אביב 9דרך יפו  תדר שם העסק
 אסף יעקובי מבקש

 חדר בהר סיני בע"מ
 תל אביב 5אושה 

 תל אביב 5הר סיני 
 יהודה יונה בעל זכות בנכס

 ברוך יצחק
 בית הסוחרים בע"מ

 תל אביב 5דרך השלום 

 אשדוד 3/47אפרסק  חייטורדה  עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
שימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה למסעדה לרבות 
הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום, מופעים וירידים במבנה קבע בקומת 

מ"ר בחצר פנימית )מקומות ישיבה(  68קרקע )מטבח, מחסן ושירותים( בשטח של 
 מ"ר במרפסת. 133ובקומה א' מקומות ישיבה בשטח של מ"ר  740בשטח של 

 מ"ר. 941סה"כ שטח השימוש החורג הינו 
 

 תיאור המבנה:
 קומות מעל קומת מרתף.  3בניין בן -בית רומנו

 לא נמצא היתר בניה ותכניות מאושרות למבנה. 
ות מחסנים חנויות ובתי מלאכה בקומ-בקומת קרקע -על פי תכנית לא חתומה מתיק הבניין

 העליונות משרדים.
 

 הערות המהנדס:
 .2016העסק קיים משנת 

 יש לציין שבשעות פעילות העסק )שעות הערב( העסקים האחרים בבניין כבר סגורים. 
שימוש חורג מחצר פנימית ומעברים ציבוריים לשטח ישיבה עבור -לפי מחלקת מידע תכנוני

 . 1200מסעדה ומחנות למחסן תואם את השימושים המותרים עפ"י תכניות שקדמו לתכנית 
 .  44היא תכנית  1200התכנית שקדמה לתב"ע 

 ש"ח .   31,401סכום אגרת שימוש חורג 
 
 

 9ההחלטה: סעיף 
 :17.08.2022 מתאריך 2022-0013' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

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

 למסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום, מופעים וירידים במבנה
.31.12.2023קבע בקומת קרקע, בחצר פנימית ובקומה א', עד ליום   

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

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  27304
 מקוונת:

תאריך  10000059612-4
 הגשה:

14.09.2021 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מכירת כלי רכב

 

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

 מ"ר  342 400-066 259 חלקה 6972גוש  א' 64שד' הר ציון 

 

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

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

 אביבתל  78ז'בוטינסקי  גוטל ארז עורך בקשה
 

מובא לדיון לצורך קיצור תקופת השימוש החורג עד ליום 31.12.2022 בהתאם 
 לבקשת בעלי העסק.

 תוכן הבקשה:
שימוש חורג מתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה למכירת כלי רכב 

מ"ר. סה"כ שטח  315מ"ר ובשטח פתוח של  27רכבים( הכולל: בשטח בנוי של  25)
 מ"ר. 342של 

 
 תיאור המבנה:

 (.6972בגוש  261)הכניסה לעסק מרח' הר ציון דרך חלקה 
 .  GISעל המגרש מבנה חד קומתי עפ"י תכנית הבקשה וצילומי

 לא נמצא בתיק הבניין היתר בניה למבנה הנ"ל. 
 .2011משנת  2011-415קיימת תכנית סניטרית מאושרת מס' 

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

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

 
 

 10ההחלטה: סעיף 
 :17.08.2022 מתאריך 2022-0013' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

בהתאם  31.12.2022חורג עד ליום הלאשר הבקשה לקיצור תקופת השימוש 
.לבקשת המבקשים  

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


