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 רישוי עסקים -פרוטוקול החלטות

 

 21.09.2022בתאריך   2022-0015ישיבה:  –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.  – 07.09.2022מיום  2022-0014אישור פרוטוקול מס'  .1

2. 2רוקח ישראל  מסעדה 10000135677 62225 3   

3.  פאב, בית אוכל, 10000152684 5168 5 
מקום לעריכת מופעים 

 וירידים

13אברבנאל   

4. 19סעדיה גאון  מפעל מזון 10000070792 66024 6   

5.  8 69622 2-10000070810 19סעדיה גאון  מרכול, מעדניה, אטליז   

6.  10 700220 1-10000159065 19עולי ציון  בית אוכל, משחקים   

7.  11 4872 2-10000085345 39בן יהודה  מסעדה   
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 רישוי עסקים -פרוטוקול החלטות

2022.09.21  בתאריך 0015-2022: 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 

 חברת מועצה חן קראוס

 חבר מועצה   רועי אלקבץ

:נכחו לא  

 

  ייההעיר ראש וסגן מ"מ  ספיר דורון

 חבר מועצה   הראל אסף

 המשנה לראש העירייה  גל שרעבי דמאיו

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי

העירייה ראש סגנית ציפי ברנד  

 חבר מועצה שלמה מסלאווי

להבי מיטל ייההעיר ראש סגנית   

  מועצה חבר  עבד אבו שחאדה 

:ה"ה נכחו  

 

 מהנדס העיר אודי כרמלי

אוזן עו"ד-אברהםהראלה   משנה ליועמש דיני תכנון בניה 

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

 מנהלת אגף רישוי עסקים איילת וסרמן

 מנהלת מח רישוי הנדסי לעסקים אביטל יעקב

 מנהלת תחום בכירה רישוי הנדסי לעסקים רעיה גוטלויבר 

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  62225
 מקוונת:

תאריך  10000135677
 הגשה:

08.03.2022 

 
 מהות העסק:

 
 כניסה קומה: מסעדה

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

 חלקות 6635גוש  2רוקח ישראל 
274,275,276,282,283,286 

 מ"ר  416 20510020

 
 כתובת: שם: בעל עניין :

 תל אביב 2רוקח ישראל  מנדיס שם העסק
 תל אביב 2רוקח ישראל  ירקונלה בע"מ מבקש

חברת מוסדות חינוך תרבות ושיקום שכונות  בנכס בעל זכות
 )בחוזה מול עיריית תל אביב( תל אביב

 ' תל אביבא 55יגאל אלון 

 ראשון לציון 11משה לוי  אירמה כראל עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:

שימוש חורג מלובי צפייה ומרפסת מקורה בהיתר במרכז דניאל ללימוד ימאות 
מ"ר.  416משכרים בקומת הכניסה בשטח של  וחתירה למסעדה וצריכת משקאות

איש. )תתאפשר גישה חופשית דרך שטח  290תפוסת קהל מקסימלית עד 
.המסעדה אל המרפסת צפייה אל נחל הירקון(  

 
:תיאור המבנה  

.מרכז דניאל ללימוד ימאות וחתירה  
ומת אחסנה וחדרי עבודה ובק-מבנה בן קומה אחת מעל קומת עמודים המכיל: בקומת עמודים

לובי כניסה, לובי צפייה, מרפסת פתוחה לצפייה, משרדים, כיתות ספרייה, אחסנה -כניסה
.19.6.03-מ 230355ומס'  3.4.97-מ 970292וחדרי שירות עפ"י היתרי בניה מס'   

 
:הערות המהנדס  

.31.12.21בהיתר לשימוש חורג בתוקף עד   2007עסק קיים משנת   
 

:42שד' רוקח ישראל  3453לתיק  18.9.2017מיום  136על פי החלטת הועדה המחוזית מס'   
"  4לאשר שימוש חורג במבנה "מרכז דניאל ללימוד ימאות וחתירה למסעדה בהתאם לסעיף 

"( הקובע כי: קיוסקים בתי קפה )ד( בטבלת "תכליות ושימושים6)סעיף  5/2להוראות תממ/
.תתאפשר גישה חופשית 1יתר: . תנאי ה31.5.20ומסעדות באישור הוועדה המחוזית, עד ליום 

.במהלך שנה זו יוגש לוועדה המחוזית 2דרך שטח המסעדה אל המרפסת צפייה אל נחל הירקון. 
דו"ח פיקוח ביחס לשימוש נשוא הבקשה, ע"י יחידת הפיקוח העירונית. המשך השימוש החורג 

".במבנה ייבחן לאור דו"ח זה  
 

:נקבלה החלטת וועדת משנה 13.2.19-ב  
" עבור מסעדה  31.12.21( מאשרים עד 42)רוקח  חלטה של הועדה המחוזית בעניין גדותנוכח ה

עם שימוש עבור אירועים כשימוש נלווה, בכפוף לדרישות מהנדס העיר. לא מאשרים שימוש 
."חורג לאולם אירועים  

 
מ"ר, מתוכם קיים מחסן בקומת העמודים  435יש לציין כי סה"כ שטח העסק הכולל הינו 

.מ"ר שאינו מהווה שימוש חורג 19ל בשטח ש  
 ש"ח. 14,222סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 
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 2ההחלטה: סעיף 
 :21.09.2022 מתאריך 2022-0015' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג מלובי צפייה ומרפסת מקורה בהיתר במרכז דניאל 
ללימוד ימאות וחתירה למסעדה וצריכת משקאות משכרים בקומת הכניסה, עד 

.שור הועדה המחוזיתי, בכפוף לא2025.09.01ליום   
 

 רא, אופירה יוחנן וולק, חן קראוסההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפי
  ורועי אלקבץ.
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  5168
 מקוונת:

תאריך  10000152684
 הגשה:

25.04.2022 

 
 מהות העסק:

 
 פאב

 בית אוכל
 מקום לעריכת מופעים וירידים

 קרקע קומה:

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

 מ"ר  67 33620030 61ה חלק 7083 גוש 13אברבנאל 

 
 כתובת: שם: בעל עניין :

 תל אביב 13אברבנאל  הודנא שם העסק
 תל אביב 15בנבנישתי  אלעד נעים מבקש

 תל אביב 5אורי צבי גרינברג  יעקב הראל בעל זכות בנכס
 תל אביב 5הארד  שתיוי מועאד עורך בקשה

 
 תוכן הבקשה: 

-למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה לבית אוכל, פאבשימוש חורג לתכנית ביחס 
הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ומקום לעריכת מופעים וירידים בקומת 

 מ"ר. 67קרקע בשטח של 
 

 תיאור המבנה:
 קיים מבנה חד קומתי שלא נמצא לגביו היתר בניה בתיק בנין. 13ברח' אברבנאל 

 
 הערות המהנדס:
 .31.12.22ל עם היתר לשימוש חורג בתוקף עד ופוע 2016עסק קיים משנת 

 במקום פעלו עסקים ברישיון עסק. 1993יש לציין כי משנת 
 ש"ח. 2,235סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 

 

 3ההחלטה: סעיף 
 :21.09.2022 מתאריך 2022-0015' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

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

הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ומקום לעריכת מופעים -לבית אוכל, פאב
.31.12.2032וירידים, עד ליום   

 
 רא, אופירה יוחנן וולק, חן קראוסההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפי

  ורועי אלקבץ.
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

תיק  מספר
 רישוי:

מס' בקשה  66024
 מקוונת:

תאריך  10000070792
 הגשה:

25.08.2021 

 
 מהות העסק:

 
מרתף )כניסה  קומה: מפעל מזון

לעסק ממפלס 
 הרחוב(

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

 מ"ר  156 438-013  79 חלקה 7103 גוש 19סעדיה גאון 

 
 כתובת: שם: בעל עניין :

 תל אביב 19סעדיה גאון  כרמל מעדנים שם העסק
 קיבוץ יפעת 3ראשית ההתיישבות  אופיר צבי מבקש

 ישראל יפן א.ט.ו.ק סחר בע"מ בעל זכות בנכס
 יעקב וקנין

 חולון 6המכתש 

 תל אביב 12הירשנברג  ולנטינה סטולבון עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:

מרתף לפי היתר הבניה  שימוש חורג משטח שלא ידוע ייעודו למפעל מזון בקומת
 מ"ר. 156)כניסה לעסק ממפלס הרחוב( בשטח של 

 
 תיאור המבנה:

 קומות מעל מרתף. המכיל: 9הבנין בן 
 מקלטים, אולמות, מחסנים, חדרי שרות, שטח חנייה. -במרתף

 אולם בנק, חנויות ושטח חנייה. -בקומת קרקע )א'(
, 31.10.67-מ 473, מס'28.1.63-מ 717מס'משרדים לפי היתרי בניה -בכל הקומות העליונות

 .5.3.68-מ 843מס'

 
 הערות המהנדס:

 .12, מרח' וילסון 7-13, מרח' לינקולן 15,17,19לבניין קיימות מס' כניסות מרח' סעדיה גאון 
 הכניסה לעסק במפלס רח' סעדיה גאון. 

וועדה המקומית אושר בשימוש חורג ב 31.12.2020ועד לתאריך  2015העסק במקום הנ"ל משנת 
 (. 3.6.2015-מ 0015-0009)פר' 

 
 :30.1.2018החלטת ועדת ערר מיום 

"לאחר ששקללנו את כל הפרמטרים האמורים, אנו סבורים כי אין מקום להתיר את השימוש 
החורג המבוקש בשל העדר כל הצדקה תכנונית להתירו. אנו סבורים כי השימוש המבוקש אינו 

בהם ראוי ונכון להתיר שימוש חורג ואינו עולה עם הרציונל עולה בקנה אחד עם המקרים 
העומד בבסיס האפשרות להתיר שימושים חורגים ועל כן הערר מתקבל ואנו קובעים כי 

 החלטת הועדה המקומית להתיר את השימוש החורג המבוקש מבוטלת.
 לפיכך הערר מתקבל."

 (: 7.2.2018-מ 0018-0003החלטת ועדה מקומית )פר' 
ה קיבלה את הדיווח על החלטת ועדת ערר שהחליטה לא לאשר את הבקשה לשימוש "הועד

 הוצא סירוב הנדסה. 20.2.18חורג" ובתאריך 
 הוגש תיק מידע לצורך טיפול בשימוש החורג. 2.6.19בתאריך 

 
 :28.1.2019לפי פסק דין מיום 

רת כי היא מבקשת הודיעה העות -"לאחר דיון שהתקיים בפני שבו גם הוצעו פתרונות אפשריים
למחוק את העתירה. שלושת המשיבות הסכימו למחיקת העתירה ללא צו להוצאות, כן הוסכם 

. נותנת תוקף של פסק דין 1.8.19על שלושת המשיבות כי החלטת ועדת ערר לא תאכף עד ליום 
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כדי לאפשר  1.8.19להסכמות הצדדים, בהתאם מורה כי החלטת ועד הרר לא תאכף עד ליום 
 ות להתארגן לפי שיקול דעתו. מוחקת את העתירה. החזר אגרה בהתאם לתקנות."לעותר

 יצויין כי למרות החלטת ועדת הערר ופסה"ד העסק ממשיך לעבוד עד היום.
 כ"כ לא נעשה שינוי ממצב הקודם למרות ההודעה שהדגישה העותרת על כוונתה לעשות שינוי.

 
 ש"ח. 5,206סכום אגרת בקשה שימוש חורג בסך 

 

 4ההחלטה: סעיף 
 :21.09.2022 מתאריך 2022-0015' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

הפיצול שעשה בעל העסק בין הבקשה לשימוש חורג מתכנית למפעל המזון 
לבקשה לשימוש חורג מתכנית למרכול הינו פיצול מלאכותי. המדובר באותו עסק 

נדונה ונדחתה בהחלטת ואשר  2015שהתבקשה לגביו בקשה לשימוש חורג משנת 
..20180120.ועדת הערר מיום   

 
להחלטת ועדת הערר ולפיכך היא דוחה את הבקשה  מחויבתהועדה המקומית 

.לשימוש חורג משטח שלא ידוע ייעודו למפעל מזון  
 

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

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  69622
 מקוונת:

תאריך  2-10000070810
 הגשה:

25.08.2021 

 
 מהות העסק:

 
מרתף )כניסה  קומה: מרכול, מעדניה, אטליז

לעסק ממפלס 
 הרחוב(

 

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

 מ"ר  88 438-013 79ה חלק 7103 גוש 19סעדיה גאון 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 19סעדיה גאון  כרמל מעדנים שם העסק

 קיבוץ יפעת 3ראשית ההתיישבות  אופיר צבי מבקש
 ישראל יפן א.ט.ו.ק סחר בע"מ בעל זכות בנכס

 יעקב וקנין
 חולון 6המכתש 

 תל אביב 12הירשנברג  ולנטינה סטולבון עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
שימוש חורג משטח שלא ידוע ייעודו למרכול, מעדניה ואטליז בקומת מרתף לפי 

 מ"ר.  88היתר בניה )כניסה לעסק ממפלס הרחוב( בשטח של 
 

 תיאור המבנה:
מקלטים, אולמות, מחסנים, חדרי שרות, שטח  -קומות מעל מרתף, המכיל במרתף 9בן   הבנין

משרדים -אולם בנק, חנויות, ושטח חנייה ובכל הקומות העליונות -חנייה, בקומת קרקע )א'(
 .5.3.68-מ 843, מס'31.10.67-מ 473, מס'28.1.63-מ 717לפי היתרי בניה מס'

 
 הערות המהנדס:

 .12, מרח' וילסון 7-13, מרח' לינקולן 15,17,19' כניסות מרח' סעדיה גאון לבניין קיימות מס
 הכניסה לעסק היא במפלס רח' סעדיה גאון. 

אושר בשימוש חורג בוועדה המקומית  31.12.2020ועד לתאריך  2015העסק במקום הנ"ל משנת 
 (. 3.6.2015-מ 0015-0009)פר' 

 
 :30.1.2018החלטת ועדת ערר מיום 

ששקללנו את כל הפרמטרים האמורים, אנו סבורים כי אין מקום להתיר את השימוש "לאחר 
החורג המבוקש בשל העדר כל הצדקה תכנונית להתירו. אנו סבורים כי השימוש המבוקש אינו 

עולה בקנה אחד עם המקרים בהם ראוי ונכון להתיר שימוש חורג ואינו עולה עם הרציונל 
ימושים חורגים ועל כן הערר מתקבל ואנו קובעים כי העומד בבסיס האפשרות להתיר ש

 החלטת הועדה המקומית להתיר את השימוש החורג המבוקש מבוטלת.
 לפיכך הערר מתקבל."

 (: 7.2.2018-מ 0018-0003החלטת ועדה מקומית )פר' 
"הועדה קיבלה את הדיווח על החלטת ועדת ערר שהחליטה לא לאשר את הבקשה לשימוש 

 הוצא סירוב הנדסה. 20.2.18 חורג" ובתאריך
 הוגש תיק מידע לצורך טיפול בשימוש החורג. 2.6.19בתאריך 

 
 :28.1.2019לפי פסק דין מיום 

הודיעה העותרת כי היא מבקשת  -"לאחר דיון שהתקיים בפני שבו גם הוצעו פתרונות אפשריים
ת, כן הוסכם למחוק את העתירה. שלושת המשיבות הסכימו למחיקת העתירה ללא צו להוצאו

. נותנת תוקף של פסק דין 1.8.19על שלושת המשיבות כי החלטת ועדת ערר לא תיאכף עד ליום 
כדי לאפשר  1.8.19להסכמות הצדדים, בהתאם מורה כי החלטת ועד הרר לא תיאכף עד ליום 

 לעותרות להתארגן לפי שיקול דעתו. מוחקת את העתירה. החזר אגרה בהתאם לתקנות."
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 למרות החלטת ועדת הערר ופסה"ד העסק ממשיך לעבוד עד היום.כי  יצוין
 כ"כ לא נעשה שינוי ממצב הקודם למרות ההודעה שהדגישה העותרת על כוונתה לעשות שינוי.

 
.₪ 2,936.6סכום אגרת הבקשה לשימוש חורג בסך   

 
 

 5ההחלטה: סעיף 
 :21.09.2022 מתאריך 2022-0015' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

 
הפיצול שעשה בעל העסק בין הבקשה לשימוש חורג מתכנית למפעל המזון 

ל מלאכותי. המדובר באותו עסק לבקשה לשימוש חורג מתכנית למרכול הינו פיצו
ואשר נדונה ונדחתה בהחלטת  2015שהתבקשה לגביו בקשה לשימוש חורג משנת 

..20180120.ועדת הערר מיום   
 

להחלטת ועדת הערר ולפיכך היא דוחה את הבקשה  מחויבתהועדה המקומית 
.לשימוש חורג משטח שלא ידוע ייעודו למרכול, מעדניה ואטליז  

 
ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, חן קראוס ורועי 

 אלקבץ.
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  700220
 מקוונת:

תאריך  1-10000159065
 הגשה:

12.05.2022 

 
 מהות העסק:

 
 בית אוכל
 משחקים

 קרקע קומה:

 

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

 מ"ר  56 3001-038 35ה חלק 7072 גוש 19עולי ציון 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 19עולי ציון  זמאןליאלי  שם העסק

 תל אביב 19עולי ציון  מוחמד אבו זייד מבקש
 חליל אבו חילוה בעל זכות בנכס

 סאלח אבו חלוה
 

 תל אביב 2בן צבי  אבו שחאדה איברהים עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
לבית אוכל ומשחקים )משחקי  2606 בתב"ע 10.1פרסום על פי הוראות סעיף 

 מ"ר. 56שולחן( בקומת קרקע בשטח של 
 

 תיאור המבנה:
 .19.06.1963מתאריך  252בניין בן קומה אחת המיועד לחנות ע"פ היתר בניה מס' 

 
 הערות המהנדס:
 . 2021עסק חדש משנת 

 בעת הגשת הבקשה נבדק שיש תקן לבית אוכל חדש. 
 

 :17.7.2013הפשפשים מיום  עפ"י מדיניות שימושים לשוק
. 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'(. 

מאושרת רשאית הועדה המקומית להתיר פתיחת בתי אוכל וייצור ומכירת . על פי התכנית ה2
מעשי מלאכה זעירה ואומנות אם שוכנעה כי השימוש המבוקש לא יהיה מטרד ולאחר פרסום 

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

 6ההחלטה: סעיף 
 :21.09.2022 מתאריך 2022-0015' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

לאשר הבקשה מאחר ולא התקבלו התנגדויות לפרסום והשימוש המבוקש לא 
לבית אוכל  2606בתב"ע  10.1מהווה מטרד לסביבתו על פי הוראות סעיף 

.ומשחקים )משחקי שולחן( בקומת קרקע  

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

.אלקבץורועי   
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  4872
 מקוונת:

תאריך  10000085345-2
 הגשה:

30.09.2021 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע, א' קומה: מסעדה

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

 מ"ר  194.25 25-039 46חלקה  6907גוש  39בן יהודה 

 
 כתובת: שם: בעל עניין :

 תל אביב 39בן יהודה  בית תאילנדי שם העסק
 תל אביב 39בן יהודה  בית תאילנדי בע"מ מבקש

 שלי צוקרמן בעל זכות בנכס
 צוקרמן מלה

 לנץ דורית
 צוקרמן אפרים אורלי

 רמת השרון 57השופטים 

 ראשון לציון 11לוי משה  אירמה כראל  עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
 71.65שימוש חורג מדירת מגורים בקומה א' למטבח, מחסן ומשרד בשטח של 

מ"ר לאולם ישיבה, חדרי  122.60מ"ר ומחצר מקורה מסביב לבניין בשטח של 
שירותים, מטבח וחצר שירות עבור מסעדה לרבות צריכת משקאות משכרים 

 (. 36 -, בחצר48-במקום. )מספר מקומות ישיבה בפנים 
 מ"ר. 194.25"כ שטח העסק סה

 
 תיאור המבנה:

דירות  2-חנויות ומסעדה ובקומה א'  -קומות מעל מרתף, המכיל: בקומת קרקע 2הבניין בן 
 . 10/09/39-מ 269ומס'  29/04/32-מ 366מגורים על פי היתרי בניה מס' 

 
 הערות המהנדס:

 עסק קיים.
 ללא שימוש חורג. התנהל בקומת קרקע  במבנה בלבד עם רישיון 1990-משנת

 
 הוגשה בקשה  להוספת שטח בקומה א' ובחצר ונדרש הליך של שימוש חורג. 2015-בשנת
 .31/12/2021-יצא רישיון עסק לשימוש  חורג בתוקף עד 2019-בשנת

 
יש לציין שלעסק קיים שטח נוסף שמתנהל בקומת קרקע בחנויות ומסעדה על פי היתרי בניה 

 מ"ר.  שטח זה לא מהווה שימוש חורג.   33.2סן בשטח של מ"ר ובמרתף מח 107בשטח של 
 מ"ר. 334.45סה"כ שטח העסק 

 
 .1998-על פי תכניות סניטריות מאושרות ע"י הנדסה לעסקים הארובה קיימת לפחות משנת

 אין שינוי בתכנית, כל שטח העסק  כולל ארובה אושר על ידי הוועדה בתקופה הקודמת.
 

 ש"ח. 6482שימוש חורג סכום חיוב אגרת היתר 
 

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

 :21.09.2022 מתאריך 2022-0015' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת
 
 
 

את ההתנגדויות ולאשר את הועדה מחליטה לקבל המלצת צוות ההתנגדויות לדחות 
הבקשה לשימוש חורג מדירת מגורים בקומה א' למטבח, מחסן ומשרד, מחצר 
מקורה לאולם ישיבה, חדרי שירותים, מטבח וחצר שירות עבור מסעדה לרבות 

, וזאת לאחר ששמעה את המתנגד 31.12.2032צריכת משקאות משכרים, עד ליום 
קום שנים רבות ולא התקבלו תלונות ואת המבקשים, שכן מדובר בעסק שקיים במ

.106במוקד    

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

.ורועי אלקבץ  

 
 
 

 


