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ועדת המשנה לתכנון ובניה – ישיבה: 2022-0017 בתאריך  16.11.2022 

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' 2022-0016 מיום 19.10.2022 –  מאושר.   .1

 2. 3 65308 10000030038-3 בית מלון רוטשילד 96

 מסעדה
 3. 5 65417 10000154156-1 מזנון רח' 3350 מס' 5

צריכת משקאות 
 משכרים במקום

 4. 7 61561 10000159314-2 בית אוכל, מזנון הברזל 32

 מרכול
 5. 8 24910 100000077786-3 בית קפה העמל 21

 6. 9 20610 10000132399-2 בית דפוס פינסקר 29

 7. 10 69196 10000146430-3 מזנון, בית אוכל רבי נחמן 4
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פרוטוקול החלטות- רישוי עסקים 
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 ועדת המשנה לתכנון ובניה – ישיבה: 2022-0017 בתאריך  16.11.2022

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 קראוס חברת מועצה

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

 הלל הלמן סגן מהנדס העיר ומנהל אגף רופ 

 רעיה גוטלויבר מנהלת תחום בכירה רישוי הנדסי לעסקים

  שרית סוזין בר-עז מנהלת קשרי קהילה

 נציגים בעלי דעה מייעצת  מלי פולישוק נציגת שר הפנים
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פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 

 17.06.2021 תאריך   10000030038-3 מס' בקשה   65308 מספר תיק 
הגשה:  מקוונת:  רישוי: 

3 

 

 
מקלט,  קומה:  בית מלון   מהות העסק:

מרתף, קרקע,  מסעדה  
א', ב', ג', גג 

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

948 מ"ר    8-096 גוש 6936 חלקה 84  רוטשילד 96 
 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
רוטשילד 96 תל אביב  מלון רוטשילד   שם העסק 
רוטשילד 96 תל אביב  חברת מלון רוטשילד בע"מ  מבקש 

אבי יפרח 
פסח לב 11 לוד  שי פרידמן ושות'  בעל זכות בנכס 

שוקן 23 תל אביב  ענת קריספין  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה: 

שימוש חורג ממשרדים בהיתר לבית מלון ל-29 חדרי אירוח ומסעדה כולל הגשת 
משקאות משכרים לצריכה במקום בכל המבנה בסה"כ שטח המבוקש לשימוש 

 חורג 948 מ"ר.
 

 תיאור המבנה:
 קיים מבנה המורכב מ-2 אגפים:

 בחזית-מבנה לשימור בן 3 קומות מעל מקלט עפ"י היתר מס' 272 מ-30.8.46.
בעורף-מבנה משרדים בן 4 קומות מעל מקלט ומרתף עפ"י היתר בניה מס' 4-930749 מ-29.9.93 

 ומס' 4-950723 מ-13.8.95.
יש לציין כי בהיתר הבניה משנת 1993 הומר המבנה כולו ליעוד משרדים לצמיתות בהליך 

 שימוש חורג.
 

 הערות המהנדס:
 עסק קיים משנת 2012 בשימוש חורג בתוקף עד 31.12.20.

 הבקשה כוללת:
 במפלס מקלט- ממחסן בהיתר למלתחות ושירותי עובדים.

 בקומת קרקע וקומות א,ב,ג- מסעדה וחדרי אירוח.
 יש לציין כי לעסק קיימים שטחים נוספים שאינם מהווים שימוש חורג.

 סה"כ שטח העסק הכולל הינו 1,302 מ"ר.
 

יש לציין כי ב-2015 התקבלה החלטת ועדת ערר מיום 18.1.2015, שדחתה את הערר אך קבעה 
כי ניתן יהיה להפעיל את המסעדה המצויה בחזית הבניין, בחצר הקדמית, עד השעה 24:00 

בלבד. כמו כן, על מנת לאזן בין האפשרות לאפשר לנכס נשוא הערר את השימוש המותר על פי 
התכנית החלה במקום, לבין האפשרות להתגורר בצורה סבירה וראויה בנכסים הגובלים 

בבניין, נקבע כי לא תתבצע כל פעילות, למעט כניסה ויציאה של כלי רכב למתקני החניה, בחצר 
האחורית של הבניין ובקומה המפולשת, בין השעה 23:00 בלילה לבין השעה 06:30 בבוקר. 
תנאי זה יירשם בהיתר לשימוש חורג והפרתו יהווה עילה לביטול ההיתר לשימוש חורג וכן 

 התאמות נגישות לביצוע עד ליום 11.11.17.
 יש לציין כי בתאריך 4.10.21 התקבל אישור נגישות.

 
סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 30,554 ש"ח. 
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ההחלטה: סעיף 2 

ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0017 מתאריך 16.11.2022: 

4 

 

 
 

לאחר שצוות ההתנגדויות שמע את הצדדים וביקש את התייחסות המתנגדים 
להחלטת וועדת ערר מיום 18.01.2015 אשר מתירה שימוש בחצר הקדמית 

למסעדה ומה השוני שחל מיום קבלת החלטת ועדת ערר עד עצם היום הזה, לא 
נמצא בתשובתם נימוק כלשהו על מנת לחרוג מהחלטת ועדת ערר, ולכן הועדה 

מחליטה לדחות את ההתנגדויות ולאשר הבקשה לשימוש חורג ממשרדים בהיתר 
לבית מלון ל-29 חדרי אירוח ומסעדה כולל הגשת משקאות משכרים לצריכה 

 במקום, עד ליום 31.12.2037.
 

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

 

 08.06.2022 תאריך   10000154156-1 מס' בקשה   65417 מספר תיק 
הגשה:  מקוונת:  רישוי: 

5 

 

 
קרקע  קומה:  מזנון    מהות העסק:

צריכת משקאות משכרים במקום  

 

 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
65 מ"ר    3350-005 גוש 7071 חלקה 86  רח' 3350 מס' 5 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
רח' 3350 מס' 5 תל אביב  מיין בזאר  שם העסק 

עולי ציון 7 תל אביב  מיין בזאר בע"מ  מבקש 
עומרי רבינוביץ 

אבן גבירול 69 תל אביב  רשות הפיתוח  בעל זכות בנכס 
שוקן 23 תל אביב   ענת קריספין  עורך בקשה 

 
 

תוכן הבקשה: 

פרסום עפ"י הוראת סעיף 10.1 בתב"ע מס' 2572 למזנון, לרבות  צריכת משקאות 
משכרים במקום בקומת קרקע בשטח של 47 מ"ר ומחסנים בגלריה בשטח של 18 

מ"ר, סה"כ שטח העסק 65 מ"ר. 
 

תיאור המבנה: 
כניסה לעסק מרחוב 3350. 

הבניין בן קומה אחת עם גלריה על פי תכנית העסק שהוגשה.  
לא נמצא תיק בנין, היתר בניה ותכניות מאושרות. לא ידוע יעוד. 

 
הערות המהנדס: 

עסק קיים.  מתנהל במקום משנת-2012 . 
 

בשנת-2013 לאחר ביצוע פרסומים ודיון בהתנגדויות, החליטה הועדה המקומית: 
"מדיניות העירייה החל מיום 16.11.2011 הינה שמירת המצב הקיים ללא תוספת בתי אוכל 

חדשים בשוק הפשפשים.  
מדובר בחוזה שנחתם מיום 1.11.2011 דהיינו לפני כניסת המדיניות לתוקף. 

הועדה מחליטה לקבל את ההתנגדות בחלקה ולאשר את הבקשה עד ליום 31.07.2014 וזאת 
בהתאם להסכם השכירות, כפי שדווח לוועדה.  

במידה ובעלי העסק יעמדו בכל התנאים כפי שהתחייבו בפני ועדת ההתנגדויות, בסוף התקופה 
יובא לדיון לצורך שיקול הארכה לתקופה נוספת וזאת ללא צורך בביצוע פרסומים וכו', בכפוף 

לדרישות מהנדס העיר ובתנאים: 
1. סגירת העסק לא יאוחר מהשעה 01:00.  

2. עמידה בתקנות הרעש.  
3. לא לחרוג מכל קו שיסומן בעתיד ככל שיסומן להצבת השולחנות וכסאות." 

 
כעת נפתחה בקשה לחידוש רישיון ונדרש לבצע פרסומים. 

 
בבחינת חוו"ד היועמ"ש בדבר מבנים שלא נמצא לגביהם היתר בניה ניתן לראות תצלומי תצ"א 

משנת 1967 ואילך.  
ניתן להבחין כי המבנה לא השתנה משנת 1967 ותואם בסביבתו הן בתכסית והן בחומר הבניין. 

התב"ע החלה על המגרש הינה 2572.  
התב"ע שקדמה לה היא תב"ע 452.  
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תב"ע זו התירה עד 3 קומות והבקשה האמורה הינה במבנה בן קומה אחת התואם את גבולות 

הבניין.  
בנוסף תב"ע זו התירה חזית מסחרית בקומת הקרקע.  

לכאורה, על פניו, נראה שהמבנה הוקם בהתאם לתב"ע שחלה בעת הקמת המבנה ומפה ניתן 
להסיק שהיתר הבניה לא נמצא והמבנה הוקם כדין. 

6 

 

 

ההחלטה: סעיף 3 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0017 מתאריך 16.11.2022: 

 
 

מאחר ולא התקבלו התנגדויות לפרסום והשימוש המבוקש לא מהווה מטרד 
לסביבתו, לאשר עפ"י הוראת סעיף 10.1 בתב"ע 2572 למזנון, לרבות צריכת 

 משקאות משכרים במקום.
 

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



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 22.05.2022 תאריך   10000159314-2 מס' בקשה   61561 מספר תיק 
הגשה:  מקוונת:  רישוי: 

7 

 

 
קרקע  קומה:  בית אוכל  מהות העסק: 

מזנון  
מרכול 

 

 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
192 מ"ר    902-032 גוש 6639 חלקה 111  הברזל 32 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
הברזל 32 תל אביב  "בליקמח"  שם העסק 

דרך יצחק רבין 1 פתח תקווה  רמת החייל אקוויטיס אל.אל.סי  מבקש 
גני בן צבי בע"מ  

צורן 4 נתניה  פרסידא בע"מ 
דרך יצחק רבין 1 פתח תקווה  רמת החייל אקוויטיס אל.אל.סי  בעל זכות בנכס 

גני בן צבי בע"מ  
צורן 4 נתניה  פרסידא בע"מ 

הירשנברג 12 תל אביב  ולנטינה סטולבון  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה: 

שימוש חורג משטח תעשיה עתירת ידע )תצוגה( בהיתר לבית אוכל, מזנון ומרכול 
בקומת קרקע בשטח של 192 מ"ר. 

 
תיאור המבנה: 

הבניין בן 7 קומות מעל 3 מרתפים לחניות ומחסנים המכיל: בקומת קרקע- שטחי תעשיה 
עתירת ידע )תצוגה( ובקומות העליונות- שטחי תעשיה עתירת ידע על פי היתר בניה מס'-2

200602 מ-24/02/2000. 
 

הערות המהנדס: 
העסק קיים משנת-2018.  

מתנהל במקום הנ"ל בשטח של 120 מ"ר עם רישיון לשימוש חורג בתוקף עד-31/12/2020. 
כעת מבקשים הארכת תוקף של שימוש חורג והוספת שטח בקומת קרקע. 

 
משנת-2001 במקום הנ"ל התנהלו בתי אוכל עם רישיונות בשימוש חורג. 

 
סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 6,407 ש"ח. 

 

ההחלטה: סעיף 4 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0017 מתאריך 16.11.2022: 

 
לאשר הבקשה לשימוש חורג משטח תעשיה עתירת ידע )תצוגה( בהיתר לבית 

 אוכל, מזנון מרכול, לצמיתות.
 

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

 
 05.12.2021 תאריך   100000077786-3 מס' בקשה   24910 מספר תיק 

הגשה:  מקוונת:  רישוי: 
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קרקע  קומה:  בית קפה   מהות העסק:

 
 

שטח:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
62.7 מ"ר   3539-021 העמל 21  גוש 6971 חלקה 12 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
העמל 21 תל אביב  על הרמפה  שם העסק 
העמל 21 תל אביב  אהה לה רמפה בע"מ  מבקש 

מהרשא 3 תל אביב  בינרט דוד 
חכמי אתונה 68 תל אביב  בראל עמרי 
הבוצרים 19 ראשון לציון  עטון ראובן  בעל זכות בנכס 

בלפור 48 בת ים  סמואל טומבק  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה: 
שימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה לבית קפה לרבות 

צריכת משקאות משכרים במקום, בקומת הקרקע בשטח של 62.7 מ"ר. 
 

תיאור המבנה: 
 .GIS בניין בן קומה אחת עפ"י צילומי

לא נמצא היתר בניה בתיק הבניין ולא ידוע ייעודו. 
 

הערות המהנדס: 
עסק קיים משנת 2013 עם רישיון בשימוש חורג עד 31/12/21.  

כעת מבקשים הארכת תוקף השימוש החורג. 
בעבר, משנת 1989, פעלו במקום בתי אוכל שונים ברישיונות בשימוש חורג. 

 סכום אגרת שימוש חורג 2,051 ₪.
 
 

ההחלטה: סעיף 5 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0017 מתאריך 16.11.2022: 

 
 

 לשוב ולדון לאחר קבלת חוות דעת פיקוח על הבניה ואגף הנכסים.
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 09.02.2022 תאריך   10000132399-2 מס' בקשה   20610 מספר תיק 

הגשה:  מקוונת:  רישוי: 

9 

 

 
קרקע  קומה:  בית דפוס   מהות העסק:

 

 

 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
45.5 מ"ר    7-048/6 גוש 6907 חלקה 125  פינסקר 29 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
פינסקר 29 תל אביב  יוסף  שם העסק 
פינסקר 29 תל אביב  פלפרויד יוסף  מבקש 
פינסקר 29 תל אביב  פלפרויד יוסף  בעל זכות בנכס 

פלפרויד מרדכי 
העליה 62 תל אביב  יפתח ריטוב  עורך בקשה 

 
 

תוכן הבקשה:
שימוש חורג ממגורים לבית דפוס בקומת קרקע בשטח של 45.5 מ"ר . 

 
תיאור המבנה: 

מבנה בייעוד מגורים בן 2 קומות על פי היתרי בניה מס' 706 מתאריך 15.12.30 ומס' 756 
מתאריך 07.08.32. 

 
הערות המהנדס: 

עסק מתנהל במקום משנת 1976. 
בהיתר לשימוש חורג עד 31.12.2021.  

 
סכום אגרת שימוש חורג 1,488 ש"ח. 

 
 

ההחלטה: סעיף 6 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0017 מתאריך 16.11.2022: 

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג ממגורים לבית דפוס, עד ליום 31.12.2028, בכפוף 
 לדרישות מהנדס העיר ובתנאי מילוי דרישות הרשות לאיכות הסביבה.

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

 ורועי אלקבץ.
 
 
 
 
 
 
 



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 05.04.2022 תאריך   10000146430-3 מס' בקשה   69196 מספר תיק 

הגשה:  מקוונת:  רישוי: 

10 

 

 
קרקע  קומה:  מזנון, בית אוכל   מהות העסק:

 

 
 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
82 מ"ר    3010-012 גוש 7079 חלקה 21  רבי נחמן 4 

 
כתובת:  שם:  בעל עניין : 

רבי נחמן 4 תל אביב  ממתקי אלמהדי בע"מ  שם העסק 
רחוב 4040 נצרת, שכונה מזרחית  ארסלן מהאדי  מבקש 

השר שפירא 32 בת ים  פרג' יחזקאל  בעל זכות בנכס 
הארד 5 תל אביב  שתיוי מועאד   עורך בקשה 

 
 

תוכן הבקשה:
שימוש חורג ממלאכה בהיתר לבית אוכל בקומת קרקע בשטח כ-54 מ"ר ובקומת 

גלריה כ-28 מ"ר. סך כל שטח העסק 82 מ"ר. 
 

תיאור המבנה: 
מבנה בעל 2 קומות מגורים מעל קומת קרקע וגלריה בייעוד מלאכה לפי היתר בניה מס' 382 מ-

 .GIS 24.07.1953 ולפי רישומים ומערכת
 

הערות המהנדס: 
מדובר בעסק המתנהל במקום מ- 02/2020.  

 
העסק נמצא באזור שוק הפשפשים שעל פי מדיניות הועדה המקומית לתכנון ובניה חל איסור 

על פתיחת בתי אוכל חדשים בו. 
 

גובה תשלום אגרת שימוש חורג בסך 2,736.34 ₪. 
 
 

ההחלטה: סעיף 7 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0017 מתאריך 16.11.2022: 

 
 

 להוציא מסדר היום לבקשת יו"ר הועדה.
 

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

 
 
 
 
 

 


