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ועדת המשנה לתכנון ובניה – ישיבה: 2022-0012 בתאריך 03.08.2022 

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' 2022-0011 מיום 20.07.2022 –  מאושר.   .1

ציפוי או צביעה של מתכת  מסילה 6 א' 4867541084-4 13055 3 .2 
 ומוצריה

 3. 4 53888 10000131943-1 ליטוש אבנים יפת 71

 מכירת שיש וגרניט

 4. 5 67647 8781846735 בית מלון יריד המזרח 4

 5. 6 64888 10000114695-1 בית אוכל ויצמן 67

 6. 7 68972 8608830000-3 מזנון אמונים 11

קרליבך 14 פינת  בית אוכל, הופעת אומן  3785707858-5 66508 8 .7 
 ובריכת זרמים הארבעה 2

 מחוץ לסדר היום
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2 

 

 ועדת המשנה לתכנון ובניה – ישיבה: 2022-0012 בתאריך  03.08.2022

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- לא השתתף בסעיף 7

 חן אריאלי סגנית ראש העירייה 

 לא נכחו: דורון ספיר  מ"מ וסגן ראש העירייה 

 אסף הראל  חבר מועצה 

 גל שרעבי דמאיו  המשנה לראש העירייה

 רועי אלקבץ  חבר מועצה 

 ציפי ברנד סגנית ראש העירייה

 שלמה מסלאווי חבר מועצה

 מיטל להבי סגנית ראש העירייה

  עבד אבו שחאדה  חבר מועצה 

ראש העירייה   נכחו ה"ה: רון חולדאי

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

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

 אביטל יעקב מנהלת מח רישוי הנדסי לעסקים

  רעיה גוטלויבר מנהלת תחום בכירה רישוי הנדסי לעסקים

  לירון כלימי ממונה אכיפה רישוי ותביעות

  שם משולם ממ בוחן תוכניות בכיר רישוי עסקים

  ירין שריין בוחן תוכניות רישוי עסקים

  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



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 

 01.12.2020 תאריך   4867541084-4 מס' בקשה   13055 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

3 

 

 
  קרקע   קומה: ציפוי או צביעה של מתכת ומוצריה   מהות העסק:

 
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
952 מ"ר    418-006 גוש 7066 חלקה  מסילה 6 א' 

 42,43,44
 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
מסילה א' 6 תל אביב  עטרות )ד.א( ייצור וצביעת מתכות בע"מ  שם העסק 

בן גוריון 29 אור יהודה  דניאל אנגל  מבקש 
אזור התעשייה נווה נאמן הוד  החברה הדרומית לשיווק בע"מ  בעל זכות בנכס 

השרון 45241 
הכנסת הגדולה 9 תל אביב  דן רייס  עורך בקשה 

 

תוכן הבקשה: 

שימוש חורג מתכנית, מסככות לאחסנה בהיתר ומשטח שלא נמצא לגביו היתר 
בניה, למפעל צביעת מתכות בקומת קרקע בשטח של 636 מ"ר, בחצר פתוחה 

 לפריקה וטעינה בשטח של 256 מ"ר ובגלריה בשטח של 60 מ"ר. 
 סה"כ שטח של 952 מ"ר.

 
 תיאור המבנה:

קיימות סככות לאחסנה עפ"י היתר מספר 294 מתאריך 11/07/1968 והיתר מספר 171 
  מתאריך 28/05/1969.

  לחלק מהסככות לא נמצא היתר בניה בתיק הבניין.
 קיימת תכנית סניטרית מאושרת משנת 2004 הזהה לתכנית הבקשה.

 
 הערות המהנדס:
  עסק משנת 2018.

  משנת 1996 התנהלו במקום הנ"ל בתי מלאכה שונים מאותו סוג כמבוקש כעת, ללא רישיון.
סכום חיוב אגרת שימוש חורג 31,194 ש"ח. 

 

ההחלטה: סעיף 2 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0012 מתאריך 03.08.2022: 

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג מתכנית, מסככות לאחסנה בהיתר ומשטח שלא 
 נמצא לגביו היתר בניה, למפעל צביעת מתכות, עד ליום 31.12.2025.

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

אלחנן זבולון.  



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 

 15.02.2022 תאריך   10000131943-1 מס' בקשה   53888 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

4 

 

 
קרקע    קומה: ליטוש אבנים    מהות העסק:

מכירת שיש וגרניט  

 
 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
563 מ"ר    3004-071 גוש 7045 חלקה 1  יפת 71  

 
כתובת:  שם:  בעל עניין : 

יפת 71 תל אביב  זקאק אליא  שם העסק 
יפת 71 תל אביב  זקאק אליא  מבקש 
יפת 71 תל אביב  זקאק אליא  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 לליטוש אבנים, 
מכירת שיש וגרניט בשטח של 231 מ"ר ובחצר לא מקורה בשטח של 332 מ"ר 

סה"כ שטח העסק 563 מ"ר. 
 

תיאור המבנה: 
מגרש גדול עליו קיימים מספר מבנים וסככות המשמשות למלאכה.  

המבוקש- מבנה בן קומה אחת בפינת הרחובות ארליך ויפו.  
בתיק בנין לא נמצא היתר בניה מקורי למבנה הנ"ל. לא ידוע יעוד של המבנה. 

קיים היתר בניה להחלפת גג אסבסט במבנה ללא תוספת בניה מס' 240171 מ-21/03/2004 . 
 

הערות המהנדס: 
העסק קיים במקום משנת-2018.  

משנת-2004 העסק מתנהל במקום הנ"ל עם רישיון לשימוש חורג בתוקף עד-31/12/2021. 
כעת מבקשים הארכת תוקף של השימוש החורג. 

בבחינת חו"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 2551 משנת-1992- "המשולש הארמני". 

המבנים הבנויים בחלקה מסומנים בתשריט התוכנית להריסה. 
התב"ע שקדמה לה היא תב"ע 479 משנת-1956. 

תב"ע זו התירה בתי מלאכה באזור. 
סכום אגרת היתר שימוש חורג 18,787 ש"ח. 

 

ההחלטה: סעיף 3 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0012 מתאריך 03.08.2022: 

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

 לליטוש אבנים, מכירת שיש וגרניט, עד ליום 31.12.2027.

 

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

אלחנן זבולון.  



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 

 24.01.2021 תאריך   8781846735 מס' בקשה   67647 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

5 

 

 
קרקע, א'    קומה: בית מלון ועריכת מופעים   מהות העסק:

 

 

 

שטח הבקשה:  תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
1,885 מ"ר    2030050 גוש 6964 חלקות 102,79,70   יריד המזרח 4 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
יריד המזרח 4 תל אביב  תל אביב דפורט הוסטל  שם העסק 

התערוכה 5 תל אביב  רמי אוחנה  מבקש 
החילזון 3 רמת גן  שלמה איליה 

הארבעה 21 תל אביב  אתרים בחוף תל אביב  בעל זכות בנכס 
חברה לפיתוח אתרי תיירות 

בת"א-יפו בע"מ 
אבן גבירול 50 תל אביב  צבי שדה  עורך בקשה 

 

תוכן הבקשה: 

שימוש חורג מאולם קולנוע לבית מלון ועריכת מופעים בקומת קרקע, בשטח לא 
מקורה כ- 36 מ"ר, בשטח מקורה כ- 1,455 מ"ר, קומת גלריה כ- 41 מ"ר, בקומה 

א בשטח כ- 353 מ"ר. סך כל שטח העסק 1,885 מ"ר.  
מבוקשים 78 חדרים , תפוסת קהל 300. 

 
תיאור המבנה: 

קיים מבנה בן קומה אחת עם מפלסי גלריות , לפי היתרי בניה מס' 273 מ-27.7.1938. 
כמו כן , קיים היתר שיפוץ למבנה מס' 13-1543 מ-5.12.2013. 

 
הערות המהנדס: 

עסק המתנהל מ-2017.  
בעבר התנהל במקום אולם אירועים בשימוש חורג עד ל - 31.12.2015.  

גובה תשלום אגרת שימוש חורג בסך 62,877.5 ₪. 
 

ההחלטה: סעיף 4 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0012 מתאריך 03.08.2022: 

 
 

 לאשר הבקשה לשימוש חורג מאולם קולנוע לבית מלון, עד ליום 31.12.2032.
 
 

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

 
 
 
 



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 

 30.12.2021 תאריך   10000114695-1 מס' בקשה   64888 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

6 

 

 
  קרקע   קומה:   בית אוכל  מהות העסק:

 
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
41 מ"ר    04720670 גוש 6213 חלקה 1412  ויצמן 67 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
ויצמן 67 תל אביב  בייקרי כיכר המדינה  שם העסק 

צדוק הכהן 13 תל אביב  ברודו רות  מבקש 
דרך בן צבי 84 תל אביב  אר. טו. אם קורפוריישן בע"מ 

שלומציון המלכה 47 תל אביב  אברהם גרייצר  בעל זכות בנכס 
פנקס 65 תל אביב  חווה טלר גרייצר 

דיזנגוף 205 תל אביב  נבון גבריאל  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה: 
שימוש חורג מחנות בהיתר לבית אוכל בקומת קרקע בשטח של 41 מ"ר. 

 
תיאור המבנה: 

מבנה מגורים בן 5 קומות מעל קומת חנויות ויציעים מעל מפלס מקלט ומרתף )לאחסנה( עפ"י 
היתר בניה מס' 423 מ-21.9.78. 

 
הערות המהנדס: 

העסק קיים משנת-2014, מתנהל  במקום עם רישיון בתוקף עד 31.12.19. 
ב-2017 הוגשה בקשה לשינוי מהות. כעת מבקשים שימוש חורג. 

לעסק קיים מחסן בשטח של 14 מ"ר במרתף עליון שאינו מהווה שימוש חורג. 
סה"כ שטח העסק 55 מ"ר. 

הכניסה לבית האוכל מרח' ויצמן 67.  
הכניסה למחסן במרתף דרך חדר מדרגות משותף של הבניין. 

 סכום חיוב אגרת היתר לשימוש חורג 1,380 ₪.
 
 

ההחלטה: סעיף 5 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0012 מתאריך 03.08.2022: 

 
 

הועדה מחליטה לקבל את המלצת צוות ההתנגדויות לדחות את ההתנגדויות ולאשר 
את הבקשה לשימוש חורג מחנות בהיתר לבית אוכל, עד ליום 31.12.2032 וזאת 

 לאחר ששמעה את הצדדים וערכה סיור במקום. 
 

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

 
 
 



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 

 25.09.2020 תאריך   8608830000-3 מס' בקשה    68972 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:

7 

 

 
  קרקע   קומה: מזנון   מהות העסק:

 
 

שטח הבקשה:   תיק בניין:  גוש/חלקה:   כתובת: 
45.89 מ"ר    3089-011 גוש 9012 חלקה 42   אמונים 11 

 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
אמונים 11 תל אביב  פלאפל עספור  שם העסק 
אמונים 11 תל אביב  ויקטור חורי  מבקש 

מישל חורי 
אמונים 11 תל אביב  חורי גוליית  בעל זכות בנכס 

אבן סינא 72 תל אביב  ג'אק סחליה  עורך בקשה 
 

תוכן הבקשה: 
שימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בנייה, למזנון בית אוכל 

אחר למכירת פלאפל ללא הגשת משקאות משכרים בקומת קרקע בשטח של  
45.89 מ"ר. 

 
תיאור המבנה: 

 .GIS מבנה חד קומתי עם חצר המקורה בגג איסכורית לפי תכנית סניטרית ומערכת
לא נמצא היתר בתיק הבניין או תכניות סניטריות למבנה הנ"ל. 

 
הערות המהנדס: 

עסק הפועל מינואר 2019 . 
אגרת הבקשה לשימוש חורג בסה"כ 1,507 ₪. 

יש לציין שהמדרגות כניסה שהיו על המדרכה נהרסו ובמקומם נבנו מדרגות חדשות בתוך 
העסק. הוצגו תמונות המעידות על הריסת המדרגות. 

 
 

ההחלטה: סעיף 6 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0012 מתאריך 03.08.2022: 

 
 

לקבל את המלצת צוות ההתנגדויות ולא לאשר הבקשה לשימוש חורג לתכנית 
ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה למזנון, בית אוכל אחר למכירת פלאפל 

 ללא הגשת משקאות משכרים, שכן מדובר בשכונת מגורים וברחוב צר.
הוצגו תמונות של אופנועים המגיעים למקום בארבע לפנות בוקר וגורמים למטרדי 

 רעש וניראה כי מטרדי הרעש והריח אינם פתירים. 
 כ"כ מדובר ביום מנוחה מה שמגביר את  הפגיעה בדיירים.

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

אלחנן זבולון. 
 



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

  
פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה – רישוי עסקים 

 
 

  18/10/2018 תאריך    3785707858-5 מס' בקשה    66508 מספר תיק 
  הגשה:   מקוונת:   רישוי:
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  קומת מרתף עליונה   קומה:   בית אוכל, הופעת אומן ובריכת זרמים מהות 

  העסק:
 

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

476-014  223 מ"ר  גוש 7459 חלקה 1   קרליבך 14 פינת הארבעה 2 
 

כתובת:  שם:  בעל עניין : 
קרליבך 14 פינת הארבעה 2  סאונה תל אביב   שם העסק 

הכובשים 41 ת"א  שרון דויד  מבקש 
אייל מרחב   בעל זכות בנכס 

תרע"ד 20 ר"ג  אלה פלדמן  עורך בקשה 
 

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

 
תוכן הבקשה: 

שימוש חורג מחלק מקומת מרתף עליונה שלא נמצא לחלק זה היתר בניה  
לג'אקוזי, הופעת אומן/זמר )עד רביעייה( בבית אוכל, בשטח של 223 מ"ר. 

 
תיאור המבנה: 

בנין בן 3 קומות וקומת ביניים מעל 2 קומות מרתף. המכיל במרתף חדר מדרגות, מקלט ואולם 
למחסנים. בקומת קרקע - חנויות. בקומת הביניים- אולם ומשרדים. ובכל הקומות מעל 

משרדים. על פי היתרי בניה מילוליים מס' 446 מיום 8.9.68 ומס' 69 מיום 26.4.68 )לא נמצא 
בתיק בנין תוכניות של היתר בניה ולכן לא ניתן לקבוע בוודאות כי ההיתר מתייחס לנכס 

הספציפי זה(. 
 

הערות המהנדס:  
בעבר חלק מהמרתף היה בשימוש פאב )ת.ר 63558(אשר אושר בהליך שימוש חורג עד לשנת 

2015 אך לא הוצא רישיון לאור התנגדות אגף הנכסים שזו התנגדותה: "מבדיקה שערכנו 
מתברר כי החלקה והשטח שבנדון הינם בבעלות עיריית תל אביב יפו ובחכירה לחוכרים שונים 

עד 31.8.2025. 
 

לאור האמור אבקשך שלא להוציא היתר ולא להוציא שימוש חורג בנכס עד להסדר עם אגף 
הנכסים ורק לאחר תשלום תוספת דמי חכירה." 

 
מובא לדיון לצורך בחינה באם מדובר בשימוש חורג שכן לא קיים היתר בניה ומבדיקה מול אגף 

תב"ע נמצא כי השימוש תואם את התכליות המותרות במקום. 
  

מדיניות לילה באזור זה עד אור הבוקר.  
סכום אגרת שימוש חורג 7269 ₪  

 
חוות הדעת עוזרת ראשית  ליועמש הילה בן הראש מתאריך 13.11.2019: 

1.בעל זכות במקרקעין או מי שקיבל הסכמה לכך מבעל זכות במקרקעין רשאי להגיש בקשה 
להיתר וזאת על פי סעיף 26 לתקנות התכנון והבניה )רישוי בניה (תשע"ו- 2016 )להלן- 

"התקנות"(,  



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

  
2.בעל זכויות במקרקעין כפי המקרה הנדון, אשר רשומים בלשכת רישום המקרקעין ואינם בית 

משותף אך חכורים לכמה חוכרים במשותף, הינו בעל רשום או חוכר וזאת על פי סעיף 36)ו( 
לתקנות. 

3.הגדרת חוכר בתקנות הינה "חוכר רשום במרשם המקרקעין לתקופה של ארבעים ותשע שנים 
או יותר, לרבות חוכר משנה הרשום לתקופה כאמור" 

4.במקרה דנן, על פי נסח הטאבו שהוצג בפני, הבעלים הרשום הינה עיריית תל אביב ואילו אייל 
מרחבי הינו אחד מבין מספר חוכרים הרשומים לתקופה של 75 שנים ולכן מהווה חוכר לפי 

התקנות.  
5.לאור האמור, מי שנדרש לחתום על הבקשה להיתר לשימוש חורג כבעל זכות בנכס שבנדון 

הינו מי שהוא בעלים או חוכר כאמור לעיל. 
6.יחד עם זאת, לאחר בחינת חוזה החכירה בין העירייה לבין החוכר נמצא על ידינו כי החוזה 

מקים תנאים לחכירה הנוגעים לשימושים המותרים בנכס.  
7.לפיכך בשעה שבחוזה החכירה קיימות בו הוראות המגבילות את זכות החכירה לצורך 

השימושים המותרים בתב"ע 360 בלבד, יש לקבל את הסכמת הבעלים לכך שהשימוש המבוקש 
בנכס, תואם את תנאי הסכם החכירה.  

8.ומשלא קיימת הסכמת בעלים לשימוש המבוקש, יש לדחות את הבקשה לשימוש חורג. 
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ההחלטה: סעיף 7 
ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2022-0012 מתאריך 03.08.2022: 

 
 

הועדה מחליטה לאשרר את החלטת וועדת המשנה לתכנון ובניה מיום 11.12.2019 
לדחות את ההתנגדות לעניין הטענות הקנייניות אך לקבל אותה לעניין השימוש. 

 כ"כ הג'קוזי טעון היתר בנייה ולא ניתן להתירו במסגרת שימוש חורג.
 

על כן הועדה מחליטה שלא לאשר את הבקשה לשימוש חורג מקומת מרתף עליונה 
 להופעת אומן בבית אוכל ובריכת זרמים.

 
 ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק.

 
חן אריאלי - נמנעה. 
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