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 רישוי עסקים -פרוטוקול החלטות

 

 18.01.2023בתאריך   2023-0001ישיבה:  –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.  – 28.12.2022מיום  2022-0019אישור פרוטוקול מס'  .1

2.  3 70243 2-10000152272 10עמיעד  מסעדה   

3.  4 67792 5-10000117651  בית אוכל 

 פאב

52ההגנה   

4.  5 61779 2-10000147950 מסעדה -בית אוכל   32הברזל    

5. 1רבי יוחנן  מזנון, בית אוכל 10000117556 70249 6   

6.  8 69196 3-10000146430 4רבי נחמן  מזנון, בית אוכל   
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 רישוי עסקים -פרוטוקול החלטות

2023.01.18  בתאריך 0001-2023: 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 להבי מיטל  ייההעיר ראש סגנית   

  סגנית ראש העירייה חן אריאלי

:נכחו לא   ייההעיר ראש וסגן מ"מ  ספיר דורון 

 חבר מועצה   הראל אסף

 חבר מועצה   רועי אלקבץ

העירייה ראש סגנית ציפי ברנד  

 חבר מועצה שלמה מסלאווי

וולק יוחנן אופירה   חברת מועצה 

 המשנה לראש העירייה  גל שרעבי דמאיו

  מועצה חבר  עבד אבו שחאדה 

:ה"ה נכחו  מהנדס העיר אודי כרמלי 

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

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

עסקים מנהלת אגף רישוי איילת וסרמן   

 ממ מנהל מח רישוי הנדסי לעסקים יובל פלג 

 מנהלת תחום בכירה רישוי הנדסי לעסקים רעיה גוטלויבר 

 בוחנת תוכניות בכירה רישוי עסקים נטלי כהן 

רישוי עסקיםבכיר בוחן תוכניות  שם משולם   

 ממונה אכיפה רישוי ותביעות לירון כלימי 

עז-שרית סוזין בר  קהילהמנהלת קשרי    

ת מייעצ דעהנציגים בעלי  פולישוק מלי  הפנים שר נציגת   

ופרגודים לשח רעס ועדות מרכזת מירי אהרון מרכזת וועדה  

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

 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  70243
 מקוונת:

תאריך  10000152272-2
 הגשה:

26.04.2022 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מסעדה

 

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

 מ"ר  147 3009-010 9 חלקה 7079גוש  10עמיעד 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 10עמיעד  קיצ'וקאי שם העסק

 סלאס בע"מ מבקש
 אור גינזברג

 תל אביב 10 עמיעד

 תל אביב 25המרד  אלנבי קפיטל בע"מ בעל זכות בנכס
 ראשון לציון 17בורלא  יסמין טהרני עורך בקשה

 

 תוכן הבקשה:

למסעדה לרבות משקאות  2572בתב"ע מס'  10.1פרסום עפ"י הוראת סעיף 
.מ"ר 147-משכרים בקומת קרקע בשטח כ  

 
:תיאור המבנה  

 -המכיל: בקומת קרקע  22.10.2019 -מ 0982-19בניה מס' קומות ע"פ היתר  3מבנה בן 
.מגורים -ב'-מסחר/הסעדה, חניה, חדרים טכניים, וארובה, בקומות א' ו  

 
:הערות המהנדס  

.06.2021-עסק חדש המתנהל במקום מ  
.לא נדרשים מקומות חניה נוספים   

ובניה חל איסור  העסק נמצא באזור שוק הפשפשים שעל פי מדיניות הועדה המקומית לתכנון
 על פתיחת בתי אוכל חדשים בו.

 

 2ההחלטה: סעיף 
 :18.01.2023 מתאריך 2023-0001' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

 העסק,בחן את שעות פעילות , ת הצדדיםלאחר שצוות ההתנגדויות שמע א
 באזורהעובדה כי מדובר התקבלה חוות דעת חיובית של המשלמה ליפו ולרבות 

שוק הפשפשים, הועדה מחליטה לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה 
את השימוש עבור מסעדה לרבות  2572בהוראות תכנית  10.1בהתאם לסעיף 

.משקאות משכרים בקומת קרקע  
 

  ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, חן אריאלי, מיטל להבי.
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 

 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  67792
 מקוונת:

תאריך  10000117651-5
 הגשה:

16.01.2022 

 
 מהות העסק:

 
 בית אוכל

 פאב
 קרקע קומה:

 

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

 מ"ר  29 04600520 1ה חלק 6979 גוש 52ההגנה 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 52דרך ההגנה  ההגנהמפגש  שם העסק

 תל אביב 52דרך ההגנה  אברהם זכריה מבקש
 תל אביב 62סירקין  אייל אלעזר בעל זכות בנכס

 תל אביב 12הירשנברג  ולנטינה סטולבון עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה: 

שימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה לבית אוכל ופאב 
 מ"ר. 29בשטח של בקומת הקרקע 

 
 תיאור המבנה:

מגורים עפ"י רישומים -חנויות ומעל -קומות הכולל: בקרקע 2קיים מבנה בן  52ברח' ההגנה 
 . לא נמצא למבנה הנ"ל היתר בניה בתיק הבניין.GISומפות 

 
 הערות המהנדס:

 הוחלפו בעלים. 2022-. ב2020-עסק קיים מ
 התנהלו עסקים עם רישיונות.בבניין  1975-על פי מערכת רישוי עסק משנת

 לא נדרשים מקומות חניה.
 ש"ח. 960סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 

 

 3ההחלטה: סעיף 
 :18.01.2023 מתאריך 2023-0001' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

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

.31.12.2027הקרקע, עד ליום לבית אוכל ופאב בקומת   

 

  ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, חן אריאלי, מיטל להבי.
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 

 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  61779
 מקוונת:

תאריך  2-10000147950
 הגשה:

22.05.2022 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מסעדה -בית אוכל

 

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

 מ"ר  129 902-032 111ה חלק 6639 גוש 32הברזל 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 32הברזל  Gram100 שם העסק

 רמת החייל אקוויטיס אל.אל.סי מבקש
 פרסידא בע"מ

 גני בן צבי בע"מ

 פתח תקווה 1דרך יצחק רבין 
 נתניה 4צורן 

 רמת החייל אקוויטיס אל.אל.סי בעל זכות בנכס
 פרסידא בע"מ

 גני בן צבי בע"מ

 פתח תקווה 1דרך יצחק רבין 
 נתניה 4צורן 

 תל אביב 12הירשנברג  ולנטינה סטולבון עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:

מסעדה -שימוש חורג מתעשייה עתירת ידע )שטח תצוגה( בהיתר לבית אוכל
 מ"ר. 129בקומת קרקע בשטח של 

 
 תיאור המבנה:

חניון ומחסנים, בקומת  -קומות מרתף תחתון 2-מרתפים המכיל: ב 3קומות מעל  7הבניין בן 
שטחי תעשיה עתירת ידע על פי  -שטחי תעשיה עתירת ידע )תצוגה( ובקומות העליונות -קרקע

 .24/02/2000-מ 2-200602היתר בניה מס'

 
 הערות המהנדס:

 .2021-עסק חדש. קיים במקום משנת
 .31/12/2020-במקום הנ"ל התנהלו מסעדות עם רישיונות לשימוש חורג בתוקף עד 2009-משנת

 כעת מבקשים החלפת בעלים והארכת תוקף שימוש חורג.
מ"ר )לא  22יש לציין שלעסק קיים מחסן במרתף שמתנהל במקום המיועד למחסנים בשטח של 

 מ"ר. 151מהווה שימוש חורג(. סה"כ שטח העסק 
 נדרשים מקומות חניה נוספים.לא 

 ש"ח. 4,305סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 
 

 4ההחלטה: סעיף 
 :18.01.2023 מתאריך 2023-0001' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

מסעדה, -לאשר הבקשה לשימוש חורג מתעשייה עתירת ידע בהיתר לבית אוכל
.לצמיתות  

 
 חן אריאלי, מיטל להבי. ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא,
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  70249
 מקוונת:

תאריך  10000117556
 הגשה:

28.12.2021 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מזנון, בית אוכל

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

 מ"ר  54 3016-001 15 חלקה 7079גוש  1רבי יוחנן 

 
 כתובת: שם: בעל עניין :

 תל אביב 1רבי יוחנן  המלביה שם העסק
 עידו גל מבקש

 אבי אביטל
 המלבייה יזמות בע"מ

 תל אביב 18שד' ושינגטון 
 

 תל אביב 10ברוק 
   בעל זכות בנכס

 תל אביב 12הירשנברג  ולנטינה סטולבון עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
למזנון בקומת קרקע בשטח של  2572בתב"ע מס'  10.1פרסום עפ"י הוראת סעיף 

 מ"ר. 54מ"ר. סה"כ שטח העסק  27מ"ר וגלריה לאחסנה בשטח של  27
 

 תיאור המבנה:
 .GISקומות עפ"י צילומי  3בניין בן 

 לא נמצא היתר בניה מקורי בתיק הבניין. 
המתייחס לקומות א' וב' המיועדות  18/08/1996מתאריך  5-960878קיים היתר שינויים מספר 

 למגורים.
 

 הערות המהנדס:
 .2021עסק חדש משנת 

בבחינת חו"ד היועמ"ש בדבר מבנים שלא נמצא לגביהם היתר בניה נמצא כי עפ"י צילומי 
 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 ככל הנראה המבנה הוקם עפ"י הוראות התב"ע הנ"ל שהתירה את שטח 

 יין. וגובה המבנה על פי זכויות הבניה והינו תואם את גבולות קו הבנ
מדובר במבנה טורי עם חזית אחידה בהן נראה  כי בכל המבנים קיימת קומת ביניים עפ"י  

ולפי תוכניות סניטריות מאושרות  1968משנת  114( מס' 12היתר של המבנה הצמוד )עולי ציון 
 . GISולפי תמונות במערכת 

ק שהמבנה נראה שהמבנה הוקם בהתאם לתב"ע החלה בעת הקמת המבנה ומפה ניתן להסי
 הוקם כדין.  

הבקשה הינה בתחום המבנים הפטורים מאישור הוולחוף כפי שנקבע ע"י מליאת הוולחוף 
.2013והרחבתה בשנת  2004בדצמבר   
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 5ההחלטה: סעיף 
 :18.01.2023 מתאריך 2023-0001' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

רב ולאחר שנשלח פיקוח לאחר שצוות ההתנגדויות שמע את הצדדים בקשב 
 10.1למקום, הועדה מחליטה לדחות את ההתנגדויות ולאשר בהתאם לסעיף 

.את השימוש עבור מזנון 2572בהוראות תכנית   
 

 ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, חן אריאלי, מיטל להבי.
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  69196
 מקוונת:

תאריך  3-10000146430
 הגשה:

05.04.2022 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מזנון, בית אוכל

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

 מ"ר  82 3010-012 21ה חלק 7079 גוש 4רבי נחמן 

 
 כתובת: שם: בעל עניין :

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

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

 
 דיון חוזר

 
 תוכן הבקשה:

מ"ר ובקומת  54-בהיתר לבית אוכל בקומת קרקע בשטח כשימוש חורג ממלאכה 
 מ"ר. 82מ"ר. סך כל שטח העסק  28-גלריה כ

 
 תיאור המבנה:

-מ 382קומות מגורים מעל קומת קרקע וגלריה בייעוד מלאכה לפי היתר בניה מס'  2מבנה בעל 
 .GISולפי רישומים ומערכת  24.07.1953

 
 הערות המהנדס:

 . 02/2020 -ם ממדובר בעסק המתנהל במקו
העסק נמצא באזור שוק הפשפשים שעל פי מדיניות הועדה המקומית לתכנון ובניה חל איסור 

 על פתיחת בתי אוכל חדשים בו.
 ₪. 2,736.34גובה תשלום אגרת שימוש חורג בסך 

 
 

 6ההחלטה: סעיף 
 :18.01.2023 מתאריך 2023-0001' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

לשימוש חורג ממלאכה בהיתר לבית אוכל מאחר ולא התקבלו לאשר הבקשה 
לא מהווה מטרד  נבחן ונמצא כי הוא התנגדויות לפרסום והשימוש המבוקש

.31.12.2032לסביבתו, עד ליום   
 

.ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, חן אריאלי, מיטל להבי  
 
 
 
 
 

 


