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 רישוי עסקים -פרוטוקול החלטות

 28.12.2022בתאריך   2022-0019ישיבה:  –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.  – 30.11.2022מיום  2022-0018אישור פרוטוקול מס'  .1

2.  4 27805 1-10000159223  תיאטרון 

 מופעים הופעת אומנים

2לבנון חיים   

3.  בית אוכל  18519 5 

מכירת גלידה ומצרכי 
 מזון באריזות סגורות

4רוקח ישראל   

4.  מזנון, בית אוכל 10000119423-1 9177 6 

 מרכול

50קריית שאול   

5.  7 27699 3-10000152796  מסעדה 

 מקום לעריכת מופעים

30שוקן זלמן   

6.  8 70424 2-10000165219 229דיזנגוף  מספרה   

.7 9 5798 1-10000179417 תיקון ומכירה של ציוד  
מכונות צבע -צביעה   

26ראב"ד   

.8 10 62387 3-10000166162 אוכל מרכול, בית  155אלון יגאל    

9.  11 65817 1-10000147254 107אלנבי  פאב, מזנון   

10.  12 61323 2-10000178558 124הרצל  מרכול, אטליז   

11.  13 61660 1-10000168859 5עולי ציון  בית אוכל   

12.  14 62384 4-10000142172 22פרישמן  מסעדה   

13.  15 60917 1-10000098395 70אחד העם  מסעדה   

14.  16 67242 5-3054682490 10הפלך  חניון   

15. 2  3350 מזנון, בית אוכל  63724 17   

16.  18 64480 3-10000038480 8דובנוב  מסעדה   
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אולם או גן לשמחות 
 ואירועים

17.  19 65093 3-10000153510  בית אוכל 

 פאב

34אברבנאל   

18.  20 1468 2-10000179782 מוסך לפחחות וצביעת  
 רכב

14 הנגב  

19.  21 66978 1-10000170230 18יפת  מסעדה   

20.  22 69793 3-10000163959 22לילינבלום  מחסן   

21.  23 66198 1-10000147280 7פסטר  מסעדה   

22.  24 53481 2-10000180194  הכנה ומכירת כריכים 

מכירת משקאות קלים 
 ומשכרים

7פסטר   
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 עסקים רישוי -פרוטוקול החלטות

2022.12.28  בתאריך 0019-2022: 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 

לוי יליזרוב-ענת בן  חברת מועצה 

:נכחו לא   ייההעיר ראש וסגן מ"מ  ספיר דורון 

 חבר מועצה   הראל אסף

 חבר מועצה   רועי אלקבץ

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

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

 מנהלת אגף רישוי עסקים איילת וסרמן

 מנהלת תחום בכירה רישוי הנדסי לעסקים רעיה גוטלויבר 

 בוחנת תוכניות בכירה רישוי עסקים לובה דבוייריס 

 בוחנת תוכניות בכירה רישוי עסקים נטלי כהן 

רישוי עסקיםבכיר בוחן תוכניות  ירין שריין   

 ממונה אכיפה רישוי ותביעות לירון כלימי 

עז-שרית סוזין בר   מנהלת קשרי קהילה 

וועדה תעוזרת בכירה למרכז מהא מרגייה   

ת מייעצ דעהנציגים בעלי  פולישוק מלי  הפנים שר נציגת   

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

 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  27805
 מקוונת:

תאריך  1-10000159223
 הגשה:

06.09.2022 

 
 מהות העסק:

 
 תיאטרון

 מופעים הופעת אומנים
 קרקע קומה:

 

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

 מ"ר  1542.6 941-002 20ה חלק 6648 גוש 2לבנון חיים 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 2חיים לבנון  מוזיאון ארץ ישראל שם העסק

 מוזיאון ארץ ישראל תל אביב )חל"צ( מבקש
 עמירם כץ

 תל אביב 2חיים לבנון 

 תל אביב 69אבן גבירול  יפו עיריית תל אביב בעל זכות בנכס
 אשדוד 3/47אפרסק  ורדה חייט עורך בקשה

 

 תוכן הבקשה:

שימוש חורג מאולם תצוגה במוזיאון למדע ע"פ היתר בניה, לתיאטרון והופעת 
.איש 518מ"ר. תפוסת קהל  1542.6אמנים בקומת הכניסה ויציע בשטח של   

 
:תיאור המבנה  

.מוזיאון ארץ ישראל  
:בן קומה אחת עם יציע מעל מרתף המכיל מוזיאון למדע  

כניסה ואולם תצוגה  –מחסן, חדרי מלאכה, מקלט, חדרי מכונות וספריה; בק. קרקע -במרתף
.4.11.01-מ 210941ומס'  21.5.71-מ  758ראשי; ויציע  על פי היתר בניה מס'   

 
:הערות המהנדס  

.1.12.183בשימוש חורג וברישיון עסק בתוקף עד  1993עסק קיים משנת   
 

:הבקשה כוללת  
אולם תיאטרון, לובי כניסה, מזנון, תאי שירותים, חדרים טכניים וחדרי  -בקומת הכניסה

.מ"ר 1,184שירות בשטח של   
.מ"ר 359אולם, חדר סאונד והקרנה, מחסן ציוד, משרד ותאי שירותים בשטח של  -ביציע   

 
 ש"ח. 50,473-סכום אגרת בקשה לשימוש חורג בסה"כ

 

 2ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג מאולם תצוגה במוזיאון למדע בהיתר לתיאטרון 
.31.12.2032הופעת אמנים ומזנון, עד ליום    

 
לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן

  יליזרוב.
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 

 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  18519
 מקוונת:

תאריך  
 הגשה:

 

 
 מהות העסק:

 
 בית אוכל

 מכירת גלידה ומצרכי מזון באריזות סגורות
 קרקע קומה:

 

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

 חלקות 6635 גוש 4רוקח ישראל  
4,3,280,279,277,272,286  

 מ"ר  49 2051-004

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 4רוקח ישראל  מזנון מכבי שם העסק

 בת ים 14בן יהודה  אילן סרויה מבקש
 תל אביב 69אבן גבירול  יפו-עיריית תל אביב בעל זכות בנכס

 תל אביב 62ארלוזורוב  שתיוי מועאד עורך בקשה
 

 מובא לדיון חוזר לאחר שהועברו הבהרות ליו"ר הוועדה.
 

 תוכן הבקשה: 

שימוש חורג ממחסן ומלתחה לבית אוכל פנימי במרכז מכבי להכנה והגשת תה 
 וקפה, הכנה ומכירת כריכים, מכירת גלידה ומצרכי מזון באריזות סגורות,

מ"ר ואזור  24בקומת קרקע במחסן ובחדר מלתחה לפי היתר בניה בשטח של 
 מ"ר.  49מ"ר. סה"כ שטח העסק  25ישיבה לא מקורה בשטח של 

 
 תיאור המבנה:

אזור מגרשי טניס. מבנה שרות בן קומה אחת. מכיל חדר חשמל, מלתחה, מחסן, שירותים 
 . 15.6.92-מ 1-920538ומשרד על פי היתר בניה מס'

 
 ערות המהנדס:ה

 . 31.12.2015ברישיון כשימוש חורג בתוקף עד  1989העסק במקום הנ"ל משנת 
 כעת מבקשים הארכת תוקף השימוש החורג.

 ש"ח. 786סכום תשלום אגרת שימוש חורג בסך 
 .2006קיים אישור מפיקוח על הבניה משנת 

 

 3ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
לאור פסה"ד בעליון ואישור אגף הנכסים ובהתאם לפרסומים ולכך שלא הוגשו 

התנגדויות, לאשר הבקשה לשימוש חורג לתכנית ממחסן ומלתחה בקומת קרקע 
לפי היתר בניה לבית אוכל פנימי במרכז מכבי ואזור ישיבה לא מקורה עד ליום 

31.12.2026.  

 
לוי -ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בןההחלטה התקבלה בהשתתפות: 

.יליזרוב  
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 

 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  9177
 מקוונת:

תאריך  1-10000119423
 הגשה:

13.01.2022 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מזנון, בית אוכל 

 

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

 מ"ר  29 2021-050 35ה חלק 6616 גוש 50קריית שאול  

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 50קריית שאול  שניצל דיינרס שם העסק

 הרצליה 3רא"ל משה לוי  אשר אלבז מבקש
 תל אביב 33מוהליבר  חברה קדישא גחש"א ת"א יפו בעל זכות בנכס

 לוד 6 משה רבינו מיכל לוי עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:

שימוש חורג מתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה למזנון לרבות 
 מ"ר. 29הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום בשטח של 

 
 תיאור המבנה:

המבנה בן קומה אחת בכניסה לבית העלמין קריית שאול על פי תכנית הבקשה  ותכנית 
 נמצא בתיק בנין היתר בניה למבנה, לא ידוע ייעודו.. לא 1992 -סניטרית מאושרת משנת

 
 הערות המהנדס:

 .2021-מדובר בעסק חדש שמתנהל במקום משנת

  
 .31/12/2010-התנהל במקום הנ"ל קיוסק עם רישיון בשימוש חורג בתוקף עד 1960-משנת

 
 לא התנהלו עסקים במקום הנ"ל. 2021-ועד 2010-על פי מערכת רישוי עסקים משנת

 
 ש"ח. 968ם חיוב אגרת היתר שימוש חורג סכו

 

 4ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג מתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה 
מקום לממכר  -למזנון לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום, מרכול 

.31.12.2032צריכה לשימוש אישי או ביתי, עד ליום  מזון ומוצרי  
 

לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן
 יליזרוב.
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  27699
 מקוונת:

תאריך  10000152796-3
 הגשה:

16.06.2022 

 
 מהות העסק:

 
 מסעדה

 מקום לעריכת מופעים
 קרקע קומה:

 

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

 מ"ר  82 3538-002 135ה חלק 7061 גוש 30שוקן זלמן 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 30שוקן זלמן  הטברנה של רוזי שם העסק

 בת ים 111 שד' יוספטל גיורא שושנה קנפו מבקש
 תל אביב 8החרש  אלטל פיתוח בע"מ בעל זכות בנכס

 תל אביב 62300ת.ד  אלרואי כהן עורך בקשה
 

 דיון חוזר: 

 תוכן הבקשה:
שימוש חורג מסככות לתעשייה למסעדה לרבות משקאות משכרים ועריכת 

סך כל  -מ"ר  1.5מ"ר ושטח לא מקורה  80.5מופעים בקומת קרקע בשטח מקורה 
 מ"ר. 82העסק שטח 

 
 תיאור המבנה:

-מ  5/51ומס'  04.03.19674-מ 843קומות וסככות עפ"י היתרי בניה מס'  3מבנה תעשיה בן 
18.4.1989. 

 .  21.02.1991-מ 5-041קיים היתר בניה לארובה מס' 
 

 הערות המהנדס:
 עבור מסעדה בלבד. 31.12.2021ברישיון בשימוש חורג עד  2010 -העסק מתנהל במקום מ

 מבקשים תוספת פריט עבור עריכת מופעים והארכת תוקף השימוש החורג. 
 אין צורך במקומות חניה נוספים. 

.₪ 2,683.04גובה סכום תשלום אגרת שימוש חורג בסך   
 
 

 5ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

 הבקשה לשימוש חורגאת  446תוכנית בהליך של "הסכמה מיוחדת" ע"פ לאשר 
מסככות לתעשייה למסעדה לרבות משקאות משכרים ועריכת מופעים, עד ליום 

31.12.2027. 
 
 

לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן
 יליזרוב.
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 

 
מספר תיק 

 רישוי:
מס' בקשה  70424

 מקוונת:
תאריך  2-10000165219

 הגשה:
02.06.2022 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מספרה

 

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

 מ"ר  20 187-228 126ה חלק 6960 גוש 229דיזנגוף 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 229דיזנגוף  ברבר שופ קאט אנד שייב שם העסק

 רמת גן 3סטרומה  וובה אורמן מבקש
 ש.ב נודלמן בע"מ בעל זכות בנכס

 מאיר נודלמן
 תל אביב 214אמסטרדם 

 תל אביב 5הארד  מועאד שתיוי עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
 מ"ר.   20 -שימוש חורג מחלק מדירת מגורים למספרה בקומת קרקע בשטח של כ

 
 תיאור המבנה:

חנויות ודירות מגורים, בשאר הקומות  2מעל קומת קרקע. בקומת קרקע קומות  2מבנה בן 
 .15.11.1987מתאריך  3-109מגורים על פי היתר בניה מס' 

 
 הערות המהנדס:

 .2021-עסק חדש מ
 מ"ר.  45מ"ר, סה"כ שטח העסק  25שטח העסק שאינו מהווה שימוש חורג הינו 

 מגורים.  חלקה השני של הדירה שייכת לאותם בעלים בשימוש
(  המעידה כי התנהלו 4345נמצאה תוכנית סניטרית לעסק של ייצור ומכירת שמלות כלה )ת"ר 

 .2005עסקים בשטח הדירה עוד בשנת 
 ₪. 668גובה תשלום אגרת שימוש חורג 

 
 

 6ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

.מול המחלקה המשפטית לשוב ולדון לאחר בדיקה  
 

לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן
.יליזרוב  
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 

 
מספר תיק 

 רישוי:
מס' בקשה  5798

 מקוונת:
תאריך  1-10000179417

 הגשה:
11.07.2022 

 
 מהות העסק:

 
מכונות  -ומכירה של ציוד צביעה תיקון 

 צבע
 קרקע קומה:

 

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

 מ"ר  220 414-168 27ה חלק 6973 גוש 26ראב"ד 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 26ראב"ד  גדניר ציוד צביעה בע"מ שם העסק

 צימרמן קלמן מבקש
 גדניר ציוד צביעה בע"מ

 רעננה 18עקיבא 
 תל אביב 168דרך שלמה 

 רעננה 18עקיבא  צימרמן קלמן בעל זכות בנכס
 תל אביב 205דיזנגוף  גבריאל נבון עורך בקשה

 
 תוכן הבקשה:

 59שימוש חורג מחנות ומדירת מגורים עורפית בהיתר בקומת קרקע בשטח של 
מ"ר ומחצר אחורית  47מ"ר ומגלריה המשמשת לאחסנה ומשרד בשטח של 

מכונות צבע בשטח כולל של  -מ"ר לתיקון ומכירה של ציוד צביעה 114של  בשטח
 מ"ר . 220

 
 תיאור המבנה:

 -חנויות ודירת מגורים עורפית ובשאר הקומות 2בחזית -קומות המכיל בקומת קרקע 3מבנה בן 
 .08.03.66מתאריך  910מגורים על פי היתר בניה מס' 

 
 הערות המהנדס:

 .2005העסק מתנהל במקום משנת 
 . 31.12.2021בשימוש חורג עד 

 שכוללת גלריה, אין שינוי בשטח הגלריה.  1998ישנה תכנית סניטרית מאושרת משנת 
 אין צורך במקומות חניה נוספים.

 ש"ח. 6,840גובה תשלום אגרת שימוש חורג הינו 
 
 

 7ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 

 
לאשר הבקשה לשימוש חורג לתכנית מחנות ודירת מגורים וקומת גלריה לאחסנה 

מכונות  -רד ומחצר אחורית בבניין מגורים לתיקון ומכירה של ציוד צביעה ומש
ובכפוף לדרישות מהנדס העיר  31.12.2027צבע בקומת קרקע וגלריה, עד ליום 

.למדרגות ולגלריהובתנאי לקבלת חוות דעת יועץ בטיחות וקונסטרוקציה   
 

לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן
 יליזרוב.

 
 



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

  

10 

 

 
 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 

 
מספר תיק 

 רישוי:
מס' בקשה  62387

 מקוונת:
תאריך  3-10000166162

 הגשה:
10.07.2022 

 
 מהות העסק:

 
 מרכול

 בית אוכל
 קרקע קומה:

 

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

 מ"ר  37 644-153 10ה חלק 7110 גוש 155אלון יגאל 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 155אלון יגאל  מפגש קורל שם העסק

 תל אביב 13שיבולים  יניב והבה  מבקש
 תאילנד רון יערי בעל זכות בנכס

 ראשון לציון 11משה לוי  כראלאירמה  עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
 מ"ר.   37שימוש חורג מתעשייה בהיתר למרכול ובית אוכל בקומת קרקע בשטח 

 
 תיאור המבנה:

מיום  6/22קומות מרתף המשמש לתעשייה ע"פ היתר בניה מס'  2קומות מעל  5בנין בן 
12.3.90. 

 
 הערות המהנדס:

 .31.12.2020עם שימוש חורג עד ליום  כמרכול 2015העסק מתנהל במקום משנת 
  

 מבקשים תוספת פריט והארכת השימוש חורג. 
 אין צורך במקומות חניה נוספים. 

 ₪. 1,234.69סכום אגרת שימוש חורג 
 
 

 8ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 
 

.למרכול ובית אוכל, לצמיתותלאשר הבקשה לשימוש חורג מתעשייה בהיתר   
 

לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן
 יליזרוב.
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  65817
 מקוונת:

תאריך  1-10000147254
 הגשה:

11.05.2022 

 
 העסק:מהות 

 
 פאב 
 מזנון

 מרתף קומה:

 

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

 מ"ר  135 4-107 41ה חלק 6937 גוש 107אלנבי 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 31שד' רוטשילד  "בוקסא" שם העסק

 המקל והגזר בע"מ מבקש
 ירון דב דנוך

 תל אביב 31שד' רוטשילד 

 תל אביב 31שד' רוטשילד  תפארת בע"מ בית בעל זכות בנכס
 חיפה 31שד' סיני  יפעה לוי עורך בקשה

 
 תוכן הבקשה:

שימוש חורג ממחסן וחדר הסקה לפאב ומזנון לרבות משקאות משכרים במקום 
 מ"ר. 135ההגשה בקומת מרתף בשטח של 

 
 תיאור המבנה:

 קומות מעל מרתף המכיל בקומת מרתף מחסן וחדר הסקה.  3מבנה בן 
מתאריך  581קומת קרקע מסחרית ובקומות העליונות משרדים על פי היתר בניה מס' 

19.12.1946. 
 

 הערות המהנדס:
 . 31.12.2021, בשימוש חורג עד 2014העסק מתנהל במקום משנת 

 מקומות חניה נוספים. 3נדרשים 
 ש"ח. 4,505אגרת שימוש חורג גובה תשלום 

 
 

 9ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

 
לאשר הבקשה לשימוש חורג מתכנית וממחסן וחדר הסקה לפאב ומזנון לרבות 

.31.12.2028משקאות משכרים במקום ההגשה, עד ליום   
 

לוי -אופירה יוחנן וולק, ענת בןההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, 
 יליזרוב.
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  61323
 מקוונת:

תאריך  10000178558-2
 הגשה:

10.07.2022 

 
 מהות העסק:

 
 מרכול
 אטליז

 קרקע קומה:

 

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

 מ"ר  141 2-122 29ה חלק 7082 גוש 124הרצל 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 124הרצל  "SuperSix" שם העסק

 תל אביב 124הרצל  יורם יעקובוב מבקש
 תל אביב 124הרצל  יורם יעקובוב בעל זכות בנכס

 בת ים 84בלפור  סמואל טומבק עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה למרכול, אטליז שימוש חורג לתכנית 

 מ"ר. 141בכל המבנה בשטח של 
 

 תיאור המבנה:
המבנה בן קומה אחת על פי רישומים. לא נמצא בתיק בנין היתר בניה ותכניות מאושרות 

 המתייחסות למבנה הנ"ל. לא ידוע יעוד המבנה.
 

 הערות המהנדס:
 .2021-עסק חדש. מתנהל במקום משנת

במקום הנ"ל התנהל עסק של מכירת אופנועים וקטנועים עם רישיון בשימוש חורג   2001-משנת
 .31/12/2018-בתוקף עד

 אין צורך במקומות חניה נוספים. 
 ש"ח. 4,705סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 

 
 

 10ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה 
.31.12.2027למרכול, אטליז, עד ליום   

 
לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן

.יליזרוב  
 
 
 
 



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

  

13 

 

 
 

 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  61660
 מקוונת:

תאריך  1-10000168859
 הגשה:

06.06.2022 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: בית אוכל

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

 מ"ר  36.7 3005-005 74ה חלק 7071 גוש 5עולי ציון 

 
 כתובת: שם: בעל עניין :

 תל אביב 5עולי ציון  פלאפל דני שם העסק
 תל אביב 5עולי ציון  צבי דאני מבקש

   בעל זכות בנכס
 אשדוד 3/47אפרסק  ורדה חייט עורך בקשה

 
 תוכן הבקשה:

לבית אוכל בקומת קרקע בשטח של  2572בהוראת תב"ע  10.1פרסום עפ"י סעיף 
 מ"ר. 36.7מ"ר. סה"כ שטח העסק  8.5מ"ר וגלריה לאחסנה בשטח של  28
 

 תיאור המבנה:
 .GISמבנה בן קומה אחת עפ"י צילומי 

 לא נמצא היתר בניה בתיק הבניין ולא ידוע ייעודו.
 

 הערות המהנדס:
 ברישיון. 2003עסק קיים משנת 

בוועדת המשנה קיימת הגבלה על פתיחת בתי אוכל  2013יש לציין כי עפ"י מדיניות שנקבעה ב 
 חדשים ברח' עולי ציון.

 העסק כלול במכסת בתי האוכל.
 

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

 ותואם בסביבתו הן בתכסית והן בחומר הבניין. 1967ניתן להבחין כי המבנה לא השתנה משנת 
 . 2572התב"ע החלה על המגרש הינה 
 . 452התב"ע שקדמה לה היא תב"ע 

קומות והבקשה האמורה הינה במבנה בן קומה אחת התואם את גבולות  3עד תב"ע זו התירה 
 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.
 

 11ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
לבית אוכל בקומת  2572 בהוראת תב"ע 10.1לאשר הבקשה לפרסום עפ"י סעיף 

, מאחר ולא התקבלו התנגדויות לפרסום והשימוש 31.12.2032קרקע, עד ליום 
המבוקש לא מהווה מטרד לסביבתו, ובכפוף לקבלת חוות דעת יועץ בטיחות 

.וקונסטרוקציה למדרגות ולגלריה   
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לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן
 רוב.יליז

 
 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 

 
מספר תיק 

 רישוי:
מס' בקשה  62384

 מקוונת:
תאריך  4-10000142172

 הגשה:
04.05.2022 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מסעדה

 

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

 מ"ר  60 96-022 34ה חלק 6902 גוש 22פרישמן 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 22פרישמן  אלפי שם העסק

 תל אביב 3בוגרשוב  ים אלפי מבקש
 תל אביב 26פרוג  דורון קצנגולד בעל זכות בנכס

 תל אביב 23שוקן  ענת קריספין עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
שימוש חורג ממגורים בהיתר למסעדה לרבות צריכת משקאות משכרים במקום 

 מ"ר. 60קרקע בשטח של בקומת 
 

 תיאור המבנה:
קומות המכיל: בקומת קרקע בחזית חנות ומאחור מגורים ובכל הקומות העליונות  3בנין בן 

 .25.6.1936-מ 821ומס'  7.8.939-מ  220דירות מגורים על פי היתרי בניה מס' 
 

 הערות המהנדס:
 .2020-עסק חדש. קיים במקום משנת

-התנהלו בתי אוכל שונים עם רישיונות לשימוש חורג בתוקף עדבמקום הנ"ל  2004-משנת
31/12/2018. 

 הוגשה בקשה להחלפת בעלים ללא שינוי בתכניות עסק. 2020-בשנת
מ"ר ואינו מהווה  70יש לציין שחלק מהעסק מתנהל בחזית הבניין בחנות בהיתר בשטח של 

 שימוש חורג.
 מ"ר. 130סה"כ שטח העסק 

 יה נוספים.אין צורך במקומות חנ
 ש"ח. 1,963סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 

 
 

 12ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

לרבות צריכת משקאות  -לאשר הבקשה לשימוש חורג ממגורים למסעדה 
.31.12.2025משכרים במקום, עד ליום   

 
לוי -שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בןההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור 

.יליזרוב  
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  60917
 מקוונת:

תאריך  10000098395-1
 הגשה:

09.12.2021 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מסעדה

 

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

 מ"ר  113 11-070 6חלקה  7455גוש    70אחד העם 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 70אחד העם  שניצל עד הבית שם העסק

 תל אביב 70אחד העם  הקומה הרביעית בע"מ מבקש
 חיפה 39שד' בן גוריון  המפלגה הקומוניסטית הישראלית בעל זכות בנכס

 ראשל"צ 11משה לוי  אירמה כראל  עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
מ"ר ובחזית  100שימוש חורג ממשרדים בהיתר בקומת קרקע למסעדה בשטח 

מ"ר המשמשת כניסה למסעדה, סה"כ  13מרפסת לא מקורה ללא ישיבה בשטח 
 מ"ר. 113שטח העסק 

 
 תיאור המבנה:

קומות המכיל בקומת קרקע משרדים ובקומות עליונות דירות מגורים על פי  3קיים בנין בן 
 .             23.7.1952-מ 308והיתר מ"ס   20.10.63-מ 684היתר בניה מ"ס 

 
 הערות המהנדס:

 .2010יש לציין שהמסעדה פועלת במקום משנת 
 31.12.2021ש חורג עד ליום התקבלה החלטת ועדת משנה: "לאשר הבקשה לשימו 2017בשנת 

בתנאי התחייבות המבקש לא להוציא שולחנות וכסאות כפי שהצהיר בפני ועדת ההתנגדויות 
שאין ישיבה מחוץ לעסק ואין גריל, וכן עמידה בכל התנאים של תברואה ואיכות הסביבה, 

 בערב. כ"כ יש להוציא היתר בניה לארובה". 18:00שעות הפעילות של העסק עד 
להוצאת היתר  21741הוגשה בקשה מס'  22.3.2022-ה במערכת רישוי בניה נמצא כי במבדיק

 בניה לארובה. טרם הוצא ההיתר.
 מבקשים הארכת תוקף שימוש חורג .

 .29.11.22יש לציין כי התקבלו התנגדויות לפרסום לבקשה זו אך הוסרו ביום 
 אין צורך במקומות חניה נוספים.

 שקלים. 3,690וש חורג הינו על סך גובה סכום תשלום אגרת שימ
 
 

 13ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג ממשרדים בהיתר בקומת קרקע ובחזית מרפסת לא 
 31.12.2032מקורה ללא ישיבה המשמשת כניסה למסעדה, למסעדה, עד ליום 

 מהנדס העיר ובתנאי הוצאת היתר בניה לארובה.בכפוף לדרישות 
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לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן
 יליזרוב.

 
 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 

 
מספר תיק 

 רישוי:
מס' בקשה  67242

 מקוונת:
תאריך  3054682490-5

 הגשה:
20.07.2020 

 
 העסק: מהות

 
 קרקע קומה: חניון

 

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

ות חלק 7053גוש  10הפלך 
11,12,13,14,15,17,18,19,20,21. 

 מ"ר  7,875 342500090

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 10הפלך  חניון הפלך שם העסק

 ת"א 26אלחנן יצחק  מת"מ מבנה תעשייה ומלאכה בע"מ מבקש
 ת"א 26אלחנן יצחק  מת"מ מבנה תעשייה ומלאכה בע"מ בעל זכות בנכס

 חולון 3לסל  דניאל לוי עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
 מ"ר . 7,875שימוש חורג ביחס לתכנית מדרך וממגרש פתוח לחניון בשטח של 

 
 תיאור המבנה:

 קיים מגרש פתוח.
 

 הערות המהנדס:
 ללא רישיון. 2017עסק קיים משנת 

 חניות לנכים.   9, מתוכם 268 -כמות החניות
 ₪. 72,348גובה תשלום אגרת שימוש חורג 

 
 

 14ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

מסדר היום עד לחתימת בעל העסק על כתב התחייבות מול אגף הנכסים.להוציא   
 

לוי -שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בןההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור 
 יליזרוב.
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 

 
מספר תיק 

 רישוי:
מס' בקשה  63724

 מקוונת:
תאריך  

 הגשה:
 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מזנון, בית אוכל

 

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

 מ"ר  30 3340-030 81חלקה  7071גוש  2  3350

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 2 3350 סנטו מיצים  שם העסק

 בת ים 71הנביאים  טוביה סן דוד מבקש
   בעל זכות בנכס

 רמת גן 108אבא הלל  חיים נברו עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
למזנון, בית אוכל אחר, ללא הגשת  2572 על פי תב"ע 10.1פרסום לפי סעיף 

 מ"ר. 30-משקאות משכרים לצריכה במקום בשטח כ
 

 תיאור המבנה:
 המבנה בן קומה אחת על פי תכנית העסק שהוגשה. 

 לא נמצא בתיק בנין היתר בניה למבנה, לא ידוע יעוד.
 

 הערות המהנדס:
 .2009-עסק קיים משנת

התנהל במקום הנ"ל  כקיוסק מיצים עם  2013-בשנתלפני כניסת מדיניות שוק הפשפשים 
 רישיון.

 כעת הוגשה בקשה לשינוי מהות לבית אוכל ונדרש לעשות פרסומים.
בבחינת חו"ד היועמ"ש בדבר מבנים שלא נמצא לגביהם היתר בניה ניתן לראות תצלומי תצ"א 

 יבתו .ותואם בסב 1967ואילך. ניתן להבחין כי המבנה לא השתנה משנת  1967משנת 
 . 2572התב"ע החלה על המגרש הינה 
קומות והבקשה האמורה הינה במבנה  4. תב"ע זו התירה עד 452התב"ע שקדמה לה היא תב"ע 

בן קומה אחת התואם את גבולות הבניין. בנוסף תב"ע זו התירה חזית מסחרית בקומת 
 הקרקע. 

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

 התקבל אישור פיקוח על הבניה.  2009-במסגרת טיפול בבקשה הקודמת בשנת
 תכנית הבקשה זהה לתכנית הקודמת.

 
 

 15ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
את השימוש עבור מזנון, בית אוכל  2572על פי תב"ע  10.1לאשר בהתאם לסעיף 

.אחר, ללא הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום  
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לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן
.יליזרוב  

 
 

 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 שוי:רי

מס' בקשה  64480
 מקוונת:

תאריך  10000038480-3
 הגשה:

19.07.2021 

 
 מהות העסק:

 
 מסעדה

 אולם או גן לשמחות ואירועים
 קרקע, א' קומה:

 

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

 מ"ר  473 661-008 757חלקה  6111גוש  8דובנוב 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 8דובנוב  דובנובגלריה  שם העסק

 תל אביב 26שי עגנון  רפאל יוסף פומרוק מבקש
  קרן קיימת לישראל בעל זכות בנכס

 רמת גן 108אבא הלל  חיים נברו עורך בקשה
 

 מובא לדיון חוזר להארכת תוקף השימוש החורג בצרוף חוות דעת אגף הנכסים.

 תוכן הבקשה:
לרבות משקאות משכרים ואולם שימוש חורג מאולם רב תכליתי למסעדה 

מ"ר, בקומה א' בשטח  54מ"ר, בגלריה בשטח  222אירועים בקומת קרקע בשטח 
 מ"ר. 473מ"ר. סך כל שטח העסק  185מ"ר ובחצר בשטח  12
 

 תיאור המבנה:
קומות ואולם ספורט המכיל: אולם רב תכליתי , סטודיו, חדר  3מבנה בי"ס לאומנות בן 

-3, והיתר בניה מס' 1957משנת  303פיסול עפ"י היתרי בניה מס'  קרמיקה , מחסנים, סדנת
 .5.7.1995-מ 950599

 
 הערות המהנדס:

עבור  31.12.2020ברישיון בשימוש חורג בתוקף עד  2011יש לציין שהעסק מתנהל במקום משנת 
 מסעדה ומשקאות משכרים. 

 מבקשים תוספת פריט של אולם שמחות ואירועים והארכת תוקף השימוש החורג. 
 ₪. 15,784גובה תשלום אגרת שימוש חורג בסך 

 אין צורך במקומות חנייה נוספים.
 
 

 16ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

תכליתי לאולם או גן לשמחות  לאשר הבקשה לשימוש חורג להיתר מאולם רב
ובכפוף לדרישות מהנדס העיר ובתנאי  31.12.2028ואירועים, מסעדה, עד ליום 

.לקבלת חוות דעת יועץ בטיחות וקונסטרוקציה למדרגות ולגלריה  
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לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן
.יליזרוב  

 
 
 

 עסקיםרישוי  –נה לתכנון ובנייה פרוטוקול החלטת ועדת המש
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  65093
 מקוונת:

תאריך  3-10000153510
 הגשה:

09.06.2022 

 
 מהות העסק:

 
 בית אוכל

 פאב
 קרקע קומה:

 

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

 מ"ר  96 33060010 32ה חלק 7083 גוש 34אברבנאל 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 34אברבנאל  "הברבנאל" שם העסק

 תל אביב 21עמק הברכה  זמיר חן מבקש
 תל אביב 9יעקב אפטר  נעמי מנדלוביץ בעל זכות בנכס

 תל אביב 5הארד  שתיוי מועאד עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
שימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה לבית אוכל ופאב 

מ"ר  39מ"ר וגלריה המיועדת למחסן בשטח של  57קרקע בשטח של בקומת 
 מ"ר. 96סה"כ שטח העסק 

 
 תיאור המבנה:

 מבנה חד קומתי עם גלריה ע"פ תכניות העסק שהוגשו. 
 מ"ר. 96מ"ר סה"כ שטח העסק  39מ"ר וקומת גלריה  57.5בקומת קרקע בשטח 

 
 הערות המהנדס:

 . 31.12.2017בשימוש חורג עד  2012העסק מתנהל במקום משנת 
 מקומות חניה. 2נדרשים 

 ש"ח. 3,204גובה אגרת שימוש חורג 
 
 

 17ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה 
בכפוף לדרישות  .202531.12לעסק של בית אוכל ופאב בקומת קרקע, עד ליום 

מהנדס העיר ובתנאי לקבלת חוות דעת יועץ בטיחות וקונסטרוקציה למדרגות 
.ולגלריה  

 
לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן

.יליזרוב  
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  1468
 מקוונת:

תאריך  2-10000179782
 הגשה:

06.09.2022 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מוסך לפחחות וצביעת רכב

 

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

 מ"ר  1073 385-014 החלק גוש 14הנגב 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 14הנגב  ד"ר פח וצבע שם העסק

 ד"ר פח וצבע בע"מ מבקש
 יחזקאל דגני

 תל אביב 16הנגב 
 

אוריאל גורבן עו"ד בשם  בעל זכות בנכס
 בעלי הנכס

 תל אביב 39שרת משה 

 תל אביב 205דיזנגוף  נבון גבריאל עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
בהיתר ומתכנית ביחס למבנים שלא נמצאו לגביהם היתרי שימוש חורג ממחסן 

מ"ר ובחצר לא  673בניה למוסך לפחחות וצביעת רכב במבנים וסככות בשטח של 
 מ"ר. 1073מ"ר. סה"כ שטח העסק  400מקורה בשטח של 

 
 תיאור המבנה:
 .14, כניסה מרח' הנגב 14-16כתובות: הנגב 

בניין בן קומה אחת מיועד למחסן על פי  5בחלקה מגרשים קיימים מספר מבנים וסככות.  3על 
. ליתר המבנים לא נמצאו בתיק בנין היתרי בניה ותכניות 29/06/1934 -מ 1048היתר בניה מס' 

 מאושרות.
 

 הערות המהנדס:
 . 31/12/2022-מתנהל במקום הנ"ל עם רישיון בשימוש חורג בתוקף עד 2000-משנת

 רג.כעת מבקשים הארכת תוקף של שימוש חו
עם  -1998בחלק מהמקום התנהל מוסך סיכה מכוניות עם רישיון לצמיתות ומשנת  1930-משנת

 .31/12/2001רישיון בשימוש חורג בתוקף עד 
 אין צורך במקומות חניה נוספים כיוון שהחצר משמשת לחניות.

 ₪. 34,675סכום חיוב אגרת היתר שימוש חורג 
 
 

 18ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
לאשר הבקשה לשימוש חורג ממחסן בהיתר ומתכנית ביחס למבנים שלא נמצאו 

לגביהם היתרי בניה למוסך לפחחות וצביעת רכב במבנים וסככות ובחצר לא 
.31.12.2026מקורה, עד ליום   
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לוי -נת בןההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ע
.יליזרוב  

 
 
 

 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  66978
 מקוונת:

תאריך  10000170230-1
 הגשה:

20.06.2022 

 
 מהות העסק:

 
 א' קומה: מסעדה

 

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

 מ"ר  371 3004-018 65 חלקה 7463גוש  18יפת 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 18יפת  "אנגלו ונינה" שם העסק

 תל אביב 18יפת  גלית קריסטל מבקש
 גלית קריסטל בעל זכות בנכס

 ורדה כהן
 תל אביב 18יפת 

 חולון 8שד' נורדאו 
 תל אביב 72אבן סינא  ג'אק סחליה עורך בקשה

 
 תוכן הבקשה:
לתכנית ממבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה למסעדה בתוך גלריה שימוש חורג 

לאומנות לרבות צריכת משקאות משכרים במקום המכיל: בקומה א' מטבח, 
 314 -אולם ישיבה, ספריה , חדר תצוגה, שירותים ומרפסת לא מקורה בשטח כ

מ"ר עליה לגלריה  57מ"ר, ובקומת גלריה עבור מחסן, משרד וחדר תצוגה בשטח 
 מ"ר. 371-י מדרגות. סך כל שטח העסק כע"
 

 תיאור המבנה:
 קומות אשר לא נימצא לגביו היתר בניה לפי רישומים ותכנית העסק. 2מבנה בן 

 
 הערות המהנדס:

 .31.12.2022-ברישיון בשימוש חורג עד ל  2016 -העסק מתנהל במקום מ
 מבקשים הארכת תוקף השימוש החורג . 

 מקומות חניה.  5נדרשים 
 ₪. 12,370ובה תשלום אגרת שימוש חורג בסך ג
 
 

 19ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה 
למסעדה בתוך גלריה לאומנות לרבות צריכת משקאות משכרים במקום בקומה א' 

, בכפוף לדרישות מהנדס העיר ובכפוף לקבלת 31.12.2027ובקומת גלריה, עד ליום 
.חוות דעת יועץ בטיחות וקונסטרוקציה למדרגות ולגלריה  

 
לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן

 יליזרוב.
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22 

 

 
 
 
 
 
 

 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  69793
 מקוונת:

תאריך  3-10000163959
 הגשה:

29.05.2022 

 
 מהות העסק:

 
 א' קומה: מחסן

 

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

 מ"ר  10 7-022 12ה חלק 6923 גוש 22לילינבלום 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 22לילינבלום  מחסן מטבח לילה שם העסק

 תל אביב 55החלוצים  מור סיקורל מבקש
 בני ברק 7מצדה  ניסן ברוכין בעל זכות בנכס

 חיפה 21שד' סיני  יפעה לוי עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
 10( בקומה א' בשטח של 62892שימוש חורג ממשרד למחסן עבור מסעדה )ת"ר 

 מ"ר.
 

 תיאור המבנה:
קומת קרקע מסחרית ומשרדים ושאר הקומות משרדים ע"פ היתר בניה קומות מעל  3מבנה בן 

 .25.5.1936מתאריך  648מס' 
 

 הערות המהנדס:
 עסק חדש. 

 ₪. 334גובה תשלום אגרת שימוש חורג הינו 
 
 

 20ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

למחסן עבור מסעדה, בקומה א', עד ליום לאשר הבקשה לשימוש חורג ממשרד 
31.12.2027.  

 
לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן

 יליזרוב.
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 עסקיםרישוי  –פרוטוקול החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה 
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  66198
 מקוונת:

תאריך  1-10000147280
 הגשה:

29.05.2022 

 
 מהות העסק:

 
 קרקע קומה: מסעדה

 

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

 מ"ר  184 3030-007 1ה חלק 7259 גוש 7פסטר 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 7פסטר  ג'אסיה שם העסק

 רימ רימה השקעות בע"מ מבקש
 גנדור ג'וני
 זריק כרים

 תל אביב 7פסטר 

האגודה האורתודוקסית לצדקה ביפו בנכס בעל זכות
  

 תל אביב 12אבן רשד 

 תל אביב 72אבן סינא  ג'אק סחליה עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
שימוש חורג לתוכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר למסעדה לרבות הגשת 

מ"ר, ובקומת  142משקאות משכרים לצריכה במקום בקומת הקרקע בשטח של 
 מ"ר. 184מ"ר. סה"כ שטח העסק  42ישיבה בשטח של הגלריה אולם 

 
 תיאור המבנה:

מבנה חד קומתי ע"פ תוכנית העסק שהוגשה, לא נמצא היתר בניה בתיק בנין ולא ידוע ייעוד 
 המבנה.

 
 הערות המהנדס:

 .31.12.2020מ"ר ברישיון בשימוש חורג עד  228בשטח של  2014העסק מתנהל במקום משנת 
 והארכת תוקף שימוש חורג. מבקשים הפחתת שטח

 מקומות חניה נוספים. 6נדרשים 
 ש"ח. 6,020.5אגרת בקשה לשימוש חורג בסך 

 
 

 21ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

לאשר הבקשה לשימוש חורג לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר 
משקאות משכרים לצריכה במקום  בקומת הקרקע, למסעדה לרבות הגשת 

בכפוף לדרישות מהנדס העיר ובכפוף לקבלת  31.12.2027ובקומת הגלריה, עד ליום 
.חוות דעת יועץ בטיחות וקונסטרוקציה למדרגות ולגלריה  
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לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן
.יליזרוב  

 
 
 

 עסקיםרישוי  –טת ועדת המשנה לתכנון ובנייה פרוטוקול החל
 

מספר תיק 
 רישוי:

מס' בקשה  53481
 מקוונת:

תאריך  2-10000180194
 הגשה:

08.07.2022 

 
 מהות העסק:

 
 הכנה ומכירת כריכים

 מכירת משקאות קלים ומשכרים 
 קרקע קומה:

 

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

 מ"ר  24 5-348 1ה חלק 7259 גוש 7פסטר 

 

 כתובת: שם: בעל עניין :
 תל אביב 7פסטר  מזנון חמאתי שם העסק

 תל אביב 15המגדלור  סמיר חמאתי מבקש
 תל אביב 12אבן רשד  האגודה האורתודוקסית לצדקה ביפו בעל זכות בנכס

 תל אביב 2שארית ישראל  סואלחי איאד עורך בקשה
 

 תוכן הבקשה:
ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה להכנה ומכירת שימוש חורג לתוכנית 

 מ"ר. 24כריכים, מכירת משקאות קלים ומשכרים בקומת קרקע בשטח של 
 

 תיאור המבנה:
. לא נימצא בתיק בנין היתר 1986מבנה בן קומה אחת על פי תכנית סניטרית מאושרת משנת 

 בניה למבנה הנ"ל.
 

 הערות המהנדס:
 . 31.12.2021ברישיון בשימוש חורג עד  1986העסק מתנהל במקום משנת 

 אין צורך במקומות חנייה נוספים.
 ש"ח. 800גובה תשלום אגרת שימוש חורג 

 
 

 22ההחלטה: סעיף 
 :28.12.2022 מתאריך 2022-0019' מס ובניה לתכנון המשנה ועדת

 
 

לתכנית ביחס למבנה שלא נמצא לגביו היתר בניה  חורג לאשר הבקשה לשימוש
להכנה ומכירת כריכים, מכירת  משקאות קלים ומשכרים בקומת קרקע, עד ליום 

31.12.2027.  
 

לוי -ההחלטה התקבלה בהשתתפות: ליאור שפירא, אופירה יוחנן וולק, ענת בן
.יליזרוב  
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