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 מבקשים שקיפות -אישור שימוש במרחב הציבורי לקיום הפגנה מול שגרירות אוקראינה הנדון: 

 7.12.22 פנייתכם מיום

 

 , מול שגרירות אוקראינה30במרב הציבורי ברחוב ירמיהו יפו מאשרת עקרונית את פנייתך לשימוש -עיריית תל אביב

ים שקיבלה למען תושבי קיום הפגנה לקבלת שקיפות משגרירות אוקראינה על תרומות הומניטריות וכספלצורך 

 "הפעילות"(. -)להלן 14:00 – 11:00בין השעות  15.12.22בתאריך , אוקראינה

 
 אסורה ההליכה על הכביש וחסימת ציר לתנועת כלי רכב.

 
עליכם לשמור על רמת ווליום סבירה שלא תהווה הפרעה לציבור, במידה ותתקבלנה תלונות, העירייה תהייה רשאית 

 האירוע.להפסיק את 

 

 .עליך לדאוג לניקיון ולסדר הציבורי במהלך הפעילות ועד לסיומה 

 

 במידה והפעילות מתבטלת, מכל סיבה שהיא, באחריותך ליידע את העירייה בכתב.

 

את הצורך בדבר  לברר,לרבות  לפעילות בדין הנדרשיםאו ההיתרים /ומתבקש  לפעול להשגת כלל האישורים  הנך
)לשם בירור בנושא  רישיון עסק, הנך מתבקש לפנות לגב' זוהרה אבונאר, פקידת רישוי באגף  . הוצאת רישיון עסק 

 ולנהוג עפ"י הוראות האגף(. 03-7244600לרישוי עסקים בטלפון 

 

העירייה לא תהיה אחראית לנזקים שיגרמו למרחב הציבורי ו/או לכל צד שלישי שיימצא  במרחב הציבורי, בין נזק 
 .פעילותרכוש, בקשר עם הבגוף ובין נזק ב

 

 .ישראל משטרת הינו הפגנות ורישוי אישור על האמון הגורם

 

 עליכם לפנות למשטרת ישראל ולמלא אחר כל דרישותיה.

 אין במכתב זה כדי להוות אישור ו/או הסכמה של משטרת ישראל לקיומה של הפעילות.

 

 
 ב כ ב ו ד  ר ב, 

 רובי זלוף 
 המשנה למנכ"ל העירייה 

 העתקים:
 גב' רונית פרבר, מנהלת מינהל קהילה

 גב' שרון מלמד, מנהלת מינהל שירותים חברתיים



 
 

 

 
 

 

 

 מר אריק שוע, סגן מנהלת מינהל קהילה
 מר יאיר אמר, מנהל אגף הפיקוח

 מר עידן גביש, מנהל אגף התברואה
 מר עוזי אוטאצ'י, מנהל אגף שפ"ע

 גב' איילת וסרמן, מנהלת אגף רישוי עסקים
 פרץ, מנהל אגף סל"ע מר חנן

 מנהלת אגף קהילה דרום -גב' עלמה שירן 
 מר ארז גולני, מנהל אגף קהילה צפון
 מר דובי הלל, מנהל אגף קהילה מרכז
 106מר מיטל וייס, מנהלת  מוקד עירוני 

 מר איתן בן עמי, מנהל הרשות לאיכות הסביבה
 מר אבנר בנפשי, סגן בכיר למנהל אגף הפיקוח

 ן, סגנית בכירה ליועמ"שעו"ד עדי בוסת
 עו"ד איילת בנימיני, סגנית בכירה ליועמ"ש

 מר שאבי מזרחי, סגן מנהל אגף התרבות ומנהל מח' מופעים
 מר רם גלובקה, סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביטחון 

 מר נתנאל משה, סגן מנהל אגף התברואה
 גב' נדיה קסלמן, סגנית מנהלת אגף רישוי עסקים

 מנהל משל"ט מב"טמר דוד קרקובר, 
 מר אסף אדלשטיין, מנהל מחלקת שירות לקוחות רע"ס

 טוב, סגן מנהל מחלקת מאור-מר רפי סימן
 גב' מיכל מילר, יועצת מחשוב מערכות תמרורים

 מר אבישי מנקס, קצין ביטחון בכיר מבצעים ומתקנים 
 מר אבי פרמון, קצין ביטחון אזורי

 גב' יעל שושני, מ"מ מתכננת תנועה
 אלמוג כהן, עוזרת דובר גב'

 מר ליאור ליבלר, אגף התנועה
 גב' זוהרה אבונאר, אגף רישוי עסקים

 גב' רחלי שלום, מתאמת תחום בכיר בלשכת ראש העירייה
 גב' חגית כהן, מרכז מזכירות 

 מוקד בקרת רמזורים
 מר אבי יהודה, מפקד כיבוי אש

 מר גבריאל פרחי, כיבוי אש
 03-6803709ירקון, פקס  תנ"צ דוד פילו, מפקד מרחב

  03-6803684נצ"מ חיים בובליל, מפקד מרחב יפתח, פקס: 
 Lev.telaviv@police.gov.ilנצ"מ אלי פינטו, מת"ח לב ת"א, 
 Shtlvpd@gmail.comמייל:   -רס"פ שלום מוגרבי, מרחב ירקון 

 פקד שלומי זינגר, מרחב ירקון
 03-9539715מאיר סויסה, ק. אג"מ לב ת"א פקס: 


