
 
 

 

יפו-עיריית תֿלאביב  
 למנכ"ל העירייהלשכת המשנה 

 א' בכסלו, התשע"ח
 2017נובמבר  19 
 51248017סימוכין :  

 
 לכבוד

 גב' דנה צימרמן
 dana.cymerman@soschildren.org.ilמייל 

 
 ,הנכבד גברת

 
 

 כפרי ילדים גיוס תרומות SOSאישור שימוש במרחב הציבורי עמותת  הנדון:

 19.11.17 פנייתכם מיום                                   

יפו מאשרת עקרונית את פנייתך לשימוש במרחב הציבורים לצורך הצבת דוכנים לגיוס -עיריית תל אביב

 דצמבר.לחודש  S.O.Sתרומות לעמותת 

 והשעות.מצ"ב המיקומים 

 

 .03-7247350בטלפון מר יואב בן יהודה, מנהל אגף שפ"ע עליך לפנות אל  לתאום השימוש בגנים,

-053לתאום השימוש בכיכר רבין, עליך לפנות אל מר ולדימיר שקלובסקי, מנהל מח' תפעול, בטלפון: 

2504060. 

 

 יש להקפיד בדרישות הדין לגבי מניעת רעש.

 הציבורי במהלך האירוע ועד לסיומו.עליך לדאוג לניקיון ולסדר 

 במידה והאירוע מתבטל, מכל סיבה שהיא, באחריותך ליידע את העירייה בכתב.

 

הנך מתבקש לברר את הצורך בדבר הוצאת רישיון עסק ולצורך כך הנך מתבקש לפנות לגב' זוהרה אבונאר, 

 אות האגף.ולנהוג עפ"י הור 03-5217182פקידת רישוי באגף לרישוי עסקים בטלפון 

 

העירייה לא תהיה אחראית לנזקים שיגרמו למרחב הציבורי ו/או לכל צד שלישי שיימצא  במרחב 

 הציבורי, בין נזק בגוף ובין נזק ברכוש, בקשר עם האירוע.

 

 עליכם לפנות למשטרת ישראל ולמלא אחר כל דרישותיה.

 מו של האירוע.אין במכתב זה כדי להוות אישור ו/או הסכמה של משטרת ישראל לקיו

 
 

 ב כ ב ו ד  ר ב, 
 
 

 רובי זלוף 
 המשנה למנכ"ל העירייה 

  



 
 

 

יפו-עיריית תֿלאביב  
 למנכ"ל העירייהלשכת המשנה 

 העתקים:

 מר שמוליק קצלניק, ס. מנהל חטיבת התפעול למינהל ופרוייקטים

 גב' רונית פרבר, מנהלת מינהל קהילה

 מר אלון שרף, מנהל אגף הפיקוח

 מר ארז ניסים, מנהל אגף התברואה

 שפ"עמר יואב בן יהודה, מנהל אגף 

 גב' איילת וסרמן, מנהלת  אגף רישוי עסקים

 אבינועם ארז, מנהל אגף סל"עמר 

 מר אלי טרטנר, מנהל אגף בתי העירייה

 גב' עלמה שירן, מנהלת אגף קהילה ופנאי דרום

 מר אריק שוע, מנהל אגף קהילה ופנאי צפון

 מר עידן גביש, מנהל אגף קהילה ופנאי מרכז

 106עירוני מר דורון חדד, מנהל  מוקד 

 מר איתן בן עמי, מנהל הרשות לאיכות הסביבה

 מר אבנר בנפשי, ס.בכיר למנהל אגף הפיקוח

 מר מאור בנימיני, ע. בכיר ראשי לרה"ע

 מר דורון נתנאל, מפקד כיבוי אש

 מר שאבי מזרחי, ס. מנהל אגף התרבות ומנהל מח' מופעים

 מר ולדימיר שקלובסקי, הנהלת הבית

 ס. מנהל אגף התברואהמר מוטי דויטשר, 

 גב' מיכל מילר, יועצת מחשוב מערכות תמרורים

 מר דודי כרמי, אגף בטחון ושירותי חירום

 יעל שושני, מ"מ מתכננת תנועה

 אילן רוסו, כיבוי אש

 03-6803709מרחב הירקון, באמצעות פקס מפקד יהודה דהן,  תנ"צ

 גב' אלמוג כהן, עוזרת דובר

 המר ליאור ליבלר, אגף התנוע

 גב' זוהרה אבונאר, אגף רישוי עסקים

 גב' אתי קורן, אגף רישוי עסקים

 מתאמת תחום בכיר בלשכת ראש העירייהגב' רחלי שלום, 

 מר  עדי פרלסון, המוקד העירוני

 גב' חגית כהן, מרכזת מזכירות הנהלת הבית

 מוקד בקרת רמזורים

 תיק אישורים

 

 
 


