
        תאריך __________ 
 

  
 

לכל המעוניין, 
 
 

   הנדון : היתר כללי להצבת אוהל מחאה 
 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39)א()1( לחוק עזר לתל אביב-יפו )שמירת הסדר והניקיון(, תש"ם – 

1980, ניתן בזאת היתר כללי להצבת אוהל מחאה במרחב הציבורי של העיר תל אביב-יפו, בכפוף 

לאמור להלן : 

 

1. היתר זה ניתן להצבת אוהל למטרת מחאה בלבד ואין בו כדי לאפשר הקמת מבנים ו/או הצבת 

מתקנים אחרים מכל סוג שהוא ו/או הקמת אוהל לצרכים אחרים החורגים מפעילות מחאה. 

 

2. היתר זה ניתן להצבת אוהל מחאה שיעמוד בתנאים המצטברים הבאים : 

 

א. אוהל בודד או מספר אוהלים ששטחם הכולל לא יעלה על 10 מ"ר. 

ב. האוהל יוצב לפרק זמן של 48 שעות לכל היותר. 

ג. לא יוקם אוהל בודד או מספר אוהלים ששטחם הכולל אינו עולה על 10 מ"ר לפי היתר זה, 

במרחק הפחות מ- 500 מ' ממקום בו מוצבים אוהל בודד או מספר אוהלי מחאה אחרים, 

זאת בין אם למטרת אותה מחאה ובין אם למטרת מחאה אחרת. 

ד. האוהל יכול שיוצב בכל מקום פתוח בתחום גבולותיה של העירייה, זאת למעט בחופי הים. 

בכל מקרה ימוקם האוהל באופן שאינו מגביל את חופש התנועה הסביר של הציבור הרחב, 

אינו מונע גישה או שימוש סביר במתקנים ו/או שירותים, אינו מהווה מטרד משמעותי, 

אינו מהווה סכנה בטיחותית וכיו"ב. 

ה. אוהל שהוצב לפי היתר כללי זה ופורק, לא יוקם בשנית בחלוף תקופה הקצרה מ- 14 ימים 

באותו מקום בעיר או בסביבה הסמוכה לו על ידי אותו אדם ו/או מי מטעמו, זאת אלא אם 

ניתן היתר פרטני לדבר.   

 

3. הקמת אוהל מחאה לפי היתר זה, כפופה למסירת הודעה בכתב לעירייה בדבר הקמת האוהל 

וכן השעות והמיקום בו יוצב. הודעה זו תימסר ללשכת המשנה למנכ"ל העירייה מראש ולפחות 

12 שעות בטרם הקמת האוהל, זאת באחת מהדרכים הבאות : 

 
א. מסירה אישית ללשכה ברח' אבן גבירול 69 בתל אביב-יפו ; 

 ; losthois_a@mail.tel-aviv.gov.il : ב. באמצעות מייל

ג. באמצעות פקס מספר: 03-5216465. 
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4. על המקימים והשוהים באוהל לשמור על הניקיון, להימנע מפגיעה בתקינות המרחב הציבורי 

בעת הקמת האוהל ומגרימת מטרד ממשי לסביבה בעת השהות בו, זאת כמתחייב על פי כל דין.  

 

5. אין בהיתר זה כדי לגרוע מסמכותה של העירייה לדרוש ולפעול לסילוק אוהל מחאה שהצבתו 

פוגעת באופן ממשי באינטרס הציבורי, לרבות במקרה של הצבת האוהל בתא שטח בו תוכננה 

פעילות ציבורית אחרת, כגון : עבודות תשתית, אירוע ציבורי וכיו"ב. 

 
6. הקמת אוהל מחאה החורג מתנאיו של סעיף 2 להיתר כללי זה, מחייבת הגשת בקשה מתאימה 

וקבלת היתר פרטני. 

 

 

 

 
 

בכבוד רב, 
 

 
רון חולדאי 

 ראש עיריית תל אביב-יפו 
 


