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בקשה לתו חניה
לתושבי תל–אביביפו

מינהל הכספים
אגף החניה

על פי סעיף ) 4ג( לחוק עזר לתל–אביב יפו )העמדת רכב וחנייתו( התשמ"ד 1983
מספר פנייה

תושב נכבד,

שירות לתושבי העיר ,קבלת תו חניה באמצעות שליח עד הבית ,ללא תשלום.
יש למלא את הטופס בצירוף המסמכים הנדרשים )לפי הצורך( ולשלוח למוקד תווי חניה לפקס 037241930
או לכתובת  אגף החניה ,שדרות ירושלים  ,110תלאביביפו  6815113או באמצעות טופס מקוון מאתר האינטרנט העירוני
שכתובתו www.tel-aviv.gov.il
תו החניה יישלח אליך לכתובת המגורים המעודכנת במשרד הפנים באמצעות שליח תוך  3ימי עבודה מאישור הבקשה בעירייה
בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,על פי צורך.
תו החניה מאפשר לך לחנות את רכבך ללא תשלום בכל העיר בתחום חניה מוסדרת )בסימון כחול לבן( ועל פי הוראות התמרור במקום.
במקומות שבהם מוצב תמרור המתיר חניה לבעלי תו מתאים לאזור )משעה  17:00עד  09:00למחרת( ,החניה מותרת רק לבעלי התו המתאים בלבד.
הקריטריונים לקבלת תו החניה:
כתובת מגורים בתלאביביפו המעודכנת במשרד הפנים
בעלות על הרכב
רישום בארנונה כמחזיק בנכס
רישיון רכב בתוקף

באם הינך עומד בקריטריונים הרשומים מעלה ,אין צורך בהמצאת מסמכים להוכחת זכאותך לתו  הנתונים ייבדקו
באמצעות מערכות ממוחשבות שבשימוש העירייה.
בנוסף ,אם הינך עונה על אחד או יותר מהקריטריונים שלהלן ,אנא צרף את המסמכים המופיעים בטבלה.
בעל רכב ממקום העבודה

אישור מרואה חשבון או מחשב החברה ,או ממחלקת תשלומים בצה"ל ,המעיד שהרכב הוא
ברשות המבקש באופן בלעדי וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב.

בעל רכב שכור מחברת השכרה
לתקופה של  7ימים ומעלה

חוזה שכירות חתום מחברת השכרה/ליסינג

תצהיר משפטי מאושר בידי עורך דין או רשם בית המשפט ,שבו מצהיר בעל הרכב שהעמיד
בנו או בתו של בעל הרכב
את רכבו לשימושו הבלעדי של בנו או בתו.
הרשום במשרד הרישוי
תו החניה יינתן בתנאי שלמבקש אין רכב נוסף ברשותו.
במידת הצורך נבקשך להמציא מסמכים נוספים.

א .פרטי המבקש
שם משפחה
כתובת מגורים
המעודכנת
במשרד הפנים

שם פרטי
רחוב

מס' זהות או מס' דרכון זר מספר חשבון לקוח בארנונה
מס'
בית

מס'
דירה

עיר

תל–אביביפו

מיקוד

מספר רישוי רכב
מספר טלפון ליצירת קשר

דוא“ל

ב .הערות
הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים ולגברים

ג .הצהרת המבקש
עם קבלת תו החניה הנני מתחייב בזאת:
 .1לשמור על שלמות התו
 .2לא להעביר את התו לאחר
 .3להסיר את התו ולהחזירו לעירייה במקרה של:
מכירת הרכב
שינוי מקום מגורים
העברת הרכב לאחר
החזרת הרכב למקום העבודה

 .4ידוע לי שהזכויות הנגזרות מהתו יחולו רק בתקופת תוקף התו
 .5הרכב אינו נושא תו חניה מרשות מקומית אחרת
הנני מצהיר ,כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים הוא נכון.
ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים לעניין הגשת הבקשה ושימוש בתו שלא
בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה ,הינם עבירה על החוק ולעירייה תהיה
הזכות לבטל את התו.
תאריך

חתימה

24449 7.2015

לשימוש משרדי

פרטי הנציג המטפל
שם משפחה

שם פרטי

תאריך

חתימה

מוקד שירות טלפוני) 035218666 :שלוחה  (2פקס 037241930 :מידע נוסף באתר האינטרנטwww.tel-aviv.gov.il :

