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מספר חשבון לקוח בארנונה מס' זהות או מס' דרכון זר שם פרטי מספר רישוי רכבשם משפחה
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אם אתה עומד בקריטריונים הרשומים מעלה, אין צורך בהעברת מסמכים להוכחת זכאותך לתו - הנתונים ייבדקו באמצעות 
מערכות ממוחשבות שבשימוש העירייה.

בנוסף, אם אתה עונה על אחד או יותר מהקריטריונים שלהלן, אנא צרף את המסמכים המופיעים בטבלה.

בעל רכב ממקום העבודה

חוזה שכירות חתום מחברת השכרה/ליסינג בעל רכב שכור מחברת השכרה

תצהיר משפטי מאושר בידי עורך דין או רשם בית המשפט, שבו מצהיר בעל הרכב שהעמיד 
לשימושו הבלעדי של בנו או בתו.בנו או בתו של בעל הרכב 

הרשום במשרד הרישוי

במידת הצורך נבקשך להמציא מסמכים נוספים.

הבקשה לקבלת תו תטופל תוך 3 ימי עבודה.

תל-אביב-יפורחוב

את רכבו 
     תו החניה יינתן בתנאי שלמבקש אין רכב נוסף ברשותו.

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.   

בקשה לתו חניה אזורי 
לתושבי תל-אביב-יפו

על פי סעיף 4 (ג)  לחוק עזר לתל-אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו) התשמ"ד 1983
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מינהל הכבפים
אגף החניה
מינהל הכבפים
אגף החניה

מספר פנייה

1. הרכב אינו נושא תו חניה מרשות מקומית אחרת

2. ידוע לי שהזכויות הנגזרות מהתו יחולו רק בתקופת תוקף התו

הקריטריונים לקבלת תו החניה:
כתובת מגורים בתל-אביב-יפו המעודכנת במשרד הפנים

בעלות על הרכב
רישום בארנונה כמחזיק בנכס

רישיון רכב בתוקף

תו החניה מאפשר לך להחנות את רכבך ללא תשלום בכל העיר בתחום חניה מוסדרת (בסימון כחול-לבן) ועל-פי הוראות התמרור במקום. 

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.

התו                      רק לבעלי  מותרת  והחניה  09:00 למחרת)  עד   17:00 (משעה  לאזור  תו מתאים  חניה לבעלי  מוצב תמרור המתיר  כן, במקומות שבהם  כמו 
המתאים בלבד. 

עם אישור תו החניה הנני מתחייב בזאת:

ראשון עד רביעי מ- 08:00 עד 16:00 מידע ותשלומים בנושא דוחות חניה או 
חמישי מ- 08:00 עד 15:00 נביעה בנתיב תחבורה ציבורית (נת"צ) 
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אפשר לזמן תור אם קיבלת הודעה על הטלת עיקול או חידוש הליכי גביה באתר העירייה או במרכז שירות טלפוני קבלת קהל-למוזמנים בלבד

צרו קשר > פנייה מקוונת ליחידות העירייה > תנועה וחניה 
פניות בכתב באתר העירייה:
פנייה מקוונת ליחידות העירייה > ת

כתובת למשלוח דואר: 
רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 6416201

כדי להימנע מאי נעימות מומלץ לוודא באתר העירייה אם חל שינוי בשעות הפעילות

ישה
פתור עם תור בלחיצתפ כג

אגף החניה
1976 :1976 סוג מסמך:
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