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הודעת תשלום קנס מספר

לפי סעיף )228א( לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב( ,התשמ“ב1982-
אל

שם משפחה ושם פרטי

כתובת
מספר זהות או מספר חברה

א .תיאור העובדות המהוות את העברה:
בתאריך

מיקוד

בשעה

מספר כלי-הרכב

מול/ליד בית מס‘

ברחוב

בתחום העיר תל-אביב-יפו

לחוק עזר לעיריית תל-אביב-יפו )העמדת רכב וחנייתו( ,התשמ“ד.1983-

עברה לפי סעיף

ב.

)(1

את הקנס שנקבע לעברה בחוק

עליך לשלם תוך  90ימים מקבלת הודעה זו ולא יאוחר מתאריך

ש“ח ,אלא אם בתוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה ) (2להלן ,כי רצונך להישפט בבית המשפט על העברה.
בסך
אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט ,יהיה עליך לשלם תוספת פיגור של  50אחוזים מן
ש“ח .לקנס זה תיווסף תוספת פיגורים נוספת ,אם לא ישולם במועד.

הקנס המקורי ,היינו קנס בסכום של

את הקנס ניתן לשלם באמצעות טופס זה בלבד בכל סניפי הבנקים לזכות עיריית תל-אביב-יפו.
* לא ישולם הקנס במועד ,נאלץ לנקוט נגדך הליכי גבייה הכוללים בין היתר עיקול חשבון בנק ,עיקול רישום במשרד הרישוי ,עיקול
ותפיסת מטלטלין לרבות עיקול רכב ,עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד ג‘.

)(3

אם רצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק ,עליך לפנות בכתב תוך  30ימים מקבלת הודעה זו.
לפרט את נימוקיך ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך ,אם ישנם ,למען הרשום בהודעה זו וכן לצרף צילום הודעת הקנס.
בפנייה עליך לציין שם פרטי ומשפחה ,מספר זהות ,כתובת ומספר דוח זה .ללא ציון פרטים אלה ,לא נוכל לטפל בבקשתך.
בקשות שישלחו לאחר המועד יידחו.

)(4

מי שהגיש בקשה לביטול כאמור בפסקה ב) ,(3יהיה רשאי להודיע על רצונו להישפט כאמור בפסקה ב) (2בתוך  30ימים מיום קבלת
החלטת התובע הדוחה את בקשתו.
* חשוב לנו לציין כי בקשה לביטול אינה מעכבת את הוספת תוספת הפיגורים כחוק.
שולם הקנס האמור ,ראה הודעה זו מבוטלת.

לשירותך מוקד טלפוני לבירורים בטלפון035218666 :

מוקד לתשלומים פועל לשירותך  24שעות ביממה.

אלון שרף

)שלוחה  ,(2בימים א-ד  18:00-08:00ביום ה .15:00-08:00

עד התביעה ורושם הדוח,
מפקח חניה
מסמך זה ישמש קבלה רק לאחר הטבעת חותמת הבנק וחתימת הפקיד.
בעת תשלום בהמחאה ,אנא ציין את מספר הדוח בגינו שולמה ההמחאה.
אנא שמור קבלה זו לבירור.

מנהל אגף החניה
חותמת הבנק

סרוק ושלם

ניתן לשלם את הקנס בכל סניפי הבנקים.
ניתן לשלם בכרטיס אשראי
ראה פרטים בגב ההודעה

0079

אגף החניה

מס‘ כלי-הרכב

קוד מוטב 61-71993
) (1הודעת זיכוי על תשלום קנס מספר
)(2

5-20110-6

חלק זה יוחזר לעיריית תל-אביביפו לאחר התשלום.

מספר חשבון בנק הדואר

₪

)(3

שקל
חדש

הסכום לתשלום

24456 9.2014

ג.

)(2

אם רצונך להישפט על העברה בבית המשפט ,עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט ,שבנספח המצורף להודעה זו ,לחתום עליה ולשלוח
אותה למען הרשום בה בדואר רשום ,תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.

לתשומת לב פקיד הבנק
נא לקבל עד

חותמת הבנק

לאחר התאריך הנקוב אין לקבל התשלום.
תשלום הקנס יתקבל בכל סניפי הבנקים
באמצעות הודעה זו.

