
מס' הודעהסדרהס"ב
(1) הודעת זיכוי מס'

קוד מוטב 61-71993מספר יחידה 0079

5-20110-6

הסכום לתשלום

(2)  מספר חשבון בבנק הדואר

שים לב ! 
עליך לרשום את סכום 

התשלום כפי שרשום לעיל

עליך לשלם בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעה זו ולא יאוחר מהיום 
שצויין במדבקה, את הקנס שנקבע לעבירה בחוק, זולת אם תוך מועד 
כי רצונך להישפט בבית  ב(2) להלן,  זה תודיע כמפורט בפסקה 

המשפט על העבירה.

אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך 
להישפט, יהיה עליך לשלם את הקנס בצירוף תוספת פיגור בשיעור 

הקבוע בחוק.
את הקנס בצירוף תוספת הפיגור, אם חלה תוספת כאמור בשיעור 
הקבוע בחוק, ניתן לשלם באמצעות טופס זה בלבד באחד מסניפי 

הבנקים ובבנק הדואר.

אם רצונך להישפט על העבירה בבית המשפט עליך למלא את פרטיך 
בבקשה להישפט, בגב הודעה זו, לחתום עליה ולשלוח אותה למען הרשום 

בה בדואר רשום, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס, כמפורט לעיל.

אם רצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות 
הקבועות בחוק, עליך לפנות בכתב תוך 30 ימים מקבלת הודעה זו, 
ישנם,  ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך, אם  נימוקיך  לפרט 

למען הרשום בגב הודעה 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.     
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א.תיאור העובדות המהוות את העבירה

חותמת 
הבנק

וחתימת 
הפקיד

חותמת הבנק וחתימת הפקיד
לתשומת לב פקיד הבנק, יש לקבל את 

התשלום עד המועד שנקבע.

הודעת זיכוי 
חלק זה יוחזר לעיריית תל-אביב-יפו לאחר התשלום

* אי תשלום הקנס עלול להביא לנקיטת הליכי הוצאה לפועל

שלומים 
לת

ולבירורים

לפי סעיף 228 (א) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב - 1982
הודעת תשלום קנס מס'      

הודעת תשלום קנס שנרשמה באמצעות מסופון הודעת תשלום קנס שנרשמה באופן ידני

Payment Notice No.

Amount Due

אגף החניה, 
שד‘ ירושלים 110 תל�אביב�יפו 

מיקוד  6815113    
פקס  03�7241920

* הודעה זו בלבד בכל סניפי הבנקים ובבנק הדואר 
* בכל סוגי כרטיסי האשראי בטלפון 521866603 (שלוחה 2)                     

   בכל ימות השבוע 24 שעות ביממה
www.tel-aviv.gov.il באתר העירוני *

את הקנס אפשר לשלם באמצעות:
 The ticket is payable
at commercial banks
  and the Postal Bank

עיריית תל-אביב-יפו
אגף הפיקוח

אגף הפיקוח
עיריית תל-אביב-יפו

Scan and Pay

סרוק ושלם

תשלום הקנס יתקבל בכל סניפי הבנקים
באמצעות טופס זה.

הודעת זיכוי
חלק זה יוחזר לעיריית תל אביב-יפו לאחר התשלום.

קוד מוטב - 61-71993

(1) הודעת זיכוי מספר

מספר חשבון בבנק הדואר 5-20110-6(2)
ש"חאג'

(3)

הסכום לתשלום

ניתן לשלם בכל סוגי כרטיסי האשראי בטלפון 5218666�03 (שלוחה 2)
בכל ימות השבוע 24 שעות ביממה

For more information: www.tel-aviv.gov.il  ובאמצעות האינטרנט

מס' הודעהסדרהס"ב

חותמת הבנק וחתימת הפקידמספר יחידה 0079
אגף הפיקוח

  The ticket is payable at commercial banks and the Postal Bank

הודעת תשלום קנס
לפי סעיף 228(א) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב - 1982

תוצר כלי הרכבצבע כלי הרכבסוג כלי הרכבמספר כלי הרכב

א. תיאור העובדות המהוות את העבירה:
בשעההיום בשבועבתאריך

תיאור המעשה:
בתחום העיר תל אביב-יפו העמדת/החנית את רכבך הנ"ל תוך הפרת חוק העזר לת"א-יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד-1983, 

לפי הפירוט המופיע מעבר לדף, בעמודת סימון עבירה                      .

מול בית מספרליד בית מספרברחוב

עליך לשלם תוך 90 ימים מקבלת הודעה זו ולא יאוחר מיום                             את הקנס שנקבע לעבירה בחוק (1)ב.

בסך                           שקלים חדשים, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה (2) להלן כי רצונך להישפט 
בבית המשפט על העבירה.

אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, יהיה עליך לשלם את הקנס בצירוף 
תוספת פיגור בשיעור הקבוע בחוק. את הקנס בצירוף תוספת הפיגור, אם חלה תוספת כאמור בשיעור הקבוע בחוק, 

ניתן לשלם באמצעות טופס זה בלבד באחד מסניפי הבנקים ובבנק הדואר.
אם רצונך להישפט על העבירה בבית המשפט עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט שבנספח המצורף להודעה זו, (2)

לחתום עליה ולשלוח אותה למען הרשום בה בדואר רשום, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.
אם רצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך לפנות בכתב תוך 30 ימים מקבלת הודעה (3)

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.  

* אי תשלום הקנס עלול להביא לנקיטת הליכי הוצאה לפועל

פרטי עורך ההודעה: ג.
מספר הפקחחתימהשם פרטישם משפחה

לתשומת לב פקיד הבנק 
נא לקבל עד                               קנס בסך                              ש"ח.

מסמך זה ישמש אישור על תשלום הקנס לאחר הטבעת חותמת הבנק וחתימת הפקיד.
חותמת הבנק וחתימת הפקיד

מס' הודעהסדרהס"ב
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❑ הדבקה על כלי-רכב❑ בעל כלי-הרכב❑ הנהגאל: ❑ נמסר ביד ❑ כלי-רכב נעול

לבירורים
אגף החניה

שדרות ירושלים 110 תל-אביב-יפו 6815113
טלפון רב קווי 5218666�03 (שלוחה 2)

03�פקס' 7241920
אגף הפיקוח

Payment Notice No.


