
  רשות החניה העירונית -עיריית נוף הגליל      
 1769213מיקוד ,  נוף הגליל 16מנחם אריאב )גלבוע( ' רחוב שד

 

 
 בקשת תו חניה לתושב נוף הגלילט'  הנדון:

 
לחוק העזר )העמדת  4 חניה לתושב נוף הגליל, לפי סעיף תולי נפיק אני הח"מ פונה בזאת בבקשה על פי זכאותי, לה

 , כדלקמן:הפרטים האישיים שלינכונותם של הנני מצהיר/ה ואחראי/ת על  . 2004רכב וחנייתו( התשס"ה 
 

 _____________________:  "זמס' ת ______________: _______  שם פרטי______________ :שם משפחה

 
 __________________________ __________  _ ____   ______ _________ ____________  ___  כתובת: 

 )מייל( כתובת דואר אלקטרוני               )מיקוד(        )דירה(       )מס' בית(                )רחוב(             )עיר(                                           
 

 ______________________מס' נכס: ____  ________ _______________ טל' נייד:____  ______________  טלפון:
 )מחשבון הארנונה(                                                                                                                                                                               

 _______צבע: ____ __________________: ____דגם/סוגיצרן/_______ __בעל/ת רכב מס' רישוי: _______
 

 מס' תו קודם: _____________              
    היה כזה()אם                                       

 חניה פרטית.   יש לי    חניה פרטית.   אין לי 
 

 סיבת הבקשה:
                      

 תו חניה חדש 

  קודםתוקף תו פג 

 החלפת רכב פרטי     

 החלפת רכב עבודה     

    רכב שכור או ליסינג 

   הרכב הקודם נגנב/הושבת

 .הפרטים הנ"להנני מצהיר על נכונות 
 

 על החתום
 )מבקש/ת הבקשה לתו חניה(

 __________________                                                                  __________________ 
 תאריך                                                                            חתימת המבקש/ת                                          
 

  )שפירוטם מטה(.)*( כתוספת לטופס בקשה זה, מצורפים גם צילומי המסמכים הנדרשים 
 

 בהתאמה( X)סמן  :נדרשים "חובה" מסמכי
 (צילום תעודת זהות )כולל ספח 

 שיון נהיגה.יצילום ר 

 צילום רישיון הרכב . 

  חשבון ארנונה אחרוןתדפיס 
 

 בהתאמה( X)סמן   :"נוספים"נדרשים מסמכים  הגשת
  יש לצרף למסמכי החובה גם: ,ורר/ת בדירה שכורהמתגהתו אם מבקש/ת  .1

 .חוזה שכירות עדכני 

  יש לצרף למסמכי החובה גם:, רכב ממקום העבודהמבקש/ת התו ברשות אם  .2

 :אישור מרואה חשבון או החשב של מקום העבודה, המעיד כי 

 באופן בלעדי. - ת/הרכב נמצא ברשות המבקש 

 או תלוש שכר אחרון בו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכבמנוכה ת /ממשכורת המבקש ,
 מנוכה שווי שימוש ברכב.

 , יש לצרף למסמכי החובה גם: מבקש/ת התו רכב מחברת השכרה/"ליסינג"ברשות אם  .3

  יום(. 30חברת ה"ליסינג" )לתקופה מעל להמבקש/ת  ביןהסכם 

  , יש לצרף למסמכי החובה גם:קיים אם הבקשה נועדה להחלפת תו חניה .4

 .תו חניה קודם, שהוסר מהרכב 

  , יש לצרף למסמכי החובה גם:אם הבקשה הוגשה בגין גניבת הרכב .5

 .אישור דיווח למשטרה על הגניבה 
 

 

 חוסר במסמכים _____________________________________________________    הערות:

  .מאשר בדיקת קיום כל המסמכים הנדרשים + אימות הפרטים שנמסרו ע"י המבקש/ת 
 ____ ע"ס _____מאשר אימות התשלום עבור תו החניה, לפי קבלה מס"ד _________ ____.₪ 
  למבקש/ת.מאשר ניפוק תו חניה 

 _________ תאריך: _______  ___ חתימה: _____  _____ שם פרטי: __    _____________שם משפחה:       

לשימוש 
 המשרד בלבד

 (פיקוח ובקרה)

 

 סמן

 X  
  


