
 תאריך הגשת בקשה:__________    
 
 

 טופס בקשה לתו חניה
 

 :מבקשהפרטי 
 פרטישם  משפחה שם זהות מספר

   

 רחוב מספר בית דירה מספר

   

 ישוב נייד כתובת דוא"ל                
   

 :הרכבפרטי 
 רישוי מספר הרכב צבע הרכב תוצרת הרכב בעל שם

    

 
 עזר לחוק 12 סעיף לפי תווית לימ מבקש להמציא "אני הח .נכוניםמצהיר בזה כי הפרטים המפורטים בבקשה זאת אני  

  .האמור העזר חוק להוראותבהתאם  בתווית להשתמש בזה ומתחייב -2002,ג"התשס ,)וחנייתו רכב העמדת) שמש לבית
 :בזאת מתחייב הנני התושב תו קבלת עם

 .התו שלמות על לשמור .1
 .לעירייה ולהחזירו ,מגוריי מקום שינוי הרכב עם מכלי התו את להסיר .2
 .אחר לרכב התו את להעביר לא .3
  /עבודה למקום הרכב כלי החזרת עם או ,לאחר העברתו או מכירתו רכב עם מכלי התו את להסיר .4

 .השכרה חברת
 

 התו ניתן לתקופה קצובה ועל המבקש להקפיד להאריך תוקפו במועד, -לתשומת ליבך
 כדי להימנע מקבלת דוחות חניה.

 
 

 ____________:המבקש חתימת     

 

 מדור חניה ופיקוח כללי – עיריית בית שמש
 קניון נעימי 2דרך יצחק רבין 

 17:30  – 15:30בשעות  '. יום ב13:30 – 8:15בשעות  ',ה',ד',ב'ימים א -קבלת קהל

 b.s@mileon.co.il / דוא"ל: 02-9909899/ פקס:  02-9909737טלפון:

 

 
 

 )כחול לבן(. בתשלום כחניה המסומנת בחניה למגוריו בצמוד חופשית חניה המאפשר חניה ולת זכאי תושב ! יקר תושב
 

 האפשרות אכן שזו לבדיקה ובכפוף .קשתובז בכתובת המ"בכתובת רשומה בת ,הזכאות לתו חניה מותנית בהוכחת בעלות על הרכב
 .בתשלום חניה איננה ואשר המבנה שלאחרת  בחזית חניה פרטית או חניה תוכננה ולא רכבו את להחנות התושב של היחידה

 
 

 

  :בנוסף לצרף נדרש מסוימים במקרים

 בתוקף. שכירות חוזה צילום - שכורה דירה .1
 ם בתוקף.חתו שכירות חוזה - ליסינג / שכור רכב .2
החזקת ל בנוגע העבודה ממקום אישור - מהעבודהצמוד  רכב .3

 .הרכב ע"י המבקש
 לפי העניין. ,מסמכים נוספים ככל שיידרש .4

 

   

 ,שלהלן והתצהיר את הטופס למלא עליכם 'תושב תו' לקבלת
 :הבאים המסמכים את ולצרף

 .בתוקף עדכני רכב רישיון צילום .1
 .עדכני נהיגה רישיון צילום .2
 .המגורים כתובת מופיעה בו ז.ת ספח צילום .3
 .המבוקשתאישור רישום המבקש כמשלם ארנונה בכתובת  .4

 


