
  

  בקשה לתו חניה עירוני לתושבי ערד

  תושב יקר,

  .בערד ורישום בארנונה כמחזיק בנכסהוצאת תו חניה עירוני מותנית בבעלות על הרכב, כתובת מגורים 

  המסמכים הדרושים לקבלת תו חניה:

 עותק מצולם של תעודת הזהות בצירוף הספח בו רשומה כתובת מגורים עדכנית בערד.  .1
 רישיון רכב תקף על שם המבקש.עותק מצולם של   .2
 
אישור מרואה חשבון או מחשב החברה, או ממחלקת  2-ו 1 בנוסף לאמור בסעיפים - רכב ממקום העבודהי בעלל

  ."ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונהתשלומים בצה

שכירות חוזה  2-ו 1בנוסף לאמור בסעיפים   -שכתובת מגורים בספח תעודת הזהות אינה ערד  ותדיר ישוכרל
  המבקש. ל שםארנונה עודעת תשלום בצירוף ה

תעודת עוסק מורשה עם כתובת בערד והודעת תשלום  2-ו 1בנוסף לאמור בסעיפים   -לעסקים הרשומים בערד 
  .ארנונה על שם העסק

 www.arad.muni.ilלפרטים מלאים והגשת בקשה מקוונת ניתן להיכנס לאתר העירייה: 

. חובה על מגיש 08-9951730או לפקס  משרד החניהלהגיש לניתן מסמכים בצירוף טופס בקשה זה את ה
  התו יכנס לתוקף לאחר התשלום. ים.כהמסמ הגעתהבקשה לוודא 

  
  ________________________ :ת"ז __  _______________________:משפחהפרטי ואני הח"מ, שם 

  _____________________ :בעל רכב שמספרו  __________________________________ :כתובת

ומתחייב   2011-עמדת רכב וחנייתו), התשע"אלחוק עזר לערד (ה 16לפי הוראת סעיף מבקש לתת לי תו חניה 

  . הנני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.ש בתווית בהתאם להוראות חוק העזרבזה להשתמ

   לנייד הודעות פרסום אני מאשר לשלוח , _______________________________מספר טלפון: __

  הודעות פרסום למיילאני מאשר לשלוח לי  , ________________________________ :דוא"לכתובת 

  

 לשמור על שלמות התו ולא להעבירו לאחר. עם קבלת תו החניה העירוני הנני מתחייב בזאת: - הצהרת המבקש
הפסקת השימוש מכירתו או העברתו לאחר או עם שינוי מקום מגורי, עם ולהחזירו לעירייה להסיר את התו מהרכב 

הרכב אינו נושא תו חניה עירוני  ידוע לי שהזכויות הנגזרות מהתו יחולו רק בתקופת תוקף התו. .הקבוע ברכב
  מרשות מקומית אחרת.

  

  עקב _____________________________ ברצוני לבטל תו חניה לרכב שמספרו:   ,מכירת הרכב

 וש  הקבוע ברכב, הפסקת שימ יםהעתקת מקום המגור.  
 

סמכים המצורפים לה נכון. ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים ר, כי כל המידע המפורט בבקשה ובמהנני מצהי
להתחייבותי כמפורט למעלה הינם עבירה על החוק ולעירייה לעניין הגשת הבקשה ושימוש בתו שלא בהתאם 

  תהיה הזכות לבטל את התו.
  

  ________________תאריך    __  חתימה __________________


