
בברכה,
רשות החניה העירונית 
עיריית נוף הגליל 

הודעה לתושבי נוף הגליל
בדבר חידוש תו חניה עירוני

לשנים 2020-2022 עיריית נוף הגליל

עיריית נוף הגליל נערכת לחידוש תווי החניה העירוניים הנמצאים 
ברשות תושביה ותוקפם עומד לפוג ב-31 בדצמבר 2019

התווים החדשים שיונפקו לתושבים יהיו בתוקף 
עד 31 בדצמבר 2022

זכאים לתו חניה עירוני: 
תושבי נוף הגליל אשר כתובת מגוריהם בעיר מעודכנת ברישומי משרד הפנים.

לצורך קבלת תו תושב יש להצטייד במסמכים הבאים: 
0  רכב בבעלות פרטית

0  טופס בקשה כולל פרטים מלאים של כתובת המגורים ופרטי הרכב.  
    )את הטופס ניתן למצוא באתר האינטרנט של העירייה ובמשרדי רשות החניה(. 

0   צילום תעודת זהות וספח של המבקש 

0   צילום רישיון נהיגה בתוקף של המבקש

0   צילום רישיון רכב בתוקף

0   תלוש ארנונה הכולל את פרטי הנכס בו מחזיק המבקש, או אישור 

    מאגף ההכנסות והגבייה בו מופיע המבקש כמחזיק בנכס. 
0  במידה ויש יותר מדייר אחד בנכס, עליו להופיע בתור מחזיק/שותף 

    בנכס כמשלם ארנונה  )ניתן לקבל טופס דיווח והצהרה במשרדי 
    רשות החניה(

רכב בבעלות מקום העבודה
במקרים בהם המבקש מחזיק ברכב ממקום העבודה שאינו רשום על שמו 

ברישיון הרכב, יש לצרף בנוסף למסמכים הנדרשים הנ"ל, אישור מרואה חשבון 
או החשב של מקום העבודה, המעיד כי הרכב  ברשות המבקש באופן בלעדי 

ומנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב. 

רכב השכרה/ליסינג
במקרים בהם המבקש מחזיק ברכב שכור לתקופה של יותר מ-30 יום, 

שבבעלות חברת השכרה/ליסינג, יש לצרף בנוסף למסמכים הנדרשים הנ"ל, 
הסכם בין המבקש לחברה. 

* במקרים בהם המבקש מעוניין להחליף תו תושב שברשותו בנסיבות כגון: 
מכירה או הורדה מהכביש, עליו לצרף בנוסף למסמכים הנדרשים הנ"ל, 

את תו התושב הישן.
במקרה של גניבת הרכב - טופס תצהיר על גניבת הרכב 

כולל אישור דיווח למשטרה.  

חלוקת התווים תתבצע בקומת הכניסה לבניין העירייה
החל מיום ראשון, י"ז כסלו, 15.12.19

 ועד יום שישי,  ה'  בטבת 31.1.20
 יום א' מהשעה 8:30 עד 13:30 ומהשעה 16:00 עד 18:30  

ימים ב'–ה' מהשעה 8:30 עד 13:30
יום ו' מהשעה 8:30 עד 12:00.

הנפקת תו תושב מותנית בתשלום אגרה בסך 25 ש"ח לשנה 
ובגין חידוש ל-3 שנים בסך 75 ש"ח


