
 זמני                                    
 ___________ תאריך                                                                                                     

 זמני  חניה תו לקבלת הסכמה טופס                                
 

 'לכ
 הפיקוח מחלקת
 שמריהו כפר מקומית מועצה

 
 

 ________________  ז"ת___________________  מטה החתום אני
  שמריהו-כפר המקומית המועצה שיפוט בגבולות אשר' ___________________ מרח

 :להלן המפורט הרכב לכלי חניה תו  קבלת בזה מאשר
 '  ___מס תו__________    רישוי' מס__________    מסוג רכב

 
 :הבאות ההנחיות לי שידועות מאשר אני, החניה תו וקבלת זה מסמך על חתימתי עם

 חניה תו. למעלה הימני מצידה, מבפנים הקדמית הרכב שמשת גבי על תודבק המדבקה .1

 !ייחשב לא - מודבק שאינו

 .אחר רכב לכלי להעברה ניתן ואינו הרכב לכלי משויך התו .2

, שמריהו כפר תושב, המבקש  - ליסינג או שכור רכב לכלי יינתן{בלבד שנה עד} זמני אישור .3

 שהרכב כתוב אישור תספק אשר, חברה שם על או שמו על שכירות חוזה להמציא יתבקש

 .התושב לשימוש

, המדבקה את להסיר באחריותי, השכרה/ליסינג לחברת הוחזר או נמכר והרכב במידה .4

, החדש הרכב שמשת על ולהדביקה, הרכב החלפת על במועצה הפיקוח למחלקת להודיע

 .אישורה קבלת לאחר

 .במקומה אחרת לקבל אוכל ולא, כאבודה תוכר, הישן מהרכב הוסרה ולא שנשכחה מדבקה .5

 לקבל בכדי משטרה אישור ולהמציא למועצה כך על להודיע עלי, רכב גניבת של במקרה .6

 .חדשה מדבקה

 מדבקה אקבל החזרתה וכנגד למועצה להחזירה אוכל, הסרתה בעת ניזוקה המדבקה אם .7

 .חדשה

, ביישוב לבן -בכחול המסומן השטח לכל ותוגבל זו מדבקה עם מותרת זה תו לבעלי החניה .8

 נכים,  לבן אדום,  מדרכות על החנייה אסורה כן וכמו,  רצוף שעות 24 מעל החנייה אסורה

 '. וכו

 שיבוש כל ולכן, טוב רצון מתוך אלא, המועצה של חובתה בגדר אינה החניה תו הענקת .9

 לכל תביא לא, לצמיתות או קצרה לתקופה חניון סגירת, עמוסה חניה: כגון החניה במגרשי

 .המועצה כלפי מצדי תביעה או טענה, דרישה

 הסבר לי חייבת תהיה לא המועצה, המועצה של דעתה שיקול לפי הוא לי הניתן החניה תו .11

 .שיקוליה על

 מדבקות: כגון, בעבר שהיה חניה הסדר או הסכם כל יפוג, החדשים החניה תווי הפצת עם .11

 .פה בעל או בכתב ואישורים שקוף רקע בעלות אשר כחולות/ירוקות/אדומות

 .מראש שבועיים של בהודעה הסבר מתן ללא זה הסכם תוקף לבטל רשאית תהיה המועצה .12

                             

 :החתום על ובאתי                                                                

                                                   

 

                                                          _____________________ 

 


