
מינהל הכספים
אגף החניה
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בקשה בנוגע לדוחות חניה
לקוחות יקרים,

מספר פנייה
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על פי חוק העזר לתל-אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו) התשמ"ד 
1983, פועלת העירייה לשמירת הסדר הציבורי ולשיפור איכות 

החיים והסביבה של תושבי העיר.

אם הינך מעוניין/ת להגיש בקשה בנוגע לדוח חניה, באפשרותך 

למלא את הבקשה להלן ולצרף מסמכים (אם קיימים) המאמתים 
את טענותיך.

לתשומת הלב, 
בקשה לביטול דוח חניה יש להגיש בתוך 30 יום ממועד 

קבלת הדוח.

פרטי ונימוקי הבקשה

פרטי המבקש
טלפון ניידטלפון קווי מספר זהותשם פרטישם משפחה

ישובמספר ביתרחוב קומה

מספרי הדוחות מספר הרכב
פרטי הדוחות

חתימהתאריך

כתובת
למשלוח
התשובה

פרטי הבקשה

❐ אני מעוניין לקבל את התשובה בדואר אלקטרוני בלבד. ידוע לי, כי התשובה לא תישלח באמצעות דואר ישראל.

 www.tel-aviv.gov.il  :באתר העירייה
אפשר לפנות באמצעות טופס מקוון ישירות לאגף החניה

או בפקס:  03�7241920

מוקד קבלת קהל באגף החניה
שדרות ירושלים 110, יפו, פתוח לשירותך:

(2 (שלוחה    03�5218666
בימים א � ד  08:00 � 18:00  
ביום ה           08:00 � 15:00

מוקד טלפוני: 

פניות בכתב:

ד,   08:00 � 17:30 ב,  א,  בימים 
בימים ג, ה,        08:00 � 15:30  

קבלת קהל: 

מיקודדירה

דואר אלקטרונימיקוד ישובתא דואר

1072446

0317815110524888532נועםמורבציק

הרצליה1בורר יהודה

הרצליה

4673101

4673101noaminsa@gmail.com

295616667874560

שלום אתמול חניתי במפרץ החניה שבקצה רח' כצנלסון. השילוט היחידי הוא בכניסה למפרץ החניה הוא שאין לחנות במרכז המפרץ החנתי את הרכב
בצד ימין והפעלתי פנגו (בשעה 09:37 - מצורף אישור) מכיוון שלא ידעתי האם לבחור בחנייה בתשלום עד 17:00 או בתשלום עד 19:00 בחרתי

בראשונה כי הנחתי שזו חנייה לתושבי האזור אחרי 17:00. לא היה שילוט אחר במפרץ החנייה. כשחזרתי לרכב ראיתי קנס :( אבקשכם לבטל את
הדוח מכיוון ש: - לא התכוונתי לא לשלם על החנייה - הפעלתי פנגו - לא היה שילוט אחר במפרץ החניה ולכן פעלתי בהתאם למה שנראה לי כמחמיר

יותר  תודה נועם
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