
בקשות המועצה המקומית כפר שמריהו שמחה לבשר על מעבר ל

 ידיגיטללתושבים באופן תווי חניה ל

מדבקות חניה חדשות לתושבי  המועצה המקומית כפר שמריהו מנפיקה  1.3.23 החל בתאריך 

 .ומעניקות חניה ללא תשלום בכחול לבן ברחבי היישוב ת לשמשת הרכבוהמוצמד הכפר

ומקנה את אותן זכויות שהקנתה מדבקת תו החניה עד , רשותהמעודכן במערכות המדובר בתו חניה 

תושב אשר לא יגיש בקשה ולא  רשותעודכן במכשירי המסופון של פקחי המ התו שימו לב,  עתה

 תאושר לו מדבקה אינו זכאי לחניה בחינם. 

יש להיכנס לקישור הבא:  להגיש את הבקשה באופן דיגיטליעל מנת 

-action/parking-parking-department/select-https://www.metropark.co.il/select

request?AuthorityID=31-permit-permit/parking 

 טופס המקוון. כל הרובריקות בולמלא  את 

, בצירוף דף שצוינה בבקשה לכתובת הדואר האלקטרוני יילומלנייד  לאחר אישור התו יישלח מסרון

  . מידע, הכולל את הזכויות הנלוות לתו

 :זכאים לקבל תו חניה

 .כפר שמריהותושב/ת  .1

 כירות בתוקף. שוכר נכס למגורים )אך לא חלק ממנו( בכפר שמריהו בעל חוזה ש .2

 .בבעלותו/ה או שבהחזקתו/ה הבלעדית )כמפורט להלן( כלי רכב .3

כלי הרכב שבגינו מבוקש תו החניה הינו כלי רכב פרטי או מסחרי שמשקלו הכולל הינו עד  .4

 .טון 3.5

 :המסמכים הנדרשים לקבלת תו חניה 

ובת עותק מצולם של תעודת הזהות בצרוף הספח, שבו רשומה כתתושבי הכפר יציגו  .1

 בכפר שמריהו. מגורים עדכנית 

 שוכרים יציגו עותק ת.ז בצירוף הספח וכן חוזה שכירות בתוקף.  .2

 .עותק מצילום של רישיון רכב בתוקף על שם המבקש .3

 .: לכל בקשה חובה לצרף מסמכים אלו שימו לב

 : יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן לצורך קבלת התו -אם אינך בעל/ת הרכב

  אישור מרואה חשבון או מחשב החברה או מקצין הרכב של  -ממקום העבודה בעל רכב

הרכב הוא ברשות הפונה באופן בלעדי.   החברה או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד כי

היה והרכב נמצא בבעלות ע"ש אדם פרטי יש להציג תצהיר חתום ע"י רואה החשבון של 

 .הבקשההחברה בלבד שהרכב משמש את החברה וצמוד לנשוא 

  חוזה שכירות על שם  -בעל רכב שכור מחברת השכרה לתקופה העולה על חודש ימים

 .המבקש מחברת ההשכרה

https://www.metropark.co.il/select-department/select-parking-action/parking-permit/parking-permit-request?AuthorityID=31
https://www.metropark.co.il/select-department/select-parking-action/parking-permit/parking-permit-request?AuthorityID=31


 תצהיר משפטי   -הרכב הרשום במשרד הרישוי  משפחה מקרבה ראשונה בלבד של בעל

רכבו  דין או רשם בית המשפט, שבו מצהיר בעל הרכב שהעמיד את-מאושר בידי עורך

 .תול בנו / בלשימושו הבלעדי ש

 שאלות ותשובות

 מתי יש לבצע חידוש לתו החניה שברשותי?

 31.12.23 ועד ליום 1.3.23 מיום תשעה חודשיםעומדת על תקופת המעבר לתווי החניה החדשים 

 לאחר מכן, כלי רכב אשר לא יעודכנו במערכת ייאכפו על פי חוק. 

 יש לבצע באחד מהמקרים האלה: החניהלתו  חידוש

 שפג תוקפו.תו זמני 

 קניית רכב חדש או קבלת רכב אחר ממקום העבודה. -החלפת רכב 

 לבקשה, כיצד הדבר אפשרי?  נוספים אני רוצה להוסיף מסמכים

הגשת הבקשה במערכת מכילה רובריקות מוגדרות מראש וכן רובריקה נוספת למסמכים רלוונטיים 

 שניתן לשלוח אלינו. 

 ?כיצד אדע אם פנייתי התקבלה ונענתה

 הסבר על הסטטוסים במערכת: להלן  ניתן לבדוק את סטטוס הפנייה שהוגשה במערכת המקוונת. 

  הפנייה התקבלה והיא בטיפול. -פנייתכם התקבלה 

  התו אושר או שהטיפול בפנייה הסתיים ללא הנפקת תו )במקרה כזה ניצור עמכם קשר(. -סגור 

 תוך כמה זמן תטופל בקשתי?

ימי עבודה, בהמשך פרק הזמן לטיפול  21 בשלב ראשון עדתטופל החדש חניה ההבקשה לתו 

ימי עבודה וזאת לאחר הגשת כל המסמכים באופן מלא ותקין. יש לזכור  14בבקשה יתקצר ויעמוד על 

נאריך את תוקפם  –ובמידה ויהיה צורך בכך שותכם תקף עד לסוף השנה הנוכחית שתו החניה שבר

  של התווים באופן פרטני. 

 ?דוחות שהתקבלו בזמן המתנה לאישור תו חניהבוטלו האם י

כפי שננהג עד היום, לא יבוטלו דו"חות אשר ניתנו עד להנפקת תו החניה, על מנת להימנע מאי 

 נעימות יש לשלם אגרת הסדר דרך אפליקציית החניה שברשותכם.

 ?מועצההאם צריך להסיר את תו החניה משמשת הרכב ולהחזיר ל

משמשת הרכב ואין הישן להסיר את תו החניה יכולים  החניה החדשאישור לתו  תושבים אשר קיבלו

 אלינו צורך להחזירו

 כיצד אקבל את מדבקת תו החניה?

לאחר אישור המסמכים במערכת, וקבלת הודעה על כך, ניתן יהיה להגיע ולאסוף את המדבקה 

, במקרים מיוחדים ניתן לפנות אלינו 09:00-15:00ה' בין השעות -ממשרדי מחלקת הפיקוח בימים א'

 למייל המופיע מטה ואנו נסייע ככל שניתן. 

 rishuy@kfar.org.il: מחלקת הפיקוח במיילניתן ליצור קשר עם לפרטים ושאלות 

mailto:rishuy@kfar.org.il

