הסדרי החנייה החדשים
באור יהודה
רוצים להוציא תו תושב? להחליף את תו הרכב? להוציא תו זהב
לאזרחים ותיקים? בואו למחלקת החנייה עם:
תעודת זהות

רשיון רכב

שובר ארנונה אחרון משולם

תעודת אזרח ותיק )רק לתו הזהב(

א .החל מה 1-בנובמבר אור יהודה תחולק ל 4-מתחמי חניה:

1

תעסוקה ומסחר

לתושבי אור יהודה  -חינם .אין צורך בהפעלת אמצעי תשלום לרכב הנושא תו תושב
לאורחים  90 -דקות ראשונות חינם )לאחר מכן בעלות של  ₪ 5.30לשעה( .חובת הפעלת אמצעי
תשלום מהדקה הראשונה .לאורחים קיימת אפשרות לחניה יומית סלולארית באפליקציית
סלופארק או פנגו בעלות ₪ 18
• לעסקים או סטודנטים קיימת אפשרות לחניה חודשית בעלות של  ₪ 220לאחר רישום מוקדם
במשרדי מחלקת החנייה .לא תתאפשר הפעלת חניה חודשית מהאפליקציה ללקוח מזדמן
אזור התעשייה הצפוני :דוד כהן ,המסגר ,היוצרים ,הסדנא ,הפלדה ,המפעל ,ההגנה
אזור התעשייה הדרומי :המלאכה ,מעלה החומה ,היצירה ,מעלה המגדל ,היוזמים ,העבודה,
החרושת ,חטיבת אלכסנדרוני בין העבודה לחרושת
אזור התעשייה נתניהו :יוני נתניהו ,הרב עובדיה יוסף בין יהדות קנדה ליאיר שטרן ,חניון מילווקי
הצמוד לעובדיה יוסף ,יהדות קנדה מכביש  412עד יוני נתניהו

2

רחבי העיר

לתושבי אור יהודה  -חינם .אין צורך בהפעלת אמצעי תשלום לרכב הנושא תו תושב
לאורחים חנייה שעתית בלבד בעלות של  ₪ 5.30לשעה .חובת הפעלת אמצעי תשלום מהדקה
הראשונה
לרחובות העיר התווספו החניונים הבאים :חניון מגדל המים שסמוך לחטיבת יובלים ,חניון היכל
התרבות/המתנ"ס וחניון בקצה רחוב עובדיה יוסף )חניון איילת השחר(

3

מתחם הבילוי

לתושבי אור יהודה  -חינם .אין צורך בהפעלת אמצעי תשלום לרכב הנושא תו תושב
לאורחים  90 -דקות ראשונות חינם )לאחר מכן בעלות של  ₪ 5.30לשעה( .חובת הפעלת
אמצעי תשלום מהדקה הראשונה
רחובות גולדה מאיר ,אבי ואביב בין אריאל שרון לגולדה מאיר וחניון מתחם הבילוי

4

קניון ושוק אבו לאבן

לתושבי אור יהודה  90 -דקות ראשונות חינם )לאחר מכן בעלות של  ₪ 2.65לשעה(.
חובת הפעלת אמצעי תשלום מהדקה הראשונה
לאורחים  90 -דקות ראשונות חינם )לאחר מכן בעלות של  ₪ 5.30לשעה( .חובת הפעלת
אמצעי תשלום מהדקה הראשונה

ב .חניה חינם לאזרחים ותיקים תושבי העיר
במסגרת השינויים ,החליטה עיריית אור יהודה להעניק חניה חינם ללא הגבלה ובכל מקום בעיר
לאזרחים ותיקים תושבי העיר .זכאים להטבה זו יהיו תושבי העיר ,בעלי רכב ותעודת תושב ותיק
אשר ימירו את תו התושב הרגיל בתו זהב .תושבים ותיקים בעלי תו זהב על רכבם אינם נדרשים
להפעיל אמצעי תשלום בכל איזורי החניה .תו זהב ניתן להנפיק במשרדי מחלקת החנייה

ג .הצבת מדחנים ברחבי העיר
במסגרת השינויים ,יוצבו ברחבי העיר במהלך התקופה הקרובה מדחנים לשימוש החונים

ד .הטבת  90דקות חינם
יש להדגיש כי "הטבת  90דקות חינם" ניתנת פעם אחת ביום ללא קשר למשך זמן החניה,
עד  90דקות ,ולא ניתן לצבור דקות חניה חינם במקומות שונים בעיר .אורח שהפעיל אמצעי
תשלום במתחם המאפשר  90דקות חינם וחנה פרק זמן קצר יותר ,לדוגמה  60דקות ,לא יוכל
להחנות באף מתחם אחר את יתרת  30הדקות בחינם ויידרש להפעיל אמצעי תשלום ולשלם
מהדקה הראשונה

ה .טפסים מקוונים
לנוחיותכם ,ניתן להימנע מהגעה למחלקת החניה לצורך הוצאת תו חניה לתושב ובעל עסק
וכן לערעור על דוחות חניה .יש למלא את הטופס המקוון באתר העירייה תחת לשונית
"טפסים" .לבקשות יש לצרף צילום תעודת זהות ,רישיון רכב ואישור תשלום ארנונה.
לשוכרי דירות בעיר ,נדרשת גם הצגה של חוזה שכירות .במקרה של רכב עבודה או רכב
צמוד ,נדרש צירוף אישור מעסיק/בעל הרכב על אחזקת הרכב על ידי התושב
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