
‡. ‡ור יהו„ה מחול˜˙ ל - 3 מ˙חמי חנייה

ל˙ו˘בי ‡ור יהו„ה - חינם. ‡ין ˆורך בהפעל˙ ‡מˆעי ˙˘לום לרכב הנו˘‡ ˙ו ˙ו˘ב
ל‡ורחים - 90 „˜ו˙ ר‡˘ונו˙ חינם (ל‡חר מכן בעלו˙ ˘ל 5.30 ₪ ל˘עה). חוב˙ הפעל˙ ‡מˆעי 
˙˘לום מה„˜ה הר‡˘ונה. ל‡ורחים ˜יימ˙ ‡פ˘רו˙ לחניה יומי˙ סלול‡רי˙ ב‡פלי˜ˆיי˙ סלופ‡ר˜ 

‡ו פנ‚ו בעלו˙ 18 ₪
"ח, ל‡חר רי˘ום  ל 220̆  יימ˙ ‡פ˘רו˙ לחניה חו„˘י˙ בעלו˙̆  עסו˜ה ומסחר -̃  לעס˜ים ב‡יזור̇ 
˙‡פ˘ר הפעל˙ חניה חו„˘י˙ מה‡פלי˜ˆיה לל˜וח  ימו לב כי ל‡̇  מו˜„ם במ˘ר„י מחל˜˙ החנייה.̆ 

מז„מן.
‡זור ה˙ע˘ייה הˆפוני: „ו„ כהן, המס‚ר, היוˆרים, הס„נ‡, הפל„ה, המפעל, הה‚נה.

‡זור ה˙ע˘ייה ה„רומי: המל‡כה, מעלה החומה, היˆירה, מעלה המ‚„ל, היוזמים, העבו„ה, החרו˘˙, 
חטיב˙ ‡לכסנ„רוני בין העבו„ה לחרו˘˙.

טרן, חניון מילוו˜י הˆמו„  נ„ה לי‡יר̆  ‡זור ה˙ע˘ייה נ˙ניהו:  יוני נ˙ניהו, הרב עוב„יה יוסף בין יה„ו˙̃ 
נ„ה מכבי˘ 412 ע„ יוני נ˙ניהו, חניון ‡בי ו‡ביב, רחוב ‚ול„ה מ‡יר, רחוב ‡רי‡ל  לעוב„יה יוסף, יה„ו˙̃ 

˘רון וחניון ‡רי‡ל ˘רון.

ל˙ו˘בי ‡ור יהו„ה - 90 „˜ו˙ ר‡˘ונו˙ חינם (ל‡חר מכן בעלו˙ ˘ל 2.65 ˘"ח ל˘עה). חוב˙ הפעל˙ 
‡מˆעי ˙˘לום מה„˜ה הר‡˘ונה.

ל‡ורחים - 90 „˜ו˙ ר‡˘ונו˙ חינם (ל‡חר מכן בעלו˙ ˘ל 5.30 ˘"ח ל˘עה). חוב˙ הפעל˙ ‡מˆעי 
˙˘לום מה„˜ה הר‡˘ונה.

˜נ‡ור: כל החניונים הˆמו„ים ל˜נ‡ור, חזי˙ ה˜ניון ברחוב ‡ליהו סע„ון, חניון מערבי בחיבור בין ‡ליהו 
סע„ון לרחוב ‡ור יום, החניו˙ הˆמו„ו˙ ל˜ניון והמרכז המסחרי ברחוב ‡ור יום.

˘ו˜ ‡בו ל‡בן: חזי˙ המרכז המסחרי ‡בו-ל‡בן ברחוב העˆמ‡ו˙.

עיריי˙ ‡ור יהו„ה החליטה להעני˜ חניה חינם לל‡ ה‚בלה ל‡זרחים ו˙י˜ים ˙ו˘בי העיר. המי˜ום 
ע˙יים  יימ˙ מ‚בל˙ חניה ב˙̆  ˆר ב‡יזור הטרמינל סנטר ‡˘ר בו̃  היחי„ החרי‚ הו‡ ל‚בי חניון לטווח̃ 
בכפוף להוˆ‡˙ כרטיס חניה מהמ„חן הייעו„י (ר‡ו סעיף ה'). הזכ‡ים להטב˙ ‡זרח ו˙י˜ יהיו ˙ו˘בי 
העיר, בעלי רכב ו˙עו„˙ ˙ו˘ב ו˙י˜ ‡˘ר ימירו ‡˙ ה˙ו˘ב הר‚יל ב˙ו זהב. ˙ו˘בים ו˙י˜ים בעלי ˙ו 
ˆר ב‡יזור  ˘לום בכל המ˜ומו˙ בעיר פרט לחניון לטווח̃  זהב על רכבם ‡ינם נ„ר˘ים להפעיל ‡מˆעי̇ 

הטרמינל סנטר. ˙ו זהב ני˙ן להנפי˜ במ˘ר„י מחל˜˙ החנייה

ב. חניה חינם ל‡זרחים ו˙י˜ים ˙ו˘בי העיר

‚. מ„חנים ברחבי העיר
במס‚ר˙ ה˘ינויים, הוˆבו ברחבי העיר מ„חנים ל˘ימו˘ החונים.

„. הטב˙ 90 „˜ו˙ חינם
י˘ לה„‚י˘ כי "הטב˙ 90 „˜ו˙ חינם" ני˙נ˙ פעם ‡ח˙ ביום לל‡ ˜˘ר למ˘ך זמן החניה, ע„ 90 
„˜ו˙, ול‡ ני˙ן לˆבור „˜ו˙ חניה חינם במ˜ומו˙ ˘ונים בעיר. ‡ורח ˘הפעיל ‡מˆעי ˙˘לום במ˙חם 
המ‡פ˘ר 90 „˜ו˙ חינם וחנה פר˜ זמן ˜ˆר יו˙ר, ל„ו‚מה 60 „˜ו˙, ל‡ יוכל להחנו˙ ב‡ף מ˙חם 

‡חר ‡˙ י˙ר˙ 30 ה„˜ו˙ בחינם ויי„ר˘ להפעיל ‡מˆעי ˙˘לום ול˘לם מה„˜ה הר‡˘ונה

ו. טפסים מ˜וונים
ו חניה ל˙ו˘ב ובעל עס˜ וכן לערעור  לנוחיו˙כם, ני˙ן להימנע מה‚עה למחל˜˙ החניה לˆורך הוˆ‡˙̇ 
על „וחו˙ חניה. י˘ למל‡ ‡˙ הטופס המ˜וון ב‡˙ר העירייה ˙ח˙ ל˘וני˙ "טפסים". לב˜˘ו˙ י˘ 
כירו˙. במ˜רה  ל חוזה̆  עו„˙ זהו˙ ורי˘יון רכב. ל˘וכרי „ירו˙ בעיר, נ„ר˘˙ ‚ם הˆ‚ה̆  ילום̇  לˆרף̂ 
˘ל רכב עבו„ה ‡ו רכב ˆמו„, נ„ר˘ ˆירוף ‡י˘ור מעסי˜/בעל הרכב על ‡חז˜˙ הרכב על י„י ה˙ו˘ב

˜ניון ‡‡וטלט עזרי‡לי, ˘„’ ‡ליהו סע„ון 120, ‡ור-יהו„ה, ˜ומ˙ 0
טלפון - 073-3800936 | פ˜ס - 073-3800937

˜בל˙ ˜הל – ימים ‡', ב', „', ה' – 8:00 – 13:00, יום ‚' 8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
מענה טלפוני – ימים ‡', ב', „', ה' – 14:00 – 15:30‘ ‚' - 12:00 - 14:00

מ˘ר„י מחל˜˙ החנייה - חבר˙ מיל‚ם

במ„חנים וב‡מˆעי ה˙˘לום ‡יזי פ‡ר˜
ל‡ ני˙נ˙ הטב˙ 90 „˜ו˙ ר‡˘ונו˙ חינם. ˘ימו לב!

באור יהודה
הסדרי החנייה

ה. חניון לטווח ˜ˆר ב‡יזור הטרמינל סנטר
חניון הטרמינל סנטר ברחוב ‚ול„ה מ‡יר מו‚„ר כחניון לל‡ ˙˘לום לטווח ˜ˆר. י˘ לע˘ו˙ ˘ימו˘ 
במ„חנים בלב„ כ‡˘ר החנייה בחניון הי‡ חינם למ˘ך ˘ע˙יים בלב„ לל‡ ‡פ˘רו˙ ה‡רכה וע„ פעם 
‡ח˙ ביום. ההס„ר בחניון זה חל בכל ˘עו˙ היממה. י˘ להניח ‡˙ הפ˙˜י˙ במ˜ום בולט על ˘מ˘˙ 

הרכב. ˘ימו לב כי ‡ין להפעיל ‡מˆעי ˙˘לום בחניון זה.

˙עסו˜ה ומסחר1

מ˙חם בילוי ו˜ניו˙3

רוˆים להוˆי‡ ˙ו ˙ו˘ב, לבטל ˙ו לרכב ˘נמכר ‡ו להוˆי‡ ˙ו זהב ל‡זרחים 
ו˙י˜ים? ני˙ן לבˆע ‡˙ כל הפעולו˙ הללו ב‡˙ר ומבלי לˆ‡˙ מהבי˙. 

לביˆוע כל הפעולו˙ הללו ‡˙ם ˆריכים:

ל˙ו˘בי ‡ור יהו„ה - חינם. ‡ין ˆורך בהפעל˙ ‡מˆעי ˙˘לום לרכב הנו˘‡ ˙ו ˙ו˘ב
˘לום מה„˜ה הר‡˘ונה.  ל 5.30 ₪ ל˘עה. חוב˙ הפעל˙ ‡מˆעי̇  ע˙י˙ בלב„ בעלו˙̆  ל‡ורחים חנייה̆ 
לרחובו˙ העיר ה˙ווספו החניונים הב‡ים: חניון מ‚„ל המים ˘סמוך לחטיב˙ יובלים, חניון היכל

ה˙רבו˙ /המ˙נ"ס וחניון ב˜ˆה רחוב עוב„יה יוסף (חניון ‡ייל˙ ה˘חר).

לעס˜ים ב‡יזור רחבי העיר (˘‡ינם ב‡יזור ˙עסו˜ה ומסחר) - ˜יימ˙ ‡פ˘רו˙ לחניה חו„˘י˙ בעלו˙ 
˘ל 220 ˘"ח, ל‡חר רי˘ום מו˜„ם במ˘ר„י מחל˜˙ החנייה. ˘ימו לב כי ל‡ ˙˙‡פ˘ר הפעל˙ חניה 

חו„˘י˙ מה‡פלי˜ˆיה לל˜וח מז„מן.

רחבי העיר2

˙עו„˙ ‡זרח ו˙י˜ (ר˜ ל˙ו הזהב) ר˘יון רכב ˙עו„˙ זהו˙


