
 

 

 

 במקרים חריגים  לקבלת תו חניה קריטריונים 

 : הם לצורך קבלת תו חניה הנהוגים כיוםהמצטברים קריטריונים ה

חוזה שכירות בגין דירה /בית  ועדכנית באור יהודה הרשומה במשרד הפנים  בת מגורים  וכת .1

 ; למעט יחידות דיורמגורים באור יהודה 

  ע"ש המבקש. בעלות על רכב .2

  .רישום בארנונה כמחזיק נכס .3

רכב צמוד לשימוש של המבקש כפוף להצגת אישור    /רישיון רכב בתוקף על שם המבקש .4

התושב ברשות  הוא  שהרכב  המעיד  העבודה  ממקום  רו"ח/חשב    מתאים  ידי  על  ]חתום 

 החברה/קצין הרכב של חברה/מחלקת תשלומים בצה"ל אם מדובר ברכב צבאי[ 

 

 :תווי החניה הקיימים היום הינםסוגי 

   ;ו תושבת

 ; תו חניה לגיל הזהב

במסגרת   מסמכים  להמצאת  וכפוף  בלבד  תעסוקה  לאזורי  מוקצה  מוזל  בתעריף  עסקי  חניה  תו 

 רשימה סגורה המיועדת לבעלי עסקים המבקשים לנצל זכות זאת. 

בכל הקריטריונים שצוינו לעיל,    מצטברתכאמור ברישא, הזכאות למתן תו חניה כפופה לעמידה  

 לתו חניה.  שוללת את הזכאותבאחד מהם  וכאשר אי עמידה ול

 

 לאשר מתן תו חניה זמני או קבוע בכפוף לעמידה בקריטריונים הבאים:  ניתן יהיה יחד עם זאת,  

 רשומה בתעודת הזהות בעיר אחרת  תושב העיר אשר כתובתו

 הקריטריונים *ומתקיימים לגביו יתר  

במקרה בו מבקש התו הינו תושב העיר אשר הציג חוזה שכירות או רכישה וחשבון ארנונה,   .1

אך כתובתו בתעודת הזהות מעידה על מגורים בעיר אחרת, יינתן תו חניה בכפוף להצגת  

וכן אישור מהרשות המקומית בה מופיע כי הינו מתגורר, ולפיו הוא אינו  הצהרה בכתב  

 בל  תו חניה באותה עיר.זכאי/הוא לא קי

תו החניה יהיה זמני לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים עד לתיקון הכתובת במשרד  .2

 הפנים.  

או   התרשמה כי ישנה מניעה לעדכן את הכתובת  ואולם, במקרים מיוחדים בהם התובעת .3

ה  הנקובכה יותר שלא תעלה על התקופה  יינתן תו לתקופה ארו  כי אין צידוק לבקש זאת, 

השכירות   הוועדה  בחוזה  דעת  לשיקול  בהתאם  הנכס  בעל  שהינו  מבקש  של  ובמקרה 

 ולתקופה שלא תעלה על שנתיים. 



 

 

 מבקש תושב העיר אשר הרכב אינו רשום על שמו מאחר שהתקבל ממקום העבודה 

 *ומתקיימים לגביו יתר הקריטריונים 

ידי מורשה חתימה    יצורף אישור רשמי ממקום העבודהלבקשה   .1 על  של התושב חתום 

שעות ביממה משך כל ימות    24טעם החברה /העמותה בדבר היות הרכב צמוד לו בלבד  מ

 השנה. 

יצורף אישור מרו"ח של החברה/קצין הרכב של החברה,  במקרה שהרכב בבעלות פרטית .2

 כי הרכב צמוד למבקש התו. 

יצורף עותק הסכם מקשר   –  רטיבמקרה של רכב בבעלות חברת ליסינג ובשימוש חברה /פ  .3

 בין החברת הליסינג לבין מבקש התו. 

 רישיון נהיגה בתוקף על שם מבקש התו.  .4

]תו החניה יהיה ללא מגבלת זמן בשים לב לכך שעם נטילת הרכב מהמבקש על ידי מקום העבודה  
 תוגש ממילא בקשה מחודשת[.

 

 סטודנטים: 

וסטודנט   .1 בעיר  במוסד  המתגורר  המועצה להשכלה  לומד  ידי  על  המוכר  גבוהה  להשכלה 

ואשר מחזיק ברכב אשר אינו בבעלותו אלא בבעלות אדם מקרבה ראשונה, יציג את   הגבוה

 המסמכים הבאים: 

  –רישיון רכב  , ביצוע שינוי כתובת המגורים לאור יהודה.  כתובת מגורים  –תעודת זהות   .2

יוגש תצהיר של בעל הרכב ]כאמור צריך להיות בבעלות קרוב משפחה מדרגה ראשונה קרי  

 הורה או אח/ות[, כי הרכב נמצא בבעלותו הפרטית של הסטודנט. 

להשכלה גבוהה, לשנה    אישור לימודים מהמוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה  .3

והצג ]לפחות  הנוכחית  שעות  מערכת  ול  12ת  שבועיות  משעות  פחות  מתוכנית    50%  -א 

 הלימודים המלאה[. 

 רישיון נהיגה בתוקף על שם מבקש התו.  .4

בהם  .5 במקרים  דין.  עורך  ידי  על  מאושר  לפחות,  שנה  של  לתקופה  תקף  שכירות  חוזה 

 הארנונה רשומה על שם מבקש התו, יהיה פטור מאישור עורך דין על החוזה. 

 על כל השותפים. במידה ובנכס מספר שותפים, יש לרשום את הארנונה  .6

 

 : /אפוטרופוס על פי דין מטפל בהורה סיעודי

 . אין רכב ע"ש המטופל הסיעודי שהינו תושב העירש *בכפוף לכך 

 אישור מאת המעסיק בדבר היות המטפל צמוד למטופל הסיעודי ומתגורר עמו.  .1

 . סיעודי על היות ההורה זקוק לטפול רפואי   –סיכום מידע רפואי  .2

 רישיון רכב בבעלות מבקש התו. .3

ידי מורשה חתימה כי  הרשמי ממקום עבודתו של  אישור    – רכב צמוד   .4 על  מבקש, חתום 

 הרכב צמוד למבקש.

 יש להציג הסכם התקשרות בין חברת הליסינג לבין מבקש התו.- רכב בבעלות חברת ליסינג   .5



 

 

 בתוקף על שם מבקש התו. ון נהיגה יריש .6

תוקף התו   .7 ובכל מקרה  הגבלת  אישור המעסיק  לתקופת  חודשיםכפוף  ניתן  עד שלושה   .

 בתוקף. כשהם כל המסמכים דלעיל  לחדש תו באופן מקוון על ידי  המצאת

 

 תושב המבקש תו לרכב חלופי:

על   העולה  לתקופה  חלופי  רכב  החזקת  של  למקרים  ובכפוף    30מוגבל  ביתר  ימים  לעמידה 

 הקריטריונים:

כנגד המצאת אישור מחברת הביטוח /    –  במקרים בהם יצא הרכב מכלל שימוש או נגנב .1

 משטרת ישראל. 

 כנגד הסכם התקשרות/אישור כי הרכב החלופי צמוד למבקש.  – רכב חלופי .2

לתקופת הסכם ההתקשרות בין חברת הליסינג לבין מבקש התו /אישור הגבלת תוקף התו  .3

המציין את קצין הרכב של החברה,    /ממקום העבודה חתום על ידי רו"ח החברהרשמי  

 תקופת הצמדת הרכב החלופי למבקש.  

 שכור:תושב המבקש תו לרכב 

 ימים ובכפוף לעמידה ביתר הקריטריונים:  30מוגבל למקרים של השכרת רכב לתקופה העולה על  

 . הקצובה בחוזה שכירות הרכבתן לתקופה . התו יינחוזה שכירות רכבהמצאת  .1

יש להציג הסכם התקשרות בין    -הרכב בבעלות חברת ליסינג ובשימוש של חברה/פרטי .2

 חברת הליסינג לבין מבקש התו.

 

 :במתקנים ציבוריים בעיר אור יהודה מתנדבים למען הציבור

ההתנדבות   .1 ממקום  ההתנדבותאישור  ותחולת  שעות  מקום,  פירוט  ]תחילתה    לרבות 

 . וסיומה[

  שני רחובות ממקום ההתנדבות ומוגבל לשעות ההתנדבות פלוס שעתיים.התו יוגבל עד  .2

 ימים.   30 -נתן תו למי שהתחייב להתנדב פחות מ י לא י .3

 נתן תו למי שמתנדב עבור קרוב משפחה. י לא י .4

ידי   .5 על  חתום  התושב  של  העבודה  ממקום  רשמי  אישור  יצורף  צמוד  רכב  של    במקרה 

שעות ביממה    24טעם החברה /העמותה בדבר היות הרכב צמוד לו בלבד  מחתימה    מורשה  

 משך כל ימות השנה. 

לות חברת ליסינג ובשימוש של חברה/פרטי, יוצג הסכם התקשרות בין חברת הרכב בבע .6

 . הליסינג לבין מבקש התו

 רישיון רכב בתוקף על שם מבקש התו.  .7

דלעיל כשהם   ניתן לחידוש מקוון כנגד המצאת כל המסמכים  שנה.    –הגבלת תוקף התו   .8

 בתוקף. 

 



 

 

 תושבים אשר בהליכי פש"ר:

למבקשים תושבי העיר אשר לא יכולים להציג אישור כי הרכב על שמם מהטעם   סעיף זה מיועד  

 .  טריונים למתן צויואולם מתקיימים לגביהם יתר הקר  שהינם מצויים בהליך כינוס

החלטת בית המשפט אודות אכרזת התושב כפש"ר ]חתום בחותמת מקור של בית  עותק   .1

 המשפט[. 

בעל ה .2 לפיו  דין  עורך  ידי  על  לתושב הצמדת תצהיר מאומת  ברישיון התיר  רכב הרשום 

 הרכב לשימושו המלא. 

הרכב בבעלות חברת ליסינג ובשימוש של חברה/פרטי, יוצג הסכם התקשרות בין חברת  .3

 הליסיניג לבין מבקש התו. 

 רישיון רכב בתוקף על שם מבקש התו.  .4

התו   .5 תוקף  לחידוש    3  –הגבלת  ניתן  דלעיל    אחדחודשים.  המסמכים  כל  המצאת  כנגד 

 בתוקף. כשהם 

 

לש* ובהתאם  דלעיל,  לקריטריונים  בהתאם  לאשרם  ניתן  לא  אשר  חריגים  דעת  יבמקרים  קול 

מנכ"ל העירייה, חבר מועצה  ה:  הרכבהתובעת העירונית יובאו הם לדיון בפני "ועדת חריגים" ש

 והתובעת העירונית.

לדון גם בהרכב של שני חברים בלבד. במקרה בו התקיים  הוועדה יכולה    קוורום וקבלת החלטות:

ו בלבד  ועדה  חברי  שני  ובו  מנכ"ל  התגלעה  דיון  להכרעת  בהתאם  החלטה  תתקבל  הסכמה,  אי 

 העירייה. 

התכנסות: לצורך.  מועדי  ובהתאם  לחודשיים  אחת  תתכנס  תהא    הוועדה  העירונית  התובעת 

 אחראית על ריכוז הבקשות והכנתן לוועדה. 

 

 

 


