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 תווי חניה / שאלות ותשובות

האם המידע שהתושב מספק מאובטח? כל המידע אשר מצוי אצל העיריה קיים על שרת מאובטח אחד,  -אבטחת מידע .1

 ז"א הן תשלום הארנונה והן פרטי התושב מצויים על אותו שרת מאובטח. 

תושב נשר אשר משתמש ברכב אך אינו בעל הרכב . במידה ובעל הרכב, הינו קרבה ראשונה של התושב אשר משתמש  .2

 וזו תדון בוועדת חריגים.   –רכב ניתן להגיש הצהרת מעורך דין ב

 דירה שכורה:  .3

 שוכר אשר בתעודת הזהות רשומה הכתובת בנשר לא יצטרך להגיש חוזה שכירות.  -

חוזה שכירות ומגורים בלבד  המעיד על החזקה בנכס לצורך עדכני אישור ארנונהשוכר אשר לא העביר כתובת מגורים:  -

 בתוקף

ירה שכורה שמהווה יחידת דיור או כזו שלא משלמת בגינה ארנונה יש להגיש חוזה שכירות והצהרת מעורך דין על כך ד -

 יש לצרף ארנונה ע"ש בעל הנכסשמתגורר בדירה שלא משולמת בגינה ארנונה וכן 

 :יש לצרף רכב צמוד ממקום העבודה / רכב חברה בבעלות פרטית .4

מבקש התו חתום ע"י מורשה חתימה מטעם החברה / העמותה, בדבר היות הרכב אישור רשמי ממקום העבודה של 

 שעות ביממה 24צמוד אליו בלבד 

  יש לצרף: במקרה של רכב בבעלות חברת ליסינג ובשימוש של חברה / פרטי .5

 הסכם מקשר בין חברת הליסינג לבין מבקש התו

 .דון בוועדת חריגיםרט לעיל( יופשהוגדרו לוועדת החריגים )כמכל נושא חריג אשר עומד בקריטריונים  .6

 כל הרחובות שיצבעו בכחול לבן: 

 רחוב דרך השלום מחיבור פרץ ועד החיבור לאביר יעקב •

 רחוב ברק כולל החניון מאחורי היכל התרבות •

 שקדרחוב בר מוחא מהחיבור עם ברק ועד החיבור עם  •

 רחוב החרוב מהחיבור עם רחוב האלון ועד החיבור עם רחוב האשל כולל חניון פארק קק"ל  •

 1, כולל חניון במרכז המסחרי במרגנית 1-6רחוב המרגנית מ •

 51חניון בצמוד לתעשייה  •

 15חניון בצמוד לתעשייה  •

 חניון ברחוב המסגר •

 חניון  ברחוב החרושת  •

 מיום ביצוע ההרשמה.  שנים 3תקף ללתושבים קבועים תו החניה 

 תו החניה לשוכרי דירה תקף עד לתום תקופה השכירות אשר רשומה בהסכם השכירות . 


