
באתי, ראיתי, חניתי!

הכפלת מספר חניוני “קרוב לבית“
חניון “קרוב לבית” פתוח לתושבי האזור ומאפשר חניה ללא תשלום 

מ–19:00 עד 08:00 בבוקר למחרת.
עד עתה, חלק מתושבי העיר היו זכאים לחניון קרוב לבית אחד 
בלבד, ועתה מצטרפים חניונים נוספים להסדר, הרשומים מטה.

החל ב–1.3.2012, לכל  תושבי העיר בעלי תו חניה אזורי, תתאפשר 
חניית לילה ביותר מחניון אחד באזור החניה שלהם, ללא תשלום.

שעות החניה בחניוני קרוב לבית באזורכם:
בימים א’ - ה’, מ–19:00 בערב עד 08:00 בבוקר למחרת. 

בימי ו’ וערבי חג, מהשעה 15:00 ועד 08:00 בבוקר יום ראשון, 
 או עד 08:00 בבוקר בצאת החג.

כל תושבי אזור 1 יכולים לחנות בחניונים הבאים ללא תשלום:
 חניון בית הדר ב' - רח’ הרכבת 22 ^ חדש

 חניון החשמל - רח’ לבונטין 20 ^ חדש 
 חניון הרכבת - רח’ הרכבת 16 ^ חדש

 חניון בית הדר א' - רח’ הרכבת 3 
 חניון סעדיה גאון - רח’ ציקלג 7 

 חניון קרליבך - רח’ ציקלג 14 
 חניון שרתון - רח’ הנמל 16-14 )בכל ימות השבוע יציאה עד 07:00(.

בנוסף, תושבי האזור בעלי תו חניה אזורי בתוקף, יכולים להמשיך 
לחנות ללא תשלום בחניונים בהתאם למיקום המגורים שלהם:

רק תושבים שברשותם תו/היתר "קרוב לבית" לחניון בזל, יכולים 
להמשיך לחנות גם בחניון זה )רח' אשתורי הפרחי 5(.

רק תושבים שברשותם תו/היתר "קרוב לבית" לחניון בני דן, יכולים 
להמשיך לחנות גם בחניון זה )רח' אוסישקין 7(.

רק תושבים שברשותם תו/היתר "קרוב לבית" לחניון תל נורדאו, 
יכולים להמשיך לחנות גם בחניון זה )רח' פרישמן 28( וגם בחניון 

בוגרשוב  החדש )רח' בוגרשוב 14(.

משלמים פחות על חניוני “אחוזות החוף”
 העלאת ההנחה ל–75% לתושבי העיר בחניוני “אחוזות החוף”. 

ההנחה ניתנת מהתעריף המלא שבחניון, כנגד הצגת תו חניה ותעודת 

תושב תקפים. בחניונים ממוחשבים, ההנחה ניתנת אוטומטית על ידי 
מערכות המחשב בחניון. 

חניוני האוניברסיטה, חניון הכרמל, חניון גולדה וחניון בית הדר א’  
אינם נכללים בהסדר החדש ואחוז ההנחה בהם נשאר 50%.

לרשותכם הסדרי חניה מוזלים בחניונים פרטיים:
^ חניון איכילוב, רחוב ויצמן - חניית לילה מ–19:00 עד 08:00 

למחרת - 160 ₪ לחודש )אפשרות לחניה ללילה אחד ב–7 ₪(.
^ חניון גן העיר, רח’ אבן גבירול 71 )הכניסות מרח’ הדסה ומשדרות  

 בן גוריון( - חניית לילה מ–19:00 עד 08:00 למחרת- 470 ₪ לחודש.
^ חניון בית כלל, רח’ דרויאנוב - חניית לילה מ-19:00 עד 08:00  

למחרת - 150 ₪ לחודש.

ועוד, לשירות הציבור:
^ חניון העירייה )הדרומי(, חניה חינם - כניסה מרחוב מלכי ישראל 
בשעות: ימים א'-ה': כניסת כלי רכב מ–18:00 ועד חצות, פינוי כלי 

הרכב עד 06:30. סופ"ש: כניסת כלי רכב מיום ה' ב–18:00, עד 
מוצ"ש ב–24:00. פינוי כלי הרכב עד יום א' ב–06:30 )בימים בהם 

 מתכנסת ישיבת מועצה, תתאפשר כניסה רק משעה 19:00(. 

 חניון לילה ללא  תשלום
חניון "התרבות" )הבימה(  - בעלי תו אזורי 1 רשאים לחנות מחצות 

 עד 08:00 למחרת.  
 ביום שישי מחצות עד יום שבת ב–12:00 בצהריים.

בקרוב: חניה חינם בכחולֿֿ–לבן לתושבים בכל העיר. 
העירייה פועלת בימים אלה לאישור חניה חינם לתושבים בכחול–לבן 

בכל רחבי העיר. מועצת העיר אישרה את ההטבה, והיא תיכנס 
לתוקף רק לאחר אישור משרדי הממשלה. עם קבלת האישור, יוענק 
פטור מלא מתעריף חניה בכל העיר ויבוטלו ההנחות הקיימות למי 

שאינו תושב העיר )פרט לחניה מועדפת - חניה בהתאם לאזורי 
החניה מ–17:00 עד 09:00 למחרת(.

אזור 1

תושבים יקרים,       מרץ 2012
חשבנו, שקלנו והחלטנו! מעתה, הסדרי חניה חדשים:

^ הכפלנו את מספר חניוני “קרוב לבית” 
^ הגדלנו את שיעור ההנחה ל–75% )במקום 50% כיום( בחניוני החברה העירונית “אחוזות החוף” 

^ הוספנו חניוני לילה ללא תשלום, לבעלי תו אזורי מתאים

לאחר אישור משרדי הממשלה, לתושבי העיר תהיה החניה בכחול לבן בשעות היום בכל רחבי העיר - חינם.

סעו בזהירות והחניה - בנחת.

שלכם,  
רון חולדאי  

ראש עיריית תל–אביב- יפו  

אפשר להתעדכן באתר האינטרנט העירוני:
www.tel-aviv .gov. i l


