
 
 

  נוהל רכישת תווי חניה
 

כל סטודנט הלומד בבית הספר רשאי להגיש בקשה לרכישת תו חניה.  תוקף תו 
החניה הינו לשנה אקדמית אחת בלבד. יש לבצע את התהליך לפני פתיחת כל שנת 

 לימודים.
 

יש לצרף רישיון רכב בתוקף הנמצא  המפורסם באתר בית הספר לטופס הבקשה
ות בן משפחה מקירבה ראשונה )הנושאים אותו שם בבעלות המבקש או בבעל

בור או אישור על משפחה(. בני זוג לא נשואים מתבקשים להציג אישור ידועים בצי
  חשבון בנק משותף, או חוזה שכירות משותף.

 במידה שהרכב רשום על שם חברת ליסינג, יש להציג הסכם רכישה/השכרה.
תעודת זהות  ספח ה להמציא צילוםבמידה שהרכב בבעלות קיבוץ, על מבקש הבקש
 בה יירשם שם הקיבוץ ככתובת מגורים קבועה.

במידה שהרכב רשום על שם חברה, יש להציג מכתב חתום על ידי קצין הרכב או 
מנהל החברה )חתימה וחותמת מתאימה(, כי רק העובד עושה שימוש ברכב. אם 

די בעל החברה הרכב רשום על שם בעל החברה, יש להמציא אישור חתום על י
 )חתימה וחותמת אישית( כי רק העובד עושה שימוש ברכב.

 
במועד  -במייל או בפקס בלבד על המבקש להגיש טופס בקשה ומסמכים רלוונטיים 

 שיימסר על ידי בית הספר.  
 

יוכלו להגיש את הבקשה לאחר תשלום המקדמה ע"ח ראשונה שנה סטודנטים ב
 מוד )יש לצרף אישור על תשלום(.שכר לי

 
סטודנטים שנה ראשונה במסלולים בוקר וערב רשאים לרכוש תו חניה לחניון 

 הפריפריה הצמוד לשער נשר בלבד.
 

סטודנטים שנה שניה ומעלה במסלולים בוקר וערב רשאים לרכוש תו חניה 
 בעדיפות ראשונה במגרש החניה של ביה"ס להנדסאים ובעדיפות שניה לחניון

 הפריפריה, רק במידה שלא יהיה מקום בחניון בית הספר.
 

בית הספר ישלח הודעה לסטודנטים כאשר תו החניה שלהם יהיה מוכן, והם 
 יתבקשו להגיע לבית הספר במועד שיצויין בהודעה, לצורך תשלום ואיסוף התו.  

איסוף התו חייב להתבצע על ידי  אין להגיע לבית הספר ללא קבלת הודעה.
 דנט באופן אישי. במעמד האיסוף יחתום הסטודנט על כתב התחייבות.הסטו

 
על המחזיקים בתו חניה להקפיד על הוראות כתב ההתחייבות, עליו חתמו בעת 

 הנפקתו.
 

לסטודנטים במעמד "משלים"  או "פרוייקטנט" תינתן אפשרות לרכוש תו חניה על 
 בסיס מקום פנוי בלבד )לאחר תחילת שנת הלימודים(

 
פריפריה מוגבל,  ובחניון הבית הספר בחניון ען הסר ספק, מספר מקומות החניה למ

 חניה לכל הפונים. תוובית הספר אינו מתחייב להנפיק 
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הערה:  דף מידע זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים 
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