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או החלטות יחייבו את החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בכפוף לאישורהגורמים המוסמכים עפ"י כל  \ או הסכמות ו\ התחייבויות ו כל שימוש לא מורשה במידע הכלול במסמך זה אסור בהחלט. 
 . או זכויות החתימה של החברה הלאומית לתשתיות תחבורה כפי שאושרו בדירקטוריון\ דין ועפ"י נוהלי  ו

 

 

 "ט אדר א תשפ"בי

 22פברואר  20

 MANKAL-592788179-80654 סימוכין:

 

  לכבוד  

 התנועה לחופש המידע   -ירדן חורי

 yardenhuri1@gmail.comדוא"ל: 

 

 שלום רב,
 

 2021-2018בין השנים פרטים אודות חניות ששכרה נת"י  הנדון: 
 12776554 מספרנו:

 

 פנייתך התקבלה בברכה במשרדי חברת נתיבי ישראל.

החברה(, הרני מתכבדת  –בשם חברת נתיבי ישראל , החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ) להלן 

 נות אליך כדלקמן:פל

חוק  -)להלן 1998 -התקבלה בקשתך במשרדי החברה מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח 11.1.2022ביום 

 . 2018-2021חברת נתיבי ישראל משנת אודות חניות ששכרה לקבלת מידע חופש המידע( 

 להלן המידע המבוקש:

 כמות חניות  כתובת עיר

)בכל אחת 
 מהשנים(

2018-2021 

סה"כ תשלום 

לכל תקופה 

המבוקשת 

2018-2021 

 

גורמים 

זכאיים 

לחנייה בכל 

אחת 

 מהשנים

פירוט קריטריונים 

זכאות לקבלת מקום 

 חניה שמור

יהדות קנדה  אור יהודה
חניון  – 3

 תה"ל

 

64 508,980.00 

 ש"ח

ראו עמודה 

 משמאל

 

כניסה לחניון זה 
מאושרים בעלי  
 התפקיד הבאים: 

מנהלים   .1
בכירים  

שמשרדם  
נקבע בבניין  

 זה
עובדי המטה  .2

כולל  –
עובדים 
בהסכם 

על  –הקיבוצי 
 פי וותק
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)ובהתאם 
למס' מקומות 
חנייה מוקצה 

 מראש(. 
 

השכרה  •
זמנית עד 

תום 
הסכם 

השכירות 
07/2022 . 

 

 

אריאל שרון  יהודהאור 
3 

טרמינל 
פארק בניין 

A 

 

180 5,140,800.00 

 ש"ח

ראו עמודה 

 משמאל

יצוין כי, למרבית 
העובדים יש חניות 

בבניין המטה כאשר 
קבלת האישורים מתבצע 
בשקיפות ועל פי עיקרון 

 של וותק.
בנוסף, נקבעו אמות 

 מידה כמפורט: 
עובדים  –חנייה שמורה 

בכירים )מדרגת מנהל 
 .אגף ומעלה(

עובדים בהסכם הקיבוצי 
על פי וותק )ובהתאם  –

למס' מקומות חנייה 
 מוקצה מראש(. 

 –עובדים ללא וותק 
מקבלים הרשאה לחנייה 

באמצעות אפליקציה 
 )"פנגו"(. 

 חניות נכים

 

אריאל שרון  אור יהודה
3 

טרמינל 
פארק בניין 

B 

50 1,33,750.00 

 ש"ח

ראו עמודה 

 משמאל

עובדים שאופי תפקידם 
הוא הנדסי )אשר 

נדרשים לצאת לפגישות 
 תכופות(. 

עובדים בהסכם הקיבוצי 
על פי וותק )ובהתאם  –

למס' מקומות חנייה 
 מוקצה מראש(. 

 
 שכירות זמנית. 

 

שדרות שזר  באר שבע
31 

16 268,800.00 

 ש"ח

ראו עמודה 

 משמאל

 3 –חניות  16מתוך 
פנימיות: מנהל המרחב, 

 סגנו ורכב איגום.
, חניות 13היתר, 

חיצוניות בסמיכות 

עבור  –למשרדי המרחב

 עובדי המרחב
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 למען הסדר הטוב, יצויין כי עובדים הנקלטים לעבודה בחברה זכאים לחניות בהסדר "פנגו". 

 ₪ לחנייה.   225חניות ציבוריות ובעלות של  65-נכון לנקודת זמן זו מדובר בכ

 

 

 אנו מודים לך על פנייתך ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.

 

 

 

 בברכה,

 

 עינת דהן 

 מנהלת אגף שירות וקשרי קהילה  

 והממונה מכוח חוק חופש המידע 

 

 

 


