
 חברת שיבא משק וחנייה –תקנון, הנחיות ודרכי התקשרות 

 . , בטווח זמן זה תתאפשר יציאה וכניסה חוזרת ללא תשלום נוסףשעות מרגע הכניסה 24הינו עבור ₪  25תשלום  .1

 אחרת, ייגבה .בתנאי שהכניסה והיציאה מתבצעים מאותו השערללא תשלום, הינה דקות  30 תוךיציאה כניסה ו .2

 . זמן התשלום()ולא על פי  זמן השהייה נקבע על פי זמן הכניסה בשער וזמן היציאה מהשער. תשלום מלא

באמצעות פנייה לבקר החנייה ניתן לקבל כרטיס חלופי  –אחרת כל מקרה של אובדן כרטיס או כל בעיית כרטיס ב .3

  הכניסה והיציאה מהחניון ובמכונות התשלום בעמדות .באמצעות האינטרקום

 www.sheba.co.ilבאתר שיבא בחיפוש "חניה" מפורטים הזכאים לפטור מתשלום. כתובת האתר  .4

 

  בהחלט!אסורה  –חנייה במקום שאינו מותר  – ות המותרים בלבד. לידיעת הלקוחותהחניה בחניון מותרת במקומ .5

  העירייה.החניון הינו בשטחה המוניציפאלי של עיריית רמת גן, חניה במקום אסור עלולה לגרור קנסות ע"י פקחי  .6

הנוהג ברכב הנכנס לשטח החניון מחויב למלא אחר הוראות כל התמרורים המוצבים בו לרבות התקנון וכל הנחיות  .7

 חברה או מי מטעמה והחניות עובדי מחלקת הביטחון של המרכז הרפואי או מי מטעמה. נציגי ה

 ונעילתו.  באמצעות בלם היד נהג הרכב לוודא בלימת כלי הרכב באחריות .8

חברת החנייה ו/או מי מטעמה אינה אחראיים לכל נזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא לכלי הרכב ו/או לתכולתו ו/או פריצה  .9

 לרכב ו/או גניבת הרכב. 

 

 , גופני או אחר, אשר יגרם בשטח החניון. צד שלישיעל נזק ללקוח או לאחראית  החנייה ו/או מי מטעמה אינה חברת .10

חל איסור לחניית הרכב לטווח זמן ארוך למי שאינו מאושפז במרכז הרפואי. חנייה לטווח זמן ארוך למי שאינו  .11

או לגרירתו ולטיפול בהתאם ע"י גורמי אכיפה /מאושפז עלולה להוביל לסיווג הרכב כרכב חשוד ו/או לסינדול הרכב ו

 שעות(.  48יוגדר מעל  )"טווח ארוך" 

 

 לפנות משטח החניון כל כלי תחבורה אשר אינו עומד בתקנון ו/או התנהל שלא לפי הנחיות הנציגים.  רשאיתהחברה  .12

 החניון כל כלי רכב. בשעת חירום המרכז הרפואי והחברה רשאים לפנות משטח  .13

 לחיצה ניתן לפנות לבקרת החנייה באינטרקום ממכונות התשלום או מעמדות הכניסה והיציאה, בבכל בעיה  .14

 לחצן "עזרה". על 

   hanaya@sheba.gov.ilלפניות בנושאים שונים ניתן לשלוח מייל לכתובת  .15

 Tamir.Nosbo@sheba.gov.ilלעיל ניתן לפנות לכתובת המייל לפניות בנושאים כספיים כדוגמת זיכויים/קבלות,  .16

 

 בברכת רפואה שלמה ובריאות, 

 הנהלת חברת החניה
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