בס"ד

בקשה להקצאת מקום חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים

אני הח"מ_____________________:

ת.ז___________________________:.

סוג
הרכב________________________:

מס' רישוי_______________________:

כתובת מגורים____________________________________________________ :
טלפון________________________ :

נייד___________________________ :

מבקש/ת בזאת להקצות לי מקום לחניית נכה ליד מקום מגוריי.

רצ"ב אישורים:

 אישור נכות  +אחוזי נכות
 תו נכה מאושר ובתוקף ע"י משרד התחבורה
 צילום רשיון רכב על שם המבקש
 צילום תעודת זהות כולל ספח
 אישור נידות

 אין לראות במילוי הבקשה כמתן אישור חניה!
הצהרה

הריני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני מתגורר/ת בכתובת הנ"ל ואיני שוהה במוסד כלשהו.
 .2אין ברשותי מקום חנייה פרטי ו/או מקום חנייה שבשימוש הבלעדי שלי.
 .3הריני להצהיר ,כי אין במרחק של עד  200מ"ר ממום מגוריי מקומ/ות חניה מוסדר/ים
לנכים.
 .4הריני להצהיר כי הרכב הנ"ל משמש אותי באופן אישי ועל דרך קבע.
 .5הנני מתחייב/ת להודיע לכם בכתב ,על כל שינוי בשימוש במקום שיוקצה לי ולרבות
זכאותי לקבל תו נכה עפ"י דין )החלפת רכב ,שינוי מקום מגורים ,שינוי במצב בריאותי
וכ"ו(.
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 .6במידה ולא אזדקק למקום החנייה אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך מייד.

תאריך__________________ :

חתימת המבקש__________________:

לשימוש המשרד
הבקשה הובאה לדיון בפני רשות התמרור המקומית ,ביום ______________________
הבקשה:

אושרה.

נדחתה  .תוקף האישור מיום __________עד יום____________

חתימה_____________ חותמת__________________
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נספח לבקשה -הסבר כללי
 תיקון מס'  7לחוק חניית נכים ,תשנ"ד) 1993-להלן "החוק"( מסמיך את הרשות
המקומית להקצות מקום חניה לרכב נכה וזאת בהתאם לתנאים וכללים אחידים
וארציים.
 לצורך הקצאת מקום חניה לרכב נכה ,יש להגיש לרשות החניה טופס "בקשה
להקצאת מקום חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים".
 יש לוודא ,עוד בטרם הגשת הטופס ,כי התנאים להקצאת מקום החניה מתקיימים
כלפי המבקש וכי קיימים כל המסמכים והאישורים הנדרשים.
 להלן יפורטו התנאים הנדרשים והמצטברים לצורך הקצאת מקום חניה לרכב נכה:
א .המבקש הינו נכה כהגדרת החוק ,כאשר בעניין זה ,דרגת הנכות הנדרשת הינה
לפחות ) 90%ולא  60%כפי שהיה עד כה(.
ב .לרכב המבוקש קיים תג נכה.
ג .הרכב עומד לשימושו האישי של המבקש ובדרך קבע
ד .אין במרחק שאינו עולה מ 200-מ' ממקום מגוריו של המבקש מקומות חניה
מוסדרים לנכים.
ה .החניה שתוקצה תמוקם במרחק שלא יעלה על  400מ' ממקום מגורי המבקש.
ו .לא תוקצה חניה אם למבקש כבר קיימת חניה בשימושו הבלעדי באופן קבוע
ולרבות חניה הצמודה לדירת מגוריו )ובלבד שחניה זו מותאמת לצרכיו(.
 בהתאם לתיקון לחוק ,הרשות מוסמכת להפעיל שיקול דעת ולאשר הקצת מקום
חניה גם במקרים בהם התנאים המצטברים הנ"ל לא מתקיימים
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