
 

 

 

 

 

 תושב נכבד, 

 

הקצאת מקום חניה לרכב מזכה אחד של נכה הנושא תג  מאפשרת  המועצה  בהתאם לדרישות החוק  

 .  מ' ממקום מגוריו 200ינו עולה על נכה, בסמוך ככל האפשר למקום מגוריו ובמרחק שא

 :הבקשה תיבחן ותאושר בכפוף לאישור ועדת התנועה של המועצה ולפי התנאים הבאים 

 

לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער    90%-עיוור או נכה שדרגת נכותו מגיעה ל .1

 .את מצב בריאותו

 

 .קיימת מוגבלות בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו .2

 

 .נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות .3

 

 .בעל רכב מזכה בתו נכה ע"י משרד התחבורה .4

 

הנמצאת בשימושו הבלעדי באופן קבוע ובכלל זה חניה הצמודה  תושב שברשותו חניה  .5

 .לדירת מגוריו אך היא איננה נגישה

 

 .לא תתאפשר הקצאת חניה באם קיימת חניה נגישה פרטית בתוך המגרש הפרטי .6

 

ו/או לצרכי   לצרכיה   ובהתאם מקומו או לבטלו, לפי שיקול דעתה רשאית לשנות את  הרשות   .7
 . הישוב 

 

 התמרור יוצבו בשטח כל עוד את/ה כנכה זקוק לו ולא ישמש איש מלבדך. החניה ו/או  .8

 

זכויות קניין על המקום שהוקצה  אין בהם משום הקניית  הצבת התמרור  הקצאת החניה ו/או  לידיעתך,  

 לחניה עבור רכבך. 

ל מנת  לעל  ו/או  חניה  מקום  הטופס  הקצות  את  למלא  עליך  בלעדי  תמרור  ולצרף  הציב  את  המצ"ב 

   הדרושים.  המסמכים



 ________________ תאריך:

 

 מועצה אזורית בני שמעון    –לכבוד: ועדת התנועה 

 

   יםלרכב נכ למקום חניה טופס בקשה  

 

 מטה גב/מר:______________________________ ה/אני החתום

 

 __________________כתובת מגורים: שם ישוב:____________________ מס' בית/מגרש: 

 

 טלפון נייד: ___________________ כתובת דוא"ל: ______________________________

 

 מס' רכב: _____________________________

 קש/ת בזאת להקצות עבורי מקום חניה שמור בסמוך לביתי: מב

 מצ"ב המסמכים הבאים: 

  )מכתב פניה )נימוק/הסבר 

  על האישור להיות בתוקף   –משני צדדיו  נכהחניה לרכב  תגצילום 

   צילום תעודת זהות כולל ספח 

  צילום רישיון רכב 

   צילום רישיון נהיגה 

   /אישור על אחוזי נכות או אישור על אחוזי מוגבלות בניידות ממשרד הבריאות/ ביטול לאומי

 משרד הביטחון  

  רופא או כל גוף שהוסמך לקבוע נכות זו. או כל אישור שניתן בכתב מעיוור יגיש תעודת עיוור 
 

  שלהלן: __________  להקצות את מקום החניה עם שלט בציון מס' הרכב ת /מבקש אני 
)באחריות התושב להכין לוחית עם מספר הרכב אשר יותקן ע"ג עמוד התמרור ע"י מחלקת  

 שפ"ה( 

 לאחר ביצוע הבדיקה בשטח תועבר פנייתכם לקבלת אישור הישוב.  

או לידי מיכל זמיר רכזת הנגישות של   michalz@bns.org.il את המסמכים ניתן להגיש במייל:  

 המועצה, משרדי המועצה צומת בית קמה. 

 כדלקמן:   ה /הנני מצהיר

הריני מהירה בזאת כי הנני מתגוררת בכתובת הנ"ל ואיני שוהה במוסד כלשהוא. אין ברשותי מקום  

חניה פרטי ו/או מקום חניה נגיש לביתי, המקום הנ"ל משמש אותי בלבד ולא את בני משפחתי.  

מיקום   שינוי  רכב,  )החלפת  לי  שיוקצה  במקום  בשימוש  שינוי  כל  על  לכם  להודיע  הנני מתחייב 

ולא אזדקק למקום חניה עוד אני או בני משפחתי אנו  מגורים , שינוי במצב בריאותי כו'. במידה 

 מתחייבים להודיע על כך מידית לרכזת הנגישות במועצה. 

 

 חתימה: _____________________________   ________________ת.ז:  _________

mailto:michalz@bns.org.il

