תאריך ________________
לכבוד
מועצה מקומית פרדסיה
אגף הנדסה  /ועדת תנועה ובטיחות
שלום רב
הנדון :בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים.

אני הח"מ ___________________:מספר זהות__________________________:
רכב מס_________________ :

כתובת ____________________________ :

מספר טלפון _________________:מספר פקס__________________________:
טלפון נייד ___________________:דוא"ל______________________________:
מבקש/ת בזאת להקצות לי חנית נכה שמורה ליד ביתי.
מצ"ב המסמכים והאישורים הבאים:
צילום רישיון נהיגה.
צילום רישיון רכב הכולל תשלום אגרת רישיון כנכה.
משולש נכה מקורי – (סמל המדינה ,משרד התחבורה ,בריאות וכד') ,יילקח צילום ויאושר במועצה תואם
למקור.
האם מדובר בנכות גפיים תחתונות הפוגעת בניידות ? כן  /לא (הקף בעיגול).
מכתב מרופא מקצועי על הצורך בניידות ,פירוט המגבלה ואחוזי הנכות.
אישור משרד התחבורה או ביטוח לאומי או משרד הבריאות על נכות (בתחום הניידות).
האם יש בשטח הבית מקומות חניה מוסדרים ? כן  /לא (הקף בעיגול) אם כן – כמה מקומות ? ___________
צילום תעודת זהות וספח כתובת או חוזה שכירות ,לפי העניין.

הצהרה
הריני מצהיר/ה בזאת כי הנני מתגורר/ת בכתובת הנ"ל ואיני שוהה במוסד כלשהו.
אין ברשותי מקום חניה פרטי המתאים לצרכיי כנכה.
החניה תשמש לצרכיי כנכה ולא לצרכי אחרים.
הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בשימוש שיוקצה לי כגון :החלפת רכב ,שינוי במקום המגורים ,שינוי
במצב בריאותי וכיו"ב.
אם וכאשר לא אזדקק למקום החנייה ,אני מתחייב/ת להודיע לכם על כך באופן מיידי.

שם המבקש/ת

חתימת המבקש/ת

תאריך

כללים להגשת בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים

 .1תבחינים
להלן התבחינים הנדרשים לשם הגשת הבקשה:







הנכה הוא בעל תו נכה על שמו.
לנכה מוגבלות מוכחת בניידות בגיבוי מסמך מטעם ועדה רפואית ממשלתית או המוסד לביטוח
לאומי.
לנכה הנוהג ברכב בעצמו נכות גפיים תחתונות מ 60%-ומעלה.
לנכה אשר נוהגים ברכב עבורו נכות גפיים תחתונות מ 70%-ומעלה.
ברשות הנכה אין חניה פרטית בחצר ביתו העונה לדרישות בהתאם למגבלותיו.
במקרה והרכב אינו בבעלות המבקש – על הרכב לשמש את הנכה באופן אישי ובדרך קבע.
 .2הגשת בקשה
על הנכה לפנות למועצה המקומית פרדסיה  -אגף הנדסה – ועדת תנועה ולהגיש בקשה בכתב
ע"ג טופס רשמי של מועצת פרדסיה בצירוף כל המסמכים המפורטים להלן:
צילום תו נכה בתוקף מטעם משרד התחבורה.
אישור רפואי מטעם ועדה רפואית מממשלתית או מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על דרגת
הנכות וסוגה .
צילום רישיון הרכב.
צילום רישיון הנהיגה (אם הנכה נוהג בעצמו).
צילום תעודת זהות וספח.
צילום חוזה שכירות (אם הנכה אינו תושב פרדסיה).

