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  נכה לרכב שמור חניהמקום  הקצאת נוהלהנדון: 

 

 כללי

מועצה נכה ב לרכב שמורה חניה להקצאת הזכאות ותנאי הקריטריונים את להסדיר נועד זה נוהל .1

העמדת רכב וחנייתו(, , בהתאם לחוק עזר לגוש עציון )המועצה"(" –)להלן  גוש עציוןהאזורית 

 ובהתאם לנהלי העבודה של רשות התמרור המקומית.העזר"( חוק " –)להלן  2014 –התשע"ד 

 נוהל זה מחליף נהלים קודמים. .2

 
 ייחוד מקום חניה לרכב של נכה

 המשמשים פלונים רכב כלי למספר או פלוני לרכב חניה מקום לייחד רשאית מקומית תמרור רשות

 . התמרורים ללוח בהתאםמתאים,  תמרור יוצב, כן עשתה; נכה לנהיגת

 
  להקצאת מקום חניה  הזכאות תנאי

 , באם נתקיימו בו כל אלה:/מקום עבודתוליד מקום מגוריו מיוחד חניה מקום לקבל נכה זכאי .א

 (.גלגלים כסא תו/משולש תג) שמו על נכה תג בעל נכה .1

 .בתחום המועצה האזורית גוש עציון כתובתו רשומה בו ספח עם זהות תעודת בעל .2

 .ברכב נוהג והנכה נוספים בעלים או/ו שמו על רשום אשר רכב רישיון בעל .3

 .שמו על הרשום בתוקף נהיגה רישיון בעל .4

 הבריאות מלשכת מסמך י"ע בניידות נכות וסעיף בניידות נכות אחוזי 40% לפחות על אישור .5

 (.הביטחון משרד – ל"צה נכה של במקרה) לאומי ביטוח או המחוזית

 .בתוך המגרש הבניה בהיתר מאושרת חניה אין .6

 ./מקום העבודהביתו בחצר בפועל חניה אין .7

 .המועצה האזורית גוש עציון בתחום ברחוב אחר שמור חניה מקום למבקש אין .8

 )מצ"ב(. המסמכים אמיתות על המעיד, מבקשה י"ע חתום תצהירהגיש טופס בקשה ו .9

 אינן הועדה החלטות; חריגים בוועדת בקשה לדיון להגיש רשאי בקריטריונים עומד שאינו נכה .ב

 שהרכבה המועצה ראש י"ע שתמונה ועדה – "חריגים ועדת"מליאת המועצה.  דורשות אישור

 חברתיים. שירותים האגף ל מנהלו ,מועצהה מהנדס, מועצהיועמ"ש ה, המועצה ל"מנכ

 

 לביצוע:אחריות 

 בגין פעמית-חד אגרהש לאחר ששילם המבקהסימון והשילוט, היא זו שתבצע את ביצוע המועצה 

  העתקת מקום החניה, בסכום הקבוע בחוק העזר.ו החניה מקום ייחוד

 

 רועי וולר

 מנכ"ל המועצה
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 לנכה חניה מקום לייחוד בקשה

 
 פרטים אישיים:

 __________________ זהות' מס_______________________' ___גב/מר, מטה החתום אני

 ____________________ טלפון_________ _ ישוב_ ' __מס_________ _____ ברחוב ה/הגר

 ______________________________ ברחוב_______________________  במפעל ת/עובד

 

  :, לאור(המיותר את מחק) עבודתי מקום/לביתי סמוך נכה לרכב שמור חניה מקום לאשר ת/מבקש

 רכב החלפתי/רכשתי . 

 עבודתי/מגורי מקום את החלפתי . 

 (הסיבה את רשום) אחר _________________________________________________ 

 

 )מחק את המיותר(:הצהרה 

 .שמי עלהרשום , _______________________________ מספר רכב ברשותי

 .ל"הנ במכונית ת/נוהג לא/  ת/נוהג אני

 .הביתני הבעלים / אינני הבעלים של א

 .נהיגה רישיון ברשותי אין / יש

 .בתוך המגרש בניה בהיתר מאושר חניה מקום ברשותי אין / יש

 .ביתי חצר בתוך חניה מקום ברשותי אין / יש

 :בכתובתרכב בתחומי המועצה, ל שמור חניה מקום היום עד לי / לא אושראושר

_______________________________________ 

 .יימגור במקום או עבודתי במקום שינוי כל עלבאופן מיידי,  מועצהל להודיע ת/מתחייב הנני

 .וסעיפיה הנכות באחוזי שינוי עלבאופן מיידי,  מועצהל להודיע ת/מתחייב אני

 .אמת תצהירי תוכן וכי, חתימתי זו, שמי זהו כי ה/מצהיר אני

 
_______________   ______________   __________________ 

 (ז"תו שם) לחתימה עד           המצהיר חתימת        תאריך    

 

 :הבאים והאישורים המסמכים את לצרף צריך לבקשה

 (גלגלים סאיכ תו, משולש תו) הרישוי משרד י"ע מאושר נכה תו צילום .1

 .הנכה של הרכב רישיון צילום .2

 .נהיגה רישיון צילוםו הזהות תעודת צילום .3

מפה מבוארת, תצ"א מסומנת של המקום, תיאור של השינוי המבוקש והסבר מילולי לבקשה,  .4

 החתומים על ידי מזכיר הישוב. 

 .העבודה ושעות ימי על מהמעביד אישור - העבודה למקום סמוך חניה למקום בבקשה .5

 .דירה רכישת חוזה או שכירות חוזה: מגורים לדירת סמוך חניה למקום בבקשה .6

 כל מסמך אחר, שלדעת המבקש יש בו כדי להועיל. .7


