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בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה לרכב נכה
פרטי המבקש
שם משפחה __________שם פרטי ___________מס .ת.ז ____________שנת לידה____________

טלפון _______________________ נייד _______________________
כתובת לבקשה להקצאת החנייה :רחוב ___________________מס ________
מס' הרכב________________ :
הנני מצהיר/ה

.3
.4

אין ברשותי חניה הצמודה לדירת מגורי או הנמצאת בשימושי הבלעדי באופן קבוע
והמותאמת לצרכי.
ידוע לי ,כי אם יועמד לרשותי מקום חנייה הוא ישמש אך ורק את כלי הרכב המצוין
בתמרור.
ידוע לי  ,שמחובתי להציג את התג ברכב החונה בחניית הנכים שהוקצתה לי.
ידוע לי כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מקום החניה שתאשר ,אם תיווכח כי
אני איני זכאי למקום החניה מכל סיבה שהיא ,לרבות אם אני איני מתגורר בפועל בכתובת
עליה דיווח בבקשה.
הנני מתחייב/ת להודיע לעיריית הרצליה על כל שינוי בפרטים) החלפת רכב ,כתובת ,או
כל שינוי תוך  30יום מיום השינוי.
הריני מצהיר/ה כי כל הפרטים בתצהיר נכונים.

.1

*

ידוע לי כי מסירת המסמכים אינה מהווה התחייבות העירייה לאישור הבקשה.

.2

.5
.6

תאריך __________________חתימה________________

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

• צילום תג נכה בתוקף על שמו של מגיש/ת הבקשה  +כולל מס' הרכב.
• צילום תעודת הזהות של מגיש/ת הבקשה כולל הספח שבו מצוינת כתובת המגורים.
• צילום רישיון רכב על שם מגיש/ת הבקשה.
• .צילום רישיון נהיגה בתוקף על שמו של מגיש/ת הבקשה או צילום רישיון נהיגה בתוקף על שם
המתלווה אל המבקש/ת והנוהג עבורו/ה ברכב( .צילום ת.ז .של המתלווה אל המבקש)
• תעודת עיוור או אישורים רפואיים בכתב מאת רופא מוסמך לאשר נכות המעידים על דרגת נכות
המגיעה ל 90% -לפחות ותנועתו של הנכה בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו או שהוא
מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו ,או שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל
רגליו הנכות.
* נימוקי הבקשה  -מכתב אישי.
את הבקשה בצירוף כל המסמכים נא לשלוח בדואר או בפקס לכתובת:
מדור תנועה ובטיחות ,רחוב יוסף נבו ( 6אגף תב"ל) ,עיריית הרצליה
מספר טלפון לבירורים09-9719495 :
09-9549665
פקס:

קריטריונים לאישור חניות נכים שמורות
עיריית הרצליה תקצה מקומות חניה לתושבים עם מוגבלות המתקשים בניידות ,זאת במטרה
לסייע בידם להתנייד באופן עצמאי ככל האפשר.
מקומות החנייה השמורים יוקצו בהתאם להוראות חוק חניה לנכים תשנ"ד  1993 -ולרבות
בהתקיים כל התנאים הבאים:
***
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

הגשת המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה.
המבקש עיוור או שרופא מוסמך אישר לגביו בכתב כי דרגת נכותו מגיעה ל 90% -לפחות ותנועתו
בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו או שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים
לצורך ניידותו ,או שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
המבקש מציג תג נכה מטעם רשות הרישוי כדין.
המבקש הוא בעל רישיון נהיגה בתוקף ונוהג ברכבו או מוסע ברכב שפרטיו ע"ג התמרור שיוצב.
למבקש אין מקום חנייה הצמודה לביתו  /דירת מגוריו או הנמצאת בשימושו הבלעדי באופן קבוע
והמותאמת לצרכיו.
העירייה תוכל להקצות מקום חניה לנכה כאמור אם מצאה כי הדבר מוצדק בנסיבות העיניין,
בהתחשב בדרגת נכותו ובמידת השפעתה על ניידותו של הנכה.
הקצאת חניית נכים מותנית בעמידה בכל הקריטריונים הנדרשים ,והוראת כל דין ,ותוקפה יפוג
ברגע שיחול שינוי בתנאים המזכים.
תושב עם מוגבלות שהוקצתה עבורו חנייה ,מתחייב להודיע ליחידה לתנועה ובטיחות
בדרכים ,בעיריית הרצליה ,תוך  30יום על כל שינוי בתנאים המזכים.
תושב עם מוגבלות שהוקצתה לו חנייה זמנית מתבקש לדאוג ולהגיש בקשת הארכה חודש לפני
תום הזכאות .עם תום תקופת הזכאות תינתן הנחיה לביטול החנייה ולהסרת התמרור אלא אם
כן אושרה הארכה.

לתשומת לב:
המשך שימוש בחניית הנכים למרות שינוי בתנאים המזכים ,עלול להוות עבירה על החוק.
אדם שאינו נכה ואינו מתלווה לנכה ,שהחנה רכב נושא תג נכה שאין החניה מותרת בו ,דינו קנס
כאמור בסעיף (61א)( )1לחוק העונשין ,תשל"ז .1977 -
נכה המוסר תג נכה לאדם אחר ,שאינו מתלווה לנכה ,לשם שימוש בתג האמור לחניה במקום שאין
החניה מותרת בו דינו קנס כאמור בסעיף (61א)( )1לחוק העונשין ,תשל"ז .1977 -

החלטת הועדה______________________________________________ :
__________________________________________________________
תאריך_____________ :

