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 -חניות נכים פרטיות במרחב הציבורי-

 :בקשה לחניית נכה פרטית במרחב הציבוריהגשת לתנאים 

 תושב כפר יונה. .1

 נכות בניידות. 60%אישור על אחוזי נכות של מעל  .2

להסדיר חניה  ם חניה פרטי המתאים לצרכיו כנכה  ואין אפשרותאין ברשותו מקו .3

 נגישה בתחום הפרטי )בהתאם לחוות דעת העירייה(.

 והאישורים כמפורט  :טופס בקשה בצירוף כל המסמכים  וימיל .4

 (www.kfar-yona.muni.il באתר של עיריית כפר יונהאת טופס הבקשה להוריד  ניתן)

 מילוי טופס בקשה. .א

 משרד התחבורה.ידי נכה מאושר על  גצילום ת .ב

 אישור רפואי של רופא מוסמך המעיד על דרגת נכותו וסעיפי הליקוי של הנכה. .ג

 צילום רישיון רכב ע"ש הנכה. .ד

 .צילום רישיון נהיגה .ה

 צילום תעודת זהות כולל ספח כתובת. .ו

יש לצרף צילום של רישיון נהיגה, תעודת זהות של  –נהג מלווה במקרה שיש  .ז

לשמש את הנכה באופן אישי ודרך ועל הרכב  המלווה כולל ספח כתובתהנהג 

 קבע.

 .יש לצרף חוזה שכירות  שכירותמגורים בבמקרה של  .ח

 

במחלקת הנדסה בשעות קבלת קהל או לשלוח במייל לכתובת :  את המסמכים יש להגיש

handsa1@kfar-yona.org.il 

סיום חוזה עד שנים או  3היה עד יושב הגר בשכירות לת ,שנים 3תוקף האישור הינו עד **

 (.מבניהםהשכירות )המוקדם 

אך על ידי תושבים שאינם עומדים בסף אחוזי הנכות עירייה יוגשו ל –בקשות חריגות **

 נמצאים בהליך של קביעת אחוזי נכות )יש לצרף מסמך המבסס את ההליך(.

 

 :חניית נכה במרחב הציבוריהליך קבלת 

)בצירוף דו"ח  ויעביר מורשה נגישות רכז הנגישות יקיים סיור במקום עם  .1

 התמרור.  בוועדתדיון והחלטה לות( תמונ
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 דיון בבקשה יתקיים במסגרת ועדת התמרור בליווי כל המסמכים שלעיל. .2

 בכתב ובציון פרטי ההחלטה.  החלטת הועדה תועבר לתושב  .3

 במידה והבקשה תאושר יוצב התמרור בהתאם להחלטת ועדת התמרור. .4

בכל מקרה במידה ויש צורך בהמצאת מסמכים נוספים, אלו ידרשו בטרם דיון   .5

 התמרור. בוועדת

במידה ויש צורך בהבהרות בנוגע למצב רפואי של המבקש, אלו יועברו לחוות  .6

 שיועסק ע"י העירייה. דעת רופא
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