
 
 

 

 

 נספח א' 

 הציבורי במרחב פרטית נכה לחניית בקשהטופס 

 

 

 : פרטי המבקש

 

 שם פרטי___________מס .ת.ז _____________שם משפחה __________

 ____ נייד _____________________________טלפון _______________   שנת לידה

 ה:כתובת לבקשה להקצאת החניי

 ______________הרכב: מס'_  רחוב __________________מס__ 

 

 הנני מצהיר/ה

 אני תושב עיר כפר יונה . .1

 המתאים לצרכיו כנכה .אין ברשותי מקום חניה פרטי  .2

 ידוע לי ,כי אם יועמד לרשותי מקום חנייה הוא אמור לשרת אך ורק את כלי הרכב המצוין תמרור.  .3

 שהוקצתה לי.ידוע לי ,שמחובתי להציג את התג ברכב החונה בחניית הנכים  .4

מעת לעת על פי שיקול  כפר יונה ידוע לי ,כי זכאותי להקצאת מקום חנייה תיבדק ע"י עיריית  .5

 וכי אם לא אעמוד בתנאים הנדרשים יבוטל מקום החנייה. דעתה,

על כל שינוי בפרטים) החלפת רכב כולל כתובת או שינוי  כפר יונה הנני מתחייב/ת להודיע לעיריית  .6

 יום מיום השינוי. 30ך במצב הרפואי( תו

 

 

 הריני מצהיר/ה כי כל הפרטים בתצהיר נכונים.

 

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

 

 .תאריך __________________חתימה________________



 
 

 

 

 

 :יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים

 

 טופס בקשה מתאים בליווי תצהיר . .א

 צדדי של תג הנכה שהונפק על ידי משרד הרישוי.-דו  צילום .ב

ה ,הנוירולוגיה או כירורגיית כלי דם, חוות דעת מקצועית מרופא מומחה בתחומי האורתופדי .ג

 שתתייחס לתפקוד ולכושר הניידות של המבקש ,לרבות בדיקה של טווחי התנועה .

עבורו מבוקשת הקצאת מקום צילום  רישיון רכב בתוקף, של רכב מזכה המופיע בתג הנכה,  .ד

 החניה, מספרו יופיע על גבי תמרור החניה.

 צילום רישיון נהיגה על שם מבקש החניה ,או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עמו. .ה

 צילום תעודת הזהות, לרבות ספח )שהכתובת שמעודכנת כתובת על פי הבקשה(. .ו

 יטוח לאומי או משרד הביטחון(.ומעלה )מב 90%אישור על אחוזי נכות בשיעור של  .ז

במקרה שיש נהג מלווה יש לצרף צילום של רישיון נהיגה, תעודת זהות וספח שמציין את הכתובת  .ח

  המלווה.–של הנהג 

 :נא לשלוח בדואר או לכתובת

 1רחוב שרת : עיריית כפר יונה

 גוזלי  ג'ני: רכזת נגישות

 077-5671171 טלפון לבירורים:

  genig@kfar-yona.org.ilאימייל :


