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 חניית נכים הקצאת 

 

 תנאים לזכאות 

 
  מטעם משרד הרישוי. לבעלי תו נכההזכאות תינתן 

 תג משולשבעל  או ""תג עגלהתגים: נכה בעל סוגים של יחס לשני יהזכאות תת"".  

  ומעלה בגפיים  60%בדרגת  - משולשלבעלי תג  ניידותבנכות לבעלי הזכאות תינתן

 .התחתונות

  בתחום מגרשו. במידה ואין ברשות המבקש מקום חניההזכאות תינתן 

 ש להציג מסמכים י - בו משתמש הנכה רכבה לממדיאינה עונה תחום המגרש בחניה הבמידה ו

 רכב החריג.בעל הצורך בשימוש  םיאיורפ

 מקום חניה יצירת חניה בתוך המגרש או להאפשרות להרחבת מקום  נהיש להדגיש כי במידה ויש

 הזכאות לא תינתן. - נוסף

  לא תינתן  - בניה אשר ניתן כחוק וכדיןהבמידה שלא קיימת חניה בתוך המגרש וזה בניגוד להיתר

 הזכאות.

  .פי הוראות משרד  לעאת תג הנכה יש לחדש מקום החניה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה בתוקף

 .יש להעביר את התג המחודש אל המועצה -לאחר החידוש  הרישוי.

 

 

 נוהל להגשת הבקשה 

 
 :את המסמכים הבאים על המבקש להגיש בקשה ולצרף

 

 משרד הרישויצדדי של "תג עגלה"/"תג משולש" שהונפק על ידי -העתק דו. 

 לרבות ספח הכתובת - העתק תעודת הזהות. 

 עמוהמתגורר  האפוטרופוסעל שם  - וסהחשבון ארנונה על שם הנכה, ובמקרה של קטין או ח. 

 עמוהמתגורר  האפוטרופוסעל שם  - וסההעתק רישיון רכב על שם הנכה ובמקרה של קטין או ח. 

  עמונהיגה על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר הרישיון מהעתק. 

 המעיד כי ברשותו רכב בו מותקן מעלון  אישור. 

  

 נוסף

 
 ייתכן ובמקרים מיוחדים יידרשו מסמכים נוספים.  

  ימים קלנדריים 21לאחר מילוי כל הדרישות תינתן תשובה תוך. 

 ימים קלנדריים 14ך יסומן ויתומרר המקום תו - לאחר אישור הבקשה. 

 ולהודיע על השינוי המועצה יש ליצור קשר עם - החלפת רכב, במקרים של מעבר דירה. 

 על קרובי המשפחה לעדכן את המועצה. -במקרה של פטירה בעל הזכאות 

 

 ליהנות מהזכאות,ימשיך  -הנ"ל קריטריונים ה*** כל מי שקיבל זכאות מהוועדה לפני אישור 

 בהתאם לנוהל החדש. -אולם יצטרך להגיש בקשה ומסמכים מידי שנה 

 

 


