קריטריוני לאישור חניות נכי
המועצה המקומית רמת ישי ,קבעה כי יש להקצות חלק מהחניות ,המיועדות על פי
תוכניות לציבור הרחב ,לתושבי מסוימי ,שה נכי המוגבלי בניידות.
זאת מתו תפיסה שיש לפעול באופ מרבי כדי לאפשר ולסייע ביד לנהל אורח חיי
תקי ככל הנית.
מקומות החנייה הבלעדיי יוקצו ויסומנו א ורק לנכי בעלי מוגבלות בניידות
ובהתקיי כל התנאי הבאי:
* למבקש אושרו  60%נכות בניידות לפחות ,על פי רשימת הליקויי בניידות של משרד
הבריאות )בכפו! להצגת מסמכי רפואיי מתאימי – שליחת מסמכי רפואיי על פי
הנדרש תמנע עיכובי בדיו להקצאת החנייה(.
* המבקש הוא הבעלי הרשו של כלי רכב .נכה הנוהג ברכב שאינו בבעלותו נדרש לצר!
תצהיר עור די המאשר כי הרכב נמצא בשימושו הבלעדי באופ קבוע.
* המבקש הוא בעל רישיו נהיגה בתוק! ונוהג ברכבו ,או שהוא מנוע בשל נכותו מלנהוג
ברכב א הרכב נועד לשימושו הבלעדי..
* החנייה הבלעדית במתח הציבורי נחוצה לנכה – במקרה שבו למבקש חנייה פרטית
צמודה לביתו ,יאושר סימו חניית נכה ,רק בתנאי שנקבע ע"י הועדה הרפואית של לשכת
הבריאות המחוזית לקביעת אחוזי מוגבלות בניידות או וועדה מקבילה של משרד
הביטחו שהמבקש מרותק לכיסא גלגלי והחנייה הפרטית בבעלותו איננה מתאימה
לסוג הרכב שאושר לו.
* הקצאת מספר חניות – נכה המחזיק תג נכה מסוג "עגלה" זכאי להקצאת שני מקומות
חניה .האחד בסמו לביתו והשני ליד מקו עבודתו .נכה המחזיק "תג משולש ירוק"
זכאי למקו חניה אחד בלבד ועליו לבחור בי מקו מגוריו למקו עבודתו.
* הקצאת חניית נכי מותנית בעמידה בכל הקריטריוני הנדרשי כמפורט לעיל ותוקפה
יפוג ברגע שיחול שינוי בכל אחד מ התנאי המזכי המנויי לעיל .מוב ,כי המש
שימוש בחניית הנכי ע"י הנכי המסומנת ע"י הנכה או מי מבני משפחתו למרות שינוי
התנאי המזכי מהווה עבירה על החוק.
* נכה שהוקצתה לו חנייה מתחייב להודיע למר ניסי יחזקאל ,מנהל מחלקת תפעול
במועצה המקומית רמת ישי ,תו  30ימי על כל שינוי בתנאי המזכי המנויי לעיל
)מכירת כלי רכב ,שינוי מקו מגורי וכיוצ"ב(.
* נכה שהוקצתה לו חניה זמנית מתבקש לדאוג ולהגיש בקשת הארכה חודשיי לפני תו
הזכאות .בשי לב ,כי ע תו תקופת הזכאות הזמנית תינת הנחיה לביטול החניה
ולהסרת התמרור אלא א כ אושרה הארכה.

