___________________________________________________________________________________________________________
תאריך___________ :

אל :היחידה לטיפול במוגבלי ניידות
מרכז פניות הציבור
ת.ד72 .
חולון 58100

בקשה להנפקת תג חניה לנכה במקרים של:
הוספת רכב
החלפת רכב

)נא לסמן ב X -את הסיבה(

פרטי הנכה/מוגבל הניידות
שם משפחה
0B

שם פרטי

תאריך לידה

מספר תעודת זהות

2B

1B

/
כתובת

ישוב

/

טלפון
בית

נייד

החלפת רכב  /הוספת רכב

במידה וברצונך להחליף רכב או להוסיף רכב בתג ,עליך לציין איזה רכב יש לשנות .בנוסף יש לצרף צילום תעודת
זהות עם כל הספחים וצילום רישיון רכב.
•

הוספת רכב :מספר רכב להוספה

_____________

במקרה של  2מכוניות
•

החלפת רכב :מספר רכב לביטול ______________ מספר רכב לביטול
מספר רכב להוספה

_____________

מספר רכב להוספה

______________
______________

אם הרכב האמור אינו רשום על שם הנכה יש לצרף את המסמכים לפי התנאים הבאים

הרכב רשום על שם בן/בת זוג חוקי/ילדים/אחים  -צילום ת"ז וספח של הנכה לרבות של בעל הרכב המעיד על
קירבה משפחתית .כאשר הרכב רשום על שם אפוטרופוס יש להמציא צו מינוי בחותמת בית משפט
הרכב רשום על שם חברת ליסינג/השכרה/מעסיק  -יש להמציא אישור מחברת הליסינג/השכרה/מעסיק עם
לוגו וחותמת ,ח.פ ומספר רכב ,שם ומספר זהות של הנכה ,המציין כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה
רכב נרכש מחברת ליסינג מימוני פרטי  -חוזה רכישה מחב' הליסינג עם לוגו וחותמת ,ח.פ ,.מספר רכב
ופרטי הנכה )שם ות"ז( .בנוסף יצורף אישור מחב' הליסינג עם לוגו וחותמת ,ח.פ .ומספר רכב וכן פרטי הנכה
)שם ות"ז( ,המציין כי רכש את הרכב בעסקת מימון פרטי מתאריך  Xעד תאריך  .Yיש לצרף צילומי ת"ז
וספחים רישיון רכב
מונית  -יש להמציא הסכם שכירות חתום על ידי עורך דין
בכל מקרה אחר  -שני תצהירים חתומים ע"י עו"ד שבהם יצוין כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה .תצהיר
אחד חתום ע"י הנכה והשני חתום ע"י בעל הרכב

לתשומת לבך
על פי חוק חניה ,התג הוא אישי ומוצמד לנכה.
על פי חוק ,נכה רשאי לקבל תג אחד כאשר מעודכנים בו עד  2מכוניות.
כל הנפקה של תג חדש מבטלת באופן מיידי את התג הקודם
חתימת הנכה

