
 
 

 

 

 ספציפי  לרכב נכהחניה מקום נוהל הקצאת 

ותקנות  1961 –נוסח חדש(, התשכ"א התעבורה ) פקודתל 2ב70סעיף ,  7חוק חניה לנכים תיקון מס' 

לרשויות המקומיות סמכות בלעדית להציב תמרורים, ובכלל זה לסמן מקומות הוענקה , התעבורה

 .אחר שיקבעחניה לרכב של נכה ליד בנין ציבורי או ליד ביתו או בכל מקום 

)שלט עם מספר  439+ תוספת תמרור 437 תמרורסימון מקום חניה המיועד לנכים ייעשה באמצעות  

 .)לא חובה צביעה בצבע כחול( צב במקום בולט וסימון מקום החניה על הכביששיו רכב( 

 

 הקריטריונים לאישור חניות נכים שמורות

 

 .הגשת המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה .1

ממוגבלות בניידות על המבקש להציג מסמכים המעידים שאחוזי הנכות שנקבעו לו נובעים  .2

 .ולא מנכות כללית

נכות בניידות לפחות על פי רשימת הליקויים בניידות של משרד  60%מעל למבקש אושרו  .3

  90%הינו עיוור בשיעור של או ש( רפואיים מתאימיםמותנה בהצגת מסמכים ) הבריאות

 .)מותנה בהצגת מסמכים מתאימים(

הלאומי, המבקש הוא בעל רישיון נהיגה בתוקף ונוהג ברכבו או מוסע ברכב מטעם הביטוח  .4

 המתגורר עמו באותה הכתובת.  או מלווה רשמי ע"י בן משפחה

באופן יוצא  ו, בפועל או המאושרת בהיתר הבניה.למבקש אין חניה פרטית הצמודה לבית .5

הבקשה בתנאי שהמבקש  אתתבחן  תחבורה ועדת במידה וכן קיימת חניה פרטית מן הכלל, 

הרפואית של לשכת הבריאות הוועדה כפי שנקבע ע"י ) מיתותכיסא גלגלים לצב משתמש

, אך (הביטחון רדועדה מקבילה של משע"י המחוזית לקביעת אחוזי מוגבלות בניידות או 

 . החניה אינה מתאימה ולא ניתן להגדיל אותה בתחומי המגרש הפרטי

פוג ברגע הקצאת חניית נכים מותנית בעמידה בכל הקריטריונים הנדרשים, ותוקפה י .6

 שיחול שינוי בתנאים המזכים. 

תושב עם מוגבלות שהוקצתה עבורו חניה, מתחייב להודיע לאחראי/ת תנועה ובטיחות  .7

 יום על כל שינוי בתנאים המזכים.  30בדרכים במועצה המקומית זכרון יעקב, תוך 

ה עם תום תקופת הזכאות תינתן הנחיה לביטול החניה ולהסרת התמרור אלא אם כן אושר .8

 הארכה. 

לא תסומן חנית נכים ציבורית על בסיס בקשה פרטית אלא בהתאם לתקנות הנגישות  .9

 התקפות לשטח הציבורי. 

המשך שימוש בחניית הנכים ע"י התושב עם המוגבלות או בני משפחתו, למרות שינוי  .10

 התנאים המזכים, מהווה עבירה על החוק. 

 מצאי/מצוקת חניה ברחוב.  בחינתשיקול לאישור הבקשה הינו  .11

 

 

 



 
 

 

 בקשה להקצאת מקום חניה שמורה לרכב נכה

 

 פרטי המבקש

 

 :________________ת.ז_________________  שם פרטי:_____________  שם משפחה:

 _________________________ נייד:________________________  טלפון :

 מס': _________  רחוב:_________________________כתובת לבקשה להקצאת החניה  

 :_____________________ מס' רישיון נהיגה:________________מס' הרכב

 .:_________________________________________)ככל שיש כזה( פרטי המסיע

 

 : המסמכים הבאיםזו מצורפים לבקשה 

 מס' הרכב. את כולל הצילום תג נכה בתוקף על שמו של מגיש/ת הבקשה  -

צילום תעודת זהות של מגיש/ת הבקשה כולל הספח שבו מצוינת כתובת המגורים או חוזה  -

 שכירות. 

 צילום רישיון רכב על שם מגיש/ת הבקשה.  -

צילום רישיון נהיגה בתוקף על שמו של מגיש/ת הבקשה. במידה והנוהג ברכב הינו מלווה  -

ותעודת זהות או חוזה שכירות או כל מסמך  רישיון נהיגה של המלווה -או בן משפחה

  המעיד על מגורים בכתובת של המבקש/ת.

צילום אישור רפואי של רופא מוסמך עפ"י החוק המעיד על דרגת נכותו של הנכה וסעיפי  -

 הליקוי. 

 הנני מצהיר/ה

הנמצאת בשימושי הבלעדי  איננה מתאימה או אין ברשותי חניה הצמודה לדירת מגורי או .1

 באופן קבוע והמותאמת לצרכי.

בתמרור ורק את כלי הרכב המצוין  ידוע לי, כי אם יועמד לרשותי מקום חניה הוא ישמש אך .2

437+439. 

ככל החונה בחניית הנכים באופן קבוע ברכב הנכה  ידוע לי, שמחובתי להציג את תג .3

 לי.  שתוקצה 

חניה שתאשר, אם תיווכח שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מקום הידוע לי כי המועצה  .4

זכאי למקום החניה מכל סיבה שהיא, לרבות אם איני מתגורר בפועל בכתובת עליה  כי איני

 דיווחתי בבקשה. 

 

 

וכן נכונים כל הנתונים במסמכים  הריני מצהיר/ה כי כל הפרטים בתצהיר נכונים

 . להציג את מסמכי המקור ככל שאדרש לכך על ידי המועצה /ת. הריני מתחייבהמצורפים

 

 

 



 
 

 

 

 

 המועצה לאישור הבקשה.ידוע לי כי מסירת המסמכים אינה מהווה התחייבות 

 תאריך ________________ חתימה ________________

 

 

 

 

 

  amita@zy1882.co.ilאת הבקשה בצירוף המסמכים המבוקשים יש לשלוח בדוא"ל :

mailto:amita@zy1882.co.il

