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נוהל הקצאת חניה לרכב נכה
 .1כללי:
החל מתאריך  ,12.4.18נכנס לתוקף תיקון מספר  7לחוק חניה לנכים ,התשנ"ד( 1993-להלן" :החוק")
– "הקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום מגוריו".
נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת מקום חניה אישי לנכה בסמוך למקום
מגוריו ,ובמרחק שאינו עולה על  200מטרים ממקום המגורים .היה ולא קיים מקום חניה שניתן
להקצות במרחק של עד  200מטרים ממקום מגוריו של הנכה ,תקצה הרשות ,ככל הניתן ,מקום חניה
במרחק של עד  400מטרים ממקום מגוריו של הנכה.
 .2תנאים לקבלת מקום חניה אישי לנכה:
בעלי נכות בשיעור של  90%ומעלה זכאים להקצאת מקום חניה סמוך למקום מגוריהם ,בהתאם
לתנאים ולסייגים הקבועים בחוק ,ולהלן בתמצית:
 .2.1.1המבקש הינו עיוור ,או אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב
אחת מאלה:
 .2.1.1.1בעל נכות בשיעור של  90%ומעלה ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את
מצב בריאותו
 .2.1.1.2מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו;
 .2.1.1.3נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות".
 .2.1.2אין ברשות המבקש חניה הצמודה לדירת מגוריו;
 .2.1.3הרכב המזכה ,עבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה ,הינו בבעלות המבקש ועומד לשימושו
האישי דרך קבע;
 .2.1.4מקום החניה אשר יוקצה ,הינו אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב המזכה ,שנושא תג
נכה ומספרו תואם למספר המופיע על-גבי תמרור החניה.
 .2.1.5המבקש הגיש למועצה בקשה מתאימה בכתב בצירוף מלוא המסמכים והאישורים
הנדרשים ,כדלקמן:


העתק תעודת הזהות של הנכה ,לרבות ספח כתובת המגורים;



אישור מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון המעיד על אחוזי נכות בשיעור של לפחות
;90%



העתק תג הנכה (משני צדדיו) שהונפק על-ידי משרד הרישוי;



העתק רישיון הרכב המזכה עבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה;



העתק רישיון נהיגה;



העתק חשבון ארנונה על-שם הנכה או על שם האפוטרופוס המתגורר עם הנכה במקרה
של קטין או חסוי;



העתק נסח טאבו ,לרבות תשריט המגרש כולל החניות שבו וכל מסמך אחר להנחת
דעתה של המועצה בדבר התקיימותם של הקריטריונים לזכאות.

 .3ועדת חריגים להקצאת מקום חנייה אישי לרכב לנכה
בעלי נכות שאינם זכאים למקום חניה על פי החוק ומשרד התחבורה הנפיק להם תג נכה ,רשאים להגיש
בקשה מתאימה למועצה ,והיא תדון בבקשה במסגרת ועדת חריגים ,לפנים משורת הדין.
וועדת החריגים תקבל החלטה ,תוך בדיקה האם הקצאת החניה לנכה בסמוך למקום מגוריו או מקום
עבודתו ,מוצדקת בנסיבות העניין ,בהתחשב בדרגת הנכות שלו ובמידת השפעתה על ניידותו.
הוועדה תדון בבקשות חריגות כאמור ,בכפוף להתקיימות התנאים המקדימים הבאים:
 .3.1המבקש הינו בעל נכות מוגבלות בניידות בשיעור של  60%ומעלה או שרופא אישר באמצעות חוו"ד
חתומה כי למבקש קיימת מוגבלות מוכחת בניידות;
 .3.2אין ברשות המבקש חניה הצמודה לדירת מגוריו;
 .3.3המבקש מחזיק בתג נכה ממשרד הרישוי;

 .3.4המבקש הגיש למועצה בקשה מתאימה בכתב בצירוף מלוא המסמכים והאישורים הנדרשים,
כדלקמן:


העתק תעודת הזהות של הנכה ,לרבות ספח כתובת המגורים;



אישור מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון המעיד על אחוזי נכות בשיעור של לפחות ;60%



העתק תג הנכה (משני צדדיו) שהונפק על-ידי משרד הרישוי;



העתק רישיון הרכב המזכה עבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה;



העתק רישיון נהיגה;



העתק חשבון ארנונה על-שם הנכה או על שם האפוטרופוס המתגורר עם הנכה במקרה של קטין
או חסוי;



העתק נסח טאבו ,לרבות תשריט המגרש כולל החניות שבו וכל מסמך אחר להנחת דעתה של
המועצה בדבר התקיימותם של הקריטריונים לזכאות;



חוות דעת מקצועית מרופא מומחה שתתייחס לדרגת הנכות של הנכה וכושר ניידותו;



אם הבקשה הינה להקצאת מקום חניה בסמוך למקום העבודה ,יש לצרף בנוסף לאמור לעיל
גם אישור חתום ממקום העבודה בידי המנכ"ל או רואה החשבון בציון ימים ושעות העבודה של
המבקש ,לרבות הצהרת המעסיק בדבר מקומות החניה בחזקת העסק וכי למבקש לא מוקצית
חניה אישית.

 .4תהליך הקצאת מקום חניה אישי לנכה:
 .4.1יש להגיש בקשה להקצאת מקום חניה אישי לנכס ולצרף אליה את כל המסמכים והאישורים
הנדרשים האמורים לעיל ולהגיש באופן הבא:
באמצעות מסירה ידנית :במחלקת תפעול ,ברחוב הרי יהודה  10בגני תקווה ,לידי גב' הדסה
אברהם ,או באמצעות דוא"ל( AdasaA@gantik.org.il :יש לוודא קבלה באמצעות טלפון
שמספרו.)03-5352014 / 03-5356580 :
 .4.2המועצה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.
 .4.3ככל שהבקשה תאושר ,המועצה תציב תמרור חניה מתאים בשטח .מיקום התמרור נקבע על ידי
המועצה על פי שיקולים מקצועיים.
 .4.4הקצאת מקום חניה אישי לנכה זכאי ,הינה ללא תשלום.
 .5שינויים בהקצאת מקום חניה קיים:
במקרים של מעבר דירה ,שינוי בקריטריונים שנקבעו בחוק ובעמידה בהם ,החלפת רכב או פטירה – יש
להודיע לאלתר על השינוי למועצה באמצעות פרטי הקשר המופיעים בסעיף  4.1שלעיל.
 .6תוקף מקום החניה:
מקום החניה המוקצה תקף כל זמן שתג הנכה הינו בתוקף ולא חלו שינויים בכללי הזכאות או
בקריטריונים שנקבעו בחוק ובעמידה בהם.
במקרה של חידוש תג הנכה ולצורך הארכת תוקף מקום החניה ,יש להעביר למועצה העתק התג
המחודש באמצעות פרטי הקשר המופיעים בסעיף  4.1שלעיל.
המעצה תהיה רשאית לבטל את הקצאת מקום החניה ,אם תיווכח כי הנכה אינו זכאי למקום חנייה
מכל סיבה שהיא  -שינוי בהוראות הדין ,שינוי בקריטריונים של המועצה וכיוצא באלה.
בברכה,
ליזי דלריצ'ה – ראש המועצה

