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יום שני כ"ב שבט תשע"ו
 01פברואר 2016
ישיבת מועצה מיוחדת מן המניין מס'  58מיום 1.2.2016
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :ליאת שוחט ,איילה ברטה ,יחזקאל שקד ,אפי גוטמן ,עוזי אהרון ,טל אשכנזי ,ליאור
אגאי ,ימית קרקוקלי.
חסרים :עופר בוזי ,ז'אנה כהן ,יניב דואן ,ליאת בן בסט ,ננה חן ,סבח יוסף ,דוד חיון.
משתתפים :עופר תודר ,חמאני דוד.
על סדר היום :שינוי נוהל הצבת תמרורי חניה לנכים ג 43-כך שיחול גם על הורי ילדים נכי גפיים
תחתונות בלבד אשר שיעור נכותם בגפיים התחתונות הינו  60%ומעלה.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:38
ראש העירייה:
מבקשת לאשר את המלצת ועדת תנועה לתיקון "נוהל הצבת תמרורי חניה לנכים ג] "43-נוהל מיום
" 23.5.2009להלן" :הנוהל"[ לשינוי נוהל הצבת תמרורי חניה לנכים ג 43-כך שיחול גם על הורי
ילדים נכי גפיים תחתונות בלבד אשר שיעור נכותם בגפיים התחתונות הינו  60%ומעלה.
נבצר מהיועמ"ש לעירייה להשתתף הערב בישיבה מאילוצים אישיים.
מובאת להלן חוות דעת של היועצת המשפטית לעירייה ,עו"ד שלומית שפינדל.
המחלקה המשפטית
לכבוד
ראש העיר
חברי מועצת העיר
אור יהודה

 1בפברואר2016 ,

ג.א.נ,.
הנדון :המלצת ועדת תנועה לתיקון נוהל הצבת תמרורי חניה לנכים –ג43-
מובאת בזאת לפתחה של המועצה הנכבדה ,המלצת ועדת תנועה לתיקון "נוהל הצבת תמרורי חניה
לנכים ג] "43-נוהל מיום " 23.5.2009להלן" :הנוהל"[ ,לפיו יוחל הנוהל גם על הורים לילדים נכי
גפיים תחתונות בשיעור של  60%ומעלה ,כך שתותר הצבת תמרור ג ,43-גם במקרים בהם אין רישיון
נהיגה לנכה בתוקף אלא להוריו בלבד ,בכפוף לכל סייגי הנוהל וכן לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[
ולחוק חניית נכים ,התשנ"ד .1993
הרקע לדברים:
בנוהל קבועים קריטריונים מצטברים למתן אישור הצבת תמרור ג 43-ובהם כלול גם התנאי לפיו
הזכאות תינתן להצבת תמרור ג 43-תינתן למי שהינו בעל רישיון נהיגה בתוקף ורישיון רכב רשום על
שם הנכה ]ראה נוהל סעיף ג).[(4
לאחרונה גברו פניות הורים לקטינים נכי גפיים בשיעור של  60%ומעלה אשר לילדיהם אין רישיון
נהיגה בתוקף ,שהוא תנאי מתנאים מצטברים לקבלת הזכאות להצבת תמרור ג.43-
נוכח ריבוי הפניות החליטה ועדת התנועה המקומית אור יהודה מספר  80שנערכה ביום 28.12.2015
להמליץ על הרחבת החלת הנוהל כך שיכלול מתן אישורי הצבת תמרור ג 43-גם להוריהם של קטינים
נכי גפיים תחתונות בשיעור של  60%ומעלה בכפוף לעמידה בכל התנאים המצטברים כמפורט להלן:
המלצת ועדת התנועה המקומית מספר  80מיום :28.12.2015
א .החלת הנוהל על הורים של ילדים נכי גפיים תחתונות בלבד ]להלן" :הילדים"[ אשר שיעור
נכותם בגפיים התחתונות הינו  60%ומעלה ,כמפורט ברשימת הליקויים שבתוספת א' להסכם
הניידות ובציון סעיף הניידות אשר לפיו אושר הנכות בגין גפיים תחתונות.
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הנפקת האישור בגין מצב הניידות של הילד הנכה הינה בסמכותה הבלעדית של ועדת הניידות של
המוסד לביטוח לאומי ולא שום גורם רפואי ו/או אחר .תנאי זה הינו תנאי יסוד ואליו תתווסף
החובה לעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים בסעיפים ב' ,ג' ,ד' ,ה' כמפורט להלן.
ב .הילדים מתגוררים דרך קבע בבתי הוריהם ולא במוסדות חינוך ו/או או פנימיות ו/או כל מוסד אחר
מחוץ לעיר ]כפוף להמצאת תצהיר[.
ג.

הילדים נכללים בתכנית הסעות לילדים נכים מטעם מחלקת החינוך ו/או מחלקת רווחה של עירייה
אור יהודה.

ד .הורים יהיו רשאים להגיש בקשות לחניה שמורה עבור ילדם הנכה שגילו עד  18שנים.
ה .לא תאושר חניה שמורה להורי ילד נכה,כאשר בנכס קיימת כבר חנייה השייכת להורים בתחום
המגרש שהוא בית פרטי צמוד קרקע ו/או דירה בבית משותף ו/או כל בית מגורים אחר.
לאור האמור מתבקשת מועצת העיר לאשר את התיקון לנוהל בהתאם להמלצת ועדת התנועה
המקומית.
בכבוד רב,
שלומית שפינדל ,עו"ד
יועצת משפטית לעירייה
ראש העירייה:
מעבר לאישור הסעיף הזה ,אני רוצה גם לאשר המלצה שתוקם ועדת חריגים מקצועית לדיון בבקשות
מיוחדות ,מאחר ובסעיף ) 53ב( )ב( של לשכת עוה"ד מגדירה קרוב מדרגה ראשונה ,גם כאח או בן זוג או
אפוטרופוס של נכה.
חברי הועדה יהיו מנכ"ל העירייה ,מנהלת מחלקת הרווחה ,מר יוסי גנון  -מזכיר ועדת תנועה ויועצת
משפטית וכן נציג ציבור מטעם הנכים שיבחר .יש שאלות?
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושרת המלצת ועדת תנועה לתיקון "נוהל הצבת תמרורי חניה לנכים ג] "43-נוהל מיום
" 23.5.2009להלן" :הנוהל"[ לשינוי נוהל הצבת תמרורי חניה לנכים ג 43-כך שיחול גם על
הורי ילדים נכי גפיים תחתונות בלבד אשר שיעור נכותם בגפיים התחתונות הינו  60%ומעלה.
אפי גוטמן:
אני מבקש להקדים את ישיבות המועצה לשעה .18:00
ראש העירייה:
מאחר וזו לא ישיבה ראשונה שאנו קובעים לשעה  18:30ואותם חברי מועצה שביקשו שהישיבות
תתקיימנה מאוחר יותר לא מגיעים ,אני מבקשת בהתאם לסעיף  (2)28לפקודת העיריות )נוסח חדש(
תוספת השנייה ,להביא להצבעה ולאישור כי ישיבות המועצה שמן המניין תתקיימנה בשעה .18:00
מי בעד?
בעד :ליאת שוחט ,אפי גוטמן ,אילה ברטה ,טל אשכנזי ,עוזי אהרון ,ליאור אגאי ,יחזקאל שקד.
נגד :ימית קרוקלי.
החלטה :מאשרים כי ישיבות המועצה שמן המניין תתקיימנה בשעה  18:00במועד הקבוע.
)הישיבה ננעלה בשעה (18:41

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

