
 נוהל הקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום מגורים

הקצאת מקום חניה  – 1993-, תשנ"דלחוק חניה לנכים 7נכנס לתוקפו תיקון מס  12.4.2018ביום 
 לנכים בסמוך למקום מגוריהם.

נכה המתגורר בתחומה מקום חנייה רכב מזכה אחד של בהתאם לתיקון, רשות מקומית תקצה ל
 מטרים ממנו.  200סמוך ככל האפשר למקום מגוריו ובמרחק שאינו עונה על 

"נכה" לעניין הקצאת מקום חניה כאמור בנוהל זה, הינו עיוור או אדם אשר רופא שהוסמך לאשר 
 אישר לגביו בכתב אחת מאלה: ,נכות על פי דין

עתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב לפחות ותנו 90%-שדרגת נכותו מגיעה ל (1)
 בריאותו;

 שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו; (2)
 הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות; (3)

המוסדרים על ידה במרחק  יובהר, כי במקרה בו מצאה הרשות המקומית כי אין מקומות חניה
מגוריו של הנכה, תקצה לרכבו המזכה ככל האפשר חניה במרחק  מטרים ממקום 200ה על שאינו עול

 מטרים ממקום מגוריו. 400שאינו עולה על 

הרשות המקומית רשאית להקצות מקום חנייה כאמור בנוהל זה גם לנכה שאינו עומד בהגדרת נכה, 
על אם מצאה כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בדרגת הנכות של הנכה ובמידת השפעתה 

 ניידותו;

 

 תנאי זכאות:

 על המבקש להיות תושב אור יהודה על פי מרשם האוכלוסין; .1
 בו או בשטח המשותף;אלמבקש אין חניה צמודה לביתו/לדירתו הרשומה על שמו בט .2
 הוגשו כל המסמכים הדרושים כמפורט בטופס הבקשה; .3

 אופן הטיפול בבקשה:

על המבקש במקרה כזה, . ye.org.il-eti@or את הבקשה ניתן להגיש בדואר אלקטרוני:  .1
כי בקשתו התקבלה והועברה לטיפול. לחלופין ( 0733388221 לוודא טלפונית )בטלפון מס':

 אתי חיו, מנהלת לשכת מנכ"ל העירייה. לניתן להגיש את הבקשה באופן פיסי 
 הבקשה ונספחיה יועברו לבחינת הוועדה. בקשה שלא תוגש בהתאם לנוהל לא תובא לדיון .2

 בפני הוועדה;
במידה והוועדה מצאה כי המבקש עומד בתנאי הזכאות וכי יש להקצות מקום חניה בסמוך  .3

למקום מגוריו, תודיע על כך הוועדה בכתב למנהל מחלקת שפ"ע וזה ידאג להצבת תמרור 
 ימים. 30בסמוך למקום המגורים בתוך 

אושרה ובין אם  בין אם הבקשה -המבקשים יקבלו הודעה בכתב בדבר החלטת הוועדה .4
 לאו.

 תוקף וחידוש הזכאות לחניה בסמוך למקום המגורים:

שנים תישלח רשות החניה לנכה אשר הוקצה לו מקום חניה בסמוך למקום  3-אחת ל .1
מגוריו, טופס לחידוש הזכאות וזאת על מנת להבטיח כי הנכה עדיין משתמש במקום החניה 

 ועומד בתנאי הזכאות. 
 ימים. 30יוגש לרשות החניה בתוך  הטופס החתום על נספחיו .2
 ימים זכאותו תישלל ומקום החניה יבוטל. 30נכה אשר לא יחזיר את החומר בתוך  .3
נהל רישום של כלל הבקשות שאושרו, כתובות מקום המגורים מחלקת נכסי ציבור ת .4

 והמועד בו אושרה הבקשה והוצב התמרור.
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 המגוריםטופס בקשה להקצאת מקום חניה בסמוך למקום 

 פרטי המבקש:

 תאריך לידה תעודת זהות שם משפחה שם פרטי
 
 

   

 מס רכב מס טלפון נייד כתובת
 
 

  

 

 לבקשה מצורפים המסמכים הבאים:

o ;תג נכה לרכב מאושר על ידי משרד התחבורה 
o  העתק רישיון רכב מזכה המופיע בתג הנכה עבורו מוגשת הבקשה ומספרו יופיע על גבי

והרכב אינו בבעלות המבקש יוגש תצהיר של הנכה ובעל הרכב מאושר על התמרור. במידה 
 ידי עו"ד לפיו בעל הרכב הרשום מצמיד את רכבו לצורך שימושו האישי של הנכה דרך קבע;

o ;העתק רישיון נהיגה של הנכה או של בעל הרכב כאמור לעיל 
o  משלושת המצבים אישור רופא המוסמך לאשר נכות על פי דין בדבר קיומו של אחד לפחות

 להלן:
לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב  90%-שדרגת נכותו מגיעה ל (1)

 בריאותו;
)בעלי תג נכה כסא גלגלים  סא גלגלים לצורך ניידותוישהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכ (2)

 ;בלבד(
 ב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;הוא נכה הזקוק לרכ (3)
o  שנקבעו לנכה;אישור בדבר אחוזי הנכות 
o ;עיוור יצרף תעודת עיוור 
o ;צילום תעודת זהות וספח כתובת או לחלופין הסכם שכירות 
o ;נסח טאבו של הנכס בו המבקש מתגורר 

 

 הצהרה

הריני מצהיר כי הנני מתגורר בכתובת הנ"ל ואיני שוהה במוסד כלשהו ואין ברשותי מקום 
משפחתי. הנני מתחייב לחנות חניה פרטי. המקום הנ"ל משמש אותי בלבד ולא את בני 

 במקום שהוקצה עבורי ולא במקום אחר ברחוב.

הנני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי בשימוש במקום שיוקצה לי )החלפת רכב, שינוי מקום 
 מגורים, שינוי במצב בריאותי וכיוצב'(.

 .במידה ולא אזדקק למקום החנייה אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך מיד
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