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 כללי  – א'  פרק

 

 מבוא .1

ותקנות התעבורה,  1961 –פקודת התעבורה )נוסח חדש(, התשכ"א 

 :מעניקות לרשויות המקומיות סמכות

 .להציב תמרורים .א

לסמן מקומות חניה לכלי רכב של נכה ליד בניין ציבורי או ליד ביתו  .ב

או בכל מקום שימצא לנכון. סימון מקום חנייה המיועד לנכים 

שיוצב במקום בולט וסימום  43-ייעשה באמצעות תמרור מספר ג

 :43-להלן תמרור ג יש.מקום חניה על הכב

 

 
סמכויות  עם משמש כרשות תמרור מקומית הרשות המקומיתראש 

ראה .  בהתייעצות עם קצין משטרה  ,מוגדרות, אלא אם קיבל אישור אחר

 –רשות תימרור מקומית  )סימן ג': 1961 –תקנות התעבורה, תשכ"א 

 .(19+  18סעיף 

תנועה  ועדת( הוקמה "המועצה"במועצה המקומית באר יעקב )להלן: "

. כמו כן, במועצה : "ועדת תחבורה"(ותחבורה ובטיחות בדרכים" )להלן

 שהיא ועדה מקצועית. תנועה ועדתפועלת 
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 ועדת תחבורה 

שהחלטותיה הן בגדר המלצות בלבד.  ת רשותועדת תחבורה היא ועד

ם בהתא,    1החלטותיה טעונות אישור מליאת המועצה או רשות התמרור

  לנושא ההחלטה.

 : 2של ועדת תחבורהמקובלים להלן תחומי פעילות  .א

 ייזום שיפורים בהסדרי התנועה ביישוב (1

 הסדרי תנועה והחניה –התקנת חוקי עזר  (2

 מיקום תחנות אוטובוס (3

 קביעת רמזורים ותמרורים (4

 שיפורים במערכת הכבישים, התחבורה והחנייה (5

בטיחות פעולות הסברה על  –המאבק בתאונות דרכים  (6
 בדרכים לקשישים, תלמידי בתי ספר

 הוועדה יכולה לגלות מעורבות גם בעניינים הבאים:בנוסף,  .ב

המלצה לסלילת כבישים "מקומיים" )שכונתיים(, עורקים או  (1
 טבעתיים

שיפור נקודות תורפה בטיחותיות וקביעת התקני בטיחות,  (2
 בניית "מעגל תנועה"

 דרכותאחזקה, תיקון ושיפור כבישים רעועים ומ (3

 תוכניות להעדפת תחבורה ציבורית במרכז העיר (4

קווי מוניות, "רכבת   –הוספת תחבורה ציבורית אלטרנטיבית   (5
 קלה" וכד'

 המלצה לשיפור שירותי החנייה, כגון: חניוני "חנה וסע" (6

 

 

 

 

 כאמור, ראש הרשות משמש כרשות התמרור. 1
 .2013מדריך לנבחר משנת  –מקור הפירוט  2
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 ועדת תנועה

לצורך  ,המורכבת מאנשי מקצועי בלבד ,ועדת תנועה היא ועדת משנה

סדרי תנועה, לקראת אישור על ידי הגורמים דיון בהצעות לשינויים בה

הוועדה היא מסגרת להתייעצות בענייני הסדרי תנועה  המוסמכים.

, או תובסיס להחלטות המתקבלות רק על ידי רשות התימרור המקומי

במקרים  על ידי המפקח על התעבורה, בהתייעצות עם קצין משטרה.

ירים שמחברים בהם להחלטה יש השפעה על תחבורה ציבורית או על צ

המתחבר לרמלה( צריך יעקב -בבארבין יישובים )כגון ציר ז'בוטינסקי 

)יצוין כי בוועדה משתתף יועץ תנועה  גם אישור של משרד התחבורה

 . תמרור מקומית( רשותשמכיר את הסמכויות של 

"הסדר תנועה" מוגדר בתקנות התעבורה, כתמרור או סימן או התקן 

ן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה ואת בנוי, סלול, מוצב, מסומ

 אופן השימוש בדרך.

הסדרי תנועה חדשים  :כוללים תחומי הטיפול של ועדת התנועה

, קביעת רמזורים ותמרורים,  שינויים בהסדרי תנועה,  )בכבישים חדשים(

שינויים הנדסיים )גיאומטריים( בכבישים )הצרה, פסי האטה, התקנת 

הסדרי חנייה, ,  י חתול", התקנת "מעגלי תנועה"(איי תנועה, התקנת "עינ

 .הצעת תכנית תחבורה, תחנות אוטובוסים ומוניות, קווי אוטובוס

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, מרכז ועדת התנועה מסר לביקורת כי 
"ראשית בהקדמה יש לציין כי הועדה מונתה בתחילה על ידי המועצה 

ר הועדה מר "סיעת באנו לשנות ליוומינתה את נציג  2013אחרי בחירות 
כ התפטר מתפקידו ומונה עמרם נעים "אסף ויסלר אזרח שאחר

 ".במקומו

 

 בסמוך למקומות מגוריהם של הנכיםאישיים מקומות חנייה 

בצמוד למקומות מגוריהם של נכים  המועצה  מקצה מקומות חנייה

ה ברחבי היישוב. הקצאת מקום חני ("חניות נכים אישיים")להלן: 

אישי לנכה לשימושו הבלעדי באמצעות תמרור נועדה להקל על הנכים 

 . בתנועההמוגבלים 
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הקצאת מקום חניה אישי לנכה משמעותה הענקת זכות לרכבו של הנכה 

לחנות במקום חניה בכל שעות היממה, ומנגד, שוללת מהציבור הרחב 

יצוין כי בנוסף לחניות הנכים  את הזכות לחניה חופשית במקום.

ישיים, ברחבי היישוב נקבעו חניות נכים ציבוריים )בו כל מי שיש לו הא

 תו נכה יוכל להחנות את כלי הרכב שלו(.

 3נכיםחניה לתיקון לחוק 

חנית  –מסדיר את נושא החניה לנכים  1993 –חוק חניה לנכים, תשנ"ד 

 נכים ציבורית ואישית.

מטרת העדכון,   (.7מספר  עודכן חוק חניה לנכים )תיקון    2017בחודש יולי  

אחידות בקריטריונים להקצאה וסימון חניות נכים לאנשים עם  ליצור

בעבר כל רשות מקומית קבעה  מוגבלות בסמוך למקום מגוריהם.

קריטריונים שונים משלה. מעתה, חוק חניה לנכים אחיד לכולם ועל כל 

 רשות מקומית לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בו.

ה להקצות ולסמן חניות נכים בקרבת הבית, בעיקר מטרת החוק הינ

לאנשים עם מוגבלויות קשות ובתנאי שאין ברשותם חניה בחצר ביתם 

 ו/או במגרש הפרטי ו/או בחניון בניין המגורים.

החוק בא לאזן בין הצורך להקצות ולסמן חניות בקרבת הבית, לאלה 

קצית שיש להם מוגבלות משמעותית בניידות ושאין להם חניה מו

המותאם  כלי רכבעבור בומסומנת בסמוך לביתם או חניה קטנה מידי 

( לבין הצורך בחניות רגילות לכלל תושבי השכונה ה)רכב עם מעלון כדוגמ

 )לעיתים יש רחובות ואזורים נרחבים בהם קיימת מצוקת חניות לכולם(.

 

 

 

 

 

 ציטוט מאתר "נגישות ישראל". 3
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 עיקרי התיקון לחוק חניה לנכים:

ים ואנשים עם מוגבלות אנשים עם מוגבלות בניידות, עיוור .1

ומעלה זכאים לבקש הקצאה וסימון   90%  4שנקבעה להם נכות של 

עומדים בכל הקריטריונים שחניה בסמוך לביתם כאמור, במידה 

 האחרים כגון: אין להם חניה צמודה ונגישה לביתם.

במקרים חריגים הרשות יכולה לאשר הקצאה וסימון חניה כאמור,  .2

ק תג נכה כדין ולאחר שהרשות באם לאדם עם מוגבלות הונפ

 המקומית שקלה את הבקשה. 

הרשות המקומית תקצה מקום חניה אחד בלבד, רק כאשר לאדם  .3

 אין חניה צמודה למקום מגוריו ומותאמת לצרכיו.

התמרור יוצב יחד עם מספר הרכב וכל הפרטים הנדרשים, ע"י  .4

 הרשות המקומית ועל חשבונה.

ום זה הינה לנכה עצמו או הזכאות להקצאה וסימון החניה במק .5

 אך ורק לרכב שפרטיו צוינו על גבי התמרור, כאמור.  –לנהג מטעמו  

 

 .נספח א'להגדרות ראו 

 200הרשות תקצה חניה כאמור, קרוב לבית ככל הניתן ולא יותר מ   .6

מטר,  200מטר )אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה כזו עד 

מטר ממקום מגוריו   400באפשרותה להקצות ולסמן חניה זו גם עד  

 של האדם עם המוגבלות(.

בכפוף  –יום מיום הגשת הבקשה  60ההקצאה והסימון יהיו תוך  .7

 לכך שאותו אדם עם מוגבלות זכאי לכך.

 

 

 

 

 

 

 

 ומעלה. 60%עד לתיקון אחוז הנכות הרלוונטית הייתה  4
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 מטרת הביקורת  .2

הטיפול בחניות נאותות ו התחבורה והתנועהת ופעילות וועדאת  לבחון

 .יותאיש נכים

 

 הביקורת היקף .3

-ו  2016בשנים   ועדת תחבורה וועדת תנועה בפעילות  התמקדההביקורת 

 .במועצה האישייםחניות הנכים  כלל אופן ניהול ואת 2017

 

 שיטת הביקורת – מתודולוגיה .4

 הביקורת נקטה בפעולות הבאות:

 ועם מנהלת מחלקת הגביה.–קיום פגישות עם מרכז ועדת התנועה   .א

 .12.2.2018 בתאריך השתתפות בישיבת ועדת תנועה .ב

 עיון בפרוטוקולי ועדת תנועה. .ג

 .ותעיון במדגם טפסי בקשת חניות נכים אישי .ד

 בחינת חניות הנכים. לצורךסיור ברחבי היישוב  .ה

 

ננקטו הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך 

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.
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   הממצאים תמצית   –ב'  פרק

 

 ארגון וניהול

נושא התחבורה במועצה מרוכז אצל עוזר ראש המועצה )שכפוף  .1

לראש המועצה( אשר מבצע את התפקיד בנוסף על תפקידיו 

האחרים. יצוין כי הוא מבצע את התפקיד לבד ללא שירותי משרד. 

לאור הגידול המואץ של הישוב אשר מביא לגידול בהיקף הפעילות 

לאחד  בנושא התחבורה, יש מקום לבחון הכפפת הנושא

האגפים/מחלקות של המועצה; כמו כן, מומלץ להקצות למרכז 

שיסייע במעקב ובקרה אחר יישום החלטות הוועדה   כוח עזרהוועדה  

 (1.2) .ובמעקב אחר חניות הנכים

במועצה לא קיימים נהלי עבודה כתובים המסדירים את הטיפול  .2

דה יצוין כי בעקבות הביקורת נערכת עבו) .בנושא התחבורה ביישוב

להכנת נהלים בנושא הקצאת חניות נכים אישיות על ידי היועצת 

 (1.3) .(המשפטית ומרכז ועדת התנועה

אינו  ,הסדרי התנועהונושא התחבורה ביישוב, לרבות ועדת התנועה  .3

באמצעות מערכת מידע כלשהיא; בפועל קיימת תלות בזכרונו   מנוהל

 (1.4) של עוזר ראש המועצה.

 ועדת התחבורה

 2014ועדת התחבורה לעולם לא התכנסה מאז שהוקמה בשנת  .4

 (2.2) ולעולם לא דנה בנושאים שבאחריותה.

 ועדת התנועה

ועדת התנועה המקצועית של המועצה פועלת מבלי שהתקבלה  .5

ל הקמתה ועל הרכבה. כמו כן, לא חולקו כתבי החלטה רשמית ע

 (3.2) מינוי לחברי הוועדה.

למרות שנדרש לזמן לכלל הוועדות את היועצת המשפטית ואת  .6

מבקר המועצה, עד לעריכת הביקורת שניהם לא זומנו לישיבות ועדת 

יצוין כי עקב הערת הביקורת, הוועדה החלה לזמן את התנועה. 

 (3.3) ת לישיבות.המבקר ואת היועצת המשפטי
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לעיתים עובר זמן רב ממועד התכנסות ועדת התנועה עד להפצת  .7

טרם הופץ הפרוטוקול של  8.4.2018 -הפרוטוקול. לדוגמה, נכון ל

)חודשיים(. המשמעות היא  2018הישיבה שהתקיימה בפברואר 

 (3.4) שיישום החלטות הוועדה מתעכב.

עה בלבד; הוא אינו פרוטוקול ועדת התנועה מופץ לחברי ועדת התנו .8

מופץ ליועצת המשפטית, למבקר המועצה, למהנדסת המועצה 

ולמנכ"ל )ולמנהל אגף שפ"ע(. )מרכז הוועדה מסר לביקורת 

הפרוטוקול מועבר  –שכשמדובר בהחלטות שקשורות לתשתיות 

לעובד מחלקת ההנדסה שאחראי ליישום ההחלטה(. כמו כן, 

ת התנועה באתר המועצה אינה מפרסמת את פרוטוקולי ועד

 (3.5) האינטרנט שלה, דבר שפוגע בשקיפות למול הציבור.

הביקורת מעירה כי בדיון על חניות נכים קיימת סוגיה של צנעת  .9

הפרט ולמשקיף אין ערך מוסף לחלק זה של הדיון )במיוחד מאחר 

שפועלים על פי חוק(. )יצוין כי בעקבות הערת הביקורת, הוחלט 

 (3.6) של הישיבה שדנה בחניות נכים(. שהמשקיף לא משתתף בחלק

המועצה בנושא מחלקת  מבקרכפי שצוין בדוח הביקורת של  .10

התחזוקה, במועצה לא קיים פתרון ממוסד לטיפול בהצבת תמרורים 

 (3.7) וניהול מלאי התמרורים.

 חניות נכים אישיות
במועצה לא מנוהלים תיקים פיזיים הכוללים את כלל החומרים  .11

מחניות הנכים; המסמכים מתויקים בשמרדפים לפי אודות כל אחת  

(. ללא תיקים מסודרים, קיים 2016מועד התכנסות הוועדה )משנת 

 (4.2) קושי לאתר חומר היסטורי בנוגע לאישור חניות הנכים.

בעת הביקורת לא הייתה טבלה מרכזת הכוללת את כלל נתוני חניות  .12

כגון שם משפחה, שם פרטי, כתובת, סוג הנכות  האישיות הנכים

)האם כלי רכב עם מעלון(, האם קיימת חניה צמודה, סיבת אישור 

מקום החניה וכד'. הביקורת יחד עם מרכז הוועדה הכינו טבלה 

 (4.3) הכוללת את עיקר נתוני חניות הנכים.
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הקריטריונים להקצאת חניות נכים אישיות היו  2016עד לשנת  .13

תר, וכתוצאה מכך ביישוב ישנם נכים עם חניה פרטית מקלים יו

שהוקצתה להם חנית נכים אישית ברחוב )מתחם ציבורי(. להערכת 

מכלל  40%-מקומות חניה מסוג זה )כ 20 -הביקורת מדובר בכ

הוגשו לממונה על מכך החניות(. הנ"ל יוצר חוסר שיוויון, וכתוצאה 

 (4.4) .2017נת תלונות הציבור מספר תלונות בנושא במהלך ש

, מועד הדיון הקבלת הבקש ךבמועצה לא מבוצע מעקב אחר תארי .14

בבקשה ומועד הצבת התמרור. כתוצאה מכך לא ניתן לבחון האם 

יום מיום קבלת הבקשה עד  60המועצה עומדת בפרק הזמן של 

 (4.5) להצבת התמרור.

שאושרו על ידי  2017-2016מתוך תשע בקשות לחנית נכים משנת  .15

( 33%שנבדקו על ידי הביקורת, נמצא כי בשלושה מקרים ) המועצה

הדיון התקיים כחמישה חודשים לאחר התאריך שמופיע על גבי 

)יצוין כי מאחר שעל גבי טופס הבקשה אין חותמת הבקשה 

"התקבל" עם תאריך, לא ניתן לדעת האם מדובר בתאריך בו הוגשה 

שהתושב מילא הבקשה בפועל )מרכז הוועדה מסר לביקורת כי יתכן  

מרכז הוועדה מסר  את הטופס והוא נשאר אצלו מספר חודשים(.

היו מקרים בהם התכנסות הוועדה  2017-ו 2016לביקורת כי בשנים 

התעכבה עקב העדר נציג משטרה, אך נכון למועד הביקורת הבעיה 

 (4.5) נפתרה.

המועצה לא הפיצה למגישי הבקשות  למקום חניית  2017עד לשנת  .16

מכתבים המפרטים את החלטות הוועדה. בעקבות   שינכים אי

תלונות שהתקבלו אצל הממונה על תלונות הציבור במועצה, המועצה 

 2017החלה לעדכן את התושבים בכתב. יחד עם זאת, עד לסוף שנת  

 אישיתהמועצה לא נימקה את החלטותיה לאי אישור חניית נכים 

ם חניה צמודה )לדוגמה: עקב אי הגשת כלל המסמכים, עקב קיו

וכד'(. אי מתן תשובה מפורטת למגישי הבקשות יוצר תחושה של אי 

 (4.6) שקיפות בקרב הפונים שלהם לא אושר מקום החניה.



 ועדת תחבורה ותנועה – 2018/1
 

14 
 

חניות הנכים במועצה מאושרות לזמן בלתי מוגבל, וכתוצאה מכך  .17

ישנן חניות נכים אישיות רבות שאושרו על פי התבחינים המקלים 

ינים החדשים לא היו מאושרים, אך שהיו בעבר ושעל פי התבח

 התושבים ממשיכים להנות מהחניה האישית הצמודה לאורך זמן.

(4.7) 

ברוב חניות הנכים ביישוב, מספרי כלי הרכב בפועל שונים ממספרי  .18

כלי הרכב שאושרו ע"י ועדת התנועה, זאת בעיקר מאחר שהנכים 

שלהם. )ישנם אינם מעדכנים את המועצה בעת החלפת כלי הרכב 

מקרים בהם המספרים שעל התמרור תואמים למספר כלי הרכב של 

בעל הנכות מאחר שהתושבים מחליפים את השלט בעצמם, בניגוד 

 ילחוק(. כתוצאה מכך, במועצה אין תמונת מצב עדכנית של מספר

כלי רכב הנכים המאושרים, וקיימת חוסר אחידות בין שלטי חנית 

 (4.8) הנכים השונים.

עצה אינה מקפידה להסיר את הסימונים שעל הכביש בעת ביטול המו .19

חנית הנכים. כתוצאה מכך, למרות שבמקום כבר אין תמרור, נוצר 

הרושם שמדובר בחניית נכים אישית פעילה, וישנם תושבים 

 (4.9)  שמנצלים את המצב והופכים את המקום לחניה אישית שלהם.

לא נוהלו במחלקת הגביה. בתחילת הביקורת נתוני בעלי חנית הנכים   .20

בעקבות בקשת מרכז הוועדה לפני תחילת הביקורת ובעקבות פנית 

מבקר המועצה במסגרת הביקורת, מחלקת הגביה הוסיפה במערכת 

הגביה קוד מעקב מיוחד לניהול פרטי בעלי כלי רכב הנכים, כדי 

שבעת שינוי פרטי התושב במחלקת הגביה תתקבל התראה שיש 

 (4.10) ת הנכים האישית.לבצע שינוי בחני

בסיור שנערך על ידי הביקורת ברחבי היישוב נמצא כי בחניות נכים  .21

הוא ממוקם או לאחר  –רבות התמרור אינו ממוקם במקום הנכון 

חנית הנכים או באמצע. במקרה אחד לא היה כלל תמרור ליד חנית 

 (4.11) הנכים. )מדובר בחלק מהתמרורים(.
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הלי הטיפול בבקשות לקבלת חנית נכה המועצה אינה מפרסמת את נ .22

אישי באתר האינטרנט שלה. באתר המועצה מתפרסם חוק הנכים 

)הלא מעודכן( וטופס בקשה לחנית נכה אישי. לכן, תושבים רבים 

פונים למועצה בבקשה להקצות להם חנית נכה אישי למרות שעל פי 

ה מדיניות המועצה, ניתן לדעת מראש שהם אינם זכאים לכך. כתוצא

מכך קיימת התמרמרות בקרב חלק מהפונים וחלקם אף הגישו 

 (4.12) למבקר המועצה תלונה, כממונה על תלונות הציבור.
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 המלצות   –' ג פרק

 

 ארגון וניהול

לבחון את מיקומו העתידי של הגורם שמרכז את נושא התחבורה  .1

 במועצה )לדוגמה במחלקת הנדסה(.

התנועה במעקב אחר יישום  ועדתשיסייע למרכז  כוח עזרלהקצות  .2

 החלטות הוועדה ובמעקב אחר מקומות חנית הנכים האישיים.

לערוך נהלים כתובים המסדירים את הטיפול בנושא התחבורה  .3

במועצה, כולל וועדות התחבורה והתנועה וחניות נכים אישיות, 

 לרבות הגדרת סמכות ואחריות, אמצעי בקרה, דיווח ופיקוח.

הטמיע מערכת מידע לניהול נושא התחבורה ביישוב, לרבות פעילות ל .4

התנועה, התמרורים והסדרי התנועה; רצוי שלמערכת תהיה  ועדת

 כשהיא תוטמע בעתיד. GISיכולת להתממשק עם מערכת 

 תחבורה ועדת

 ועדתעל המועצה להחליט האם היא מעוניינת בקיומה של  .5

לץ לבטל אותה; במידה התחבורה; במידה שאינה מעוניינת בה מומ

שהיא מעוניינת בוועדה, עליה לוודא שהיא תתכנס לפחות ארבע 

 פעמים בשנת ותדון בנושאים שבאחריותה.

 תנועה ועדת

התנועה ואת חבריה בצורה פורמאלית ולחלק כתבי  ועדתלמנות את  .6

 מינוי לחבריה.

להקפיד לזמן את מבקר המועצה ואת היועצת המשפטית לכלל  .7

 התנועה. ועדתישיבות 

תנועה בסמוך למועד קיום  ועדתלהקפיד על הפצת פרוטוקול  .8

 הישיבה.
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התנועה מסר לביקורת כי "  ועדתבהתייחסותו לטיוטת הדוח, מרכז  .9

עיכוב בפרסום הפרוטוקול נובע ממורכבות הכנת הפרוטוקול הכולל 

תרשימים ומפות ולאחר מכן סבב החתימות של המשטרה ומשרד 

 מתעכב".התחבורה לכן פירסומו 

התנועה ליועצת המשפטית, מבקר  ועדתיש להפיץ את פרוטוקול  .10

 המועצה, למהנדסת המועצה  ולמנכ"ל המועצה )ולמנהל אגף שפ"ע(.

התנועה באתר  ועדתמומלץ שהמועצה תפרסם את פרוטוקולי  .11

)לאחר הוצאת פרטים מזהים על חניות נכים  שלההאינטרנט 

 אישיות(.

על אגף שפ"ע לטפל בהצבת התמרורים מייד עם קבלת פרוטוקול  .12

התנועה; לצורך כך, עליו להחזיק מלאי עמודים/תמרורים  ועדת

 והתקשרות פתוחה מול ספקי תמרורים.

 חניות נכים אישיות

 ישיים.לנהל תיעוד מסודר לכל הבקשות למקומות חניית נכים א .13

לנהל תיק לכל אחד מחניות הנכים האישיות, הכולל את הבקשה ואת  .14

 החלטת הוועדה.

 לנהל טבלה המרכזת את כלל נתוני חניות הנכים האישיות. .15

להקפיד שפרק הזמן מהגשת הבקשה עד להצבת התמרור לא יעלה  .16

 יום כמוגדר בחוק. 60על 

מועד לבצע מעקב אחר מועדי הגשת הבקשה לחניית נכים אישית,  .17

התנועה, מועד הפצת הפרוטוקול ומועד הצבת  ועדתהתכנסות 

התמרור. במסגרת זו, להחתים את טופס הבקשה עם חותמת 

 "התקבל" ותאריך ההגשה בפועל.

לעדכן את התושבים שלהם לא אושרה חניית נכים באמצעות מכתב  .18

 מנומק.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח, מרכז הועדה מסר לביקורת כי " בועדה 

 [  יצאו תשובות כולל סיבת הסירוב".2018חרונה ]מפברואר הא
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חדשות להגביל את תוקף האישור ות באישורי חניות נכים אישי .19

 לחמש שנים.

לפנות לכל בעלי חניות הנכים האישיות שאושר להם מקום חנית  .20

נכים אישי לפני חמש שנים ומעלה כדי שיגישו בקשה מחודשת 

תהיה על פי  המחודשת הבדיקהכאשר  –לחניית נכים אישית 

 התבחינים החדשים.

להוסיף לטופס הבקשה לקבלת חנית נכים אישית הצהרה של  .21

המבקש שהוא מתחייב להודיע על כל שינוי בסטטוס שלו, לרבות 

 החלפת כלי הרכב.

להוציא מכתב לכלל התושבים שאושרו להם חניית נכים אישית,  .22

טוס שלהם, לרבות שעליהם לעדכן את המועצה על כל שינוי בסט

 תוך פרק זמן מוגדר. –החלפת כלי רכב 

פיקוח העירוני לוודא ה לאחר שניתן לתושבים זמן להיערך, על .23

שמספרי כלי הרכב שחונים בחניות הנכים האישיות תואמים 

למספרים המאושרים על ידי הוועדה, ובמקרים של אי התאמה 

 לרשום דוח.

 שבוטלו. ותת נכים אישילהקפיד למחוק את כלל הסימונים של חניו .24

 להקפיד על מעקב אחר חנית הנכים באמצעות מערכת הגביה. .25

להורות לאגף שפ"ע לתקן את מיקומם של כלל תמרורי חניות הנכים  .26

 האישיות שאינן ממוקמות בצורה נכונה.

לפרסם באתר האינטרנט של המועצה הוראות החוק ומדיניות ונוהל  .27

שמידע זה יהיה זמין לכלל פניה לקבלת חניית נכה אישית, כך 

התושבים והם יוכלו לבחון בעצמם האם יש טעם לפנות למועצה, וכך 

  לחסוך מעצמם עיסוק מיותר בנושא.
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 ממצאיםה  פירוט -ד'  פרק

 

 ארגון וניהול .1

 

 כללי .1.1

יהיה מיטבי, חשוב שיתקיימו  ביישוב כדי שהטיפול בנושא התחבורה

נהלי ו, מדיניות מתאים מנגנוני ניהול ובקרה הכוללים מבנה ארגוני

 בתהליכים.עבודה כתובים ומערכות מידע שתומכות 

 

 ריכוז הטיפול בנושא התחבורה במועצה .1.2

כל תחום פעילות אחר ברשות מקומית, חשוב שבתחום התחבורה בכמו 

נושא התחבורה במועצה יהיה בעל תפקיד מוגדר שמרכז את הנושא. 

ראש המועצה )שכפוף לראש המועצה( אשר מבצע את  עוזר אצל מרוכז

. יצוין כי הוא מבצע את התפקיד םהאחרי ויהתפקיד בנוסף על תפקיד

 ללא שירותי משרד. לבד

ידול המואץ של הישוב אשר מביא לגידול בהיקף הפעילות לאור הג

בנושא התחבורה, יש מקום לבחון הכפפת הנושא לאחד 

כמו כן, מומלץ להקצות למרכז הוועדה,   ;האגפים/מחלקות של המועצה

מעקב בשיסייע במעקב ובקרה אחר יישום החלטות הוועדה וכוח עזר 

 אחר חניות הנכים.

ועצה כבישים רבים וצפויים להתווסף בשנים האחרונות התווספו למ

למקומות חנית כבישים נוספים; כמו כן, קיים גידול במספר הבקשות 

 , וכתוצאה ממגמות אלה, גידול בצורך לכנס את הוועדות.נכים אישיים
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 נהלי עבודה .1.3

יתבססו  ןת שלהיוחשוב שהפעילו ,מיטביתכדי שהוועדות יפעלו בצורה 

אשר מגדירים סמכות ואחריות, מנגנוני בקרה  על נהלי עבודה כתובים

 וכד'.

 נמצא כי במועצה לא קיימים נהלי עבודה כתובים המסדירים את

 ביישוב. נושא התחבורההטיפול ב

 ועדתבנושא  העתק של "המדריך לנבחר"    ישנואצל מרכז הוועדה  יצוין כי  

קורת מבהירה כי, למרות שהופץ ע"י משרד הפנים. הביהתחבורה 

, הוא חברי הוועדהאצל ו שחשוב שמסמך זה ימצא אצל מרכז הוועדה

שמפרט את תהליכי העבודה לכלל הגורמים כתוב מחליף נוהל  אינו

 המעורבים במועצה.

התנועה משתתף יועץ  ועדתמרכז הוועדה מסר לביקורת כי בישיבות 

תנועה שבקיא בכללי הרגולציה. הביקורת מעירה כי היועץ אינו מחליף 

 נהלי עבודה כתובים.ל

יצוין כי בעקבות הביקורת נערכת עבודה להכנת נהלים בנושא הקצאת 

 התנועה. ועדתעל ידי היועצת המשפטית ומרכז  ,ותחניות נכים אישי

 

 מערכות מידע .1.4

 לנהל את נושא התחבורה, בדגש לתמרורים,י רצו ,גידול היישובלאור 

מערכת באמצעות לניהול תמרורים ות באמצעות מערכת מידע ייעודי

GIS. 

אינו  ,התנועה והסדרי התנועה ועדתנושא התחבורה ביישוב, לרבות 

מנוהל באמצעות מערכת מידע כלשהיא; בפועל קיימת תלות בזכרונו  

 של עוזר ראש המועצה.
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 התחבורה ועדת .2

 

 כללי .2.1

תחבורה אשר תדון בנושאי תחבורה   ועדתרשות מקומית רשאית להקים  

 יש לכנס אותה, הוועדהשהמועצה החליטה על הקמת  במידהביישוב. 

לדון בסוגיות במסגרתה ו בשנה(פחות ארבע פעמים לבאופן תדיר )

 שקשורות לנושא החבורה ביישוב.

רשאית לקבוע את הרכב הוועדה בהתאם לצרכיה מקומית כל רשות 

ולמבחר האנשים העומדים לרשותה, כאשר עדיפים אנשים שהם 

 25%מומחים בנושאי התחבורה השונים. במועצה מקומית, לפחות 

פתח סיעתי( והשאר נציגי יהיו חברי מועצה )על פי ממחברי הוועדה 

 .5ציבור )גם על פי מפתח סיעתי(. יו"ר הוועדה הוא אחד מחברי המועצה

מורכבת  2014אושרה על ידי המליאה בשנת ש במועצה התחבורה ועדת

. (33%) ושני נציגי ציבור (67%) ארבעה חברי מועצה -שישה חברים מ

 המקומי.הוועדה בראשות ראש המועצה שהוא גם רשות התמרור 

 

 התחבורה ועדתהתכנסות  .2.2

כדי שוועדת התחבורה תקדם את הנושאים שבאחריותה, עליה להתכנס 

 בנושאי התחבורה. לדיון לפחות ארבע פעמים בשנה 

 2014התחבורה לעולם לא התכנסה מאז שהוקמה בשנת    ועדתנמצא כי  

ייזום שיפורים בהסדרי כגון )ולעולם לא דנה בנושאים שבאחריותה 

, מיקום תחנות אוטובוסדיון בנושא  ,  התקנת חוקי עזר,  ביישוב  התנועה

 

 

 22פרק    –עבודת הוועדות ברשות המקומית    –חלק ד'    –  2013  –מדריך לנבחרי ציבור    5
 .1סעיף  –ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תמרור  –
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פעולות הסברה על בטיחות בדרכים  –מאבק בתאונות דרכים 

 .(ועוד לקשישים, תלמידי בתי ספר

על רשות, לאחר שמחליטים  ועדתלמרות שוועדת התחבורה היא 

לפחות ארבע פעמים בשנה כפי שנדרש מכל  יש לכנס אותה, הקמתה

 במועצה.הוועדות 
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 התנועה ועדת .3

 

 כללי .3.1

שהיא ועדה המורכבת   ,תנועה  ועדת  להקיםנהוג    רבות  ברשויות מקומיות

כדי לדון בנושאי תנועה ברשות המקומית. בוועדה  מקצועיים,גורמים מ

שאחראי לרכז את הנושא, נציג המקומית בד"כ חברים נציג הרשות 

נציג המשטרה(, יועץ עץ עם יהמשטרה )מאחר שעל פי החוק נדרש להתי

וגורמים נוספים  ,תנועה שהוא מומחה בנושא התנועה ומכיר את החוק

. במקרים בהם מדובר בשינויים שאינם שקשורים לנושא התחבורה

ם נציג משרד ג לוועדה בסמכותו של הרשות המקומית, מצרפים

 )מדובר במקרים חריגים(. חבורהתה

לדון בשינויים בתנועה  התנועה מתכנסת מספר פעמים בשנה כדי ועדת

יועץ התנועה   ,לאחר הישיבות  .אישיותובחניות נכים, לרבות חניות נכים  

 .(על פי הצורך)  נציג המשטרה ומשרד התחבורה  מכין פרוטוקול לחתימת

 

 תנועה ועדתמינוי  .3.2

בצורה  וועדות המועצה ימונו על ידי המליאהחברי מקובל שכל 

 .פורמאלית

 תנועה אשר מורכבת מהחברים הבאים: ועדתבמועצה פועלת 

 סגן ראש המועצה  –יו"ר הוועדה  .א

 ע' ר' המועצה  –מרכז הוועדה  .ב

)כשדנים בנושאים שמחייבים אישור משרד   נציג משרד התחבורה .ג
 התחבורה(.

 מנהלת השיטור העירוני( בעת הביקורת) נציג המשטרה .ד

 המועסק ע"י המועצה יועץ תנועה .ה

 נציג ציבור  .ו
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מבלי שהתקבלה החלטה פועלת של המועצה  המקצועית התנועה ועדת

הרכבה. כמו כן, לא חולקו כתבי מינוי לחברי על ו רשמית על הקמתה

 הוועדה. 

 

 התנועה ועדתישיבות זימון מבקר ויועצת משפטית ל .3.3

התנועה מוזמנות על ידי מזכירת ראש המועצה/מזכירת  ועדתישיבות 

לכלל של המועצה את המבקר ואת היועצת המשפטית  נדרש לזמןהמנכ"ל. 

 הוועדות. הם ישתתפו בישיבות לפי העניין.ישיבות 

 1997-(  תשנ"ז3המצאת מידע למבקר צו )מס' 

נוכח בכל .  )ה(  לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות  ה145

ישיבה של מליאת המועצה או של כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו 

של גוף מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו 

 של המבקר.

 1975-חוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, תשל"ו

להיות )ג(   לצורך ביצוע תפקידו יוזמן היועץ המשפטי ויהיה רשאי   . 6

נוכח בכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית או כל ועדה מוועדותיה, 

בין בעצמו ובין באמצעות עובד אחר של הלשכה המשפטית, ותינתן לו 

 הזדמנות לתת את חוות דעתו, בעל פה או בכתב, לפני קבלת כל החלטה.

מבקר את לכלל הוועדות את היועצת המשפטית ולזמן נדרש שלמרות 

. ועדת התנועה  המועצה, עד לעריכת הביקורת שניהם לא זומנו לישיבות

ואת יצוין כי עקב הערת הביקורת, הוועדה החלה לזמן את המבקר 

 לישיבות.היועצת המשפטית 

 

 מועד הפצת הפרוטוקול  .3.4

קרוב למועד קיום הישיבה כדי התנועה    ועדתפרוטוקול  חשוב להפיץ את  

י שניתן להוציא לפועל את שהגורמים השונים יאשרו אותו וכד

 ההחלטות.



 ועדת תחבורה ותנועה – 2018/1
 

25 
 

להפצת   עד  התנועה  ועדתממועד התכנסות  נמצא כי לעיתים עובר זמן רב  

טרם הופץ הפרוטוקול של  8.4.2018 -נכון ל ,הפרוטוקול. לדוגמה

)חודשיים(. המשמעות היא  2018הישיבה שהתקיימה בפברואר 

 החלטות הוועדה מתעכב.יישום ש

התנועה,   יועץקורת כי הפרוטוקול נערך ע"י  המועצה מסר לבי  ראש  עוזר

)העסקת  התקשרות בתוקף עם יועץ תנועה. ובעת הביקורת לא הייתה

הרכש על בסיס הצעות שמובאות אליה   ועדתבאישור    תיועץ תנועה מותנ

 על ידי מהנדסת המועצה(. 

 

 פרסום הפרוטוקול .3.5

מבקר המועצה, לליועץ המשפטי,  יופץהתנועה  ועדתחשוב שפרוטוקול 

כמו כן, רשויות  למנכ"ל ולמהנדסת המועצה כדי שיהיו מעודכנים.

מקומיות שחשובה להן השקיפות למול הציבור הרחב מפרסמות את 

 הרשות.האינטרנט של הפרוטוקולים באתר 

הוא אינו  ;התנועה בלבד ועדתהתנועה מופץ לחברי  ועדתפרוטוקול 

 ולמנכ"ל  , למהנדסת המועצה, למבקר המועצהמופץ ליועצת המשפטית

)מרכז הוועדה מסר לביקורת שכשמדובר  .)ולמנהל אגף שפ"ע(

הפרוטוקול מועבר לעובד מחלקת  –בהחלטות שקשורות לתשתיות 

 ההנדסה שאחראי ליישום ההחלטה(.

באתר  התנועה ועדתהמועצה אינה מפרסמת את פרוטוקולי כמו כן, 

 , דבר שפוגע בשקיפות למול הציבור.האינטרנט שלה
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 השתתפות משקיף חיצוני  .3.6

כמשקיף תושב היישוב התנועה  ועדתכחבר במועצה הוחלט לצרף 

 חיצוני.

ת נכים קיימת סוגיה של צנעת הפרט והביקורת מעירה כי בדיון על חני

ועלים )במיוחד מאחר שפ אין ערך מוסף לחלק זה של הדיוןלמשקיף ו

 .על פי חוק(

בעקבות הערת הביקורת, הוחלט שהמשקיף לא משתתף בחלק יצוין כי  

 של הישיבה שדנה בחניות נכים.

 

 התנועה ועדתיישום החלטות  .3.7

התנועה, המאושר על ידי כלל הגורמים  ועדתלאחר שפרוטוקול 

להציב  –לפועל  את החלטותיהנדרש להוציא  ץמופ ,הרלוונטיים

 כבישים ומדרכות וכד'. תמרורים, לצבוע

 בנושא מחלקת התחזוקהקר המועצה  בשל במביקורת  השצוין בדוח  כפי  

טיפול בהצבת תמרורים ל, במועצה לא קיים פתרון ממוסד    2017משנת  

 וניהול מלאי התמרורים.

מרכז הוועדה מטפל נושא, לעיתים קרובות ליצוין כי עקב העדר פתרון 

 למרות שזה לא תפקידו.ור התמרבנושא 
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 אישיות חניות נכים .4

 

 כללי .4.1

נכים ה אישיים לחנימקומות    הואהתנועה    ועדתאחד הנושאים בהם דנה  

 ניםילמקום העבודה/מגורים של נכה ושמשורי יםשצמוד החנימקומות )

 (.םילכלי רכב ספציפי

אחרון וח חניות הנכים לפי תאריך עדכון את פיל ההטבלה שלהן מציג

 (:2017)נכון לסוף 

 מספר חניות שנת עדכון מס"ד
 נכים שאושרו

1 2017 7 

2 2016 9 

3 2015 5 

4 2014 11 

5 2013 - 

6 2012 3 

7 2011 3 

8 2007-2010 - 

9 2006 2 

10 2005 2 

 3 ומטה 2004 11

 6 ידועלא  12

 51 סה"כ 13

 

קיים גידול במספר  2014החל משנת ניתן לראות כי  שלעיל מהטבלה

 .ביישוב האישיות חניות הנכים

אושרו גם , טרם השינוי במדיניות,  2016 שנת אמצעלעד יצוין כי 

 2016החל מאמצע שנת  חניה צמודה.בעלי נכים לאישיים  החנימקומות 
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המועצה אינה מאשרת חניות נכים למי שיש לו חניה צמודה, אלא אם 

 עם מעלון.מדובר בכלי רכב 

 

 אישיות תיקי חניות נכים .4.2

קיימת חשיבות לנהל הפונים לקבלת חניות נכים, עם הגידול במספר 

תיק  - שאושרהחנית נכים ולכל  לחנית נכים צמודה בקשהלכל  תיעוד

 אשר כולל את כלל המסמכים שקשורים לבקשה ולאישור חנית הנכים

 .בפרטיםהשוטפים האישית ולעדכונים 

הכוללים את כלל  פיזיים ה לא מנוהלים תיקיםנמצא כי במועצ

תויקים מ; המסמכים חניות הנכיםכל אחת מהחומרים אודות 

 . ללא תיקים(2016)משנת  שמרדפים לפי מועד התכנסות הוועדהב

קושי לאתר חומר היסטורי בנוגע לאישור חניות  קיים, מסודרים

 הנכים.

 

 בטבלהת הנכים וריכוז נתוני חני .4.3

יש צורך בניהול טבלה   ,האישיות  נכיםהכדי להקל על המעקב אחר חניות  

הטבלה  ;נתוני החניות )רצוי באמצעות תכנה ייעודית( המרכזת את

חניה  החניה, כתובת, האם קיימתמקום נתונים כגון: שם בעל  תכלול

 צמודה, מועד אישור חנית הנכים ועוד.

חניות את כלל נתוני הכוללת טבלה מרכזת  בעת הביקורת לא הייתה

כגון שם משפחה, שם פרטי, כתובת, סוג הנכות )האם   האישיות  הנכים

מקום (, האם קיימת חניה צמודה, סיבת אישור כלי רכב עם מעלון

הביקורת יחד עם מרכז הוועדה הכינו טבלה הכוללת את  וכד'. החניה

  עיקר נתוני חניות הנכים.
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 תבחינים לאישור חנית נכים .4.4

תהיה תחושה של שקיפות, קיימת חשיבות לקיום בקרב התושבים  כדי ש

בנושא הקצאת חניות ברורים, שקופים וידועים )קריטריונים( תבחינים 

 .ותנכים אישי

הקיימת במהלך הביקורת היא לאשר חניות נכים על בסיס המדיניות 

 הקריטריונים המוגדרים בחוק בלבד.

יש חניה פרטית נגישה, הוא אינו זכאי  בהתאם לחוק, במידה שלנכה

)במידה שיש לו חניה צמודה שאינה  במקום ציבורי. למקום חניה אישי

 – יותרשמחייב מרחב גדול  לדוגמה לנכה עם כיסא גלגלים – לונגישה 

 צמודה(.אישית אזי מאשרים חנית נכים 

בקשה על גבי טופס  למועצה להגיש נדרש נכה אישיחניית מי שמבקש 

את הפרטים הבאים: שם בטופס לרשום  עליו ;""בקשה לחניית נכה

משפחה, שם פרטי, ת.ז., מספר רכב, כתובת מגורים/עבודה, אחוזי נכות, 

הריני נדרש לחתום לאחר הכתב "נימוק לבקשה. בתחתית הדף הוא 

 .מאשר את נכונות הפרטים שמסרתי בחתימתי"

 :לטופס הוא נדרש לצרף

 אישור אחוזי נכות )אישור מביטוח לאומי או מגורם אחר( .א

 צילום תעודת זהות עם הכתובת בה מבוקשת החניה .ב

 צילום משולש נכים ]תג נכה[ .ג

 צילום רישיון רכב .ד

ניה של הקבלן ותמונות מקום צירוף תשריט הח  –ה  יאם לבניין חנ .ה

 ה לאחרונה[פהחניה ]זו תוספת חדשה אשר התווס

היו מקלים  להקצאת חניות נכים אישיות הקריטריונים 2016עד לשנת 

שהוקצתה ישנם נכים עם חניה פרטית ביישוב יותר, וכתוצאה מכך 

אישית ברחוב )מתחם ציבורי(. להערכת הביקורת  ת נכיםחני להם

. הנ"ל מכלל החניות( 40%-מסוג זה )כ ומות חניהמק 20 -מדובר בכ
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מספר  הוגשו לממונה על תלונות הציבורוכתוצאה  ,יוצר חוסר שיוויון

 .2017תלונות בנושא במהלך שנת 

. להלן תוצאות 2017הביקורת בחנה מספר בקשות לחניות נכים בשנים 

 :הבדיקה

מספר  תאריך הישיבה מס"ד

ות  קשב

 שאושרו

מספר 

בקשות 

שלא 

 אושרו

סה"כ 

 בקשות

1 9.8.2016 4 (40%) 6 (60%) 10 

2 12.2.2017 )*( 3 (25%) 9 (75%) 12 

3 7.11.2017 2 (17%) 10 (83%) 12 

 34 (74%) 25 (26%) 9 סה"כ 4

 אושרו.ש)*( בנוסף היו שתי בקשות להחלפת מספר כלי רכב 

 

נמצא כי בפועל אושרו כרבע מהבקשות לחניות  ,על פי הפרוטוקולים

נכים, כאשר הסיבות המרכזיות לאי אישור היו: אי הגשת כלל 

 צמודה.נגישה המסמכים הנדרשים או קיום חניה 

בעיקר בשכונות בהן אין חניות צמודות   ממוקמותחניות הנכים שאושרו  

גלים כיסא הגלאו שמדובר ברכב מעלון בו צריך מרווח כדי להוריד את 

 דבר שלא קיים ברוב החניות הפרטיות. – מכלי הרכב

 הביקורת התרשמה כי קיימת עקביות באישור החניות.
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 פרק הזמן מהפניה לוועדה עד לדיון על הבקשה .4.5

)במידה   יום מהגשת הבקשה  60החוק קובע שיש להציב את התמרור תוך  

הגשת  ממועדזמן ה. הביקורת ביקשה לבחון את פרק שהתמרור אושר(

 בקשה עד להצבת התמרור.

מועד , ההבקש קבלת ךמעקב אחר תארי מבוצעלא במועצה נמצא כי 

כתוצאה מכך לא ניתן לבחון האם דיון בבקשה ומועד הצבת התמרור. ה

יום מיום קבלת הבקשה עד להצבת  60זמן של ההמועצה עומדת בפרק 

 התמרור.

שאושרו על ידי  2017-2016מתוך תשע בקשות לחנית נכים משנת 

( 67%, נמצא כי בשישה מקרים )הביקורתעל ידי  שנבדקוהמועצה 

הדיון בבקשה התקיים תוך חודש ממועד הגשת הבקשה, אך בשלושה 

( הדיון התקיים כחמישה חודשים לאחר התאריך שמופיע 33%מקרים )

גבי טופס הבקשה אין חותמת  על גבי הבקשה )יצוין כי מאחר שעל

"התקבל" עם תאריך, לא ניתן לדעת האם מדובר בתאריך בו הוגשה  

הבקשה בפועל )מרכז הוועדה מסר לביקורת כי יתכן שהתושב מילא 

 את הטופס והוא נשאר אצלו מספר חודשים(.

היו מקרים בהם  2017-ו 2016מרכז הוועדה מסר לביקורת כי בשנים 

בה עקב העדר נציג משטרה, אך נכון למועד התכנסות הוועדה התעכ

 הביקורת הבעיה נפתרה.

 נספח ב'.  ראו לבדיקת חניות הנכים האישיות ליתר פירוט

 

 בנושא חנית הנכים ההחלטהאי עדכון תושבים בכתב על  .4.6

על   את מגישי הבקשות לחנית נכיםכחלק מהשירות לתושב, חשוב לעדכן  

לספק הסבר לא אושר,    וקששמקום החניה המבהחלטת הוועדה, ובמידה  

 אישור.הלאי  בכתב

מקום הקצאת למגישי הבקשות להמועצה לא הפיצה  2017לשנת עד 

בעקבות   הוועדה. ותהחלט המפרטים את יםמכתבחניית נכים אישי 



 ועדת תחבורה ותנועה – 2018/1
 

32 
 

תלונות הציבור במועצה, המועצה על תלונות שהתקבלו אצל הממונה 

  בכתב. החלה לעדכן את התושבים

המועצה לא נימקה את החלטותיה  2017 יחד עם זאת, עד לסוף שנת 

צמודה )לדוגמה: עקב אי הגשת כלל אישית לאי אישור חניית נכים 

 . אי מתן תשובה מפורטתחניה צמודה וכד'(קיום המסמכים, עקב 

יוצר תחושה של אי שקיפות בקרב הפונים שלהם לא   למגישי הבקשות

 . אושר מקום החניה

יודע על כך מאחר שהוא רואה  בד"כ מי שאושר לו חניית נכים יצוין כי

מוצב ליד הבית שלו. יחד עם זאת,  עם מספר כלי הרכב שלו שהתמרור

 לתושב. בכתב תשובההמועצה תוציא מומלץ שגם במקרים אלה 

 

 לפרק זמן מוגדר האישית חנית הנכיםאישור אי הגבלת  .4.7

שינויים בסטטוס הנכה  יתכנו ,מאושרת האישית לאחר שחניית הנכים

כגון: החלפת כלי רכב, פג תוקף תג הנכה, מעבר דירה וכד'. לכן קיים 

 הגבלתצורך לבצע מעקב אחר חניות הנכים. אחד מאמצעי המעקב הוא 

ובתום התקופה לחייב הגשת בקשה  ,מוגדרתוקף האישור למספר שנים 

 מחודשת.

אישית לפרק הת הנכים רשויות מקומיות שמגבילות את אישור חני ישנן

להגיש פניה חדשה   התושבת את  וומחייב  שניםחמש  לזמן מוגדר, לדוגמה  

הרשות המקומית יכולה לבחון את הבקשה לקראת תום התקופה; 

 מחדש.

חניות הנכים במועצה מאושרות לזמן בלתי מוגבל, וכתוצאה מכך ישנן 

יו חניות נכים אישיות רבות שאושרו על פי התבחינים המקלים שה

בעבר ושעל פי התבחינים החדשים לא היו מאושרים, אך התושבים 

 ממשיכים להנות מהחניה האישית הצמודה לאורך זמן.
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 הרכב שמורשים לחנות בחנית הנכיםכלי אי עדכון מספרי  .4.8

 ביישוב כדי לבדוק את חניות הנכים האישיות, 6הביקורת כהשערמסיור 

 יםשונבפועל כלי הרכב  יביישוב, מספרברוב חניות הנכים נמצא כי 

מאחר בעיקר , זאת התנועה ועדתע"י  שאושרוכלי הרכב  יממספר

 .שלהם רכבהשהנכים אינם מעדכנים את המועצה בעת החלפת כלי 

תואמים למספר כלי הרכב   התמרורשעל    המספרים  )ישנם מקרים בהם

וד בניג ,מאחר שהתושבים מחליפים את השלט בעצמםשל בעל הנכות 

כלי  יכתוצאה מכך, במועצה אין תמונת מצב עדכנית של מספר .לחוק(

וקיימת חוסר אחידות בין שלטי חנית הנכים  ,רכב הנכים המאושרים

 השונים.

 

 אי מחיקת סימונים בכבישים לאחר הסרת תמרור חנית הנכים .4.9

המועצה אינה מקפידה להסיר את הסימונים שעל הכביש בעת כי    נמצא

הנכים. כתוצאה מכך, למרות שבמקום כבר אין תמרור, ביטול חנית 

נוצר הרושם שמדובר בחניית נכים אישית פעילה, וישנם תושבים 

 שמנצלים את המצב והופכים את המקום לחניה אישית שלהם.

 

 במחלקת הגביה האישיות ת הנכיםובעלי חני נתוני אי ניהול .4.10

ת הגביה כדי במחלק תות הנכים האישיופרטי בעלי חנירצוי לנהל את 

כשתושב שהוקצה לו חנית נכים אישית שהמועצה תדע בעוד מועד 

 מפסיק להיות זקוק לחניית הנכים.

בתחילת הביקורת נתוני בעלי חנית הנכים לא נוהלו במחלקת הגביה. 

פנית בעקבות בקשת מרכז הוועדה לפני תחילת הביקורת ו בעקבות

סיפה במערכת , מחלקת הגביה הומבקר המועצה במסגרת הביקורת

 

 

התנועה וחלק באופן  ועדתחלקי מהסיורים נערכו עם מנהל הפיקוח וחלק עם מרכז  6
 עצמאי.
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כדי שבעת  ,לניהול פרטי בעלי כלי רכב הנכים מיוחד קוד מעקבהגביה 

שינוי פרטי התושב במחלקת הגביה תתקבל התראה שיש לבצע שינוי 

 בחנית הנכים האישית.

 

 תמרורים שאינם ממוקמים בצורה נכונה .4.11

מעבר לסימון חנית הנכים על הכביש, נדרש להציב תמרור של חנית 

 (.התמרוראחרי  על הכביש הוא    . )הסימוןוהחניה עצממקום  הנכים לפני  

 נכים סיור שנערך על ידי הביקורת ברחבי היישוב נמצא כי בחניותב

הוא ממוקם או לאחר חנית  –רבות התמרור אינו ממוקם במקום הנכון 

  במקרה אחד לא היה כלל תמרור ליד חנית הנכים. הנכים או באמצע.

 

 המועצההאינטרנט של ם באתר פרסום מידע על חניות נכי .4.12

 תאישיכדי שתושבים שמעוניינים לפנות למועצה לצורך קבלת חנית נכה  

מדיניות המועצה בנושא, חשוב שמידע זה ויכירו את    הםזכויותי  את  וידע

יהיה זמין באתר האינטרנט של המועצה. ברשויות מקומיות רבות 

החוק באתר בקשה ואת המפרסמים את מדיניות אישור החניות, טפסי 

 האינטרנט. 

באתר מידע   מפורסם  ,הם ונס ציונהובחלק מהרשויות המקומיות, כגון ש

בנושא נהלי הבקשה לחניית נכים. להלן ציטוטים מהנהלים של מ.מ. 

 הם ועיריית נס ציונה:וש

 עיריית נס ציונה    מ.מ. שהם       הנושא מס"ד
 מטרת  1

 הנוהל
לקבוע הליך אחיד 

להקצאת ושקוף 
חנייה שמורה לנכה 
 ליד מקום המגורים.

 .אין התייחסות

ועדת תנועה,  אחריות 2
תחבורה ותמרור של 
המועצה היא הגוף 
המאשר הקצאת 

ה כחניה שמורה לנ
 ליד מגוריו.

..וועדת .הסמכות 
התמרור העירוני, אשר 
מתכנסת אחת למספר 

 חודשים.
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 עיריית נס ציונה    מ.מ. שהם       הנושא מס"ד
ההקצאה  • תנאי סף 3

מותנית במצאי 
באזור החניה 

מגוריו של 
 הנכה.

ההקצאה  •
מותנית 

בחתימת 
המבקש על 

ההצהרה 
המופיעה בגוף 

 טופס הבקשה.

 משולב עם התבחינים.

  תוקף 4
 הבקשה

הקצאה שתאושר 
תהיה תקפה למשך 

שנים מיום  5
 ההנפקה.

 אין התייחסות.

הנכה הוא בעל  • תבחינים 5
 תו נכה על שמו.

לנכה מוגבלות  •
מוכחת 

בגיבוי בניידות 
מסמך מטעם 
ועדה רפואית 
ממשלתית או 
 המוסד לבט"ל.

לנכה נכות  •
גפיים 

תחתונות מ 
 ומעלה. 60%

ברשות הנכה  •
אין חניה 

 פרטית.

ומקרה והרכב  •
אינו בבעלות 

על  –המבקש 
הרכב לשמש 
את הנכה 
באופן אישי 

 ובדרך קבע.

אם ברשות  •
הנכה חניה 

בהתאם לתקנות 
התעבורה, ניתן 
להקצות מקום חניה 
שמור לנכה המרותק 
לכסא כלגלים )נכה 
משותק רגליים( בעל 

. לנכים 100%נכות 
-אשר נכותם מתחת ל

, 60% -ומעל ל 100%
ניתן להקצות מקום 
חניה שמור אחד בלבד 
ליד הבית, או ליד 
מקום העבדוה, כל זאת 
בתנאי שלנכה יש תו 

 של עגלת נכים.
ם חניה שמור ליד מקו

ינתן בתנאי יהבית 
שאין ברשות הנכה 
חניה פרטית במגרש 
ביתו, או חניה פרטית 

 –הרשומה בטאבו 
 בבית משותף.
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 עיריית נס ציונה    מ.מ. שהם       הנושא מס"ד
פרטית אך 
אינה מאפשרת 
שימוש ראוי 

 לצורכי הנכה.
 הגשת  6

 בקשה
על הנכה לפנות 
בכתב ע"ג טופס 
רשמי של המועצה 

 ולצרף:

ילום תו נכה צ •
בתוקף מטעם 

משרד 
 התחבורה.

אישור רפואי  •
מטעם ועדה 

רפואית 
ממשלתית או 

מהמוסד 
לבט"ל המעיד 
על דרגת הנכות 

 וסוגו.

צילום רישיון  •
 רכב.

צילום רישיון  •
נהיגה )אם 
הנכה נוהג 

 בעצמו(
צילום ת.ז.  •

 וספח.
צילום חוזה  •

שכירות )האם 
הנכה אינו 

 .תושב היישוב(

 לפניה יש לצרף:

דף תצהיר בו  •
מולאו כל 

הפרטים 
 הנדרשים.

מסמכים רפואיים  •
המעידים על אחוז 
וסוג הנכות של 

 המבקש.
תו נכה עליו מצוין  •

 מס' רכב הנכה.

צילום רישיון בעל  •
 הרכב.

טופס פניה  •
לוועדת תנועה 
מקומית לבקשת 

 חניית נכים.
  
 

בטופס הבקשה  הצהרה 7
קיימת הצהרה 

 כלהלן:
הריני מצהיר/ה 
בזאת כי הנני 
מתגורר/ת בכתובת 
הנ"ל ואיני שוהה 
במוסד כלשהו. אין 

מקום חניה  ברשותי

קיים תצהיר עליו צריך 
להחתים עו"ד. התצהיר 
כולל בין היתר את 

 הסעיפים הבאים:
פרטים אישיים  •

 לרבות כתובת.
 מספר כלי רכב. •
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 עיריית נס ציונה    מ.מ. שהם       הנושא מס"ד
פרטי המתאים 

 לצרכי כנכה.
החניה תשמש 
לצרכי כנכה ולא 

 לצרכי אחרים.
הנני מתחייב/ת 
להודיע לכם על כל 
שינוי בשימוש 
במקום שיוקצה לי 
)החלפת רכב, שינוי 
מקום מגורים, 

ב שינוי במצ
 יאותי וכו'(.רב

אם וכאשר לא 
אזדקק למקום 
החניה אני או בני 
משפחתי מתחייבים 

 להודיע על כך מיד.
 
 
 

האם מטרת החניה  •
היא 

 מגורים/עבודה.
התחייבות לא  •

מסור את הזכות 
 לאחר.

להודיע על כל שינוי  •
 בהצהרה.

 הודעה  8
 למבקש

הודעה בדבר 
החלטת הוועדה 
תשלח למבקש 
בכתב עד שבועיים 
מיום קבלת 

 ההחלטה.

תשובה מועבר בכתב 
לא נקבע פרק  –לפונה 

 זמן להעברת תנועה.

אם נדחתה הבקשה,  ערעור 9
רשאי המבקש 
להגיש ערעור 
 מנומק, בכתב ...

הערעור יידון בפני 
ועדת ערעורים. 
החלטתה של ועדת 
הערעורים תובא 
לאישור ועדת תנועה 
תחבורה ותמרור 
בישיבת הוועדה 

 הסמוכה.
עדת ערעורים ובו

חברים מהנדס 
המועצה, יועץ 
התנועה של 

 אין התייחסות.
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 עיריית נס ציונה    מ.מ. שהם       הנושא מס"ד
המועצה ושני נציגי 
ציבור חברי ועדת 
תחבורה תנועה 
ותמרור אותם ימנה 
יו"ר ועדת 

תחבורה, תנועה ה
 ותמרור.

 

המועצה אינה מפרסמת את נהלי הטיפול בבקשות לקבלת חנית נכה 

באתר המועצה מתפרסם חוק הנכים . שלה באתר האינטרנט תאישי

רבים  תושבים לכן,. תאישילא מעודכן( וטופס בקשה לחנית נכה ה)

למרות שעל פי  תאישי חנית נכה למועצה בבקשה להקצות להםפונים 

. כתוצאה לכךזכאים  אינםמדיניות המועצה, ניתן לדעת מראש שהם 

למבקר  הגישומכך קיימת התמרמרות בקרב חלק מהפונים וחלקם אף 

 .הציבורהמועצה תלונה, כממונה על תלונות 

 הצעת נוהל בנושא.היועצת המשפטית הכינה יצוין כי במהלך הביקורת 
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 סיכום ומסקנות .5

התנועה ואת הטיפול  ועדת ,התחבורה ועדתה את פעילות הביקורת בחנ

 במועצה )עקב תלונות שהתקבלו בנושא(. האישיות בחניות הנכים

המועצה, בנוסף על תפקידיו   עוזר ראשריכוז נושא התחבורה נמצא אצל  

גידול בפעילותה בתחום האחרים. לאור הגידול ביישוב וכתוצאה מכך 

בנושא  הקשור לטיפולנה הארגוני יש מקום לבחון את המב ,התחבורה

 התחבורה במועצה.

 במועצה חסרים כלים ניהוליים לטיפול בפעילות וועדות התחבורה

נהלי עבודה, תיעוד ומערכות מידע שתומכות על , בדגש והתנועה

 בתהליך. 

לדון בסוגיות תחבורה  שאמורהתחבורה  ועדתלמרות שבמועצה מונתה 

ביישוב, לרבות נושא הבטיחות בדרכים, ועדה זו לעולם לא התכנסה. 

תנועה מקצועית אשר מתכנסת מספר פעמים בשנה   ועדתבמועצה פועלת  

כדי לדון בהסדרי תנועה וחניות נכים. ועדה זו לא מונתה בצורה 

 פורמאלית.

 ,התנועה תועדיועצת המשפטית לא זומנו לישיבות המבקר המועצה ו

שאמורים  במועצהלגורמים מקצועיים  והוועדה לא הופצ יופרוטוקול

כמו כגון מנכ"ל המועצה ומהנדסת המועצה.  ,להיות מעודכנים בנושא

שלה.  האינטרנט כן, המועצה אינה מפרסמת את הפרוטוקול באתר

 פצת הפרוטוקול. לההתכנסות הוועדה עד ממועד לעיתים עובר זמן רב 

דוח בנושא מחלקת התחזוקה, במועצה קיים קושי ליישם כפי שצוין ב

התנועה עקב העדר גורם מקצועי  ועדתאת ההחלטות המאושרות של 

, המועצה אינה מסירה סימנים בנוסף שיטפל בנושא התמרורים.

 .אישית מהכביש לאחר הסרת תמרורי חניית נכים

 נתוני חניות הנכים לטבלה מרכזת עם כלנוהלה בעת הביקורת לא 

, סיבת צמודה חניה לתושבכגון מועד אישור החניה, האם  –האישיות 

 לא מנוהלומשפחה, כתובת וכד'. כמו כן, במועצה  פרטי האישור, שם



 ועדת תחבורה ותנועה – 2018/1
 

40 
 

 –מעקב אחר תאריכי הגשת הבקשה, אישור הבקשה והצבת התמרור 

כתוצאה מכך, לא ניתן לבדוק האם המועצה עומדת בהוראות החוק 

 יום ממועד הבקשה. 60להציב תמרור )מאושר( תוך 

 נמצא כי התקשורת בין המועצה לבין התושבים בנושא חניות נכים

המועצה חסר מידע עדכני האינטרנט של באתר  -אינה מספקת  אישיות

המועצה לא הוציאה תשובות מנומקות בכתב לתושבים שלא ו בנושא

 אושר להם חניית נכים אישית. 

 לחידושבמועצה אין מעקב מסודר אחר חנית הנכים ולא נקבע פרק זמן 

אינם מעדכנים את  תוהאישי הנכים ניותהבקשה. כמו כן, רוב בעלי ח

 המועצה על החלפת כלי הרכב שלהם.

אגף שפ"ע נדרש לתת מענה מקצועי להצבה נכונה של התמרור ברחבי 

 היישוב.
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 1993 –הגדרות מתוך חוק חניה לנכים, תשנ"ד  -נספח א' 

 

תג שנתנה רשות הרישוי לנכה, הנושא את שם הנכה, את  - "תג נכה"

 מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים;מספר זהותו ואת 

עיוור, אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר  - "נכה"

לגביו בכתב אחת מאלה, או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור 

 א:1בסעיף 

לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה   60%-(   שדרגת נכותו מגיעה ל1)

 לערער את מצב בריאותו;

 שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו;  ( 2)

 (   שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;3)

רכב שלגביו הוכיח הנכה, להנחת דעתה של רשות  - "רכב מזכה"

 הרישוי, כי הוא עומד לשימושו האישי דרך קבע.
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 ת נכים שאושרוובדיקת בקשות לחני –ב' נספח 

 

תאריך  מס"ד
 הבקשה

תאריך 
 הישיבה

פרק זמן 
עד 

 לישיבה

קיום 
 מסמכים

 הערות

באזור אין  תקין ימים 12 7.11.17 26.10.17 1
חניה 

 פרטית

2 7.6.17 7.11.17 5 
 חודשים

כסא  תקין
 גלגלים

 2הוגשו  תקין ימים 7 12.2.17 5.2.17 3
 –בקשות 
אושרה 

 חניה אחת

4 29.9.16 12.2.17 4.5 
 חודשים

באזור אין  תקין
 חניה

 5כמעט  12.2.17 19.9.16 5
 חודשים

במסמכים 
חסר העתק 
תג חניה של 

 הרכב

באזור אין 
חניה 

 פרטית

באזור אין  תקין ימים 22 9.8.16 18.5.16 6
חניה 

 פרטית

  תקין כחודש 9.8.16 7.7.16 7

  תקין ימים 20 9.8.16 20.7.16 8

במסמכים  כחודש 9.8.16 10.7.16 9
חסר העתק 
תג חניה של 

 הרכב

 

 


