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 .1כללי

נוהל הקצאת חניה שמורה לנכה

א .נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חנייה בשטח ציבורי לנכה
סמוך למקום מגוריו או עבודתו במועצת באר יעקב.
ב .ביצוע הנוהל ועדכונו באחריות מנהל יחידת פיקוח עירוני.
ג .מקומות החניה הבלעדיים בשטח ציבורי ניתנים אך ורק למי שאין לו מקום חניה הנמצא
בשימושו הבלעדי באופן קבוע ,ובכלל זה חניה הצמודה לדירת מגוריו ,ובלבד שמקום חניה
זה מותאם לצרכיו.
ד .המועצה תקצה לרכב מזכה אחד של נכה המתגורר בתחומה ,הנושא תג נכה ,מקום חניה
אחד המתאים לצרכיו של הנכה ,בהתאם לתקן הישראלי.
ה" .רכב מזכה" פירושו :רכב אשר שלגביו הוכיח הנכה ,להנחת דעתה של רשות הרישוי ,כי
הוא עומד לשימושו האישי דרך קבע.
ו" .נכה" פירושו:
 .1עיוור;
 .2אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על-פי דין אישר לגביו בכתב אחת
מאלה:
( )1שדרגת נכותו מגיעה ל 90%-לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה
לערער את מצב בריאותו;
( )2שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו;
( )3שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;
ז .המועצה ,באמצעות וועדת תנועה ,רשאית לאשר מקומות חניה בלעדיים באופן חריג גם
לנכה אשר לא מתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסע' (1ו) לעיל ,לאחר דיון בבקשה
שהופנתה אליה ,אם מצאה ,כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין ,בהתחשב בדרגת הנכות של
הנכה ומידת השפעתה על ניידותו.

 .2תנאי הזכאות
 2.1סמוך למקום המגורים
נכה המתגורר בתחומי המועצה ,זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו הנושא תג נכה ליד מקום
מגוריו אם נתקיימו בו התנאים האלה:
א .עיוור או אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו
בכתב אחת מאלה,
( )1שדרגת נכותו מגיעה ל 90%-לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה
לערער את מצב בריאותו;
( )2שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו;
( )3שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;
ב .אין ברשותו מקום חניה הנמצא בשימושו הבלעדי באופן קבוע ,ובכלל זה חניה
הצמודה לדירת מגוריו ,ובלבד שמקום חניה זה מותאם לצרכיו.
ג .במקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה –על הרכב לשמש את הנכה באופן אישי ודרך
קבע.
ד .מילא טופס בקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים כמפורט בסעיף  3להלן.

 2.2ליד מקום עבודה
נכה זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו ליד מקום עבודתו אם נתקיימו בו כל אלה:
א .בעל תו נכה מסוג  (437עגלת נכים) בלבד.
ב .אין ברשותו מקום חניה מתאים ליד מקום עבודתו.
ג .מילא טופס בקשה בצרוף כל המסמכים והאישורים כמפורט בסעיף  3להלן.

 .3נוהל הגשת הבקשה
נכה המבקש הקצאה של חניה שמורה לרכבו עליו להמציא לוועדת התנועה את כל המסמכים
והאישורים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

טופס בקשה חתום.
צילום תג נכה מאושר ע"י משרד התחבורה.
צילום אישור רפואי של רופא מוסמך ע"פ חוק המעיד על דרגת נכותו של הנכה וסעיפי
הליקוי .
צילום רישיון רכב ע"ש הנכה.
צילום רישיון נהיגה.
צילום תעודת זהות וספח כתובת או חוזה שכירות.
לבעלי חנייה צמודה (בבעלות או בשכירות)  -תשריט בניין ו/או בית מגורים עם סימון חניה
צמודה ומקום החניה.
למבקש חניה שמורה ליד מקום העבודה –אישור ממקום עבודתו (מנכ"ל או רואה חשבון)
בציון ימים ושעות עבודה.

ט .למקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה – תצהירים של הנכה ובעל הרכב מבית משפט או
מעו"ד לפיהם בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך שימושו האישי של הנכה .תוקף
האישור ע"פ תנאי נוהל זה הינו כדלקמן:
• למבקש חניה ליד מקום המגורים – חמש שנים;
• למבקש חניה ליד מקום העבודה -שנה אחת בלבד;
לקראת תום אחת מהתקופות הנ"ל לפי עניין על הנכה לחדש את בקשתו להקצאת
חניה שמורה לרכבו בהתאם לנוהל זה.
י .על מקבל החניה לחתום על כתב הצהרה והתחייבות נושא יום תאריך תחילת הצמדת החניה
ובו חיוב לעשות שימוש בחניה רק לייעודה ,וכן לדווח לרשות המקומית בדבר כל שינוי
בנסיבות (החלפת רכב ,העתקת מגורים ,פטירה וכו').

 .4נוהל החלפת רכב או העתקת המגורים או העבודה
א .נכה בעל חניה שמורה אשר החליף את רכבו ,יהא זכאי להצבת תמרור חניה חדש בכפוף
להמצאת צילום רישיון רכב על שמו.
ב .נכה בעל חניה שמורה אשר העתיק את מקום מגוריו או עבודתו ,לפי העניין ,יהא זכאי
להקצאת חניה שמורה לרכבו בכתובתו החדשה כאמור בהתאם לנוהל המפורט בסעיף 3
לעיל.

 .5לוח זמנים לטיפול בבקשות
המועצה תשיב לבקשה להקצאת חניה תוך  30יום ממועד הגשת הבקשה.
המועצה תקצה מקום חניה בתוך  60ימים מיום שהוגשה לה בקשה לכך בכפוף לדין ועמידה
בדרישות נוהל זה.

 .6סודיות רפואית
הדיון בבקשת נכה יתקיים בדלתיים סגורות ,ההחלטות לא יפורסמו באופן שמי מפאת צנעת
הפרט .כמו כן ,משתתפים בדיון חברי וועדה ,יועץ לוועדה ,עובדי מועצה מוזמנים בלבד.

 .7ערעור
מי שפנה בבקשה להקצאת מקום חניה לנכה ובקשתו נדחתה ,רשאי להגיש בקשה לעיון נוסף
לוועדה ,ככל שהשתנו הנסיבות ו/או יש בידו נימוקים או מסמכים או טענות חדשות שלא הובאו
בפני הוועדה ולא נשקלו על-ידה.
.8

תחולה
תחולתו של נוהל זה מיום אישורו במליאה.
לגבי תושבים שהקצו להם חניות בעבר ,עם תום  5שנים להקצאת החניה ,תיבדק הזכאות מחדש
בהתאם לאמות המידה של החוק ונוהל זה (בכפוף למתן זכות טיעון למבקש ,במקרה שבכוונת
הרשות לשלול את הזכאות שניתנה בעבר).

נספחים לנוהל:
❖
❖
❖
❖

❖

טופס בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים;
טופס בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום העבודה;
טופס בקשה להקצאת חניה שמורה עקב העתקת מקום מגורים;
טופס בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמורה לנכה עקב החלפת רכב;
טופס הצהרה והתחייבות – חניה לנכה סמוך למקום מגוריו;

