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 נוהל הקצאת חניה שמורה לרכב נכה

 

 נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה.  .1

 

 :מונוסון –להלן הקריטריונים להקצאת מקום חניה אישי לנכה בתחום העיר יהוד  .2

 

, "(תג נכה)להלן: " 1993 –כמשמעותו בחוק חניה לנכים, תשנ"ד " נכהנכה בעל "תג  2.1

 אשר עונה על אחד מהקריטריונים הבאים: 

 

 לפחות בגפיים תחתונות.  60 %נכה בעל נכות רפואית בשיעור של  2.1.1

 

 %65-שדרגת נכותו הרפואית או דרגת אי כושרו היציבה מגיעה לנכה  2.1.2

המקומית,  רשות התמרורעל פי שיקול דעתה של אשר לפחות ו

יאותו תנועתו בדרכים בלי כלי רכב עלולה לערער את מצב בר

 בהתחשב במכלול חוליו ומגבלותיו. 

 

אין ברשותו מסמך הכולל פירוט סעיפי הליקויים ש, 65נכה מעל גיל  2.1.3

מוועדה רפואית של הביטוח הלאומי, של משרד הבריאות או של 

. סיכום 1מתבקש לצרף את המסמכים הבאים:  ,משרד הביטחון

ור רפואי . איש2מידע רפואי מרופא המשפחה, לרבות טיפול תרופתי; 

מרופא מומחה בתחום הליקוי הרפואי )אורטופד, כירורג כלי דם, 

נוירולוג וכו'( שבו פירוט הליקוי הרפואי, תוך התייחסות למידת 

 המוגבלות בניידות הנובעת מליקוי זה. 

 

חניה הנמצאת בשימושו הבלעדי באופן קבוע, ובכלל זה חניה אין ברשות המבקש  2.2

 ד שהיא מותאמת לצרכיו.הצמודה לדירת מגוריו, ובלב

 

מצאי החניה באזור. במקומות רשות התמרור המקומית תשקול, בין היתר, את  2.3

הקצאת חניה לשעות מסוימות התמרור המקומית בהם ישנה מצוקת חניה, תשקול 

 בלבד. 

 

 

 :המסמכים שיש לצרף לבקשה להקצאת חניה שמורה לרכב נכה  .3

 

  צילום תג נכה.  3.1
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ות של המוסד לביטוח לאומי לפיו המבקש הינו נכה גפיים  אישור מטעם ועדת הנייד 3.2

לפחות בגפיים תחתונות ובציון מס' סעיף הניידות אשר על פיו  60%בשיעור של 

 אושרה הנכות בגין גפיים תחתונות. 

 

לעיל, יש לצרף אישור הרשות המוסמכת על  2.1.2לגבי נכה המגיש בקשה לפי סעיף  3.3

פי דין באשר לדרגת הנכות ו/או דרגת אי כושר יציבה וסעיפי הליקוי, וכן כל אישור 

 רפואי רלוונטי. 

 

. סיכום מידע רפואי 1את המסמכים הבאים: יש לצרף , 65לגבי נכה מעל גיל  3.4

חה בתחום . אישור רפואי מרופא מומ2מרופא המשפחה, לרבות טיפול תרופתי; 

הליקוי הרפואי )אורטופד, כירורג כלי דם, נוירולוג וכו'( שבו פירוט הליקוי הרפואי, 

 תוך התייחסות למידת המוגבלות בניידות הנובעת מליקוי זה. 

 

באופן קבוע אדם המסיע את הנכה על שם צילום רישיון רכב על שם הנכה או  3.5

 והמתגורר עמו. 

 

הספח בו מצוינת כתובת המגורים. במקרה  צילום תעודת זהות של הנכה, כולל 3.6

שהבקשה מתייחסת לרכב של אדם המסיע את הנכה והמתגורר עמו, יש לצרף גם 

 של המסיע. עם ספח,  ,צילום תעודת זהות

 

 צילום חשבון ארנונה על שם הנכה.  3.7

 

 

 :סייגים לקבלת הקצאת חניה שמורה לרכב נכה .4

 

ת לחניה ותף שקיימת לו זכולא תאושר הקצאת חניה לנכה המתגורר בבית מש 4.1

פרטית בחצר הבית המשותף, אלא אם החניה אינה מתאימה לצרכיו ולא ניתן 

 לפתור את הנגשתה באמצעים סבירים.  

 

לא תאושר הקצאת חניה לנכה המתגורר בבית צמוד קרקע, הנתונה לו אפשרות  4.2

 .  , אלא אם כן לא ניתן להתאימה לצרכיולחניה בתחום מגרש ביתו

 

 :כללי .5

 

העירייה תהא רשאית לבטל את הקצאת החניה אם תמצא כי נעשה שימוש לרעה בחניה 

 המוקצית. 


