עיריית יהוד מונוסון
נוהל הקצאת חניה שמורה לרכב נכה
נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה
ולהתאימו לקריטריונים הקבועים בחוק חניה לנכים ,תשנ"ד – .1993
 .1להלן הקריטריונים להקצאת מקום חניה אישי לנכה בתחום העיר יהוד – מונוסון:
 .1.1בעל "תג נכה" כשמשמעותו בחוק.
 .1.2עיוור או אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו אחת מאלה:
 .1.2.1דרגת נכותו מגיעה ל 90%-לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב
בריאותו.
 .1.2.2הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.
 .1.2.3הוא בעל נכות רפואית בשיעור של  60%לפחות בגפיים תחתונות וזקוק לרכב
כאמצעי תנועה בגלל נכותו.
 .1.3ברשות המבקש אין חניה פרטית צמודה לביתו ו/או החניה הפרטית הצמודה לביתו אינה
מותאמת לצרכיו.
 .1.4הקצאת החניה מותנית במצאי החניה באזור .במקומות בהם ישנה מצוקת חניה ,הועדה
תשקול הקצאת חניה לשעות מסוימות בלבד.
.2

המסמכים שיש לצרף לבקשה להקצאת חניה שמורה לרכב נכה:
 .2.1תג נכה ממשרד הרישוי.
 .2.2אחד מהאישורים הבאים:
 .2.2.1אישור הרשות המוסמכת על פי דין בגין דרגת נכות בשיעור של  90%לפחות
ופירוט סעיפי ואופי הנכות.
 .2.2.2אישור מטעם ועדת הניידות של המוסד לביטוח לאומי לפיו המבקש הינו נכה
בשיעור של  60%לפחות בגפיים תחתונות ובציון מס' סעיף הניידות אשר על פיו
אושרה הנכות בגין גפיים תחתונות.

.2.2.3נכה מעל גיל  65ימציא אישור הרופא המומחה הרלוונטי ,לפיו הוא עומד
בקריטריונים של הרשויות המוסמכות על פי דין לקביעת נכות כאמור בסעיפים
 2.2.1או  2.2.2לעיל.
.2.2.4תעודת עיוור.
 .2.3צילום רישיון רכב על שם הנכה או רישיון רכב של אדם המסיע את הנכה והמתגורר עמו.
 .2.4צילום תעודת זהות של הנכה ,כולל הספח בו מצוינת כתובת המגורים .במקרה שהבקשה
מתייחסת לרכב של אדם המסיע את הנכה והמתגורר עמו ,יש לצרף גם צילום תעודת
זהות של המסיע.
 .2.5צילום חשבון ארנונה על שם הנכה.

 .3סייגים לקבלת הקצאת חניה שמורה לרכב נכה:
 .3.1לא תאושר הקצאת חניה לנכה המתגורר בבית משותף שקיימת לו זכות לחניה פרטית
בחצר הבית המשותף.
 .3.2לא תאושר הקצאת חניה לנכה המתגורר בבית צמוד קרקע ,הנתונה לו אפשרות לחניה
בתחום מגרש ביתו.
 .3.3האמור בסעיפים  3.1ו 3.2-לא יחול מקום בו החניה הפרטית הקיימת לנכה אינה
מתאימה לצרכיו ולא ניתן להתאימה לצרכיו באמצעים סבירים.

 .4כללי
 .4.1העירייה תהא רשאית לבטל את הקצאת החניה אם תמצא כי נעשה שימוש לרעה בחניה
המוקצית.
 .4.2האישור להקצאת חניה שמורה ניתן לשנה בלבד .יש להגיש למזכירת ועדת התנועה
המקומית ,לפחות  30יום לפני תום השנה ,את כל האישורים והמסמכים הנדרשים לעיל,
נכונים ותקפים למועד חידוש הבקשה.
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