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קצאת מקום חניה שמור לרכב נכההנוהל 
מטרה

.נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה
על מנת לייעל הליך זה ולהנגיש את המידע לתושבים באופן מסודר גובש נוהל זה. 

כללי

ים נבחרים, ופקודת התעבורה נוסח חדש סעיפ1993-על פי חוק חניה לנכים, תשנ"ד.1
מעניקים לרשויות המקומיות סמכות בלעדית להציב תמרורים, ובכלל זה לסמן מקומות 

חנייה לרכב של נכה ליד בניין ציבורי או ליד ביתו או בכל מקום שימצאו לנכון.

שיוצב במקום בולט 43-סימון מקום חנייה המיועד לנכים ייעשה באמצעות תמרור מספר ג.2
ל הכביש לפי התקנות.וסימון מקום החנייה ע

, תג נכה אינו מזכה את התושב .3 תג נכה זכאים לקבל אנשים עם נכויות שונות ומגוונות 
לחניית נכה סמוך למקום מגוריו לכלל הנכויות.

הזכאות היתה לנכות של 2018החוק מגדיר מי זכאי לחניית נכה סמוך למקום מגוריו. עד .4
זכאות לחניית נכה סמוך למקום הלחוק 7מספר תיקון על פי 2018גפיים תחתונות. מ 60%

: הינה למגוריו 
עיוור.א
(נכות ע"פ דין)ביטוח לאומיע"פ אישור 90%בעל נכות כללית בשיעור של .ב
בעל נכות גפיים שמחייבת כסא גלגלים/ נכה שזקוק לרכב לצורך ניידות..ג

מבלי 90%כללית של ו/או בעלי נכות 90%-60%במקרים של בעלי נכות כללית בשיעור של .5
ה לחוק:4- נקבעה לפי דין מוקנה לרשות המקומית שיקול דעת כפי שנקבע בס' שהנכות

ד גם לנכה שאותו סעיף לא חל 4"רשות מקומית תקצה מקום חניה לפי הוראות סעיף 
שבו, אם מצאה כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, )ז(הוראות סעיף קטן ל לגביו, בש

הנכה ובמידת השפעתה על ניידותו."נכות שלבהתחשב בדרגת ה

תנאי הזכאות
להלן התנאים:.6

על המבקש להיות תושב המתגורר ביישוב וכתובת המגורים רשומה בתעודת הזהות ..א
למבקש אין חניה במגרש הבית בו הוא מתגורר..ב
כל המסמכים הנדרשים, כמפורט בנוהל הגשת בקשה שימילא טופס והגהמבקש .ג

שמורה לרכב נכה להקצאת חניה

תנאים להקצאת מקום חנייה לרכב נכה סמוך למקום מגוריו
נאים:להלן הת.7

המועצה תקצה לרכב מזכה אחד של נכה המתגורר בתחומה ונושא תג נכה, מקום .7.1
מטר ממקום מגוריו. אם הדבר לא 200חניה אחד במרחק שאינו עולה על 

מטר ממקום 400על מתאפשר, תקצה הרשות מקום חניה במרחק שאינו עולה
מגוריו.

מי שזכאי למקום חניה לרכב מזכה אחד הינו מי שרכבו נושא תג נכה וכן הוא:.7.2
/נכה שהציג אישור של רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, אישר לגביו .7.3 עיוור 

מאלה:בכתב אחת
ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.90%שדרגת נכותו .א
ל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו וברשותו תג נכה.שהוא מוגב.ב
זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות בעלי אחוזי נכות..ג

,באופן שאינו זכאי90%ל 60%מקרה בו דרגת נכותו של הנכה גפיים הינה בין ב.7.4
להקצאת מקום חניה מכח האמור לעיל, יובא לדיון בוועדת החריגים, אם מצאה 

בנסיבות העניין בהתחשב בדרגת נכותו ובמידת השפעתה על הדבר מוצדקכי
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הסמכות להכריע בבקשה על פי שיקול דעתה ניידותו, לוועדת החריגים תהא
במקרה זה.הבלעדי והרשות המקומית תקצה מקום חניה אף

אין ברשותו מקום חניה פרטי המתאים לצרכיו כנכה..7.5
ל הרכב לשמש את הנכה באופן אישי ודרך במקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה ע.7.6

קבע.

מסמכים הנדרשים להגשת בקשה
את כל למחלקת הנדסהנכה המבקש הקצאה של מקום חניה שמור לרכבו עליו להמציא .8

המסמכים והאישורים שלהלן:
.)1טופס בקשה להקצאת מקום חניה שמור לנכה (מסומן נספח .8.1
ומאושר ע"י משרד התחבורה +כולל צילום תג נכה על שמו של מבקש הבקשה בתוקף.8.2

מס' רכב.
לאשר נכות על פי דין בדבר קיומו של לפחות ביטוח לאומיאישור על אחוזי נכות מאת .8.3

אחד מבין שלושת המצבים הכתובים בחוק.
צילום רישיון רכב ע"ש הנכה..8.4

במקרה בו הרכב אינו בבעלות הנכה יוגש תצהיר של הנכה ובעל הרכב חתום ע"י רשם 
המשפט ע"י עו"ד לפיו בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך שימושו האישי בית 

של הנכה דרך קבע.
צילום רישיון נהיגה של הנכה..8.5
.בני עי"שצילום תעודת זהות וספח ובה כתובת מגורים ב.8.6

תהליך הגשת בקשה לחניה ליד מקום המגורים
צה בצרוף המסמכיםאת הגשת הבקשה ניתן להגיש באמצעות טופס הנמצא באתר המוע.9

או ayish.muni.il-eng@bneyלכתובת: דוא"ל: )1ראה נספח (המהווים תנאי לזכאות 
.בני עי"ש4בבנין המועצה ברחוב הכהנים מחלקת ההנדסהלהגיש פיזית ל

דסה במועצה , במידה טופס הבקשה והמסמכים הנלווים יש להעביר לבדיקה למחלקת הנ.10
כי ישנה בסיס לזכאות, הבקשה תעלה לדיון ואישור בוועדת תנועה.וימצאו

יום.14החלטת הוועדה תשלח למבקש בדואר רשום תוך .11
הקצאת מקום חנייה לאחר אישור הבקשה יוצב תמרור וסימון החניה אשר מיקומו יקבע על .12

- דרישות חוק החניה לנכים תשנ"ד מועצה על פי החלטת וועדת תנועה ולפי התידי מהנדס
).ב(ד19934

ימים מיום החלטת הוועדה.60תקצה מקום חניה בתוך המועצה.13
שנים כל עוד תג הנכה בתוקף.3מקום החנייה המוקצה תקף למשך .14
קף האישור למבקש חניה ליד מקום המגורים שלוש שנים. תו.15
צאת חניה שמורה לרכבו בהתאםלקראת תום התקופה הנ"ל, על הנכה לחדש את בקשתו להק.16

.המועצהלנוהל 

חידוש זכאות חניה לנכים
–נכה בעל מקום חניה בלעדי אחת לשלוש שנים, נדרש להגיש בקשה לחידוש זכאות חנית .17

נכה. הבקשה תבחן כאשר הוגשו כל המסמכים עדכניים לתאריך הבקשה.
במקרה שפג תוקף תג נכה יש לחדש לפי הוראות משרד הרישוי..18
אחר החידוש יש להעביר צילום של התג המחודש אל מחלקת הנדסה להארכת תוקף מקוםל.19

החנייה.

סייגים לזכאות
מקום החניה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב הנכה שמספרו מופיע על גבי תמרור.20

החניה.
ן אינםנכים שאינם מתגוררים בביתם אלא שוהים במעון נכים או מוסד כלשהו כגון דיור מוג.21

זכאים למקום חניה בלעדי.
נכים אשר ברשותם מקום חניה פרטי אינם זכאים למקום חניה בלעדי..22
הרשות תהיה רשאית לבטל את מקום החניה, אם תיווכח, כי הנכה אינו זכאי למקום חנייה.23

.מכל סיבה שהיא, לרבות אם הנכה אינו מתגורר בפועל בכתובת עליה הצהיר בטופס הבקשה
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ית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.הרשות רשא.24
במקרים של מעבר דירה, יש להגיש בקשה למחלקת הנדסה ולהודיע על השינוי בצירוף תעודת.25

זהות עם הכתובת העדכנית.
ם נכה בעל חניה שמורה אשר החליף את רכבו, יהא זכאי להחלפת התמרור רק המצאת צילו.26

שמו וצילום תג נכה עדכני לרכב המזכה .רישיון רכב על

מקרים חריגים:
נכה, משותק גפיים, אשר ברשותו מקום חניה פרטי במגרש ביתו אשר נבצר ממנו מעשית,.27

לעשות שימוש במקום החניה בשל גובה מירבי של החניה, מידות חניה לא מותאמת לפי 
התקן לסוג הרכב וכיו"ב' נדרש להמציא לוועדה את האישורים הבאים:דרישות

אישור המעיד כי ברשותו רכב גבוה / מותקן מעלון הנפתח בצידו של הרכב..א
אישור ו/או צילומים המעידים כי החניה במגרש ביתו , מצויה במקום בו נמנעת גישה עם .ב

).חניה לא מותאמת וכיו"ב(שברשותו הרכב
ישורים שלעיל ולאחר בדיקה וסיור בשטח, תבחן הוועדה אפשרות לאחר המצאת הא.28

מקום חניה השמור לרכב נכה בשטח הציבורי למרות אי עמידתו בתנאים שלעיל, להקצאת
.בפתח כניסתו לחניה הפרטהחניה תמוקם

בברכה,
מועצה מקומית בני עי"ש
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1טופס 

______________:תאריך
.ועצה המקומית בני עי"שהמ-מחלקת ההנדסה אל: 

___________________________________________מאת: 

שלום רב,

בקשה להקצאת חניה שמורה לרכב נכה סמוך למקום המגורים:הנדון

המבקשפרטי 
_______________שם פרטי שם משפחה 
_______________תעודת זהות מספר רכב

_______________כתובת 
_______________טלפון 

_______________דואר מייל 
_______________מספר תג נכה

מבקש/ת בזאת להקצות לי מקום חניה שמור ליד מקום מגוריי.

מסמכים מצורפים
תג נכה לרכב מאושר ע"י משרד התחבורה בתוקף..1
לאשר נכות על פי דין .ביטוח לאומימאת 90%אישור על אחוזי נכות של .2
לום תעודת לקוי ראייה/תעודת עיוור.עיוור, יצרף צי.3
צילום רשיון רכב בבעלות הנכה..4
צילום רישיון נהיגה של הנכה או של הנוהג עבורו בצרוף תצהיר הנוהג עבורו בדרך קבע..5
צילום תעודת זהות וספח כתובת בבני עי"ש..6

הצהרה
, ואין ברשותי הריני מצהיר/ה בזאת כי הנני מתגורר בכתובת הנ"ל ואיני שוהה במוסד כלשהו

חניה פרטית, המקום הנ"ל משמש אותי בלבד ולא את בני משפחתי.
הנני מתחייב לחנות במקום שהוקצה עבורי ולא במקום אחר ברחוב.

הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בשימוש שיוקצה לי (החלפת רכב, שינוי מקום מגורים, 
.).שינוי באחוזי נכות, פקיעת תוקף תג נכה וכו'.

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

: ________________________ /תשם המבקש
כתובת:_______________________________

: /תחתימת המבקש
______________________תאריך:_______________________________
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2טופס 

______________:תאריך
.המועצה המקומית בני עי"ש-מחלקת ההנדסה אל: 

___________________________________________מאת: 

שלום רב,

ת נכה לשינוי מספר רכב בתמרור חניה עקב החלפת רכבבקש:הנדון

המבקשפרטי 
_______________שם פרטי שם משפחה 
_______________תעודת זהות מספר רכב

_______________כתובת 
_______________טלפון 

_______________דואר מייל 
_______________מספר תג נכה

מבקש/ת בזאת להקצות לי מקום חניה שמור ליד מקום מגוריי.

מסמכים מצורפים
תג נכה לרכב מאושר ע"י משרד התחבורה בתוקף..7
ר נכות על פי דין .לאשביטוח לאומימאת 90%אישור על אחוזי נכות של .8
עיוור, יצרף צילום תעודת לקוי ראייה/תעודת עיוור..9

.רישיון רכב המוחלף על שם הנכהצילום רשיון רכב בבעלות הנכה..10
צילום רישיון נהיגה של הנכה או של הנוהג עבורו בצרוף תצהיר הנוהג עבורו בדרך קבע..11
צילום תעודת זהות וספח כתובת בבני עי"ש..12

הצהרה

./ת בזאת להציב תמרור חניה שמור סמוך למקום מגורי עקב החלפת רכבמבקש

הריני מצהיר/ה בזאת כי הנני מתגורר בכתובת הנ"ל ואיני שוהה במוסד כלשהו, ואין ברשותי 
חניה פרטית, המקום הנ"ל משמש אותי בלבד ולא את בני משפחתי.

וב.הנני מתחייב לחנות במקום שהוקצה עבורי ולא במקום אחר ברח
הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בשימוש שיוקצה לי (החלפת רכב, שינוי מקום מגורים, 

שינוי באחוזי נכות, פקיעת תוקף תג נכה וכו'..).
במידה ולא אזדקק למקום החנייה אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך מיידית.

: ________________________ /תשם המבקש
ת:_______________________________כתוב

: /תחתימת המבקש
______________________תאריך:_______________________________
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עדכון מס': 1.2021מס' הנוהל: נוהל הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה:שם נוהל

6מתוך:   6דף מס':   18.05.2021תאריך עדכון: תאריך נוהל קודם: 

3טופס 

______________:תאריך
.המועצה המקומית בני עי"ש-מחלקת ההנדסה אל: 

___________________________________________מאת: 

שלום רב,

ה להקצאת חניה שמורה עקב העתקת מקום מגוריםבקש:הנדון

המבקשפרטי 
_______________שם פרטי שם משפחה 
_______________תעודת זהות מספר רכב

_______________כתובת 
_______________טלפון 

_______________דואר מייל 
_______________מספר תג נכה

ליד מקום מגוריי.מבקש/ת בזאת להקצות לי מקום חניה שמור

מסמכים מצורפים
תג נכה לרכב מאושר ע"י משרד התחבורה בתוקף..13
לאשר נכות על פי דין .ביטוח לאומימאת 90%אישור על אחוזי נכות של .14
עיוור, יצרף צילום תעודת לקוי ראייה/תעודת עיוור..15
צילום רשיון רכב בבעלות הנכה..16
עבורו בצרוף תצהיר הנוהג עבורו בדרך קבע.צילום רישיון נהיגה של הנכה או של הנוהג.17
בבני עי"ש.מגורים חדשהצילום תעודת זהות וספח כתובת .18

הצהרה
מבקש/ת בזאת להקצות לי מקום חניה שמור סמוך למקום מגוריי החדש, ולבטל את מקום חנייה

השמור בכתובת קודמת.

ה במוסד כלשהו, ואין ברשותי הריני מצהיר/ה בזאת כי הנני מתגורר בכתובת הנ"ל ואיני שוה
חניה פרטית, המקום הנ"ל משמש אותי בלבד ולא את בני משפחתי.

הנני מתחייב לחנות במקום שהוקצה עבורי ולא במקום אחר ברחוב.
הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בשימוש שיוקצה לי (החלפת רכב, שינוי מקום מגורים, 

תג נכה וכו'..).שינוי באחוזי נכות, פקיעת תוקף
במידה ולא אזדקק למקום החנייה אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך מיידית.

: ________________________ /תשם המבקש
כתובת:_______________________________

: /תחתימת המבקש
______________________תאריך:_______________________________


