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 .1כללי
:

על פי חוק חניה לנכים תיקון מס'  7ופקודת התעבורה (נוסח חדש) ,התשכ"א1961-
ותקנות התעבורה סעיף  70ב  ,2מעניקים 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 .סימון מקום חנייה המיועד לנכים ייעשה
באמצעות תמרור מספר ג 43-שיוצב במקום בולט וסימון מקום החנייה על הכביש.
 .2מטרה
נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב
נכה.
 .3תהליך הקצאת מקום חנייה לרכב נכה העומד בקריטריונים
 3.1הגשת הבקשה -ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר העירייה בצרוף
המסמכים המהווים תנאי לזכאות (ראה נספח .)1
 3.2טיפול בבקשה – טופס הבקשה והמסמכים הנלווים מועברים לבדיקה ,אישור,
תכנון וביצוע.
 3.3הקצאת מקום חנייה  -לאחר אישור הבקשה יוצב תמרור וסימון החניה אשר
מיקומו יקבע על ידי מהנדס התנועה על פי שיקולים מקצועיים.
 3.4תוקף מקום החנייה – מקום החנייה המוקצה תקף למשך  3שנים כל עוד תג הנכה
בתוקף .את תג הנכה יש לחדש לפי הוראות משרד הרישוי .לאחר החידוש יש
להעביר צילום של התג המחודש אל אגף לשירותי חניה להארכת תוקף מקום
החנייה .במקרים של מעבר דירה ,החלפת מקום עבודה ,החלפת רכב וכו' יש להגיש
בקשה לאגף החניה ולהודיע על השינוי.
 .4תנאים להקצאת מקום חנייה לרכב נכה
 4.1על המבקש להיות תושב ירושלים על פי מרשם האוכלוסין.
 4.2למבקש אין חניה צמודה לביתו/לדירתו הרשומה על שמו בטאבו או בשטח
המשותף.
 4.3הוגשו כל המסמכים הנדרשים ,כמפורט בנוהל הגשת בקשה להקצאת חניה שמורה
לרכב נכה.
 4.4החריג :נכה ,משותק גפיים ,אשר ברשותו מקום חניה פרטי או בחניון ביתו
המשותף ,אשר נבצר ממנו מעשית ,לעשות שימוש במקום החניה והמציא לוועדה
את האישורים
הבאים:
 4.4.1אישור המעיד כי ברשותו רכב בו מותקן מעלון הנפתח בצידו של הרכב (במידה
ויש לו).
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 4.4.2אישור ו/או צילומים המעידים כי החניה הצמודה לדירתו בטאבו/חניון דיירים
משותף ,מצויה במקום בו נמנעת גישה עם הרכב שברשותו (בשל קיר הגובל
למקום החניה ,חניות צמודות ,חניה לא מותאמת וכיו"ב').
לאחר המצאת האישורים שלעיל ולאחר בדיקה וסיור בשטח ,תבחן הוועדה אפשרות
להקצאת מקום חניה השמור לרכב נכה בשטח הציבורי למרות אי עמידתו בתנאים
שלעיל.
 .5תנאי הזכאות
 5.1חניה ליד מקום המגורים
 5.1.1רשות מקומית תקצה לרכב מזכה אחד של נכה המתגורר בתחומה ונושא תג
נכה ,מקום חניה אחד במרחק שאינו עולה על  200מטר ממקום מגוריו .אם
הדבר לא מתאפשר ,תקצה הרשות מקום חניה במרחק שאינו עולה על  400מטר
ממקום מגוריו.
 5.1.2מי שזכאי למקום חניה לרכב מזכה אחד הינו מי שרכבו נושא תג נכה וכן הוא:
 5.1.2.1עיוור
 5.1.2.2נכה שהציג אישור של רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין ,אישר לגביו
בכתב אחת מאלה:
 .1שדרגת נכותו  90%ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב
בריאותו.
 .2שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו (בעלי תג
נכה כיסא גלגלים בלבד).
 .3זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות (בעלי אחוזי נכות
מוגבלות בניידות מ 40%ומעלה בלבד).
 5.1.3במקרה בו דרגת נכותו של הנכה הינה בין  60%ל ,90%באופן שאינו זכאי
להקצאת מקום חניה מכח האמור לעיל ,תקצה הרשות המקומית מקום חניה
אף במקרה זה ,אם מצאה כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין בהתחשב בדרגת
נכותו ובמידת השפעתה על ניידותו ,יובא לדיון בוועדת החריגים .לוועדת
החריגים תהא הסמכות להכריע בבקשה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5.1.4אין ברשותו מקום חניה פרטי המתאים לצרכיו כנכה.
 5.1.5במקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה-על הרכב לשמש את הנכה באופן אישי
ודרך קבע.
 5.1.6מילא טופס בקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים.
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 5.2חניה ליד מקום העבודה
:

 5.2.1כל בקשה להקצאת חניה לנכה ליד מקום העבודה תובא לבחינה של ועדת
חריגים באם נתקיימו בו כל אלה:
 5.2.1.1בעל תג נכה (עגלת נכים בלבד) שנכותו  100%נכות מוגבלות בנידות גפיים
תחתונות.
 5.2.1.2אין ברשותו מקום חניה מתאים ליד מקום עבודתו.
 5.2.1.3הוגש אישור ממקום העבודה (מנכ"ל ,רואה חשבון) בציון ימים ושעות
העבודה ,ומכתב הסבר מדוע מקום העבודה לא יכול לתת פתרון חניה
מתאים.
 5.2.1.4מילא טופס בקשה בצרוף כל המסמכים והאישורים ובצירוף  3תלושי שכר.
 5.2.1.5לוועדת החריגים תהא הסמכות להכריע בבקשה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .6תהליך הגשת בקשה לחניה ליד מקום המגורים /עבודה
 6.1נכה המבקש הקצאה של מקום חניה שמור לרכבו עליו להמציא לאגף שירותי חניה
את כל המסמכים והאישורים הבאים:
 6.1.1טופס בקשה להקצאת מקום חניה שמור לנכה (ראה נספחים .)2 – 1
 6.1.2צילום תג נכה לרכב בתוקף ומאושר ע"י משרד התחבורה.
 6.1.3אישור על אחוזי נכות מאת רופא המוסמך לאשר נכות על פי דין בדבר קיומו של
אחד (לפחות) מבין שלושת המצבים :6.1.3.3 – 6.1.3.1
 6.1.3.1דרגת נכותו  90%ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
 6.1.3.2מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו (בעלי תג נכה כיסא
גלגלים בלבד).
 6.1.3.3זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות (בעלי אחוזי נכות מוגבלות
בניידות מ 40%ומעלה בלבד).
במקרה בו דרגת נכותו של הנכה הינה בין  60%ל ,90%באופן שאינו זכאי
להקצאת מקום חניה מכח האמור לעיל ,תקצה הרשות המקומית מקום חניה
אף במקרה זה ,אם מצאה כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין בהתחשב בדרגת
נכותו ובמידת השפעתה על ניידותו ,יובא לדיון בוועדת החריגים .לוועדת
החריגים תהא הסמכות להכריע בבקשה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6.1.4צילום רישיון רכב ע"ש הנכה.
במקרה בו הרכב אינו בבעלות הנכה – יוגש תצהיר של הנכה ובעל הרכב חתום
ע"י רשם בית-המשפט ע"י עו"ד לפיו בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך
שימושו האישי של הנכה דרך קבע.
 6.1.5צילום רישיון נהיגה של הנכה.
 6.1.6צילום תעודת זהות וספח כתובת ו/או חוזה שכירות ,לפי העניין.
 6.1.6.1למבקש חניה שמורה ליד מקום העבודה  -יש לצרף צילום אישור אחוזי נכות
מוגבלות בנידות –  100%וכן אישור ממקום עבודתו (מנכ"ל או רואה חשבון)
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בציון ימים ושעות העבודה ומכתב הסבר מדוע מקום העבודה לא יכול לתת
פתרון חניה מתאים.
 3 6.1.6.2תלושי שכר אחרונים.
 6.2תוקף האישור עפ"י תנאי נוהל זה הינו ,כדלקמן:
 6.2.1למבקש חניה ליד מקום המגורים -שלוש שנים.
 6.2.2למבקש חניה ליד מקום העבודה  -שנה אחת בלבד.
 6.3לקראת תום אחת מן התקופות הנ"ל ,לפי העניין ,על הנכה לחדש את בקשתו
להקצאת חניה שמורה לרכבו בהתאם לנוהל זה.
 .7שינוי מספר רכב בתמרור חניה לנכה
נכה בעל חניה שמורה אשר החליף את רכבו ,יהא זכאי להחלפת התמרור בכפוף
להמצאת צילום רישיון רכב על שמו וצילום תג נכה עדכני לרכב המזכה (מספר רכב
אחד בלבד).
.)3
בנספח
בקשה
טופס
(ראה
 .8העתקת מקום המגורים או העבודה ע"י הנכה
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 לעיל (ראה טופס בקשה להקצאת חניה עקב העתקת מקום המגורים/
עבודה בנספחים .)4 – 5
 .9סייגים לזכאות
 9.1מקום החניה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב הנכה שמספרו מופיע על
גבי תמרור החניה .
 9.2נכים שאינם מתגוררים בביתם אלא שוהים במעון נכים או מוסד כלשהו כגון דיור
מוגן אינם זכאים למקום חניה בלעדי.
 9.3נכים אשר ברשותם מקום חניה פרטי ליד ביתם או ליד מקום עבודתם או פתרון
אחר לחנייה אינם זכאים למקום חניה בלעדי.
 9.4מקום חניה שהוקצה בסביבת מקום עבודתו של הנכה יוגבל על פי ימי ושעות
עבודתו .
 9.5העירייה תהיה רשאית לבטל את מקום החניה ,אם תיווכח ,כי הנכה אינו זכאי
למקום חנייה מכל סיבה שהיא ,לרבות אם הנכה אינו מתגורר/עובד בפועל בכתובת
עליה הצהיר בטופס הבקשה .
 9.6העירייה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי
הזכאות .
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 .10חידוש זכאות חניה לנכים
:

 10.1נכה בעל מקום חניה בלעדי – אחת לשלוש שנים ,האגף לשירותי חניה ישלח אליו
טפסים לחידוש הזכאות (ראה נספחים  ,)8 – 7וזאת על מנת להבטיח שהנכה אכן
משתמש במקום הבלעדי ולמנוע שימוש לרעה.
 10.2הטפסים החתומים ,כולל המסמכים ,יוחזרו לאגף לשירותי חניה תוך  30יום מיום
הפצתם.
 10.3במסגרת החידוש תיבדק ,בין היתר ,עמידת הנכה בדרישת מגבלת הניידות.
 10.4נכה אשר לא יחזיר את החומר תוך  30יום מתום התקופה הרשומה לעיל ,זכאותו
תישלל ומקום החניה יבוטל.
 10.5מחלקת הסדרי חניה תבצע ,אחת לרבעון ,מדגם (באמצעות שימוש בתוכנה
הייעודית) לאימות זכאותם של נכים להם הוקצה בעבר מקום חניה שמור.
 .11אחריות
האחריות לביצוע הנוהל ועדכונו – חלה על הממונה לפיתוח כלכלי וטכנולוגי האגף
לשירותי חניה.
 .12תוקף
תוקף נוהל זה מיום פרסומו.
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 .13נספחים
:
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ה' בחשון תשע"ט

נספח  - 2טופס בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום העבודה
:

שם הנוהל :הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה

מס' נוהל04.04.24 :

גרסה1 :

עמוד  9מתוך 15

תאריך עדכון אחרון15.10.2018 :
ו' בחשון תשע"ט

בתוקף החל מיום14.10.2018 :
ה' בחשון תשע"ט

נספח  - 3טופס בקשת נכה לשינוי מספר רכב בתמרור חניה לנכה עקב החלפת
רכב
:

שם הנוהל :הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה

מס' נוהל04.04.24 :

גרסה1 :

עמוד  10מתוך 15

תאריך עדכון אחרון15.10.2018 :
ו' בחשון תשע"ט

בתוקף החל מיום14.10.2018 :
ה' בחשון תשע"ט

נספח  - 4טופס בקשת נכה להקצאת חניה שמורה עקב העתקת מקום העבודה
:

שם הנוהל :הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה

מס' נוהל04.04.24 :

גרסה1 :

עמוד  11מתוך 15

תאריך עדכון אחרון15.10.2018 :
ו' בחשון תשע"ט

בתוקף החל מיום14.10.2018 :
ה' בחשון תשע"ט

נספח  - 5טופס בקשת נכה להקצאת חניה שמורה עקב העתקת מקום המגורים
:

שם הנוהל :הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה

מס' נוהל04.04.24 :

גרסה1 :

עמוד  12מתוך 15

תאריך עדכון אחרון15.10.2018 :
ו' בחשון תשע"ט

בתוקף החל מיום14.10.2018 :
ה' בחשון תשע"ט

נספח  – 6בקשה לביטול תמרור חניה לרכב נכה
:

שם הנוהל :הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה

מס' נוהל04.04.24 :

גרסה1 :

עמוד  13מתוך 15

תאריך עדכון אחרון15.10.2018 :
ו' בחשון תשע"ט

בתוקף החל מיום14.10.2018 :
ה' בחשון תשע"ט

נספח  - 7חידוש זכאות למקום חניה בלעדי לנכה עם מוגבלות בניידות סמוך למקום העבודה

:
לכבוד
_________________
_________________
הנדון :חידוש זכאות למקום חניה בלעדי לנכה עם מוגבלות בניידות סמוך למקום העבודה

בהתאם לנוהל העירוני (מס'  )04.04.24הקצאת מקום חניה בלעדי בשטח הציבורי ,הוקצה
למכוניתך מקום חניה שמור לנכה ליד מקום העבודה.
בהתאם לנוהל יש לבצע חידוש זכאות למקום החניה השמור ליד מקום העבודה ,אחת
לשנה.
על מנת לחדש את זכאותך למקום החניה הנ"ל עליך להגיש בקשה באמצעות הטופס
המקוון באתר עיריית ירושלים בתוך  30יום .
לידיעתך ,הצבת התמרור וסימון המשבצת אינם ניתנים להעברה .העירייה רשאית לשנות
את מקומו או לבטלו ,לפי שיקול דעתה ובהתאם לצורך.
הבקשה וההצהרה המצ"ב תשלח למשרדינו בתוך  30יום ולא יאוחר מיום _____/__/
במידה והחומר לא יתקבל במשרדנו ולרבות כל הצרופות הנדרשות ,עד לתאריך ה-
__,__/__/
העירייה תפעל לביטול מקום החניה השמור.
בכבוד רב,
וקנין שלומי
מנהל תחום חניות נכים
טלפון לברורים 02-6297141 / 02-6295347

שם הנוהל :הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה

מס' נוהל04.04.24 :

גרסה1 :

עמוד  14מתוך 15

תאריך עדכון אחרון15.10.2018 :
ו' בחשון תשע"ט

בתוקף החל מיום14.10.2018 :
ה' בחשון תשע"ט

נספח  -8חידוש זכאות למקום חניה בלעדי לנכה עם מוגבלות בניידות סמוך למקום
המגורים
:

שם הנוהל :הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה

מס' נוהל04.04.24 :

גרסה1 :

עמוד  15מתוך 15

תאריך עדכון אחרון15.10.2018 :
ו' בחשון תשע"ט

בתוקף החל מיום14.10.2018 :
ה' בחשון תשע"ט

:

