
 

 

 ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תמרור
 נוהל הקצאת חנייה שמורה לנכה ליד מקום המגורים

 
 

 כללי
מטרת הנוהל לקבוע הליך אחיד ושקוף להקצאת חנייה שמורה לנכה ליד מקום 

 המגורים.
 

 אחריות
תנועה ותמרור של המועצה היא הגוף המאשר הקצאת חניה תחבורה ועדת 

 שמורה לנכה ליד מקום מגוריו.
 

 תנאי סף

 .ההקצאה מותנית במצאי החניה באזור מגוריו של הנכה 

  ההקצאה מותנית בחתימת המבקש על ההצהרה המופיעה בגוף טופס
 הבקשה.

  מטר  200הרשות תקצה חניה כאמור, קרוב לבית ככל הניתן ולא יותר מ
מטר, באפשרותה  200)אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה כזו עד 

מטר ממקום מגוריו של האדם עם  400יה זו גם עד להקצות ולסמן חנ
 המוגבלות(. 

  בכפוף לכך שאותו  –יום מיום הגשת הבקשה  60ההקצאה והסימון יהיו תוך
 אדם עם מוגבלות זכאי לכך. 

 
 תוקף ההקצאה

 .שנים מיום הנפקתה 5הקצאה שתאושר תהיה תקפה למשך 
 

 חידוש ההקצאה
יש בקשה חדשה בכתב ע"ג טופס כדי לחדש הקצאה קיימת, על המבקש להג

 בצירוף המסמכים הנדרשים. 
 

 תבחינים
להלן התבחינים הנדרשים לשם הגשת הבקשה להקצאת חניה שמורה לנכה 

 ליד מקום המגורים:

 .הנכה הוא בעל תו נכה על שמו 

  / מוגבלות מוכחת בניידות בגיבוי מסמך מטעם ועדה רפואית עם נכה עיוור
 : לאומי ממשלתית או המוסד לביטוח

 ומעלה.  90%-לנכה הנוהג ברכב בעצמו נכות גפיים תחתונות מ -
 ומעלה. 90%-לנכה אשר נוהגים ברכב עבורו נכות גפיים תחתונות מ -

 ברשות הנכה אין חניה פרטית. 

  על הרכב לשמש את הנכה באופן  –במקרה והרכב אינו בבעלות המבקש
 אישי ובדרך קבע.



 

 

 נה מאפשרת שימוש ראוי לצורכי אם ברשות הנכה חניה פרטית אך, אי
 הנכה.

  חניית נכה ללא שייכות הניתנת בגלל בעיה פרטית, בתום מועד השימוש
 שלה תובא בפני הועדה לאישור ביטולה.

 ם בהשיקול דעת להתיר חניית נכה במקרים  בנסיבות מיוחדות לוועדה יש
 .הנכה אינו עומד בתנאי החוק

 
 הגשת בקשה

 פוןטל)תנועה ותמרור  תחבורה ועדת – אגף הנדסהעל הנכה לפנות ל
רשמי של ולהגיש בקשה בכתב ע"ג טופס  (,03-9723069פקס , 03-9723060
    בצירוף כל המסמכים המפורטים להלן:מועצת שהם 

 
 צילום תו נכה בתוקף מטעם משרד התחבורה .1
אישור רפואי מטעם ועדה רפואית ממשלתית או מהמוסד לביטוח לאומי  .2

 הנכות וסוגה המעיד על דרגת 
 צילום רישיון הרכב .3
 צילום רישיון הנהיגה )אם הנכה נוהג בעצמו( .4
 צילום תעודת זהות וספח .5
 צילום חוזה שכירות )אם הנכה אינו תושב שהם( .6
 



 

 

 דיון

הדיון בבקשה יתקיים במליאת הוועדה בישיבה הראשונה אשר תתקיים לאחר 
 או לכל המאוחר בזאת שלאחריה. –הגשת הבקשה 

 
 החלטה

חלטה על אישור הבקשה או דחייתה תיקבע ע"י רוב רגיל מבין חברי הוועדה ה
 שיהיו נוכחים בדיון.

 
 הודעה למבקש

הודעה בדבר החלטת הוועדה תישלח למבקש בכתב עד שבועיים מיום קבלת 
 .ההחלטה

 
 ערעור

 3אם נדחתה הבקשה, רשאי המבקש להגיש ערעור מנומק, בכתב, בתוך 
וועדה. הערעור יידון בפני ועדת ערעורים. החלטתה חודשים ממועד החלטת ה

ותמרור בישיבת  תחבורה של ועדת הערעורים תובא לאישור ועדת תנועה
 הוועדה הסמוכה למועד הדיון שקיימה בנושא ועדת הערעורים.

 
 ועדת ערעורים

ושני  יועץ התנועה של המועצה, מהנדס המועצה חברים יהיוועדת הערעורים בו
תחבורה ועדת יו"ר תנועה ותמרור אותם ימנה תחבורה ברי ועדת נציגי ציבור ח

 ad hocרשאי למנות לוועדה חברים נוספים ראש הוועדה  תנועה ותמרור.
 ולהזמין מומחים מתחומים שונים להעיד בפני הוועדה.

 
 



 

 

 מועצה מקומית שהם

 תנועה ותמרורתחבורה ועדת 

 

 תאריך: ________________      

 לכבוד
 קומית שהםמועצה מ

 אגף הנדסה/ועדת תנועה
 

 שלום רב,

 בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום המגוריםהנדון:               

 

 תעודת זהות______________מספר    ________________  אני הח"מ

 

 ________________________________כתובת מגורים_ מס'בעל רכב 

 

 ____________________ ספקפר מס טלפון________________מספר 

 

 ___________________ דואר אלקטרוני נייד________________טלפון 

 

 מבקש/ת בזאת להקצות לי מקום חניה שמור ליד מקום מגורי

 לבקשה זו מצורפים המסמכים והאישורים הבאים:

 תו נכה מאושר ע"י משרד התחבורה. .1
מהמוסד לביטוח לאומי מטעם ועדה רפואית ממשלתית או  אישור רפואי .2

 המעיד על דרגת הנכות וסוגה 
 צילום רשיון רכב. .3
 צילום רישיון נהיגה. .4
 .ןהענייצילום תעודת זהות וספח כתובת או חוזה שכירות, לפי  .5

 
זת הוועדה לבקשה יש לשלוח במייל למרכהמצורפים מסמכים טופס והאת ה

 orin@shoham.muni.ilמייל : לכתובת הגב' אורין אשכנזי, 



 

 

 הצהרה

 

הריני מצהיר/ה בזאת כי הנני מתגורר/ת בכתובת הנ"ל ואיני שוהה במוסד 

 כלשהו. אין ברשותי מקום חנייה פרטי המתאים לצרכי כנכה.

 החניה תשמש לצרכי כנכה ולא לצרכי אחרים.

הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בשימוש במקום שיוקצה לי )החלפת 

 שינוי במצב בריאותי וכו'(.רכב, שינוי מקום מגורים, 

אם וכאשר לא אזדקק למקום החנייה אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על 

 כך מיד.

 

 

________________ ________________ ________________ 

 תאריך     חתימת המבקש/ת     שם המבקש/ת      

 

 

 

 

 

 

 

 

 27.04.2021מעודכן לתאריך 
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