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בפקודת התעבורה 1, אחרי סעיף 70ב1 יבוא:1 הוספת סעיף 70ב2

"הצבת תמרור 
במקום חניה לנכה

מי שהקצה מקום חניה לנכה לפי כל דין, ימסור הודעה לרשות 70ב2 
התימרור  רשות  שהקצה;  החניה  מקום  על  מקומית  תימרור 
המקומית תציב תמרור לסימון מקום החניה בתוך 30 ימים מיום 
שקיבלה הודעה כאמור, או מיום שקיבלה הודעה מאדם אחר 
על הקצאת מקום החניה לנכה, והכל זולת אם רשות התימרור 

המרכזית הורתה אחרת "
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו )להלן – יום התחילה(, והוא יחול גם על 2 תחילה ותחולה

מקומות חניה שהוקצו לנכה, לפי כל דין, ערב יום התחילה, ככל שלא מוצב בהם תמרור 
לסימון מקום חניה לנכה  

זכותם של אנשים עם מוגבלות פיזית להסדרי חניה 
כדי  בחקיקה,  הוכרה  שבשימושם  הרכב  לכלי  מיוחדים 
לתת מענה לצורכיהם המיוחדים ומתוך הכרה "כי קיימת 
חשיבות עליונה לאפשר נגישות מלאה    לנכים לכל מקום 
אשר הם חפצים להגיע אליו ברכבם   " )רע"פ 604/10 עו"ד 

יעקב לביא נ' מדינת ישראל )ניתן ביום 10 במאי 2010((  

לפי תקנות התעבורה, התשכ"א–1961, מקומות חניה 
המיועדים לאנשים עם נכות פיזית מסומנים בתמרור 43-ג' 
– "חניה לרכב של נכה – משותק רגליים", ותקנה 72)א()16( 
לתקנות האמורות מטילה איסור לחנות במקום חניה בניגוד 
צו  לפי  קנס  כעבירת  נקבע  זה  איסור  התמרור   להוראת 
התעבורה )עבירות קנס(, התשס"ב–2002, וסכום הקנס כיום 

הוא 500 שקלים חדשים  

והבניה,  התכנון  חוק  לפי  הוראות  כך,  על  נוסף 
חניה  מקומות  להקצות  חובה  קובעות  התשכ"ה–1965, 
לרבות  נכות,  עם  אנשים  בעבור  ציבוריים  במקומות 
במקומות בבעלות פרטית המיועדים לשימוש כלל הציבור, 
כגון מרכזי קניות, בתי מלון ואולמות שמחה, וכן הוראות 
בכל  לא  ואולם,  שהוקצו   החניה  מקומות  הנגשת  בדבר 
מקום מסומנים מקומות החניה האמורים בתמרור מתאים, 
נכות  עם  אנשים  של  זכותם  את  לאכוף  ניתן  לא  ולפיכך 
המסומנים  חניה  במקומות  גם  מזאת,  יתרה  בהם   לחנות 

בתמרור כדין חונים לא אחת נהגים שאינם זכאים לכך 

את  להבטיח  נועדה  בזה  המתפרסמת  החוק  הצעת 
זכותם של אנשים עם נכות לחנות במקומות חניה שהוקצו 
בעבורם לפי כל דין, ולהתמודד עם בעיית האכיפה בנושא 
זה  מוצע לקבוע כי מי שהקצה, לפי כל דין, מקום חניה 
לנכה, יחויב למסור הודעה על כך לרשות תימרור מקומית, 
כן  אם  אלא  החניה,  מקומות  לסימון  תמרורים  תציב  וזו 
תורה רשות התימרור המרכזית אחרת  עוד מוצע לקבוע 
כי התמרורים יוצבו בתוך 30 ימים מיום שהתקבלה הודעה 
כאמור, לרבות אם ההודעה התקבלה מאדם אחר, שאינו 

מי שהקצה את מקומות החניה 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
סוגיית  את  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  תבחן  השלישית 
כי  להבטיח  כדי  המוצע,  החוק  הוראות  של  אכיפתן 
ישמשו  לא  נכות  עם  לאנשים  שהוקצו  החניה  מקומות 
נהגים אחרים שלא כדין  במסגרת זו תבחן הוועדה אם יש 
צורך להסדיר בחקיקה את כניסתם של שוטרים ופקחים 
עירוניים למקומות המיועדים לשימוש הציבור והממוקמים 
בהגדלת  הוועדה  תדון  כך  על  נוסף  פרטיים   במקרקעין 
סכום הקנס המוטל בשל חניה אסורה במקום חניה לנכה, 
וכן תשקול להסמיך את המפקח על התעבורה להורות על 

אחידות התמרורים שיוצבו בהתאם לחוק המוצע 

הצעת חוק מס' פ/281/18; הועברה לוועדה ביום א' בכסלו התש"ע )18 בנובמבר 2009(   *
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