
איך לסמן חניות נכים



תוכן עניינים

החוק•

כמויות חניות לסימון•

סימון ותמרור חניות נכים•

רישום חניות נכים ברשות•

תמונות•

שרטוטים •



חוק חניה לנכים

1993 ד"התשנ, חוק חניה לנכים

:החוק מגדיר

מי זכאי לתו חניית נכים•

היכן מותר להחנות  •

עונשין•



תקנות לחניית נכים

מבנה ציבורי חדש

,  (5' תיקון מס)תקנות התכנון והבניה 

:'פרק א, 1' פרק ח,  2009ט "תשס

:התקנה מגדירה

מגדיר את כמות החניות לסימון–' זסימן •



תקנות לחניית נכים

מבנה ציבורי קיים

2010א  "תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשע

:התקנה מגדירה

ואין חניון ציבורי  ואין מקום חניה לנכים בבנין או בסמוך לו במידה •

במקרה של בנין קיים  , ובו מקומות חניה לנכים, שמשרת את הבניין

חובת הודעה לרשות מקומית לגבי  , איש לפחות 500שתפוסתו 

ביצוע מקומות חניה לנכים

חניה   2סעיף , הגעה לבניין' על פי סימן ב–כמות החניות לסימון •



מבנה חדש-כמות חניות 
מספר מזערי של מקומות חניה נגישים מספר מקומות חניה 

לרכב גבוההנדרשים לרכב רגיל כ"סה

1 -- 1 10-4  

1 1 2 25-11

1 2 3 26–50

1 2 3 51–75

2 2 4 76–100

2 3 5 101–150

2 4 6 151–200

3 4 7 201–300

3 5 8 301–400

3 6 9 401  -500

מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה יוקצה  

מקומות חניה נגישים נוספים 6-או חלק מ 6לכל 

מכלל מקומות החניה   2%+  9

500מעל 

1000-501

מכלל מקומות   1%+   19 1000-יותר מ



מבנה קיים-כמות חניות 
סך כל מספר  

מקומות חניה  

קיימים

סך כל מספר  

מקומות החניה  

(2טור )הנגישים 

מקומות חניה  

נגישים לרכב רגיל

(3טור )

מקומות חניה נ

לרכב גבוה גישים

(4טור )

1--101עד  4

25211עד  11

75321עד   26

100422עד  76

150532עד  101

42   2006עד  151

300743עד  201

400853עד  301

500963עד  401

מסך כל   2%+  10009עד  501

מקומות החניה מעל  

500

ההפרש בין האמור  

4לטור  2בטור 

מקום חניה נגיש אחד לפחות  +3

או מכל   6מכל. לרכב גבוה מוקצה

מקומות החניה הנגישים   6 -חלק מ

מקומות החניה   9-הנוספים מעבר ל

2הנזכרים בטור 

מסך כל   1%+  100019 -יותר מ

מקומות החניה מעל  

1000   

ההפרש בין האמור  

4לטור  2בטור 

מקום חניה נגיש אחד לפחות  +  5

או מכל   6מכל. לרכב גבוה מוקצה

מקומות החניה הנגישים    6-חלק מ

מקומות   19-הנוספים מעבר ל

   2החניה הנזכרים בטור 



סימון ותמרור

סימון חניות נכים

2חלק  1918י "ת -על פי תקן ישראלי  •

 

תמרור

על פי תקנות והנחיות להצבת     •

של משרד התחבורה   2010תמרורים    



תמרור

437: שם התמרור •

חנייה בלעדית לרכב של נכה בעל תווית כבתמרור: יעוד •

מ"ס X 50מ "ס: 50 גודל•

:  מיקום התמרור •

התמרור ממקום בחלק –בחניה המקבילה למדרכה •

הקדמי והימני של החניה  

התמרור ממקום –בחניה באלכסון או בניצב למדרכה•

באמצע–בחזית החניה 

מוד של התמרור יסומן בסימון אזהרה בגובה הע  -סימני אזהרה •

מ ובניגוד חזותי  "ס 15מ מפני הדרך בצורת פס זוהר ברוחב "ס 150

2.9.3.5, 1חלק , 1918 י''ת  ."לגון העמוד



רישום חניות נכים ברשות

הקפד לרשום ברשות המקומית חניות  •

או מקום  /נכים הנמצאות בבניין ציבורי ו

חיוני

חניה שאינה רשומה –חשוב לזכור •

.ברשות המקומית אינה תקפה חוקית



דגשים נוספים

זכרו תמיד שחניית נכים הינה התחנה •

. הראשונה בדרך ליעד

:הקפידו על 

עליה למדרכה בקרבת החניה•

דרכי גישה נוחים•

תמרור חניה לכל חניה ובמקום הנכון•

מדרכה רחבה וללא מכשולים•

  וואניםגובה מדרכה תיקני שיאפשר למעליות רצפה של •

.לעלות על המדרכה



חניה לדוגמא



חניה מקורה לדוגמא



חניות אלכסוניות-שרטוט 

עם מעבר ימני מסומן ועליה למדרכה , חניות אלכסוניות

בסגנונות שונים



חניות אלכסוניות -שרטוט 

עם מעבר ימני מסומן ועליה למדרכה, חניות אלכסוניות



חניות במקביל למדרכה -שרטוט 

עם עלייה למדרכה שנכנסת לתוך, חניה במקביל למדרכה

.כביש/ אזור החניה 



חניות במקביל למדרכה -שרטוט 
,עם עלייה למדרכה לתוך המדרכה, חניה במקביל למדרכה

.תוך סימון מעבר לכיסאות גלגלים בין החניות



חניה במפרץ -שרטוט 

בקרבת מעבר חצייה עם עלייה תקנית למדרכה, חניה במפרץ



חניה בניצב -שרטוט 



חניה בניצב -שרטוט 



חניה בניצב מול קיר–שרטוט 



סימון המשטח

448047ט "מק -צבע כחול •

סמל בינלאומי בלבן•



תמרורי הסברה

ניתן להזמין מעמותת נגישות ישראל

כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל ©



פוסטר מודעות

ניתן להזמין  

מעמותת נגישות ישראל

כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל©



מדבקות

ניתן להזמין מעמותת נגישות ישראל

כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל©



באדיבות

עמותת נגישות ישראל

www.aisrael.org

כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל@

:תודה לצוות העמותה על סיוע בהכנת המצגת

.תמר לובלסקי, מיכל שדה, נטע רוטמן, סיגל רצאבי, ילנה עפרוני שרטוטים

http://www.aisrael.org/

