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חוקלתיקוןפקודתהתעבורה)מס'95(,התשע"א-2010*

בפקודת התעבורה 1, אחרי סעיף 70א1 יבוא:1 הוספת סעיף 70א2

"סייגים להגבלת 
שעות חניה של נכים

רשות תימרור מקומית המציבה תמרור שמסמן חניה במקום 70א2 
מסוים לנכה שניתן לו תג נכה כהגדרתו בחוק חניה לנכים, 
התשנ"ד-1993 2 )בסעיף זה - תג נכה(, לא תגביל בתמרור כאמור 

את החניה לשעות מסוימות, אלא בהתקיים אחד מאלה:

מקום החניה מוקצה לרכב מסוים הנושא תג נכה, סמוך   )1(
למקום העבודה הקבוע של הנכה שניתן לו תג נכה לגבי אותו רכב, 
והגבלת השעות נקבעה בהתאם לדיווח שמסר על שעות עבודתו 

לרשות התימרור המקומית שמקום החניה נמצא בתחומה;

מקום החניה מוקצה סמוך למקום ציבורי, ובלבד שהגבלת   )2(
השעות נקבעה בהתחשב בשעות שבהן עומד המקום או חלק 
ממנו לשימושו של כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו, או 
בשעות שבהן ניתן שירות ציבורי באותו מקום ציבורי; בפסקה 
זו, "מקום ציבורי" ו"שירות ציבורי" - כהגדרתם בסעיפים 19ז 
ו–19י לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-

1998 3, בהתאמה "

הציבה רשות תימרור מקומית, ערב תחילתו של חוק זה, תמרור המסמן חניה במקום 2  הוראת מעבר
מסוים לנכה שניתן לו תג נכה כהגדרתו בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993 4, יחולו 

הוראות חוק זה לגבי תמרור כאמור בתום שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה 
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התקבל בכנסת ביום א' בכסלו התשע"א )8 בנובמבר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 346, מיום ח' באב התש"ע )19 ביולי 2010(, עמ' 246 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התש"ע, עמ' 621   1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 28   2
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חוקלתיקוןפקודתהתעבורה)מס'96(,התשע"א-2010*

 הוספת סעיפים
70ב2 ו–70ב3

בפקודת התעבורה 1, אחרי סעיף 70ב1 יבוא:1 

"הצבת תמרור 
במקום חניה לנכה

מי שהקצה לפי כל דין מקום חניה לנכה במקום ציבורי, 70ב2  )א( 
החניה  מקום  על  מקומית  תימרור  לרשות  הודעה  ימסור 
שהקצה; רשות התימרור המקומית תציב תמרור לסימון מקום 
החניה בתוך 30 ימים מיום שקיבלה הודעה כאמור, או מיום 
שקיבלה הודעה מאדם אחר על הקצאת מקום החניה האמור, 

והכל זולת אם רשות התימרור המרכזית הורתה אחרת 

התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשע"א )15 בנובמבר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 326, מיום י"ג בסיוון התש"ע )26 במאי 2010(, עמ' 174 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"א, עמ' 38   1

ספר החוקים 2262, י"א בכסלו התשע"א, 2010 11 18


