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)(1

במקום ההגדרה "תג נכה" יבוא:

'"'תג נכה"  תג שנתנה ישות הרישוי לנכה ,הנושא את שם הנכה ,את מספר
זהותו ואת מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים;'',

) (2בהגדרה ''נכה" ברישה ,לפני "אדם אשר רופא" יבוא "עיוור ",ואחרי "אחת
מאלה'' יבוא "או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף וא'';
)(3

אחרי ההגדרה "נכה'' יבוא:
""רכב מזכה"  רכב שלגביו הוכיח הנכה ,להנחת דעתה של רשות הרישוי ,כי
הוא עומד לשימושו האישי דרך קבע".

אחרי סעיף לחוק העיקרי יבוא:
.2
"אישור נכות בידי וא .לא ניתן לאשר נכות על פי דין ,רשאי רופא שהסמיכה רשות הרישוי
רופא שהסמיכה לאשר כי מתקיים באדם האמור בפסקה )ו( להגדרה "נכה".
רשות הרישוי
1

נתקבל בכנסת ביום כ"א בכסלו התשס"א ) 18בדצמבר  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2867מיום כ' באדר ב' התש"ס ) 27במרס  ,(2000עמ' .354
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הוספת
וא ו1ב

סעיפים

1ב .מי שנעשה נכה לראשונה לאחר שמלאו לו  65שנים לפי אישור של
רופא כאמור בסעיף 1א ,תיתן לו רשות הרישוי תג נכה ,ובלבד שכלי הרבב
המזכים המצוינים בתג הנכה הם בבעלותו ,והשימוש בו יוגבל לנהיגה
ברכב בידי הנכה בלבד".

תג נכה
בסייגים

תיקון סעיף

בסעיף  2לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא "אלא אם כן תג הנכה ניתן לנכה
.3
בהתאם להוראות סעיף 1ב".
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הוספת סעיף

4א

אחרי סעיף

.4
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לחוק העיקרי יבוא:

4א) .א( אדם שאינו נכה ואינו מתלווה לנכה ,שהחנה רכב הנושא תג

"עונשין

נכה במקום שאין החניה מותרת בו ,דינו  קנס כאמור בסעיף )61א()(1
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)ב( נכה המוסר תג נכה לאדם אחר ,שאינו מתלווה לנכה ,לשם
שימוש בתג האמור לחניה במקום שאין החניה מותרת בו ,דינו  קנס
כאמור בסעיף קטן )א(.
)ג( הורשע נכה בעבירה לפי סעיף קטן )ב( ,רשאי בית המשפט ,נוסף
על כל עונש אחר ,להורות בצו על שלילת זכאותו של הנכה לתג הנכה
לתקופה שיקבע.

בסעיף זה" ,מתלווה לנכה" 

)ד(
עבורו ברכב''.
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