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סמך:

שינוי קריטריונים למוניות לנסיעות מיוחדות

א) מוניות לנסיעות מיוחדות (ספיישל) ,מתאריך  ,20.12.06מס"ד 9747606
ב) תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה) ,התשע"ד – 2014
ג) הנחיות לתכנון חנייה ,פרק ד' :תכנון חניונים ,תש"ס 2000 -

רשימת תפוצה:
איגוד יבואני הרכב
מעבדות מוסמכות לרכב
מתקינים מורשים

א  .סקירה כללית
 .1אישור מוניות לנסיעות מיוחדות ניתן לאחר בדיקת מחלקת תקינה למול
קריטריונים שנקבעו.
 .2בסמך א' נקבע כי גובה כללי לא יעלה על  190ס"מ.
 .3יבואנים ומתקינים מקומיים פנו אלינו בבקשה לבחון את נושא הגבלת הגובה בשל
מגבלות טכניות בדגמי הרכבים של מוניות לנסיעות מיוחדות.
ב  .עיקרי הדברים
 .1לאור האמור ,התקיים דיון בנושא בראשות מנהלת אגף תקינה והנדסה בהשתתפות
נציגי מחלקות תקינה והנדסה והממונה על היסעים (מר אסי סוזנה) במטרה לבחון
את האפשרות להעלות את הגובה הכללי למוניות לנסיעות מיוחדות.
 .2בנוסף ,התקיימה התייעצות עם אגף התשתיות במשרד התחבורה (ממונה תח"צ
והסעה המונית – גב' עירית שפרבר).
 .3גובה מינימלי של חניונים הינו  2.2מ' (ראה סמך ג).
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ג  .סיכום
.1
.2
.3
.4
.5

על מנת לאפשר קשת רחבה של חברות ודגמים ,הוחלט להעלות את הגובה הכללי.
הגובה הכללי מתייחס לא רק לגובה הגג מהרצפה ,אלא לקצה העליון של המיתקון
הגבוה ביותר הנמצא על הגג ("כובע" למונית ,גגון וכו').
הגובה הכללי החדש שנקבע הוא  210ס"מ ( 2.1מ').
שאר הדרישות שנרשמו בסמך א' נשארו.
יש לשים לב ,כי הדרישות למוניות לנסיעות מיוחדות חלות גם על מוניות נגישות.
רשם :מהנדס רביד פאר

העתק :משה ויצמן – מנהל אגף בכיר רכב.
מר דרור גנון – מנהל אגף בכיר לתחבורה ציבורית.
מהנדסת עינת סגל – מנהלת אגף א' תקינה והנדסה.
מהנדס ג'מיל אבו חלא – מרכז בכיר תקינה.
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