חוק עזר למועצה המקומית הר אדר (העמדת רכב וחנייתו)
התשנ"ט – 8991
בתוקף סמכותה לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א –  ,1891לרבות עפ"י
סעיפים ( 89א) (08 ,07 ,88 ,)18א ו ,99 -ובהסכמת המפקח על התעבורה מתקינה המועצה
המקומית הר אדר חוק עזר זה:
הגדרות
.1

בחוק עזר זה:
"אוטובוס"

כמשמעותו בתקנות התעבורה ,שהותקנו מכח צו בדבר
התעבורה (יהודה ושומרון) (מספר  ,)1117התשנ"ב – .1881

"אזור חניה"

אזור אשר בו מותרת חנית רכב ,באופן גורף או בתנאים ,עפ"י
הוראות חוק עזר זה או כל הוראת חוק תקפה אחרת ולמעט
מקום חניה בשטח פרטי ושאינו בתשלום.

"אזור חניה פרטי"

אזור חניה המתנהל ע"י גורם שאינו מטעם המועצה למטרות
רווח.

"דרך"

כמשמעותה בצו בדבר התעבורה (יהודה ושומרון) (מספר
 ,)1117התשנ"ב – .1881

"הודעת התעבורה"

הודעת התעבורה (קביעת תמרורים).

"המועצה"

המועצה המקומית הר אדר.

"המפקח על התעבורה"

כהגדרתו בצו בדבר התעבורה (יהודה ושומרון) (מספר ,)1117
התשנ"ב –  ,1881לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר
אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן.

"טרקטור"

כמשמעותו בתקנות התעבורה ,שהותקנו מכח צו בדבר
התעבורה (יהודה ושומרון) (מספר  ,)1117התשנ"ב – .1881

"כרטיס חניה"

כרטיס מכל חומר שהוא שהודפס ו/או הונפק ע"י המועצה או
מטעמה והועמד למכירה לציבור והמשמש לתשלום אגרת
הסדר באזור חניה מוסדר באמצעות כרטיסי חניה.

"מדרכה"

כמשמעותה בתקנות התעבורה ,שהותקנו מכח צו בדבר
התעבורה (יהודה ושומרון) (מספר  ,)1117התשנ"ב – .1881

"מונית"

כמשמעותה בצו בדבר התעבורה (יהודה ושומרון) (מספר
 ,)1117התשנ"ב – .1881

"סדרן"

אדם שראש המועצה מינהו בכתב לסדרן לענין חוק עזר זה.

"פקח"

אדם שראש המועצה מינהו בכתב לפקח לענין חוק עזר זה.

"קצין משטרה"

כהגדרתו בתקנות התעבורה ,שהותקנו מכח צו בדבר
התעבורה (יהודה ושומרון) (מספר  ,)1117התשנ"ב – ,1881

לרבות אדם שקצין משטרה העביר אליו את סמכויותיו לפי
חוק עזר כולן או מקצתן.

.1

"רכב"

כמשמעותו בצו בדבר התעבורה (יהודה ושומרון) (מספר
 ,)1117התשנ"ב – .1881

"ראש המועצה"

לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי
חוק עזר זה כולן או מקצתן.

"שטח צבורי"

לרבות דרך ו/או רחוב ו/או מדרכה ו/או רחבה ,בשלמות או
בחלק.

"תמרור"

כמשמעותו בתקנות התעבורה ,שהותקנו מכח צו בדבר
התעבורה (יהודה ושומרון) (מספר  ,)1117התשנ"ב – .1881

סמכות לקביעת הסדרי חניה
א .ראש המועצה רשאי ,לאחר התייעצות עם קצין משטרה ,לקבוע הסדרי חניה בתחום
המועצה ,לרבות לאסור על חניית רכב בשטחים ציבוריים ולקבוע שטחים ציבוריים
כאזורי חניה.
ב .במסגרת קביעת הסדרי החניה בתחומי המועצה רשאי ראש המועצה לקבוע את
התנאים והפרטים הנוגעים לשטחים ציבוריים בהם אסורה חניית רכב וכן את התנאים
והפרטים הנוגעים לאזורי החניה ,לרבות לקבוע אזורי חניה מוסדרים ,בדרך זו או
אחרת ,לקבוע אזורי חניה בתשלום או שלא בתשלום ,להגדיר את סוגי הרכב ו/או את
כלי הרכב הספציפיים הרשאים להחנות בכל אחד מאזורי החניה ו/או במקומות חניה
ספציפיים בכל אחד מאזורי החניה ,לקבוע את הימים,השעות והתאריכים ,בהם מותרת
החניה בכל אחד מאזורי החניה ,לקבוע את משך זמן החניה המותר בכל אחד מאזורי
החניה ולקבוע את מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת ובעונה אחת בכל אחד
מאזורי החניה.

.1

אזור חניה מוסדר ע"י סדרן
א .ראש המועצה רשאי לקבוע שטח ציבורי כאזור חניה מוסדר על ידי סדרן.
ב .עבור כל שעת חניה באזור חניה המוסדר ע"י סדרן תשולם אגרת הסדר עפ"י תעריף
שיקבע ע"י המועצה ויפורסם באזור החניה.
ג .כל אדם המבקש להחנות רכב באזור חניה המוסדר על ידי סדרן ,חייב לציית להוראות
הסדרן בכל ענין הקשור בחניה באותו אזור חניה.

.4

אזור חניה מוסדר באמצעות כרטיסי חניה
א .ראש המועצה רשאי לקבוע שטח ציבורי כאזור חניה מוסדר באמצעות כרטיסי חניה.
ב .כל אדם המבקש להחנות רכב באזור חניה המוסדר באמצעות כרטיסי חניה ינהג
כדלקמן:
()1

יצמיד ,מיד עם העמדת הרכב באזור החניה ,כרטיס חניה בר תוקף ,בצד הפנימי
של חלון הדלת הקדמית של הרכב הקרובה למדרכה ,כאשר בכרטיס החניה
מסומנים כל הפרטים הדרושים ,בהתאם להנחיות שעל גבי כרטיס החניה.
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()1

.5

יציית וימלא אחר כל ההנחיות הנוגעות לחניה ולאופן השימוש בכרטיס החניה,
כפי שתפורטנה על גבי כרטיס החניה ו/או על גבי הכריכה של אוגדן כרטיסי
חניה ו/או על גבי תמרור המוצב באותו אזור חניה ו/או כפי שתמסרנה לו ,אם
תמסרנה ,ע"י פקח.

אזור חניה מוסדר באמצעות מכשירים מכניים או אלקטרוניים
א .ראש המועצה רשאי לקבוע שטח ציבורי כאזור חניה מוסדר באמצעות מכשירים
מכניים או אלקטרוניים.
ב .כל אדם המבקש להחנות רכב באזור חניה המוסדר באמצעות מכשירים מכניים או
אלקטרוניים ,יעמיד את הרכב בגבולות אחד ממקומות החניה הפנויים המצויים באותו
אזור ויפעיל את המכשיר המתיחס לאותו מקום החניה בהתאם לכל ההנחיות הנוגעות
לחניה ולאופן השימוש במכשיר ,כפי שתפורטנה על גבי המכשיר ו/או על גבי תמרור
המוצב באותו אזור חניה ו/או כפי שתמסרנה לו ,אם תמסרנה ,ע"י הפקח.

.8

ציות להוראות בדבר הסדרי חניה
א .לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב בשטח ציבורי
שהחניה בו נאסרה בתמרור מתאים ,אלא לפרק הזמן המינימלי הדרוש להעלאת
נוסעים או להורדתם ,או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.
ב .לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב באזור חניה אלא
אם כן:
()1

הרכב הינו מסוג כלי הרכב שחנייתם מותרת באותו אזור חניה.

()1

החניה היא במועד ולמשך פרק הזמן כפי המותר באותו אזור חניה.

()1

באותו אזור חניה ישנם באותה עת מקומות חניה פנויים בהתאם למכסת כלי
הרכב שמותר להחנות בו בעת ובעונה אחת.

ג .אדם המחנה רכב באזור חניה מכל סוג שהוא יציית לכל ההוראות וההנחיות הנוגעות
לחנית רכב באותו אזור חניה ,כפי שתפורטנה בתמרור ,בשלט ,בסימון על גבי הקרקע
או בכל דרך אחרת וכן כפי שתמסרנה לו ,אם תמסרנה ,ע"י פקח.
ד .אדם המחנה רכב באזור חניה מכל סוג שהוא יעמיד את הרכב בגבולות אחד ממקומות
החניה הפנויים המצויים באותו אזור ,כפי שיסומנו ,אם יסומנו ,בקווי צבע ,באמצעות
שילוט או בכל אופן אחר.
.0

אזור חניה פרטי
א .לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל אזור חניה פרטי אלא לפי רשיון מאת המועצה
ובהתאם לתנאי הרשיון.
ב .הרוצה ברשיון לניהול אזור חניה פרטי ,יגיש בקשה למועצה והיא רשאית לתיתו,
לבטלו או להתלותו ,וכן לקבוע בו תנאים,להוסיף עליהם,לגרוע מהם ,לשנותם או
לבטלם ,וכן להתנות מתן הרשיון בקביעת מחירים מירביים לחניה או לקביעת סידורי
חניה ,הכל לפי שיקול דעתה.
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ג .תוקף הרשיון לניהול אזור חניה פרטי יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מיום
נתינתו.
ד .משהוחלט לתת רשיון לניהול אזור חניה פרטי ,ישלם המבקש למועצה ,כתנאי לקבלת
הרשיון ,אגרה בשעורים דלהלן עבור כל שנה:
()1

 177שקלים חדשים עבור כל חצי דונם ,או כל חלק ממנו ,של אזור חניה פתוח.

()1

 177שקלים חדשים עבור כל חצי דונם ,או כל חלק ממנו ,של אזור חניה מקורה.

ה .המועצה רשאית לפטור מבקש רשיון לניהול אזור חניה פרטי מתשלום אגרה ,כולה או
מקצתה ,על סמך מצבו החומרי של המבקש באם הגיש בקשה בנדון בצרוף אסמכתאות.
.9

גרירה ונעילה של רכב
א .רכב העומד או חונה בניגוד להוראות חוק עזר זה או כל חוק או כל שילוט או כל
תמרור ,או בנסיבות שיש בהן הפרת סדרי התנועה או בטיחותה ,או שלדעת פקח
דרושה הרחקתו של אותו רכב לשם הסדרת התנועה או לבטיחותה או לבטיחות
הציבור ,רשאי הפקח להורות למי שהרכב ברשותו באותה עת להרחיקו או לגררו
לאלתר.
ב .לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה עת אחרי הוראת הפקח ,כאמור בס"ק (א) לעיל ,או
שאינו נמצא במקום ,רשאי הפקח ,בין בעצמו ובין על ידי אחר ,להרחיק את הרכב,
לגררו ,לאחסנו ,או לנעול את גלגליו או חלק מהם בנעלי חסימה המונעות את תנועת
הרכב ובלבד שינקוט באמצעי הזהירות הסבירים הדרושים כדי להבטיח את הבטיחות
הרכב.
ג .בעליו הרשום של רכב שהורחק ,נגרר ,אוחסן ,ננעל או שוחרר ,כאמור בס"ק (ב) לעיל,
ישלם למועצה את התשלום בעד הפעולות שבוצעו ברכב ,או את האגרות המתאימות
שתחולנה בנדון ,זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
ד .רכב שננעל בנעלי חסימה המונעות את תנועת הרכב ,ישוחרר מנעילתו לא יאוחר מתום
 49שעות ,לאחר שבעל הרכב ביקש את שחרורו ושילם את האגרות או התשלומים
החלים עליו ,ואולם ,אם לאחר  14השעות הראשונות מתחיל יום מנוחה ,יום פגרה או
יום שבתון על פי חיקוק בישראל (להלן – יום המנוחה) ישוחרר לפני יום המנוחה.
ה .ראש המועצה רשאי ,מטעמים של בטחון ,בטיחות או סילוק מפגע ,להורות על שחרורו
של רכב מנעילתו גם אם לא נתקיימו התנאים שנקבעו לפי סעיף זה.

.8

רכב שנתקלקל
לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד בשטח ציבורי רכב ,שנתקלקל באופן המונע את
המשך נסיעתו ,אלא בסמוך ככל האפשר למדרכה ובהעדר מדרכה – לשפת הרחוב ו/או
באופן שלא יגרם מפגע ו/או סיכון בטיחותי ו/או הפרעה לתנועה ורק למשך פרק הזמן
הדרוש לשם ביצוע התיקונים ההכרחיים להמשך נסיעת הרכב ,או עד שיועבר הרכב למקום
תיקונו ,ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר מהמקום בתוך  14שעות.

.17

אוטובוסים
א .לא יעמיד אדם ולא ירשה להעמיד אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת
אוטובוסים והמסומן בתמרור ,כפי שנקבע בהודעת התעבורה ,הנושא עליו את מספרו
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של קו האוטובוס או ההודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים או להסעת תיירים או
מטיילים ,או במקום אחר שנקבע כחניון לאוטובוסים.
ב .לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס במקום כאמור בס"ק (א) לעיל לזמן
העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים .הוראה זו אינה חלה לגבי
תחנה סופית או תחנת ויסות.
ג .לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן
הנקוב בתמרור ,או כל עוד היא תפוסה על ידי אוטובוסים במספר הנקוב בתמרור.
.11

טרקטורים ורכב מעל  3טון
לא יעמיד אדם ולא ירשה להעמיד טרקטור ורכב כבד מעל  1טון בשטח ציבורי או בחניה
פרטית אלא במקום שנקבע לכך.

.11

תמרורים
ראש המועצה יציין כל אזור חניה על ידי תמרור מתאים ,בהתאם להודעת התעבורה ,עליו
יפורטו כל איסור ,הגבלה או הסדר ,שנקבעו לגביו עפ"י סעיף  1לחוק עזר זה.

.11

ריתוק רכב למקום חנייה
א .ראש המועצה רשאי לציין על גבי תמרור או שלט את מספרי הרישום וסימני הרישום
של כלי הרכב שמותר להחנות באזור חניה מסוים או במקום חניה מסוים בתוך אזור
חניה.
ב .ציין ראש המועצה ,פרטי הרכב ,כאמור בס"ק (א) לעיל ,לא יעמיד אדם לא יחנה ולא
ירשה לאחר להעמיד או להחנות באותו אזור חניה או מקום חניה כלי רכב שמספרו
הרשום או סימנו הרשום אינם מצוינים כאמור.

.14

אחריות לחניה
א .נמצא רכב עומד או חונה במקום שהעמדתו או חניתו אסורה על פי חוק עזר זה או על
פי תחיקת בטחון רואים את בעל הרכב ,את נהגו וכן אדם אחר האחראי לרכב ,כאילו
העמידו או החנה אותו כאמור ,זולת אם הוכיח שהוא לא העמיד או החנה את הרכב
באותו מקום ,וכן ברשות מי היה הרכב אותה שעה או שהרכב נלקח ללא הסכמתו.
ב .בחבר בני אדם רואים כבעלו של רכב ,לענין ס"ק (א) ,גם מנהל פעיל או שותף או עובד
מנהלי בכיר באותו חבר בני אדם ,האחראים לאותו רכב.

.15

תווית חניה לתושבים באזור חניה מוסדר
א .נקבע חלק משטח המועצה כאזור חניה מוסדר ,רשאי ראש המועצה לקבוע כי מי
שגרים באותו חלק של המועצה יהיו רשאים להחנות את רכבם ברחוב מגוריהם שלא
עפ"י הסדר החניה הכללי שנקבע לאותו אזור חניה ,אלא בתנאים המפורטים בסעיף זה.
ב .חניה כאמור בסעיף קטן (א) תותר רק לרכב שיישא תווית שתנפיק המועצה ואשר
עליה יצוין מספר הרכב ,מען המגורים של בעליו הרשום של הרכב או של המשתמש
הקבוע ברכב והחלק משטח המועצה שבו מקנה התווית זכות חניה (להלן – תווית
חניה).
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ג .מי שמתגורר בחלק משטח המועצה ,אשר לגביו נקבע כאמור בס"ק (א) לעיל ,רשאי
לקבל תווית חניה לאחר שהגיש לראש המועצה בקשה בנדון ולאחר שהציג רשיון רכב
ותעודת זהות ,או כל מסמך אחר שיידרש ,להוכחת בעלותו על הרכב או שימושו הקבוע
ברכב שברשותו ומען מגוריו.
ד .מי שקיבל תווית חניה אינו רשאי להעבירה לאחר ,וזכות השימוש בה תפקע בהתקיים
אחת מאלה:
()1

העברת תווית החניה לאחר.

()1

מכירת הרכב.

()1

הפסקת השימוש הקבוע ברכב.

ה .העביר בעל רכב שבידו תווית חניה את הבעלות ברכב או הפסיק את השימוש הקבוע
ברכב או העתיק מקום מגוריו ,חייב הוא להודיע על כך לראש המועצה תוך  0ימים
מיום העברת הבעלות ברכב ,הפסקת השימוש ברכב או העתקת מקום מגוריו ,ולהפסיק
מידית את השימוש בתווית החניה.
ו .תווית החניה תודבק בפינה הימנית העליונה של השמשה הקדמית של הרכב.
ז .מבלי לגרוע מהוראת כל דין אחר ,מהווים מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה
כאמור בס"ק (ג) לעיל ושימוש בתווית החניה שלא בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (ד)
עד (ו) לעיל ,עבירה על חוק עזר זה.
ח .תוקף תווית החניה יהיה עד  11בדצמבר של השנה שתחל לאחר נתינתה.
.18

סמכויות פקח
א .פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל אזור חניה ,אזור חניה מוסדר ,או אזור חניה פרטי ,כדי
לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.
ב .לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי ס"ק (א) לעיל.

.10

תחילת התוקף
תחילת תוקפו של חוק עזר זה ביום פרסומו.

יצחק בלק

תאריך1.1.88 :

ראש המועצה המקומית
אני מסכים
_________________
המפקח על התעבורה

פורסם ביום שלישי 1/1/88
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