חוק עזר לקרית טבעון (העמדת רכב וחנייתו) ,תשכ"ד-3691
פורסם:
תיקונים:

ק"ת ,3533
חש"ם ,252
חש"ם ,523

תשכ"ד ),(32.33.3921
תשנ"א ),(65.2.3993
תשנ"ה ),(31.7.3995

עמ' 622
עמ' 162
עמ' 503

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  66ו 61-לפקודת המועצות המקומיות ,3ולפי סעיף  77לפקודת התעבורה( 6להלן
– פקודת התעבורה) ,ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים ,מתקינה המועצה המקומית קרית
טבעון חוק עזר זה:

הגדרות
.3

תיקון :תשנ"א

בחוק עזר זה -
"אוטובוס"  -כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור בתקנות התעבורה ,תשכ"א;-3923
"רחוב"  -דרך הנמצאת בתחום המועצה ,לרבות חלק מדרך ולמעט דרך בין-עירונית;
"מונית"  -כמשמעותו בתקנות התעבורה ,תשכ"א;-3923
"מפקד משטרה"  -מפקד מחוז המשטרה שהמועצה בתחומו ,לרבות אדם שמפקד המשטרה העביר אליו את
סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"דרך בין-עירונית"  -דרך שאינה דרך עירונית כמשמעותה בחלק ב' לתקנות התעבורה ,תשכ"א;-3923
"מפקח על התעבורה"  -לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או
מקצתן;
"מקום חניה"  -מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף ;6
"מקום חניה מוסדר"  -מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף ;1
"מקום חניה פרטי"  -מקום חניה המתנהל על ידי אדם  -פרט למועצה  -על מנת להפיק ריווח;
"המועצה"  -המועצה המקומית קרית טבעון;
"פקח"  -אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות פקח לענין חוק עזר זה;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"רכב"  -כמשמעותו בפקודת התעבורה ,למעט אופניים;
"תמרור"  -כמשמעותו בחלק ב' לתקנות התעבורה ,תשכ"א;-3923
"מדרכה"  -כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה להולכי רגל לפי חוק עזר לקרית טבעון )סלילת רחובות(,
התשכ"ב.-3926
"אזור" – חלק מתחום המועצה;
"כרטיס חניה" – כרטיס נייר או כרטיס מחומר אחר ,מכשיר אלקטרוני או מיתקן אחר ,המותקן בתוך כלי
הרכב או מחוצה לו ,המשמש לסימון משך זמן החניה ומועדה ,שהמועצה הכינה והנפיקה או שהוכן והונפק
בהתאם להוראות המו עצה ובאישורה ,או כרטיס חניה ארצי כמשמעותו בסעיף 70ב(ב) לפקודת התעבורה,
והנמכר לציבור ,וכן תו חניה;
"לוח התמרורים" – כמשמעותו בהודעת התעבורה (קביעת תמרורים ,התש"ל – ( – 2 3970להלן – הודעת
התעבורה);
"קצין משטרה"" ,רשות תימרור מקומית" – כהגדרתם בתקנות התעבורה התשכ"א – ( 5 3923להלן – תקנות
התעבורה);
"תו חניה" – כמשמעותו בסעיף 33ב לחוק עזר זה.

סמכות להסדיר חניית רכב
.2

בהסכמת המפקח על התעבורה ,ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה ,רשאי ראש המועצה לאסור ,להגביל
ולהסדיר בתחום המועצה את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב ,לקבוע רחוב כמקום חניה שבו מותרת
החניה לרכב או לסוג מסויים של רכב ,וכן לקבוע את הימים ,השעות והתקופות שבהן מותרת החניה ואת מספר
כלי הרכב המותר בחניה בבת אחת באותו מקום.

מקום חניה מוסדר
.1

)א(

)ב(

(ג)

רשות תימרור מקומית רשאית ,בהסכמת המפקח על התעבורה ,אם הסכמה זו דרושה לפי תקנה 32
לתקנות התעבורה ,ולאחר התייעצות עם קצין המשטרה ,לקבוע אזור כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את
אמצעי התשלום בו באמצעות כרטיס חניה.
נקבע מקום חניה מוסדר ,תסמן אותו רשות התימרור המקומית בתמרורי ד ,60-ג 3-ו-א 21-ובו יפורטו
הסדרי החניה ,בהתאם להודעת התעבורה.
אדם המעמיד רכב במקום חניה מוסדר שאגרת החניה שבו נגבית בנמצאות כרטיס חניה ינקוט צעדים
אלה:
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' 652.
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' 371.
 3ק"ת התשכ"ד ,עמ'  ;622ק"ת-חש"ם התשנ"ה ,עמ' .503
 4ק"ת התש"ל ,עמ'  ;712התשע"א ,עמ' 105.
 5ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;3265ק"ת התשס"ח ,עמ' .936

יעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים ,על פי התמרור והסימון שנקבעו בלוח התמרורים;
יצמיד מיד עם העמדת הרכב כרטיס חניה בר-תוקף ,לשמשה הקדמית או לחלון הדלת הקדמית של
הרכב ,בצד הפנימי הקרוב למדרכה ,בהתאם להוראות הנלוות לכרטיס החניה ,כאשר בכרטיס
החניה מופיעים כל הפרים הנחוצים להגדרת מועד החניה ומשכה; כרטיס החניה יוצמד כך שאדם
העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בפרוטים המופיעים בכרטיס ומתייחסים למועד החניה ומשכה;
יציית וימלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה או על גבי הכריכה הצמודה לאוגדן
של כרטיסי החניה או על גבי דף הוראות שיימסר לקונה בתחנה לממכר כרטיסי חניה או על גבי
תמרור המוצב ומסומן בשטח המיועד לחניה או על גבי המיתקן המיועד לכך ,בכל הנוגע למקום
החניה ,זמני החניה המותרים ,משך זמן החניה ,שימוש בכרטיס חניה ,וכל עניין אחר הנוגע להסדרת
החניה;
יציית להוראות הפקח – אם ישנו במקום  -בכל הנוגע להעמדת הרכב ולחנייתו.

() 3
() 6

()1

()2
(ד)

בין השעות  2:00ל 39:00-בימים א' עד ה' ובין השעות  2:00ל 32:00-ביום ו' לא יחנה אדם רכב במקום
חניה מוסדר ולא ישאירו עומד במקום כאמור למשך זמן העולה על שעתיים ,אלא אם כן נקבע אחרת
בתמרור המוצב במקום".

מקום חניה פרטי
.4

(א(
)ב(
)ג(
)ד(
)ה(
)ו(

לא ינהל אדם מקום חניה פרטי ,אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
הרוצה ברשיון יג יש בקשה לראש המועצה ,והוא רשאי לתיתו או לסרב לתיתו ,לבטלו או להתלותו ,וכן
לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.
משהוחלט לתת רשיון ,ישלם המבקש למועצה ,לפני קבלתו ,אגרה המחושבת לפי שיעור של מאה לירות
לדונם משטח מקום החניה.
ראש המועצה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה ,כולה או מקצתה.
רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד
המשטרה.

איסור חניה
.5

)א(

)ב(

תיקון :תשנ"א

לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב בדרך במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש המועצה לפי סעיף  ,6והאיסור
מסומן בהתאם להודעת התעבורה )קביעת תמרורים( ,תשכ"א) -3923להלן  -ההודעה( ,על ידי תמרור ,אלא
לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם ,או לטעינה או לפריקה מיידית בלתי פוסקת.
לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה ,אלא -
) (3אם הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתם שם הותרה על ידי ראש המועצה;
) (6בתוך אחד השטחים הפנויים ,על פי התמרור והסימון שנקבעו בלוח התמרורים;
) (1בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום;
) (2כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה בבת אחת.
)ג( לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב על מדרכה.

רכב שנתקלקל
.9

לא יעמיד אדם בדרך רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה ,אלא על שולי הדרך מצד ימין ,ובאין
אפשרות לכך  -סמוך ככל האפשר לשפת הימנית של הכביש ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש
לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו ,ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

מוניות
.7

)א(
)ב(
)ג(
)ד(
)ה(
)ו(
)ז(

לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם
לתנאי ההיתר.
הרוצה בהיתר יגי ש בקשה לראש המועצה והוא רשאי לתיתו או לסרב לתיתו ,לבטלו או להתלותו וכן
לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש המועצה.
היתר כאמור יפקע ביום  13בדצמבר שלאחר נתינתו.
משהוחלט לתת היתר ישלם המבקש למועצה ,לפני קבלתו ,אגרה בסך שש לירות לכל מונית שהחנייתה
מותרת לפי ההיתר; ניתן ההיתר לאחר  10ביוני ,תופחת האגרה לשלוש לירות.
נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור ,יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר או לפקח לפי דרישתו.
לא יעמיד אדם ולא יחנה מונית בדרך לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם ,אלא -
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' 652.
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' 371.
 3ק"ת התשכ"ד ,עמ'  ;622ק"ת-חש"ם התשנ"ה ,עמ' .503
 4ק"ת התש"ל ,עמ'  ;712התשע"א ,עמ' 105.
 5ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;3265ק"ת התשס"ח ,עמ' .936

(ח)

) (3אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או החנייתה היא לשם המתנה לאותו
נוסע; או
) (6אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט "לא פנוי".
לעניין סעיף זה" ,תחנת מוניות" ,כזו שנקבעה וסומנה על ידי תמרורים ב 57-עד ב 59-להודעת התעבורה.

חניית נכים
7א( .א)
(ב)

.8

מקומות חניה לנכים יוסדרו באמצעות תמרורים ג 21-ו -ד 39-להודעת התעבורה; אם מקום החניה מיועד
לרכב מסוים יוצב גם תמרור א.22-
לא יעצור אדם רכב ,לא יעמידו ,לא יחנהו ולא ישאירו עומד ,כולו או חלק ממנו ,במקום חניה לנכה
המסומן בתמרור ג 21-המסמן מקום חניה לרכב של נכה משותק רגליים ,בניגוד לתקנה (76א)( )32לתקנות
התעבורה.

(בוטל).

תמרורים
.6

ראש המועצה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור ,הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיף  ,6על ידי תמרור מתאים
שנקבע בהודעה.

( .31בוטל).
אגרת הסדר חניה
.33

)א(

)ב(

לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חניה מוסדר ,אלא אם
כן שילם אגרת הסדר חניה בשיעור שנקבע לאותו מקום חניה בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת
הראשונה; שעות החניה שלגביהן חלה חובת התשלום ומשך הזמן המותר לחניה יצוינו על גבי התמרור.
אדם המעמיד רכב במקום חניה מוסדר שאגרת החניה שבו נגבית באמצעות כרטיס חניה ,ישלם את
האגרה ברכישת כרטיס החניה והצגתו בהתאם לחוק עזר זה; אי-הצגת כרטיס החניה בהתאם להוראות
חוק עזר זה תהווה ראיה לכאורה על אי-תשלום האגרה כאמור.

שימוש בכרטיס חניה
33א) .א( לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי כרטיס
החניה או המצורפות אליו או למספר כרטיסי חניה.
(ב) משך זמן החניה באמצעות כרטיס חניה יהיה בהתאם לאמור בכרטיס החניה ובתמרור המוצב במקום,
ולא יסמן אדם בכרטיס החניה בעת החניית הרכב ,וכל עוד נמשכת החניה ,יותר מסימון אחד המורה את
משך זמן החניה.

כרטיס חניה מיוחד
33ב) .א( כל אדם שיש בבעלותו רכב הרשום על שמו ברישיון הרכב ,או שהוא מש תמש שימוש קבוע ברכב
מסויים ,זכאי לרכוש כרטיס חניה מיוחד (להלן – תו חניה) בעד אותו רכב.
(ב) אדם זכאי לרכוש תו חניה לאחר שהגיש לראש המועצה בקשה בנוסח שבתוספת השנייה ,ולאחר
שהמציא רישיון רכב ותעודת זהות ,או כל מסמך אחר שיידרש ,כדוגמת הצהרת המבקש ואישור
מאת בעליו הרשום של הרכב ,לשם הוכחת בעלותו על הרכב או שימושו הקבוע ברכב שברשותו,
לשביעות רצון ראש המועצה.
(ג) בעד תו החניה תשולם אגרה בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.
(ד) תו החניה יישא את מספר הרכב והשנה שבה התו בתוקף ,וכל פרט נוסף שיורה עליו ראש המועצה.
(ה) תו החניה ישמש ככרטיס חניה במקום חניה מוסדר ,ועל השימוש בו יחולו הוראות סעיפים  33 ,1ו-
33א בשינויים המחויבים.
(ו) אדם שקיבל תו חניה אינו רשאי להעבירו לאחר ,וזכות השימוש בו תפקע בהתקיים אחד מאלה:
( )3העברת תו החניה לאחר;
( )6מכירת הרכב;
( )1הפסקת השימוש הקבוע ברכב.
(ז) העביר בעל רכב שברשותו תו חניה את הבעלות ברכב ,או הפסיק את השימוש הקבוע ברכב ,חייב הוא
להודיע על כך לראש המועצה בתוך שבעה ימים מיום העברת הבעלות על הרכב או הפסקת השימוש
ברכב וכן להחזיר את תו החניה לראש המועצה.
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' 652.
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' 371.
 3ק"ת התשכ"ד ,עמ'  ;622ק"ת-חש"ם התשנ"ה ,עמ' .503
 4ק"ת התש"ל ,עמ'  ;712התשע"א ,עמ' 105.
 5ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;3265ק"ת התשס"ח ,עמ' .936

(ח) בלי לגרוע מהוראות כל דין אחר ,מהווים מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף
קטן (ב) ושימוש בתו החניה שלא בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (ו) עד (ז) ,עבירה על חוק עזר זה.
(ט) תוקף תו החניה יהיה עד  13בדצמבר של השנה שבה ניתן.
אחריות בעל רכב
33ג) .א( נעברה עבירה ברכב או נעשה מעשה הנוגד את הוראות חוק עזר זה ,רואים את בעל הרכב כאילו הוא
נהג ברכב באותה שעה ,החנהו או העמידו כאמור ,זולת אם הוכיח מי נהג ברכב ,החנהו או העמידו
כאמור ,או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב (להלן – המחזיק) או הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי
ידיעתו או בלי הסכמתו.
(ב) הוכיח בעל הרכב למי מסר את החזקה ברכב ,תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על המחזיק.
(ג) הוכיח המחזיק כי מסר את החזקה ברכב לאדם אחר ,תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על אותו
אדם.
סמכויות המפקח
) .32א( פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי לברר אם קויימו
הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.
הצמדה למדד
32א) .א( תעריפי האגרות הנקובים בתוספת הראשונה יעודכנו בכל שנה ב 3-בינואר (להלן – יום העדכון) ,לפי
שיעור מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) שפורסם
לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.
(ב) סכומי האגרות כאמור בסעיף קטן (א) יעוגלו לעשר אגורות הקרובות ביותר.

( .31בוטל).
השם
.34
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תוספת ראשונה
)סעיפים (1א)33 ,33 ,ב(ג))

()3

שיעורי האגרה
בשקלים חדשים
1

אגרת הסדר חניה
במקום חניה מוסדר שאגרת החניה שבו נגבית
באמצעות כרטיס חניה ,לכל רכב ,לכל שעה.

()6

במקום חניה מוסדר שאגרת החניה שבו נגבית
באמצעות כרטיס חניה אלקטרוני.

()1

אגרה בעד תו חניה ,לכל רכב ,לשנה או חלק ממנה.

הסכום האמור בפרט ( ,)3כשהוא מחושב
באופן יחסי לזמן החניה המבוקש.
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תוספת שניה
)סעיף 33ב(ב))
בקשה למתן תו חניה
אני החתום מטה [שם] ...................................נושא ת"ז מס'  ..........................שמען מגורי ברחוב
 ...........................................................מספר  ............עיר  ...................מצהיר בזה כי הפרטים המפורטים להלן
נכונים [סמן ב X-את האפשרות הנכונה]:
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' 652.
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' 371.
 3ק"ת התשכ"ד ,עמ'  ;622ק"ת-חש"ם התשנ"ה ,עמ' .503
 4ק"ת התש"ל ,עמ'  ;712התשע"א ,עמ' 105.
 5ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;3265ק"ת התשס"ח ,עמ' .936

[ ] אני בעליו הרשום של רכב מסוג  ........... .............שנת ייצור  ............מס' רישוי ............
[ ] אני עושה שימוש קבוע ברכב מסוג  ......................שנת ייצור  ............מס' רישוי  ............מצ"ב אישור בעליו
הרשום של הרכב כי אני בעל זכות החזקה הקבוע ברכב.
כמו כן מצורף לבקשתי:
 .3העתק רישיון הרכב.
 .6העתק תעודת זהות.
 .1מסמך אחר לפי דרישת המועצה להוכחת בעלותי על הרכב או שימושי הקבוע ברכב -
...................................................................................................................................................
אבקש להמציא לי תו חניה לפי סעיף  33ב לחוק עזר לקרית טבעון (העמדת רכב וחנייתו) ,התשכ"ד ,3921-בעבור הרכב
הנ"ל.
אני מתחייב בזה להשתמש בתו החניה בהתאם להוראות חוק העזר האמור.
אני מתחייב לא להעביר את תו החניה לאדם אחר ,וידוע לי כי זכות השימוש בתו החניה תפקע במקרה של :הערת תו
החניה לאחר; מכירת הרכב; הפסקת השימוש הקבוע ברכב.
אני מתחייב כי במידה ותועבר הבעלות ברכב ,או אפסיק את השימוש הקבוע ברכב ,אודיע על כך לראש המועצה בתוך
שבעה ימים מיום העברת בעלות הרכב ,או הפסקת השימוש ברכב וכן אחזיר את תו החניה לראש המועצה.
תאריך ...................... :חתימה........................ :

י' באדר א' התשע"ה ( 32בפברואר )6033
דוד אריאלי
ראש המועצה המקומית קרית טבעון
אני מסכים.
אליהו ישי
שר הפנים

אני מסכים.
ישראל כץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' 652.
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' 371.
 3ק"ת התשכ"ד ,עמ'  ;622ק"ת-חש"ם התשנ"ה ,עמ' .503
 4ק"ת התש"ל ,עמ'  ;712התשע"א ,עמ' 105.
 5ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;3265ק"ת התשס"ח ,עמ' .936

