חוק עזר לאור יהודה (העמדת רכב וחנייתו) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו– 251לפקודת העיריות ,1ולפי סעיף  77לפקודת
התעבורה ,2ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים ,מתקינה מועצת עיריית
אור יהודה חוק עזר זה:
הגדרות

.1

בחוק עזר זה -
"הסדר תנועה"",כביש"" ,כביש חד–סטרי"" ,לילה"",מדרכה"" ,מעבר חציה"" ,צומת"" ,קצין
משטרה"",רשות תימרור מרכזית"" ,רשות תימרור מקומית"" ,שטח הפרדה"" ,תמרור"
 כהגדרתם בתקנות התעבורה ,התשכ"א( 31961-להלן  -תקנות התעבורה);"אוטובוס"" ,בעל"" ,גורר מורשה"" ,דרך"" ,מונית"" ,מפקח על התעבורה"" ,רכב פרטי",
"רכב עבודה"  -כהגדרתם בפקודת התעבורה;
"אזור" — חלק מתחום השיפוט של העירייה ,לרבות דרך או מדרכה או חלק מהם;
"אמצעי תשלום" — כרטיס חניה ,מדחן ,טלפון נייד או כל אמצעי אחר שאושר על ידי
המועצה לתשלום אגרת הסדר חניה;
"הודעת התעבורה"  -הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) ,התשע"א;42010-
"המועצה" — מועצת העירייה;
"כרטיס חניה"  -כרטיס נייר או כרטיס מכל חומר אחר ,מכשיר אלקטרוני ,או מיתקן אחר
המותקן בתוך כלי הרכב ,המשמש לסימון מועד ומשך זמן החניה ,אשר העירייה
הכינה והנפיקה או אשר הוכן והונפק בהתאם להוראות העירייה ובאישורה,
הנושא את סימון העירייה והנמכר לציבור וכן הסדר חניה ארצי כמשמעותו
בפקודת התעבורה;
"מדחן" — מיתקן ובו מכשיר מכני או אלקטרוני ,המותקן במקום חניה ,המופעל על ידי
מטבעות ,כרטיס או אמצעי אחר (להלן — אמצעי התשלום במדחן) ,והמשמש
לסימון מועד ומשך זמן החניה;
"מקום חניה" — מקום שהחניה בו מותרת לפי כל דין;
"מקום חניה מוסדר" — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף  3לחוק עזר זה;
"מקטע" — שני מקומות חניה או יותר;
"נכה"  -כהגדרתו בחוק חניה לנכים ,התשנ"ד( 1993-להלן  -חוק חניה לנכים);
5

"עירייה"  -עיריית אור יהודה;
"פקח" — עובד עירייה שראש העירייה מינהו בכתב להיות פקח לעניין חוק עזר זה
ושאושר כדין;
"ראש העירייה"  -לרבות עובד עירייה שראש העירייה העביר אליו בכתב את
סמכויותיו ,לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן ,בהתאם להוראות סעיף  17לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה;61975-
"רכב"  -כהגדרתו בפקודת התעבורה ,למעט אופניים;
"תג נכה"  -כהגדרתו בחוק חניה לנכים.

__________
1
2
3
4
5
6
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .197
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
ק"ת התשע"א ,עמ'  304ועמ' .1066
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .28
ס"ח התשל"ה ,עמ' .211

ק"ת-חש"ם  ,773כ' בתמוז התשע"ב10.7.2012 ,

.2

רשות תימרור מקומית רשאית ,בהסכמת המפקח על התעבורה ,אם הסכמה זו דרושה סמכות המועצה
להסדיר חניית
בהתאם לתקנה  18לתקנות התעבורה ולאחר התייעצות עם קצין משטרה ,לקבוע רכב

כדלקמן:

( )1הסדרי תנועה בדבר היתר ,איסור ,הגבלה והסדרת עצירתו ,העמדתו או חנייתו
של רכב בתחום העירייה בין בתשלום ובין בדרך אחרת; הסדרי התנועה יכול שיחולו
לגבי סוג מסוים של רכב או לגבי רכבים המשמשים קבוצות אוכלוסייה מסוימות;
( )2מקומות חניה שבהם מותרת החניה לסוג מסוים של כלי רכב ,וכן לקבוע את
הימים ,השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות
בעת ובעונה אחת באותו מקום;
( )3מקומות חניה שבהם מותרת החניה לרכב מסוים המשמש נכה או כלי רכב
המשמשים נכים ונושאים תג נכה;
( )4מקומות חניה המיועדים לחניה על המדרכה או על חלק ממנה ,ובלבד שנותר
מעבר להולכי רגל ולעגלות ברוחב של  2מטרים לפחות;
( )5מקומות חניה שבהם מותרת החניה ובלבד שתשולם אגרת חניה (להלן  -מקום
חניה בתשלום) ששיעורה לא יעלה על התעריף המרבי הקבוע בתוספת השנייה,
בהתאם לסוג הרכב.
.3

רשות תימרור מקומית רשאית ,בהסכמת המפקח על התעבורה ,אם הסכמה זאת מקום חניה מוסדר

(א)
דרושה בהתאם לתקנה  18לתקנות התעבורה ולאחר התייעצות עם קצין משטרה
לקבוע אזור חניה או חלק ממנו כמקום חניה מוסדר.
(ב) נקבע מקום כמקום חניה מוסדר ,תסמן אותו רשות התימרור המקומית בתמרור
 626ובתמרור  439להודעת התעבורה שבו יפורטו הסדרי החניה; לא יעמיד ולא יחנה
אדם רכב במקום חניה מוסדר המסומן כאמור ,במועדים שצוינו בתמרור ,אלא אם כן
שילם אגרת הסדר חניה ומילא אחר שאר הוראות התמרור.
(ג) הוסדר אמצעי תשלום החניה באמצעות כרטיסי חניה ,יוצג עם העמדת הרכב
או חנייתו כרטיס חניה בר–תוקף ויסומנו בו ,באופן המפורט על פני הכרטיס או על גב
הכרטיס ,השנה ,החודש ,היום בחודש ,היום בשבוע ושעת תחילת החניה או הזמן
שבעבורו שולמה החניה מראש; כרטיס החניה יוצמד לשמשה הקדמית או לחלון הדלת
הקדמית בצד הפנימי של הרכב הקרוב למדרכה ,באופן שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל
להבחין בנקל במסומן ובכתוב עליו; אי–הצגת כרטיס חניה לפי הוראות חוק עזר זה,
מיד עם העמדת או חניית הרכב ,תהווה ראיה לכאורה לאי–תשלום אגרת חניה.
(ד) הוסדר אמצעי תשלום החניה באמצעות מדחן ,תשולם האגרה על ידי שלשול
כסף מזומן לגוף המדחן ,בהתאם להוראות המופיעות על גביו או אם אפשר ,על ידי
שימוש בכרטיס חיוב המיועד למדחנים מאותו סוג אשר תמורתו שולמה מראש.
(ה) הוסדר אמצעי תשלום החניה באמצעות התקן או מכשיר אלקטרוני או מכני,
מכל סוג שהוא ,כפי שקבעה רשות תימרור מקומית ,תשולם האגרה ,בהתאם להוראות
הנקובות בהתקן או במכשיר כאמור ובתעריף הנקוב בהם.

.4

(א) נקבע באזור מקום חניה בתשלום ,תותר החניה במקום בלא תשלום אגרת חניה חניה לתושבי
אזור חניה במקום
לרכב נושא תו חניה אזורי תקף שהונפק על ידי העירייה (להלן  -תו חניה אזורי) חניה מוסדר

התואם את אזור החניה ,זולת אם הוגבלה הרשות האמורה וההגבלה סומנה בתמרור.

(ב) חניה כאמור בסעיף קטן (א) מותרת רק לרכב הנושא תו חניה אזורי שאישר ראש
העירייה ואשר עליו צוין מספר הרכב ואזור החניה שבו מותרת החניה כאמור בסעיף
קטן (א).
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485

(ג) אדם המתגורר באזור שבו נקבע מקום חניה בתשלום ,רשאי לקבל תו חניה אזורי,
לאחר שהגיש לראש העירייה בקשה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה ולאחר שהמציא
רישיון רכב ותעודת זהות או מסמך אחר ,אם יידרש לכך ,להוכחת בעלותו על הרכב
ומען מגוריו.
(ד) לעניין סעיף זה ,יראו אדם כאילו הוא בעלו של רכב אם הוכיח על ידי מסמכים
מהימנים ,לשביעות רצון ראש העירייה ,כי הרכב הועמד לרשותו הבלעדית מידי
מעבידו או מידי תאגיד ששליש השליטה בו לפחות הוא בידי אותו אדם.
(ה) לאדם כאמור בסעיף קטן (ג) לא יינתן יותר מתו חניה אזורי אחד שיינתן לרכב
אחד בלבד.
(ו) תוקף תו החניה האזורי יהיה לתקופה של שנתיים ,זולת אם נקבעה בו תקופה
אחרת שננקבה על גבי תו החניה האזורי או בהודעה חתומה בידי ראש העירייה
שפורסמה בתחום העירייה.
(ז) תו חניה אזורי יודבק על השמשה הקדמית של הרכב ,בצד ימין של הרכב ,בפינה
העליונה.
(ח) העביר בעל הרכב שבידו תו חניה אזורי את הבעלות ברכב לאחר או העתיק את
מקום מגוריו ,יודיע על כך לראש העירייה ,בתוך  7ימים מיום העברת הבעלות ברכב
או העתקת מקום מגוריו ,וכן יחזיר את תו החניה האזורי לראש העירייה.
(ט)

מי שקיבל תו חניה אזורי אינו רשאי להעבירו לאחר.

(י)

זכות השימוש בתו חניה אזורי תפקע בהתקיים אחד מאלה:
( )1בעל הרכב קיבל את תו החניה האזורי על סמך פרטים כוזבים שמסר בבקשתו;
()2

תו החניה האזורי הועבר לאחר;

()3

הרכב נמכר או השימוש בו כמפורט בסעיף קטן (ד) ,עבר לאחר;

( )4בעל הרכב העתיק את מקום מגוריו.
(יא) בלי לגרוע מהוראות כל דין ,יראו כעבירה על הוראות חוק עזר זה — מסירת
פרטים כוזבים לעניין הגשת בקשה כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו–(ד) וכן שימוש בתו
חניה אזורי שלא בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (ח) עד (י).
(יב) לעניין סעיף זה" ,רכב" — רכב פרטי ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו
עולה על  4,000ק"ג.
איסור חניה

.5

(א) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה למי שפועל מטעמו ,להעמיד או להחנות רכב
בדרך במקום שבו נאסרה החניה בידי רשות התימרור המקומית לפי סעיף  2והאיסור
מסומן על ידי התמרור.
(ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה למי מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום
חניה ,אלא אם כן —
( )1הרכב שייך לסוגי רכב שחנייתם שם הותרה;
( )2החניה היא בזמן ולמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום;
( )3מקום החניה אינו תפוס ברכב במספר שנקבע כמותר לחניה בעת ובעונה אחת.
(ג) העוצר ,המעמיד או המחנה רכב בכביש אשר בו מותר לעצור ,להעמיד או להחנות,
יעמידנו במקביל לשפת הכביש ,בין אם יש בו אבני שפה ובין אם לאו ,כשהגלגלים
הקרובים לאבני השפה ולשפת הכביש הם במרחק של לא יותר מ– 40ס"מ ,זולת אם
התירה רשות התימרור המקומית באותו כביש חניה זוויתית וסימנה אותו לצורך זה.
(ד) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה למי שפועל מטעמו להעמיד או להחנות רכב
באופן -
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( )1העלול להפריע או לעכב את התנועה;
( )2שהרכב מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך;
( )3שתופס מעל מקום חניה אחד ,וזאת במקום המוגדר כאזור חניה ובו סימון
של אזורי חניה.
(ה) לא יעצור אדם רכב ,לא יעמידהו ,לא יחנהו ,לא ישאירנו עומד ולא ירשה לאחר
מטעמו לעצור ,להעמיד או להחנות רכב כולו או חלק ממנו במקום ,באופן ובתנאים
הנוגדים הוראות תימרור או הסדר תנועה שהוצב במקום או את הוראות תקנה 72
לתקנות התעבורה.
(ו) לא יחנה אדם רכב או מכלית המיועדים או המשמשים להובלת דלק ,נוזל קורוזיבי,
חומר רדיואקטיבי ,חומר מאכל ,חומר רעיל ,גז או חומר מתלקח אחר ,או גלילים להכלת
חומר כאמור ,אם משקל הרכב או המכלית עולה על  4,000ק"ג ולא ישאיר רכב או
מכלית כאמור עומדים בדרך במרחק פחות מ– 400מטרים מבניין מגורים או ממבנה
ציבורי ,אלא לצורך פריקה או טעינה של החומר המסוכן לבניין או למבנה האמורים ,או
ממנו ,או במקום שיועד לחניית רכב כאמור ואושר על ידי רשות התימרור המקומית.
(ז) לא יעמיד אדם בדרך ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות כאמור -
( )1רכב שרוחבו עולה על  2.50מטרים ,למעט רכב של צה"ל שנעצר לשם מילוי
תפקיד צבאי;
( )2גרור או נתמך שניתק מגורר או מתומך ,שלא בעת ביצוע עבודות ציבוריות,
כאשר אין אפשרות אחרת לבצען ,ובמידה הדרושה לביצוע העבודות האמורות
ובשולי הדרך בלבד .
(ח) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל
המותר עולה על  10,000ק"ג ,או רכב עבודה ולא יחנה אדם רכב כאמור באזור שרשות
תימרור מקומית אסרה בו העמדת רכב וחנייתו כאמור ,וזאת בהתאם לתמרורים
שמספרם  435ו– 436להודעת התעבורה וההנחיות להצבתם ,אלא בחניון משאיות
שנועד לכך ,ובלבד שהודעה על כך פורסמה והוצבו תמרורים המורים זאת.
(ט) בדרך המחולקת לאורכה על ידי שטח הפרדה ישתמש הנוהג ברכב או בבעל חיים
בצד שמימין לשטח ההפרדה ,לא יעבור אותו ולא יעמיד בו רכב או בעל חיים ,אלא אם
כן הותר הדבר על פי תמרור ובמקום שהותר.
(י) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ט) ,רשאי נכה להחנות את רכבו הנושא תג
נכה (להלן  -הרכב) במקום שאין החניה מותרת בו אם התקיימו כל אלה:
( )1בסמוך למקום האמור אין מקום חניה מוסדר לנכים או שהוא לא היה פנוי
בזמן החניה;
( )2בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או שהוא לא
היה פנוי בזמן החניה;
( )3החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר
חופשי להולכי רגל ,לעגלות ילדים או לעגלות נכים;
( )4החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
(יא) הוראות סעיף קטן (י) יחולו גם על אדם המתלווה אל נכה ונוהג בעבורו ברכבו
של הנכה ,כאמור.
(יב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (י)( )3ו–( )4לא יחול ההיתר שבסעיף קטן (י) על חניה -
( )1בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו ,פרט לקטע שסימנה רשות
תימרור ,בתמרור או בסימון על אבני השפה ,שמותר לחנות בו;
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()2

במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב;

()3

בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים לפניו;

( )4בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדר על ידי
סימון על פני כביש ,ובאין סימון כאמור  -בתוך עשרים מטרים לפני תמרור "תחנת
אוטובוסים" ועשרים מטרים אחריו ,בשני צדי הדרך ,ובלבד שמותר להחנות את
הרכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתימרור ,ובלבד שרוחב
הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטרים או יותר;
()5

בתחום תחנת מוניות המסומן בתמרור שהוצב או סומן;

( )6בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) ,כאשר התחום מסומן בסימון
על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם כפי שקבעה רשות התימרור
המרכזית;
( )7בצד רכב אחר העומד או חונה בצדה של הדרך.
גרירת רכב,
הרחקתו ואחסנתו

.6

רכב שהתקלקל

.7

לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד בדרך רכב שהתקלקל קלקול המונע את
המשך הנסיעה ,אלא סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של חלק הדרך המיועד לתנועת
רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשך הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד
שיועבר הרכב למקום תיקונו ,ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר בלא דיחוי.

מוניות

.8

(א) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להחנות מונית ,במקום חניה שנקבע כתחנת
מוניות ,אלא לפי היתר מאת ראש העירייה (להלן  -היתר חניית מונית) ובהתאם לתנאי
ההיתר.

(א) רכב העומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי
הפרת סדרי תנועה או בטיחותה ,או שלדעת פקח דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה
או לבטיחותה או לבטיחות הציבור ,רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה
שעה להרחיקו או לגררו ומקבל הוראה כאמור ,חייב למלא אחריה.
(ב) לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחרי הוראת הפקח כאמור ,או אינו
נמצא במקום ,רשאי הפקח ,בין בעצמו ובין על ידי גורר מורשה להרחיק את הרכב,
לגררו ולאחסנו ובלבד שינקוט את אמצעי הזהירות הסבירים הדרושים כדי להבטיח
את בטיחות הרכב.
(ג) בעל רכב הרשום ברישיון הרכב ,ישלם את התשלומים שנקבעו בתוספת השנייה
בעד הרחקת הרכב ,גרירתו ואחסנתו ,זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו
ובלי הסכמתו.
(ד) ראש העירייה יקבע באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל את
הגוררים המורשים שיורשו לבצע את הגרירה כאמור בסעיף קטן (א) וגורר מורשה
יבצע את הגרירה של הרכב ,בהתאם להוראות ראש העירייה או הפקח ,שיינתנו לפי
חוק עזר זה.
(ה) ראש העירייה ימנה לפקח לעניין סעיף זה רק מי שאישר לכך המפקח הכללי של
משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך.

(ב) בקשה להיתר חניית מונית תוגש לראש העירייה ותהיה ערוכה על פי טופס
בקשה שיועמד לעיון הציבור במשרדי העירייה.
(ג) ראש העירייה רשאי ,לאחר התייעצות עם רשות התימרור המקומית ,לתת היתר
חניית מונית או לסרב לתתו ,לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם,
לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
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(ד) להיתר חניית מונית יצורף תו חניה למונית שיודבק בידי בעל המונית על השמשה
הקדמית של המונית בצד ימין של המונית מנקודת מבטו של הנהג ,בפינה העליונה.
(ה) תוקפו של היתר חניית מונית הוא לחניה בתחנת המוניות הרשומה בו ,והוא יפוג
ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו.
(ו) בעל מונית שלגביה ניתן היתר והנוהג בה ,יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני
פקח לפי דרישתו.
(ז)
.9

בסעיף זה" ,בעל מונית"  -כהגדרתו בתקנה  485לתקנות התעבורה.

רשות תימרור מקומית תציין בתמרור כל מקום חניה ,וכן כל איסור ,הגבלה או הסדר תמרורים

שנקבעו לפי סעיף .2
.10

בכפוף לאמור בסעיף  ,4לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב ולא ירשה לאחר להעמידו תשלום אגרת
הסדר חניה

(א)
או להחנותו במקום חניה מוסדר ,אלא אם כן שילם אגרת הסדר חניה; אי–מילוי
ההוראות הנוגעות לאמצעי התשלום שבו נעשה שימוש יהווה ראיה לאי–תשלום
אגרת הסדר החניה ,זולת אם הוכח אחרת.

(ב) לא ישתמש אדם באמצעי תשלום אלא בהתאם לחוק עזר זה ולהוראות המפורטות
על גבי אמצעי התשלום או מצורפות אליו ,וכן על פי הקבוע בתמרור המוצב במקום החניה
או בסמוך לו; אלא אם כן הוא יוציא את רכבו ממקום החניה המוסדר עם תום תקופת
החניה המותרת לכל המאוחר ,בהתאם לאמור בסעיף  3או בהוראות חוק עזר זה.
(ג) לא ישתמש אדם באמצעי תשלום שלא הוכן והונפק בידי העירייה או באישורה,
למעט כרטיס חניה שאושר כאמור בסעיף .11
(ד) משך זמן החניה במקום חניה מוסדר אחד לא יעלה על שלוש שעות ,זולת אם
נקבע בתמרור מועד קצר מזה.
(ה) נקבע בתמרור מועד קצר משלוש שעות בעת חניה אחת (להלן  -חניה קצרת
מועד) ,תשולם אגרה כמפורט בתוספת השנייה.
.11

הגיעה העירייה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה הדדית בכרטיסי כרטיס חניה של
רשות מקומית
החניה ,יובא לאישור המועצה כרטיס החניה של אותה רשות מקומית; אישרה המועצה אחרת

.12

בתוספת לחוק עזר לאור יהודה (הצמדה למדד) ,התשמ"ד ,71984-המילים "חוק עזר תיקון חוק עזר
(הצמדה למדד)

.13

הסכומים הנקובים בתוספת השנייה ,יעודכנו ב– 1בחודש ינואר בכל שנה ,שלאחר פרסום הצמדה למדד

כרטיס חניה של אותה רשות מקומית ,יראו אותו לעניין חוק עזר זה ככרטיס חניה
שהדפיסה והנפיקה העירייה.
לאור יהודה (העמדת רכב וחנייתו) ,התשמ"א - "1980-יימחקו.

חוק עזר זה ,בשיעור עדכון המחיר המרבי שנקבע לפי סעיף 70ב לפקודת התעבורה.
.14

חוק עזר לאור יהודה (העמדת רכב וחנייתו) ,התשמ"א - 81980-בטל.
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