חוק עזר לאבן יהודה (העמדת רכב וחנייתו) ,התשס"ז2007-
פורסם:

חש"ם  ,709התשס"ז ) ,(9.9.2007עמ' 589

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו 23-לפקודת המועצות המקדמיות ,וסעיף  77לפקודת התעבורה (להלן  -פקודת
התעבורה) ,ובאישור שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים ,מתקינה המועצה המקומית אבן יהודה חוק עזר זה.

הגדרות
בחוק עזר זה -
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"אוטובוס"  -כהגדרת אוטובוס ציבורי בתקנות התעבורה ,התשכ"א( 1961-להלן  -תקנות התעבורה);
"אזור"  -לרבות רחוב או קטע מרחוב ,מדרכה או חלק ממדרכה;
"גורר מורשה"  -מי שאושר לכך בידי ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל;
"הודעת התעבורה"  -הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) ,התש"ל( 1970-להלן  -הודעת התעבורה);
"המועצה"  -המועצה המקומית אבן יהודה;
"כרטיס חניה"  -כרטיס מנייר או מחומר אחר ,מכשיר אלקטרוני או מיתקן אחר ,שהמועצה הכינה והנפיקה או שהוכן
והונפק בהתאם להוראות המועצה ובאישורה הנושא את סימון המועצה והנמכר לציבור ,המוצג בכלי רכב ומשמש לסימון
משך ומועד החניה;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מדרכה"" ,קצין משטרה"" ,רשות תימרור מקומית"" ,רשות תימרור מרכזית"" ,תמרור"  -כהגדרתם בתקנות
התעבורה;
"מונית"  -כהגדרתה בפקודת התעבורה;
"מחזיק"  -אדם המחזיק למעשה במקום או בחלק ממנו כבעל או בכל אופן אחר;
"מקום חניה"  -מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף ;2
"מקום חניה מוסדר"  -מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף (3א);
"סדרן"  -אדם שראש המועצה מינהו ,בכתב ,להיות סדרן לענין חוק עזר זה;
"פקח"  -אדם שראש המועצה מינהו ,בכתב ,לפקח לעניין חוק עזר זה;
"ראש המועצה"  -ראש מועצת אבן יהודה;
"רחוב"  -דרך כהגדרתה בפקודת התעבורה ,הנמצאת בתחום המועצה ,לרבות חלק מרחוב;
"רכב"" ,רכב פרטי"" ,רכב ציבורי"  -כהגדרתם בפקודת התעבורה ,למעט אופניים;
"תווית חניה"  -תווית אשר נועדה לאפשר חניית כלי רכב מסוגים מסיו מים או באזורים מסוימים ,אשר אושרה בידי ראש
המועצה מזמן לזמן לעניין חוק עז ר זה ואשר צוין בה מספר הרכב ,מען המגורים של בעל הרכב או של המשתמש הקבוע
ברכב שברשותו ,והקטע המותר לחניה.

סמכות להסדיר חנית רכב
(א) רשות תימרור מקומית רשאית ,לאחר התייעצות עם קצין המשטרה ובהסכמת רשות התימרור המרכזית ,מקום
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שהסכמה זו נדרשת לפי תקנה  18לתקנות התעבורה ,לאסור ,להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסוים של רכב,
וכן לקבוע אזו ר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב מסוים או לסוג של רכב בלבד ,לקבוע את הימים ,השעות והתקופות
שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמו תר להחנות בעת ובעונה אחת באותו מקום ,למעט מקומות שיועדו לתחנת
אוטובוס ומוניות מורשים.
(ב) רשות תימרור מקומית רשאית לאחר התייעצות עם קצין המשטרה ,לקבוע ולסמן חלק ממדרכה ברחוב
כמיועד לחניה על המדרכה או חלק ממנה ,ובלבד שניתן באותה מדרכה מעבר סביר להולכי רגל ועגלות ילדים.

מקום חניה מוסדר
(א) רשו ת תימרור מקומית רשאית לקבוע אזור כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן או
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באמצעות כרטיסי חניה.
(ב) סודרה חניה על ידי סדרן ,חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור
בחניה ולענין תשלום אגרת הסדר החניה ,כאמור בתוספת השניה.
(ג) נקבע מקום חניה מוסדר ,רשאית רשות התימרור המקומית לסמנו בתמרור בהתאם להודעת התעבורה.
(ד) סודרה החניה באמצעות כרטיס חניה ,חייב אדם המעמיד רכב במקום חניה מוסדר -

( )1להעמידו בהתאם להוראות התמרור;
( )2להצמיד ,מיד עם העמדת הרכב ,כרטיס חניה בר תוקף (להלן  -כרטיס חניה) ,לשמשה הקדמית
או לחלון הדלת הקדמית של הרכב בצד הפנימי ,הקרוב למדרכה ,כאשר בכרטיס מסומנים בהתאם

להוראות המודפסות על הכרטיס ,היום בחודש ,היום בשבוע ,ושעת החניה; כרטיס החניה יוצמד
כך ,שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בסימון ,ובהתאם להוראות המודפסות על גבי הכרטיס;
( )3לציית ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה ,או על גבי הכריכה הצמודה
לאוגדן של כרטיסי חניה ועל גבי תמרור המוצב ומסומן בשטח המיועד לחניה ,בכל הנוגע למקום
החניה ,זמני החניה המותרים ,משך החניה ,שימוש בכרטיס החניה ,וכן כל עניין אחר הנוגע להסדר
החניה;
( )4לציית להוראת הפקח אם ישנו במקום  -בכל הנוגע להעמדת הרכב וחנייתו.
(ה) הותקנו במקום ח ניה תמרורים וסימנים בהתאם להודעת התעבורה ,חייב אדם המעמיד רכב באותו מקום,
להעמידו בתוך אחד השטחים המסומנים לשם כך ,בהתאם להוראות הכתובות בתמרור.

איסור חניה
(א) לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב ברחוב ,במקום שהחניה נאסרה
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בידי רשות התימרור המקומית לפי סעיף  , 2והאיסור סומן בתמרור מתאים ,אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים והורדתם,
או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.
(ב) לא יעמיד אדם ,לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב ברחוב במקום שהחניה בו נאסרה
בהתאם לתקנות התעבורה והאיסור סומן בתמרור מתאים.
(ג) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חניה ,אלא אם כן -

( )1הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה בידי רשות התימרור המקומית;
( )2החניה היא בהתאם להודעת התעבורה ,בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע  -אם יש
שטחים מסומנים כאמור;
( )3החניה היא בזמן ולמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום.
גרירה של כלי רכב
(א) רכב העומד או חונה במקום שעמידתו אסורה על פי חיקוק ,רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו באותה
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שעה להרחיקו או לגררו.
(ב) לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראת פקח כאמור או שאינו נמצא במקום ,רשאי פקח ,בין
בעצמו ובין על ידי גורר מורשה ,להרחיק את הרכב ,לגררו ולהחסינו.
(ג) בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב חייב לשלם את האגרות או התשלומים כפי שנקבע בתוספת הראשונה בעד
הרחקת הרכב ,גרירתו והחסנתו ,זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
(ד) ראש המועצה יקבע את הגוררים המורשים לבצע את הגרירה ואת ההחסנה מבין הגוררים המורשים.
(ה) ראש המועצה ימנה פקח לענין סעיף זה ,באישור המפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוסמך על ידו.

רכב שנתקלקל
לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד ברחוב ,רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה ,אלא בסמוך
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ככל האפשר ,לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה ,שיש
לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו ובלבד שהרכב יותקן או יועבר בלא דיחוי.

תמרורים
רשות התימרור המקומית תצ יין כל מקום חניה וכל איסור ,הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיפים  2או  ,3על ידי
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תמרור כמפורט בהודעת התעבורה.

איסור חניה במקום המיועד לנכה
(א) לא יעצור אדם רכב ,לא יעמידנו ,לא יחנהו ולא ישאירנו עומד כולו או חלק ממנו במקום חניה לנכה המסומן
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בתמרור ג 43-המסמן מקום חניה לרכב נכה משותק רגליים בניגוד לתקנה (72א)( )16לתקנות התעבורה.
(ב) רשות התימרור המקומית רשאית לציין על גבי תמרור ,את מספרי הרישום וסימני הרישום של רכב נכה
שמותר להחנותו במקום חניה.

אגרת הסדר
(א) לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות ,רכב במקום חניה מסודר ,אלא אם כן
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שילם אגרת הסדר (להלן  -אגרת הסדר) בשיעור שנקבע לאותו מקום חניה בהתאם לשיעורי האגרה שנקבעו בתוספת השניה.

(ב) השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר על ידי סדרן למעלה מזמן החניה ששולמה אגרת ההסדר בעדו ,לא
יוציאו משם א לא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד זמן החניה הנוסף בהתאם לשיעורי האגרה שנקבעו בתוספת השניה.
(ג) סודרה החניה על ידי סדרן ,תשולם האגרה לידיו תמורת תו או כרטיס או באופן אחר שאת צורתם יקבע מראש
ראש המועצה; הסדרן יציין בתו את הזמן המדויק שבו החלה החניה שבעדה שולמה האגרה.
(ד) סודרה החניה באמצעות כרטיסי החניה ,תשולם האגרה ברכישת כרטיס החניה ,והצגתו בהתאם לחוק; אי
הצגת כרטיס החניה בהתאם להוראות החוק ,תהווה ראיה לכאורה על אי תשלום האגרה כאמור.

כרטיס חניה
(א) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה ,אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה
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או המצורפות אליו או למספר כרטיסי חניה המאוגדים יחד.
(ב) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה שלא הודפס או לא אושר כדין בידי המועצה המקומית.
(ג) לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס חניה אחד בעד חניה אחת ואולם אם הותרה במקום חניה לזמן העולה על
שעה ואינו עולה על  5שעות ,רשאי אדם להשתמש ביותר מכרטיס חניה אחד לזמן החניה ,ובלבד שהסימנים שייעשו בכרטיסי
החניה יורו על משך החניה רצוף.
(ד) משך החניה באמצעות כרטיס החניה ,יהיה בהתאם לאמור בכרטיס החניה ובתמרור המוצב במקום ,ולא יסמן
אדם כרטיס החניה ,בעת החניית הרכב ,וכל עוד נמשכת החניה ,יותר מסימן אחד המורה את משך החניה.

כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת
הגיעה המועצה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה הדדית ,בכרטיסי החניה ,יובא כרטיס החניה של
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אותה רשות מקומית לאישור המועצה; אושר כרטיס החניה של רשות מקומית כאמור בידי המועצה ,יראו אותו ככרטיס
חניה שאושר כדין בידי המועצה והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות חוק עזר זה.

חניה לתושבי אזור חניה מוסדר
(א) נקבע אזור כמקום חניה מוסדר ,יהיו רשאים מי שגרים באותו אזור ,להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום
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חניה מוסדר באזור מגוריהם ,בלי להשתמש בכרטיסי חניה.
(ב) חניה כאמור בסעיף קטן (א) מותרת רק לרכב הנושא תווית שאישר ראש המועצה ואשר עליה צוין מספר
הרכב ,מען המגורים של בעל הרכב או של המשתמש הקבוע ברכב ,והקטע המותר לחניה בלי להשתמש בכרטיסי חניה (להלן
 תווית חניה).(ג) מי שמתגורר באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר ,רשאי לקבל תווית חניה לאחר שהגיש לראש המועצה בקשה
בנוסח שבתוספת השלישית ולאחר שהמציא רישיון רכב ותעודת זהות ,או כל מסמך אחר שיידרש ,להוכחת בעלותו על הרכב
או שימושו הקבוע ברכב ומען מגוריו.
(ד) מי שקיבל תווית חניה ,אינו רשאי להעבירה לאחר ,וזכות השימוש בה תפקע בהתקיים אחת מאלה:

( )1העברת תווית החניה לאחר;
( )2מכירת הרכב;
( )3הפסקת השימוש הקבוע ברכב;
( )4העתקת מקום המגורים.
(ה) העביר בעל רכב שבידו תווית חניה את הבעלות ברכב ,או הפסיק את השימוש הקבוע ברכב או העתיק את
מקום מגוריו ,חייב הוא להודיע על כך לראש המועצה בתוך  7ימים מיום העברת הבעלות ברכב ,הפסקת השימוש ברכב או
העתקת מקום מגוריו ,וכן חייב הוא להפסיק את השימוש בתווית החניה.
(ו) תווית החניה תודבק על השמשה הקדמית של הרכב ,בצד ימין של הרכב ,בפינה העליונה.
(ז) בלי לגרוע מהוראות כל דין אחר ,מהווים מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן (ג)
ושימוש בתווית החניה שלא בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (ד) עד (ו) ,עבירה על חוק עזר זה.
(ח) תוקף תווית החניה יהיה עד  31בדצמבר של כל שנה זוגית שלאחר שנת נתינתה.
(ט) בעד תווית חניה תשולם אגרה בסך הקבועה בתוספת הרביעית.

אחריות בעל רכב
(א) נעברה עבירה ברכב לפי חוק עזר זה ,רואים את בעל הרכב או את מחזיקו כאילו הוא נהג ברכב באותה השעה,
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זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
(ב) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות ככל שניתן למניעת עבירות לפי חוק עזר זה על ידי מי מעובדיו; לענין
סעיף זה" ,נושא משרה בתאגיד"  -מנהל פעיל ,שותף או עובד מינהלי בכיר האחראי לאותו תחום שבו נעברה העבירה.

(ג) נעברה עבירה לפי חוק עזר זה על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו ,חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר
את חובתו לפי סעיף קטן (ב) ,אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

סמכויות פקח
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(א) פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה ולמקום חניה מוסדר ,כדי לבדוק אם קוימו הוראות חוק עזר זה.
(ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע ממנו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

הצמדה למדד
הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה ,השניה והרביעית יעודכנו ב 1-בחודש ינואר בכל שנה (להלן  -יום העדכון),
.15
שלאחר פרסום חוק עזר זה ,בשיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפי יום העדכון ,לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפי
יום העדכון שקדם לו.

תוספת ראשונה
(סעיף (5ג))
בעד גרירת רכב והחסנתו תשולם בעת השחרור אגרה בשיעור  200שקלים חדשים.

תוספת שניה
(סעיף (3ב) ו(9-א) ו(-ב))
שיעורי האגרה
בשקלים חדשים
.1
.2

במגרש חניה מוסדר באמצעות כרטיסי חניה ,לכל שעת חניה או
חלק ממנה
במקום חניה המוסדר באמצעות סדרן  -עד שעה אחת
עד שעתיים
עד חמש שעות

3
3
5.5
10

תוספת שלישית
(סעיף (12ג))

בקשה למתן תווית חניה
אני החתום מטה .............................ת"ז .......................מצהיר בזה ,שמען מגורי באבן יהודה רח'
 ......................מס'  ,................וכי הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.
אבקש להמציא לי תווית חניה לפי סעיף (12ג) לחוק עזר לאבן יהודה (העמדת רכב וחנייתו) ,התשס"ז.2007-
אני מתחייב בזה להשתמש בתווית החניה בתאם להוראות חוק העזר האמור.
חתימה............................

תאריך................................

תוספת רביעית
(סעיף (12ט))
בעד הנפקת תווית חניה ,תשולם אגרה בסך  2שקלים חדשים.

ב' באב התשס"ז ( 17ביולי )2007
עמוס עזאני
ראש המועצה המקומית אבן יהודה
אני מסכים
מאיר שטרית
שר הפנים

אני מסכים.
שאול מופז
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

