חוק עזר לרמת ישי )העמדת רכב וחנייתו( ,התשס"ה 2005 -
פורסם:

חש"ם  ,688התשס"ה ) ,(2.10.2005עמ' 116

בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,וסעיף  77לפקודת התעבורה ,ובהסכמת שר
הפנים ושר התחבורה ,מתקינה המועצה המקומית רמת ישי חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -

.1
"אוטובוס"" ,מדרכה"" ,נכה"" ,קצין משטרה"  -כהגדרתם בתקנות התעבורה ,התשכ"א) 1961-להלן  -תקנות
התעבורה(;
"אזור"  -לרבות רחוב או קטע מרחוב ,מדרכה או חלק ממדרכה;
"דרך"" ,מפקח על התעבורה"  -כהגדרתם בפקודת התעבורה;
"הודעת התעבורה"  -הודעת התעבורה )קביעת תמרורים( ,התש"ל;1970-
"משאית"  -רכב אשר משקלו הכולל המותר ,כהגדרת מונח זה בתקנות התעבורה ,עולה על  4,000ק"ג ,למעט
אוטובוס;
"המועצה"  -המועצה המקומית רמת ישי;
"פקח"  -עובד המועצה אשר ראש הרשות מינהו בכתב לשמש כפקח לענין חוק עזר זה;
"רכב"  -כהגדרתו בפקודת התעבורה ,למעט אופניים.

סמכות להסדיר חניית רכב
)א( ראש המועצה רשאי ,בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם קצין המשטרה ,לאסור,
.2
להגביל ולהסדיר בתחום המועצה את העמדתו של רכב או סוג מסוים של רכב וכן לקבוע אזור כמקום חניה שבו
מותרת החניה לרכב מסוים או לסוג מסוים של רכב בלבד ,לקבוע את הימים ,השעות והתקופות שבהם מותרת החניה
ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת ובעונה אחת באותו מקום.
)ב( ראש המועצה רשאי ,לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם קצין משטרה ,לקבוע חלק ממדרכה
בדרך כמיועד לחניה על המדרכה או על חלק ממנה ,ובלבד שניתן באותה מדרכה מעבר סביר להולכי רגל ולעגלות
ילדים.

איסור הפרעה לחניה
.3

)א( לא יעשה אדם מעשה שיש בו כדי למנוע את החניה במקום שנקבע כמקום חניה לפי סעיף .2
)ב( ראש המועצה רשאי להורות לכל אדם להימנע מעשיית מעשה המפריע לשימוש במקום חניה כאמור.

איסור חניה
)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב בדרך ,במקום שהחניה נאסרה בידי
.4
ראש המועצה לפי סעיף  ,2והאיסור סומן בתמרור בהתאם להודעת התעבורה ,אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או
להורדתם ,או לטעינה או לפריקה מיידית ובלחי פוסקת.
)ב( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה ,אלא אם כן נתמלאו
כל אלה:

הרכב שייך לסוגים שחנייתם באותו מקום הותרה בידי ראש המועצה; )(1

החניה היא בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר – אם יש שטחים )(2
מסומנים כאמור;
החניה היא בזמן ולמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום; )(3
מקום החניה אינו תפוס על ידי כלי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה באותו מקום בעת )(4
ובעונה אחת.
)ג( לא יעמיד אדם ,לא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב על מדרכה ,למעט על מדרכה
שנקבעה כמקום חניה מוסדר לפי סעיף )2ב(.
)ד( לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב בצד רכב אחר החונה בצדה של
הדרך ,לפניו או מאחוריו ,באופן העלול לגרום להפרעה לתנועה או לחסימת נתיב נסיעה או מעבר לכלי רכב אחרים או
להולכי רגל.

אוטובוסים ומשאיות

לא יעמיד אדם ולא יחנה אוטובוס ,שלא למטרת העלאת נוסעים או הורדתם ,ולא יעמיד ולא יחנה משאית,
.5
שלא למטרת פריקה או העמסה ,אלא במקום אשר חניית אוטובוסים ומשאיות הוסדרה בו לפי קביעת ראש המועצה.

תמרורים
ראש המועצה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור ,הגבלה או הסדר שנקבעו לפי חוק זה ,על ידי תמרור
.6
מתאים שנקבע בהודעת התעבורה.

הקצאת מקומות חניה לנכים
)א( ראש המועצה רשאי לציין על גבי תמרור את מספרי הרישום וסימני הרישום של רכב של נכה ,שמותר
.7
להחנותו במקום חניה שיועד לכך.
)ב( ציין ראש המועצה פרטי רכב כאמור בסעיף קטן )א( ,לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד
או להחנות באותו מקום חניה רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצוינים כאמור.

סמכויות פקח
.8

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

כ' באב התשס"ה ) 25באוגוסט (2005
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