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 חוק עזר לחיפה (העמדת רכב וחנייתו), התשמ״ה-985ו

, וסעיף לד לפקודת 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 ו־ 251 לפקודת העי
, מתקינה מועצת עירית היפה חוק עזר זה:  התעבורה 2

 1, בחוק עזר זה —

3 (להלן —  ״אוטובוס״ ~ כמשמעות אוטובוס ציבורי בתקנות התעבורה, התשכ״א—1961
 תקנות התעבורה);

 ״אזורי׳ — לרבות רחוב או קטע מרחוב, מדרכה או חלק ממדרכה;
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה ממקום או מחלק ממנו, בין בזכותו
ננו הבעל  הוא ובין כבא כח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של המקום ובין שאי

ק; י  הרשום, ולרבות מחז
ועה במשטרת ישראל;  ״גורר מורשה״ — מי שאושר לכך בידי ראש מחלקת התנ
 ״הודעת התעבורה״ — הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש״ל—1970*;

; ן והבניה, התשכ״ה—1965 6 ו  ״היתר בניה״ — היתר בניה שניתן לפי חוק התכנ
 ״מדרכה״ — מקום המשמש למעבר הולכי רגל, בין שהוא מרוצף ובין שאינו מרוצף או

ל;  שהוא סלו

 ״מונית״ — כמשמעותה בתקנות התעבורה;

ו כבעל או בכל אופן אחר;  ״מחזיק״ — אדם •המחזיק למעשה במקום או בחלק ממנ
נה על מרחב חיפה של משטרת ישראל, לרבות אדם  ״מפקד המשטרה״ — מפקד הממו

;  שמפקד המשטרה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ״מפקח על התעבורה״ — כהגדרתו בפקודת התעבורה לרבות אדם שמפקח על התעבורה
;  העביר אליו את, סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חניה לרכב. לפי סעיף 2 או מקום שנקבע כמקום
 המיועד לחניה לפי החלטת. רשות רישוי או לפי אישורה או בהיתר בניה,;

;  ״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3 (א)

יה פרטי״ — מקום חניה, המתנהל בידי אדם — פרט לעיריה, לשם הפקת  ״מקום חנ
 רווחים;

ה;  ״סדרן״ — אדם שראש העיריה מינהו בכתב לסדרן לענין חוק עזר ז
 ״העירית״ — עירית חיפה;

; ה נהו בכתב לפקח לענין חוק עזר ז  ״פקח״ — אדם שראש העיריה מי

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיר־ה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
;  זה, כולן או מקצתן

 ״רחוב״ — דרך כמשמעותה בפקודת התעבורה והנמצאת בתחום העיריה, לרבות חלק
ב;  מרחו

 ״רכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;

 ״רכב פרטי״ ו״רכב ציבורי״ — כמשמעותם בפקודת התעבורה;

סח חדש 8, עמי 197. ו ת ישראל, נ ע ד  1 דיני מ

וםח חדש 7, עמי 173. ת ישראל, נ נ י מדי ע  2 ד
 3 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425.

 4 ק׳׳ו! התש׳׳ל, עמי 738; התשב״ב, זנמ׳ 628.
 5 ס״ח התשכ״ה, 8מ׳ 307.
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 ״רשות רישוי״ — מוסד תכנון כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, או רשות
;  רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ה—1968 6

 ״תמרור״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה.

0 ' ב כ ד ת י נ ה
ם  ת ע י צ ע י י 1 י ד ה ח א ל  2. (א) ראש העירית רשאי בהסכמת המפקח על התעבורה י

 מפקד המשטרה, לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב. או סוג מםויים של רכב
 וכן לקבוע אזור כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב מסויים או לסוג מםויים של רכב
 בלבד, לקבוע את הימים, השעות והתקופות. שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב

 שמותר להחנות בעת ובעונה אחת באותו המקום.
 (ב) ראש העיריה רשאי, לאחר התיעצרת עם המפקח על התעבורה ועם מפקד
ה ובלבד  המשטרה, לקבוע חלק ממדרכה ברחוב כמיועד לחניה על המדרכה או על חלק ממנ

 שניתן באותה מדרכה מעבר סביר להולכי רגל ולעגלות ילדים.

, ד י נ ח ם ו ק ת החניה בו מ מוסדר ולהסדיר א ה' י  3. (א) ראש העידית רשאי לקבוע אזור כמקום חנ
 ! מוסדר

 על ידי סדרן או באמצעות כרטיסי חניה.
ד רכב במקום החנייה, לציית  (ב) סודרה החניה על ידי סדרן, חייב אדם להעמי
 להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה ולענין תשלום אגרת הסדר חניה, כאמור בתוספת

 השניה.

 (ג) נקבע מקום חניה מוסדר, רשאי ראש העיריה לסמנו בתמרור בהתאם להודעת
 התעבורה, או בתמרור אחר המיועד לכך על־פי פקודת התעבורה או התקנות שלפיה.

 (ד) סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה, חייב אדם המעמיד רכב במקום
ה מוסדר — י  חנ

 (1) להעמידו בתוך אחד מהשטחים •הפנויים, המסומנים בקווי צבע או
 באופן אחר — אם ישנם שטחים מסומנים;

ד עם העמדת הרכב, כרטיס חניה בר־תוקף שהעיריה  (2) להצמיד, מי
 הדפיסה והנפיקה. והנמכר לציבור (להלן — כרטיס חניה), לשימשה הקדמית
 או לחלון •הדלת הקדמית של הרכב, בצד הפנימי הקרוב. למדרכה, כאשר
 בכרטיס החניה מסומנים, על ידי תלישה, היום בחודש, היום בשבוע ושעת
ן ה יוצמד כך, שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחי י ה; כרטיס החנ י  החנ
 בתלישת שעת החניה, היום בחודש והיום בשבוע המסומנים לתלישה על גבי

יה;  כרטיס התנ

ת ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה, י  (3) לצי
גדן של כרטיסי החניה ועל גבי תמרור המוצב  או על גבי הכריכה הצמודה לאו
 ומסומן בשטח • המיועד לחניה, בכל הנוגע למקום החניה, זמני החניה
 המותרים, משך החניה, שימוש בכרטיס חניה ותלישה או נקיבת חלקים

ה; י גע להסדרת החנ ו  ממנו, וכל ענין אחר הנ

ע להעמדת ג ו ית להוראות הפקח — אם ישנו במקום — בכל הנ  (4) לצי
 הרכב והגייתו.

 (ה) בין השעות 07.00 ו״21.00 לא יחנה אדם רכב במקום חניה מוסדר ולא
 ישאירו עומד במקום כאמור לזמן העולה על שעה אחת, אלא אם כן נקבע אחרת בתמרור.

 6 ס״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 204.
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 (ו) הותקנו במקום חניה שלטים, סימנים וכיוצא באלה, חייב אדם המעמיד רכב
 באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות הכתובות

 בשלטים, בסימנים וכיוצא באלה.

 4. (א) לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל מקום חניה פרטי, אלא לפי רשיון
 מאת ראש העירית ובהתאם לתנאי הרשיון.

 (ב) הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש העיריד, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו,
 לבטלו או להתלזתו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם
 וכן להתנות מתן הרשיון בקביעת מחירים מרביים לחניה או לקביעת סידורי חניה, הכל

 לפי שיקול דעתן.

ה אחת מיום נתיבתי.  (ג) תוקף הרשיון יהיה לתקופה שלא תעלה על שנ

 (ד) משהוחלט לתת. רשיון, ישלם המבקש לעיריה, לפני קבלתו, אגרה. לשנה,
: ל  המחושבת. לפי שיעור ש

 (1) לגבי שטחו של מקום חניה פתוח — 2,904 שקלים לחצי דונם או
; ו  לחלק ממנו, ו־1,960 שקלים לכל חצי דונם נוסף או לחלק ממנ

 (2) לגבי שטחו של כל מקום חניה אחר — 4,865 שקלים לחצי דונם או
 לחלק ממנו, ו־2,904 שקלים לכל חצי דונם נוסף או לחלק ממנוי;

 (ה) מועצת העיריה רשאית לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה, כולה או
 מקצתה.

 (ו) רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב או בחלק מרחוב יינתן בהסכמת, המפקח
יעצות עם מפקד המשטרה.  על התעבורה ולאחר התי

 מקום חניה
 פרשי

 5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4, מקום שנקבע כמקום המיועד לחניה לפי החלטת
 רשות רישוי או לפי אישורה או בהיתר בניה —

יב בעלו של אותו מקום לעשות כל פעולה הדרושה כדי לאפשר את  (1) תי
; ו  השימוש באותו מקום לצרכי חניה ובהתאם לתנאים שנקבעו ל

 (2) לא יעשה אדם מעשה שיש בו כדי למנוע את החניה במקום, שנקבע
ה; י  כמקום חנ

 (3) ראש העירית רשאי לדרוש בכתב מבעלו של אותו מקום לעשות כל
 פעולה הדרושה כדי לאפשר את השימוש באותו מקום לצרכי חניה וכן להורות

ע לשימוש האמור.  לכל אדם להימנע מעשיית מעשה המפרי

 מקום מניה
 לפי ד״חלסת

 רשות רישוי או
 בהיתר גניו;

 6. (א) לא יעמיד אדם ולא יהגה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברחוב,
 במקום שהחניה נאסרה בידי ראש העירית לפי סעיף 2, והאיסור סומן בתמרור בהתאם
נה או־ לפריקה  להודעת התעבורה, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, או לטעי

 מיידית. ובלתי פוסקת.

 (ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברחוב
יה בו נאסרה בתמרור מתאים שנקבע בהודעת התעבורה, גם אם אותו תמרור  במקום שהחנ

 לא נקבע על פי סעיף 2.

 אישור חגיה
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 (ג) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחי להעמיד או להחנות, רכב במקום
 חניה, אלא אם כן —

; ה י ד י מ  (1) הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה בידי ראש ו
יה היא בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופו אחר  (2) החנ

 — אם יש שטחים מסומנים כאמור;
ה היא בזמן ולמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום; י  (3) החנ

ן מקום החניה. תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר להגיה בעת  (4) כשאי
 ובעונה אחת,

 7 (א) רכב העומד או הונה במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות
 שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או מטעמי בטיחות אד שלדעת הפקח דרושה הרחקתו
 לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור, רשאי פקח להורות למי שהרכב

 ברשותו באותה שעה להרחיקו או לגררו.

 (ב) לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחרי הוראת פקח כאמור או
נו נמצא במקום, רשאי פקח בין בעצמו ובין על ידי גורר מורשה להרחיק את הרכב,  שאי
ועת ת תנ נעות א  לגררו, להחסנו אד לנעול אה גלגליו או חלק מהם בנעלי חסימה המו

 הרכב.
 (ג) בעל הרכב הרשום חייב לשלם את האגרות או התשלומים כפי שנקבעו בתוספת
 הראשונה בעד הרחקת הרכב, גרירתו, ההסנהו או שחרור מנעילתו זולת אם הוכיח שהרכב

ו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.  נלקה ממנ

 (ד) רכב שננעל כאמור ישוחרר מנעילתו לא יאוחר מתום 48 שעות לאחר
 שבעל הרכב ביקש את שחרורו ושילם את האגרות או התשלומים החלים עליו, ואולם
ל פי חיקוק  אם לאחר 24 השעות הראשונות מתחיל יום מנוחה, יום פגרה או יום שבתון ע

י יום המנוחה.  (להלן — יום המנוחה) — ישוחרר לפנ

ע להורות ג  (ה) ראש העיריה רשאי מטעמים של בטחון, בטיחות או סילוק מפ
 על שחרורו של רכב מנעילתו גם אם לא נתקיימו התנאים שנקבעו לפי סעיף זה.

 (ו) ראש העידית יקבע את הגוררים המורשים לבצע את הגרירה, הנעילה,
ועה ן הגוררים המורשים שאישר לכך ראש מחלקת התנ  ההחסנה, או השחרור של הרכב מבי

 במ׳שטרת. ישראל.
 (ז) ראש העירית ימנה פקח לענין סעיף זה.

 8. לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע
ועת  המשכת הנסיעה, אלא בסמוך, ככל האפשר לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנ
 רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת. הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד

 שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

 9. (א) לא יחנה אדם, ולא ירשה לאחר להחנות, מונית במקום חניה שנקבע כתחנת
 מוניות או כמקום חניה למוניות, אלא לפי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש העיר״ה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתד,
 לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ג) היתר כאמור יהיה. ערוך בטופס שיקבע ראש העירית בהסכמת המפקח על
 התעבורה.

 גרירה ונעילה
 של רכב

 רבב
ל ק ל ק ת נ  ש
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 (ד) היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר בתיבתו.

 (ה) משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש לעיריה לפבי קבלתו, אגרה שבתית
נית שחנייתה מותרת לפי ההיתר.  בסך 2,500 שקלים לכל מו

 (ו) נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר
 אד לפקח לפי דרישתו.

 (ז) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית ברחוב
 בו החניה מותרת לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא באחת

:  מאלה

די נוסע ועומדת לרשותו, והעמדתה או התבייתה זמנת על י  (1) המונית מו
 היא לשם המתנה לאותו נוסע, אד

 (2) לא הוצעה הולכה במונית והיא לא מסומבת בשלט ״פנוי״.

 10. (א) לא יעמיד אדם, ולא ירשה לאחר להעמיד, אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע
 כתחנת אוטובוסים והמסומן בתמרור כפי שנקבע בהודעת התחבורה, הנושא עליו את
 מספרו של קו האוטובוס או ההודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים או להסעת תיירים

 או מטיילים, או במקום אהר שבקבע כחניון לאוטובוסים.

 (ב) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד, אוטובוס במקום כאמור בסעיף
 קטן (א) לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים; הוראה זו אינה

 חלה לגבי תהנה סופית או תחבת 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. ראש העיריה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי
 סעיפים 2 או 3, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעת התעבורה.

 12. (א) ראש העיריה רשאי לציין על גבי תמרור, או בלוח שייקבע בסמוך לו את
 מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב שפותר להחנותו במקום חניה.

 (ב) ציין ראש העירית פרטי רכב כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יתנה
 ולא ירשה לאחר להעמיד־ או להחנות באותו מקום הניד, רכב שמספר הרישום וסימן הרישום

 שלו אינם מצוייבים כאמור.

 אוטובוסים

ם רי  תמרו

ק רכב תו  רי
ס חניה ו ק מ  י

 13. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב במקום
 חביה מוסדר, אלא אם כן שילם אגרת הסדר בשיעור שבקבע לאותו מקום חניה בהתאם

 לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת השניה.

ה י  (ב) השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר על ידי סדרן למעלה מזמן החנ
 ששולמה אגרת הסדר בעדו, לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד זמן

 החניה הנוסף בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת השנייה.

 (ג) סודרה החניה על ידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או כרטיס או
 באופן אחר שאת צורתם יקבע ראש העיר״ה; הסדרן יציין בתו את הזמן המדוייק בו

 התהילה התקופה שבעדה שולמה •האגרה.
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ר מאגרת  פטו
 הסדר

 כרטיס חניה

 כרטיס חניה
ת ו ש  של ר

ת אחרת י מ ו ק  מ

יה ית חנ ו  תו
ור י אז ב ש ו ת  ל
ם חניה  במקו

סדר  מו

 (ד) סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה תשולם האגרה ברכישת כרטיס החניה
יה בהתאם להוראות חוק עזר זה, ה; אי־הצגת כרטיס החנ  והצגתו בהתאם לחוק עזר ז

 תהווה ראיה לכאורה על אי־ תשלום האגרה כאמור.

 14. ראש העידית רשאי לפטור אדם מתשלום אגרת הסדר, כולה או מקצתה, ובתנאים
 שייראו לו, אם סבר שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן פטור כאמור בהתחשב

 בצרכי החבית.

יה אלא בהתאם להוראות. חוק עזר זה ולהוראות  15. (א) לא ישתמש אדם בכרטיס חנ
 המפורטות על גבי כרטיס החניה או המצורפות אליו או למספר כרטיסי חנית.

עצת  (ב) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה שלא הודפס או לא אושר כדין בידי מו
 העירית, למעט כרטיס חניה שאושר כאמור בסעיף 16.

 (ג< לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס חניה אחד בעד חניה אהת, אולם אם הותר
 במקום חניה זמן חניה. העולה על שעתיים ואינו עולה על 8 שעות, רשאי אדם להשתמש
ה יורו י  ביותר מכרטיס חניה אהד לזמן החניה, ובלבד שהסימנים שייעשו בכרטיסי החנ

 על משך חניה רצוף.

 (ד) משך החניה באמצעות כרטיס חניה, יהיה בהתאם לאמור בכרטיס החניה
ית הרכב, וכל עוד י  ובתמרדר המוצב במקום, ולא יסמן אדם בכרטיס החניה, בעת החנ

 נמשכת החניה, יותר מסימן אחד, המורה את משך •החניה.

ת בכרטיסי  16. הגיעה העיריה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה הדדי
עצה; אושר כרטיס  החניה, יובא כרטיס •החניה של אותה. רשות מקומית לאישור המו
 החנית של רשות מקדמית כאמור בידי המועצה, יראו אותו ככרטיס חניה שאושר כדין

 בידי המועצה והשימוש בי ייעשה בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 17. (א) נקבע אזור כמקום חניה מוסדר; יהיו רשאים מי שגרים באותו אזור להחנות
 את רכבם במקום שבקבע כמקום הביה מוסדר ברחוב מגוריהם, מבלי להשתמש בכרטיסי

 ח ביה.

 (ב) חניה כאמור בסעיף קטן (א) מותרת רק לרכב הנושא תווית. שאישר ראש
 העירית ואשר עליה צויין מספר הרכב, מען המגורים של בעל הרכב או של המשתמש
 הקבוע ברכב שברשותו, יהקטע המותר לחניה מבלי להשתמש בכרטיסי הניד. (להלן —

 תווית חנית).

 (ג) מי שמתגורר באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר, רשאי לקבל תווית חניה
 לאחר שתגיש לראש העירייה בקשה בנוסח שבתוספת השלישית ולאחר שהמציא רשיון רכב
 ותעודת זהות, או כל •מסמך אחר שיידרש, להוכחת בעלותו על הרכב או שימושו הקבוע

 ברכב שברשותו ומען מגוריו.

 (ד) מי שקיבל תודת. חניה אינו רשאי להעבירה לאחר וזכות השימוש בה תפקע
:  בהתקיים אחת מאלה

 (1) העברת תווית החניה לאחר;
 (2) מכירת תרכב;

 (3) הפסקת השימוש תקבוע ברכב ;
 (4) העתקת מקום המגורים.
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 (ה) העביר בעל רכב שבידו תווית חניה את בעלותו ברכב, או הפסיק את השימוש
 הקבוע ברכב או העתיק מקום מגוריו, חייב הוא להודיע על כד לראש העיריה תה־
 שבעה ימים מיום העברת הבעלות ברכב, הפסקת השימוש ברכב או העתקת מקום מגוריו,

 וכן להחזיר את תווית •החניה לראש העיריה.

 (ו) תווית החניה תודבק על השמשה הקדמית של הרכב בצד ימין של הרכב,
 בפינה העליונה.

 (ז) מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, מהווים מסירת פרטים כוזבים בעת
 הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן (ג) ושימוש בתווית החניה שלא בהתאם לאמור בסעיף

 קטן (ד) עד (ו), עבירה על חוק עזר זה.

 (ח) תוקף תווית החניה יהיה עד 31 במרס של כל שבה זוגית שלאחר שנת
 נתינתה.

 (ט) בעד מתן תווית החניה תשולם אגרה בסד 1000 שקלים ותוקפה יפוג כאמור
 בסעיף קטן (ח).

ל רבב 18. (א) נעברה עבירה ברכב, רואים את בעל הרכב או את מחזיקו כאילו הוא נהג ע ות ב  אחרי

ת הרכב אותה שעה, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב או שהרכב נלקה נעלנו בלי ידיעתו  א
 ובלי הסכמתו.

 (ב) בחבר בבי אדם רואים לעניין סעיף קטן (א) גם מנהל פעיל או שותף או
 עובד מינהלי בכיר האחראים לאותו רכב — כבעל הרכב.

 19. (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה, מקום חניה מוסדר או מקום
יה פרטי כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.  חנ

 (ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

 סמכויות פקח

 20. נמצא רכב עומד במקום שהעמדתו אסורה על יפי חוק עזר זה, רואים את בעל
ת נהגו וכן אדם אחר האחראי לרכב, כאילו העמידו כאמור, זולת אם הוכיח  הרכב, א
ד את הרכב באותו מקום, וכן ברשות מי היה הרכב באותה שעה או שהרכב  שהוא לא העמי

 נלקח ללא הסכמתו.

 אוזריות ח ניד,

 21. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 80,000 שקליים, ובעבירה
ן  נמשכת — קנם נוסף של 3,200 שקלים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר מה

 הודעה עליה בכתב מאת ראש העיריה או לאחר הרשעתו.

 עונשיו

 ביטול 22. חוק עזר לחיפה (חניית כלי רכב}, התשי״ג—1953 ז — בטל.

 23. על אף האמור בסעיף 13 (א), מי שברשותו כרטיסי חניה שהתעריפים הנקובים
 בהם הם 40 שקלים לשעה או לחלק מנעה ו־120 שקלים לכל 4 שעות או חלק מהן,

 רשאי להשתמש בהם עד תום המלאי שבידו.

ת מעבר ראו  הו

׳ 881. כ  7 ק״ת התשי״ג, ע
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 ת1ס3ת ראשונה
( ( ג  (סעיף 7 (

 בעד גרירת רכב, החסנתו, נעילתו או בעד שחרורו תשולם אגרה או תשלום
 כמפורט בתוספת החמישית לתקנות התעבורה, התשכ״א—1961.

 בשקלים

300 

900 

200 

 תוספת שניה
(  (סעיף 13 (א)

יה מוסדר באמצעות כרטיסי חנייה, י  1. במקום חנ
ה  לכל רכב — לכל שעה, או חלק ממנ

 2. במגרש חנייה מוסדר באמצעות כרטיסי חנייה,
 לכל רכב — לכל 4 שעות או לחלק מהן

ה מוסדר באמצעות סדרן, לכל רכב — י  3 במגרש חנ
ת אד חלק מהן  לכל 6 שעו

 תוספת שלישית
 (סעיף 17)

ייה  כקשה למתן תווית ח:

 שמען מגורי בחיפה

 • .. מס׳

 אני מצהיר בזה, כי אבי החתום מטה

 נושא ת. ז. מם׳

 רח׳

 וכי הפרטים המפורטים בבקשה זד נכונים.

 אבקש להמציא לי תווית חנייה לפי סעיף 17 לחוק העזר לחיפה (העמדת רכב והגייתו),
 התשמ״ה—1985.

 איני מתחייב בזה להשתמש: בתווית החניה בהתאם להוראות חוק העזר האמור.

 תאריך חתימה

, ג ו ר א ל ה י ר  א
 ראש עירית חיפה

 אני מסכים.
ם ק ו ר פ ו י י  ח

 שר התחבורה

 נתאשר.
ה (25 במרס 1985)  ג׳ בניסן התשמ״

 (חמ 22—9)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים
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 תוק עזר לבאר־שגע (העמדת רכב ותנייתו) (תיקון)/
 התשבד ה -1985

 האגרה בשקלים

300 

 300״

 1. במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיסי חניה,
 לכל רכב -

ה  לכל שעה או לחלק ממנ

 2. במגרש חניה מוסדר באמצעות כרטיסי חניה, לכל רכב
 לכל 2 שעות או הלק מהן

ת פ ס ו  ה
 סעיף 11א

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ולפי סעיף 77 לפקודת התעבורה 2
ה: עצת עירית באר־שבע חוק עזר ז נה מו  מתקי

 1. אחרי סעיף 11 לחוק עזר •לבאר־שבע (העמדת רכב ותנייתו}, התשמ״ג—31982
 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״פטור מאגרת 11א. ראש העיריה רשאי לפטור אדם מתשלום אגרת הסדר, כולה או

 י ר מקצתה, בתנאים שייראו לו, אם סבר שקיימות נסיבות מיוחדות המצד ד ס  ה

 קות מתן פטור כאמור בהתחשב בצרכי החניה.״

1 2. בסעיף 15 לחוק העזר העיקרי, במקום ״1000 שקלים״ יבוא ״80,000 שקלים״. ׳ 5 י י ע  תיק״ ס

ת 3. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא: פ ס ו ת  י־׳י׳יטי1 ה

 ״תוספת
 (סעיף 11)

 אגרת השדר חניה.

ו נ א ו י ה י ל  א
 ראש עירית באר־שבע

 אני מסכיס.

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 נתאשר.
 ג׳ בניסן התשמ״ה (25 במרס 1985)

 (וזמ 22—8)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

וסה הד־& 8, עני׳ 197. נת ישראל, נ  1 דיני מדי

וסח חדי; 7, עמ׳ 173. ת ישראל, נ נ  2 דיני מדי

 3 ק״ת—הש״ם, התשני״ג, עמי 166.
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 חוק עזר לירושלים (העמדת רכב והגייתו) (תיקון מסי 4),
 התשמ״ ה-1985

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות וסעיף 77 לפקודת התעבורה, 2
: ה עצת עירית ירושלים חוק עזר ז נה מו  מתקי

ת פ ל ח 1 3 ה 9 6 0 _ א ״ כ ש ת  1. במקום התוספת לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), ת
ת פ ס ו ת  ה

א: בו  י

 ״תוספת
 (סעיף 11)

 אגרת הפדר חניה

 האגרה בשקלים

 1. במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיסי חניה, לכל רכב —

ה 300 נ מ  לכל שעה או לחלק מ

 ובלבד שלא תותר חניה ליותר משעתיים

 2. במקום חניה מוסדר על ידי סדרן —

ה 300  (1) לכל רכב, לכל שעה או לחלק ממנ

 (2) לכל אופנוע, לחודש מראש 4500״

ק עזי ו חו  2. בתוספת לחוק עזר לירושלים (הצמדה למדד), התשמ׳׳ד—1984 *, בסופה יבוא: תיקי
 לירושלים בדבר

 ״חוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ״אi—960״. הצמדה למדד

 נתאשר.
ל ק י ק ו ד  ג׳ בניסן התשמ״ה (25 במרס 1985) ט

 m ^ ראש עירית ירושלים

 אני מסכים.

ו פ ר ו ם ק י י ץ ח ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים שר התחבורה

נת ישראל, נוסה חדש 8, עצל׳ 197. י מדי נ  1 די

וסח חדש 7, עמי 173. נת ישראל, נ  2 דינ־ מדי

ת התשכ׳׳א, עמ׳ 445; ק״ת—הש׳׳ם, התשמ״ה, עמי 5, עמ׳ 20 ועמי 114. ״  3 ק

 4 ק״ת—חש״ס, התשמ׳׳ד, עמי 254.
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 חוק עזר לתל־אביב־יפו(הצמדה למדד) (תיקון), התשמ״ה-985ן

, מתקינה מועצת עירית 1 ות רי ־251 לפקודת העי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו
ה: פו הוק עזר ז  תל־אביב־י

 תיקיו >=עיר 2 1. בסעיף 2 לחוק העזר לתל־אביב־יפו (הצמדה למדד) (מסי 2), התשמ״ג—1983 2
 (להלן — חוק העזר העיקרי), המלה ״הראשונה״ — תימחק.

 ביטול סעיף 3 2. סעיף 3 לחוק העזר העיקרי — בטל,

א: בו  החלפת סעיף 4 3. במקום סעיף 4 לחוק העזר העיקרי י

ם 4. סכומים מוגדלים כאמור בסעיף 2 יעוגלו לעשרה השקלים הקרובים; י מ י כ ל ס י ג י ע  י

 סכום של חמישה שקלים יעוגל כלפי מטה.״

 החלפת התוספות 4. במקום התוספות הראשונה והשניה לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 2)

.  1. חוק עזר לתל־אביב־יפו (שחיטת עופות), 1945 3

אגרת תעודת אשור), התשי״ד—1954 ) פו י ב־  2. חוק עזר לתל־אבי

. ק ציבורי סיטוני לפירות וירקות), התשט״ו—1955 3 (שו פו י ב־  3. חוק עזר לתל־אבי

פו (שמוח לרחובות ולוחיות מספר בבנינים), התשי״ט—  4. חוק עזר לתל־אביב־י

. 6 1959 

. ת ביבים), התשכ״ב—1962 7 י י בנ ) פו י ב־  5. חוק עזר לתל־אבי

, התשכ״ד—964! 8, ל) עו (תי פו י ב־ אבי  6. חוק עזר לתלי

(הסדרת מקומות רחצה), התשכ״ז—1966 9. פו י ב־  7. חוק עזר לתל־אבי

. 1 פו (צעצועים מסוכנים), התשכ״ח—1968 0  8. חוק עזר לתל־אביב־י

. פו (אספקת מים), התשל״ד—1974 ״  9. חוק עזר לתל־אביב־י

טל ביוב), התשל״ה—1975 (הי פו י ב־  10. חוק עזר לתל־אבי

 11. חוק עזר לתל־אביב־יפו (אגרת ביוב), התשל״ה—131975.

 12. חוק עזר לתל־אביב־יפו (סלילת רחובות), התשל״ו—1975

וסח חדש 3, עד׳ 197. ת ישר?ול, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת—חש״ש, התשמ׳׳ג, עמ׳ 706.

 3 זי״ר 1945, הוס׳ 2, עמי 951.
 4 ק׳׳ת התשי׳׳ד, ממי 640.

, עמי 905.  5 ק״ת התשס״ו
 6 ק׳ית התשי׳׳ט, עמ׳ 1541.
ת התשכ״ב, עמ׳ ׳2701. ״  7 ק
 8 ק״ת התשכ״ד, •עמ׳ 1123.

 9 ק׳׳ת התשב׳׳ז, •עמי 352.
 10 ק״ר. התשכ׳׳ח, עמי 975.

 11 ק״ת התשל״ד, ע2' 1329.
 12 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 1875.

 13 ק־׳ת התשל״ה, עמ׳ 991.
 14 •ק׳׳ת התשל׳׳ו, עמי 10.

 228 תי׳ת—הש״ש 269, ט׳ בניס! התשמ״ה, 31.3.1985



יפד (הגנה על גדות •הירקון והסדרת השיט בירקון),  13. חוק עזר לתל־אביבי
, 1  התש״ם—979! 5

פו (שמירת הסדר והנקיון), התש״ם—980! 16, י ב־ אבי  14. חוק עזר לתלי

.  15. חוק עזר לתל־אביב־יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש״ם—1980 17

. 1 פו (עקירת עצים), התש״ם—1980 8 י ב־  16. חוק עזר לתליאבי

פו (בדיקת בשר עוף), התשמ״א—191981,  17. חוק עזר לתל־אביב־י

 18. חוק עזר לתל״אביב־יפו (פיקוח על כלבים), התשמ״א—981! 20.

פו (שילוט), התשמ״ד—984! !2. ב־י  19. חוק עזר לתל־אבי

, פרט 2 פו (העמדת רכב והנייתו), התשמ״ד—1983 2 י ב־  20. חוק עזר לתליאבי
 לאגרה לפי סעיף 121.״

 5. לעגין חתעלאת ב־1 בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה, של סכומי האגרות,
 ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי הענין, שהוטלו בחוקי העזר שפורטו בתוספת השניה
 ) לתוק תעזר העיקרי כפי שהיה בתוקף עובר לפרסום חוק עזר זה, יהיה המדד היסודי,

 על אף האמור בסעיף 2(ב) לחוק העזר העיקרי, המדד שפורסם בחודש נובמבר 1984.

ט ה ה ל מ ל  ש
פו  ראש עירית תל־אביב־י

 אני מסכים.
ם ק ו ר פ ו י י  ח

 שר התחבורה

 נתאשר.
 ג׳ בניסן התשמ״ה (25 במרס 1985)

 (חמ 37—8)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 15 ק׳׳ת התש׳׳ם, עמי 231.

 16 ק׳׳ת התש״ם, ע׳מ׳ 887.
׳ 1234. מ ת התשמ״א, ד ״  17 ק
ת התש׳׳ם, עמי 1250. ״  18 ק

ת התשמ׳׳א, זנמ׳ 1274. ״  19 ק
 20 ק״ת התשמ״א, עמי 1234.

 21 ק״ת התשמ״ד, •עמ׳ 194.
 ב2 ק׳ית התשמ״ד, דמ׳ 114, עמי 365 ועמי 536.

 חוק עזר לתל־אגיב־יפו(העמדת רכג וחנייתו) (תיקון מסי 2),
 התשמ״ה-985ו

, ולפי סעיף 77(א)(2) 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העי
ה: פו חוק עזר ז עצת עירית תל־אביב־י נה מו , מתקי 2 רה  לפקודת התעבו

ת פ ל ח פו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ״ד— ה  1. במקום סעיף 15 לחוק העזר לתל־אביב־י
5 ( 1 י נ ז א: ס בו  31983 (להלן — חוק העזר העיקרי), י

וסח חדש 8, עמי 197. בת ישראל, נ י מדי נ  1 די

ח וזדש 7, עמי 173. ס ת ישראל, מ נ  2 דיני מדי
 3 ק״ת—חש״ם, התשנד׳ה, עמ׳ 135.
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 15. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינר — 80,000 שקלים,
 ובעבירה נמשכת — קנס נוסף של 3,200 שקלים בעד כל יום שבו
 נמשכת העבירה לאחר שקיבל הודעה עליה בכתב מאת ראש העירית או

 לאחר הרשעתו.״

ן עי נ  ״עו

 2. בתוספת השניה לחוק העזר העיקרי, במקום .החלק שכותרתו ״אגדת הסדר חניה״
א: בו  י

 וזוזיפת התוספת
 השניה

 ״תוספת שניה
 (סעיפים 3(ב) ו־12)

 האגרה בשקלים

300 

 15,000״

 אגרת תפדר חניה

 אגרת הסדר חניה במקום חניה המוסדר באמצעות
 כרטיס חניה, לכל שעה או חלק ממנה

 אגרת הסדר חניה במקום חניה המוסדר באמצעות סדרן,
נית — לחודש מראש  לכל מכו

ט ה ה ל מ ל ש  ׳
' פו  ראש עירית תל־אביב־י

 אני מסכים.
ו פ ר ו ם ק י י  ח

 שר התחבורה

 נתאשר.
 ג׳ בניסן התשמ״ה (25 במרס 1985)

 (ח מ 22—8)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 חוק עזר לאור־עקיגא (אספקת מים)(תיקון), התשמ״ה-1985

נה , מתקי 1 ת ו י מ ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המק
: ה  המועצה המקומית אור־עקיבא חוק עזר ז

א: בו , י ת 1. במקום התוספת לחוק עזר •לאור־עקיבא (אספקת מים), •התשכ״ו—1966 2 פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 ״תוספת

 האגרה בשקלים

61,600 

73,900 

 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג))

 (1) לכל יחידת דיור
 לכל יחידת שאינה דיור

ת ישראל, נוסה חדש 9, עמי 256. נ  1 דיני מדי
, עמ׳ 2331; ק״ת—חש״ם, התשמ״ד, עמי 647.  2 ק״ת התשכ״ו
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ן האגרה בשקלים ת ג ק ת ך ה ר א ן ב י ק ח ך . ר י ׳ פ ר ן ב י ת ח ב ח - ,  (2) ה

 לפי דרישת הצרכן —

ד ״2 15,000  ע

 מעל ״2 לפי חשבון שהגיש המנהל

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית

 (סעיף 3(ב)) 7,500

 3. אגרת בדיקת של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 13,150

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4) —
 לכל מ״ר משטת הנכס (כולל הקרקע שעליה עומד חבבין ) 940

 ובנוסף לזת —
ר של. שטח הבניה בכל קומה 4,690 ן מגורים, לכל מ״  כבני

נו למגורים, לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה 5,650  בבנין שאי

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)) — לפי מחיר מד־המים ליצרן בתוספת
 תמרים והתקנה ובתוספת של 15%.

 6. אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, תובלה והתקנה
 (סעיף 5(ט)) 12,000

 7. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד)) 8,850״

ם ו ל י ש א ת ב  גתאשר. ש
 כ״א בשבט התשמ״ה (12 בפברואר 1985) ראש המועצה המקומית אור־עקיבא

 (חמ 7—8)

ץ ר ק פ ת צ  י
 שר הפנים

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ת

 חוק עזר לתודפיש (גיוג)(תיקון), התשמ״ה-985ו

נה , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
: ה  המועצה המקומית חורפיש חוק עזר ז

א: בו , י  1. במקום תתוספת לחוק העזר לחורפיש (ביוב), התשמ״ב—21982

 ״תוספת
ב ציבורי , האגרה בשקליפ  בי

 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין) 200

 לכל מ״ר של בניה 400

, עמי 256. וסח חדש 9 נת ישראל, נ  1 דיני מדי
 ג ק׳׳ת—חש״פ ד״תשמ״ב, עמי 228; התשמ״ה, :עמ׳ 8.
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ף האגרה בשקיים ס א ב מ י  ב

 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבבין) 60

 לכל מ״ר של בניה 200

 תחנת שאיבה וקו סניקה פנים כפרי —

 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין) 20

 לכל מ״ר של בניה 60

 מכון טיהור —

 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין) 120

 לכל מ״ר של בניה 600

 תחנת שאיבה וקו סניקה למערכת השקאה —

 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין) 60

 לכל מ״ ר של בניה 400״

 נתאשר.
ר מ א ק ע ו ז ר  כ״א בשבט התשמ״ה (12 בפברואר 1985) מ

ת חורפיש 5 ראש המועצה המקומי 8 - 1 מ 2 ח ) 

ץ ר ק פ ה צ  י
ים  שר הפנ
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