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ד  עמו

210 2 008 ח- , התשס״ ( ן קו (תי ב) ו בי ) ן לו ר לחו  חוק עז
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222 2 0 0 8 - ח ״ ס ש ת , ה ( ט ו ל י ש ) א ח י ש ר ת - ת ו ל ע מ  חוק עזר ל
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231 2 008 ח- , התשס״ ל) עת רעש)(ביטו י מנ ) ן ו  חוק עזר לאשקל

231 2 008 ח- , התשס״ ( תו י י חנ ת רבב ו ד מ ע ה ) ת ו ע ר ־ ם י ב ב מ ־ ן י ע י ד ו מ ר ל  חוק עז



 חוק עזר לחולון(ביוב)(תיקון), התשם״ח-2008

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 252, 255 ו־259 לפקודת העיריות1 (להלן -

 הפקודה), ולפי סעיפים 17 ו־37 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-21962 (להלן-

 החוק), מתקינה מועצת עיריית חולון חוק עזר זה:

 1. בסעיף 1 לחוק עזר לחולון(ביוב), התשס״ג-32002(להלן - חוק העזר העיקרי) -

 (1) אחרי ההגדרה ״מפקח״ יבוא:

 ״״מרתף״ - חלק מבניין שחללו בין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא כולו או רובו

 מתחת למפלס המתוכנן של פני הקרקע המקיפה אותו, או מתחת למפלס

 כביש או מדרכה לאורך יותר מפאה אחת של החלל והנמצאים במרחק אשר

 אינו עולה על 1.50 מטר ממישור הקיר החיצון שלו ושפני תקרתו אינם גבוהים

 יותר מ־1.20 מטר מפני הקרקע האמורים או מפני הכביש או המדרכה; לעניין

 זה, ״מפלס פני הקרקע״ וכן ״מפלס כביש או מדרכה״ - הגובה של כל אחד

 מהם במרכז מישור הקיר החיצון כאמור, ולגבי קיר שיש בו תפרי התפשטות

- גובהו של כל אחד מהם במרכז שבין כל שני תפרי ההתפשטות האמורים

 או במרכז שבין תפר התפשטות הסמוך לקצה הבניין ובין קצה הבניין;״;

 (2) אחרי ההגדרה ״נכס״ יבוא:

 ״״נכס לתעשיה״ - נכס המיועד לפי תכנית לתעשיה או למלאכה או המשמש

 בפועל לתכליות אלו, לרבות נכס שבניין שבו משמש או מיועד לשמש

 לתעשיה;״.

 2. אחרי סעיף 1 לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״מטרת היטל ביוב 1א. היטל ביוב נועד לכיסוי הוצאות התקנת מערכת הביוב או קנייתה,

 בלא זיקה לעלות ההתקנה או הקניה של שלבי ביוב המשמשים את נכס

 החייב דווקא.״

 בסעיף 2 לחוק העזר העיקרי -

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״החליטה המועצה״ יבוא ״החליטה העיריה״;

 (2) סעיף קטן (ב) - יימחק.

 בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי -

 (1) בסעיף קטן (א) -

 (א) אחרי פסקה (1) יבוא:

 ״(1א) עם קנייתה או התקנתה של מערכת ביוב אשר תשמש את הנכס

 נושא החיוב במישרין או בעקיפין;״;

 (ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(2א) ביום התחלת בניה חורגת על פי קביעת המהנדס.״

 (2) בסעיף קטן (ג), ברישה, במקום ״לעניין סעיף קטן (ב)״ יבוא ״לעניין סעיף זה״.

.3 

.4 

 תיקון סעיף 1

 הוספת סעיף 1א

 תיקון סעיף 2

 תיקון סעיף 3

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  דיני מדי

 ס״ח התשכ״ב, עמי 96.

, עמי 182; התשס״ז, עמי 24.  ק״ת-חש״ם, התשס״ג, עמי 58; התשס״ו
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 הוספת סעיפים
 4א עד 4ג

 5. אחרי סעיף 4 לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״בניה חורגת 4א. (א) בעל נכס חייב בתשלום היטל ביוב בשל בניה חורגת שנבנתה בנכס.

 (ב) לעניין סעיף קטן (א) יראו את יום התחלת הבניה החורגת, כפי

 שייקבע בידי המהנדס או את יום תחילת ביצוע עבודות הביוב, לפי המועד

 המאוחר שבהם, כמועד שבו התגבש החיוב בהתאם לסעיף 3(א)(2א) (להלן

- מועד התגבשות החיוב).

 (ג) לצורך תשלום ההיטל לפי סעיף זה, תמסור העיריה לחייב דרישת
 תשלום.

 סכום ההיטל בשל הבניה החורגת יהא הסכום הגבוה מבין אלה: (ד)

 (1) סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב

 בתוספת תשלומי פיגורים;

 (2) אם עודכנו תעריפי ההיטל במועד כלשהו לאחר מועד

 התגבשות החיוב (להלן - מועד העדכון) סכום המחושב לפי

 תעריפי ההיטל המעודכנים, בתוספת תשלומי פיגורים החל

 מהמועד המאוחר מבין אלה:

 (א) מועד העדכון;

 (ב) חמש שנים טרם המועד שבו התגלתה הבניה החורגת;

 לעניין סעיף קטן זה ״עדכון תעריפי ההיטל״ - עדכון תעריפים באמצעות

 תיקונו של חוק העזר.

 (ה) שולם ההיטל ונהרס בניין המהווה בניה חורגת בתוך 5 שנים

 מיום תחילת הבניה, תשיב העיריה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בשל

 הבניה החורגת, בניכוי 20% משיעור ההיטל בשל כל שנה או חלק ממנה,

 בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה.

 4ב. (א) לא יוטל חיוב בהיטל ביוב בשל שטח המיועד להפקעה.

 (ב) שילם בעל נכס היטל בעבור נכס ובמהלך 5 השנים שממועד

 תשלום ההיטל הוחל בהליך הפקעה וניתנה הודעה בהתאם לסעיפים 5

 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 41943, תשיב העיריה לבעל

 הנכס את ההיטל ששילם בניכוי 20% מסכום ההיטל בעבור כל שנה או חלק

 ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה.

 4ג. (א) לצורך תשלום ההיטל תמסור העיריה לחייב דרישת תשלום

 כאמור בסעיף 28 לחוק הביוב.

 (ב) דרישת התשלום תימסר בעת התגבשות עילת החיוב כקבוע

 בסעיף 3.

 (ג) לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים

 הנקובים בסעיף קטן (ב) (להלן - מועד החיוב המקורי), רשאית העיריה

 למסור את דרישת התשלום טרם מתן היתר הבניה או טרם מתן תעודת

 העברה לרשם המקרקעין או טרם מתן אישורה לצורך העברת זכויות חכירה

 במינהל מקרקעי ישראל; במקרה זה ייקבע סכום החיוב על בסיס תעריפי

 ההיטל כפי שהיו בתוקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי הצמדה.

וב בהיטל בשל  חי
עד ו  שטח המי

 להפקעה

 דרישה לתשלום
 ההיטל

 ע״ר 1943, תוסי 2, עמי 32.
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 (ד) אין בפגם שנפל בדרישת תשלום או באי מסירתה במועדים

 הנקובים בסעיף קטן (ב) כדי לגרוע מחובת בעל נכס לשלם היטל ביוב.

 (ה) לא התאפשר חיבורו של נכס למערכת הביוב, רשאי המהנדס לדחות

 את תשלום ההיטל בעד אותו נכס, ובלבד שמועד תשלום ההיטל יחול לא

 יאוחר מהיום שבו ניתן לחבר את הנכס למערכת הביוב, לפי קביעת המהנדס.״

1 6. במקום סעיף 10 לחוק העזר העיקרי יבוא: ף 0 י ע ת ס פ ל ח  ה

ב 10. (א) מחזיק בנכס ישלם לעיריה אגרת ביוב; סכום האגרה יהיה ו י ת ב ר ג א  ״

 הסכום המתקבל ממכפלת כמות המים שנצרכה בידי המחזיק בתעריפי

 האגרה הנקובים בתוספת השניה לפי תעריפי האגרה המעודכנים; לעניין

 סעיף קטן זה -

 ״כמות המים שנצרכה״ - כמות המים כפי שנמדדה במד המים המותקן

 בנכס בניכוי כמות המים לגינון נוי; ובהעדר מד מים שהותקן בידי

 העיריה - כמות המים שבעדה מחויב הצרכן בתשלום אגרת מים;

 ״מים לגינון נוי״ - כמשמעותם בתקנות המים (תעריפים למים ברשויות

 המקומיות), התשנ״ד-51994, בכמות שלא תעלה על המכסה המוקצבת

 על פי התקנות האמורות שבעבורה זכאי צרכן לתעריף מופחת.

 (ב) סכומי אגרת איכות הסביבה ואגרת השיקום שייגבו ינוהלו

 במסגרת חשבונות נפרדים, לפי העניין, וישמשו אך ורק למטרותיהן.״

1 7. בסעיף 11 לחוק העזר העיקרי במקום סעיף קטן(א) יבוא: ף 1 י ע ן ס ו ק י  ת

 ״(א) העיריה רשאית להפחית את סכום אגרת הביוב בעד נכס שאינו מיועד או משמש

 למגורים במקרה שבו כמות המים המוזרמת למערכת הביוב קטנה באופן משמעותי

 מכמות המים המסופקים לנכס (להלן - הפרש כמות); עצם ההפחתה וסכומה ייקבעו

 בהתאם לכללים האלה:

 (1) העיריה תמנה ועדה אשר תדון בבקשות להפחתת סכום אגרת הביוב, בשל

 הפרש כמות (להלן - הוועדה);

ו מהנדס העיריה, גזבר העיריה, מנהל מחלקת הביוב  (2) חברי הוועדה יהי

 והיועץ המשפטי לעיריה;

 (3) הוועדה תגבש אמות מידה שעל פיהן תיבחן ותידון הבקשה להפחתה באגרה;

 אמות המידה יכללו, בין השאר, את הפרש הכמות, טיב השפכים המוזרמים

 למערכת הביוב והשפעתם עליה, וההשפעות על יכולתה של העיריה לקיים את

 מערכת הביוב בשל ההפחתות בסכומי האגרה;

 (4) אמות המידה שתגבש הוועדה טעונות אישור של מועצת העיריה (להלן -

 המועצה); המועצה רשאית לשנות ולתקן את אמות המידה וכן להוסיף עליהן;

 (5) הוועדה תדון בבקשה להפחתה ותבחן אותה על יסוד אמות המידה שאישרה

 המועצה ועל פי הנהלים שתקבע.״

 הוספת סעיף16א 8. אחרי סעיף16 לחוק העזרהעיקרי יבוא:

ה 16א. (א) החל ביום כ״ה בטבת התשע״א (1 בינואר 2011), הטלת אגרה י ב ת ג ל ב ג מ  ״

 לפי חוק עזר זה תהא טעונה אישור של מועצת העיריה ושל שר הפנים.

 5 ק״ת התשנ״ד, עמי 885; התשנ״ט, עמי 1144.
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 (ב) החל ביום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013) הטלת היטל ביוב

 לפי חוק עזר זה תהא טעונה אישור של מועצת העיריה ושל שר הפנים.״

 9. במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא: החלפת התוספת
 הראשונה

 ״תוספת ראשונה

 (סעיפים 1 ו־4)

 היטל ביוב

 היטל בשקלים חדשים

 סך הכול
 ביב ציבורי ביב מאסף מיתקנים היטל ביוב

 להתקנת ביוב או קנייתו -

 לכל מ״ר קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בניין) 6.47 7.33 2.09 15.89

 לכל מ״ר של בניה או תוספת בניה או בניה 24.83 28.14 8.02 60.99

 חורגת (למעט בניה במרתף המיועד לחנייה)

 לכל מ״ר של בניה במרתף המיועד לחנייה 12.41 14.07 4.01 30.49״

 10. על אף האמור בסעיף 2 לחוק עזר לחולון(הצמדה למדד), התשמ״א-61981, יעודכנו הוראת שעה

 סכומי ההיטל שנקבעו בחוק עזר זה ב־1 לחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה ברשומות (להלן

- יום העדכון הראשון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לפני יום העדכון הראשון לעומת

 מדד שפורסם בחודש מרס 2007.

 י״ב באדר בי התשס״ח (19 במרס 2008)

ן י ששו ט ו  (חמ 8-12) מ

 ראש עיריית חולון

 6 ק״ת-חש״ם, התשמ״א, עמי 1424; התשס״ד, עמי 29.

 חוק עזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו), התשס״ח-2008

, וסעיף 77 לפקודת התעבורה2  מכוח סמכותה על פי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות1

 (להלן - פקודת התעבורה), בהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, מתקינה

 בזאת מועצת עיריית רחובות חוק עזר זה —

ת ו ר ד ג  1. בחוק עזר זה — ה

 ״אוטובוס״, ״דרך״, ״מונית״, ״מפקח על התעבורה״ - כהגדרתם בפקודת התעבורה;

 ״כביש״, ״מדרכה״, ״רשות תימרור מקומית״, ״רשות תימרור מרכזית״, ״תמרור״ — כהגדרתם

 בתקנות התעבורה, התשכ״א-31961(להלן - תקנות התעבורה);

 ״אזור״ — חלק מתחום העיריה, לרבות דרך או מדרכה או כל חלק מאלה;

 ״גורר מורשה״ — מי שאושר לכך בידי ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל;

 ״הודעת התעבורה״ — הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש״ל-41970;

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  1 דיני מדי

נת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.  2 דיני מדי

 3 ק״ת התשכ״א, עמי 1425.

 4 ק״ת התש״ל, עמי 738; התשס״ג, עמי 58.
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 ״הסדר תנועה״ — כהגדרתו בתקנות התעבורה;

 ״כרטיס חניה״ — אחד מאלה:

 (1) כרטיס חניה שהנפיקה העיריה ושסומן בו כי הונפק על ידה;

 (2) כרטיס חניה ארצי מטעם המרכז לשלטון מקומי וכל הסדר אחר שיבוא מטעמו

 במקומו, כאמור בסעיף 70ב לפקודת התעבורה;

 (3) כרטיס חניה שהופק באמצעות מכשיר מכני או אלקטרוני במקום שבו הוצבו

 מכשירים מכניים או אלקטרוניים על ידי העיריה;

 (4) כל כרטיס אחר אשר ייקבע על ידי ראש העיריה;

 ״מדחן״ — מכשיר אלקטרוני המותקן במקום חניה מוסדר, ואשר מודד את משך החניה במקום

 חניה זה ותשלום אגרת החניה מבוצע על ידי שלשול מטבעות לתוכו או על ידי כרטיס

 מגנטי;

 ״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו החניה לפי כל דין;

 ״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שייקבע על ידי רשות תימרור מקומית על פי סעיף 2(ד)

 לחוק עזר זה;

 ״העיריה״ — עיריית רחובות;

 ״פקח״ — אדם שראש העיריה מינהו בכתב להיות פקח לעניין חוק עזר זה;

 ״קצין משטרה״ — מפקד משטרת המחוז אליו משתייכת עיריית רחובות או ראש מחלקת

 תנועה במטה הארצי של משטרת ישראל, או נציגם לעניין הנדון;

 ״ראש העיריה״ — לרבות עובד עיריה שראש העיריה הסמיכו בכתב לעניין חוק עזר זה.

ועה 2. רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע כדלקמן:  הסדרי תנ

 (1) הסדרי תנועה בדבר איסור, הגבלה והסדרת עצירתו, העמדתו או חנייתו של רכב

 או סוג מסוים של רכב בתחום העיריה;

 (2) מקומות חניה שבהם מותרת החניה לסוג מסוים של רכב בלבד, וכן לקבוע את

 הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות

 בעת ובעונה אחת באותו מקום;

 (3) מקום חניה המיועד לחניה על המדרכה או על חלק ממנה, ובלבד שחניה זו לא

 תמנע שימוש סביר משאר משתמשי הכביש והמדרכה;

 (4) מקום חניה כמקום חניה מוסדר, ולהסדיר בו את החניה בתשלום, באמצעות

 כרטיסי חניה או באמצעות מדחנים.

ר 3. הסדר תנועה לפי סעיף 2 ייקבע לאחר היוועצות בקצין משטרה, ובנוסף, לאחר קבלת ו ש י א ת ו ו צ ע ו ו י  ה

 הסכמת רשות תימרור מרכזית, אם הסכמה כזו דרושה לפי תקנה 18 לתקנות התעבורה.

 4. (א) נקבע מקום חניה כמקום חניה מוסדר, תסמן אותו רשות התימרור המקומית בתמרור

 ד-19 ד-20 ובמידת הנדרש ד-16 להודעת התעבורה, ובאין מדרכה בתמרור ד-19.

 (ב) נקבע מקום חניה או אזור הכולל כמה מקומות חניה כמקום שבו מותרת החניה

 לסוג מסוים של רכב בלבד; לפני מקום החניה יוצב תמרור ג-1 להודעת התעבורה, ומתחתיו

 שלט, שבו יצוין הסדר התנועה שנקבע לגבי אותו מקום חניה.

 תימרור הסדרי
ועה  תנ
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 (ג) נקבע הסדר תנועה המאפשר להחנות רכב על המדרכה, תסמן רשות התימרור

 המקומית את מקום החניה בתמרור ג-49 להודעת התעבורה, ובנוסף תסמן את מקומות

 החניה באמצעות תמרור ד-19.

 (ד) קבעה רשות התימרור המקומית הסדר תנועה אחר בדבר העמדת רכב וחנייתו,

 תסמן הסדר זה בתמרור המתאים על פי הודעת התעבורה.

ר ד ס ו ה מ י נ ם ח ו ק  5. (א) נקבע מקום חניה כמקום חניה מוסדר, חייב כל אדם המעמיד רכב במקום החניה, מ

 להעמידו במקום החניה המסומן, ובאין סימון להעמידו כפי שמורות תקנות התעבורה.

 (ב) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה

 מוסדר אלא בשעות שבהן הותרה החניה כפי הוראת התמרור שהוצב לפני מקום החניה, ואם

 שילם את האגרה שנקבעה לכך בתוספת הראשונה לחוק עזר זה (להלן - אגרת חניה).

ה י נ ת ח ר ג  6. (א) אגרת חניה תשולם באמצעות כרטיס חניה או באמצעות שימוש במדחן, במקום א

 חניה מוסדר שניצב על ידו מדחן.

 (ב) לפני מקום החניה המוסדר יוצב תמרור ג-1 להודעת התעבורה, ומתחתיו תמרור

 א-43 אשר יציין את משך החניה המותרת ואת שיטת התשלום; שיטת התשלום תיקבע מבין

 המפורטים להלן - תשלום לכל שעה או חלק ממנה או תשלום לכל היום או חלק ממנו:

 (1) במקום חניה מוסדר שבו שיטת התשלום נקבעה לפי שעת חניה, תשולם

 האגרה הקבועה בפרט 1 לתוספת הראשונה לכל שעה או לחלק ממנה;

 (2) במקום חניה מוסדר שבו שיטת התשלום נקבעה לכל היום, תשולם האגרה

 הקבועה בפרט 2 לתוספת הראשונה לכל היום או חלק ממנו.

 (ג) הוסדרה החניה באמצעות כרטיס חניה ידני או אלקטרוני, יוצג כרטיס החניה,

 מיד עם העמדת הרכב, בשמשת הדלת הקדמית של הרכב הקרובה למדרכה, ואם החניה

 ניצבת למדרכה - יוצמד הכרטיס לחלון הדלת הקדמית בצד הנהג; בכרטיס החניה הידני

 יסומנו, באופן המפורט על פני הכרטיס, השנה, החודש, היום בחודש, היום בשבוע ושעת

 תחילת החניה, באופן שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בסימנים שסומנו על גבי כרטיס

 החניה; כרטיס החניה האלקטרוני יופעל ויסומן האזור שבו מופעל הכרטיס בהתאם למפורט

 בגב הכרטיס, באופן שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בסימנים שסומנו על גבי כרטיס

 החניה; אי־הצגת כרטיס חניה על פי הוראות חוק עזר זה תהווה ראיה לכאורה לאי־תשלום

 אגרת חניה.

 (ד) הוסדרה החניה באמצעות מדחן, תשולם האגרה על ידי שלשול כסף מזומן לגוף

 המדחן, בהתאם להוראות המופיעות על פניו, או, אם הדבר אפשרי, על ידי שימוש בכרטיס

 חיוב המיועד למדחנים מאותו סוג, אשר תמורתו שולמה מראש.

 7. (א) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ובהתאם כרטיס חניה

 להוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה או המצורפות אליו.

 (ב) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא אם כן הוא מהסוג ומהצורה של כרטיסי

 החניה כהגדרתם בחוק עזר זה.

 (ג) לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס חניה אחד לשם תשלום אגרת חניה אחת, אלא

 אם כן הותר הדבר על ידי העיריה, ודבר ההיתר צוין בתמרור שהוצב לפני מקום החניה; הותר

 השימוש ביותר מכרטיס חניה אחד לשם תשלום אגרת חניה אחת, רשאי אדם להשתמש

 בכמה כרטיסים לשם תשלום אגרת החניה, ובלבד שהסימנים שייעשו בכרטיסי החניה יורו

 על משך חניה רצוף.
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 (ד) משך החניה באמצעות כרטיס חניה יהא בהתאם למפורט בתמרור המוצב במקום.;

 לא יסמן אדם בכרטיס החניה יותר מסימון אחד המורה על משך החניה.

ה 8. (א) נקבע אזור כמקום חניה מוסדר, יהא רשאי מי שגר באותו אזור להחנות את רכבו י נ ת ח י ו ו  ת

ר ו ז  לתושבי אי

ה במקום חניה מוסדר שבאותו אזור בלי לשלם אגרת חניה; אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות י נ ם ח ו ק מ  ב

 רשות התימרור המקומית לקבוע מקומות חניה בלתי מוסדרים כמקומות שהחניה בהם מותרת

 לתושבי רחוב או אזור פלוני בלבד.

 (ב) חניה כאמור בסעיף קטן (א) מותרת רק לרכב הנושא תווית, אשר עליה צוין מספר

 הרכב, האזור המותר לחניה וכל נתון אחר כפי שיורה ראש העיריה (להלן - תווית חניה).

 (ג) כל הנפקה של תווית חניה ותשלום אגרות בשלה יהיו בהתאם להוראות התוספת

 השלישית לחוק עזר זה.

 (ד) תווית החניה תשמש ראיה להעמדתו כדין של רכב במקום חניה שהחניה בו

 מותרת לתושבי הרחוב או האזור הנכללים באותה תווית בלבד, על פי הסדר תנועה שנקבע

 לפי סעיף 2(א) או (ב) לחוק זה.

 (ה) השימוש בתווית חניה הוא אישי בלבד ואינו ניתן להעברה לאחר.

 (ו) זכות השימוש בתווית חניה תפקע בהתקיים אחד מאלה:

 (1) העברת תווית החניה לאחר;

 (2) העברת הבעלות ברכב לאחר;

 (3) הפסקת השימוש הקבוע ברכב;

 (4) העתקת מקום המגורים.

 (ז) אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן (ו) לעיל, חייב מי שהונפקה לו התווית

 להשיבה לעיריה באופן מיידי.

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

 (ט) תוקף תווית החניה יהא עד 31 בדצמבר של השנה שלאחר שנת נתינתה.

 (י) בלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור

 בסעיף קטן (ג), ושימוש בתווית החניה שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ד) עד (ז)

 מהווים עבירה על חוק עזר זה.

ה 9. לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב - י נ ר ח ו ס י  א

 (1) אלא אם כן הועמד הרכב בתוך השטחים המסומנים בקווי צבע - אם סומנו;

 (2) במקום חניה שבו הותרה החניה לסוג מסוים של רכב בלבד, והרכב שהוחנה איננו

 רכב שחנייתו הותרה במקום;

 (3) על המדרכה, אלא אם כן הותרה החניה בהסדר תנועה שנקבע לפי סעיף 4(ג) לעיל,

 בכפוף לסעיף קטן (ד) להלן, ולסעיף 10(א)(3);

 (4) על המדרכה, גם אם הותרה החניה בהסדר תנועה שנקבע לפי סעיף 4(ג), אם

 הוחנה הרכב שלא על פי הסימון שעל המדרכה;

 (5) במקום חניה, אלא אם כן מקום החניה אינו תפוס על ידי רכב במספר שנקבע

 כמותר לחניה במקום בעת ובעונה אחת;

ר התשס״ח, 13.5.2008 י ם 717, ח׳ באי ״ ש ח - ת ״  216 ק



 (6) באופן שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה, או להסתיר תמרור מעיני

 המשתמש בדרך.

 10. (א) לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק איסור חניה על פי
ה ר ו ב ע ת ת ה ו נ ק  ממנו, באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה ת

 מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:

 (1) בצד שמאל של הדרך אלא אם כן הכביש הוא חד־סטרי, או בניגוד לכיוון

 הנסיעה; לעניין תקנת משנה זו לא יראו ככביש חד־סטרי כביש שהוא חלק מדרך

 המחולקת על ידי שטח הפרדה;

 (2) על שביל אופניים מסומן בתמרור, ובלבד שמותר לעצור אופניים, להעמידם

 או להחנותם במדרכה או בשביל כאמור אם אין בכך הפרעה לתנועה;

 (3) על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב והחנייתו כאמור בסעיף

 4(ג);

 (4) בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות

 תימרור, בתמרור או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו;

 (5) במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים והורדתם;

 (6) בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מסומן בסימון

 על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה רשות התימרור

 המרכזית;

 (7) בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים לפניו;

 (8) בתחום שנים עשר מטרים לפני קו עצירה;

 (9) בתחום עשרים מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל, ובתחום

 עשרים מטרים אחרי המפגש;

 (10) בכביש, לרבות שולי הדרך, שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד

 המסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק;

 (11) בצד רכב אחר העומד או חונה בצדו של הדרך;

 (12) על גשר או בתוך מנהרה;

 (13) בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על

 ידי סימון על פני כביש, ובאין סימון כאמור - בתוך עשרים מטרים לפני תמרור

 ״תחנת אוטובוסים״ ועשרים מטרים אחריו, בשני צדי הדרך; ובלבד שמותר לעצור

 או להעמיד או להחנות רכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש או ממול

 לתמרור, אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטרים או יותר;

 (14) בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, אלא אם כן תמרור מורה

 אחרת;

 (15) בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומן, פרט לעצירה

 לשם הורדת נוסעים;

 (16) ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, אלא לשם העלאת חיילים

 והורדתם;

 (17) ליד תמרור ג-43 המסמן מקום חניה לרכב של נכה-משותק רגליים.
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 (ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר בדרך,

 אף במקום שבו מותר להעמיד רכב או להחנותו, אלא אם כן תמרור מורה אחרת.

 (ג) לא יעמיד אדם בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק״ג

 ולא יחנה רכב כאמור באזור שנאסרה בו החניה והעמדת רכב בידי רשות תימרור מקומית.

 (ד) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה

 שהחניה בו נאסרה לפי תקנות התעבורה, והאיסור מסומן בהתאם להודעת התעבורה.

 11. (א) רכב, העומד או חונה, כולו או חלק ממנו, במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק

 או בנסיבות שיש בהן כדי להפר סדרי תנועה או ליצור סיכון בטיחותי, או שלדעת פקח

 דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לשם שמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי,

 רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה, להרחיקו ורשאי פקח שמינויו אושר על

 ידי המפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך (להלן - פקח גרירה), לגררו.

 (ב) לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראות פקח או פקח גרירה, או

 שהוא אינו נמצא במקום, רשאי פקח גרירה, בעצמו או באמצעות גורר מורשה כאמור בסעיף

 קטן (ד), להרחיק את הרכב, לגררו או לאחסנו.

 (ג) בעל הרכב הרשום ברישומי משרד הרישוי, חייב לשלם את האגרות או את

 התשלומים כפי שנקבעו בתוספת השניה לחוק עזר זה בעד הרחקת הרכב, גרירתו ואחסנתו,

 זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

 (ד) ראש העיריה יקבע את הגוררים המורשים לבצע את הגרירה, האחסנה והשחרור

 של הרכב מבין הגוררים המורשים.

 12. (א) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד רכב שהתקלקל קלקול המונע את המשך

 הנסיעה, אלא אם כן פעל כדלקמן:

 (1) העמיד את הרכב סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של צד הדרך המיועד

 לתנועת רכב;

 (2) הציב משולש אזהרה שיהא נראה לעיני נהג רכב הבא מאחור ממרחק של

 100 מטר לפחות.

 (ב) לא יעמיד אדם רכב כאמור בסעיף קטן (א) אלא באחד מן המקרים האלה:

 (1) לשם ביצוע תיקונים הכרחיים שיש לעשותם בו במקום כדי להביא את

 הרכב ליכולת נסיעה;

 (2) כמקום חניה ארעי, עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או

 יועבר כאמור ללא דיחוי.

 13. (א) אזור שנקבע כתחנת מוניות או כמקום להורדה והעלאה של נוסעים שבמונית

 יסומן בתמרורים מתאימים.

 (ב) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות רכב או מונית במקום חניה שנקבע כתחנת

 מוניות או כמקום חניה למוניות, אלא לפי היתר מאת ראש העיריה (להלן - היתר) ובהתאם

 לתנאי ההיתר.

 (ג) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות מונית

 בדרך, לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא בהתאם להוראות חוק

 עזר זה והוראות כל דין אחר.

 רכב שהתקלקל

 גרירת רכב

נית  מו
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 (ד) מבקש היתר יגיש בקשה לראש העיריה, והוא רשאי לתתו, לבטלו או להתלותו,

 וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם; קביעת מיקום תחנת

 המוניות באמצעות תמרורים ב-57 ו־ב-59 טעונה הסכמת המפקח על התעבורה.

 (ה) בקשה להיתר תהא ערוכה בטופס שיקבע ראש העיריה.

 (ו) בעד ההיתר ישלם המבקש לעיריה, עובר לקבלתו, אגרה שנתית בשיעור הנקוב

 בתוספת הרביעית.

 (ז) תוקפו של היתר יפוג ביום 31 בדצמבר של השנה שבה הוא ניתן.

 (ח) נהג מונית, שלגביה ניתן היתר, יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני שוטר או פקח

 לפי דרישתו.

ד מקום חניה חו י  14. (א) רשות תימרור מקומית רשאית לייחד מקום חניה לרכב פלוני או למספר כלי רכב י

 פלוניים המשמשים לנהיגת נכה; עשתה כן, יוצב תמרור בהתאם ללוח התמרורים בהודעת

 התעבורה וההנחיות להצבתם.

 לרכב של נכה

 (ב) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום

 חניה שיוחד לרכב פלוני של נכה או לכמה כלי רכב פלוניים של נכים, אלא אם כן הרכב

 שהוחנה הוא רכב שחנייתו הותרה במקום.

 15. (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס למקום חניה כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר פקחים

 זה.

 (ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלעשות שימוש בסמכויותיו לפי סעיף

 קטן (א).

 (ג) אדם המעמיד רכב בדרך חייב לציית להוראות הפקח בכל הנוגע להעמדת רכב

 וחנייתו.

ות בעל  16. (א) נעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה אחרי
ב כ ר  שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חוק עזר זה, ה

 לפי העניין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר

 את החזקה ברכב (להלן - המחזיק) או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי 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.

 17. בתוספת לחוק עזר לרחובות(הצמדה למדד), התשמ״א-51981 (להלן - חוק עזר הצמדה תיקון חוק עזר
( ד ד מ ל ה ד מ צ ה  למדד), במקום ״חוק עזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו), התש״ן-1989״ יבוא ״חוק עזר (

 לרחובות (העמדת רכב וחנייתו), התשס״ח-2008״.

ת דעו  18. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו מסירת הו

 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי

 אדם מבני משפחתו הבגירים, או לידי כל אדם בגיר העובד או מועסק שם, או שנשלחה

 בדואר רשום ערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים הידועים לאחרונה, או

 אם הוצגה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים, או על כלי הרכב שבו היא דנה, או

 הוכנסה לתיבת הדואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת.
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 19. חוק עזר לרחובות(העמדת רכב וחנייתו), התש״ן-61989 - בטל.

 20. (א) על אף האמור בסעיף 2 לחוק עזר הצמדה למדד, יעודכנו תעריפי האגרות הנקובים

 בתוספת הראשונה, השניה והרביעית לחוק עזר זה, במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן -

 יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יולי 2007.

 (ב) סכומי האגרות כאמור בסעיף קטן (א) יעוגלו לעשר האגורות הקרובות ביותר.

 תוספת ראשונה

 (סעיפים 6,5)

 שיעור האגרה
 בשקלים חדשים

3.80 

3.80 

16.30 

16.30 

 אגרת חניה

 1. במקום חניה מוסדר כאמור בסעיף 6(ב)(1), לכל שעה או חלק ממנה

 (א) באמצעות כרטיס חניה

 (ב) באמצעות מדחן

 2. במקום חניה מוסדר כאמור בסעיף 6(ב)(2), לכל היום או חלק ממנו

 (א) באמצעות כרטיס חניה

 (ב) באמצעות מדחן

 ביטול

ראת שעה  הו

 תוספת שניה

 (סעיף 11)

 אגרת הרחקת רכב, גרירתו ואחסנתו

 בעד הרחקת רכב, גרירתו או אחסונו, בכל שעה משעות היום או הלילה, תשולם אגרה

 בשיעור של 195 שקלים חדשים.

 תוספת שלישית

 (סעיף 8(ג))

 נהלים לקבלת תווית חניה

 1. זכאי לקבל תווית חניה, בעל רכב פרטי שהוא -

 (א) בעל דירה באזור חניה מוסדר ומתגורר בפועל בדירתו זו;

 (ב) שוכר דירה באזור חניה מוסדר, וזאת בתנאי שבעל הדירה עצמו לא קיבל תווית

 חניה בגין אותה דירה;

 (ג) אם למבקש בעלות על כמה דירות (ברחובות או ברשות מקומית אחרת), תינתן

 תווית החניה על פי הכתובת המופיעה בתעודת הזהות שברשות המבקש;

יות חניה כמספר כלי הרכב ו  (ד) אם בבעלות המבקש כמה כלי רכב, זכאי הוא לקבל תו

 שבבעלותו;

 (ה) אם רכב המבקש איננו בבעלותו, חייב המבקש להמציא אישור בעל הרכב, המוכיח

 כי הרכב נמצא בשימושו הבלעדי של המבקש.

 ק״ת-חש״ם, התש״ן, עמי 60.
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 2. המבקש לקבל תווית חניה יחתום על בקשה בנוסח שלהלן:

 ״בקשה למתן תווית חניה

 אני החתום מטה, ת״ז , אשר מען מגורי הוא

 רחוב מסי שכונה ביישוב

 , ואשר ברשותי רכב מסוג מספר רישוי

- מצהיר כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.

 אבקש לקבל תווית חניה על פי סעיף 8(ג) לחוק העזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו),

 התשס״ח-2008, שאותה אדביק על שמשתו הקדמית של הרכב האמור בצדה הימני

 העליון.

 אני מתחייב להשתמש בתווית בהתאם להוראות חוק העזר האמור וכמובהר על גבי

 בקשה זו. כמו כן אני מתחייב להודיע לעיריה, בתוך 7 ימים, על קרות מקרה מן המקרים

 המנויים להלן:

 (1) תווית החניה הועברה לרשותו של אחר;

 (2) הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר;

 (3) הופסק השימוש הקבוע ברכב;

 (4) הועתק מקום מגורי;

 חתימה תאריך ״

 3. לבקשה יצרף המבקש את העתקי המסמכים האלה:

 (א) רישיון רכב עדכני ובתוקף;

 (ב) רישיון נהיגה עדכני;

 (ג) תעודת זהות, לרבות ספח רישום הכתובת;

 (ד) חוזה שכירות (במידה שהמבקש הוא שוכר דירה);

 (ה) אישור בעל רכב על שימוש בלעדי של המבקש ברכב (במידה שהרכב אינו רשום

 על שם המבקש).

 4. תווית חניה למקרים חריגים -

 (א) המבקש תווית חניה אשר אינו עומד במבחנים שנקבעו בתוספת זו, יוכל להגיש

 בקשה לוועדת חריגים שתמונה על ידי ראש העיריה;

 (ב) הבקשה תוגש בצירוף המסמכים שיידרשו על ידי העיריה, ויפורטו בה נימוקי

 המבקש לקבלת התווית;

 (ג) תקופת חלותה של תווית חניה שניתנה מכוח החלטת ועדת חריגים תהא לשנה

 בלבד.

 5. בעד הנפקת תווית חניה ישלם המבקש לעיריה אגרה בשיעור של 5 שקלים חדשים;

 6. הונפקה למבקש תווית חניה נוספת, בין מחמת בעלות על כמה כלי רכב ובין מחמת אבדן

 תווית החניה, השחתתה או העברתה לאחר, ישלם המבקש לעיריה אגרה בשיעור של 50

 שקלים חדשים לכל תווית נוספת.
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 תוספת רביעית

 (סעיף 13(ו))

 אגרת היתר חנית מוניות - 380 שקלים חדשים לשנה לכל מונית.

 כ״א באדר אי התשס״ח (27 בפברואר 2008)

קי פורר  (חמ 8-22) שו

 ראש עיריית רחובות

 נתאשר. נתאשר.

פז ל מו ר שטרית שאו י א  מ

 שר הפנים שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 חוק עזר למעלות-תרשיחא (שילוט), התשס׳׳ח-2008

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 246, 250 ו־251 לפקודת העיריות1 (להלן - הפקודה),

 מתקינה מועצת עיריית מעלות-תרשיחא חוק עזר זה:

 פרק ראשון: פרשנות

 הגדרות 1. בחוק עזר זה -

 ״ארגז ראווה״ - ארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח שאפשר להציג בו סחורה ואשר מותקן

 וניצב בנפרד משטחו העיקרי של בית העסק;

 ״בניין״ - כל מבנה, בין קבוע ובין ארעי, הבנוי מכל חומר שהוא, לרבות -

 (1) כל חלק של מבנה כאמור ודבר המחובר לו חיבור של קבע;

 (2) קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא בזה, הגודרים או התוחמים או המיועדים לגדור או

 לתחום שטח קרקע או חלל;

 ״בעל שילוט״ - מי שבעבורו פורסם השילוט;

 ״העיריה״ - עיריית מעלות-תרשיחא;

 ״ועדה מקצועית לשילוט״ - ועדה מייעצת שימנה ראש העיריה, בהתאם להוראות סעיף 7;

 ״חודש״ - חודש או חלק ממנו;

 ״יום״ - יממה או כל חלק ממנה;

 ״לוח פרסום עירוני״ - מיתקן או נכס שבבעלות העיריה או בחזקתה והמיועד לשימוש כלל

 הציבור, לצורך פרסום;

 ״מדד״ - מדד המחירים הכללי לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״מודעה״ - הודעה, כרזה, כרוז, צילום, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, תבנית,

 אות, ארגז ראווה, מיתקן או כיוצא בהם, העשויים מחומר כלשהו או המוצגים באופן

 כלשהו, נייד, נייח, מתחלף או קבוע, המוצגים דרך קבע או לזמן קצר, ושאינם שלט;

 ״מוסד תכנון״ - כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-21965 (להלן - חוק התכנון

 והבניה);

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  1 דיני מדי

 2 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 ״מקום ציבורי״ - כל מקום המיועד ומשמש כולו או עיקרו לציבור או הנשקף לציבור, ולרבות

 רחוב וכל מקום אחר הנשקף אליו;

 ״מ״א״ - מטר אורך או חלק ממנו;

 ״מיתקן פרסום״ - מיתקן או נכס המשמש לפרסום;

 ״מיתקן פרסום עירוני״ - מיתקן פרסום, שבבעלות העיריה או בחזקתה שזכות השימוש בו

 הוענקה, כולה או מקצתה, לאחר;

 ״פרסום״ - התקנה או הצגה של שילוט בדרך כלשהי על גבי מיתקן פרסום, לרבות על מיתקן

 פרסום עירוני או על לוח פרסום עירוני, לזמן כלשהו ולמטרה כלשהי, בין מסחרית ובין

 אחרת, לרבות פרסום שלט על גבי כלי רכב וכולל כלי רכב החונה במקום קבוע במשך

 שלושה ימים רצופים לפחות או הנגרר על ידי כלי רכב אחר שתכליתו העיקרית היא

 הצגת שלט על דרך קבע, אך למעט פרסום באמצעות מסמך המופץ או מחולק לציבור

 במקום ציבורי בתחום העיריה;

 ״ראש העיריה״ - לרבות עובד העיריה שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה בכתב, כולן או מקצתן;

 ״רחוב״ - דרכי מעבר המיועדות לשימוש הציבור בין שהן בבעלות פרטית ובין שהן בבעלות

 ציבורית;

 ״רישיון״ - רישיון שילוט הניתן בידי ראש העיריה;

 ״אורך שילוט״ - בשילוט שצורתו מרובעת - אורכה של הצלע הארוכה ביותר בשילוט;

 בשילוט שצורתו עגולה - קוטרו של השילוט; בשילוט מצולע, שצורתו אינה מרובעת

- היטל שתי הצלעות הסמוכות שהיטלן הוא הארוך ביותר מבין היטלן של שתי צלעות

 סמוכות כלשהן באותו שילוט; אורך השילוט יכלול את מסגרת השילוט; אורכו של

 שילוט הנושא פרסום מכל צדיו - סכום אורך השילוט של כל צדיו;

 ״שילוט״ - שלט או מודעה;

 ״שילוט אלקטרוני״ - שילוט המתפרסם באמצעים אלקטרוניים, ממוחשבים, אופטיים, או

 חשמליים לרבות בדרך הארה, הסרטה או הקרנה;

 ״שילוט דגל״ - שילוט שפורסם שלא במקביל לבניין;

 ״שילוט מתחלף״ - שילוט שניתן להציג על גביו או באמצעותו כמה מודעות או שלטים, בזה

 אחר זה, בהפרשי זמן כלשהם;

 ״שלט״ - הודעה שנועדה לפרסם עסק או עוסק, לרבות הודעה המכילה את שמו של אדם או

 מקצועו או שמו או טיבו של עסק או מוסד או סמלו המסחרי של מצרך המיוצר והמשווק

 במקום העסק או כתובתו או צירוף שלהם.

 פרק שני: שילוט

ן שילוט ו  2. (א) לא יפרסם אדם שילוט במקום ציבורי בתחום העיריה, אלא לפי רישיון שניתן כדין רישי

 מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששולמה אגרת שילוט שנקבעה בתוספת

 הראשונה.

 (ב) המבקש לפרסם שילוט, יגיש בקשה בכתב לראש העיריה; הבקשה תכלול, לפי

 העניין, פרטים או חלקם ככל שהם מתאימים לסוג השילוט המתבקש:

 (1) שמו ומענו של מגיש הבקשה;
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 (2) תרשים של השילוט המוצע; לגבי פרסום על מיתקן פרסום עירוני יצורפו

 לבקשה שלושה העתקים של תרשים השילוט המוצע;

 (3) תכנית המפרטת את הסוג, הצורה, התוכן, החומרים ומידות השילוט שהוא

 מבקש להציג;

 (4) פרטי המתקין ופרטי יצרן השילוט;

 (5) פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת שעליה

 יוצב השילוט או המיתקן האמור לשאת אותו, בצירוף המפרט הטכני שלהם;

 (6) אם מבוקש שילוט הכרוך באספקת חשמל, יש לצרף לבקשה אישור של

 חשמלאי מוסמך כי הוא אחראי לתקינות השילוט וכי המיתקן יכלול מפסק פחת.

 (ג) ראש העיריה רשאי לדרוש ממגיש הבקשה פרטים נוספים הנוגעים לשילוט

 המתבקש, הנדרשים לדעתו לצורך בחינת הבקשה וההכרעה בה.

 (ד) בקשה לפרסום של עינוג ציבורי, כהגדרתו בסעיף 3(ב) לחוק רישוי עסקים,

 התשכ״ח-31968, יכול שתתייחס לתמונות או מודעות אחרות המשתנות מדי פעם, לפי

 ההצגות או המופעים; מפרסם מודעות כאמור בסעיף זה, לא יידרש להגיש את התמונות

 או המודעות האחרות לראש העיריה, ובלבד שהן אושרו וסומנו בידי מועצת הביקורת לפי

 סעיף 5 לפקודת סרטי הראינוע, 41927.

 (ה) ראש העיריה רשאי לתת רישיון, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים,

 להוסיף עליהם או לשנותם וזאת בכפוף לאמות המידה שקבעה העיריה כקבוע בסעיף 7 לחוק

 עזר זה ולכל הוראותיו; בכלל זאת מוסמך ראש העיריה לקבוע הוראות ותנאים בדבר מקום

 הצבתו, גודלו וצורתו של השילוט, החומר ממנו נוצר, מועדי פרסומו, מניעת רעש ומטרדים

 ושמירת הניקיון בסמוך לו וכל הוראה אחרת כיוצא באלה.

 (ו) לא יינתן רישיון לשילוט אם פרסומו מהווה עבירה או אם לדעת ראש העיריה

 השילוט פוגע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או אם השילוט מפרסם עסק או משרד שאין לו

 רישיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את חוק התכנון והבניה, או כל דין אחר, אלא שלא תסורב

 בקשה למתן רישיון מהטעמים האמורים אלא לאחר התייעצות שקיים ראש העיריה עם

 הוועדה המקצועית לשילוט.

 3. (א) בעבור מתן רישיון שילוט או חידושו, ישלם המבקש לעיריה אגרה בשיעורים

 הנקובים בתוספת הראשונה.

 (ב) ראש העיריה רשאי לפטור או להפחית משיעור האגרה, בהתקיים שני תנאים

 אלה:

 (1) מפרסם השילוט הוא מוסד ציבורי לצורכי דת, צדקה, חינוך, תרבות, אמנות

 או ספורט או מוסד אחר, שלא מיועד למטרות רווח או שלדעת ראש העיריה הוא

 בעל אופי ציבורי ופעולותיו מיועדות לתושבי העיריה;

 (2) השילוט מתפרסם לטובת מוסד כאמור בפסקה (1).

 4. (א) תוקפו של רישיון הוא עד 31 בדצמבר בשנה שבה ניתן.

 (ב) הוצא רישיון לשילוט לאחר 30 ביוני בשנה פלונית והשילוט לא הותקן לפני הוצאת

 הרישיון, תשולם מחצית האגרה שנקבעה בתוספת הראשונה.

 אגרת שילוט

ן ו  תוקף הרישי

 ס״ח התשכ״ח, עמי 204.

 חוקי א״י, כרך אי, עמי 128.
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 (ג) בוטל רישיון השילוט לפני 1 ביולי בשנה פלונית, תשולם מחצית האגרה הנקובה

 בתוספת הראשונה.

 (ד) בקשה לחידוש רישיון תוגש בכתב לראש העיריה, 30 ימים לפחות לפני תום

 תוקפו, ותכלול הצהרה של מגיש הבקשה, בהתאם לנוסח שבתוספת השניה, ולפיה לא בוצע

 כל שינוי שהוא בשילוט, לרבות במידותיו, תוכנו, אופן הצבתו ושאר פרטי השילוט כמפורט

 בסעיף 2(ב) לעיל.

 (ה) לא יהא תוקף לחידוש רישיון אם חודש על סמך הצהרה כוזבת.

 (ו) הוגשה בקשה לחידוש רישיון כאמור בסעיף קטן (ד) לעיל, ושולמה אגרת שילוט

 מראש בגין תקופת חידוש הרישיון, יראו את מגיש הבקשה כמחזיק ברישיון שילוט תקף בגין

 תקופת החידוש, עד לחידושו של הרישיון כמבוקש, אלא אם כן נשלחה על ידי ראש העיריה

 הודעה בכתב, ולפיה סירב לחידוש הרישיון.

ן פרטים ו  5. לא יפרסם אדם שילוט, אלא אם כן צוין בו שמו ומענו של מפרסם השילוט, מתקינו או צי

 יצרנו.

 6. (א) סוגי השילוט המנויים להלן לא יהיו טעונים הוצאת רישיון שילוט ותשלום אגרת פטור

 שילוט:

 (1) שילוט המוצג על דלת כניסה לבית;

 (2) דגל המשמש סמל של המדינה או של ארגון בעל אופי ציבורי או דתי, לרבות

 דגל המוצג באירוע ממלכתי, ובלבד שהצגת דגל כאמור תהא כדין ולא תשמש

 לפרסומת מסחרית;

 (3) שילוט המורה על כך שעסק, שירות או פעילות עברו ממקום אחד למקום

 אחר ובלבד שמידות השילוט כאמור לא יעלו על 35 ס״מ א 60 ס״מ והשילוט לא

 יוצג לתקופה העולה על 90 ימים ממועד ההעברה כאמור;

 (4) מודעות אבל;

 (5) שילוט המתפרסם מטעם מוסד תכנון ואשר פרסומו נדרש על פי דין;

 (6) שילוט העשוי מאריג, קרטון או כל חומר אחר אשר אינו קשיח ובכפוף

 לתנאים אלו אם הוא אינו מהווה או עלול להוות מפגע בטיחותי או סביבתי;

 שילוט כאמור בסעיף זה לא יפורסם מעבר לתקופה של 30 ימים; בעל השילוט יהא

 אחראי להחזקת השילוט באופן שיהיה נקי, נאה תקין ובטוח;

 (7) פרסום על לוח פרסום עירוני, בין בתשלום ובין שלא בתשלום;

 (8) שילוט שחובה להציגו על פי כל דין.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לעיל, רשאי ראש העיריה להורות על מקום פרסומו

 של השילוט כאמור בסעיף זה וליתן כל הוראה אחרת לגביו, וזאת על יסוד נימוקים שיסודם

 בביטחון הציבור, בתקנת הציבור ובשיקולים סביבתיים; הורה ראש העיריה כאמור, יפרסם

 בעל השילוט את השילוט מהסוגים האמורים או יערוך בו שינוי בהתאם להוראות ראש

 העיריה.

 פרק שלישי: ועדה מקצועית לשילוט

עדה ו  7. (א) הוועדה המקצועית לשילוט תמונה על ידי ראש העיריה ותהיה מורכבת מחמישה תפקידי הו
ה י ת ו י ו כ מ ס  חברים, ביניהם - היועץ המשפטי לעיריה, מהנדס העיריה, המנהל הכללי של העיריה ומנהל ו

 המחלקה לאיכות הסביבה של העיריה.
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 (ב) הוועדה המקצועית לשילוט תייעץ לראש העיריה בנושאים המפורטים להלן:

 (1) כל נושא שנקבעה לגביו חובת התייעצות בחוק עזר זה;

 (2) כל בקשה לרישיון שילוט או כל מקרה אחר, שיביא ראש העיריה לפני הוועדה

 המקצועית לשילוט, שעניינם נושא הקשור בביצועו של חוק עזר זה.

 פרק רביעי: גיבוש אמות מידה

 8. (א) העיריה תקבע אמות מידה בכל הנוגע להענקת רישיונות לפי חוק עזר זה; אמות

 המידה יכול שיתייחסו למקום השילוט, אופן הצבתו, צורתו, גודלו, צבעיו, סוג החומר שממנו

 הוא עשוי ותוכנו וכל סוג שילוט המחייבים התייעצות עם הוועדה המקצועית לשילוט;

 אמות המידה יחייבו את ראש העיריה והוא ינהג על פיהן בעשותו שימוש בסמכויותיו לפי

 חוק עזר זה.

 (ב) הוועדה המקצועית לשילוט תגבש אמות מידה לעניין פרסום שילוט, ותביא את

 המלצותיה לאישור העיריה; העיריה תבחן את המלצות הוועדה המקצועית לשילוט ועל

 יסודן תקבע ותעגן את אמות המידה.

 (ג) אמות המידה שאושרו בידי העיריה יפורטו במסמך כתוב תוך ציון מועד אישורן

 על ידי העיריה; העתק ממסמך כאמור יימצא במשרדי העיריה ובמקומות ציבוריים אחרים

 בתחום העיריה שייקבעו על ידי העיריה; הודעה על גיבושן של אמות המידה תפורסם בעיתון

 מקומי כהגדרתו בסעיף 216 לפקודה.

 פרק חמישי: שילוט אסור

 9. לא יפרסם אדם שילוט, לא יגרום לפרסומו, ולא יינתן רישיון לשילוט שנתקיים בו אחד

 מאלה:

 (1) הוא עלול לפגוע בבטיחות, להטעות או להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל;

 (2) הוא גורם או עלול לגרום לנזק או מטרד של רעש, ריח וכיוצא בהם או שהוא פוגע

 או עלול לפגוע באיכות הסביבה או מהווה או עלול להיות מפגע בטיחותי ולרבות

 חסימת דרכי יציאה ומילוט;

 (3) הוא חוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר, או מפריע למעבר בו;

 (4) הוא עלול להסתיר או לפגוע בחלקי בניין בעל ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי.

 10. לא יאיר או יפעיל אדם שילוט אלקטרוני אלא אם כן השילוט מצויד במפסק פחת,

 והצנרת המספקת חשמל לשילוט מוסתרת, ואבזרים אלו וכן השילוט עברו ביקורת של

 חשמלאי מוסמך שאישורו על כך בכתב נמסר לעיריה, כאמור בסעיף 2(ב)(6) לעיל.

 פרק שישי: הוראות שונות

 11. ראש העיריה בהתייעצות עם הוועדה המקצועית לשילוט יקבע את שפת הכיתוב או

 שפות הכיתוב שבהן ייעשה שימוש בפרסום לפי חוק עזר זה, ולעניין זה יחולו הכללים האלה:

 (1) לפחות אחת משפות הפרסום תהא שפה רשמית של מדינת ישראל;

 (2) ראש העיריה יביא בחשבון לצורך החלטתו את שיעור דוברי כל שפה בתחומי העיריה;

 (3) ביקש אדם לפרסם מודעה או להציג שלט שהכיתוב בו הוא בשפה שאינה עברית

 או ערבית, ייווסף לו כיתוב בעברית או בערבית התופס לפחות שליש משטחו.

 12. בקשה לפרסום שילוט, בחריגה מתנאי רישיון שניתן, כדין בקשת רישיון לשילוט חדש.

ת מידה  אמו

 שילוט אסור
יגים למתן  וסי

ן ו  רישי

 דרכי פרסום
 אסורות

מוש בשפות  שי

י שילוט ו נ  שי
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 13. (א) בעל רישיון שילוט יהא אחראי להחזקת השילוט באופן שיהיה נקי, נאה, תקין אחזקת שילוט

 ובטוח.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), היה ולא עלה בידי העיריה לאתר את בעל רישיון

 השילוט וזאת לאחר שנקטה את כל האמצעים הסבירים לצורך איתורו, תחול האחריות

 על אחזקת השילוט כאמור בסעיף קטן (א) על בעל הנכס שבו מותקן השילוט; לעניין סעיף

 קטן זה -

 ״אמצעי סביר״ - לרבות משלוח הודעות דרישה והתראות, ניסיון איתור במאגרי מידע, ביקור

 במענו הרשום או במקום עבודתו או עסקו או כיוצא בזה;

 ״בעל נכס״ - בעליו הרשום של נכס או הזכאי להירשם כבעלים בו.

 חובת הסרת
 שילוט

 דרישה להסרת
 שילוט

 14. בעל שילוט, בין אם קיבל רישיון שילוט ובין אם קיבל פטור מהוצאת רישיון שילוט,

 אחראי להסרת השילוט עם תום השימוש בו או עם פקיעת תוקף רישיון השילוט או ביטולו,

 או אם העסק שהשילוט מפרסם חדל להתקיים או אם האירוע שהשילוט מפרסם חלף.

 15. (א) ראש העיריה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאדם שפרסם שילוט או הרשה

 לפרסמו, להסיר שילוט שפורסם בלא רישיון או בניגוד להוראה מהוראות חוק עזר זה.

 (ב) ראש העיריה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל שילוט, בין אם קיבל רישיון

 שילוט, בין אם קיבל פטור מהוצאת רישיון שילוט ובין אם פרסם שילוט בלא רישיון או בניגוד

 להוראות חוק עזר זה, לבצע את העבודות הדרושות לאחזקתו התקינה של השילוט או

 להתאמתו לתנאי הרישיון או להוראות חוק עזר זה.

 (ג) מקבל הודעה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), ימלא אחריה בתוך התקופה

 שנקבעה לכך על ידי ראש העיריה.

 (ד) לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), רשאי ראש העיריה

 להורות על הסרת השילוט או לבצע עבודות הדרושות לאחזקתו התקינה, ולגבות מאותו

 אדם את הוצאות העיריה בביצוע פעולה זו, ובלבד שהתראה על כך נמסרה לאותו אדם זמן

 סביר מראש.

 (ה) האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו של אדם בשל הפרת הוראה מהוראות חוק

 עזר זה, ואינו גורע מסמכויות ראש העיריה לפי חוק עזר זה.

 (ו) ראש העיריה רשאי להורות ולנקוט פעולות כאמור בסעיף קטן (ד) אף בלא מסירת

 הודעה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) אם נוכח לדעת, שלא ניתן לאתר את שמו ומענו של

 בעל השילוט, מפרסמו או מי שהרשה לפרסמו.

 16. (א) ראש העיריה רשאי, לאחר התייעצות עם הוועדה המקצועית לשילוט, להחליט מיתקן פרסום
י נ ו ר י  כי פרסום במיתקן פרסום עירוני או בחלקו יהא כרוך בתשלום. ע

 (ב) העיריה תציין על גבי מיתקן הפרסום העירוני או לגבי חלק מסוים בו בהתאמה,

 אם הפרסום בו כרוך בתשלום אם לאו.

 (ג) ביקש אדם לפרסם שילוט על גבי מיתקן פרסום עירוני -

 (1) שהפרסום על גביו אינו כרוך בתשלום, יעשה כן בלא תשלום אגרה כלל;

 (2) שהפרסום על גביו כרוך בתשלום או על גבי אזור מסוים במיתקן פרסום

 עירוני שהפרסום על גביו כרוך בתשלום, ישלם אגרת הדבקה הקבועה בחלק אי

 של התוספת הראשונה לחוק העזר (להלן - אגרת הדבקה).

 (ד) שילם אדם אגרת הדבקה תפרסם העיריה את השילוט במקום המיועד לכך במיתקן

 פרסום עירוני.
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 (ה) לא ידביק אדם, פרט לעובד מטעם העיריה, שילוט על מיתקן פרסום עירוני אשר

 הפרסום בו כרוך בתשלום.

 (ו) אין באמור בסעיף קטן (ג) לעיל, כדי לגרוע מכל סמכות המוקנית לראש העיריה

 להתנות על השימוש במיתקן פרסום עירוני, בקביעת צורת השילוט, גודלו, תוכנו וכיוצא

 באלה, או לפעול נגד בעל השילוט, אם השילוט פורסם בניגוד להוראות חוק עזר זה.

 17. (א) לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך שילוט שפורסם על גבי

 מיתקן פרסום עירוני, או כל שילוט שפורסם בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) אין באמור בסעיף קטן (א) לעיל כדי להקים חבות כלשהי מכוח סעיף 196 לחוק

 העונשין, התשל״ז-51977.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי אדם להסיר או לדרוש את הסרתו של שילוט

 שפרסם על גבי מיתקן פרסום עירוני, וזאת בתיאום עם ראש העיריה או בהתאם להנחיות

 שפרסם; הסרת שילוט כאמור תבוצע באופן שאינו פוגע במיתקן הפרסום העירוני ובשילוט

 אחר המפורסם על גביו.

 18. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו

 היא מכוונת, או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,

 לידי אדם מבני משפחתו הבגירים, או לידי כל אדם בגיר העובד או מועסק שם, או שנשלחה

 בדואר רשום ערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים הידועים לאחרונה, או

 אם הוצגה בצורה נראית לעין באחד המקומות האמורים, או במקום שבו נמצא השילוט.

 19. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של כל דין אחר.

 20. תעריפי האגרות הנקובים בתוספת הראשונה לחוק, יעודכנו ב־1 בינואר בכל שנה

 שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה

 לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

 21. חוק עזר למעלות-תרשיחא(מודעות ושלטים), התשנ״א-61991 - בטל.

 22. רישיון בר־תוקף שניתן לפני תחילתו של חוק עזר זה, דינו כדין רישיון לפי הוראות חוק

 עזר זה.

 23. על אף האמור בסעיף 20, תעריפי האגרות שבתוספת הראשונה לחוק, יעודכנו במועד

 פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם

 לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש ינואר 2007.

 שמירת שילוט
 והדבקתו

ת דעו  מסירת הו

 שמירת דינים

 הצמדה למדד

 ביטול

ראת מעבר  הו

ראת שעה  הו

 תוספת ראשונה

 (סעיפים 2, 3, 4, 16)

 חלק אי: אגרת הדבקה

 1. בעד פרסום שילוט המודבק על סדרה של 25 לוחות פרסום עירוניים או חלקם, תשולם

 אגרת הדבקה לשבוע כדלקמן:

ר האגרה עו  שי
 בשקלים חדשים

130 

100 

 גודל השילוט

 שילוט גדול(93 א 62 ס״מ)

 שילוט בינוני(46 א 62 ס״מ)

 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 ק״ת-חש״ם, התשנ״א, עמי 365.
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ר האגרה עו  שי
 בשקלים חדשים

70 

40 

 גודל השילוט

 שילוט קטן(46 א 31 ס״מ)

 שילוט זעיר (23 א 31 ס״מ)

 2. לכל 5 לוחות נוספים או חלקם - 20% משיעור האגרה שנקבע בפרט 1 לחלק זה.

 3. לכל יום נוסף - 20% משיעור האגרה שנקבע בפרט 1 לחלק זה, ובלבד שלא תעלה האגרה

 על המפורט להלן:

ר האגרה עו  שי
 בשקלים חדשים

580 

446 

312 

178 

ר האגרה עו  שי
 בשקלים חדשים

 שלט מודעה

75 83 

150 170 

 כפל האגרה

 שנקבעה בפרטים

 1 ו־2 לחלק זה

 גודל השילוט

 שילוט גדול (93 א 62 ס״מ)

 שילוט בינוני (46 א 62 ס״מ)

 שילוט קטן (46 א 31 ס״מ)

 שילוט זעיר (23 א 31 ס״מ)

 חלק בי: אגרת שילוט

 בעד פרסום שילוט תשולם אגרת שילוט לשנה כדלקמן:

 1. לכל מ״א שילוט מכל סוג שהוא למעט שילוט מואר, אלקטרוני או

 שילוט מתחלף

 2. לכל מ״א שילוט מואר, אלקטרוני או שילוט מתחלף

 3. שלט המרוחק למעלה מ־5 מטר מהעסק או העוסק אותו הוא

 מפרסם

 תוספת שניה

 בקשה לחידוש רישיון שילוט

 (סעיף 4)

 אני עורך הבקשה, החתום מטה ת״ז

 בעל רישיון שילוט מסי , אשר ניתן בתאריך (להלן - רישיון
 השילוט), מצהיר בזה כי לא בוצע שינוי כלשהו בשילוט נשוא רישיון השילוט, לרבות במידותיו,
 בתוכנו, בצורתו ובאופן הצבתו והפעלתו או בשאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף 2(ב) לחוק עזר

 למעלות-תרשיחא(שילוט), התשס״ח-2008.

 חתימת עורך הבקשה

ט חבו  שלמה בו

 ראש עיריית מעלות-תרשיחא

 תאריך

 י״א באדר בי התשס״ח(11 במרס 2008)

 (חמ 8-17)
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 חוק עזר לתל־אביב-יפו(פתיחתן וסגירתן של חנויות)(תיקון), התשס״ח-2008

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות1 [נוסח חדש], מתקינה מועצת

 עיריית תל־אביב-יפו חוק עזר זה:

 1. בחוק העזר לתל־אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש״ם-21980 (להלן - חוק

 העזר העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה ״חנות״, המילים ״כל משרד״ - יימחקו.

 בסעיף 4 לחוק העזר העיקרי בסעיף קטן (א) -

 (1) במקום ״שלא תעלה על ששה חודשים״ יבוא ״של שישה חודשים לפחות אך לא

 יותר משנה״;

 (2) בסופו יבוא ״על אף האמור, רשאי ראש העיריה ליתן היתר לילה זמני לתקופה של

 שלושה חודשים (להלן - היתר לילה זמני)״.

 במקום סעיף 5 לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״5. בעד היתר לילה תשולם אגרה כמפורט בתוספת; האגרה תחושב לפי שטח העסק,

 סוגו ושעות פעילותו; לעניין זה, ״שטח העסק״ - שטחו של העסק, כפי שאושר לצורך

 רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח-31968, ונוסף עליו השטח שבגינו ניתן לאותו

 עסק היתר להצבת שולחנות וכסאות לפי חוק העזר לתל־אביב-יפו (שמירת הסדר

 והניקיון), התש״ם-41980.״

 אחרי סעיף 10 לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״תוספת

 (סעיף 5)

 אגרה לחצי שנה בעד היתר לילה לבית קפה ועינוג ציבורי:

ת פתיחה  שעו

01:30-24:00 

 סכום האגרה בשקלים חדשים

4,200 3,000 

6,600 4,200 

 שטח העסק

 עד 120 מ״ר

 מעל 120 מ״ר

.2 

.3 

.4 

 תיקון סעיף 1

 תיקון סעיף 4

 החלפת סעיף 5

 הוספת תוספת

 2. אגרה לחצי שנה בעד היתר לילה לחנות, למעט עינוג ציבורי:

ת פתיחה  שעו

24:00-21:00 

 סכום האגרה בשקלים חדשים

1,165 835 

1,835 1,165 

 שטח העסק

 עד 100 מ״ר

 מעל 100 מ״ר

 3. בעד היתר לילה זמני תשולם מחצית האגרה האמורה בפרטים 1 ו־2 לעיל.

י א ד ל ו ן ח  רו

 ראש עיריית תל־אביב-יפו

 י״ג באדר בי התשס״ח(20 במרס 2008)
 (חמ 8-10)

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  דיני מדי

 ק״ת התש״ם, עמי 1448; ק״ת-חש״ם, התשס״ז, עמי 26.

 ס״ח התשכ״ח, עמי 204.

 ק״ת התש״ם, עמי 887; ק״ת-חש״ם, התשס״ח, עמי 17.
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5:00-21:00 



 ביטול חוקי עזר
 לאשקלון (מניעת

 רעש)

 חוק עזר לאשקלון (מניעת רעש) (ביטול), התשס״ח-2008

, מתקינה מועצת עיריית אשקלון חוק  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות1

 עזר זה:

 1. בטלים -

 (1) חוק עזר לאשקלון (מניעת רעש), התשי״ד-21953;

 (2) חוק עזר לאשקלון(מניעת רעש), התשי״ח-31958.

 כ״ה בטבת התשס״ח 3 בינואר 2008)

 (חמ 3-21)

י אני מסכים. ר צ ה י מ נ ו  ר

רא ראש עיריית אשקלון ן עז  גדעו

 השר להגנת הסביבה

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  דיני מדי

״ד, עמי 99.  ק״ת התשי

 ק״ת התשי״ח, עמי 1484.

 חוק עזר למודיעין-מכבים-רעות (העמדת רכב וחנייתו), התשס״ח-2008

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות1, ולפי סעיף 77 לפקודת

 התעבורה2 (להלן - פקודת התעבורה), ובאישור שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים,

 מתקינה מועצת עיריית מודיעין-מכבים-רעות חוק עזר זה :

ת ו ר ד ג  1. בחוק עזר זה - ה

 ״אוטובוס״ - כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ״א-31961 (להלן - תקנות התעבורה);

 ״אזור״ - לרבות דרך או רחוב או מדרכה או חלק מהם;

 ״דרך״ - כהגדרתה בפקודת התעבורה, הנמצאת בתחום העיריה, לרבות חלק מדרך;

 ״המועצה״ - מליאת מועצת העיריה;

 ״כביש״ - כהגדרתו בתקנות התעבורה;

 ״כביש חד־סטרי״ - כהגדרתו בתקנות התעבורה;

 ״כרטיס חניה״ - כרטיס חניה שהנפיקה העיריה או כרטיס חניה ארצי מטעם המרכז לשלטון

 מקומי, או כרטיס חניה שהופק באמצעות מכשיר מכני או אלקטרוני במקום שבו הוצבו

 מכשירים מכניים או אלקטרוניים על ידי העיריה, או כל כרטיס או הסדר או התקן או

 אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות טכני או מכני או אלקטרוני אחר אשר יקבע ראש העיריה

 מזמן לזמן המוצג בכלי רכב ומשמש לסימון משך ומועד החניה;

 ״לילה״ - כהגדרתו בתקנות התעבורה;

 ״מדחן״ - מכשיר אלקטרוני המותקן במקום חניה מוסדר, ואשר מודד את משך החניה במקום

 חניה זה, ותשלום אגרת החניה מבוצע על ידי שלשול מטבעות לתוכו או על ידי כרטיס

 מ_ג נ ט י;

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  1 דיני מדי

נת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.  2 דיני מדי

 3 ק״ת התשכ״א, עמי 1425.
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 ״מדרכה״ - כהגדרתה בתקנות התעבורה;

 ״מונית״ - כהגדרתה בפקודת התעבורה;

 ״מעבר חציה״ - כהגדרתה בתקנות התעבורה;

 ״מפקח על התעבורה״ - כהגדרתו בפקודת התעבורה;

 ״מקום חניה״ - מקום שהחניה בו מותרת לפי כל דין;

 ״מקום חניה מוסדר״ - מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3(א) לחוק זה;

 ״מקום חניה פרטי״ - מקום חניה המתנהל על מנת להפיק רווח;

 ״עיריה״ - עיריית מודיעין-מכבים-רעות;

 ״פקח״ - עובד עיריה שראש העירייה מינהו, בכתב, לפקח, לעניין חוק עזר זה ושאושר כדין;

 ״צומת״ - כהגדרתו בתקנות התעבורה;

 ״קו עצירה״ - כהגדרתו בתקנות התעבורה;

 ״קצין משטרה״ - כהגדרתו בתקנות התעבורה;

 ״ראש העיריה״ - ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ולעניין סעיפים 4, 5, 6 ו־10 לרבות

 עובד עיריה שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו, לפי חוק עזר זה, כולן או

 מקצתן;

 ״רחוב״ - כהגדרת ״דרך״ בפקודת התעבורה, הנמצא בתחום העיריה;

 ״רכב״ - כהגדרתו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;

 ״רכב פרטי״ ו״רכב ציבורי״ - כהגדרתם בפקודת התעבורה;

 ״רכב עבודה״ - כהגדרתו בפקודת התעבורה;

 ״רשות תימרור מרכזית״ - כהגדרתה בתקנות התעבורה;

 ״רשות תימרור מקומית״ - כהגדרתה בתקנות התעבורה;

 ״רישיון קו״ - כהגדרתו בתקנה 386 לתקנות התעבורה;

 ״שביל״ - כהגדרתו בתקנות התעבורה ;

 ״שטח הפרדה״ - כהגדרתו בתקנות התעבורה;

 ״תווית״ או ״תווית חניה״ - תעודה שהונפקה בידי העיריה ונמסרה, להדבקה על שמשתו

 הקדמית של רכב, שלגביו היא הונפקה;

 ״תמרור״ - כהגדרתו בתקנות התעבורה.

 סמכות להסדיר 2. ראש העיריה רשאי, לאחר התייעצות עם קצין משטרה וזולת אם הורתה רשות התמרור

ב המרכזית אחרת- כ ר ת י י נ  ח

 (1) לאסור, להגביל ולהסדיר העמדתו, עצירתו או חנייתו של רכב או סוג מסוים של

 רכב בתחום העיריה או האזור;

 (2) לקבוע אזור כמקום חניה שבו החניה מותרת לסוג מסוים של רכב, לקבוע את הימים,

 השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת

 ובעונה אחת באותו מקום.
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 (3) לקבוע מקום חניה או אזור, או חלק ממנו, כמקום חניה מוסדר שבו מותרת החניה

 בתשלום באמצעות כרטיס חניה;

 (4) לקבוע מקום חניה המיועד לחניה על המדרכה או על חלק ממנה, ובלבד שחניה

 כאמור לא תמנע מעבר סביר להולכי רגל, לעגלות ילדים ולעגלות נכים.

 3. (א) ראש העיריה רשאי, לאחר התייעצות עם קצין משטרה וזולת אם הורתה רשות מקום חניה מוסדר
ם ו ל ש ת  התימרור המרכזית אחרת, לקבוע אזור או חלק ממנו כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה ב

 בו על ידי סדרן, שלט, תמרור, סימון, מדחן, כרטיסי חניה, או באמצעות מכשירים או התקנים

 מכניים או אלקטרוניים, או באמצעות כל התקן או מכשיר אחר שיקבע ראש העיריה.

 (ב) ראש העיריה רשאי לשנות מזמן לזמן את המקומות שנקבעו בסעיף 2, להוסיף

 עליהם ולגרוע מהם.

 (ג) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה למי שפועל מטעמו להעמיד או להחנות רכב

 במקום חניה מוסדר, בכל שעה משעות היממה, אלא אם כן שילם אגרת הסדר חניה כאמור

 בתוספת הראשונה (להלן - אגרת חניה).

 (ד) הוסדרה החניה על ידי סדרן, יציית אדם המעמיד רכב במקום חניה, בכל עניין

 הקשור בחניה, להוראות הסדרן; הוראות סעיפים קטנים (ה) ו־(ו) לא יחולו על מקום חניה

 לפי פסקה זו.

 (ה) אדם המעמיד, מחנה או מרשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום

 חניה מוסדר יעשה את כל אלה:

 (1) יעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים, המסומנים בקווי צבע או באופן אחר

- אם ישנם שטחים מסומנים כאמור;

 (2) יציג מיד עם העמדת הרכב או חנייתו כרטיס חניה בר־תוקף ויסמן בו, באופן

 המפורט על פני הכרטיס או על גב הכרטיס, את השנה, החודש, היום בחודש, היום

 בשבוע ושעת תחילת החניה או הזמן שבעבורו שולמה החניה מראש; כרטיס החניה

 יוצג ברכב מעל לוח השעונים או 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;

 (3) ימלא אחר ההוראות המפורטות על גבי תמרור המוצב בשטח המיועד לחניה,

 הנוגע למקום החניה, זמני החניה המותרים, משך החניה, השימוש בכרטיס חניה

 וכל עניין אחר הנוגע להסדרת החניה (להלן - הוראות החניה);

 (4) יציית להוראות הפקח - אם ישנו במקום - בכל הנוגע להעמדת הרכב

 וחנייתו;

 (5) הוסדרה החניה באמצעות מדחן, תשולם האגרה על ידי שלשול כסף מזומן

 לגוף המדחן, בהתאם להוראות המופיעות על גביו או במידת האפשר, על ידי

 שימוש בכרטיס חיוב המיועד למדחנים מאותו סוג אשר תמורתו שולמה מראש;

 (6) הוסדרה החניה באמצעות התקן או מכשיר אלקטרוני או מכני, מכל סוג

 שהוא, כפי שקבע ראש העיריה, תשולם האגרה, בהתאם להוראות הנקובות

 בהתקן או במכשיר כאמור ובתעריף הנקוב בהם;

 (ו) לא יחנה אדם רכב במקום חניה מוסדר ולא ישאירו עומד במקום כאמור, לזמן

 העולה על משך הזמן המצוין בתמרור.
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 4. (א) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה, אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ובהתאם

 להוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה או המצורפות אליו.

 (ב) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה, אלא אם כן הוא מהסוג ומהצורה של כרטיסי

 החניה אשר אישר ראש העיריה.

 (ג) משך החניה באמצעות כרטיס חניה יהא בהתאם למפורט בתמרור המוצב במקום

 ולא יעלה על 3 שעות; לא יסמן אדם בכרטיס החניה יותר מסימון אחד המורה על משך

 החניה.

 (ד) לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס חניה אחד לשם תשלום אגרת חניה; אם הותרה

 החניה במקום חניה מוסדר לזמן העולה על שעה אחת, רשאי אדם להשתמש ביותר מכרטיס

 חניה אחד לשם תשלום אגרת החניה, ובלבד שהסימנים שייעשו בכרטיסי החניה יורו על

 משך זמן חניה רצוף.

 5. הגיעה העיריה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה בכרטיסי חניה, יובא

 כרטיס החניה של אותה רשות מקומית לאישור ראש העיריה; אישר ראש העיריה את כרטיס

 החניה, יראו אותו לעניין חוק עזר זה, ככרטיס שאושר כדין כאמור בסעיף 4(ב), והשימוש בו

 ייעשה בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 6. (א) נקבע אזור כמקום חניה מוסדר, יהא רשאי מי שגר באותו אזור להחנות את רכבו

 במקום חניה מוסדר שבאותו אזור בלי לשלם אגרת חניה.

 (ב) חניה הפטורה מתשלום אגרת חניה ומשימוש בכרטיס חניה כאמור בסעיף קטן (א)

 מותרת רק לרכב הנושא תווית חניה של אותו אזור.

 (ג) מי שמתגורר באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר, רשאי לקבל תווית חניה לאחר

 שהגיש לראש העיריה בקשה בנוסח שבתוספת השניה ולאחר שהמציא לעיריה צילום

 מרישיון בר־תוקף של הרכב אשר התווית המבוקשת מיועדת לו, וצילום תעודת זהות של

 המבקש המעיד על מקום מגורים באותו אזור וכל מסמך אחר שיידרש להוכחת בעלותו או

 שימושו הקבוע ברכב שברשותו ומען מגוריו.

 (ד) לאדם כאמור בסעיף קטן (ג), לא תינתן יותר מתווית חניה אחת לרכב אחד.

 (ה) תווית חניה תשמש ראיה לכך שאותו רכב פטור מתשלום אגרת חניה באותו

 המקום שהחניה בו מותרת לתושבי הרחוב או האזור הכלול באותה תווית.

 (ו) שימוש בתווית חניה הוא ייחודי לרכב שמספרו מצוין בה, ואינו ניתן לשימוש

 לרכב אחר.

 כרטיס חניה

 מי שקיבל תווית חניה אינו רשאי להעבירה לאחר.

 זכות השימוש בתווית חניה תפקע מאליה בהתקיים אחד מאלה:

 (1) העברת תווית החניה לאחר;

 (2) העברת הרכב, לרבות מכירתו, לאחר;

 (3) הפסקת השימוש הקבוע ברכב;

 (4) העתקת מקום המגורים;

 (5) הפרטים שבהסתמך עליהם ניתנה תווית החניה, חדלו מלהתקיים כולם או

 מקצתם.

 (ז)

 (ח)

 כרטיס חניה של
 רשות מקומית

 אחרת

 חניה לתושבי
ור שנקבע  אז
 כמקום חניה

 מוסדר
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 (ט) אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן (ח), יודיע אדם, אשר בידו תווית חניה,

 לראש העיריה בתוך 7 ימים מיום קרות המקרה, ויחזיר את תווית החניה לראש העיריה.

 (י) תווית חניה תודבק על השמשה הקדמית של הרכב, בצד ימין, בפינה העליונה.

 (יא) תוקף תווית החניה יהא לתקופה שנרשמה בה, ובכל מקרה לא יאוחר מיום 31

 בדצמבר של שנת נתינתה.

 (יב) בלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור

 בסעיף קטן (ג), או שימוש בתווית חניה שלא בהתאם להוראה מהוראות סעיפים קטנים (ז) עד

 (יא) מהווים עבירה על הוראות חוק עזר זה.

 7. (א) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב בדרך איסור חניה

 במקום שהחניה בו נאסרה לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בתמרור.

 (ב) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב בדרך

 במקום שבו החניה אסורה על פי תקנות התעבורה, או על פי תמרור שהוצב כדין.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי אדם להעמיד, להחנות או להרשות לאחר

 להעמיד רכב לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית

 ובלתי פוסקת.

 (ד) לא יעצור אדם רכב, לא יעמידהו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד באופן שיש בו כדי

 להפריע או לעכב את התנועה או שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך.

 (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 באחד המקומות המפורטים

 להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחר הוראה מהוראות חוק עזר זה או תקנות

 התעבורה או אם סומן בתמרור אחרת, ואלה המקומות:

 (1) בצד שמאל של הדרך, אלא אם כן הכביש הוא חד־סטרי, או בניגוד לכיוון

 הנסיעה; לעניין פסקה זו לא יראו כביש כחד־סטרי, כביש שהוא חלק מדרך

 המחולק על ידי שטח הפרדה;

 (2) על שביל אופניים המסומן בתמרור;

 (3) על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב וחנייתו לפי חוק עזר זה,

 ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל, לעגלות ילדים ולעגלות נכים;

 (4) בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו;

 (5) במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים והורדתם;

 (6) בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט), כאשר התחום מסומן בסימון

 על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם כפי שקבעה רשות התימרור

 המרכזית;

 (7) בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים לפניו;

 (8) בתחום שנים עשר מטרים לפני קו עצירה;

 (9) בתחום עשרים מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל ובתחום

 עשרים מטרים אחרי המפגש;

 (10) בכביש, לרבות שולי הדרך, שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד

 המסומן בקו הפרדה רצוף;
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 (11) בצד רכב אחר העומד או חונה בצידה של דרך;

 (12) על גשר או בתוך מנהרה;

 (13) בתחום תחנת אוטובוסים, המוגדרת על ידי סימון על פני כביש, ובאין סימון

 כאמור - בתוך עשרים מטרים לפני תמרור ״תחנת אוטובוסים״ ועשרים מטרים

 אחריו, בשני צדי הדרך; ובלבד שמותר להעמיד או להחנות רכב בצד הדרך שממול

 לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור, אם רוחבו של הכביש באותו מקום הוא

 שנים עשר מטרים או יותר;

 (14) בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית;

 (15) בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, אלא אם כן תמרור מורה

 אחרת;

 (16) בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומן, פרט לעצירה

 לשם הורדת נוסעים;

 (17) ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, אלא לשם העלאת חיילים

 והורדתם;

 (18) ליד תמרור ג-43 המסמן מקום חניה לרכב נכה-משותק רגליים.

ב 8. (א) רכב העומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי כ ת ר ר י ר  ג

 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.

 (ב) לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחרי הוראת הפקח כאמור, או אינו

 נמצא במקום, רשאי הפקח, בין בעצמו ובין על ידי מי שאישר אותו ראש מחלקת התנועה

 במשטרת ישראל (להלן - 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 האגרות שנקבעו בתוספת השלישית

 בעד הרחקת הרכב, גרירתו ואחסנתו, זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי

 הסכמתו.

 (ד) רכב שאגרה או תשלום מוטלים על בעליו כאמור בסעיף קטן (ג), לא יוחזר ולא

 ישוחרר מאחסונו אלא אם כן שולמה האגרה או התשלום.

 (ה) ראש העיריה באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל יקבע את הגורר

 המורשה לגרירה, האחסנה והשחרור של רכב מבין רשימת גוררים מורשים, כמובנם בסעיף

 77 (א)(5) לפקודת התעבורה.

 (ו) ראש העיר רשאי למנות פקח לעניין סעיף זה ובלבד שהפקח יקבל את האישורים

 הנוספים הנדרשים על פי כל דין.

ל 9. (א) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד רכב שנתקלקל קלקול המונע את ק ל ק ת נ ב ש כ  ר

 המשכת הנסיעה, אלא אם כן ביצע את כל הפעולות כמפורט להלן:

 (1) העמיד את הרכב סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד

 לתנועת רכב;

 (2) הציב משולש אזהרה שיהיה נראה לעיני נהג רכב הבא מאחור ממרחק של

 100 מטר לפחות.
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 (ב) לא יעמיד אדם רכב כאמור בסעיף קטן (א) אלא -

 (1) לשם ביצוע תיקונים הכרחיים שיש לעשותם במקום כדי להביא את הרכב

 ליכולת נסיעה;

 (2) כמקום חניה ארעי עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או

 יועבר כאמור בלא דיחוי ולא יאוחר משעתיים לאחר העמדתו.

נית  10. (א) אזור שנקבע כתחנת מוניות או כמקום להורדת והעלאת נוסעים במונית, יסומן מו

 בתמרורים מתאימים.

 (ב) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להחנות רכב או מונית במקום חניה שנקבע

 כתחנת מוניות או כמקום חניה למוניות, אלא לפי היתר מאת ראש העיריה (להלן - היתר)

 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ג) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות מונית

 ברחוב לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא בהתאם להוראות חוק

 עזר זה והוראות כל דין.

 (ד) מבקש היתר יגיש בקשה לראש העיריה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו

 או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ה) בקשה להיתר תהא ערוכה בטופס שיקבע ראש העיריה.

 (ו) מבקש ההיתר ישלם לעיריה, בעת הגשת הבקשה להיתר, אגרה כאמור בתוספת

 הרביעית, לכל מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר.

 (ז) ההיתר טעון הסכמת המפקח על התעבורה.

 (ח) תוקפו של היתר יפוג ביום 31 בדצמבר של שנת נתינתו.

 (ט) נהג מונית שלגביה ניתן היתר, יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני שוטר או פקח,

 לפי דרישתו.

 11. (א) אזור שנקבע כתחנת אוטובוסים ציבוריים יסומן בתמרור מתאים. אוטובוס

 (ב) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד אוטובוס ברחוב אלא -

 (1) במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים, לשם העלאת נוסעים והורדתם בהתאם

 לרישיון הקו.

 (2) לא יעמיד אדם ולא יחנה אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר

 בדרך, אף במקום שבו מותר להעמיד רכב או להחנותו, אלא אם כן תמרור מורה

 אחרת.

 12. לא יעמיד אדם בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק״ג או רכב שמשקלו
1 0 , 0 0 ל 0 ה ע ל ו  רכב עבודה ולא יחנה רכב כאמור באזור שנאסרה בו החניה והעמדת רכב בידי רשות תמרור ע

 ק״ג
 מקומית.

ה י נ ם ח ו ק ד מ ו ח י  13. (א) ראש העיריה רשאי לייחד מקום חניה לרכב של אדם נכה; עשה כאמור, יוצב תמרור י
ה כ ב נ כ ר  מתאים לפני מקום החניה, ומתחתיו תמרור א-44 שבו יצוין מספר הרישוי של אותו רכב. ל

 (ב) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום

 חניה שיוחד לרכב של אדם נכה, אלא אם כן הרכב שהוחנה הוא רכב שחנייתו הותרה במקום

 כאמור ובהתאם להוראות סעיף קטן (א).
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ות 14. (א) ראש העיריה ימנה פקחים לאכיפת הוראות חוק עזר זה. י  סמכו

 (ב) פקח רשאי, בכל עת, להיכנס למקום חניה מוסדר, כדי לברר אם קוימו הוראות חוק

 עזר זה; מקום חניה לעניין זה - לרבות מקום חניה פרטי ומקום חניה מוסדר.

 (ג) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (ב).

 (ד) אדם המעמיד רכב ברחוב יציית להוראות הפקח בכל הנוגע להעמדת רכב וחנייתו.

ות בעל 15. נמצא רכב עומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חוק עזר זה, רואים את בעל הרכב  אחרי

ב או מחזיקו כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב אותה שעה או כ ר  ה

 שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו, בלי הסכמתו ושלא כדין.

ות חבר בני 16. (א) נושא משרה בחבר בני אדם חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי  אחרי

ם חוק עזר זה בידי אותו חבר בני אדם או עובד מעובדיו; לעניין סעיף זה, ״נושא משרה בתאגיד״ ד  א

- מנהל פעיל, שותף, או עובד מנהלי בכיר האחראי על התחום שבו נעברה העבירה.

 (ב) נעברה עבירה לפי חוק עזר זה בידי חבר בני אדם או בידי עובד מעובדיו, חזקה

 היא כי נושא משרה באותו חבר בני אדם הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן הוכיח

 כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

 הצמדה למדד 17. הסכומים שנקבעו בתוספת הראשונה והשלישית והרביעית, יעודכנו ב־1 בינואר בכל

 שנה (להלן - יום העדכון), שלאחר פרסום חוק עזר זה, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם

 לאחרונה לפני יום העדכון, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

 תוספת ראשונה

 (סעיפים 3 ו־4))

 אגרת חניה

ר האגרה עו  שי
 בשקלים חדשים

 1. אגרת חניה במקום חניה מוסדר בתשלום באמצעות כרטיס חניה, לכל 2.5

 שעת חניה או חלק ממנה

 2. אגרת חניה במקום חניה מוסדר בתשלום באמצעות מדחן, לכל שעת 2.5

 חניה או חלק ממנה

 תוספת שניה

 (סעיף 6)

 בקשה למתן תווית חניה

 אני החתום מטה, ת״ז , אשר מען מגורי בעיר מודיעין הוא
 רחוב מסי ואשר ברשותי רכב מסוג

 מסי רישוי מצהיר בזאת כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.

 אבקש לקבל תווית חניה לפי סעיף 6(ג) לחוק עזר למודיעין(העמדת רכב וחנייתו), התשס״ח- 2008.

 אני מתחייב להשתמש בתווית החניה בהתאם להוראות חוק העזר האמור וכמובהר על גב בקשה
 זו, כן אני מתחייב להודיע לעיריה, בתוך 7 ימים מהמועד שהתקיים אחד מאלה:

 (1) תווית החניה הועברה לאחר;

 (2) העברת הרכב לרבות מכירתו לאחר;
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 (3) הופסק השימוש הקבוע ברכב;

 (4) הועתק מקום מגורי;

 (5) הפרטים אשר בהסתמך עליהם ניתנה תווית החניה, חדלו מלהתקיים, כולם או
 מקצתם.

 תאריך חתימה

 תוספת שלישית

 (סעיף 8)

 אגרת הרחקת רכב, גרירתו, אחסנתו ושחרורו

ר האגרה עו  שי
 בשקלים חדשים

 אגרת הרחקת רכב, גרירתו אחסנתו ושחרורו 171

 תוספת רביעית

 (סעיף 10)

 אגרת חניה למונית

ר האגרה עו  שי
 בשקלים חדשים

 אגרת חניה לכל מונית לשנה המתחילה ב־1 בינואר ומסתיימת ב־31 לדצמבר 100

 או חלק ממנה

 אגרת חניה לכל מונית מקום שבו ניתן ההיתר לתקופה המתחילה ביולי 50

 ומסתיימת ב־31 בדצמבר, או לכל חלק ממנה

 משה ספקטור

 ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות

 חי בטבת התשס״ח(17 בדצמבר 2007)
 (חמ 8-22)

 אני מסכים.

פז ל מו  שאו

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 אני מסכים.

ת ר שטרי  מאי

 שר הפנים
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ם 2933£—0334א8§! סודר במח׳ רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  המחיר 11.68 שקלים חדשי


