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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 92( )חניה בתחנת אוטובוס בימי מנוחה(, 
התשס"ט–2009 *

 
בפקודת התעבורה 1 )להלן – הפקודה(, אחרי סעיף 70א יבוא:1 הוספת סעיף 70א1

"חניה בתחנת 
אוטובוס בימי 

מנוחה

אוטובוס, 70א1  תחנת  בתחום  תציב,  מקומית  תימרור  רשות  )א( 
תמרור הקובע כי ניתן להחנות או להעמיד רכב פרטי בתחום 
תחנת האוטובוס, משעה 20:00 בערב יום מנוחה ועד שעה 16:00 
בסעיף  כמשמעותם   – מנוחה"  "ימי  זה,  בסעיף  המנוחה;  ביום 

18א)א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948 2  

כאמור  תמרור  יוצב  לא  )א(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  על  )ב( 
באותו סעיף קטן –

בדרך שאינה דרך עירונית;  )1(

שיועד  בנתיב  לרבות  בדרך,  הנסיעה  בנתיב   )2(
לתחבורה ציבורית;

במסוף לתחבורה ציבורית;  )3(

שירות  קו  המשמשת  אוטובוס  תחנת  בתחום   )4(
לאוטובוס שלפי תנאי רישיונו פועל גם ביום מנוחה 

או  החונה  פרטי  רכב  תגרור  או  תרחיק  מקומית  רשות  )ג( 
עומד בניגוד לתמרור שהוצב לפי סעיף קטן )א( למקום החסנה; 

על הרחקה או גרירה כאמור יחולו הוראות לפי סעיף 77 "
תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו 2 תחילה

התשכ"א–1961,  התעבורה,  לתקנות  72)א()12(  תקנה  לפי 
וחוקי עזר שהותקנו לפי סעיף 77)א( לפקודת התעבורה ועניינם 
להחנות  איסור  חל  מקומיות,  רשויות  בתחומי  חניה  הסדרי 
ולהעמיד רכב בתחום תחנת אוטובוס  בפסק דינו של בית המשפט 
העליון )רע"פ 7451/07 מדינת ישראל נגד רון אהרונוביץ, מיום כ"ח 
התקנה  של  לשונה  כי  הובהר   ,))2008 ביוני   2( התשס"ח  באייר 
האמורה אינה כוללת סייג כלשהו, ואין ללמוד ממנה על סיוגו של 
האיסור לשעות שבהן תחנת האוטובוס אינה פעילה: "עמדתנו 
אפוא הינה כי בהעדר סימון אחר בתמרור, שהוצב על ידי הרשות 
המוסמכת לכך, האיסור על חניה בתחום תחנת האוטובוסים אינו 

מוגבל בזמן " )מתוך פסק דינו של השופט עוזי פוגלמן( 

הצעת החוק המתפרסמת בזה נועדה לאפשר חניית רכב 
פרטי או העמדתו בתחום תחנת אוטובוס בימי מנוחה, שבהם רוב 
האוטובוסים אינם פועלים, וכך להקל את מצוקת החניה, במיוחד 

בערים הגדולות, ללא הפרעה לתחבורה הציבורית 

מוצע לקבוע כי רשות תימרור מקומית תציב בתחום תחנת 
אוטובוס תמרור הקובע כי ניתן להחנות רכב פרטי או להעמידו 

בתחום אותה תחנה מהשעה 20:00 בערב יום מנוחה ועד לשעה 
16:00 ביום המנוחה  כדי להבטיח שמירה על פעולתם הסדירה, 
בבטיחות  פגיעה  ולמנוע  אוטובוסים,  של  והבטוחה  היעילה 
כאמור  תמרורים  יוצבו  לא  אחרים,  אורח  ועוברי  הנוסעים 
בתחומי תחנות אוטובוס הממוקמות בדרך שאינה דרך עירונית, 
בנתיב הנסיעה בדרך, בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית ובמסוף 
קו  המשמשת  אוטובוס  תחנת  בתחום  וכן  ציבורית,  תחבורה 
נוסף  מנוחה   בימי  גם  פועל  רישיונו  פי  שעל  לאוטובוס  שירות 
על כך, יהיו הרשויות המקומיות מחויבות להרחיק או לגרור כלי 
רכב החונים בתחומי תחנת אוטובוס שלא בשעות או במועדים 

שבהם תותר חניה לפי המוצע 

ולקריאה  השנייה  לקריאה  החוק  הצעת  הכנת  בעת 
השלישית, תשוב ותבחן ועדת הכלכלה של הכנסת את סוגיית 
בתחום  והעמדתו  רכב  חניית  תותר  שבהם  והמועדים  השעות 
המקומיות  הרשויות  של  בסמכותן  תדון  וכן  אוטובוס,  תחנת 
לקבוע סייגים נוספים להסדר המוצע, בנוגע למקרים שבהם חניה 

כאמור עלולה להפריע לתנועה 

הצעת חוק מס' פ/949/18; הועברה לוועדה ביום י"ח בסיוון התשס"ט )10 ביוני 2009(   *

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ט, עמ' 132   1
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