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חוק עזר לירושלים )העמדת דככ והנייתו( )תיקון מסי ,(3
התשמ״ה985-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת •העיריות /,ולפי סעיף  77לפקודת
התעבורה , .מתקינה מועצת עירית ירושלים הוק עזר זה:
2

תיקון סעיף 5

אחרי סעיף ) 5ב( לחוק עזר לירושלים )העמדת רכב והגייתו( ,התשכ״א—31960
.1
)להלן — חוק העזר העיקרי( ,יבוא:

•mm

״)ג( לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא; ירשה לאחר להעמיד או ׳להחנות רכב על
מדרכה ,למעט על מדרכה שנקבעה כמקום חניה מוסדר לפי סעיף .3
)ד( לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא• ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברחוב
במקום שהחניה בו נאסרה אף שלא בידי ראש העירית והאיסור מסומן בהתאם
.
להודעת התעבורה )קביעת .תמרורים( ,התש״ל— 1970״.
4

הוספת

אחרי סעיף  5לחוק העזר העיקרי יבוא:

,2

סעיףK5-
״גרירת רכב
ונעילתו

5א) .א( רכב העומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או
בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועת או בטיחותה ,או שלדעת
מפקת דרושה הרהקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או לבטיחות
הציבור ,רשאי מפקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה להרחיקו
או לגררו.
)ב( לא מילא מי שהרכב ברשותו אותת שעה אחרי הוראת מפקח
כאמור בסעיף קטן )א( או אחרי הוראת שוטר לפי סעיף 70א )ב( לפקודת
התעבורה ,או אינו נמצא במקום ,רשאי מפקח בין בעצמו ובין על ידי
מי שאישר אותו ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל )להא — גורר
מורשה( ,להרחיק את הרכב ,לגררו ולהחסינו או לנעול את גלגליו או
חלק מהם בבעלי חסימה המונעות ,את תנועת הרכב ,ובלבד שינקוט
באמצעי הזהירות הסבירים הדרושים כדי להבטיח את בטיחות .הרכב.
)ג( בעד הרחקת רכב ,גרירתו ,החסנתו או שחרורו מגעילה
תשולם אגרה ,או תשלום לגוררי מורשה ,כמפורט בתוספת •השניה;
אגרות או תשלומים כאמור יהיו מוטלים על בעל הרכב הרשום בר₪0נ
הרכב ,זולת אם הוכיח שהרכב נלקח׳ ממנו בלי ידיעתו ובלי • ה ס כ נ ^ ^
רכב שאגרות או תשלומים מוטלים על בעלו כאמור ,לאי יוחזר ולא
ישוחרר מנעילתו אלא אם כן שולמו האגרות ,או התשלומים.
)ד(

רכב שננעל כאמור בסעיף קטן )ב( —
) (1ישוחרר מנעילתו לא יאוחר מתום  48שעות .לאחר
שבעל הרכב ביקש את .השחרור ושילם את האגרות או
התשלומים החלים עליו; אולם אם לאחר  24השעות

1
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דיני מ ד י נ ת ישראלי ,נ ו ס ח הדש  ,8עמ׳ .197

2

ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש  ,7עמ׳ .173

3

ק׳׳ונ התשכ״א ,עמי  ;445ק״ת — חש״ם ,התשמ״ד ,,עניי  5ועמי .20

4

ק״ו 1התש״ל ,עמי  ;738התשמ״ג ,עמי .228

ק׳׳ת •י-זזש״ם
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הראשונות מתחיל יום מנוחה ,פגרה או שבתון על פי חיקוק
)להלן—יום מנוחה( — ישוחרר •לפני כניסת .יום המנוחה.
) (2ראש העירית רשאי ,מטעמים של בטחון ,בטיחות או
סילוק מפגע ,להורות על שחרורו של רכב מנעילתו גם אם
לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן זה.
)ה( ראש העידית יקבע ,באישור ראש מחלקת התנועה של
משטרת ישראל ,את הגורדים •המורשים שיורשו לבצע את הגרירה או
הנעילה; כאמור בסעיף קטן )ב( ,וגורר מורשה כאמור יבצע את הגרירה,
הנעילה או השחרור של הרכב ,בהתאם להוראות ראש העידית או המפקח
שינתנו לפי חוק עזר זה.
)ו( ראש העיריה־ ימנה כמפקח לענין סעיף קטן )ב( רק מי
שאושר לכד בידי המפקת הבללי של משטרת ,ישראל או מי שהוא תםמיך.
)ז( לא יוציא אדם רכב ממקום החסנתו ולא ישחררו מנעילתו
לפני ששולמו האגרות או התשלומים כאמור בסעיף קטן )ג(.״
.3

התוספת לחוק תעזר העיקרי תסומן ״תוספת ראשונה״ ואחריה יבוא:

הוספת חוס**
שניה

׳׳תוס&ת שניה
)סעיף 5א; )ג((

א ג ת ת ותשלומים בעד הרחקת רכב והחסנתו
או שחרורו מנעילתו
.1

אגרה או תשלומים בעד הרחקת רכב והחסנתו —
במפורט בתוספת החמישית לתקנות התעבורה ,התשכ״א—) 1961להלן —
התקנות( לגבי הרחקת רכב והחסנתו.
5

.2

אגרה או תשלומים בעד שחרור רכב מנעילתו —
כמפורט בתוספת החמישית לתקנות לגבי הרחקת רכב; ואם נקבעו בתוספת
החמישית לתקנות אגרת או תשלום לגבי שחרור רכב מנעילתו — כמפורט
לגביהם.״

נתאשר.
ג׳ בטבת התשמי׳ת ) 27בדצמבר (1984

טדי קולק
• ראש עירית ירושלים

<חמ (8—22

יצחק פרץ
שד הפנים
5

אני מסכים.
חיים קורפו
שר התחבורה

ק״ת התשב״* ,ע  2׳  ¡1425ק׳׳ת התשמ״ד ,עמי .1736
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חוק עזר לירושלים )שחיטת עופות()תיקון( ,התשמ״ה985-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  /מתקינה מועצת עירית ירושלים
חוק עזר זה:
ב י ט ו ל סעיפים
 14ו ־15

.1

_!

סעיפים  14ו־ 15לחוק עזר לירושלים )שחיטת עופות( ,התשכ״ד—— 21964

בטלים.
נתאשר.
ט״ז בכסלו התשמ״ה ) 10בדצמבר (1984

טדי קולק
ראש עירית ירושלים

) ח מ (8—23

ש מ ע ו ן פרס
ראש הממשלה ושר הפניס
 1דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש  ,8עמי .197
 2ק ״ ת התשכ״ד ,עמ׳  ;1035ק״ת—חש״ם ,התשמ״ד ,עמ׳ .227

חוק עזר לחולון)תיקון חוקי עזר( ,החשמ״ה~985ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו־ 251לפקודת העיריות  /ולפי סעיף  77לפקודת
התעבורה מתקינה מועצת עירית חולון חוק עזר זה:
2

;

ת י ק ה

ה ו ק יע ז ר

בכל חוק עזר מהמפורטים להלן •בטור א  /במקום סכום הקנס הנקוב בסעיף המצויין
.1
לצידו בטור בי ,יבוא ״ 80,000שקלים״ ואם נקבע סכום לעבירה נמשכת יובא במקומו
״ 3,200שקלים״:
 (1חוק עזר לחולון )העמדת רכב וחנייתו( ,התשל״ה—3 1975
 (2חוק עזר לחולון )עגלות( ,התשל״ה—1971
י נתאשר.
ט״ז בכסלו התשמ״ה ) 10בדצמבר (1984

13
44

4

פנחס א י לון
ראש עירית חולון

) ח מ (8—150

ש מ ע ו ן פרס
שר הפנים
1
2
3
4

דיני
דיני
ק״ת
ק״ת

מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ה
מ ד י ב ת ישראל ,נ ו ס ח
התשל״זז ,עמ׳ ;1630
התשל״א ,עמ׳ ;1085

חדש  ,8עמ׳ .197
חדש ד ,עמי .173
ק׳׳ו!—חש״ם ,התשמ״ג ,עמ׳ .319
ק״ת—חש״ם ,זזתשמ״ג ,ע מ ׳ .40
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המחיר  60שקלים

אני מסכים.
•חיים ק ו ר פ ו
שר התחבורה.
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