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פורסם :חש"ם  ,540תשנ"ה ( )29.6.1995עמ' 455
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  24 ,23 ,22ו  25 -לפקודת המועצות המקומיות ,ולפי סעיף 77
לפקודת התעבורה ,מתקינה המועצה האזורית דרום השרון חוק עזר זה:
הגדרות
 .1בחוק עזר זה -
"אוטובוס"  -כמשמעותו בתקנות התעבורה ,התשכ"א ( 1961 -להלן  -תקנות התעבורה);
"מפקד המשטרה"  -מפקד המשטרה של המחוז שהמועצה נמצאת בתחומו ,לרבות מי
שמפקד המשטרה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן;
"המפקח על התעבורה"  -לרבות מי שהמפקח על התעבורה העביר לו בכתב את סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"מקום חניה"  -מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף ; 2
"המועצה"  -המועצה האזורית דרום השרון;
"פקח"  -אדם שראש המועצה מינהו בכתב לפקח לענין חוק עזר זה;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה,
כולן או מקצתן;
"רחוב"  -כהגדרת דרך בפקודת התעבורה ,הנמצא בתחום המועצה ,לרבות חלק מרחוב;
"רכב"  -כהגדרתו בפקודת התעבורה ,למעט אופניים;
"רכב ציבורי"  -כהגדרתו בפקודת התעבורה;
"תמרור"  -כהגדרתו בתקנות התעבורה.
סמכות להסדיר חניית רכב
 .2ראש המועצה רשאי ,לאחר התייעצות עם מפקד המשטרה -

( ) 1לאסור ,להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או מסוג מסויים של רכב בתחום
המועצה;
( ) 2לקבוע רחוב או מקום אחר כמקום חניה לרכב או לסוג מסויים של רכב ,וכן לקבוע את
הימים ,השעות והתקופות שבהם מותרת החניה לרכב או לסוג מסויים של רכב ואת
מספר כלי הרכב המותר לחניה בעת ובעונה אחת באותו מקום.
איסור חניה
( .3א) לא יעמיד אדם ,לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברחוב ובמקום
שהחניה בו נאסרה בידי ראש המועצה לפי סעיף  2והאיסור מסומן בתמרור בהתאם
להודעת התעבורה (קביעת תמרורים) ,התש"ל ( 1970 -להלן  -הודעת התעבורה) ,אלא
לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.
(ב) לא יעמיד אדם ,לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה ,אלא -
( ) 1אם הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם אושרה בידי ראש המועצה;
( ) 2בתוך אחד השטחים המסומנים * בקווי צבע או באופן אחר ,אם סומנו;
( )3בזמן ולמשך תקופה שבהם הותרה החניה במקום;
( ) 4כשאין מקום חניה תפוס ברכב במספר שנקבע כמותר לחניה בעת ובעונה אחת.
(ג) לא יעמיד אדם ,לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב -
( )1במקום שבו החנייה נאסרה על ידי ראש המועצה לפי סעיף ( 2להלן  -איסור
המועצה) והאיסור מסומן בתמרור;
( ) 2במקום שבו החניה אסורה על פי תמרור שהוצב כדין ,אף אם האיסור אינו
איסור המועצה;
( )3במקום שהחניה בו נאסרה לפי פקודת התעבורה והאיסור מסומן בהתאם לחוק
עזר זה.
* כך פורסם ברשומות  :חש"ם .540
(ד) לא יעמיד אדם ,לא יחנה ולא ירשה לאחר להחנות רכב באחד המקומות המנויים להלן,
אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחר הוראה מהוראות חוק עזר זה או תקנות

התעבורה או אם סומן בתמרור אחרת -
( )1בצד שמאל של הרחוב אלא אם כן הכביש הוא חד סטרי או בניגוד לכיוון
הנסיעה; לעניין פסקה זו לא יראו בכביש חד סטרי כביש שהוא חלק מרחוב
המחולק על ידי שטח הפרדה;
( )2על שביל אופניים מסומן בתמרור;
( )3על מדרכה ,למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב וחנייתו  ,ובלבד שנותר מעבר
להולכי רגל;
( )4בתוך צומת או בתחום  12מטרים ממנו;
( ) 5במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב ,פרט להעלאת נוסעים והורדתם;
( ) 6בתחום שני מטרים מברז כיבוי ,כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה
או על שולי הכביש או שניהם;
( )7בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים ממנו;
( )8בתחום שנים עשר מטרים מקו עצירה;
( ) 9בכביש ,לרבות שולי הדרך ,שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן
בקו הפרדה בלתי מרוסק;
( )10בצד רכב אחר העומד או חונה בצידו של הרחוב;
( ) 11בתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש ,ובאין סימון
כאמור  -בתוך עשרים מטרים לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטרים
אחריו ,בשני צידי הרחוב ובלבד שמותר להעמיד או להחנות רכב בצד הרחוב
שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור אם רוחב הכביש באותו מקום
הוא שנים עשר מטרים או יותר;
( )12ליד תמרור המסמן תחום הסעה לתלמידים ,אלא לשם העלאת תלמידים
והורדתם;
( )13ליד תמרור ג  , 43 -המסמן מקום חניה לרכב נכה או משותק רגליים.

גרירת רכב
( .4א) הועמד רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת
סדרי תנועה או בטיחותה או שלדעת פקח דרושה הרחקת הרכב לשם הסדרת התנועה או
לבטיחותה או לבטיחות הציבור  ,רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה
להרחיקו או לגררו.
(ב) לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראות פקח כאמור או שהוא אינו נמצא
במקום ,רשאי הפקח ,בין בעצמו ובין בידי מי שאישר לכך ראש מחלקת התנועה במשטרת
ישראל (להלן  -גורר מורשה)  ,להרחיק את הרכב ,לגררו ולאחסנו ,ובלבד שנקט אמצעי
זהירות סבירים הדרושים להבטחת בטיחות הרכב.
(ג) בעד הרחקת רכב והחסנתו ישולמו אגרה או תשלום לגורר מורשה כמפורט בתוספת
הראשונה; אגרה או תשלום כאמור יהיו מוטלים על בעל הרכב הרשום ברשיון הרכב,
זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו; לא יוחזר רכב שאגרה או
תשלום מוטלים על בעלו כאמור ,אלא אם כן שולמו האגרה או התשלום.
(ד) ראש המועצה יקבע ,באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל ,את הגוררים
המורשים שיורשו לבצע את הגרירה כאמור בסעיף קטן (ב); גורר מורשה יבצע גרירת רכב
או שחרורו בהתאם להוראות ראש המועצה או הפקח לפי חוק עזר זה.
(ה) ראש המועצה ימנה לפקח ,לעניין סעיף זה ,את מי שאישר המפקח הכללי של משטרת
ישראל או מי שהוא הסמיך.
רכב שנתקלקל
 .5לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע המשך
הנסיעה,
אלא סמוך ,ככל האפשר ,לשפה הימנית של הרחוב המיועד לתנועת רכב ואלא לשם תיקונים
הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו,
ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר כאמור ללא דיחוי.
אוטובוסים
( .6א) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס ברחוב  ,אלא במקום שנקבע כמקום

חניה לאוטובוסים והמסומן בתמרור הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או הודעה
שהתחנה מיועדת להורדת או להסעת מטיילים או במקום אחר שנקבע כחניון
לאוטובוסים.
(ב) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס במקום כאמור בסעיף קטן (א)
לזמן העולה על הדרוש להורדת או להעלאת נוסעים; הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה
סופית.
תמרורים
 .7ראש המועצה יציין כל מקום חניה ,וכן כל איסור ,הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיף ,2
בתמרור מתאים כפי שנקבע בהודעת התעבורה.
מכונית פקח
( .8א) פקח רשאי ,בכל עת ,להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי לברר
אם קויימו הוראות חוק עזר זה ולרשום דו"ח חניה לכל העובר על הוראה מהוראות חוק
עזר זה.
(ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).
אחריות חניה
 .9נמצא רכב עומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חוק עזר זה ,רואים את בעל הרכב ,את
נהגו וכן אדם אחר האחראי לרכב ,כאילו העמידו כאמור ,זולת אם הוכיח שהוא לא העמיד
את הרכב באותו מקום וכן ברשות מי היה הרכב באותה שעה או שהרכב נלקח ללא
הסכמתו.
עונשין
 .10העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  1,400שקלים חדשים ,ובעבירה
נמשכת דינו  -קנס נוסף  55שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה.
תוספת ראשונה
(סעיף ( 4ג) )
בעד גרירת רכב  ,החסנתו או שחרורו ,תשולם אגרה או תשלום כמפורט בתוספת החמישית
לתקנות התעבורה.

ט"ו באייר התשנ"ה ( 15במאי )1995

מוטי דלג'ו
ראש המועצה האזורית
דרום השרון
אני מסכים אני מסכים
עוזי ברעם ישראל קיסר
שר הפנים שר התחבורה

