חוק עזר ל"אפרת" (העמדת רכב וחיינתו) התש"ן 1990 -
בתוקף סמכותה עפ"י סעיפים  76 ,68ו 88-לתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) התשמ"א
–  1981ויתר סמכויותיה לפי כל דין ותחיקת בטחון מתקינה המועצה המקומית אפרת חוק עזר
זה;
 .1בחוק עזר זה –
הגדרות:
"אוטובוס" -

רכב מנועי המועד להסעת  8אנשים או יותר ,נוסף על הנהג,
ושצויין ברישיון הרכב כאוטובוס;

"אוטובוס פרטי" -

אוטובוס שאינו רכב ציבורי;

"אוטובוס ציבורי" -

רכב ציבורי שהוא אוטובוס;

"בעל" -

לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או מחלק
ממנו ,בין בזכותו הוא ובין כבא כח או כנאמן ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות מחזיק;

"היתר בניה" -

רישיון בניה שניתן לפי חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים ,מס' 79
לשנת  1966או צו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים (יהודה
והשומרון) (מס'  ,)418התשל"א –  ,1971לרבות כל תיקון לחוק
או לכל צו כפי שיהיה תוקפו מעת לעת;

"מדרכה" -

חלק מרוחבה של דרך שאינו כביש ,המצוי בצד הכביש ,ומיועד
להולכי רגל ,בין אם נמצא במפלס אחד עם הכביש ובין אם לא;

"מונית" -

רכב ציבורי שאיננו אוטובוס;

"מחזיק" -

אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל או בכל אופן
אחר;

"מפקד המשטרה" -

המפקח הכללי של משטרת ישראל ,לרבות אדם שמפקח הכללי
העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;

"מפקח על התעבורה" -

מפקח על התעבורה באזור ,לרבות אדם שמפקח על התעבורה
באזור ,העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או
מקצתן;

"מקום חניה" -

מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף  2או מקום שנקבע
כמקום המיועד לחניה לפי החלטת רשות רישוי או לפי אישרה
או בהיתר בניה;

"מקום חניה מוסדר" -

מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף ;3

"מקום חניה פרטי" -

מקום חניה המתנהל על ידי אדם – פרט למועצה מקומית לשם
הפקת רווחים;

"מועצה מקומית" -

המועצה המקומית "אפרת";

"פקח" -

אדם שנתמנה בכתב על יד ראש המועצה ,באישור מפקד

"ראש המועצה" -

המשטרה ,להיות פקח לעניין חוק עזר זה;
לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן;

"רחוב" -

לרבות כל מסילה ,דרך ,רחוב ,סמטה ,ככר ,מעבר ,גשר או מקום
פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם והנמצא בתחום המועצה
המקומית לרבות חלק מרחוב;

"רכב" -

רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה ,וכן
מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור;

"רכב ציבורי" -

רכב המשמש או המועד לשמש להסעת נוסעים בשכר;

"רכב פרטי" -

רכב שאיננו רכב ציבורי ולא רכב מסחרי;

"רכב מסחרי" -

רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת משא ,בין בשכר ובין
בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב;

"תמרור" -

כל סימון ,אות או איתות.

"רשות רישוי" -

מוסד תכנון כמשמעותו בחוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים מס'
 79לשנת  1966או בצו בדבר חוק תכנון ערים ,כפרים ובנינים
(יהודה והשומרון) (מס'  ,)418התשל"א –  1971לרבות כל תיקון
לחוק או לצו או רשות הרישוי לפי סעיף 87א' לתקנון המועצות
המקומיות (יהודה והשומרון) התשמ"א – .1981

הסדרת מקום חניה

.2

ראש המועצה המקומית רשאי ,בהסכמת המפקח על התעבורה
ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה ,לאסור ,להגביל ולהסדיר
את העמדתו של רכב או סוג מסוים של רכב ,לייחד רחוב או
מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג
מסויים של רכב וכן לקבוע את הימים והשעות והתקופות
שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר להחנות
באותו מקום בבת אחת.

קביעת מקום חניה מוסדר ( .3א)

ראש המועצה המקומית רשאי ,בהסכמת המקפח על
התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה – לקבוע
מקום חניה כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו על
ידי סדרן או באמצעות כרטיסי חניה.

(ב)

סודרה החניה על ידי סדרן ,חייב אדם המעמיד רכב במקום
החניה לציית להוראות הסדרן בכל עניין הקשור בחניה.

(ג)

סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה ,חייב אדם המעמיד
רכב במקום החניה –
( )1להעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים ,המסומנים
בקווי צבע או באופן אחר – אם ישנם שטחים
מסומנים;
( )2מיד עם החניית הרכב לתלוש ,לנקב ,לגלות או למחוק
את חלקי כרטיס החניה שבהם מסומנים התאריך ומשך
החניה ,הכל בהתאם להוראות שעל גבי כרטיס החניה
או המצורפות לו;
( )3להצמיד את כרטיס החניה לחלון הדלת הקדמית של
הרכב ,בצד הקרוב למדרכה ,מבפנים ,באופן שסימון
משך החניה והתאריך ייראו מבחוץ.
( )4לציית ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי
כרטיס החניה או המצורפות אליו ,ועל התמרור המוצב
בשטח המיועד לחנייה בכל הנוגע למקום החנייה ,זמני
החניה המותרים ,משך החניה ,סימון כרטיס החנייה וכל
עניין אחר הקשור בהסדרת החנייה;

(ד)

מקום חניה פרטי

תנאים להפעלת מקום
חניה

( .4א)

הותקנו במקום חנייה שלטים ,סימנים וכיוצא באלה ,חייב
אדם המעמיד רכב באותו מקום להעמידו בתוך אחד
מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות הכתובות
בשלטים ,בסימנים וכיוצא באלה.
לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל מקום חנייה פרטי,
אלא על פי רישיון מאת ראש המועצה המקומית ובהתאם
לתנאי הרישיון.

(ב)

הרוצה ברישיון יגיש בקשה לראש המועצה המקומית והוא
רשאי לתתו ,לבטלו או להתלותו ,וכן לקבוע בו תנאים,
להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

(ג)

תקופת הרישיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.

(ד)

משהוחלט לתת רישיון ,ישלם המבקש למועצה לפני קבלתו
אגרה לשנה המחושבת לפי שטחו של מקום החניה הפרטי
כדלהלן- :
 50שקלים חדשים לחצי דונם או לחלק ממנו ו –
 25שקלים חדשים לכל חצי דונם נוסף או לחלק ממנו.

 .5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ,4מקום שנקבע כמקום המיועד
לחניה לפי החלטת רשות רישוי או לפי אישורה או בהיתר בניה –
()1

חייב בעליו של אותו מקום לעשות כל פעולה הדרושה כדי
לאפשר את השימוש באותו מקום לצרכי חניה על פי
הנחיות המפקח על התעבורה.

()2

לא יעשה אדם מעשה שיש בו כדי למנוע את החניה באותו
מקום ,כפי שנקבע כאמור;

()3

ראש המועצה המקומית רשאי לדרוש מבעליו של אותו
מקום לעשות כל פעולה הדרושה כדי לאפשר את השימוש
באותו מקום לצרכי חניה ,וכן להורות לכל אדם להימנע
מעשיית מעשה המפריע לשימוש האמור;

()4

ראש המועצה המקומית רשאי לסרב ליתן רישיון לפי סעיף
 4או להתנות מתן הרישיון בקביעת מחירים מרביים לחניה
או בקביעת סידורי חניה ,הכל לפי שיקול דעתו.

איסור חניה והעמדת רכב ( .6א)

לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או
להחנות ,רכב ברחוב במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש
המועצה לפי סעיף  ,2והאיסור מסומן על ידי תמרור,
בהתאם להודעה בדבר קביעת סוגי תמרורים ,צורתם רכב
ופירושם (להלן – ההודעה) ,אלא לזמן הדרוש להעלאת
נוסעים או להורדתם ,או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי
פוסקת.

(ב)

לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או
להחנות ,רכב במקום חניה אלא –
( )1אם הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה לפי סעיף
;2
( )2בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן
אחר – אם יש שטחים מסומנים כאלה;
( )3בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום;
( )4כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע
כמותר לחניה בבת אחת.

רכב שהתקלקל

מוניות

 .7לא יעמיד אדם ואל ירשה לאחר להעמיד ,ברחוב רכב שנתקלקל
קלקול המונע המשכת הנסיעה ,אלא סמוך ,ככל האפשר ,לשפה
הימנית של צד 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 ללא
דיחוי.
( .8א)

(ב)

לא יחנה אדם ,ולא ירשה לאחר להחנות ,מונית במקום
חניה שנקבע כתחנת מוניות ,אלא על פי היתר מאת ראש
המועצה המקומית ובהתאם לתנאי ההיתר.
הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש המועצה המקומית והוא
רשאי לתתו או לסרב לתתו ,לבטלו או לא להתלותו וכן
לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או
לבטלם.

(ג)

היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש
המועצה המקומית בהסכמת המפקח על התעבורה.

(ד)

היתר כאמור יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו.

( ה)

נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור יחזיק את ההיתר
במונית ויראהו לשוטר או למפקח לפי דרישתו.

( ו)

לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או
להחנות מונית ברחוב לזמן העולה על הזמן הדרוש
להעלאת נוסעים או להורדתם אלא –
( )1אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו,
והעמדתה או החנייתה היא לשם המתנה לאותו נוסע
או

אוטובוס

( .9א)

( )2אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט "לא
פנוי".
לא יעמיד אדם ,ולא ירשה לאחר להעמיד ,אוטובוס ציבורי
ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים והמסומן
על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה ,הנושא עליו את מספרו
של קו האוטובוס או ההודעה שהתחנה מיועדת להורדת
נוסעים בלבד.

תמרור

(ב)

לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ,אוטובוס במקום
האמור לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות
נוסעים הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.

(ג)

לא יחנה אדם ולא ירשה להחנות ,אוטובוס בתחנה סופית
למעלה מהזמן הנקוב בתמרור וכל עוד היא תפוסה על ידי
מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

 .10ראש המועצה המקומית יציין כל מקום חניה וכן כל איסור,
הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיף  ,2על ידי תמרור מתאים
שנקבע בהודעה.

התרת חניה בתמרור
לרכב מסויים

( .11א)

ראש המועצה המקומית רשאי לציין על גבי תמרור ,או
בלוח שיקבע סמוך לו ,את מספרי הרישום וסימני הרישום

של רכב המותר לעמוד במקום חניה מסויים ובלבד שרכב
זה הוא רכב בטחון או רכב של נכה גפיים.

אגרת הסדר חניה

(ב)

ציין ראש המועצה המקומית כאמור בסעיף קטן (א) ,לא
יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות ,באותו
מקום חניה ,רכב שמספר הרישום וסימן שלו אינם
מצוינים כאמור.

( .12א)

לא יעמוד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או
להחנות ,רכב במקום חניה מוסדר ,אלא אם שילם אגרת
הסדר בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת.

(ב)

השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר על ידי סדרן למעלה
מזמן החניה ששולמה אגרת הסדר בעדו ,לא יוציאו משם
אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד זמן החניה הנוסף
בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת.

(ג)

סודרה החניה על ידי סדרן ,תשולם האגרה לידיו תמורת תו
או תווים ,או באופן אחר שייקבע על ידי ראש המועצה
המקומית.

(ד)

סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה תשולם האגרה
ברכישת כרטיס החניה והצגתו בהתאם לחוק עזר זה; אי
הצגת כרטיס החניה בהתאם להוראות חוק עזר זה,
תהווה ראיה לכאורה על אי תשלום האגרה כאמור.

שימוש בכרטיס חניה

( .13א)

לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות חוק
עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה או
למספר כרטיסי חניה.

(ב)

לא ישתמש אדם בכרטיס חניה שלא הודפס או לא אושר
כדין על ידי המועצה המקומית.

(ג)

לא ישתמש אדם בכרטיס חניה ליותר מאשר חניה אחת.

(ד)

לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס חניה אחד בעד חניה אחת,
אולם אם הותר במקום חניה זמן חניה העולה על שעתיים
ואינו עולה על  8שעות ,רשאי אדם להשתמש בשני כרטיסי

חניה לזמן החניה ,ובלבד שהסימנים שייעשו בשני כרטיסי
החניה יורו על משך חניה רצוף.
( ה)

הרחקת רכב

( .14א)

משך החניה ,באמצעות כרטיס חניה ,יהיה בהתאם לאמור
בכרטיס החניה ובתמרור המוצב במקום ,ולא יסמן אדם
בכרטיס החניה ,בעת החנית הרכב ,וכל עוד נמשכת החניה,
יותר מסימן אחד ,המורה את משך החניה.
רכב העומד או חונה במקום שהעמדתו אסורה על פי חוק
עזר זה ,א בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי התנועה או
שלדעת הפקח דרושה הרחקתו לשם הסדרת התנועה או
לבטיחותה או לבטיחות הציבור ,רשאי פקח להורות למי
שהרכב ברשותו באותה שעה להרחיקו או לגוררו.

סמכויות מפקח

(ב)

לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחרי הוראות
הפקח כאמור ,או שאינו נצא במקום ,רשאי פקח בין בעצמו
ובין על ידי גורר מורשה להרחיק את הרכב ולאחסנו.

(ג)

בעל הרכב הרשום חייב לשלם את האגרות או התשלומים
כפי שנקבעו בתוספת השנייה בעד הרחקת הרכב ,גרירתו
החסנתו ,זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו והועמד
במקום האסור בחניה בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

(ד)

ראש המועצה יקבע את הגוררים המורשים לבצע את
הגרירה וההחסנה ,או השחרור של הרכב.

( ה)

ראש המועצה ימנה פקח לעניין סעיף זה.

( .15א)

(ב)

עונשין
העובר

פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או
מקום חניה פרטי כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש
בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 .16מי שאינו מקיים את דרישת ראש המועצה המקומית לפי סעיף 5
( )3או המפר תנאי מתנאי רישיון שניתן לפי חוק עזר זה ,או
על הוראה מהוראות חוק עזר זה דינו – קנס  900שקלים חדשים.
ואם היתה העבירה נמשכת דינו קנס נוסף של  36שקלים חדשים

וליום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב
על ידי ראש המועצה ,או לאחר הרשעתו.
תחילה

 .17תחילתו של חוק עזר זה עם פרסומו.

תוספת ראשונה
(סעיף )12
האגרה בשקלים חדשים

אגרת הסדר חניה
.1

במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיסי חניה ,לכל רכב
לכל שעה או לחלק ממנה ובלבד שלא תותר חניה ליותר משעתיים

1.5

.2

במקום חניה מוסדר על ידי סדרן –
( )1לכל רכב ,לכל שעה או לחלק ממנה
( )2לכל אופנוע ,לחודש מראש -

1.5
50.

תוספת שניה
(סעיף (14ג))

אגרה עבור גרירת רכב - -

האגרה בשקלים
50.

אגרה עבור החסנת הרכב
ל – 24שעות או חלק מהם - -

50.

אגרה עבור שחרור הרכב - -

50.
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