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בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,וסעיף  77לפקודת התעבורה ,מתקינה המועצה
האזורית עמק חפר חוק עזר זה:

הגדרות
(תיקון :התשמ"ז)
בחוק עזר זה -
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"אוטובוס"  -כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור בתקנות התעבורה ,התשכ"א;1961-
"רחוב"  -דרך הנמצאת בתחום המועצה ,לרבות חלק מדרך ולמעט כביש בין-עירוני;
"מונית"  -כמשמעותו בתקנות התעבורה ,התשכ"א;1961-
"מפקד משטרה"  -מפקד מחוז המשטרה שהמועצה בתחומו ,לרבות אדם שמפקד המשטרה העביר אליו את
סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"כביש בין-עירוני"  -כביש שאינו דרך עירונית כמשמעותו בחלק ב' לתקנות התעבורה ,התשכ"א;1961-
"מפקח על התעבורה"  -לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או
מקצתן;
"מקום חניה"  -מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף ;2
"מקום חניה מוסדר"  -מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף ;3
"מקום חניה פרטי"  -מקום חניה המתנהל על ידי אדם  -פרט למועצה  -על מנת להפיק ריווח;
"המועצה"  -המועצה האזורית עמק חפר;
"פקח"  -אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה להיות פקח לענין חוק עזר זה;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"רכב"  -כמשמעותו בפקודת התעבורה ,למעט אופניים;
"דרך"" ,רכב פרטי" ו"רכב ציבורי"  -כמשמעותם בפקודת התעבורה;
"תמרור"  -כמשמעותו בחלק ב' לתקנות התעבורה ,התשכ"א.1961-
"גורר מורשה"  -מי שאושר לכך בידי ראש מחלקת התנועה.

סמכות להסדיר חניית רכב
בהסכמת המפקח על התעבורה ,ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה ,רשאי ראש המועצה לאסור ,להגביל
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ולהסדיר בתחום המועצה את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב ,לקבוע רחוב כמקום חניה שבו מותרת החניה
לרכב או לסוג מסויים של רכב ,וכן לקבוע את הימים ,השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב
המותר בחניה בבת אחת באותו מקום.

מקום חניה מוסדר
)א( המועצה רשאית ,לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד המשטרה ,לקבוע מקום חניה
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כמקום חניה מוסדר.
)ב( קבעה המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,תוסדר החניה על ידי סדרן; אדם המעמיד רכב במקום החניה
חייב לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.

מקום חניה פרטי
)א( לא ינהל אדם מקום חניה פרטי ,אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
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)ב( הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש המועצה ,והוא רשאי לתיתו או לסרב לתיתו ,לבטלו או להתלותו ,וכן
לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ג( תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.
)ד( משהוחלט לתת רשיון ,ישלם המבקש למועצה ,לפני קבלתו ,אגרה המחושבת לפי שיעור של מאה לירות
לדונם משטח מקום החניה.
)ה( ראש המועצה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה ,כולה או מקצתה.
)ו( רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד
המשטרה.

איסור חניה ,עצירה והעמדה
(תיקון התשס"ז)

)א( לא יעצור אדם רכב ,לא יעמידנו ,לא יחנהו ולא ישאירנו עומד ,כולו או חלק ממנו ,באחד המקומות
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המנוים להלן ,אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות חוק העזר או אחר הוראה מהוראות
תקנות התעבורה ,התשכ"א( 1961-להלן  -התקנות) ,או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:
( )1בצד שמאל של הדרך אלא אם הכביש הוא חד-סטרי ,או בניגוד לכיוון הנסיעה; לענין סעיף זה לא
יראו ככביש חד סטרי כביש שהוא חלק מדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה;
( )2על שביל אופניים מסומן בתמרור ,ובלבד שמותר לעצור אופניים ,להעמידם או להחנותם במדרכה או
בשביל כאמור אם אין בכך הפרעה לתנועה;
( 2א) על מדרכה ,למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב וחנייתו לפי חוק עזר שהותקן על פי סעיף 77
לפקודה ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל;
( ) 3בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטר ממנו ,פרט לקטע שסימנה רשות תימרור ,בתמרור או בסימון
על אבני השפה ,שמותר לחנות בו;
( )4במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב ,פרט להעלאת נוסעים והורדתם;
( ) 5בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי
הכביש או על שניהם ,כפי שקבעה רשות התימרור המרכזית;
( )6בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטר לפניו;
( )7בתחום שנים עשר מטר לפני קו עצירה;
( ) 8בתחום הדרך מעשרים מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת הברזל עד עשרים מטרים אחרי
המפגש;
( ) 9בכביש ,לרבות שולי הדרך ,שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי
מרוסק;
( )10בצד רכב אחר העומד או חונה בצדו של הדרך;
( )11על גשר או בתוך מנהרה;
( )12בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש,
ובאין סימון כאמור  -בתוך עשרים מטר לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטר 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 מטר או יותר;
( )13בצד מעקב בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש ,אלא אם כן תמרור מורה אחרת;
( )14בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומן ,פרט לעצירה לשם הורדת או העלאת
נוסעים;
( ) 15ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים ,אלא לשם העלאת חיילים והורדתם;
( )16ליד תמרור ג 43-המסמן מקום חנייה לרכב של נכה משותק רגליים בניגוד לתקנה (72א)()16
לתקנות;
( )17בכל מקום אחר אשר לפי תקנה  72לתקנות הוא נקבע כמקום אסור בעצירה או בהעמדה או בחניה.
(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  10,000ק"ג או ברכב עבודה כהגדרתו
בפקודה ולא יחנה רכב כאמור באזור שנאסרה בו החנייה והעמדת רכב בידי רשות תמרור מקומית באמצעות
תמרורים ב 30-ו-ב.31-

גרירה ,החסנה ונעילה של רכב
(תיקון :התשמ"ז)

)א( רכב העומד או חונה במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה,
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או שלדעת הפקח דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור ,רשאי פקח להורות למי
שהרכב ברשותו באותה שעה להרחיקו או לגררו.
)ב( לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחרי הוראת פקח כאמור או שאינו נמצא במקום ,רשאי פקח,
בין בעצמו ובין על ידי גורר מורשה ,להרחיק את הרכב ,לגררו ולהחסינו ,או לנעול את גלגליו.
)ג( בעל הרכב הרשום חייב לשלם את האגרות או התשלומים כפי שנקבעו בתוספת השניה בעד הרחקת הרכב,
גרירתו והחסנתו זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
)ד( רכב שננעל כאמור ישוחרר מנעילתו לא יאוחר מתום  48שעות לאחר שבעל הרכב ביקש את שחרורו
ושילם את האגרות או התשלומים החלים עליו ,ואולם אם לאחר  24השעות הראשונות מתחיל יום מנוחה ,יום פגרה
או יום שבתון על פי חיקוק )להלן  -יום המנוחה(  -ישוחרר לפני יום המנוחה.
)ה( ראש המועצה רשאי מטעמים של בטחון ,בטיחות או סילוק מפגע להורות על שחרורו של רכב מנעילתו גם
אם לא נתקיימו התנאים שנקבעו לפי סעיף זה.
)ו( ראש המועצה יקבע את הגוררים המורשים לבצע את הגרירה ,הנעילה וההחסנה ,או השחרור של הרכב
מבין הגוררים המורשים שאישר לכך ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל.
)ז( ראש המועצה ימנה פקח לענין סעיף זה.

רכב שנתקלקל
לא יעמיד אדם בדרך רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה ,אלא על שולי הדרך מצד ימין ,ובאין
.6
אפשרות לכך  -סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של הכביש ,ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש
לעשותם ב ו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו ,ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר כאמור ללא דיחוי.

מוניות
)א( לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם
.7
לתנאי ההיתר.
)ב( הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש המועצה ,והוא רשאי לתיתו או לסרב לתיתו ,לבטלו או להתלותו ,וכן
לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ג( היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש המועצה בהסכמת המפקח על התעבורה.
)ד( היתר כאמור יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו.
)ה( משהוחלט לתת היתר ,ישלם המבקש למועצה ,לפני קבלתו ,אגרה בסך שש לירות לכל מונית שהחנייתה
מותרת לפי ההיתר; ניתן ההיתר לאחר  30ביוני ,תופחת האגרה לשלוש לירות.
)ו( נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור ,יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר או לפקח לפי דרישתו.
)ז( לא יעמיד אדם ולא יחנה מונית בדרך לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם ,אלא -
) (1אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או החנייתה היא לשם המתנה לאותו
נוסע ,או
) (2אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט "לא פנוי".

אוטובוסים
)א( לא יעמיד אדם אוטובוס בדרך ,אלא במ קום שנקבע כתחנת אוטובוסים המסומן על ידי תמרור כפי
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שנקבע בהודעה ,הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוסים או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.
)ב( לא יעמיד אדם אוטובוס במקום כאמור לזמן העולה על הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים; הוראה זו
אינה חלה לגבי תחנה סופית.
)ג( לא יחנה אדם אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הנקוב בתמרור וכל עוד היא תפוסה על ידי מספר
האוטובוסים הנקוב בתמרור.

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

ריתוק רכב למקום חניה
)א( ראש המועצה רשאי לציין על גבי התמרור ,או בלוח שייקבע סמוך לו ,את מספרי הרישום וסימני הרישום
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של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מסויים.
)ב( ציין ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,לא יעמיד אדם ולא יחנה באותו מקום חניה רכב שמספר
הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.

אגרת הסדר
)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה מוסדר ,אלא לאחר ששילם אגרת הסדר בשיעור שנקבע
.11
בתוספת.
)ב( השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר ליותר מהזמן שעבורו שילם ובתוך התקופה המותרת לחניה באותו
מקום ,לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד זמן החניה הנוסף.
)ג( שיעורי האגרה כפי שנקבעו בסעיף קטן )א( יצויינו בהודעת ראש המועצה שתפורסם במקום החניה
המוסדר.
)ד( האגרה תשולם לידי הסדרן תמורת תו או תווים ,או באופן אחר שיקבע ראש המועצה.

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

עונשין
(תיקונים :התשל"ח ,התשנ"ה)
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  1400שקלים חדשים ,ואם היתה העבירה נמשכת ,דינו -
.13
קנס נוסף  55שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת
ראש המועצה ,לפי המוקדם שביניהם.

ביטול
.14

חוק עזר לעמק-חפר )העמדת רכב וחנייתו( ,התשכ"א - 1960-בטל.

השם
.15

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לעמק חפר )העמדת רכב וחנייתו( ,התשכ"ב."1962-

תוספת
)סעיף )11א((
תחילה ביום  ,14.9.1986חש"ם 311
שיעורי אגרות הסדר ליום ,משעה  05.00עד לשעה  23.00או לחלק ממנו –

סוג הרכב
אוטובוס וטיולית להסעת נוסעים
משאית
ג'יפ ,טנדר ,מכונית פרטית
קטנוע ,אופנוע ,טרקטור עם או בלי גרר

בשקלים חדשים

29
23
14
3

תוספת שניה
תיקון :תשמ"ז

)סעיף 5א)ג((

בעד גרירת רכב ,החסנתו ,נעילתו או בעד שחרורו תשולם אגרה או תשלום כמפורט בתוספת החמישית לתקנות
התעבורה ,התשכ"א.1961-
נתאשר.
כ"ט בסיון תשכ"ב ) 1ביולי (1962

חיים משה שפירא
שר הפנים

אני מסכים.
יצחק בן-אהרן
שר התחבורה

חיים בן-צבי
ראש המועצה האזורית
עמק חפר

