רשומות

קובץ התקנות
חיקוקי שלטון מקומי
כ"ב באלול התשע"ח
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חוק עזר למג'אר (העמדת רכב וחנייתו) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  14ו– 22לפקודת המועצות המקומיות ,1וסעיף  77לפקודת
התעבורה( 2להלן  -פקודת התעבורה) ,ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות
בדרכים ,מתקינה מועצת המועצה המקומית מג'אר חוק עזר זה:
הגדרות

.1

(א)

בחוק עזר זה -
"אגרת חניה"  -אגרה לפי התוספת הראשונה לפי סוג הרכב;
"אזור"  -חלק מן הדרך בתחום המועצה ,שתקבע רשות התימרור המקומית
ויסומן באמצעות מספר ,אות או כל סימון מבחין אחר;
"אמצעי תשלום"  -כל אמצעי שראש המועצה אישר לתשלום אגרת חניה,
לרבות אמצעי מכני ,חשמלי ,אלקטרוני ,נייד ,מודפס ,או אמצעי אחר בין
שהוא מיועד להצגה ברכב ובין שאינו מיועד לכך ,המאפשר למדוד זמן
חניה או לקצוב אותו בדרך כלשהי;
"בעל"" ,דרך"" ,מונית"" ,מפקח על התעבורה"  -כהגדרתם בפקודת התעבורה;
"בעל מונית"" ,גורר"" ,הסדר תנועה"" ,חניה"" ,כביש"" ,מדרכה"" ,קצין משטרה",
"רשות תימרור מקומית"" ,רשות תימרור מרכזית"" ,תמרור"  -כהגדרתם
בתקנות התעבורה;
"גורר מורשה"  -גורר שראש המועצה הסמיכו לכך באישור ראש מחלקת תנועה
במשטרת ישראל;
"הודעת התעבורה"  -הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) ,התשע"א;32010-
"חוק עזר קודם"  -חוק עזר למג'אר (העמדת רכב וחנייתו) ,התשמ"ט;41989-
"כרטיס חניה"  -כל אחד מאלה:
()1

כרטיס חניה שהנפיקה המועצה;

( )2כרטיס חניה ארצי מטעם המרכז לשלטון מקומי או כל הסדר אחר
שיבוא במקומו לפי סעיף 70ב לפקודת התעבורה;
( )3כרטיס חניה שהופק באמצעות מכשיר מכני או אלקטרוני שראש
המועצה אישר או כל כרטיס אחר שראש המועצה אישר;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המועצה"  -המועצה המקומית מג'אר;
"מקום חניה"  -מקום שהותרה בו החניה לרכב לפי כל דין;
"מקום חניה בתשלום"  -מקום חניה שבו מותרת חניה ובלבד שתשולם אגרת
חניה;
"נכה"" ,תג נכה"  -כהגדרתם בחוק חניה לנכים ,התשנ"ד;51993-
"פקח"  -עובד מועצה שראש המועצה מינה לפקח לעניין אכיפת הוראות חוק
עזר זה;
1
2
3
4
5
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ק"ת התשע"א ,עמ' .304
ק"ת-חש"ם ,התשמ"ט ,עמ' .226
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .28
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"פקח גרירה" — עובד מועצה שראש המועצה מינה באישור המפקח הכללי של
משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך לכך ,לפקח לעניין ביצוע סעיף (10ב);
"ראש המועצה"  -לרבות עובד מועצה שהוסמך על ידו לפי סעיף  17לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה,61975-
לעניין חוק עזר זה;
"רכב"  -כהגדרתו בפקודת התעבורה ,למעט אופניים;
"רכב כבד"  -רכב שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו מעל  10,000ק"ג;
"תו חניה אזורי"  -תו חניה שהנפיקה המועצה לפי סעיף ;6
"תקנות התעבורה"  -תקנות התעבורה ,התשכ"א;71961-
(ב)

.2

כל מונח אחר בחוק עזר זה יתפרש לפי פקודת התעבורה.

רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע כדלהלן:

הסדרי תנועה

( )1הסדרי תנועה בדבר היתר ,איסור ,הגבלה והסדרת עצירתו ,העמדתו או חנייתו
של רכב בתחום המועצה ,בין בתשלום ובין בדרך אחרת; הסדרי התנועה יכול שיחולו
לגבי סוג מסוים של רכב או לגבי רכבים המשמשים קבוצות אוכלוסייה מסוימות;
( )2מקומות חניה שבהם מותרת החניה לסוג מסוים של כלי רכב ,וכן לקבוע את
הימים ,השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות
בעת ובעונה אחת באותו מקום;
( )3מקומות חניה שבהם מותרת החניה לרכב מסוים המשמש נכה או לכלי רכב
המשמשים נכים והנושאים תג נכה;
( )4מקומות חניה המיועדים לחניה על המדרכה או על חלק ממנה ,ובלבד שנותר
מעבר להולכי רגל ולעגלות ברוחב של  2מטרים לפחות;
()5

.3

קביעת מקום חניה בתשלום.

הסדר תנועה לפי סעיף  2ייקבע לאחר היוועצות בקצין משטרה ,ולאחר קבלת הסכמת היוועצות ואישור

רשות תימרור מרכזית ,אם הסכמה כזו דרושה לפי תקנה  18לתקנות התעבורה.

.4

(א) קבעה רשות תימרור מקומית הסדרי תנועה ומקומות חניה מוסדרים לפי סעיף  ,2תימרור ,הסדרי
תנועה ומקומות
תסמנם בתמרור המתאים לפי הודעת התעבורה.
חניה מוסדרים

(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) ,נקבע מקום חניה בתשלום ,תציב רשות
התימרור המקומית לפני מקום החניה תמרור מס'  626ומתחתיו תמרור מס' 439
להודעת התעבורה שבו יצוין:

.5

()1

"חניה בתשלום";

()2

אם יש הגבלה  -משך הזמן המרבי לחניה רצופה;

()3

פירוט הימים והשעות שבהם חלה חובת התשלום.

(א) נקבע מקום חניה בתשלום ,חייב אדם המחנה את רכבו במקום החניה ,להעמידו מקום חניה
במקום המסומן לפי הוראות התמרור ,ובאין סימון ,להעמידו כפי שמורות תקנות בתשלום

התעבורה ,ובלבד ששילם אגרת חניה ,באמצעות אחד מאמצעי התשלום התקפים
למקום החניה.
6
7

ס"ח התשל"ה ,עמ' .211
ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425

 ם"שח-ת"קת"קאב ב"כ  922,ם"שח-ת"קם"שח-ת"ק

745

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-001038, received on -02/09/2018 ,

(ב) העושה שימוש באמצעי תשלום לשם תשלום אגרת חניה ,יפעל בהתאם לחוק
עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי אמצעי התשלום או מצורפות אליו ,וכן על פי
הקבוע בתמרור המוצב במקום החניה או בסמוך לו.
(ג) שילם אדם אגרת חניה באמצעות כרטיס חניה ,יצמיד מיד עם העמדת הרכב
את כרטיס החניה לשמשת הדלת הקדמית של הרכב הקרובה למדרכה ,באופן שאדם
העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים על כרטיס החניה.
(ד) שילם אדם אגרת חניה באמצעות מכשיר אלקטרוני או באמצעות אמצעי
תשלום אחר שניתן להציגו ברכב ,יצמיד מיד עם העמדת הרכב את אמצעי התשלום
לשמשה הקדמית או לשמשת הדלת הקדמית של הרכב הקרובה למדרכה ,באופן
שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים על אמצעי התשלום.
תו חניה אזורי

.6

איסור עצירת רכב,
העמדתו וחנייתו
בדרך

.7

(א) נקבע באזור מקום חניה בתשלום ,תותר החניה במקום בלא תשלום אגרת חניה
לרכב נושא תו חניה אזורי תקף שהונפק לפי סעיף קטן (ג) והתואם את אזור החניה,
זולת אם הוגבלה הרשות האמורה וההגבלה סומנה בתמרור.
(ב) אדם המתגורר באזור שבו נקבע מקום חניה בתשלום ,רשאי לקבל תו חניה
אזורי ,לפי הוראות אלה; רשימת האזורים ותחומם תועמד לעיון הציבור במשרדי
המועצה ותפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
(ג) לשם קבלת תו חניה אזורי ,יגיש המבקש בקשה לראש המועצה בנוסח הקבוע
בתוספת השנייה.
(ד) תו חניה אזורי יהיה בצורה שאישר ראש המועצה ,ויצוין עליו מספר הרכב
ואזור החניה שבו הוא תקף.
(ה)

תוקף תו החניה האזורי הוא עד יום  31בדצמבר בשנה שבה הוא ניתן.

(ו) תו החניה האזורי יודבק על השמשה הקדמית של הרכב בצד ימין של הרכב
מנקודת מבטו של הנהג ,בפינה העליונה.
(ז)

מי שקיבל תו חניה אזורי אינו רשאי להעבירו לאחר.

(ח)

זכות השימוש בתו החניה האזורי תפקע בהתקיים אחד מאלה:
()1

העברת תו החניה האזורי לאחר;

()2

העברת הבעלות ברכב לאחר;

( )3הפסקת השימוש הקבוע ברכב;
()4

העתקת מקום מגורים.

(ט) אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן (ח) ,יודיע על כך בעל הרכב למועצה
בתוך  7ימים מיום התרחש המקרה ,וכן יחזיר את תו החניה האזורי למועצה.
(י) בלי לגרוע מהוראות כל דין ,מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור
בסעיף קטן (ג) ,ושימוש בתו החניה האזורי שלא לפי הוראות סעיפים קטנים (ז) עד (ט)
מהווים עבירה על חוק עזר זה.
(א) לא יעצור אדם רכב בדרך ,לא יעמידנו ולא יחנהו במקום ,באופן ובתנאים
הנוגדים את הוראות חוק עזר זה ,הוראות תמרור או הסדר תנועה שהוצב במקום או
את הוראות תקנות התעבורה.
(ב) מי שעצר ,העמיד או החנה רכב בניגוד לאמור בסעיף קטן (א) ,יראוהו כמי שעבר
עבירה לפי חוק עזר זה.

746

 ם"שח-ת"קת"קאב ב"כ  922,ם"שח-ת"קם"שח-ת"ק

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-001038, received on -02/09/2018 ,

.8

לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות המיועדת לשימוש של מוניות

(א)
מוניות מסוימות בלבד ,אלא לפי היתר מראש המועצה (להלן  -היתר חניית מונית)
ולפי תנאי ההיתר.
(ב) בקשה להיתר חניית מונית תוגש לראש המועצה  ,ותהיה ערוכה לפי טופס בקשה
שיועמד לעיון הציבור במשרדי המועצה ויפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
(ג) ראש המועצה רשאי ,לאחר התייעצות עם רשות התימרור המקומית ,לתת היתר
חניית מונית או לסרב לתתו ,לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם,
לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
(ד) להיתר חניית מונית יצורף תו חניה למונית שיודבק בידי בעל המונית על
השמשה הקדמית של המונית בצד ימין של המונית מנקודת מבטו של הנהג ,בפינה
העליונה.
(ה) תוקפו של היתר חניית מונית הוא לחניה בתחנת המוניות הרשומה בו ,והוא
יפוג ביום  31בדצמבר בשנה שלאחר נתינתו.
(ו) בעד היתר חניית מונית ישלם המבקש אגרה שנתית בשיעור הקבוע בתוספת
השלישית.
(ז) נהג מונית ,שלגביה ניתן היתר חניית מונית ,יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני
פקח לפי דרישתו.

.9

לא יעמיד אדם על פני הדרך רכב שהתקלקל קלקול המונע את המשך הנסיעה ,רכב שהתקלקל

(א)
אלא אם כן פעל כלהלן:

( )1העמיד את הרכב סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של צד הדרך המיועד
לתנועת רכב;
( )2הציב משולש אזהרה כאמור בתקנה  367לתקנות התעבורה הנראה לעיני
נהג רכב הבא מאחור ממרחק של  100מטרים לפחות.
(ב) לא יעמיד אדם רכב כאמור בסעיף קטן (א) אלא באחד מן המקרים האלה:
( )1לשם ביצוע תיקונים הכרחיים שיש לעשותם בו במקום כדי להביא את
הרכב ליכולת נסיעה;
( )2כמקום חניה ארעי ,עד שיועבר הרכב למקום תיקונו ,ובלבד שהרכב יתוקן
או יועבר כאמור בלא דיחוי.

.10

(א) רכב ,העומד או חונה ,כולו או חלק ממנו ,במקום שהעמדתו אסורה על פי הרחקת רכב,
גרירתו ,אחסנתו או
חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותה ,או שלדעת פקח
נעילת גלגליו

דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לשם שמירה על בטיחות התנועה או בטיחות
הציבור ,רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה ,להרחיקו או לגררו;
מקבל הוראה כאמור חייב למלא אחריה.

(ב) לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראות פקח ,או שהוא אינו נמצא
במקום ,רשאי פקח גרירה ,בעצמו או באמצעות גורר מורשה כאמור בסעיף קטן (ה),
להרחיק את הרכב ,לגררו ,לאחסנו או לנעול את גלגליו.
(ג) בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב ,חייב לשלם את התשלומים כפי שנקבעו
בתוספת הרביעית בעד הרחקת הרכב ,גרירתו ,אחסנתו או שחרורו מנעילתו ,זולת אם
הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
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(ד) רכב שאגרה או תשלום מוטלים על בעליו כאמור ,לא ישוחרר ולא יוחזר לבעליו,
אלא אם כן שולמו האגרה או התשלום.
(ה) ראש המועצה יקבע באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל את
הגוררים המורשים שיורשו לבצע את הגרירה כאמור בסעיף קטן (ב).
סמכויות פקח

.11

הצמדה למדד

.12

ביטול

.13
 .14רישיון ,תו חניה והיתר חניה תקפים שניתנו כדין לפי חוק העזר הקודם ,יראו אותם

(א) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלעשות שימוש בסמכויותיו כדי לברר אם
קוימו הוראות חוק עזר זה.
(ב) אדם המעמיד רכב בדרך חייב לציית להוראות הפקח בכל הנוגע להעמדת רכב
וחנייתו.
(א) תעריפי האגרות הנקובים בחוק עזר זה ,יעודכנו ב– 1בינואר בכל שנה שלאחר
פרסום חוק עזר זה (להלן  -יום העדכון) ,לפי שיעור שינוי המדד מן המדד שפורסם
לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.
(ב) סכומי האגרות כאמור בסעיף קטן (א) יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10
אגורות ,וסכום של  5אגורות יעוגל כלפי מטה.

הוראות מעבר

חוק עזר למג'אר (העמדת רכב וחנייתו) ,התשמ"ט - 81989-בטל.
כאילו ניתנו לפי חוק עזר זה.

תוספת ראשונה
(סעיף )1
אגרת חניה
שיעורי האגרה
בשקלים חדשים

4

 .1תעריף לשעה ,לרכב

סכום פי שלושה
מהסכום הנקוב
בפרט 1

 .2תעריף לשעה ,לרכב כבד

תוספת שנייה
(סעיף (6ג))
בקשה למתן תו חניה אזורי
אני החתום מטה ,............................. ,מס' זהות  ,............................אשר מען מגוריי הוא
ברחוב  ............................מס'  ....................שכונה  .................................ביישוב ,......................
ואשר ברשותי רכב מסוג  .............................מספר רישוי  , ................................מצהיר כי כל
הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.
אבקש לקבל תו חניה אזורי לפי סעיף  6לחוק העזר למג'אר (העמדת רכב וחנייתו),
התשע"ח ,2018-שאותו אדביק על שמשתו הקדמית של הרכב האמור בצדה הימני
העליון.
8
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אני מתחייב להשתמש בתו בהתאם להוראות חוק העזר האמור וכמובהר על גבי
בקשה זו ,כמו כן אני מתחייב להודיע למועצה ,בתוך  7ימים ,על קרות מקרה מן
המקרים המנויים להלן:
()1

תו החניה הועבר לרשותו של אחר;

()2

הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר;

()3

הופסק השימוש הקבוע ברכב;

()4

הועתק מקום מגוריי;

לבקשתי מצורפים העתקי המסמכים האלה:
( )1רישיון רכב תקף;
()2

רישיון נהיגה תקף;

()3

תעודת זהות ,לרבות ספח רישום הכתובת;

()4

חוזה שכירות (אם המבקש הוא שוכר דירה);

( )5אישור בעל רכב על שימוש בלעדי של המבקש ברכב (אם הרכב אינו רשום על
שם המבקש).
תאריך ...................................

חתימה ...............................................

תוספת שלישית
(סעיף (8ו))
אגרת היתר חניה למונית
בעד מתן היתר חניה למונית ישלם המבקש אגרה שנתית בשיעור של  200שקלים
חדשים.

תוספת רביעית
סעיף (10ג)
תשלומים בעד הרחקה ,גרירה ,אחסנה או שחרור מנעילה
בעל הרכב חייב בתשלום בעד הרחקת הרכב ,גרירתו ,אחסנתו או שחרור מנעילתו לפי
הוצאות המועצה בפועל לביצוע פעולות אלה או לחלופין התעריפים שייקבעו לפי
מכרז שתערוך המועצה מזמן לזמן בעד שירותי הרחקת כלי רכב ,גרירתם ,שחרורם
מנעילה ואחסנתם ושיעמדו לעיון הציבור במשרדי המועצה ,באתר האינטרנט של
המועצה ,במשרדי הגורר המורשה ויוצגו במקום בולט במקום אחסון הרכב.
כ"ט בתמוז התשע"ח ( 12ביוני )2018
(חמ )8-22

		
		

ז י א ד דג ש
ראש המועצה המקומית מג'אר

אני מסכים.
אני מסכים.
א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
ישראל כ"ץ
שר הפנים
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
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חוק עזר למצפה רמון (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו– 24לפקודת המועצות המקומיות ,1מתקינה המועצה
המקומית מצפה רמון חוק עזר זה:
הגדרות

.1

בחוק עזר זה -
"בית"  -כהגדרת "בניין" בחוק התכנון והבנייה ,ולרבות חלק של בניין;
"בית משותף" ו"חוכר לדורות"  -כהגדרתם בחוק המקרקעין;
"בעל בית"  -מי שרשום או זכאי להירשם לפי חוק המקרקעין כבעלים של קרקע,
לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מהנכס ,או שהיה מקבלה אילו היה
הנכס נותן הכנסה ,בין בזכותו ובין כבא כוחו או כנאמן ,לרבות חוכר לדורות;
"הוועדה"  -ועדה שבה חברים המנהל הכללי של המועצה המקומית או מי מטעמו,
גזבר המועצה המקומית או מי מטעמו ואדריכל שאינו עובד המועצה המקומית
או ממלא מקומו שמינתה המועצה המקומית;
"חוק המקרקעין"  -חוק המקרקעין ,התשכ"ט;21969-
"חוק התכנון והבנייה"  -חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה;31965-
"חזית"  -המעטפת החיצונית של הבית מכל צדדיו ,לרבות הגג ושטח הקרקע המשמש
את הבית כחצר;
"מהנדס"  -מהנדס לפי חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית) ,התשנ"ב-
 ,41991או עובד המועצה המקומית שמינה ראש המועצה המקומית ובלבד
שהתקיימו בו תנאי הכשירות לפי סעיף  4של החוק האמור;
"המועצה המקומית"  -המועצה המקומית מצפה רמון;
"מחזיק"  -אדם המחזיק למעשה בבית כבעל ,כשוכר ,כמורשה או באופן אחר;
"מנהל"  -עובד בכיר במינהל ההנדסה של המועצה המקומית שמינה ראש המועצה
המקומית לביצוע הוראות חוק עזר זה;
"נכס"  -לרבות בית או חלק מבית ,בניין או מבנה אחר ,בין שהוא בנוי אבן ,בטון,
ברזל ,עץ או חומר אחר ,וכולל בית משותף ,דירה ,בית עסק ,מבנה תעשייה ובניין
ציבורי ,בין שהוא תפוס ובין שאינו תפוס ,לרבות שטח קרקע שעיקר שימושו עם
הנכס כחצר או כגינה או לצורך אחר של אותו נכס ,לרבות גדרות ,קירות מגן,
קירות תמך ,סככות ,מחסנים וכיוצא בהם;
"שיפוץ"  -עבודות בחזיתו של בית ,לרבות -
( )1עבודות צביעה ,טיוח ,סיוד ,סתימה ,מילוי ,ציפוי ,עיבוי ,חיפוי וחישוף;
()2

שינוי מקום צנרת חיצונית;

()3

תיקון או החלפת ריצוף ,גינון ,גדרות ומסתורי אשפה;

()4

עבודות להגנה מפני חלודה ,סדיקה ,רטיבות או מים;

( )5הסרת מזגן ,מיתקן קירור או הסקה ,העתקתו או חיפויו ,לרבות צנרת
המשמשת אותם;
1
2
3
4
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .259
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ס"ח התשנ"ב ,עמ' .6
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( )6תיקון ,צביעה או החלפה של חלונות ,הוספת אדני חלון וכרכובים ,שמשות,
דלתות ,מעקות ,ארובות ,סורגים ,מרזבים ,תריסים ,גגות ,גגונים ,מצללות ,בדי
הצללה ,סוככים ,ספסלים ,אדניות ושלטים;
()7

הסרת תורני אנטנות ,דוודים ,קולטים ,שאין בהם שימוש או תיקונם;

( )8איסוף ,הסדרה או הבלעה בתוך צנרת או תעלות של מיתקני גז ושל כבלים,
לרבות כבלי חשמל ,כבלי טלוויזיה ותקשורת ,על ציודם הנלווה;
( )9תיקון ,צביעה ,החלפה ,הסרה או העתקה של מיתקנים ואבזרים ,בין שהם
מחוברים חיבור של קבע לבית או לחצריו ,ובין שאינם מחוברים;
"תקין"  -מראה חזית הבית נראה במצב סביר ואינו נראה מוזנח.

.2

בעל בית חייב לשמור על מראה תקין של חזית הבית ולצורך כך יעשה את עבודות חובת בעל בית

השיפוץ הדרושות כדי למנוע את התבלותה והזנחתה של חזית הבית בכפוף לחוק
עזר זה.

.3

נוכח המנהל כי מראה חזית הבית אינו תקין ,הוא רשאי לדרוש מבעל הבית דרישה לשיפוץ

(א)
בהודעה בכתב ,כי יעשה בה שיפוץ.
(ב)
אלה:

בהחלטה על מתן דרישה לשיפוץ ניתן להביא בחשבון ,בין השאר ,שיקולים
()1

אופי הבית;

()2

מראה חזית הבית ,לרבות הצורך באחידות צורתה;

()3

השתלבות הבית בסביבתו ,לרבות ברחוב ובשכונה שבהם הוא מצוי;

()4

הוראות תכנית על פי חוק התכנון והבנייה;

()5

התאמת הבית להנחיות בדבר שיפוץ המתחם שבו הוא מצוי.

(ג) בדרישת השיפוץ יקבע המנהל את מהות העבודות הנדרשות על פי חוות דעת
המהנדס ,ואת המועד שבו על בעל הבית להגיש לו בקשה לרישיון שיפוץ; כמו כן
תכלול דרישת השיפוץ הודעה על זכותו של בעל הבית להגיש השגה לוועדה בתוך
המועדים הקבועים בסעיף  7לחוק עזר זה.
(ד) בעל בית שקיבל דרישה לשיפוץ יגיש למנהל ,בתוך התקופה שצוינה בדרישה,
בקשה לרישיון שיפוץ ,לפי האמור בסעיף  ,5ובה יכלול את תיאור עבודות השיפוץ
שיבצע לפי הדרישה.
(ה) לא יבצע בעל בית שיפוץ בביתו לאחר שקיבל דרישה כאמור ,בלא שניתן לו
רישיון לכך ולפי תנאי הרישיון.

.4

הוגשה בקשה לרישיון שיפוץ ,ומצא המנהל כי היא תואמת את דרישתו ,ייתן רישיון לשיפוץ

(א)
המנהל רישיון לשיפוץ.

(ב) ברישיון השיפוץ יכלול המנהל פירוט של העבודות שיש לבצע ואת לוח הזמנים
לביצוען וכן תנאים נוספים ,ככל שאלה דרושים להשגת מטרות השיפוץ ,ובלבד שלא
תוטל חובה להתחיל בשיפוץ לפני חלוף שלושה חודשים ממועד מתן הרישיון אלא
בהסכמת בעל הבית.

.5

לא ידרוש המנהל לשפץ בית לפני חלוף  15שנים מיום גמר בנייתו או מיום סייג לדרישה

(א)
שנעשה בו שיפוץ להנחת דעתו של המנהל ,זולת אם היה סבור ,מטעמים מיוחדים
שיפרט בדרישתו ,כי מצבו של הבית מחייב זאת לפני חלוף התקופה.
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(ב) לא תינתן דרישה לשיפוץ לגבי בית המיועד לשימור כמשמעותו בחוק התכנון
והבנייה ,אלא בהתייעצות עם הוועדה לשימור אתרים כמשמעותה בתוספת הרביעית
לחוק האמור.
השגה

.6

ביצוע בידי
המועצה המקומית

.7

(א) קיבל בעל בית דרישת שיפוץ והוא סבור כי הבית אינו טעון שיפוץ או כי
אין לבצע בו עבודות שפורטו בדרישה ,רשאי הוא ,בתוך  60ימים ממועד שקיבל
את הדרישה ,להגיש לוועדה השגה על החלטתו; הוועדה תדון בהשגה ותיתן את
החלטתה בכתב בתוך  90ימים מיום הגשת ההשגה.
(ב) הגיש בעל בית השגה כאמור ,יידחה המועד להגשת בקשה לרישיון שיפוץ עד
למתן החלטה של הוועדה.
(ג) לעניין סעיף זה יראו השגה שהוגשה לגבי בית משותף ,אם חתמו עליה בעלי
הדירות אשר שלושה רבעים לפחות מן הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,רשאית הוועדה לדון בהשגה שהוגשה באיחור,
אם ראתה שיש טעמים מיוחדים לכך מנימוקים שיירשמו.
(א) בכל אחד מהמקרים כמפורט בפסקאות ( )1עד ( )4להלן ,המנהל ישלח התראה
בכתב לבעל הבית ויורה לו לבצע את המוטל עליו לפי חוק עזר זה ,בתוך פרק הזמן
שיקבע ובלבד שלא יפחת מ– 15ימים ממועד מסירת ההתראה; ההתראה תכלול
אזהרה ,כי אי–קיום הדרישה שבהתראה לשביעות רצונו של המנהל עלול לגרום לכך
שהמועצה המקומית תבצע את העבודה על חשבון בעל הבית בלי שהאמור יפגע בכל
עונש או תרופה אחרת שבידי המועצה המקומית (להלן  -ההתראה):
( )1דרש המנהל מבעל בית לבצע שיפוץ כאמור בסעיף (4א) או להגיש בקשה
לרישיון שיפוץ כאמור בסעיף (4ד) והוא לא הגישה וכן לא הגיש השגה ,כאמור
בסעיף  ,7או שהגיש השגה וזו נדחתה;
()2

ניתן רישיון לשיפוץ ולא הוחל בעבודות במועד שנקבע;

()3

בוצע השיפוץ שלא לפי הרישיון או שלא להנחת דעתו של המנהל;

()4

השיפוץ לא הושלם בתוך התקופה שנקבעה לכך.

(ב) מקבל התראה כאמור בסעיף קטן (א) חייב למלא אחריה; לא פעל בעל הבית
לפי ההתראה ,רשאית המועצה המקומית לבצע את השיפוץ בעצמה ולחייב את בעל
הבית בעלות השיפוץ.
(ג) היה הבית בית משותף ,יישא כל אחד מבעלי הדירות בעלות השיפוץ על פי
סעיף זה בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,רשאי המנהל לדרוש בכתב מבעל הבית ,כי יעביר
למועצה המקומית מראש את עלויות השיפוץ לפי אומדן שיציג לו;  20%מעלות
השיפוץ ישולמו בתוך  15ימים מיום הדרישה והיתרה תסולק בתשלומים חודשיים
שווים לפי לוח סילוקין שיקבע ,אך לא פחות מעשרה תשלומים.
(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד) ,המנהל רשאי להורות על המצאת ערובות
מתאימות להבטחת תשלום עלות השיפוץ במקום תשלומם כאמור.
(ו) אין המועצה המקומית חייבת להתחיל בביצוע עבודות השיפוץ לפי סעיף זה
לפני שקיבלה שני שלישים לפחות מעלות השיפוץ (להלן  -המקדמה).
(ז) גביית המקדמה כמפורט בסעיף קטן (ד) מותנית במשלוח החלטה בכתב מאת
המנהל בדבר ביצוע השיפוץ על ידי המועצה המקומית וקביעת מועד תחילתו.
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(ח) גבתה המועצה המקומית מקדמה כאמור בסעיף זה ולא התחילה בביצוע
עבודות השיפוץ בתוך שישה חודשים מהמועד שנקבע בהחלטה כמפורט בסעיף
קטן (א) ,תשיב המועצה המקומית את המקדמה לפי סעיף  6לחוק הרשויות המקומיות
(ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) ,התש"ם( 51980-להלן  -חוק הרשויות
המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)).
(ט) הוצאות שיפוץ שנגבו לפי סעיף זה ינוהלו על ידי המועצה המקומית בקרן
ייעודית נפרדת.
(י) בתום ביצוע עבודות השיפוץ על ידי המועצה המקומית יערוך המנהל חשבון
סופי של עלות השיפוץ (להלן  -עלות השיפוץ הסופית); אם יתברר כי עלות השיפוץ
הסופית שונה מהתשלום ששולם בפועל ,תגבה המועצה המקומית או תשיב ,לפי
הנסיבות ,את ההפרש בתוך  30ימים מיום עריכת חשבון עלות השיפוץ הסופית לפי
חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה).

.8

נתן המנהל דרישה לשיפוץ או רישיון לשיפוץ ,או החליט המנהל על ביצוע כניסה למקרקעין

(א)
השיפוץ כאמור בסעיף  ,8רשאי המנהל וכל אדם הפועל מטעמו להיכנס למקרקעין
בקשר עם השיפוץ בכל עת סבירה בהסכמה ובתיאום עם המחזיק כדי לסקור אותם,
בכפוף להוראות חוק עזר זה.
(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) לא יתחיל המנהל בעבודות השיפוץ בבית
אלא אם כן נתן לבעליו ולמחזיקו הודעה על כך ,בכתב 30 ,ימים מראש.

.9

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין ,אם נמסרה למי שאליו הופנתה מסירת הודעות

(א)
ההודעה או לאחד מבני משפחתו הבגירים במקום מגוריו או במקום עסקו או נשלחה
אליו בדואר רשום לפי מקום מגוריו או מקום עסקו ,לפי העניין.
(ב) נוכח המנהל כי אין אפשרות להמציא הודעה לפי סעיף קטן (א) רשאי הוא
להורות על המצאתה באמצעות הדבקת עותק ממנה במקום נראה לעין בבית שלגביו
ניתנה דרישת שיפוץ.
(ג) היה הבית בית משותף כהגדרתו בחוק המקרקעין ,תוצג גם מודעה במקום בולט
לדיירי הבית ,ובמידת האפשר ,תימסר גם הודעה לנציגות הבית המשותף.

כ"ד בתשרי התשע"ח ( 14באוקטובר )2017
(חמ )8-51

		
		

5

ר ו ני מ ר ו ם
ראש המועצה המקומית מצפה רמון

ס"ח התש"ם ,עמ' .46

חוק עזר לערד (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו– 251לפקודת העיריות ,1וסעיף  77לפקודת
התעבורה ,2ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים מתקינה מועצת עיריית
ערד חוק עזר זה:

.1

בחוק עזר לערד (העמדת רכב וחנייתו) ,התשע"א( 32011-להלן  -חוק העזר העיקרי) ,תיקון סעיף 1

בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "אזור" יבוא:
1
2
3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ק"ת-חש"ם ,התשע"א ,עמ' .311
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""בית עסק"  -בעל רישיון עסק כאמור בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,41968-או פטור
כדין מחובת רישיון עסק ,הרשום בספרי העירייה כמחזיק בנכס לצורכי ארנונה
בעד בית עסק;".
החלפת סעיף 16

.2

במקום סעיף  16לחוק העזר העיקרי יבוא:
"תווית חניה

( .16א) מי שהוא תושב העיר ערד או מי שהוא בעל בית עסק
שממוקם בעיר ערד ,רשאי להחנות רכב שבבעלותו במקומות
חניה מוסדרים בלא תשלום אגרת חניה ובלבד שרכבו נושא תו
חניה שראש העירייה או עובד עירייה מטעמו אישר (להלן -
תווית חנייה).
(ב) בקשה לתווית חניה תוגש בנוסח שבתוספת השלישית
ולאחר המצאת רישיון רכב ותעודת זהות או כל מסמך אחר
לשם הוכחת בעלות על הרכב ומען מגורים או מען בית העסק,
לפי העניין.
(ג)

תוקף תווית החניה יהיה לשנתיים מיום אישורו.

(ד)

לא תינתן יותר מתווית חניה אחת לרכב אחד.

(ה) תווית החניה תהיה תקפה בעד הרכב ,שלגביו התבקש
אישור תווית החניה בלבד.
(ו) בעד קבלת תווית החניה ,תשולם אגרה בשיעור הקבוע
בתוספת הרביעית.
(ז) יראו כבעלים של רכב גם מי שהוכיח ,לשביעות רצון
ראש העירייה או עובד עירייה מטעמו ,כי הרכב הועמד
לרשותו הבלעדית בידי מעבידו או בידי תאגיד ששליש
לפחות מהשליטה בתאגיד בידו.
(ח) תווית החניה תודבק על השמשה הקדמית של הרכב
בצד ימין של הרכב מנקודת מבטו של הנהג ,בפינה העליונה.
(ט) זכות השימוש בתו החניה האזורי תפקע בהתקיים אחד
מאלה:
()1

העברת תו החניה לאחר;

()2

העברת הבעלות ברכב לאחר;

()3

הפסקת השימוש הקבוע ברכב;

()4

העתקת מקום מגורים.

(י) אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן (ט) ,יודיע על
כך בעל הרכב לעירייה בתוך  7ימים מיום התרחש המקרה ,וכן
יחזיר את תווית החניה לעירייה.
(יא) בלי לגרוע מהוראות כל דין ,מסירת פרטים כוזבים בעת
הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן (ג) ,ושימוש בתו החניה
האזורי שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ח) עד (י)
מהווים עבירה על חוק עזר זה".
4
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.3
.4

בסעיף  17לחוק העזר העיקרי ,במקום "והשנייה" יבוא "השנייה והרביעית".

תיקון סעיף 17

אחרי התוספת השלישית לחוק העזר העיקרי יבוא:

הוספת תוספת
רביעית

"תוספת רביעית
(סעיף )16
אגרת תווית חניה
בעד הנפקת תווית חניה ישלם המבקש אגרה בשיעור של  30שקלים חדשים".
ד' באב התשע"ח ( 16ביולי )2018
(חמ )8-22

ני ס ן ב ן ח מ ו
ראש עיריית ערד

		
		

אני מסכים.
אני מסכים.
א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
ישראל כ"ץ
שר הפנים
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

חוק עזר לקדימה-צורן (סלילת רחובות) (תיקון) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו– 24לפקודת המועצות המקומיות( 1להלן -
הפקודה) ,מתקינה מועצת המועצה המקומית קדימה-צורן חוק עזר זה:

.1

בחוק העזר לקדימה-צורן (סלילת רחובות) ,התש"ע( 22010-להלן  -חוק העזר העיקרי) ,תיקון בתוספת
הראשונה
במקום התוספת הראשונה יבוא:

"תוספת ראשונה
(סעיף )3
שיעורי ההיטל
בשקלים חדשים

היטל סלילת כביש -
.1

לכל מ"ר משטח הקרקע

29.42

.2

לכל מ"ר משטח הבניין

138.13

.3

בעד מבנה תעשייה ומסחר ,לכל מ"ק מנפח הבניין

34.53

היטל סלילת מדרכה -
.1

לכל מ"ר משטח הקרקע

14.77

.2

לכל מ"ר משטח הבניין

69.58

.3

בעד מבנה תעשייה ומסחר ,לכל מ"ק מנפח הבניין

17.40

היטל סלילת רחוב משולב -

1
2

.1

לכל מ"ר משטח הקרקע

44.19

.2

לכל מ"ר משטח הבניין

207.71

.3

בעד מבנה תעשייה ומסחר ,לכל מ"ק מנפח הבניין

."51.93

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת-חש"ם ,התשנ"ח ,עמ'  ;209התש"ע ,עמ'  ;103התשע"ג ,עמ' .282
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החלפת סעיף 20

.2

הוראת שעה

.3

במקום סעיף  20לחוק העזר העיקרי יבוא:
"מגבלת גבייה

 .20מיום כ"ו באדר א' התשפ"ב ( 27בפברואר  ,)2022הטלת היטל
לפי חוק עזר זה טעונה אישור של מליאת המועצה ושל שר
הפנים או מי מטעמו".

על אף האמור בסעיף  16לחוק העזר העיקרי ,יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו
בתוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי כנוסחה בחוק עזר זה במועד פרסומו של חוק
עזר זה (להלן  -יום העדכון הראשון) ,לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני
יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש נובמבר .2016

כ"ד באב התשע"ח ( 5באוגוסט )2018
(חמ )8-3

		
		

שב י ט מ ס
ראש המועצה המקומית קדימה-צורן

חוק עזר לשגב שלום (מודעות ושלטים) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו– 24לפקודת המועצות המקומיות ,1מתקינה מועצת
המועצה המקומית שגב שלום חוק עזר זה:
פרק ראשון :פרשנות
הגדרות

.1

בחוק עזר זה -
"ארגז ראווה"  -ארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח שאפשר להציג בו סחורה אשר
מותקן וניצב בנפרד משטחו העיקרי של בית העסק ואשר עיקר תכליתו היא
לצורך הצגתה של הסחורה ,פרסומו של בית עסק וקידום מכירותיו;
"בית עסק"" ,עסק"  -כל מקום שבו מתקיימת פעילות עסקית ,בין טעונה רישוי לפי צו
רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ד ,22013-ובין אם לאו;
"בניין"  -כל מבנה ,בין קבוע ובין ארעי ,הבנוי מחומר כלשהו ,לרבות -
()1

כל חלק של מבנה ,לרבות דבר המחובר לו חיבור של קבע;

( )2קיר ,סוללת עפר ,גדר וכיוצא בהם ,הגודרים או התוחמים או המיועדים
לגדור או לתחום שטח קרקע או חלל;
"בעל" או "בעל נכס"  -כהגדרת "בעל" בצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א,31950-
כאשר בנכס או על הנכס מותקן שילוט;
"הצגה"  -הצבתו או קביעתו ,בכל דרך ,של כל שילוט ,במקום ציבורי בתחום המועצה;
"ועדה מקצועית לשילוט"  -ועדה מייעצת לשילוט שמינה ראש המועצה לפי סעיף 5
לחוק העזר;
"חודש"  -חודש או כל חלק ממנו;
"יום"  -יום או כל חלק ממנו;
"לוח מודעות"  -מיתקן פרסום למודעות שהתקינה המועצה;
1
2
3
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשע"ג ,עמ' .821
ק"ת התשי"א ,עמ' .178
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"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מודעה"  -הודעה ,צילום ,תחריט ,ציור ,שרטוט ,תמונה ,כתובת ,סמל ,תבנית ,אות,
ארגז ראווה ,מיתקן או כיוצא בהם ,העשויים מחומר כלשהו או המוצגים באופן
כלשהו ,נייד ,נייח ,מחלף או קבוע ,המוצגים דרך קבע או לזמן קצר ,ושאינם
שלט;
"המועצה"  -המועצה המקומית שגב שלום;
"מיתקן פרסום"  -מיתקן או נכס המשמש לפרסום;
"מיתקן פרסום עירוני"  -מיתקן פרסום המותקן על ידי המועצה בשטח ציבורי או
בנכס שהם בבעלות המועצה או בהחזקתה ,לרבות לוח מודעות ,וכיוצא בזה;
"המפרסם"  -מי שעניינו מובא בשילוט ,זולת אם הוכיח כי השילוט נעשה בלא
ידיעתו;
"מקום ציבורי"  -כל מקום המיועד ומשמש כולו או עיקרו לציבור או מקום הנשקף
לציבור בין שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא בבעלות ציבורית ,להוציא שילוט
הממוקם בתוככי מבנה באופן שתכניו נפנים ונשקפים לתוך המבנה ולא כלפי
רשות הרבים;
"מ"ר"  -מטר רבוע או חלק ממנו;
"נכס"  -לרבות בניין ,מקרקעין ,לרבות דבר המחובר אליהם או הנטוע בהם ,מיטלטלין,
כלי רכב ,נגררים ,קרונות ניידים או נייחים או מבנים יבילים;
"עינוג ציבורי"  -כהגדרתו בסעיף (3ב) לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 41968-להלן -
חוק רישוי עסקים);
"פרסום"  -הצגת שילוט במקום ציבורי על ידי מסירת תוכנו בכתב או בדפוס ,דרך
הדבקה ,הפצה ,הארה ,הסרטה ,צביעה ,חריטה ,שידור או כיוצא באלה למעט
פרסום באמצעות מסמך המופץ או מחולק לציבור במקום ציבורי בתחום המועצה;
"פרסום חוצות"  -שלט מתחלף המתפרסם על מיתקן פרסום ,לרבות מיתקן פרסום
עירוני ,המתופעל בידי גוף שעיסוקו פרסום;
"קו שירות"  -כהגדרתו בפקודת התעבורה;5
"ראש המועצה"  -לרבות עובד המועצה שראש המועצה אצל לו בכתב מסמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן ,לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה;61975-
"רישיון"  -רישיון שילוט שניתן בידי ראש המועצה בהתאם להוראות חוק עזר זה;
"רכב ציבורי"  -רכב המשמש ,או המיועד לשמש ,להסעת נוסעים בשכר ,ובלבד שהוא
נע בתחום המועצה על פי מסלול קו שירות;
"שבוע"  -שבוע או כל חלק ממנו;
"שטח שילוט"  -שטחו של שילוט בצירוף המסגרת למעט שטח המסגרת של המיתקן
שעליו קבוע השילוט; שטחו של שילוט הנושא פרסום מכל צדיו  -הסכום של
כל צדיו;
4
5
6

ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ס"ח התשל"ה ,עמ' .211
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"שילוט"  -שלט או מודעה;
"שילוט מתחלף"  -שילוט אשר ניתן להציג בו או על גביו ,כמה מודעות או שלטים,
בזה אחר זה ,בהפרשי זמן כלשהם ,לרבות בכל דרך שהיא;
"שלט"  -הודעה המותקנת במקום העסק או העיסוק ,המכילה את שמו של אדם,
מקצועו ,שמו או טיבו של עסק או מוסד ,כתובתו או סמלו המסחרי של מצרך
המשווק והמיוצר במקום או צירוף שלהם ,שמחוברת לבניין ,לרבות מיתקן
הנושא את ההודעה שאינו מחובר לבניין ומוצב בשטח המגרש שבו נמצא
הבניין ,לרבות הודעה המכילה גם את שמו או סמלו של המוצר המשווק ואינו
מיוצר במקום או של חברה המייצרת או משווקת מוצר כאמור ,שעסקה אינו
מתנהל במקום שבו מותקן השלט;
"שלט גג"  -שלט בולט מעל קו הגג של הבניין;
"שלט חוץ"  -שלט שאינו מותקן על בניין ושאינו מחובר אליו;
"שנה"  -שנה או חלק ממנה.
פרק שני :רישיון שילוט
חובת רישיון

.2

לא יציג ,לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה לאחר מטעמו לפרסם שילוט ולא
יגרום לפרסום שילוט במקום ציבורי בתחום המועצה ,אלא לפי רישיון שניתן כדין
מאת ראש המועצה ,בהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרת שילוט הקבועה
בתוספת למועצה.

בקשה לרישיון

.3

המבקש לפרסם שילוט ,יגיש בקשה בכתב לראש המועצה; הבקשה תכלול את
הפרטים והמסמכים האלה ,לפי העניין:

מתן רישיון

.4

()1

שמו ,מענו ומספר הזהות או מספר התאגיד של מגיש הבקשה;

( )2תכנית הכוללת תרשים של השילוט המוצע והמפרטת את הסוג ,הצורה ,התוכן,
החומרים והמידות של השילוט ומקום הצגתו;
()3

תמונה חזיתית של מקום הצבתו המיועד של השילוט;

( )4פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד ,לרבות המסגרת שעליה הוא
יוצב או המיתקן האמור לשאת אותו והמפרט הטכני שלהם;
( )5לגבי שילוט מואר או הכרוך באספקת חשמל  -ציון הדבר בבקשה ,בתוספת
ההצהרה כאמור בסעיף (4ג) וכן אישור של חשמלאי מוסמך ,שלפיו הוא אחראי
לתקינות המיתקן ,וכן שהמיתקן יכלול מפסק פחת;
( )6פרטי זיהוי מלאים של בעל הבניין או מיתקן הפרסום שבהם עתיד השילוט
להיות מוצג וכן הסכמה בכתב שלהם; לגבי בניין שבבעלות משותפת של בני אדם או
בבעלות תאגיד ,תצורף לבקשה הסכמה בכתב של כל הבעלים או הנציגות המוסמכת
על פי דין ,לפי העניין.
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(א) ראש המועצה רשאי לתת רישיון ,לסרב לתתו ,לבטלו ,לשנותו ,להתנות בו
תנאים ,להוסיף עליהם או לשנותם ,ובין השאר ,לקבוע הוראות בדבר מקום הצגתו
ובדבר גודלו וצורתו של השילוט והחומר שממנו ייעשה וכן בדבר מועדי הצגתו
ותנאים בעניין מניעת רעש ומטרדים ושמירת הניקיון סמוך לשילוט ,הכול בהתאם
לאמות המידה שעליהן החליטה מועצת המועצה כאמור בסעיף  ;6החלטת ראש
המועצה תינתן בכתב.
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(ב) לא יינתן רישיון לשילוט שפרסומו או הצגתו מהווה עבירה על פי הדין או
אם ,לדעת ראש המועצה ,השילוט עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו או אם
השילוט מפורסם על גבי עסק טעון רישוי שאין לו רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים.
(ג) מבוקש רישיון לשילוט מואר או שילוט הכרוך באספקת חשמל  -מתן הרישיון
מותנה בהצהרת המבקש בכתב כי הוא לבדו אחראי להצבת השילוט ,תקינותו
והפעלתו וכי כל סידורי החשמל יבוצעו רק בידי חשמלאי המורשה לכך כחוק.
(ד) על אף האמור בסעיף (11א)( )10לחוק עזר זה ,אין להתקין שילוט ולא יינתן רישיון
לשילוט ,על גבי רכב העומד או חונה בדרך במקום אחד מעל  3יממות ברצף.

.5

(א) ראש המועצה ימנה ועדה מקצועית לשילוט שתכלול  3חברים ,ובהם מהנדס ועדה מקצועית
לשילוט
המועצה ,מזכיר המועצה ומנהל היחידה לאיכות הסביבה במועצה.

(ב)

הוועדה המקצועית לשילוט תייעץ לראש המועצה בנושאים המפורטים להלן:
( )1כל נושא שמועצת המועצה קבעה לגביו חובת התייעצות עם הוועדה
המקצועית לשילוט בחוק עזר זה;
( )2כל בקשה לרישיון שילוט או כל מקרה אחר ,שעניינם נושא הקשור בביצועו
של חוק עזר זה ,שראש המועצה ראה לנכון להביא לפני הוועדה המקצועית
לשילוט.

(ג) הוועדה המקצועית לשילוט תמליץ למועצה לעניין קביעת אמות מידה בכל
הנוגע להענקת רישיונות לפי חוק עזר זה כאמור בסעיף (6א).

.6

מועצת המועצה תקבע ,לאחר שהונחו לפניה המלצות הוועדה המקצועית גיבוש אמות מידה

(א)
לשילוט לעניין זה ,אמות מידה בכל הנוגע להענקת רישיונות לפי חוק עזר זה; אמות
המידה יכול שיתייחסו למקום השילוט ,אופן הצבתו ,צורתו ,גודלו ,צבעיו ,סוג
החומר שממנו הוא עשוי ותוכנו וכן לגבי סוגי שילוט שיחייבו התייעצות עם הוועדה
המקצועית לשילוט.
(ב) ראש המועצה לא ייתן רישיון שילוט אלא בהתאם לאמות המידה שנקבעו
כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) אמות המידה שאושרו בידי מועצת המועצה יפורטו במסמך כתוב ובציון מועד
אישורן; העתק מהמסמך יועמד לעיון הציבור במשרדי המועצה ובמקומות ציבוריים
אחרים בתחום המועצה שייקבעו על ידי המועצה.
(ד) המועצה תפרסם הודעה בשבועון מקומי היוצא לאור בתחום המועצה והמיועד
לרוב תושביה על אישור אמות מידה כאמור בסעיף קטן (א).

(ה) על שינוי אמות המידה או הוספה עליהן יחולו הוראות סעיפים קטנים (א)
עד (ג) ,בשינויים המחויבים.

.7

בעד מתן רישיון לשילוט או חידושו ישלם המבקש למועצה אגרת שילוט אגרה

(א)
בשיעורים הנקובים בתוספת; האגרה בעבור חלק ממ"ר תיקבע באופן יחסי בהתאם
לגודלו של החלק ביחס לגובה האגרה.
(ב) הוגשה בקשה לרישיון לשילוט אחרי  30ביוני בשנה פלונית ,והשילוט לא הותקן
לפני מתן הרישיון ,תשולם מחצית האגרה שנקבעה בתוספת.
(ג) בוטל רישיון השילוט לפני  1ביולי בשנה פלונית ,או הוסר שילוט ,ונמסרה על
ידי בעליו למועצה הודעה בכתב על כך לפני  1ביולי בשנה פלונית ,תשולם מחצית
מהאגרה הנקובה בתוספת.
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(ד) לא הוסר שילוט על ידי בעלו או לא נמסרה על ידי בעלו לראש המועצה הודעה
בכתב על הסרתו לפי הוראות סעיף זה ,ישלם בעלו למועצה אגרת שילוט שנתית
מלאה.
תוקף רישיון

.8

פרטים בשילוט

.9

לא יפרסם אדם שילוט אלא אם כן צוין בו שמו ומענו של המפרסם ,מתקין השילוט,
היצרן או בעל בית הדפוס שבו הודפס או נוצר השילוט.

שילוט בדבר
עינוג ציבורי

.10

בקשה לפרסום שילוט בדבר עינוג ציבורי ,לרבות סרטים ,מופעים ,מחזות וכיוצא
בהם ,יכול שתתייחס לתמונות או מודעות אחרות המשתנות מדי פעם ,לפי הסרטים,
המופעים או המחזות; על אף האמור בסעיף  ,3לא יידרש מפרסם שילוט כאמור להגיש
את התמונות לראש המועצה ,ובלבד שהן אושרו וסומנו בידי מועצת הביקורת לפי
סעיף  5לפקודת סרטי הראינוע.71927 ,

פטורים

.11

(א)

תוקפו של רישיון הוא עד  31בדצמבר בשנה שבה ניתן.

(ב) הוסר שילוט ,מסיבה כלשהי ,לפני יום  31בדצמבר בשנה פלונית ,יפקע הרישיון
מאליו.
(ג) בקשה לחידוש רישיון תוגש בכתב לראש המועצה  60ימים לפחות לפני תום
תוקפו ותכלול את כל המסמכים הנדרשים לפי סעיף  ;3על אף האמור ,מגיש הבקשה
רשאי לכלול הצהרה ,על גבי טופס שבתוספת השנייה לחוק עזר זה ,ולפיו לא בוצע
כל שינוי בשילוט ,לרבות במידותיו ,בתוכנו ,באופן הצבתו ובשאר פרטי השילוט
כמפורט בסעיף .3
(ד) הוגשה בקשה לחידוש רישיון ,ושולמה אגרת שילוט מראש בעד תקופת חידוש
הרישיון ,יראו את מגיש הבקשה מי שמחזיק ברישיון שילוט תקף בעד תקופת
החידוש ,וזאת עד לחידושו של הרישיון כמבוקש ,למעט אם נשלחה על ידי ראש
המועצה הודעה בכתב ,ולפיה סירב לחידוש הרישיון; במקרה זה ,תשיב המועצה את
אגרת השילוט אשר שולמה מראש לאחר קיזוז הסכום ששולם בעד התקופה שבה
פורסם השילוט.

(א)

הוראות סעיף  2לא יחולו על -
( )1דגל או סמל של מדינה או של ארגון בעל אופי ציבורי או דתי ,שאינו פועל
למטרת רווח ,ובלבד שהצגתו כאמור תהיה מותרת על פי כל דין ולא תשמש
לפרסומת מסחרית;
( )2שילוט המורה על כך שעסק ,שירות או פעילות עברו ממקום אחד למקום
אחר ,ובלבד שמידות השלט או המודעה כאמור לא יעלו על מטר מרובע אחד,
והשילוט לא יוצג לתקופה העולה על  90ימים מיום המעבר כאמור;
()3

מודעות אבל;

()4

שילוט של הממשלה ,המועצה ובתי המשפט;

( )5שלט זיהוי המוצג על דלת הכניסה לבית מגורים או שלט זיהוי אחד המורה
על בית עסק;

7
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()6

שילוט שחובה להציג על פי דין;

()7

מודעה על גבי כלי רכב למעט שילוט בעל אופי מסחרי;

()8

מודעה הנישאת בידי אדם במהלך אסיפה או הפגנה;

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .128
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()9
()10

שילוט על גבי כלי רכב שאינו רכב ציבורי;
שילוט בעל אופי פוליטי.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי ראש המועצה להורות על מקום הצגתו של
השילוט כאמור בסעיף זה ולתת כל הוראה אחרת לגביו ,וזאת בהתחשב בתכלית
הפרסום ובנימוקים שיסודם בביטחון הציבור ,בתקנת הציבור ובשיקולים סביבתיים;
הורה ראש המועצה כאמור ,יפרסם בעל השלט את השילוט מהסוגים האמורים או
יערוך בו שינוי בהתאם להוראות ראש המועצה.
פרק שלישי :הוראות המועצה

.12

לכל עסק בבניין יהיה שלט אחד בלבד ,אלא אם כן התיר ראש המועצה בכתב הוראות כלליות

(א)
הצגת שלט נוסף לעסק.

(ב) שלט של עסק יוצג בחזית הבניין שבו מתנהל העסק ,אלא אם כן התיר ראש
המועצה את הצגתו במקום אחר.
(ג) אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק ,אלא אם כן
התיר ראש המועצה אורך אחר.
(ד) בעל רישיון שילוט לא יציג שילוט באופן שיהיה בו משום גרימת סיכון לציבור.
(ה) בעל רישיון שילוט ובעל נכס יחזיקו את השילוט בצורה נקייה ,תקינה ובטוחה.

.13

לא ישנה אדם שילוט ,בתוך תקופת הרישיון אלא על פי הרישיון שבידיו שינוי שילוט

(א)
ובהתאם לתנאיו.

(ב) שינה בעל רישיון את השילוט ,בתקופת הרישיון ,שינוי כלשהו ,לרבות תוכנו,
צורתו ,מידותיו ,סוגו ,מקומו או החומר שממנו הוא עשוי  -יפקע תוקף הרישיון מיום
השינוי ואילך.

.14

(ג)

בקשה לשינוי בשילוט דינה כדין בקשת רישיון לשילוט חדש.

(ד)

הוראות סעיף זה אינן חלות על פרסום חוצות שילוט אלקטרוני ושילוט מתחלף.

בעל רישיון לשילוט ובעל הנכס ,שניהם יחד או כל אחד מהם לחוד ,יסירו את השילוט חובת הסרת שילוט

עם פקיעת תוקף הרישיון או עם ביטולו או עם תום השימוש בו או כאשר העיסוק או
המקום או העניין שהשילוט מפרסמו חדל להתקיים או שונה או כאשר האירוע שהשילוט
מפרסמו חלף זולת אם בעל העסק שילם בעד קבלת ההיתר לתקופה ארוכה יותר.

.15

(א) ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מבעל שילוט או ממפרסמו או ממי דרישה להסרת
שהרשה לפרסמו או מבעל הנכס ,להסיר שילוט שהוצג בלי רישיון או בהפרת תנאי שילוט

הרישיון או בניגוד להוראה מהוראות חוק עזר זה ,ורשאי הוא לדרוש ממנו בהודעה
בכתב לבצע עבודות הדרושות לאחזקתו התקינה של השילוט או להתאמתו לתנאי
הרישיון או להוראות חוק עזר זה.
(ב) מקבל הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ,ימלא אחריה בתוך  30ימים מיום קבלת
ההודעה.
(ג) לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו–(ב) ,רשאי ראש המועצה
להורות על הסרת השילוט ורשאית המועצה להסיר את השילוט בעצמה או לבצע
עבודות הדרושות לאחזקתו התקינה ולגבות מאותו אדם את הוצאות המועצה בביצוע
פעולות כאמור ,בתנאי שההודעה על כך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש ,ובלבד
שהמועצה ציינה את האפשרות כי תעשה כן בהודעה שנמסרה לפי סעיף קטן (א).
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(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו של אדם בשל הפרת הוראה מהוראות
חוק עזר זה ואינו גורע מסמכויות ראש המועצה לפי חוק עזר זה.
(ה) ראש המועצה רשאי להורות או לנקוט פעולות כאמור בסעיף קטן (ג) ,אף בלי
מסירת הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ,אם ראה שלא ניתן לאתר את זהותו ומענו של
בעל השילוט או של מפרסמו או של מי שהרשה לפרסמו.
מיתקני פרסום
עירוניים

.16

איסור פגיעה

.17

לא יפגע אדם ,בכל דרך ,בכל שילוט שפורסם בהתאם להוראות חוק עזר זה ,אלא לפי
הוראות סעיפים  14ו–.15

מסירת הודעות

.18

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
או לידי אחד מבני משפחתו הבגירים המתגוררים עמו או לידי אדם בגיר העובד או
מועסק אצלו או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים
לאחרונה או בכתובתו הרשומה במועצה או אם נשלחה בדואר רשום לאותו אדם לפי
אחת מהכתובות כאמור או אם הוצגה ההודעה בצורה נראית לעין באחת הכתובות
האמורות או במקום שבו נמצא השילוט.

הצמדה למדד

.19

תעריפי האגרות הנקובים בתוספת הראשונה לחוק עזר זה יעודכנו ב– 1בינואר בכל
שנה שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן  -יום העדכון) ,לפי שיעור שינוי המדד מן
המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום
העדכון שקדם לו.

(א)

המועצה רשאית ,באישור ראש המועצה ,להתקין מיתקני פרסום עירוניים.

(ב) הוראות חוק עזר זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על התקנת פרסום על מיתקן
פרסום עירוני.
(ג) מפרסם מודעה על מיתקן פרסום עירוני ימסור לראש המועצה ,לפי דרישתו
ובלא תשלום ,יחד עם הבקשה לרישיון שילוט שלושה העתקים מכל מודעה האמורה
להתפרסם בהתאם לחוק עזר זה.
(ד) לא יתקין אדם ,פרט לעובד מטעם המועצה או מי שראש המועצה הסמיכו לכך
בכתב ,מודעה על מיתקן פרסום עירוני.
(ה) לא יסיר אדם ,פרט לעובד מטעם המועצה או מי שראש המועצה הרשה לו
בכתב ,מודעה מעל מיתקן פרסום עירוני.

תוספת ראשונה
(סעיפים  2ו–)7
חלק א' :מודעות
.1

(א) בעד פרסום מודעה על מיתקני פרסום עירוניים ,תשולם אגרת פרסום ,לכל
שבוע -
גודל המודעה

שיעורי האגרה
בשקלים חדשים

עד שמינית גיליון ( 31 × 23ס"מ)

50

עד רבע גיליון ( 46 × 31ס"מ)

75

עד חצי גיליון ( 62 × 46ס"מ)

100

עד גיליון ( 93 × 62ס"מ)

150

(ב) לכל יום נוסף (מעל לשבוע)  20% -נוספים משיעורי האגרה שנקבעו בפרט
משנה (א).
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חלק ב' :שלטים
שיעורי האגרה
בשקלים חדשים

.2

שלטים רגילים  -לכל מ"ר משטח השלט ,לשנה -
()1

שלט מותקן על בניין

100

()2

שלט גג

250

()3

שלט המותקן בבניין ציבורי

50

()4

שלט חוץ

275

()5

שלט באתר בנייה

275

.3

שלט עשוי בד או נייר ,שהתקנתו אושרה לתקופת זמן מוגבלת,
לכל מ"ר משטח השילוט ,לחודש או לחלק ממנו

30

.4

שלט המותקן על רכב ציבורי ,לכל מ"ר משטח השילוט ,לשנה

120

.5

פרסום חוצות  -לכל מ"ר משטח השילוט ,לשנה -

.6

()1

עד 10

200

()2

 10עד 75

150

()3

 75עד 200

100

()4

מעל 200

75

שילוט מתחלף  -כפל האגרה שנקבעה בפרט  )1(5לחלק ב'.

תוספת שנייה
(סעיף )8
תצהיר
אני ,עורך הבקשה לחידוש רישיון שילוט החתום מטה ....................................................................
נושא מס' זהות  ..........................................מען ..............................................................................................
מס' טלפון ............................................................ :בעל רישיון שילוט מס'  ,...............................אשר
ניתן ביום ( ...................................להלן  -רישיון השילוט) ,מצהיר בזה כי לא בוצע שינוי
כלשהו בשילוט נושא רישיון השילוט ,לרבות במידותיו ,בתוכנו ,בצורתו ובאופן הצבתו
והפעלתו או בשאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף  3לחוק עזר לשגב שלום (מודעות
ושלטים) ,התשע"ח.2018-
................................................
תאריך

.....................................................................
חתימת עורך הבקשה

י"ז באב התשע"ח ( 29ביולי )2018
(חמ )8-17
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חוק עזר לשעב (העמדת רכב וחנייתו) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  14ו– 22לפקודת המועצות המקומיות ,1וסעיף  77לפקודת
התעבורה( 2להלן  -פקודת התעבורה) ,ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות
בדרכים ,מתקינה המועצה המקומית שעב חוק עזר זה:
הגדרות

.1

(א)

בחוק עזר זה -
"אזור"  -חלק מן הדרך בתחום המועצה ,שרשות התימרור המקומית תקבע
ויסומן באמצעות מספר ,אות או כל סימון מבחין אחר;
"אמצעי תשלום"  -כל אמצעי שראש המועצה אישר לתשלום אגרת חניה,
לרבות אמצעי מכני ,חשמלי ,אלקטרוני ,נייד ,מודפס ,או אמצעי אחר בין
שהוא מיועד להצגה ברכב ובין שאינו מיועד לכך ,המאפשר למדוד זמן
חניה או לקצוב אותו בדרך כלשהי;
"בעל"" ,דרך"" ,מונית"  -כהגדרתם בפקודת התעבורה;
"בעל מונית"" ,הסדר תנועה"" ,חניה"" ,כביש"" ,מדרכה"" ,קצין משטרה"" ,רשות
תימרור מקומית"" ,רשות תימרור מרכזית"" ,תמרור"  -כהגדרתם בתקנות
התעבורה ,התשכ"א( 31961-להלן  -תקנות התעבורה);
"גורר מורשה"  -כמשמעותו בסעיף (70א) לפקודת התעבורה;
"הודעת התעבורה"  -הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) ,התשע"א; 2010-
4

"כרטיס חניה"  -כל אחד מאלה:
()1

כרטיס חניה שהנפיקה המועצה;

( )2כרטיס חניה ארצי מטעם המרכז לשלטון מקומי או כל הסדר אחר
שיבוא במקומו לפי סעיף 70ב לפקודת התעבורה;
( )3כרטיס חניה שהופק באמצעות מכשיר מכני או אלקטרוני שאושר
בידי ראש המועצה או כל כרטיס אחר שאושר בידי ראש המועצה;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מדחן"  -מכשיר אלקטרוני המותקן במקום שבו חלה חובת תשלום אגרת חניה,
המודד את משך זמן החניה במקום חניה זה ,ותשלום אגרת החניה מבוצע
על ידי שלשול מטבעות לתוכו או על ידי כרטיס מגנטי או בכל דרך אחרת
המפורטת על גבי המכשיר;
"המועצה"  -המועצה המקומית שעב;
"מקום חניה" או "מקום חניה מוסדר"  -מקום שהותרה בו החניה לרכב לפי כל
דין;
"מקום חניה בתשלום"  -כהגדרתו בסעיף ;)5(2
"נכה"" ,תג נכה"  -כהגדרתם בחוק חניה לנכים ,התשנ"ד; 1993-
5

1
2
3
4
5

764

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .265
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
ק"ת התשע"א ,עמ' .304
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .28
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"פקח"  -עובד מועצה שמונה בידי ראש המועצה כפקח לעניין אכיפת הוראות
חוק עזר זה;
"פקח גרירה"  -עובד המועצה שראש המועצה מינה באישור המפקח הכללי של
משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך לכך ,כפקח לעניין ביצוע סעיף (10ב)
לחוק עזר זה;
"ראש המועצה"  -לרבות עובד המועצה שראש המועצה אצל לו מסמכויותיו
לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,התשל"ה ,61975-לעניין חוק עזר זה;
"רכב"  -כהגדרתו בפקודת התעבורה ,למעט אופניים;
"רכב כבד"  -רכב שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו מעל  10,000ק"ג;
"תו חניה אזורי"  -תו חניה שהנפיקה המועצה לפי סעיף .6
(ב)

.2

כל מונח אחר בחוק עזר זה יתפרש לפי פקודת התעבורה ותקנותיה.

רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע כדלהלן:

הסדרי תנועה

( )1הסדרי תנועה בדבר היתר ,איסור ,הגבלה והסדרת עצירתו ,העמדתו או חנייתו
של רכב בתחום המועצה ,בין בתשלום ובין בדרך אחרת; הסדרי התנועה יכול שיחולו
לגבי סוג מסוים של רכב או לגבי כלי רכב המשמשים קבוצות אוכלוסייה מסוימות;
( )2מקומות חניה שבהם מותרת החניה לסוג מסוים של כלי רכב ,וכן לקבוע את
הימים ,השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות
בעת ובעונה אחת באותו מקום;
( )3מקומות חניה שבהם מותרת החניה לרכב מסוים המשמש נכה או לכלי רכב
המשמשים נכים והנושאים תג נכה;
( )4מקומות חניה המיועדים לחניה על המדרכה או על חלק ממנה ,ובלבד שנותר
מעבר להולכי רגל ולעגלות ברוחב של  2מטרים לפחות;
( )5מקומות חניה כמקום חניה מוסדר ,שבהם מותרת החניה ובלבד שתשולם אגרת
חניה (להלן  -מקום חניה בתשלום) ,ששיעורה לא יעלה על התעריף המרבי הקבוע
בתוספת הראשונה ,בהתאם לסוג הרכב.

.3

הסדר תנועה לפי סעיף  2ייקבע לאחר היוועצות בקצין משטרה ,ולאחר קבלת הסכמת היוועצות ואישור

רשות תימרור מרכזית ,אם הסכמה כזו דרושה לפי תקנה  18לתקנות התעבורה.

.4

(א) קבעה רשות תימרור מקומית הסדרי תנועה ומקומות חניה מוסדרים לפי סעיף תימרור ,הסדרי
תנועה ומקומות
 ,2תסמנם בתמרור המתאים לפי הודעת התעבורה.
חניה מוסדרים

(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) ,נקבע מקום חניה בתשלום ,תציב רשות
התימרור המקומית לפני מקום החניה תמרור מספר  626ומתחתיו תמרור מספר 439
להודעת התעבורה ,שבו יצוין:

6

()1

"חניה בתשלום";

()2

אם יש הגבלה  -משך הזמן המרבי לחניה רצופה;

()3

פירוט הימים והשעות שבהם חלה חובת התשלום.

ס"ח התשל"ה ,עמ' .211
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מקום חניה
בתשלום

.5

תו חניה אזורי

.6

(א) נקבע מקום חניה בתשלום ,חייב אדם המחנה את רכבו במקום החניה ,להעמידו
במקום המסומן לפי הוראות התמרור ,ובאין סימון להעמידו כפי שמורות תקנות
התעבורה ,ובלבד ששילם אגרת הסדר חניה (להלן  -אגרת חניה) בשיעור שנקבע לפי
סעיף  ,)5(2באמצעות אחד מאמצעי התשלום התקפים למקום החניה.
(ב) העושה שימוש באמצעי תשלום לשם תשלום אגרת חניה ,יפעל בהתאם לחוק
עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי אמצעי התשלום או מצורפות אליו ,וכן על פי
הקבוע בתמרור המוצב במקום החניה או בסמוך לו.
(ג) שילם אדם אגרת חניה באמצעות כרטיס חניה ,יצמיד מיד עם העמדת הרכב את
כרטיס החניה לשמשת הדלת של הרכב הקרובה למדרכה ,באופן שאדם העומד מחוץ
לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים על כרטיס החניה.
(ד) שילם אדם אגרת חניה באמצעות מכשיר אלקטרוני או באמצעות אמצעי
תשלום אחר שניתן להציגו ברכב ,יצמיד מיד עם העמדת הרכב את אמצעי התשלום
לשמשה הקדמית או לשמשת הדלת הקדמית של הרכב הקרובה למדרכה ,באופן
שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים על אמצעי התשלום.
(א) נקבע באזור מקום חניה בתשלום ,תותר החניה במקום בלא תשלום אגרת חניה
לרכב נושא תו חניה אזורי תקף שהונפק לפי סעיף קטן (ג) (להלן  -תו חניה אזורי)
והתואם את אזור החניה ,זולת אם הוגבלה הרשות האמורה וההגבלה סומנה בתמרור.
(ב) אדם המתגורר באזור שבו נקבע מקום חניה בתשלום ,רשאי לקבל תו חניה
אזורי; רשימת האזורים ותחומם יועמדו לעיון הציבור במשרדי המועצה ויפורסמו
באתר האינטרנט של המועצה.
(ג) לשם קבלת תו חניה אזורי ,יגיש המבקש בקשה לראש המועצה בנוסח הקבוע
בתוספת השנייה.
(ד) תו חניה אזורי יהיה בצורה שאישר ראש המועצה ,ויצוין עליו מספר הרכב
ואזור החניה שבו הוא תקף.
(ה)

תוקף תו החניה יהיה לתקופה של שנתיים מיום שבו ניתן.

(ו) תו החניה האזורי יודבק על השמשה הקדמית של הרכב בצד ימין של הרכב
מנקודת מבטו של הנהג ,בפינה העליונה.
(ז)

מי שקיבל תו חניה אזורי אינו רשאי להעבירו לאחר.

(ח)

זכות השימוש בתו החניה האזורי תפקע בהתקיים אחד מאלה:
()1

העברת תו החניה האזורי לאחר;

()2

העברת הבעלות ברכב לאחר;

( )3הפסקת השימוש הקבוע ברכב;
()4

העתקת מקום מגורים.

(ט) אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן (ח) ,יודיע על כך בעל הרכב למועצה
בתוך  7ימים מיום התרחש המקרה ,וכן יחזיר את תו החניה האזורי למועצה.
(י) בלי לגרוע מהוראות כל דין ,מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור
בסעיף קטן (ג) ,ושימוש בתו החניה האזורי שלא לפי הוראות סעיפים קטנים (ז) עד (ט)
מהווים עבירה על חוק עזר זה.
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.7

(א) לא יעצור אדם רכב בדרך ,לא יעמידנו ולא יחנהו במקום ,באופן ובתנאים איסור עצירת רכב,
הנוגדים את הוראות חוק עזר זה ,הוראות תמרור או הסדר תנועה שהוצב במקום או העמדתו וחנייתו
בדרך

את הוראות תקנות התעבורה.

(ב) מי שעצר ,העמיד או החנה רכב בניגוד לאמור בסעיף קטן (א) ,יראוהו כמי שעבר
עבירה לפי חוק עזר זה.

.8

לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות המיועדת לשימוש של מוניות

(א)
מוניות מסוימות בלבד ,אלא לפי היתר מראש המועצה (להלן  -היתר חניית מונית)
ולפי תנאי ההיתר.
(ב) בקשה להיתר חניית מונית תוגש לראש המועצה ,ותהיה ערוכה לפי טופס בקשה
שיועמד לעיון הציבור במשרדי המועצה ויפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
(ג) ראש המועצה רשאי ,לאחר התייעצות עם רשות התימרור המקומית ,לתת היתר
חניית מונית או לסרב לתתו ,לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם,
לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
(ד) להיתר חניית מונית יצורף תו חניה למונית שיודבק בידי בעל המונית על
השמשה הקדמית של המונית בצד ימין של המונית מנקודת מבטו של הנהג ,בפינה
העליונה.
(ה) תוקפו של היתר חניית מונית הוא לחניה בתחנת המוניות הרשומה בו ,והוא
יפוג ביום  31בדצמבר בשנה שלאחר נתינתו.
(ו) בעד היתר חניית מונית ישלם המבקש אגרה שנתית בשיעור הקבוע בתוספת
השלישית.
(ז) נהג מונית ,שלגביה ניתן היתר חניית מונית ,יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני
פקח לפי דרישתו.

.9

לא יעמיד אדם על פני הדרך רכב שהתקלקל קלקול המונע את המשך הנסיעה ,רכב שהתקלקל

(א)
אלא אם כן פעל כדלהלן:

( )1העמיד את הרכב בסמוך ככל האפשר לשפה הימנית של צד הדרך המיועד
לתנועת רכב;
( )2הציב משולש אזהרה כאמור בתקנה  367לתקנות התעבורה הנראה לעיני
נהג רכב הבא מאחור ממרחק של  100מטרים לפחות.
(ב) לא יעמיד אדם רכב כאמור בסעיף קטן (א) אלא באחד מן המקרים האלה:
( )1לשם ביצוע תיקונים הכרחיים שיש לעשותם בו במקום כדי להביא את
הרכב ליכולת נסיעה;
( )2כמקום חניה ארעי ,עד שיועבר הרכב למקום תיקונו ,ובלבד שהרכב יתוקן
או יועבר כאמור בלא דיחוי.

.10

(א) רכב ,העומד או חונה ,כולו או חלק ממנו ,במקום שהעמדתו אסורה על פי הרחקת רכב,
חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותה ,או שלדעת פקח גרירתו ,אחסנתו או
נעילת גלגליו

דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לשם שמירה על בטיחות התנועה או בטיחות
הציבור ,רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו באותה שעה ,להרחיקו או לגררו;
מקבל הוראה כאמור חייב למלא אחריה.
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(ב) לא מילא מי שהרכב ברשותו באותה שעה אחר הוראות פקח ,או שהוא אינו
נמצא במקום ,רשאי פקח גרירה ,בעצמו או באמצעות גורר מורשה כאמור בסעיף
קטן (ה) ,להרחיק את הרכב ,לגררו ,לאחסנו או לנעול את גלגליו.
(ג) בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב ,חייב לשלם את התשלומים כפי שנקבעו
בתוספת הרביעית בעד הרחקת הרכב ,גרירתו ,אחסנתו או שחרורו מנעילתו ,זולת אם
הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
(ד) רכב שתשלומים מוטלים על בעליו כאמור ,לא ישוחרר ולא יוחזר לבעליו ,אלא
אם כן שולמו התשלומים.
(ה) ראש המועצה יקבע באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל את
הגוררים המורשים שיורשו לבצע את הגרירה כאמור בסעיף קטן (ב).
סמכויות פקח

.11

הצמדה למדד

.12

(א) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע ממנו מלעשות שימוש בסמכויותיו כדי לברר אם
קוימו הוראות חוק עזר זה.
(ב) אדם המעמיד רכב בדרך חייב לציית להוראות הפקח בכל הנוגע להעמדת רכב
וחנייתו.
(א) תעריפי האגרות הנקובים בחוק עזר זה יעודכנו ב– 1בינואר בכל שנה שלאחר
פרסום חוק עזר זה (להלן  -יום העדכון) ,לפי שיעור שינוי המדד מן המדד שפורסם
לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.
(ב) סכומי האגרות כאמור בסעיף קטן (א) יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10
אגורות ,וסכום של  5אגורות יעוגל כלפי מטה.

תוספת ראשונה
(סעיפים  )5(2ו–)5
אגרת חניה
שיעורי האגרה
בשקלים חדשים

3

 .1תעריף לשעה ,לרכב

פי שניים מהסכום
הנקוב בפרט 1

 .2תעריף לשעה ,לרכב כבד

תוספת שנייה
(סעיף (6ג))
בקשה למתן תו חניה אזורי
אני החתום מטה ,............................. ,מס' זהות  ,............................אשר מען מגוריי הוא
ברחוב  ............................מס'  ....................שכונה  .................................ביישוב ,......................
ואשר ברשותי רכב מסוג  .............................מספר רישוי  , ................................מצהיר כי כל
הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.
אבקש לקבל תו חניה אזורי לפי סעיף  6לחוק העזר לשעב (העמדת רכב וחנייתו),
התשע"ח ,2018-שאותו אדביק על שמשתו הקדמית של הרכב האמור בצדה הימני
העליון.
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אני מתחייב להשתמש בתו בהתאם להוראות חוק העזר האמור וכמובהר על גבי
בקשה זו ,כמו כן אני מתחייב להודיע למועצה ,בתוך  7ימים ,על קרות מקרה מן
המקרים המנויים להלן:
()1

תו החניה הועבר לרשותו של אחר;

()2

הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר;

()3

הופסק השימוש הקבוע ברכב;

()4

הועתק מקום מגוריי;

לבקשתי מצורפים העתקי המסמכים האלה:
( )1רישיון רכב תקף;
()2

רישיון נהיגה תקף;

()3

תעודת זהות ,לרבות ספח רישום הכתובת;

()4

חוזה שכירות (אם המבקש הוא שוכר דירה);

( )5אישור בעל רכב על שימוש בלעדי של המבקש ברכב (אם הרכב אינו רשום על
שם המבקש).
תאריך ...................................

חתימה ...............................................

תוספת שלישית
(סעיף (8ו))
אגרת היתר חניה למונית
בעד מתן היתר חניה למונית ישלם המבקש אגרה שנתית בשיעור של  200שקלים
חדשים.

תוספת רביעית
סעיף (10ג)
תשלומים בעד הרחקה ,גרירה ,אחסנה או שחרור מנעילה
בעל הרכב חייב בתשלום בעד הרחקת הרכב ,גרירתו ,אחסנתו או שחרור מנעילתו לפי
הוצאות המועצה בפועל לביצוע פעולות אלה או לחלופין התעריפים שייקבעו לפי
מכרז שתערוך המועצה מזמן לזמן בעד שירותי הרחקת כלי רכב ,גרירתם ,שחרורם
מנעילה ואחסנתם ושיעמדו לעיון הציבור במשרדי המועצה ,באתר האינטרנט של
המועצה ,במשרדי הגורר המורשה ויוצגו במקום בולט במקום אחסון הרכב.
כ"א בתמוז התשע"ח ( 4ביולי )2018
(חמ )8-22

		
		

ש ח יב ר פ י י ס ל
ראש המועצה המקומית שעב

אני מסכים.
אני מסכים.
א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
ישראל כ"ץ
שר הפנים
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
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