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חוק עזר לבאר-טוביה )העמדת רכב וחנייתו( ,התשנ"ח1997-
פורסם:
תיקונים:

חש"ם  ,587התשנ"ח ) ,(17.11.1997עמ' 55
חש"ם  ,643התשס"ב ) ,(15.11.2001עמ' 74

בתוקף סמכותה ,לפי סעיפים  22ו 23-לפקודת המועצות המקומיות ,וסעיף  77לפקודת התעבורה ,מתקינה המועצה
האזורית באר-טוביה חוק עזר זה:

הגדרות
)א( בחוק עזר זה -
.1
"אוטובוס"  -כהגדרתו בתקנות התעבורה ,התשכ"א) 1961-להלן  -תקנות התעבורה(;

"אזור"  -לרבות רחוב או קטע מרחוב ,מדרכה או חלק ממדרכה;
"גורר מורשה"  -מי שאושר לכך בידי ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל;
"טרקטור"  -כהגדרתו בתקנות התעבורה;
"טרקטורון"  -כהגדרתו בתקנות התעבורה;
"כביש"  -כהגדרתו בתקנות התעבורה;
"כרטיס ארצי"  -כרטיס חניה ארצי אחיד הנהוג על פי הסדר חניה ארצי אחיד כהגדרתו בסעיף 70ב לפקודת
התעבורה;
"כרטיס חניה"  -כרטיס מנייר או מחומר אחר ,מכשיר אלקטרוני או מיתקן אחר ,המוצג בכלי רכב ומשמש לסימון
משך ומועד החניה ,שהמועצה הכינה והנפיקה או שהוכן והונפק בהתאם להוראות המועצה ובאישורה ,הנושא את
סימון המועצה והנמכר לציבור ,וכן כרטיס ארצי;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מדרכה"  -כמשמעותה בתקנות התעבורה;
"מהנדס המועצה"  -לרבות מי שהוא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"מונית"  -כמשמעותה בפקודת התעבורה;
"מועצה"  -המועצה האזורית באר טוביה;
"מפקד המשטרה"  -מפקד הממונה על מרחב קרית מלאכי של משטרת ישראל ,לרבות אדם שמפקד המשטרה העביר
אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"מפקח על התעבורה"  -כמשמעותו בפקודת התעבורה;
"מקום חניה"  -מקום שהחניה בו מותרת לפי כל דין;
"מקום חניה מוסדר"  -מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי הוראות סעיף )3א(;
"סדרן"  -אדם שראש המועצה מינהו בכתב לסדרן לענין חוק עזר זה;
"פקח"  -אדם שראש המועצה מינהו בכתב לפקח לענין הוראות חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"רחוב"  -כהגדרת דרך בפקודת התעבורה ,הנמצא בתחום המועצה ,לרבות חלק מרחוב ולרבות מפרצי חניה;
"רכב"  -כהגדרתו בפקודת התעבורה ,למעט אופניים;
"רכב פרטי" ו"-רכב ציבורי"  -כהגדרתם בפקודת התעבורה;
"תמרור"  -כהגדרתו בתקנות התעבורה.
)ב( כל מונח בחוק עזר זה שלא נקבעה לו הגדרה ,יראוהו כמשמעותו בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה.

סמכות המועצה להסדיר חניית רכב
)א( ראש המועצה רשאי ,בהסכמת המפקח על התעבורה ובהתייעצות עם מפקד המשטרה ,לאסור ,להגביל או
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להסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסוים של רכב ,לרבות ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,העמדתו של רכב כבד
שמשקלו מעל  3טון ,בתחום המועצה כולה או באזור ,וכן לקבוע אזור כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב מסוים
או לסוג מסוים בלבד של רכב ,לקבוע את הימים ,השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב
שמותר להחנות בעת ובעונה אחת באותו מקום.
)ב( מהנדס המועצה רשאי לקבוע חלק ממדרכה לחניה ,ובלבד שניתן באותה מדרכה מעבר סביר להולכי
רגל ולעגלות ילדים.

מקום חניה מוסדר
)א( ראש המועצה רשאי לקבוע אזור או חלק ממנו כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן
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או באמצעות כרטיסי חניה או באמצעות מכשירים מכניים או אלקטרוניים.
)ב( נקבע מקום חניה מוסדר ,יסמנו ראש המועצה בתמרור בהתאם להודעת התעבורה )קביעת תמרורים(,
התש"ל) 1970-להלן  -הודעת התעבורה( ,או בתמרור אחר המיועד לכך על פי פקודת התעבורה או התקנות שהותקנו
לפיה.
)ג( סודרה החניה על ידי סדרן ,יעמיד אדם רכב במקום החניה ויציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור
בחניה ולענין תשלום אגרת הסדר החניה כאמור בתוספת השניה.
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)ד( סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה או באמצעות מכשירים מכניים או אלקטרוניים ,יעמיד אדם רכב
במקום חניה מוסדר בתוך אחד מהשטחים הפנויים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר ,אם ישנם שטחים מסומנים,
וישלם אגרת חניה כאמור בתוספת השניה.
)ה( סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה ,יעשה אדם פעולות אלה:
) (1יצמיד ,מיד עם העמדת הרכב ,כרטיס חניה בר תוקף ,שהמועצה הדפיסה והנפיקה או כרטיס אחר
שאישרה העיריה והנמכר לציבור )להלן  -כרטיס חניה( ,לשמשה הקדמית או לחלון הדלת הקדמית של
הרכב ,בצד הפנימי הקרוב למדרכה ,כאשר בכרטיס החניה מסומנים ,על ידי תלישה או על ייד מחיקה,
היום בחודש ,היום בשבוע ושעת החניה; כרטיס החניה יוצמד כך ,שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל
להבחין בתלישה או במחיקה ,המסמנת את שעת החניה ,היום בחודש והיום בשבוע ,המסומנים על גבי
כרטיס החניה;
) (2יציית וימלא אחר ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה או על גבי הכריכה הצמודה לאוגדן
של כרטיסי חניה ,ועל גבי תמרור המוצב ומסומן בשטח המיועד לחניה ,בכל הנוגע למקום החניה ,זמני
החניה המותרים ,משך החניה ,שימוש בכרטיס חניה ,תלישה ,מחיקה או נקיבת חלקים שלו ,וכל ענין
אחר הנוגע להסדרת החניה.
)ו( הוסדרה החניה באמצעות מכשירים מכניים או אלקטרוניים ,יהיה משך החניה בהתאם לאמור במכשיר
או בתמרור המוצב במקום ותשלום האגרה יבוצע בהתאם להוראות שצוינו על גבי המכשיר.
)ז( לא יחנה אדם רכב במקום מסודר ולא ישאירו עומד במקום כאמור לזמן העולה על הזמן הנקוב
בכרטיס החניה או בתמרור.
)ח( אדם יציית להוראות הפקח  -אם ישנו במקום  -בכל הנוגע להעמדת הרכב וחנייתו.

איסור חניה
)תיקון התשס"ב(

)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב ולא ירשה למי שפועל מטעמו להעמיד או להחנותו במקום -
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) (1שבו החניה נאסרה בידי ראש המועצה או מהנדס המועצה לפי סעיף  2והאיסור מסומן על ידי
תמרור;
) (2שבו החניה אסורה על פי תמרור שהוצב כדין ,אף אם האיסור אינו איסור מאת ראש המועצה;
)ב( לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה ולא ירשה למי שפועל מטעמו להעמידו או להחנותו כאמור,
אלא אם כן -
) (1הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה;
) (2החניה היא בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר ,אם יש שטחים מסומנים
כאמור;
) (3החניה היא בזמן ולמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום;
) (4מקום החניה אינו תפוס ברכב במספר שנקבע כמותר לחניה בעת ובעונה אחת;
)ג( לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב ולא ירשה לאחר להעמידו או להחנותו באופן -
) (1שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה;
) (2שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך.
)ד( לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה למי שפועל מטעמו להעמידו או להחנותו באחד המקומות המנויים
להלן ,אלא לשם מניעת תאונה או למילוי 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; לענין פסקה
זו לא יראו ככביש חד-סטרי כביש שהוא חלק מרחוב המחולק על ידי שטח הפרדה;
) (2על שביל אופניים מסומן בתמרור;
)2א( על מדרכה ,למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב וחנייתו לפי סעיף ;3
) (3בתוך צומת או בתחום  12מטרים ממנו;
) (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;
) (6בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים לפניו;
) (7בתחום שנים עשר מטרים לפני קו עצירה;
) (8בתחום עשרים מטרים לפני הפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל ובתחום עשרים מטרים
אחרי המפגש;
) (9בכביש ,לרבות שולי הרחוב ,שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי
מרוסק;
) (10בצד רכב אחר העומד או חונה בצדו של הרחוב;
) (11על גשר או בתוך מנהרה;
) (12בתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש ,ובאין סימן כאמור  -בתוך עשרים
מטרים לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטרים אחריו ,בשני צדי הדרך ,ובלבד ,שמותר לעצור
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או להעמיד או להחנות רכב בצד הדרך שממול לסימון על פי הכביש או ממול לתמרור אם רוחב הכביש
באותו מקום הוא שנים עשר מטרים או יותר;
) (13בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש ,אלא אם כן תמרור מורה אחרת;
) (14בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומן ,פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים;
) (15ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים ,אלא לשם העלאת חיילים והורדתם;
) (16ליד תמרור המסמן מקום חנייה לרכב של נכה.
)ה( לא יחנה אדם רכב או מכלית המיועדים או המשמשים להובלת דלק ,נוזל קורוזיבי ,חומר רדיואקטיבי,
חומר מאכל ,חומר רעיל ,גז או חומר מתלקח אחר או גלילים להכלת חומר כאמור ,אם משקל הרכב או המכלית עולה
על  4,000ק"ג; ולא ישאיר אדם רכב או מכלית כאמור עומדים ברחוב במרחק פחות מ 500-מטרים ממבנה ,אלא בעת
הספקה לצרכן או במקום שיועד לחניית רכב כאמור ואושר בידי רשות התמרור המקומית.
)ו( לא יעמיד אדם ברחוב ולא יחנה ולא ירשה למי שפועל מטעמו להעמיד או להחנות שני אלה:
) (1רכב שרוחבו עולה על  2.55מטרים ,לרבות טרקטור או טרקטורון ,למעט רכב של צה"ל שנעצר לשם
מילוי תפקיד צבאי;
) (2גרור או נתמך המנותק מגורר או מתומך ,זולת בעת ביצוע עבודות ציבוריות כאשר אין אפשרות
אחרת לבצען ובמידה הדרושה לביצוע אותן העבודות בלבד ,ובשולי הדרך בלבד.
)ז( לא יעמיד אדם ולא יחנה אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר ברחוב ,אף במקום שבו מותר
להעמיד רכב ולהחנותו ,אלא אם כן תמרור מורה אחרת.
)ח( לא יעמיד אדם בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על  10,000ק"ג ולא יחנה רכב כאמור
באזור שנאסרה בו חניה והעמדת רכב ,בידי רשות תמרור מקומית ,על פי תמרורים ב 30-וב.31-

גרירת רכב
)א( עומד או חונה רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי התנועה
.5
או שלדעת פקח דרושה הרחקתו לשם הסדרת התנועה ,רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו באותה שעה,
להרחיקו או לגררו או לקנוס את בעלו.
)ב( לא מילא אדם שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראת פקח כאמור בסעיף קטן )א( או שאותו אדם אינו
נמצא במקום ,רשאי פקח ,בין בעצמו ובין על ידי גורר מורשה ,להרחיק את הרכב ,לגררו ,או לאחסנו.
)ג( הבעל הרשום של הרכב ישלם בעדו את האגרות או התשלומים שנקבעו בתוספת הראשונה ,בעד גרירתו
והחסנתו ,זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו; לא יוחזר לבעלו רכב שאגרה או תשלום
מוטלים עליו ,אלא אם כן שולמה האגרה או התשלום ,לפי הענין.
)ד( ראש המועצה יקבע ,באישור ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל ,את הגוררים המורשים לבצע גרירה,
אחסנה ושחרור של רכב כאמור בסעיף קטן )ב(.
)ה( ראש המועצה ימנה פקח לענין הוראות סעיף זה.

רכב שנתקלקל
לא יעמיד אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להעמיד ברחוב רכב שנתקלקל קלקוק המונע המשכת הנסיעה,
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אלא סמוך ,ככל האפשר ,לשפה הימנית של חלק הרחוב המיועד לתנועת רכב ולשם תיקונים הכרחיים בלבד להמשכת
הנסיעה ,שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו ,ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

מוניות
)א( לא יחנה אדם ,ולא ירשה לאחר להחנות רכב או מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות או כמקום
.7
חניה למוניות ,אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר )להלן  -היתר(.
)ב( מבקש היתר 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 יהיה ערוך בטופס שקבע ראש המועצה בהסכמת המפקח על התעבורה.
)ד( תוקפו של היתר יפוג ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו.
)ה( בעד ההיתר ישלם המבקש למועצה אגרה שנקבעה בתוספת השניה.
)ו( נהג מונית שלגביה ניתן היתר ,יחזיקו במונית ויראהו לשוטר או לפקח ,לפי דרישתו.
)ז( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה למי שפועל מטעמו ,להעמיד או להחנות מונית ברחוב שבו החניה
מותרת ,לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם ,אלא אם כן המונית מוזמנת בידי נוסע ועומדת
לרשותו ,והעמדתה או החנייתה היא לשם המתנה לאותו נוסע.

חניית רכב שמשקלו מעל  4טון
)א( החניית אוטובוס או רכב שמשקלם מעל  4טון ,באמצעות כרטיס חניה ,תהא מותרת במגרש חניה
.8
שהחניה בו הוסדרה לפי קביעת ראש המועצה כאמור בסעיף )3א( )להלן  -מגרש חניה מוסדר( ,ובכפוף לאמור בסעיף
קטן )ג(.
)ב( בעד חניית רכב כאמור בסעיף קטן )א( ,תשולם אגרה שנקבעה בתוספת השניה.
)ג( לא יחנה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להחנות אוטובוס או רכב שמשקלם מעל  4טון ,באזור
מגורים ,בין השעות  18:00לבין  06:00למחרת.
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אוטובוסים
)א( לא יעמיד אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להעמיד אוטובוס ברחוב ,אלא במקום שנקבע כתחנת
.9
אוטובוסים והמסומן בתמרור שנקבע בהודעת התעבורה ,הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או הודעה
שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים או להסעת תיירים או מטיילים או במקום אחר שנקבע כחניון לאוטובוסים.
)ב( לא יעמיד אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להעמיד אוטובוס במקום כאמור בסעיף קטן )א( לזמן
העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים; הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית או תחנת ויסות.
)ג( לא יחנה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להחנות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב
בתמרור או כל עוד התחנה כאמור תפוסה במספר האוטובוסים שמותר להחנותם בעת ובעונה אחת כנקוב בתמרור.

תמרורים
ראש המועצה יציין כל מקום חניה וכן איסור ,הגבלה או הסדר ,שנקבעו לפי סעיפים  2או  ,3על ידי תמרור
.10
מתאים שנקבע בהודעת התעבורה.

חניה לפי מספרי הרכב בתמרור
)א( ראש המועצה רשאי לציין על גבי תמרור או בלוח שייקבע בסמוך לו את מספרי הרישום של כלי הרכב
.11
שמותר להחנותם במקום חניה.
)ב( ציין ראש המועצה את מספרי הרישום של הרכב כאמור ,לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה למי שפועל
מטעמו ,להעמיד או להחנות באותו מקום חניה רכב שמספרי הרישום שלו אינם מצוינים כאמור.

אגרת הסדר חניה
)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה למי שפועל מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חניה מוסדר,
.12
אלא אם כן שילם אגרת הסדר חניה ,בשיעור שנקבע לאותו מקום חניה בתוספת השניה.
)ב( השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר על ידי סדרן מעל הזמן שבעדו שולמה אגרת חניה ,לא יוציאו משם
אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד זמן החניה הנוסף ,בשיעור שנקבע בתוספת השניה.
)ג( סודרה החניה על ידי סדרן ,תשולם האגרה לידיו תמורת תו או כרטיס או באופן אחר ,שאת צורתם יקבע
ראש המועצה; הסדרן יציין את הזמן המדויק שבו התחילה החניה שבעדה שולמה האגרה.
)ד( סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה ,תשולם האגרה ברכישת כרטיס חניה והצגתו בהתאם להוראות
חוק עזר זה; אי הצגת כרטיס חניה בהתאם להוראות חוק עזר זה תהווה ראיה לכאורה על אי תשלום האגרה.

פטור מאגרת הסדר חניה
ראש המועצה רשאי לפטור אדם מתשלום אגרת הסדר ,כולה או מקצתה ,בתנאים שייראו לו ,אם סבר
.13
שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן פטור ובהתחשב בצורכי החניה.

כרטיס חניה
)א( לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי כרטיס
.14
החניה או המצורפות אליו או לכמה כרטיסי חניה.
)ב( לא ישתמש אדם בכרטיס חניה שלא הודפס או שלא אושר כדין בידי ראש המועצה.
)ג( משך החניה באמצעות כרטיס חניה יהיה בהתאם לאמור בכרטיס החניה ובתמרור המוצב במקום; לא
יסמן אדם בכרטיס חניה ,בעת החניית הרכב ,וכל עוד נמשכת החניה ,מעל סימן אחד המורה את משך החניה.
)ד( לא ישתמש אדם בכרטיס חניה ליותר מחניה אחת.

תוית חניה לתושבי אזור במקום חניה מוסדר
)א( נקבע אזור כמקום חניה מוסדר ,יהיו רשאים מי שגרים באותו אזור להחנות את רכבם במקום שנקבע
.15
כמקום חניה מוסדר ברחוב מגוריהם ,מבלי להשתמש בכרטיס חניה.
)ב( חניה כאמור בסעיף קטן )א( ,ללא שימוש בכרטיס חניה ,מותרת רק לרכב הנושא תוית שאישר ראש
המועצה ועליה צוין מספר הרכב ,מען המגורים של בעל הרכב או של המשתמש הקבוע ברכב שברשותו ,והקטע המותר
לחניה )להלן  -תוית חניה(.
)ג( מי שמתגורר באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר ,רשאי לקבל תוית חניה לאחר שהגיש לראש המועצה
בקשה בנוסח שבתוספת השלישית ולאחר שהמציא רשיון רכב ,תעודת זהות או מסמך אחר שיידרש להוכחת בעלותו
על הרכב או שימושו הקבוע ברכב שברשותו ,ומען מגוריו.
)ד( מי שקיבל תוית חניה אינו רשאי להעבירה לאחר וזכות השימוש בה תפקע בהתקיים אחד מאלה:
) (1העברת תוית החניה לאחר;
) (2מכירת הרכב;
) (3הפסקת השימוש הקבוע ברכב;
) (4העתקת מקום מגורים.
)ה( העביר בעל רכב שבידו תוית חניה את בעלותו על הרכב לאחר או הפסיק את השימוש הקבוע ברכב או
העתיק מקום מגוריו ,הוא יודיע על כך לראש המועצה תוך שבעה ימים מיום העברת הבעלות ברכב ,הפסקת השימוש
ברכב או העתקת מקום מגורים ועליו להסיר את תוית החניה מהרכב.
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)ו( תווית החניה תודבק על השמשה הקדמית של הרכב בפינה הימנית העליונה.
)ז( מבלי לגרוע מהוראות כל דין ,יהוו מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן )ג(,
ושימוש בתוית החניה שלא בהתאם לאמור בסעיפים קטנים )ד( עד )ו( ,עבירה על חוק עזר זה.
)ח( תוקף תווית חניה יהיה עד  31בדצמבר של כל שנה זוגית שלאחר שנת נתינתה.

סמכויות פקח
)א( פקח רשאי ,בכל עת ,להיכנס למקום חניה ,מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי ,כדי לברר אם קוימו
.16
הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

הצמדה למדד
הסכומים שנקבעו בתוספת הראשונה ובתוספת השניה ,יעלו ב 1-בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר זה )להלן
.17
 יום ההעלאה( ,בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה ,לעומת המדד שפורסם לאחרונה בחודששקדם לו.

תוספת ראשונה
סעיף )(5
אגרת שחרור נעילה או גרירה
שיעורי האגרה
בשקלים חדשים

בעד שחרור נעילה -
משעה  06.00עד שעה 16.00
משעה  16.00עד שעה  06.00למחרת
בעת גרירת רכב ישלם בעל הרכב לגורר המורשה שביצע את הגרירה ,נוסף
לאגרה כאמור ,הוצאות הגרירה והאחסנה.
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תוספת שניה
)סעיף )12א((
אגרת הסדר חניה
שיעורי האגרה
בשקלים חדשים

.1

במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה,
לכל שעה או חלק ממנה
בעלי תוית חניה כאמור בסעיף  15פטורים מתשלום.
שיעור אגרת חניה במגרש חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה לאוטובוס ורכב ,שמשקלו עולה על
 4טון )סעיף )8ב(( ,יהא פי שניים מן השיעורים הנקובים בפרט  ;1יראו כרטיס חניה שסומן בו
משך זמן החניה ככרטיס חניה שסומן בו מחצית זמן החניה כאמור.
בעד היתר לחניית מונית )סעיף )7ה(( תשולם אגרה שנתית בשיעור  180שקלים חדשים.
2.00

.2
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.4

תוספת שלישית
)סעיף )15ג((
בקשה למתן תוית חניה
אני הח"מ ,שם משפחה  .....................שם פרטי  ...........מס' זהות ..........................................
שמען מגורי  ....................................בעל רכב מס' ....... .................................
מבקש לתת לי תוית חניה לפי הוראות סעיף  15לחוק עזר לבאר-טוביה )העמדת רכב וחנייתו( ,התשנ"ח,1997-
ומתחייב בזאת להשתמש בתווית בהתאם להוראות חוק העזר המפורטות מעבר לדף.
הנני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.
תאריך ...................................

חתימה ............................
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ו' בתשרי התשנ"ח ) 7באוקטובר (1997
חנן חסיד
ראש המועצה האזורית באר-טוביה
נתאשר.
אליהו סויסה
שר הפנים

נתאשר.
יצחק לוי
שר התחבורה

