עודכן בתאריך 03/09/15
סימוכין20005 :

הנדון  :מדיניות אכיפת חנייה
מטרת נוהל זה:
להגדיר את מדיניות אכיפת חוקי החנייה בשטח המועצה.
להביא את הנחיות אלו לידיעת המפקחים ותושבי המועצה המקומית פרדס חנה כרכור.

 .1כללי
מועצת פרדס חנה כרכור פועלת לאכיפת חנייה שאינה חוקית.
חוקי התעבורה הנאכפים על פי:
-

חוק עזר לפרדס חנה-כרכור (העמדת רכב וחנייתו) ,התשי"ח;1957 -

-

תקנה (22א) לתקנות התעבורה

 סמכות הפקחים ניזונה מצו התעבורה שקבע כי עבירה על פי תמרור שנאסר על ידי המועצהמהווה עבירה על פי צו התעבורה.
חוקים אלו אוכפים את הנושאים הבאים:
-

הינך מנהל או נתת הרשאה לאחר לנהל ,מקום חניה פרטי ,מבלי שניתן לך רישיון לכך מאת
ראש המועצה.

-

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל תוך הפרת הוראות חוק העזר לפרדס חנה-כרכור (העמדת רכב
וחנייתו) ,התשי"ח :1957-ברחוב במקום שהחניה נאסרה ע"י ראש המועצה והאיסור מסומן
בתמרור (תמרורים .)511, 512, 513, 820, 818, 815, 507, 435, 433, 432

 .2עקרונות המדיניות:







אכיפת החנייה מתבצעת כלפי עבירות המוגדרות בריונות בחניה בלבד ,ואינה כוללת אכיפת
חניה בתשלום לפי תמרור  -817אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול.
אכיפת החנייה מתבצעת לאורך כל שעות היום.
אכיפת חנייה במרכז המושבה :מתבצעת לכל אורך שעות היום והלילה.
אכיפת חנייה בשכונות מחוץ למרכז המושבה ,ריכוזי מסחר וצירים ראשיים (כמוגדר
ברשימה מטה תתבצע בין השעות  07:30ל 19:00 -בלבד ,למעט המקרים הבאים:

א .חנייה על המדרכה כאשר לא נותר מעבר להולכי רגל ברוחב  2מ' לפחות.
ב .חנייה בצומת או בכיכר או באי תנועה.
ג .חנייה החוסמת נתיב תחבורה ,ומאלצת רכב נוסע לסטות מנתיבו באופן שמסכן
אותו או את הסובבים.
ד .חנייה החוסמת זווית ראיה ומסכנת בכך את הולכי הרגל או את נוסעי רכבים
אחרים.
ה .חנייה במעברי חצייה.
ו .חנייה על מסלולי אופניים.
ז .כל הפרעה בוטה אחרת לסדר הציבורי.
מקרים מיוחדים:
חנייה בחניית נכים :אסורה עצירה או חנייה בחניית נכים מסומנת בכל רחבי
המועצה ולאורך כל שעות היום לכל רכב שאינו בעל תג נכה.
חנייה בתחנות הסעה תתאפשר בשעות בהן התחנות אינן פעילות (החל משעה
 ,21:00ועד לשעה  06:00למחרת).
יובהר כי הפעלת המדיניות כפופה לאילוצי מערכת וכח אדם.



ערעור על הקנס:
הגשת בקשה לביטול הקנס ניתן להגיש בכתב ,בפירוט נימוקי הבקשה בתוך  30יום
ממועד הדו"ח.
בפנייה יש לציין את שמך ,מספר זהות ,כתובת ומספר הדו"ח .ללא פרטים אלו
הבקשה לא תטופל.
טופס לערעור ניתן להוריד מאתר המועצה.
החלטה על ביטול דו"ח מתקבלת על ידי היועץ המשפטי למועצה בלבד.

בברכה,
אייל שני
מנהל מחלקות איכות הסביבה,
פיקוח ואכיפה
 רשימת הרחובות בהן תתבצע אכיפת חנייה לאורך כל שעות היום
מרכז המושבה :הדקלים (בקטע שבין רחוב גלעד לרחוב חרובים)
המעלה
גלעד
האורנים (בקטע שבין רחוב דרור לרחוב חרובים)
הבנים (בקטע שבין רחוב המעלה לדרך הנדיב)
ברחוב המושב (בקטע שבין רחוב הבנים לרחוב אחוזה)
ברחוב המייסדים (בקטע שבין רחוב הבנים לרחוב תלפיות)
ברחוב הגליל (בקטע שבין המייסדים הבנים לרחוב נחילות)
ברחוב הנחילות (בקטע שבין רחוב הגליל לרחוב הצליל)
רחוב תדהר

