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הצעה לסדר: אי הטלת קנסות חניה באזור תחנת הרכבת עד להוצאת מתחם בדיקות הקורונה  

 משטח החניון

 רקע: 

י ותושבות היישוב )ושל יישובים שכנים בימים אלו אנו עדים לתלונות חוזרות ונשנות של תושב

₪ בגין אין חניה לכאורה   450-הטלת קנסות בשיעורים המגיעים עד ל העושים שימוש ברכבת(, על  

 במקומות מוסדרים באזור תחנת הרכבת. 

עובדה ידועה היא שבאזור תחנת הרכבת קיסריה פרדס חנה )בצד המערבי( קיימת מצוקת חניה  

עובדות : האחת : שטח החניה באזור המזרחי    2חריפה, שהפכה להיות חריפה שבעתיים נוכח 

רק התעשיות קיסריה( ששימש את הבאים לחנות, גודר לצורך עבודות, ובשטח המערבי )הנמצא  )פא

 בתחום היישוב( הופקעו עשרות מקומות חניה לטובת מתחם בדיקות הקורונה. 

מצוקת החניה הנזכרת לעיל  גורמת לכך שאנשים מחנים את המכוניות שלהם בכל מקום אפשרי  

כפועל יוצא "זוכים" בימים אלו אזרחים ואזרחיות לקנסות  רויכמן.  ומגיעים לעיתים עד לאזור התעשיה 

נו ובין  י ₪, שאינו בכלל קנס חניה, אלא קנס שמוטל על מפגע בשטח ציבורי שב  475בגובה של 

 . עבירת תנועה אין ולא כלום למעט רצון להעשיר את קופת המועצה על חשבון התושבים  

 ה שקבעו חכמים "גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה". מ , ללא ספק  הטלת קנסות מהסוג הנ"ל הינה 

, התושבים שמרגישים נגזלים מגישים ערעור על הקנס, הערעור מועבר לתובעת העירונית,  ךיותר מכ

זו בוחנת את המקרים והנסיבות, מבקשת בירור במקרים של תלונות חוזרות ונשנות מיחידת  

כתחילה להשיתו על הציבור, אלא רק במקרים של  שלא היה מקום מלהאכיפה, וכך אנו מוצאים שקנס 

שכן    מוביל להעמסה בירוקרטית מיותרת על המערכת, ו/או למעבר הולכי רגל  הפרעה ברורה לתנועה

 טובים סיכויי הערעור להתקבל. 

לא זו אף זו, למעשה לא קיימת כלל מדיניות אכיפה ברורה, דבר המקשה שבעתיים הן על הפקחים  

ירות, הן על התובעת שצריכה לבדוק כל מקרה לגופו, שכן שיקול הדעת שלה  שנעים בתוך אי בה

על האזרחים שניצבים לא פעם בפני מצב מתסכל של רצון להגיע לעבודה,  מקשה   מצומצם וכמובן 

  ברכבתנרחב שימוש ככל האפשר כמועצה הינו לעודד שלנו   התפקיד בלחץ זמנים ובהעדר כל פתרון.

 . המועצה פועלת בדיוק הפוךאן, הנה דווקא כים, וישראל על מנת לחסוך פקק

 כדלקמן:  הצעת החלטהמובאת בזאת   אשר על כן ונוכח העובדות המתוארות לעיל 

כל עוד מתחם בדיקות הקורונה נמצא בחניון הרכבת ומפקיע עשרות מקומות חניה , לא יוטלו   .1

₪   250באזור זה קנסות בגין חניה אסורה, אלא רק במקרים של הפרעה לתנועה ובגובה של 

החלטה  הימים שמיום קבלת ההחלטה הנוכחית, יינתנו אזהרות בלבד.  30במהלך לכל היותר.  

 לפינוי המתחם.  זו תעמוד בתוקפה עד 
לקבלת   שמיום הקמת מתחם הבדיקות בחניון הרכבת  ועד קנסות שניתנו במהלך התקופה  .2

 יומרו באזהרות. הצעת החלטה זו,  

 בברכה, 

 עו"ד אייל כגן  

 מר טל דנטס  



 "טוב במושבה". 

 

 


