נוהל פינוי גרוטאות רכבים נטושים לפי חוק עזר לנשר )שמירת הסדר והניקיון( ,התשנ"א1991-
)ל ה ל ן " :ה ח וק " (
א .הגדרות )סעיף  1לחוק וסעיף  75לחוק(
"רכב" -רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה ,וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור,
לרבות אופניים ,תלת-אופן ועגלה כמשמעותם בתקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,-1961ולמעט רכב של המועצה
הנהוג בידי עובד המועצה במילוי תפקידו;
"חפצים מיושנים" -חפצים שיצאו מכלל שימוש או שאינם משמשים למטרה לה נועדו מלכתחילה או לשימוש חלופי
אחר ,בין לצורך עצמי ובין לצורך ציבורי ,לרבות מכונות וחלקיהן ,גרוטאות ,תנור ,מקרר חשמלי ,דוד ,דוד שמש ,אסלה,
אמבטיה ,רהיטים או כל חלק או אבזר מהם וכן גרוט א ות רכב
"גרוטאות רכב" -רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן ,שפורק או שנקבע כרכב באובדן גמור ,וכן שלד של רכב או
חלקים ממנו וכן כלי רכב מנועי החונה ברציפות ללא תנועה או תזוזה במקום פרטי או ציבורי או ברחוב והמפריע לניקוי
מקומות כאמור3 .
"השלכה" -לרבות זריקה ,שפיכה ,נטישה או השארה;
"רשות הרבים" -כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או שהציבור משתמש בו או עובר בו למעשה;
ב .הוראות כלליות
חל איסור השארת חפצים מיושנים וגרוטאת רכב )סעיף  76לחוק(
•

לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ,לא יניח ,לא יחזיק ,ולא ירשה לזרוק ,להשאיר ,להניח או להחזיק חפצים מיושנים או
גרוטאות רכב במקום ציבורי או פרטי ,שאינו המקום שקבע לכך ראש העירייה ,אלא אם כן דרוש לעשות כן להעברתו
או לתיקונו של אותו חפץ מיושן או הרכב הנטוש לא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
אתרים לסילוק גרוטאות רכב

•

ה ר ש ו ת ה מ ק ו מ י ת ת ק ב ע א ת ר י ם ל ס י ל ו ק א ו ל ר י כ ו ז ג ר ו ט א ו ת ר כ ב  ,ק ב י ע ה כ א מ ו ר י כ ו ל ש ת י ע ש ה במשותף בידי מספר
רשויות מקומיות.

•

הרשות המקומית תפרסם ברבים הודעה על מקום האתר.

ג .נוהל פינוי רכבים נטושים
 .1סמכות סילוק גרוטאות רכב )סעיף  78לחוק(
 1.1רשות מקומית רשאית לסלק גרוטאות רכב שהושלכו ברשות הרבים או ברשות היחיד ,למעט גרוטאות המצויות
בחצרו או מקום עסקיו של מי שמחזיק בהן כדין.
 1.2הרשות תשמש בסמכותה לסילוק גרוטאת רכב רק לאחר שדרשה בכתב מבעלה או מהמחזיק בה לפנותה תוך
תקופה שקבעה בדרישה והוא לא עשה כן.
 1.3כמו כן ,על הרשות להדביק הודעה בדבר כוונתה לסלק את הגרוטאה ,במקום הנראה לעין 48 ,שעות לפחות לפני
ביצוע הסילוק.

 1.4לא ניתן לזהות את בעלה של גרוטאת הרכב ,רשאית הרשות לסלקה אם היא נמצאת באותו מקום לפחות חודש
ימים ואם ניתן להניח כי בעלה התייאש ממנה מחמת מיעוט שוויה.
 1.5לא נדרשה גרוטת הרכב  90ימים מיום סילוקה ,רואים את גרוטאת הרכב כאבדה והעירייה תהא לבעלה החוקי.
)סעיף  80לחוק(
 1.6סולקה גרוטת רכב ,זכאית הרשות להחזר הוצאותיה ממי שנמסרה לו דרישה כאמור ,על הרשות להנפיק קבלה
או תעודה המפרטת הוצאות אלו.
 .2ס מ כ ו ת ס י ל ו ק ר כ ב א ש ר ה ו ש א ר ב ר ש ו ת ה ר ב י ם
 2.1הושאר רכב ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על שישים ימים ,רשאית הרשות להורות על
גרירתו מהמקום.
 2.2הרשות תשמש בסמכותה זו רק לאחר שדרשה מבעל הרכב לפנותו תוך תקופה שתקבע בדרישה ,ורק לאחר
שהודיעה לו כי אם לא יעשה כן בכוונתה לגרור את הרכב ולהעמידו במקום שיפורט בהודעה) .סעיף  78לחוק(
 2.3את ההודעה יש להדביק על הרכב במקום הנראה לעין ,כמו כן יש לשלוח את ההודעה בדואר רשום לבעל הרשום
של הרכב ,אם ניתן לזהותו ,לפחות ארבעה עשר ימים לפני הגרירה.
 .3מ כ י ר ת ר כ ב ש נ ג ר ר א ו ה ח ז ר ת ו ל ב ע ל י ו
 3.1נגרר רכב לפי האמור בסעיף , 2ובעליו לא בא לקבלו תוך חודשיים מהיום שבו נמסרה לו הודעה כאמור
בסעיף  ,2.2תהא הרשות רשאית למכור את הרכב.
 3.2בעלה של גרוטאת רכב שנגררה וסולקה כאמור רשאי ,תוך  90ימים מיום סילוקה ,לדרוש לקבלה לרשותו ,ובלבד
ששילם לעירייה את הוצאות סילוקה ואחסנתה בשיעור הנקוב בתוספת החמישית .בעניין זה תהא הרשות
זכאית לדרוש החזר כל הוצאותיה בגין גרירת הרכב והחזקתו ותשלום כל קנס בגין עבירה הכרוכה בשימוש
באותו רכב) .סעיף  79לחוק(
 3.3נמכר רכב כאמור בסעיף  ,3.1תעמוד תמורת מכירתו לרשות בעל הרכב ,בניכוי הסכומים המפורטים בסעיף 3.2
 3.4על הרשות להנפיק קבלה או תעודה המפרטת את ההוצאות כאמור בסעיפים  3.1ו3.2-
 .4ע י ד ו ד מ ס י ר ה ל ס י ל ו ק
 4.1הרשות רשאית ,לשם עידוד סילוק גרוטאות רכב ורכב שאינו בשימוש ,לשלם לבעל רכב אשר יביא את רכבו
לאתר לסילוק גרוטאות ,סכום שייקבע על ידה.

בברכה,
צחי שומרוני
מנכ"ל העירייה

