מ ד יניות א כ י פ ת ח ני ה
 .1כללי
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250ו 251 -לפקודת העיריות והוראת סעיף  77לפקודת התעבורה )נוסח
חדש( ובהסמכת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים ,התקינה מועצת עיריית נשר חוק עזר
לנשר )העמדת רכב וחנייתו( ,התשע"ח 2018-אשר במסגרתו נקבעו ההוראות הנוגעות להסדרה
ואיסורי חניה ברחבי העיר נשר.
יש לציין כי משטרת ישראל אינה כפופה למדיניות אכיפה זו!
 .2חוק עזר לנשר )העמדת רכב וחנייתו(  ,התשע"ח2018-
.2.1

עיריית נשר פועלת בהתאם לחוק עזר לנשר )העמדת רכב וחנייתו(  ,התשע"ח ,2018-סעיף
 )7א ( " ל א י ע צ ו ר א ד ם ר כ ב ב ד ר ך  ,ל א י ע מ י ד ו ו ל א י ח נ ה ו ב מ ק ו ם  ,ב א ו פ ן ו ב ת נ א י ם ה נ ו ג ד י ם
את הוראות חוק עזר זה ,הוראות תמרור או הסדר תנועה שהוצב במקום או את הוראות
תקנות התעבורה".

.2.2

בהתאם לחוק עזר לנשר )העמדת רכב וחנייתו(  ,התשע"ח 2018-סעיף  ,2ובשל מצוקת חניה
השוררת בעיר נשר ,רשות התמרור המקומית קבעה מדיניות אכיפה אשר מטרתה להסדיר
קו מנחה ופרמטרים לאכיפה ברחבי העיר נשר.

 .3הרשות תפעל ככלל על פי עקרונות המדיניות והקווים המנחים הכלליים הבאים:
.3.1

אכיפה הוגנת ,שוויונית ואחידה – האכיפה תהיה הוגנת ,שוויונית ולא בררנית ,ככל שניתן,
והיא תהיה מבוססת על שיקולים ענייניים ותממש את עיקרון השוויון בפני החוק.

.3.2

אכיפה יזומה – תבוצע אכיפה יזומה ,המבוססת על מדיניות ,עקרונות וסדרי עדיפויות ולצד
זה יינתן מענה לתלונות של אזרחים במקרים המצדיקים זאת.

.3.3

אכיפה יעילה – האכיפה תהיה יעילה ,מושכלת ואפקטיבית ככל שניתן ובמסגרת המשאבים
המוגבלים הקיימים.

.3.4

אכיפה בהתאם לאופי האזור.

.3.5

אכיפה בהתאם לחומרת העבירה ,רמת הסכנה לשלום הציבור ,רמת הפגיעה באיכות החיים
והסביבה ,פגיעה בתשתיות ציבוריות.

.3.6

אכיפה המחייבת הסדרה דחופה.

.3.7

משתני תנועה.

.3.8

סיווג הרחובות העירוניים.

.3.9

הרשות תפעל לעצב את המרחב הציבורי באופן המעניק מענה הולם לצורכי כלל התושבים
–בעלי מוגבלויות ,בעלי צרכים מיוחדים ,הולכי רגל ובעלי רכב.

 .4עקרונות מדיניות האכיפה ,סדרי עדיפות וקווים מנחים לאכיפה
.4.1

שמירה על איכות החיים ,ביטחון ובטיחות ברחבי העיר נשר.

.4.2

ח נ י ה המהווה הפרעה  /חסימת מעבר ל ה ו ל כ י ר ג ל .

.4.3

חניה במקום המיועד לחניית ו/או שטח המשמש בעלי מוגבלות.

.4.4

חניה המהווה הפרעה לתנועת כלי רכב.

.4.5

ח נ י ה בתחום מעבר חצייה

.4.6

ח נ י ה בתחום צומת.

.4.7

ח נ י ה בתחום תחנת אוטובוס.

.4.8

איסור חניית אוטובוסים/רכבים מעל  6טון ברחבי העיר.

.4.9

ח נ י ה ב מ ק ו ם מ ו ס ד ר ב ת ש ל ו ם מ ב ל י ל ש ל ם א ג ר ת ח נ י ה.

 .5ימי חול בין השעות  9:30עד  18:00תבוצע אכיפה על פי העקרונות הכלליים לעיל בדגש על:
.5.1

אכיפת עבירות חניה בכלל רחובות העיר נשר בהתאם להוראות החוק.

 .6ימי חול בין השעות  18:00עד  9:30כולל ימי שישי ,שבתות וחגים )בכל שעות היממה( תבוצע
אכיפה על פי העקרונות הכלליים לעיל בדגש על:
בשעות אלה עיקר האכיפה תבוצע על בסיס תלונות וכן על פי תכנית העבודה של הפיקוח העירוני
בדגש על :
.6.1

אכיפת עבירות חניה בעורקי תנועה מרכזיים בתנאי שקיימת הפרעה ממשית לתנועה.

.6.2

אכיפת עבירות חניה על המדרכות בתנאי שקיימת הפרעה לבעלי מוגבלויות בכלל רחובות
העיר ובתנאי שמוכחת הפרעה.

.6.3

אכיפת עבירות חניה במקום המיועד לחניית אנשים עם מוגבלויות.

.6.4

חניה בגנים ציבוריים.

.6.5

חניה על משטחי גינון.

.6.6

ח נ י ה במקום המיועד לרכבי הצלה וביטחון.

.6.7

חניה בתחנות אוטובוס תתאפשר החל מהשעה  23:00ועד השעה  6:00בבוקר למחרת בימי
חול ובימי שישי  /ערבי חג החל מהשעה  15:00ועד מוצאי שבת/חג.

.6.8

חניה בתחום מעבר חציה

.6.9

איסור חניית אוטובוסים/רכבים מעל  6טון ברחבי העיר.

 .7עקרונות כללים לאכיפת חניה בעיר:
.7.1

אכיפה בשכונות מגורים תתבצע על פי קריאות מוקד בהתחשב במועד קבלת התלונה ושעת
קבלתה )יום או לילה(.

 .8הגדרות:

.8.1

פעילות יזומה :הפקח יבצע פעילות אכיפה בכל שטחה המוניציפאלי של הרשות ,בהתאם
למדיניות שנקבעה על ידי הנהלת העיר ,ועדת התחבורה ומועצת העיר ובהתאם להוראות
החוק.

.8.2

פניית מוקד :תלונה בדבר חניה לא חוקית תועבר במידי אל הפקח בשטח .פרטי התלונה
יכללו את העבירה המדווחת ,מספר טלפון של מודיע ,רחוב העבירה ,צבע רכב וכל מידע
אשר יעזור לזיהוי הרכב המבצע את העבירה .הפקח ידווח למוקד על אופן הטיפול בתלונה
שהתקבלה במוקד .דיווח הפקח יתועד במערכת הפניות וידווח חזרה לתושב.

