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 לכבוד

 אבי גרובר  –ראש העירייה 

 ערן שוורץ –מנכ"ל העירייה 

המועצה  השנייה לפקודת 27(הצעה לסדר לפי סעיף    : 23/2 הצעה לסדר היום לישיבת  א לתוספת 
 העיריות)

 הצעה לסדר: הנני מתכבד להעלות 

 :  הרקע

 ניסינו לקיים דיון בנושא שיפור מדיניות החניה לטובת הציבור.בישיבת המועצה מן המניין הקודמת  .1
 אחד הנושאים היה מדיניות הסימון והאכיפה במתחם כניסה לחניה פרטית. .2
 מסיבות רבות הדיון הארוך הסתיים ללא החלטות וללא כיוון. .3
ישנה אפשרות להקל על הציבור ביצירת חניות  –ם  ברור כי בטיפול נכון וגם ללא עריכת סקר וקבלת נתוני .4

 נוספות באזורים שאינם מתאפשרים לחניה כיום.
לאחר מעבר על הדברים שנאמרו,מחשבה ובדיקה בשטח אני מציע שמועצת העיר תקבל החלטה בנושא  .5

 באופן הבא:

 :מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן
 
 

מובהר מעל כל ספק שמשמשות לחניה (ולא למחסן או לחדר) תסומן מחוץ למקומות חניות פרטיות אשר   .1
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 .לבעל החניה הפרטית או למי מטעמומקום החניה הזה יהיה מיועד  .2
קנס על חניה בחניה כזו יוטל אך ורק לאחר הגשת תלונה מטעם בעל הבית המוגדר כבעלי  -אכיפה  .3

לא ירשום דו"ח ללא תלונה שהגיעה ונבדקה  –פקח הרואה רכב שחנה על מעטפת חניה  החניה.
 מהמוקד.



העיריה תודיע לתושב שעליו להסיר את   –מקומות בהם החניה סומנה על ידי תושב/אחר ולא על העיריה   .4
 העיריה תסיר את הסימון ותחייב את הבעליםהסימון בעצמו, במידה ולא הסיר תוךך פרק זמן סביר 

 העבודה.בהוצאה על 
(בהחלטת האגף  לא תסומן המעטפה –במקומות בהם חניה במקום המיועד מהווה הפרעה לתנועה  .5

 .הרלוונטי בעיריה)
את הבעלים להתקין אפשרות לראות  תיבחן האפשרות לחייב –בהקשר לבניה חדשה עם חניות חדשות   .6

מבחוץ שאכן מדובר בחניה פעילה (להציץ). בהקשר לחניות קיימות שאין בהן אפשרות לראות מבחוץ 
ע"מ להחליט אם להסיר  תיבחן האפשרות לחייב אפשור לפקח/עובד עיריה ביקורת שהחניה אכן פעילה

 .סימון מעטפה או להתקין סימון מעטפה

 

לחניה  –רת עם מעטפה, וחניה פרטית שאינה בשימוש  חניה מות –בתמונה   ללא מעטפה ומותרת 
 לציבור.

 
 

 בכבוד רב, 

 ירון גדות, התעוררות

 

 

 

 


