המועצה המקומית קצרין
נהלי חניה בתשלום
בהתאם לסמכויותיהם לפי חוק העזר לקצרין (העמדת הרכב וחנייתו) ,התש"ע  ,0202 -בהתאם לסמכות ראש
המועצה רשות תמרור מקומית ,בהתאם לתקנה  01לתקנות התעבורה ,התשכ"א  ,0690 -בהתאם לחוק הפרשנות,
התשמ"א  ,0610 -ובהתאם לכל דין ,קובעים בזאת מליאת המועצה המקומית קצרין וראש המועצה נהלי חניה
בתשלום לקצרין:
 .0באזורים בתחום השיפוט של קצרין המסומנים בתשריט המצורף לנוהל זה (להלן " -אזורי חניה בתשלום"),
יגבה תשלום עבור חניה במחיר הקבוע בתוספת הראשונה לחוק העזר העירוני לקצרין ,דהינו  ₪ 0לכל שעה או חלק
ממנה ,בימים א'  -ה' בשעות  01:22 - 1:22מדי יום ובימי שישי ובערבי חג בשעות  ,00:22 - 1:22מהן שעתיים
ראשונות ביממה ללא תשלום ,כאשר החיוב בתשלום יחול החל מהשעה השלישית.
 .0תותר חנית כלי רכב בימי חול החל מהשעה  01:22ובשישי ובערבי חג החל מהשעה  00:22וכן במהלך השבת
והחג ,במשך כל היום ,בלא תשלום; בשעות החניה ללא תשלום תותר גם חניה גם בחניה במקומות המסומנים
באדום וצהוב.
 .3תחילת ההסדר ביום  ;0.00.09עד יום  0.00.09ינתנו אזהרות בלבד ,ומיום  0.00.09ירשמו דו"חות חניה
לחונים באזורי החניה בתשלום בלא שהוסדר התשלום.
 .4התשלום ישולם באמצעות ישומון "פנגו" ,ישומון "סלופארק" ,או כל ישומון אחר שיאושר על ידי המחלקה
לשירותים עירוניים במועצה המקומית קצרין מעת לעת (להלן " -תשלום באמצעות ישומון") .בנוסף יותקנו שני
מדחנים האחד ברחבת קניון לב קצרין והשני ברחבת מרכז איתן.
 .0באזור חניה ציבורית בתשלום באזור התעשיה קצרין שמתוחמת בין "גשר גולן" לבין "בראשית" וגובל ברחוב
דרך המים ודרך היין ,כמפורט בתשריט המצורף לנוהל זה ,יהיה רשאי כל המעונין בכך לרכוש מראש שובר ממוחשב
מרוכז של תשלום באמצעות ישומון ,לחניה במחיר חודשי מופחת ,בעלות של  ₪ 022לחודש.
 .9ההנחה תינתן רק עבור רכישת שובר חניה לחודש מלא ,בתשלום חודשי מראש ,אשר ישולם עד היום האחרון
בכל חודש עבור החודש שלאחר מכן ,והתשלום לא יוחזר גם אם נעשה שימוש בחניה למספר כלי רכב קטן יותר או
אם נעשה שימוש בחניה לחלק מן החודש בלבד.
 .7באחריות רוכש השובר הממוחשב המרוכז לודא הצגת סימון הכולל אמצעים למניעת זיופים שיקבע על ידי
מפעילי הישומונים הנכללים בהסדר ולעדכן את מספרי כלי הרכב הנכללים בהסדר; רכב שלא ימצא בו הסימון או
שלא נכלל ברשימת כלי הרכב שנכללים בשובר הממוחשב המרוכז ,מכל סיבה שהיא ,יקנס ככל רכב אחר החונה
ללא תשלום.
 .1מבלי לגרוע מן האמור ,כל עובד באזור התעשייה אשר יהיה מעוניין לחנות בחניה זו ,יעביר את פרטיו באמצעות
מעסיקו למחלקה לשירותים עירוניים ויוכל לחנות בחניה זו בהנחה בלא תשלום; לפטור מתשלום יהא על בעל הרכב
למלא טופס מתאים ולהחתים את מהל מקום העבודה.
 .6באזורי החניה בתשלום יוצבו במקומות המסומנים בתשריט תמרורים המפרטים את שעות החניה וימי החניה
בתשלום ואת אפשרויות התשלום.
 .02כל ההכנסות מדמי החנייה יועברו לטובת פרויקט קהילתי שיוחלט עליו אחת לשנה.
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