חוק עזר לחיפה (אזור מופחת פליטות מזהמות מתחבורה)(אוויר נקי)(הוראת שעה) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותה לפני סעיף  250ו 251-לפקודת העיריות 1ולפי סעיף 77ב(א) לפקודת התעבורה,2
ולאחר התייעצות שקוימה עם המפקח הארצי על התעבורה ועם קצין משטרה ועם נציג שר הביטחון
מתקינה מועצת עיריית חיפה חוק עזר זה.
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הגדרות

1

בחוק עזר זה:
"אוטובוס"

כהגדרתו בתקנות התעבורה;

"אזור אוויר נקי":

השטח המסומן והצבוע בירוק במפה בקנה מידה
 1:12,500המהווה חלק מהתכנית ושהכניסה אליו סומנה
בתמרור שהותקן בהתאם להודעת התעבורה קביעת לוח
התמרורים ,התשע"א;32010-

"הסדר תנועה"

כהגדרתו בתקנות התעבורה ;

"מכון רישוי"

תחנת בדיקה שאישרה רשות הרישוי לפי תקנה 273
לתקנות התעבורה,

"מסנן חלקיקים"

מתקן לסינון חלקיקים נשימים ממנוע דיזל ,המפחית 98
אחוזים ממספר החלקיקים הנשימים הנפלטים מהרכב,
ושהותקן בהתאם לנוהל  026/16בנושא "דרישות חובה
להתקנת מסנני חלקיקים כאמצעי קצה ייעודיים
להפחתת זיהום אוויר בכלי-רכב המונעים באמצעות
דיזל" של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים על
עדכוניו מזמן לזמן;

"סוג רכב"

לפי החלוקה לסוגי רכבים הקבועה בתקנה 271א לתקנות
התעבורה;

"העיריה"

עיריית חיפה

הפקודה

פקודת התעבורה

"ראש העירייה"

ראש עיריית חיפה;

"רכב מזהם"

רכב שמותקן בו מנוע דיזל מסוג רכב המפורט בטור
הימני בטבלה שבתוספת ,כפי שמופיע ברישיון הרכב,
אשר שנת הרישום שלו במשרד הרישוי כפי שהיא מופיעה

דיני מדינת ישראל (נוסח חדש)  ,8עמ' 197
2
דיני מדינת ישראל (נוסח חדש)  ,7עמ' 173
3
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ברישיון האמור היא עד השנה המפורטת לאותו סוג רכב,
בטור השמאלי בטבלה האמורה ,ולמעט רכב כאמור
שהותקן בו מסנן חלקיקים;
"התכנית

"תקנות התעבורה"

"תכנית אזור מופחת פליטות מזהמות מתחבורה בחיפה
("אזור אוויר נקי חיפה")" ,שאושרה במועצת עירית
חיפה בט"ז באלול התשע"ו (  19בספטמבר  )2016לפי
לסעיף 77א לפקודה ,ותוקפה עד י"ב בתשרי התשפ"ב (19
בספטמבר  )2021אשר הופקדה במשרד מהנדס העיר
חיפה ופורסמה באתר האינטרנט של עירית חיפה;
תקנות התעבורה ,התשכ"א–;1961

4

איסור כניסת רכב
מזהם לאזור אוויר
נקי

.2

לא ינהג אדם ברכב מזהם ולא יחנה אותו באזור אוויר
נקי.

איסור כניסת רכב
מזהם בניגוד
להסדר תנועה

.3

לא ינהג אדם רכב מזהם באזור אוויר נקי ,בניגוד לקבוע
בהסדר תנועה שנקבע מכוח סעיף 77ב(ג) לפקודה.

תעודה
התקנת
חלקיקים

בדבר .4
מסנן

(א)

נוהג ברכב שהותקן בו מסנן חלקיקים באזור אוויר נקי,
יחזיק תעודה ממכון רישוי המעידה על התקנת המסנן
כאמור.

(ב)

לא הציג הנוהג ברכב תעודה כאמור בסעיף קטן (א),
רואים את הרכב כאילו לא הותקן בו מסנן חלקיקים.

תוקף

.5

תוקפו של חוק עזר זה עד תום תקופת תוקפה של
התכנית

תחי
לה

.6

תחילתו של חוק עזר זה שלושים יום מיום פרסומו

הוראות מעבר

.7

4

(א)

בתקופה שמיום תחילתו של חוק עזר זה עד י"ג בטבת
התשע"ח ( 31בדצמבר  ,)2017לא יחולו הוראות סעיף 2
על אוטובוס הפועל מכוח רישיון קו כמשמעותו בתקנה
 386לתקנות התעבורה.

(ב)

בתקופה שמיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018עד
כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר  )2018לא יחולו הוראות
סעיף  2על אוטובוס הפועל מכוח רישיון קו כמשמעותו
בתקנה  386לתקנות התעבורה בקטע מתוך אזור אוויר
נקי המשמש כציר הכניסה למרכזית חוף הכרמל.

(ג)

בתקופה שמיום תחילתו של חוק עזר זה עד ליום כ"ג
בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר  )2018לא יחולו הוראות
סעיף  2לגבי רכב מזהם מסוג רכב  N1או מסוג רכב M1
בסיווג משנה מונית ,או מסוג רכב  M2שמשקלו הכולל
המותר עד  3.5טון.
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