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הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של  חבר הכנסת		זאב בילסקי		
					פ/3356/18			

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תשלום בעד חניה במוסד רפואי), התשע"א–2011

תיקון סעיף 70ב1
1.
בפקודת התעבורה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173., בסעיף 70ב1, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:


"(ב1)
(1)	מפעיל חניון המיועד לשמש את הבאים למוסד רפואי, לא יגבה דמי חניה בחניון בסכום העולה על –




(א)	חמישה עשר שקלים חדשים ליום – אם לנוהג הרכב ניתן אישור מהמוסד הרפואי, לפיו הוא ביקר בו ביום החניה;




(ב)	עשרה שקלים חדשים ליום – אם לנוהג הרכב ניתן אישור מהמוסד הרפואי, לפיו הוא ביקר קרוב משפחה המאושפז במוסד הרפואי במשך למעלה משלושה ימים;




(ג)	שבעה שקלים חדשים ליום – אם לנוהג הרכב ניתן אישור מהמוסד הרפואי, לפיו הוא ביקר קרוב משפחה המאושפז במוסד הרפואי במשך למעלה מעשרה ימים.



(2)	הוראות פסקה (1)(ב) ו-(ג) יחולו על חניית רכב אחד בלבד ביום, עבור כל מאושפז.



(3)	מי ששילם למפעיל חניון תשלום יומי כאמור בפסקה (1), רשאי להיכנס ולצאת מהחניון באותו יום ללא הגבלה, ובלבד שהכניסה והיציאה ייעשו עם כלי הרכב שאיתו נכנס לחניון לראשונה.



(4)	לעניין סעיף קטן זה, "מוסד רפואי" – כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940 ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.."









דברי הסבר

כיום בכניסה לבתי החולים נאלצים המבקרים לשלם סכומים גבוהים, לעתים מאות שקלים מדי יום, עבור החנייה במתחם בית החולים. הצעת החוק באה להגביל את התשלום שמשלמים בעלי הרכב בכניסה לבית החולים.
על פי הצעת החוק, חניוני בתי החולים לא יגבו סכום הגבוה מחמישה עשר שקלים חדשים ליום, ממי שקיבל אישור מהמוסד הרפואי כי הוא ביקר בו ביום החניה. בנוסף, תשלום עבור החניה יוכל לשמש את נוהג הרכב כתשלום לכל היום והוא יוכל להיכנס ולצאת מהחנייה כמה פעמים שירצה באותו יום בלא שייאלץ לשלם בכל פעם מחדש, ובלבד שהוא נכנס ויוצא מהחניון עם כלי הרכב שאיתו נכנס לחניון לראשונה.
בנוסף מוצע, כי מי שמבקר קרוב משפחה המאושפז במוסד הרפואי במשך למעלה משלושה ימים או עשרה ימים יהא זכאי לשלם סכומים מופחתים במפורט בהצעה, בחנייה ברכב אחד ביום בלבד.
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