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 4891-רכבים נטושים לפי חוק שמירת הניקיון תשמ"ד  גרוטאות נוהל פינוי
 
 

 א. הגדרות
 

 רכב ממונע או רכב הנגרר על ידי רכב אחר או על ידי בהמה וכן מכונה או מתקן הנעים או  -"רכב" .4
 אופן.ותלת  נגררים על ידי רכב או בהמה וכן אופניים                       

 
פורק או שנקבע כרכב באובדן גמור,  רכב אשר אינו ניתן לשימוש מפני שהתיישן, -ת רכב"א"גרוט .2

 וכן
 שלד של רכב או חלקים ממנו.  
 

המקומית להיעזר בשמאי לעניין זה, במידה וישנו ספק אם הרכב ניתן לשימוש או לאו, על הרשות 
 רכב.

 
 לרבות נטישה השראה. -" השלכה" .3

 
 כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו. -"רשות הרבים" .1

 
 ב. הוראות כלליות

 
 ות רכבאאתרים לסילוק גרוט.4
 
 ות רכב, קביעה כאמור יכול שתיעשה אהרשות המקומית תקבע אתרים לסילוק או לריכוז גרוט    3.4   

 במשותף בידי מספר רשויות מקומיות.            
 
 הרשות המקומית תפרסם ברבים הודעה על מקום האתר.    3.2   
 
 

 ג. נוהל פינוי רכבים נטושים
 

ות רכבאסמכות סילוק גרוט.         1  
 

למעט היחיד,ת רכב שהושלכו ברשות הרבים או ברשות רשות מקומית רשאית לסלק גרוטאו       4.4              
או מקום עסקיו של מי שמחזיק בהן כדין. צרובחהמצויות  ותאגרוט                          

 
הרשות תשמש בסמכותה לסילוק גרוטת רכב רק לאחר שדרשה בכתב מבעלה או מהמחזיק בה        2.4              

עשה כן.לפנותה תוך תקופה שקבעה בדרישה והוא לא                           
 
 
 
 

כמו כן, על הרשות להדביק הודעה בדבר כוונתה לסלק את הגרוטה, במקום הנראה לעין,                           
שעות לפחות לפני ביצוע הסילוק. 84                          

 
לא ניתן לזהות את בעלה של גרוטת הרכב, רשאית הרשות לסלקה אם היא נמצאת באותו      4.3            

.ואם ניתן להניח כי בעלה התייאש ממנה מחמת מיעוט שוויהלפחות חודש ימים מקום                        
 

שה כאמור, עלסולקה גרוטת רכב, זכאית הרשות להחזר הוצאותיה ממי שנמסרה לו דרי       4.1           
הרשות להנפיק קבלה או תעודה המפרטת הוצאות אלו.                       
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סמכות סילוק רכב אשר הושאר ברשות הרבים. 2  
 

יתאש, רתקופה העולה על שישים ימיםהושאר רכב ברשות הרבים במקום אחד במשך        2.4          
מהמקום. ותהרשות להורות על גריר                      

 
הרשות תשמש בסמכותה זו רק לאחר שדרשה מבעל הרכב לפנותו תוך תקופה שתקבע       2.2          

בדרישה, ורק לאחר שהודיעה לו כי אם לא יעשה כן בכוונתה לגרור את הרכב ולהעמידו                      
בהודעה. במקום שיפורט                      

 
ההודעה יש להדביק על הרכב במקום הנראה לעין, כמו כן יש לשלוח את ההודעה בדואר את                     
רשום לבעל הרשום של הרכב, אם ניתן לזהותו, לפחות ארבעה עשר ימים לפני הגרירה.                     

 
.עליובמכירת רכב שנגרר או החזרתו ל. 3   

 
מהיום שבו נמסרה לו חודשיים, ובעליו לא בא לקבלו תוך 2נגרר רכב לפי האמור בסעיף        3.4                

, תהא הרשות רשאית למכור את הרכב.2.2הודעה כאמור בסעיף                      
 

ביקש בעל רכב לקבל את רכבו, תהא הרשות זכאית לדרוש החזר כל הוצאותיה בגין גרירת       3.2         
הרכב והחזקתו ותשלום כל קנס בגין עבירה הכרוכה בשימוש באותו רכב.                     

 
, תעמוד תמורת מכירתו לרשות בעל הרכב, בניכוי הסכומים1.1נמכר רכב כאמור בסעיף        3.3         

,1.2המפורטים בסעיף                      
 

.1.2,1.1תעודה המפרטת את ההוצאות כאמור בסעיפים  על הרשות להנפיק קבלה או       3.1         
 

עידוד מסירה לסילוק. 1  
 

שאינו בשימוש, לשלם לבעל רכב אשר ורכבות רכב אסילוק גרוטהרשות רשאית, לשם עידוד        1.4         
               ות, סכום שייקבע על ידה.איביא את רכבו לאתר לסילוק גרוט                   

           
                                 

 

 
 

 בברכה,                             
 

 דוד זיו                                                                                                                                                     
  יועמ"ש העירייה                     

 
 
 


