נוהל חניית רכבים בשטח המכללה
כללי
מטרת נוהל זה להסדיר את כללי חניית הרכבים ברחבי הקמפוס ,ואופן אכיפתם.
הנחיות חנייה:
 .1החנייה תיעשה במגרשי החנייה המוסדרים בלבד ,בהתאם לסימון ובצורה שכלי הרכב החונה
לא יחסום כלי רכב חונה אחר ,או מעבר למקום חנייה אחר.
 .2למעט סטודנטים שקיבלו היתר חנייה מיוחד בהתאם להוראות "נוהל חניה במכללה האקדמית
אחוה עקב מוגבלות או נסיבות רפואיות חריגות" ,כלל הסטודנטים במכללה יחנו את רכבם
בחניון הסטודנטים.
 .3מקומות בקמפוס האסורים לחנייה:
חנייה במקום המיועד לחניית נכים.
חנייה במקום המיועד לריקון מכולות /פחי אשפה.
חנייה בשפת מדרכה המסומנת אדום-לבן או אדום צהוב.
חנייה על מעבר חצייה  ,מדרכות ,מדשאות או בין הקרוואנים.
חנייה לפריקה וטעינה לספקים.
חניית כוחות הביטחון וההצלה.
חנייה כנגד כל מחסום או שילוט שיוצב ע"י הנהלת המכללה.
חנייה שמנוגדת להגדרת אזור החנייה המסומן ו/או חוסמת את מעבר הרכבים.
 .4הפעלת סנקציות על החונים בניגוד להנחיות:
א .החונים בשטח המכללה מחויבים לעמוד בדרישות הנהלת המכללה ולהישמע להוראות
עובדי מחלקת תפעול האמונים על אכיפת סדרי החנייה.
ב .במקרה ובעל רכב יחנה בניגוד להוראות נוהל זה ו /או יפעל בניגוד להנחיות עובדי מחלקת
תפעול האמונים על יישום הנוהל ,המכללה תהא רשאית להפעיל כנגדו ו  /או כנגד הרכב
סנקציות כמפורט להלן:
 בגין הפרה ראשונה של הוראות נוהל זה תודבק מדבקה 'החנייה אסורה' ,על שמשת
הרכב.
 בגין הפרה שנייה של הוראות נוהל זה יוטלו על בעל הרכב דמי טיפול בסך ₪ 150
שיחויבו על ידי מדור שכר לימוד.
 בגין הפרה שלישית של הוראות נוהל זה יוטלו על בעל הרכב דמי טיפול בסך ₪ 300
שיחויבו על ידי מדור שכר לימוד.
 המפר הוראות נוהל זה בפעם הרביעית ,יעמוד בפני ועדת משמעת.
ג .המכללה שומרת לעצמה את הזכות להטיל על מפרי הנוהל סנקציות אחרות כפי שיתפרסמו
מעת לעת.
להלן דרכי ההתקשרות למענה לכל סוגיה הנוגעת לחנייה:
בשעות  ,8:00-16:00אילנה ענקי ,מזכירת מחלקת תפעולIlana_A@ACHVA.AC.IL 08-8588043:
בשעות  , 16:00-22:00אב בית תורן ,טל'. 08-8505291 :
ד"ר אתי גרובגלד ,מנכ"לית
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