
 2010-עת )העמדת רכב וחנייתו(, התש"שדרוחוק עזר ל

סעיפים   לפי  סמכותה  סעיף  1העיריות לפקודת    251-ו   250בתוקף  ולפי  התעבורה  77,  פקודת   -)להלן    2לפקודת 
 וק עזר זה:ח שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, מתקינה מועצת עיריית שדרות ובהסכמתהתעבורה(, 

 

 הגדרות 

 -זה  בחוק עזר . 1
סטרי", "לילה", "מדרכה", "מעבר חציה", "צומת", "קו עצירה", "קצין  -"כביש חד  , "כביש", "אוטובוס"
מרכזית"משטרה",   תימרור  מקומית",  "רשות  תימרור  "תמרור""רשות  הפרדה",  "שטח  "שביל",   ,  - 

 תקנות התעבורה(;  -)להלן  19613-, התשכ"ארהובתקנות התעב םכהגדרת
 ; ום העיריה חלק מתח - "אזור"
 כהגדרתה בפקודת התעבורה, הנמצאת בתחום העיריה, לרבות חלק מדרך; - "דרך"

 19704-הודעת התעבורה )קביעת תמרורים(, התש"ל  - "הודעת התעבורה"
 מליאת מועצת העיריה;  - "המועצה"

או כרטיס    כרטיס חניה שהנפיקה העיריה או כרטיס חניה ארצי מטעם המרכז לשלטון מקומי,  -  "כרטיס חניה"
חניה שהופק באמצעות מכשיר מכני או אלקטרוני במקום שבו הוצבו מכשירים מכניים או אלקטרוניים על ידי 
העיריה או כל כרטיס או הסדר או התקן או אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות טכני או מכני או אלקטרוני אחר אשר  

 שך ומועד החניה; יקבע ראש העיריה מזמן לזמן המוצג בכלי רכב ומשמש לסימון מ
זה,   -  "מדחן" חניה  במקום  החניה  משך  את  מודד  ואשר  מוסדר,  חניה  במקום  המותקן  אלקטרוני  מכשיר 

 ותשלום אגרת החניה מבוצע על ידי שלשול מטבעות לתוכו או על ידי כרטיס מגנטי;
 ת התעבורה; בפקוד םכהגדרת - ""רכב עבודה  ,"רכב ציבורי" ,רכב פרטי", "מפקח על התעבורה", "מונית"

 מקום שהחניה בו מותרת לפי כל דין;  - "מקום חניה"
 זה; עזר )א( לחוק 3מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף  - "מקום חניה מוסדר"

 ; שדרותעיריית  -  "עיריה"
 מינהו, בכתב, לפקח, לעניין חוק עזר זה ושאושר כדין; עיריהעובד עיריה שראש ה - "פקח"

לרבות עובד עיריה שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו, לפי ,  ראש עיריית שדרות  -  "ראש העיריה"
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו    17, בהתאם להוראות סעיף  חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ; 51975-וכהונתם( התשל"ה
 ה; כהגדרת "דרך" בפקודת התעבורה, הנמצא בתחום העירי - "רחוב"
 כהגדרתו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;  - "רכב"

חניה"או    "תווית" רכב,   -  "תווית  של  הקדמית  שמשתו  על  להדבקה  ונמסרה,  העיריה  בידי  שהונפקה  תעודה 
 . שלגביו היא הונפקה

 סמכות להסדיר חניית רכב 
ת התמרור המרכזית אחרת  ראש העיריה רשאי, לאחר התייעצות עם קצין משטרה וזולת אם הורתה רשו         . 2

- 
לאסור, להגביל ולהסדיר העמדתו, עצירתו או חנייתו של רכב או סוג מסוים של רכב בתחום  ( 1)

 העיריה או האזור; 
לקבוע אזור כמקום חניה שבו החניה מותרת לסוג מסוים של רכב, לקבוע את הימים, השעות   ( 2)

שמות הרכב  כלי  מספר  ואת  החניה  מותרת  שבהם  אחת והתקופות  ובעונה  בעת  להחנות  ר 
 ;באותו מקום

לקבוע מקום חניה או אזור, או חלק ממנו, כמקום חניה מוסדר שבו מותרת החניה בתשלום  ( 3)
 באמצעות כרטיס חניה;

שנותר מעבר להולכי לקבוע מקום חניה המיועד לחניה על המדרכה או על חלק ממנה, ובלבד   ( 4)
 לפחות. יםמטר 2רגל ברוחב של 

 יה מוסדר בתשלום מקום חנ 
ראש העיריה רשאי, לאחר התייעצות עם קצין משטרה וזולת אם הורתה רשות התימרור המרכזית   )א(  . 3

  1-באמצעות תמרור גאחרת, לקבוע אזור או חלק ממנו כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו  

 
 ; 197דמ"י תשכ"ד,  1
 
 173, עמ'  7דמ"י  2
  1425, התשכ"א עמ' 1128ק"ת  3
 . 738, התש"ל, עמ' 2502ק"ת  4
 . 211עמ'  ,, התשל"ה778ס"ח  5



ד  43-א-ו תמרור  באמצעות  יסומן  הרכב  העמדת  אופן  כאשר  התעבורה  ד  19-להודעת    20-ו/או 
 להודעת התעבורה. 

 , להוסיף עליהם ולגרוע מהם.2ראש העיריה רשאי לשנות מזמן לזמן את המקומות שנקבעו בסעיף  )ב(
חניה  )ג(  במקום  רכב  להחנות  או  להעמיד  מטעמו  שפועל  למי  ירשה  ולא  יחנה  לא  אדם,  יעמיד  לא 

כאמור בתוספת הראשונה   מוסדר, בכל שעה משעות היממה, אלא אם כן שילם אגרת הסדר חניה
 אגרת חניה(.  -)להלן  

להוראות  )ד( בחניה,  הקשור  עניין  בכל  חניה,  במקום  רכב  המעמיד  אדם  יציית  החניה,    הוסדרה 
)ו( לא יחולו על מקום חניה לפי פסקה -; הוראות סעיפים קטנים )ה( והתמרורים המוצבים במקום

 זו.
מיד או להחנות רכב במקום חניה מוסדר יעשה  אדם המעמיד, מחנה או מרשה לאחר מטעמו להע )ה( 

 את כל אלה:
 ;במקוםתמרור העל פי יעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים,  ( 1)
תוקף ויסמן בו, באופן המפורט על פני -יציג מיד עם העמדת הרכב או חנייתו כרטיס חניה בר ( 2)

ושעת תחילת החניה  הכרטיס או על גב הכרטיס, את השנה, החודש, היום בחודש, היום בשבוע
או הזמן שבעבורו שולמה החניה מראש; כרטיס החניה יוצג ברכב מעל לוח השעונים או יוצמד 
באופן  למדרכה,  הקרוב  הרכב  של  הפנימי  בצד  הקדמית,  הדלת  לחלון  או  הקדמית  לשמשה 

הצגת כרטיס חניה לפי -שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בנקל במסומן ובכתוב עליו; אי
תשלום אגרת -ראות חוק עזר זה, מיד עם העמדת או חניית הרכב, תהווה ראיה לכאורה לאיהו

 חניה; 
למקום  ( 3) הנוגע  לחניה,  המיועד  גבי תמרור המוצב בשטח  על  ימלא אחר ההוראות המפורטות 

הנוגע  אחר  עניין  וכל  חניה  בכרטיס  השימוש  החניה,  משך  המותרים,  החניה  זמני  החניה, 
 הוראות החניה(;  -הלן להסדרת החניה )ל

 בכל הנוגע להעמדת הרכב וחנייתו; -אם ישנו במקום  -יציית להוראות הפקח  ( 4)
החניה באמצעות מדחן, תשולם האגרה על ידי שלשול כסף מזומן לגוף המדחן,   תשלום  הוסדר ( 5)

בהתאם להוראות המופיעות על גביו או במידת האפשר, על ידי שימוש בכרטיס חיוב המיועד 
 מדחנים מאותו סוג אשר תמורתו שולמה מראש;ל

כפי תשלום    הוסדר ( 6) שהוא,  סוג  מכל  מכני,  או  אלקטרוני  מכשיר  או  התקן  באמצעות  החניה 
שקבע ראש העיריה, תשולם האגרה, בהתאם להוראות הנקובות בהתקן או במכשיר כאמור 

 ובתעריף הנקוב בהם;
יש )ו( ולא  מוסדר  חניה  במקום  רכב  אדם  יחנה  משך לא  על  העולה  לזמן  כאמור,  במקום  עומד  אירו 

 הזמן המצוין בתמרור.

 כרטיס חניה 
לא ישתמש אדם בכרטיס חניה, אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ובהתאם להוראות המפורטות   )א(  . 4

 על גבי כרטיס החניה או המצורפות אליו.
של כרטיסי החניה אשר אישר  לא ישתמש אדם בכרטיס חניה, אלא אם כן הוא מהסוג ומהצורה   )ב(

 ראש העיריה. 
יעלה על   )ג(  חניה יהא בהתאם למפורט בתמרור המוצב במקום ולא   3משך החניה באמצעות כרטיס 

 שעות; לא יסמן אדם בכרטיס החניה יותר מסימון אחד המורה על משך החניה. 
הותרה   )ד( חניה; אם  לשם תשלום אגרת  חניה אחד  ביותר מכרטיס  ישתמש אדם  החניה במקום  לא 

לשם  אחד  חניה  מכרטיס  ביותר  להשתמש  אדם  רשאי  אחת,  שעה  על  העולה  לזמן  מוסדר  חניה 
 תשלום אגרת החניה, ובלבד שהסימנים שייעשו בכרטיסי החניה יורו על משך זמן חניה רצוף. 

 כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת 
ה בכרטיסי חניה, יובא כרטיס החניה של הגיעה העיריה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכר . 5

לעניין  אותו  יראו  החניה,  כרטיס  העיריה את  העיריה; אישר ראש  ראש  לאישור  מקומית  אותה רשות 
ייעשה בהתאם להוראות חוק עזר  4חוק עזר זה, ככרטיס שאושר כדין כאמור בסעיף   )ב(, והשימוש בו 

 זה.

 
 חניה לתושבי אזור שנקבע כמקום חניה מוסדר 

להחנות את  או מי שמקום עסקו באותו האזור  נקבע אזור כמקום חניה מוסדר, יהא רשאי מי שגר   )א(  . 6
 רכבו במקום חניה מוסדר שבאותו אזור בלי לשלם אגרת חניה.

חניה הפטורה מתשלום אגרת חניה ומשימוש בכרטיס חניה כאמור בסעיף קטן )א( מותרת רק לרכב  )ב(
 אזור.הנושא תווית חניה של אותו 

באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר, רשאי לקבל תווית חניה לאחר או שמקום עסקו  מי שמתגורר   )ג( 
-שהגיש לראש העיריה בקשה בנוסח שבתוספת השניה ולאחר שהמציא לעיריה צילום מרישיון בר

על  המעיד  המבקש  של  זהות  תעודת  וצילום  לו,  מיועדת  המבוקשת  התווית  אשר  הרכב  של  תוקף 



מ שימושומקום  או  בעלותו  להוכחת  שיידרש  אחר  מסמך  וכל  אזור  באותו  ברכב    גורים  הקבוע 
 .או מקום עסקו שברשותו ומען מגוריו

 לאדם כאמור בסעיף קטן )ג(, לא תינתן יותר מתווית חניה אחת לרכב אחד.  )ד(
שהחניה   )ה(  המקום  באותו  חניה  אגרת  מתשלום  פטור  רכב  שאותו  לכך  ראיה  תשמש  חניה  בו תווית 

 מותרת לתושבי הרחוב או האזור הכלול באותה תווית.
 שימוש בתווית חניה הוא ייחודי לרכב שמספרו מצוין בה, ואינו ניתן לשימוש לרכב אחר. )ו(
 מי שקיבל תווית חניה אינו רשאי להעבירה לאחר.  )ז(
 זכות השימוש בתווית חניה תפקע מאליה בהתקיים אחד מאלה:  )ח( 

 ניה לאחר; העברת תווית הח ( 1)
 העברת הרכב, לרבות מכירתו, לאחר;  ( 2)
 ; או מקום העסק העתקת מקום המגורים (3) 
 הפרטים שבהסתמך עליהם ניתנה תווית החניה, חדלו מלהתקיים כולם או מקצתם. ( 4)

אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן )ח(, יודיע אדם, אשר בידו תווית חניה, לראש העיריה   )ט(
 מים מיום קרות המקרה, ויחזיר את תווית החניה לראש העיריה. י 7בתוך 

 תווית חניה תודבק על השמשה הקדמית של הרכב, בצד ימין, בפינה העליונה.  )י(
יאוחר מיום   )יא( לא  ובכל מקרה  יהא לתקופה שנרשמה בה,  בדצמבר של שנת   31תוקף תווית החניה 

 נתינתה.
)ג(, או    בלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת )יב( פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן 

שימוש בתווית חניה שלא בהתאם להוראה מהוראות סעיפים קטנים )ז( עד )יא( מהווים עבירה על 
 הוראות חוק עזר זה.

 איסור חניה 
בו   לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב בדרך במקום שהחניה )א(  . 7

 , והאיסור מסומן בתמרור. 2נאסרה לפי סעיף 
לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב בדרך במקום שבו החניה   )ב(

 אסורה על פי תקנות התעבורה, או על פי תמרור שהוצב כדין.
ל )ג(  )א( רשאי אדם להעמיד, להחנות או להרשות לאחר  לזמן על אף האמור בסעיף קטן  העמיד רכב 

 הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת. 
לא יעצור אדם רכב, לא יעמידהו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד באופן שיש בו כדי להפריע או לעכב  )ד(

 את התנועה או שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך.
ר )ה(  אדם  יעצור  לעצור,  לא  מטעמו  לאחר  ירשה  ולא  עומד  ישאירנו  לא  יחנהו,  לא  יעמידהו,  לא  כב, 

מניעת  לשם  להלן, אלא  חלק ממנו באחד המקומות המפורטים  או  כולו  רכב  להחנות  או  להעמיד 
תאונה או לשם מילוי אחר הוראה מהוראות חוק עזר זה או תקנות התעבורה או אם סומן בתמרור  

 אחרת, ואלה המקומות:
חד ( 1) הוא  הכביש  כן  אם  אלא  הדרך,  של  שמאל  לעניין -בצד  הנסיעה;  לכיוון  בניגוד  או  סטרי, 

 סטרי, כביש שהוא חלק מדרך המחולק על ידי שטח הפרדה; -פסקה זו לא יראו כביש כחד
 על שביל אופניים המסומן בתמרור; ( 2)
זה, ובלבד שנותר מעבר על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב וחנייתו לפי חוק עזר   ( 3)

 לפחות.  יםמטר 2ברוחב של  להולכי רגל
 בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו;  ( 4)
 במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים והורדתם;  ( 5)
על  ( 6) או  המדרכה  על  בסימון  מסומן  התחום  כאשר  )הידרנט(,  כיבוי  מברז  מטרים  שני  בתחום 

 או על שניהם כפי שקבעה רשות התימרור המרכזית; שולי הכביש
 בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים לפניו;  ( 7)
 בתחום שנים עשר מטרים לפני קו עצירה;  ( 8)
עשרים מטרים  ( 9) ובתחום  ברזל  של מפגש מסילת  ביותר  הקרוב  מהפס  עשרים מטרים  בתחום 

 אחרי המפגש; 
שבו ( 10) הדרך,  שולי  לרבות  הפרדה   בכביש,  בקו  המסומן  בלבד  אחד  נתיב  הנסיעה  בכיוון  קיים 

 רצוף; 
 בצד רכב אחר העומד או חונה בצידה של דרך;  ( 11)
 על גשר או בתוך מנהרה;  ( 12)
ובאין סימון כאמור   ( 13) על פני כביש,  ידי סימון  על  בתוך   -בתחום תחנת אוטובוסים, המוגדרת 

ו אוטובוסים"  "תחנת  תמרור  לפני  מטרים  הדרך; עשרים  צדי  בשני  אחריו,  מטרים  עשרים 
ממול  או  הכביש  פני  על  לסימון  שממול  הדרך  בצד  רכב  להחנות  או  להעמיד  שמותר  ובלבד 

 לתמרור, אם רוחבו של הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטרים או יותר;
 בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית; ( 14)
 אם כן תמרור מורה אחרת; בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, אלא ( 15)



הורדת  ( 16) לשם  לעצירה  פרט  סומן,  או  שהוצב  בתמרור  המסומנת  מוניות  תחנת  תחום  בתוך 
 נוסעים; 

 ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, אלא לשם העלאת חיילים והורדתם;  ( 17)
 משותק רגליים.-המסמן מקום חניה לרכב נכה 43-ליד תמרור ג ( 18)

 גרירת רכב 
רכב העומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או  ( )א . 8

בטיחותה, או שלדעת פקח דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור, 
ומקבל הוראה כאמור, חייב   רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה להרחיקו או לגררו

 אחריה למלא
לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחרי הוראת הפקח כאמור, או אינו נמצא במקום, רשאי  )ב(

גורר   -הפקח, בין בעצמו ובין על ידי מי שאישר אותו ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל )להלן  
שים מורשה( להרחיק את הרכב, לגררו ולאחסנו ובלבד שינקוט את אמצעי הזהירות הסבירים הדרו

 כדי להבטיח את בטיחות הרכב.
בעל רכב הרשום ברישיון הרכב, ישלם את האגרות שנקבעו בתוספת השלישית בעד הרחקת הרכב,  )ג( 

 זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו. , גרירתו ואחסנתו
ו  )ד( יוחזר  )ג(, לא  לא ישוחרר מאחסונו רכב שאגרה או תשלום מוטלים על בעליו כאמור בסעיף קטן 

 אלא אם כן שולמה האגרה או התשלום. 
ראש העיריה באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל יקבע את הגורר המורשה לגרירה,   )ה( 

בסעיף   כמובנם  מורשים,  גוררים  רשימת  מבין  רכב  של  והשחרור  לפקודת  5)א()77האחסנה   )
 התעבורה. 

העיר )ו( לעניין  יהראש  פקח  למנות  הנוספים   רשאי  האישורים  את  יקבל  שהפקח  ובלבד  זה  סעיף 
 הנדרשים על פי כל דין. 

 רכב שנתקלקל 
הנסיעה,    ךלא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד רכב שנתקלקל קלקול המונע את המש )א(  . 9

 אלא אם כן ביצע את כל הפעולות כמפורט להלן: 
 של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב;העמיד את הרכב סמוך ככל האפשר לשפה הימנית  ( 1)
 לפחות.  יםמטר 100הציב משולש אזהרה שיהיה נראה לעיני נהג רכב הבא מאחור ממרחק של  ( 2)

 -לא יעמיד אדם רכב כאמור בסעיף קטן )א( אלא  )ב(
 לשם ביצוע תיקונים הכרחיים שיש לעשותם במקום כדי להביא את הרכב ליכולת נסיעה;  ( 1)
אר ( 2) חניה  כאמור כמקום  יועבר  או  יתוקן  שהרכב  ובלבד  תיקונו,  למקום  הרכב  שיועבר  עד  עי 

 בלא דיחוי ולא יאוחר משעתיים לאחר העמדתו.

 מונית 
עד    57-ב  )א( אזור שנקבע כתחנת מוניות או כמקום להורדת והעלאת נוסעים במונית, יסומן בתמרורים . 10

 בהתאמה.  59-ב
החנות רכב או מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות, לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר מטעמו ל )ב(

 היתר( ובהתאם לתנאי ההיתר. -אלא לפי היתר מאת ראש העיריה )להלן  
לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות מונית ברחוב לזמן העולה על   )ג( 

 זר זה והוראות כל דין.הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא בהתאם להוראות חוק ע
מבקש היתר יגיש בקשה לראש העיריה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו, וכן   )ד(

 לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 בקשה להיתר תהא ערוכה בטופס שיקבע ראש העיריה.  )ה( 
הבק )ו( הגשת  בעת  לעיריה,  ישלם  ההיתר  לכל מבקש  הרביעית,  בתוספת  כאמור  אגרה  להיתר,  שה 

 מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר.
 ההיתר טעון הסכמת המפקח על התעבורה.  )ז(
 בדצמבר של שנת נתינתו. 31תוקפו של היתר יפוג ביום  )ח( 
 נהג מונית שלגביה ניתן היתר, יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני שוטר או פקח, לפי דרישתו. )ט(

 וטובוס א 
לא יעמיד אדם ולא יחנה אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר בדרך, אף במקום שבו מותר  . 11

 להעמיד רכב או להחנותו, אלא אם כן תמרור מורה אחרת. 

 טון  10  רכב שמשקלו עולה על החניית  
טון, אלא במגרש חניה   10רכב שמשקלו מעל  בלילה  א יחנה אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להחנות  ל   )א(   . 12

 . עיריהשהחניה בו הוסדרה לרכב כאמור, לפי קביעת ראש ה
בסה )ב( כאמור  רכב  העמדת  על  )א(איסור  קטן  ב  עיף  בתמרור  לעיר  בכניסות  ומאחוריו   30  -יסומן 

 . 31 -בתמרור ב



 . 43-יסומן בתמרור א עיף קטן )ב( ועד אליו מתייחס האיסור על העמדת הרכב כאמור בסהמ )ג(  

 ייחוד מקום חניה לרכב נכה 
ראש העיריה רשאי לייחד מקום חניה לרכב של אדם נכה; מקום החניה לנכה יוגדר על ידי תמרור   )א(  . 13

      שבו יצוין מספר הרישוי של אותו רכב. 44-, ולצידם יוצב תמרור א19-ד  -, ו43-ג
 

או      )ב( להעמיד  לאחר מטעמו  ירשה  ולא  יחנה  לא  אדם,  יעמיד  שיוחד   לא  חניה  רכב במקום  להחנות 
לרכב של אדם נכה, אלא אם כן הרכב שהוחנה הוא רכב שחנייתו הותרה במקום כאמור ובהתאם 

 להוראות סעיף קטן )א(. 

 סמכויות 
 ראש העיריה ימנה פקחים לאכיפת הוראות חוק עזר זה.   )א( . 14

 אכיפת הוראות חוק עזר זה. לשםלא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו  (ב)
 אדם המעמיד רכב ברחוב יציית להוראות הפקח בכל הנוגע להעמדת רכב וחנייתו. ( ג)

 אחריות בעל הרכב 
נמצא רכב עומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חוק עזר זה, רואים את בעל הרכב או מחזיקו כאילו  . 15

אותה שעה או שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו, הוא נהג ברכב אותה שעה, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב  
 בלי הסכמתו ושלא כדין.

 

 הצמדה למדד 
ב . 16 יעודכנו  והרביעית,  והשלישית  )להלן    1-הסכומים שנקבעו בתוספת הראשונה  שנה  בכל  יום    -בינואר 

מת העדכון(, שלאחר פרסום חוק עזר זה, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון, לעו
 המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו. 

 ביטול 
 בטל. - 19676-חוק עזר לשדרות )העמדת רכב וחנייתו(, התשכ"ז  . 17

 
 

 תוספת ראשונה

 ( 4-ו  3)סעיפים 

 אגרת חניה
 
שיעור האגרה    

 בשקלים חדשים 
 1.5 אגרת חניה במקום חניה מוסדר בתשלום באמצעות כרטיס חניה, לכל  . 1

  יה או חלק ממנהשעת חנ 
 1.5 אגרת חניה במקום חניה מוסדר בתשלום באמצעות מדחן, לכל שעת . 2

  חניה או חלק ממנה 

 תוספת שניה 

 ( 6)סעיף 

 בקשה למתן תווית חניה
 

  מיותר(/עסקי )מחק את ה  אני החתום מטה, ................................ ת"ז .............................., אשר מען מגורי
רכב    שדרות  בעיר   ברשותי  ואשר   ............................... מס'   .................................................... רחוב  הוא 

המפורטים  הפרטים  כל  כי  בזאת  מצהיר   ................................... רישוי  מס'   ................................ מסוג 
 זו נכונים.בבקשה 

 
 . 2010-"ע )העמדת רכב וחנייתו(, התש לשדרות)ג( לחוק עזר 6אבקש לקבל תווית חניה לפי סעיף 

 
אני   כן  זו,  בקשה  גב  על  וכמובהר  האמור  העזר  חוק  להוראות  בהתאם  החניה  בתווית  להשתמש  מתחייב  אני 

 ימים מהמועד שהתקיים אחד מאלה: 7מתחייב להודיע לעיריה, בתוך 

 
 . 2667תשכ"ז, עמ' ה 2060ק"ת  6



 החניה הועברה לאחר; תווית  ( 1)
 העברת הרכב לרבות מכירתו לאחר; ( 2)
 הועתק מקום מגורי; (3) 
 הפרטים אשר בהסתמך עליהם ניתנה תווית החניה, חדלו מלהתקיים, כולם או מקצתם. ( 4)

 
חתימה    תאריך ........................................................ 

............................... ...................... 

 

 תוספת שלישית 

 ( 8)סעיף 

 אגרת הרחקת רכב, גרירתו, אחסנתו ושחרורו
 
שיעור האגרה   

 בשקלים חדשים 
 150 אגרת הרחקת רכב, גרירתו, אחסנתו ושחרורו

 

 תוספת רביעית

 ( 10)סעיף 

 אגרת חניה למונית
 
שיעור האגרה   

 בשקלים חדשים 
 100 לדצמבר  31-בינואר ומסתיימת ב 1-לה באגרת חניה לכל מונית לשנה המתחי

  או חלק ממנה
 50 אגרת חניה לכל מונית מקום שבו ניתן ההיתר לתקופה המתחילה ביולי 

  בדצמבר, או לכל חלק ממנה 31-ומסתיימת ב
 

 

 

 דוד בוסקילה 

 שדרותראש עיריית 

 

 אני מסכים.           אני מסכים.

 ישראל כ"ץ                     אלי ישי       

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים       שר הפנים     

 
 

 ב' בתמוז, התש"ע 
 2010בפברואר,  14
 

 ( 8-22)חמ 


