
 
 

, )העמדת רכב וחנייתו(חוק עזר לנצרת עילית 
 1 2004 –ה "התשס

 

 

ובהסכמת ,  לפקודת התעבורה77וסעיף ,  לפקודת העירות251 - ו250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 :מתקינה בזאת מועצת עיריית נצרת עילית חוק עזר זה, שר הפנים ושר התחבורה

 
 הגדרות.   1
 

 -        בחוק עזר זה 
 

 ,"צומת", "נתמך", "מעבר חציה", "כביש חדש סטרי", "כביש", "ברור", "גורר", "אוטובוס    "     
 ,כהגדרתם בתקנות התעבורה  -" תמרור", "תומך", "רשות תימרור מקומית", "קו  עצירה         "

 ;) תקנות התעבורה–להלן  (1961 –א "        התשכ
 

 ;מדרכה או חלק ממדרכה, חוברחוב או קטע מר תוברל - "רוזא"        
 

 בין בזכותו הוא , אדם המקבל  או הזכאי לקבל הכנסה ממקום או מחלק ממנו תוברל - "לעב"        
 ות בולר, על הרשום של המקום ובין שאיננו הבעל הרשוםבה אוהשבין ,         ובין כבא כח או כנאמן

 ;        מחזיק
 

 ;התנועה במשטרת ישראל קתלח מאש רכך בידישר לואש ימ - "ורשהגורר מ"        
 

 ;1970 –ל "התש, )קביעת תמרורים(התעבורה  תעדוה - "התעבורה תעדוה"        
 

 1965 –ה "התשכ,  והבניהןונכתה ניה שניתן לפי חוקב רתיה - "ניהב רתיה"       
 ;) חוק התכנון–להלן        (

 
 ;1997 -ז "התשנ,  הובלהתו בחוק שירותירדגהכ – "סוכןמ רמוח"       

 
 , ניה ומועדהחה ךשמ המשמש לסימון,  נייר או כרטיס מכל חומר אחרסיטרכ – "חניה סיטרכ"        

 או ,        אשר העירייה הכינה והנפיקה או אשר הוכן והונפק בהתאם להוראות העירייה ובאישורה
 יס טאו כר,  העירייה או מי מטעמה       שהונפק באמצעות מכשיר אלקטרוני או מתקן אחר שהציבה

 ; הנמכר לציבור-לפקודת התעבורה ) ב(ב70       חנייה ארצי כמשמעותו בסעיף 
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 צף ובין שאיננו מרוצף או שהוא ובין שהוא מר, ל רג י למעבר הולכמשהמש םוקמ – "הכרדמ    "

 ;    סלול
 

 ;הגדרתה בפקודת התעבורהכ – "מונית"    
 

 ; העירייהתצעומ – "הצעומ"    
 

 ;על או בכל אופן אחרבו כנמחזיק למעשה במקום או בחלק ממה םדא – "קיזחמ"     
 

  מפקד המשטרה הממונה על המרחב שבו מצוי השטח המוניציפלי של – "מפקד המשטרה     "
 כולן או , לרבות אדם שמפקד המשטרה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,       העיריה

 ;    מקצתן  
 

  מקום שהחניה מותרת בו לפי כל דין או מקום שהותרה בו חניה רכב לפי – "מקום חנייה      "
 ;  או מקום שנקבע כמקום המיועד לחניה לפי החלטת רשות רישוי או ביתר בניה2      סעיף 

 
 ;)א(3ניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף ח םוקמ - "ניה מוסדרח םוקמ"      

 
 ; חוק עזר זהן כפקח לעניימשאש העירייה מינה בכתב לשרש  םדא - "ןרדס"      

 
 ;רת עיליתצעירית נ - " הייריע"      

 
 ;אש העירייה מינה בכתב לשמש כפקח לעניין חוק עזר זהרש  םדא - "חקפ"      

 
 כולן    , ק עזר זה את סמכויותיו לפי חווילאדם שראש העירייה העביר א תוברל - "ירייהעה שאר"      

 ;      או מקצתן
  

 ;לרבות חלק ממנה, כהגדרתה בפקודת התעבורה והנמצאת בתחום העירייה ךרד - "בורח"      
 

 ;מעט אופנייםל, רהוהגדרתו בפקודת התעבכ – "בכר"      
 

 ,יםאו רשות רישוי לפי חוק רישוי עסק,  מוסד תכנון כהגדרתו בחוק התכנון– "רשות רישוי"      
 .1968 –ח "      התשכ
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 סמכות להסדיר חניית רכב.   2
 
  רידסהלולהגביל , לאסור,  תמרור רשאית לאחר התייעצות עם קצין המשטרהשותר)   א      (  

 וכן לקבוע אזור ,                 העמדת רכב או סוג מסוים של רכב בתחום העירייה כולה או באזור
 לקבוע את , ה לרכב מסוים או לסוג מסוים של רכב בלבדיהחנ כמקום חניה  בו מותרת                

 לי הרכב שמותר להחנות   פר כניה ואת מסהחהשעות  והתקופות שבהם מותרת ,                 הימים
 .                בעת ובעונה אחת באותו מקום

 
  התעבורה ועם מפקד    ליעצות עם המפקח עלאחר התי,  תמרור מקומית רשאיתתורש  )  ב     (  

  כמיועד לחניה על המדרכה או על חלק ממנה ובלבד  ברחובלקבוע חלק ממדרכה ,     המשטרה
 .ים    שניתן באותה מדרכה מעבר סביר להלכי רגל ולעגלות ילד

 
 מקום חניה מוסדר.   3            
 

 סדיר את החניה בו על ידי סדרן הלו רדסור כמקום חניה מוהעירייה רשאי לקבוע אז שא ר)  א(             
 .סי חניה או מכשירים אלקטרוניים או אחריםי                     או  פקח או באמצעות כרט

  
 חייב אדם המעמיד רכב להעמידו במקום ,  על ידי סדרןב רכלם בו הוסדרה חניה שוקמב  ) ב(             

 רבות בעניין תשלום אגרת  ל,יה הקשור בחניןחניה  ולציית להוראות הסדרן בכל עני                     ה
 .ה                     הסדר החניה  כאמור בתוספת השני

 
 ,  רשאי ראש העירייה לסמנו בתמרור בהתאם להודעת  התעבורה,  מקום חניה מוסדרעבקנ)   ג(            

 .מיועד לכך על פי פקודת התעבורהה חרא                   או בתמרור 
 

 חייב אדם המעמיד רכב במקום חנייה, ייהרה החניה של רכב באמצעות כרטיסי חנדסוה)   ד(           
  -                   מוסדר 

 
  אם -המסומנים בקווי צבע או באופן    אחר , ו בתוך אחד מהשטחים הפנוייםדימעהל)   1                   (

 ;                         ישנם  שטחים מסומנים  
 

 חלון            ללשמשה הקדמית או, כרטיס חניה בר תוקף,  מיד עם העמדת הרכבדימצהל)   2                   (
  תוולנהבהתאם להוראות , בצד הפנימי הקרוב למדרכה,                            הדלת הקדמית של הרכב

  הנחוצים להגדרת מועד םכאשר בכרטיס החנייה מופיעים כל הפרטי,                  לכרטיס החנייה          
 ס החניה יוצמד כך שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל יכרט ;                           החניה ואורך זמן החניה

 ;                           להבחין בפרטים המופיעים בכרטיס החניה
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 ו על גבי הכריכה א, הינחהולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס  תייצל )  3                                (
  גבי דף הוראות שיימסר לקונה בתחנה ל                     הצמודה לאוגדן של כרטיסי החניה או ע

 המתקן המיועד לכך או על גבי שלטים בכל הנוגע או על גבי , ניהחסי י                     לממכר כרט
 וכל     , אופן השימוש  בכרטיס החניה, הינחמשך ה, תריםמו                     למקום החניה זמני החניה ה

 ;ניהח הרתסדה                     עניין אחר הנוגע ל
 

 .יתויחנובכל הנוגע להעמדת הרכב , םאם ישנו במקו, רןדלהוראות הפקח  או ס תייצל)   4             (
 

  יהיה משך החנייה בהתאם, דרה החנייה באמצעות מכשירים אלקטרוניים או אחריםסהו)   ה(     
 ותשלום האגרה יבוצע בהתאם להוראות שיצוינו              , אמור במכשיר או בתמרור המוצב במקוםל            

 . שנקבע בתוספת השנייה            על גבי המכשיר ובשיעור
 

 חייב אדם המעמיד רכב באותו , סימנים וכיוצא באלה, הותקנו במקום חניה מוסדר שלטים)   ו(     
             מקום חניה מוסדר להעמידו בתום אחד מהשטחים הפנויים המסומנים לשם כך בהתאם 

 .בסימנים וכיוצא באלה,             להוראות הכתובות בשלטים
 

        
 חניית תושבי אזור במקום חניה מוסדר .  4       

 
 זור החונים במקום החניה המוסדר אגרת     אישלמו תושבי ה, רדמוס נקבע אזור כמקום חניה)   א                (

 ואולם ראש העירייה רשאי ;  לתוספת השנייה5 טרפבשיעור מופחת כמפורט ב הי             הסדר חני
 מתשלום האגרה ,                לפטור תושבי אזור כאמור החונים במקום חנייה מוסדר באזור מגוריהם         

 .             ומהשימוש בכרטיס חנייה
    

 שר עליה צוין     אה ויהנושא תווית שאישר ראש העירי יחולו רק על רכב) א(הוראות סעיף קטן  )   ב                (
 ו מותרת  במען המגורים של בעל הרכב או של המשתמש הקבוע ברכב והאזור, פר הרכב             מס

 ").תווית "-להלן ( הרכב הגר באותו אזור לבעל             החניה 
 

 רשאי לקבל תווית לאחר שיגיש לראש , ורר באזור שנקבע כמקום חנייה מוסדרגתשמ ימ )    ג    (
 וכל ,  ה ולאחר שימציא רשיון רכב ותעודת זהותנאשורבקשה בנוסח שבתוספת ה                        העירייה 

 רכב שברשותו ולהוכחות ב עכותו לשימוש קבולזלהוכחת בעלותו על הרכב או ,              מסמך אחר
 :לעניין סעיף קטן זה יחולו ההוראות האלה;              מען מגוריו

 
 אלא אותו רכב בלבד ואם  או אדם כאילו הוא בעליו של רכב אם אין בשימושו הפרטי יר)   1                        (

 כי הרכב הועמד לרשותו ,                     הוכיח על ידי מסמכים מהימנים לשביעות רצון ראש העירייה
 ;תאגיד שלפחות שליש השליטה בו בידיוידי  מעבידו או על די                    הבלעדית על י
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 ;אמור בסעיף קטן זה לא תינתן יותר מתווית לרכב אחדכ אדםל)   2             (

  
 תווית לתקופה שנרשמה בה או לתקופה שנקבעה בהודעה שפורסמה בתחום     הףקות)   3                        (

 ופה ולא פורסמה הודעה     וית תקתואם לא נרשמה ב;                     העירייה בחתימת ראש העירייה
 .מועד הוצאתהמ נה  לש-                    כאמור 

 
 וזכות השימוש בה תפקע בהתקיים אחד    , אדם אחרל הריבעקיבל תווית אינו רשאי להש ימ)   ד                  (

 :              מאלה
 

 ;ר הועברה לאחהתווית)   1                         (
 ;מכר לאדם אחרהרכב נ)   2         (     

 ;רוני הנוגע בדבר העיגוריו של בעל הרכב הועתק מחוץ לאזור   מקום מ)3              (
 ;חדלו מלהתקיים) 1( גןטק ףיעת כמפורט בסהנסיבו)   4              (

 
 .של הרכב בפינה הימנית העליונה של השמשה הקדמית קית תודבוותה)   ה                  (

 
 מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור      ,  לגרוע מהוראות כל דין אחר מבלי)   ו                  (

 מהווים ) ה (-ו) ד(שימוש בתווית שלא בהתאם לאמור בסעיפים קטנים  או ,)ג(                         בסעיף  קטן 
 .              עבירה על  חוק   עזר זה

 
 מקום חנייה לפי החלטת רשות רישוי או בהיתר בנייה.   5
 

  -כמקום המיועד לחניה לפי החלטת רשות רישוי או לפי אישורה או בהיתר בניה                     מקום שנקבע 
   

 רושה כדי לאפשר את השימוש באותו מקום הד בעל אותו מקום לעשות כל פעולה בייח)   1              (
 ;                 לצורכי חנייה ובהתאם לתנאים שנקבעו לו    
 

 ;שיש בו כדי למנוע  את החנייה במקום שנקבע כמקום חנייה השעמ םעשה אד ילא)   2              (
 

 ו של אותו מקום לעשות כל פעולה הדרושה כדי למבע העירייה רשאי לדרוש בכתב ראש )   3              (
 ם להימנע מעשיית     דא         לאפשר את השימוש באותו מקום לצורכי חניה וכן להורות לכל              

 .                      מעשה המפריע  לשימוש האמור
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 איסור חנייה.   6          
 

  -ב במקום ות רכנולא ירשה לאחר להעמיד או להח,  ם  ולא יחנהדא דימא יעל)   א                      (
 

  אםוהאיסור סומן בתמרור  בהת, 2 ראש העירייה לפי סעיף יביד ניה נאסרהח הובש)   1                   (
 .                        להודעת התעבורה

 
      ואף אם אות, נאסרה בתמרור שנקבע בהודעת התעבורה ושהוצב כדיןשבו החניה )   2                 (

 .2 לא  נקבע על פי סעיף רורמת                         
 

 אלא     , ום חניהק במבעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכי אל)   ב(         
 :                אם נתמלאו כל אלה

 
 ;ייך לסוגים שחנייתם באותו מקום הותרהב שרכה )  1 (               

 
  אם יש - המסומנים בקווי צבע או באופן אחר םיחטשהמהיא בתוך אחד החניה )   2(                             

 ;                                    שטחים מסומנים כאלה באותו מקום
 

 ;היא בזמן ולמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקוםיה יהחנ)   3                             (
 

 מספר שנקבע כמותר לחניה באותו מקום בעת כב בחנייה אינו תפוס על ידי רקום המ)   4                 (            
 ;                                    ובעונה  אחת

 
 -לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב באופן , עמיד אדם לא י)   ג                    (

                            
 ; כדי להפריע או לעכב את התנועה שיש בו)  1                            (

 
 ;סתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרךהוא מש)   2                            (
                             

 ).ב(2לפי סעיף ה כמקום חני למעט על מדרכה שנקבעה -כה   על מדר)3                            (
 

 מות והמק  להחנות רכב באחדועמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד אי אל)   ד                     (
 אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחר הוראה מהוראות חוק עזר זה ,                              המנויים להלן

 ;ו אם סומן בתמרור אחרתרה אעבוהת    או תקנות                          
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 :                              ואלה המקומות
   

 ;לא אם כן הכביש הוא חד סטרי או בניגוד לכיוון הנסיעהא, בוחרהאל של מש דצ ב)  1(                
 

 ;תמרורבמן ול אופניים מסעל שבי )  2(
 

 ;תוך צומת או בתחום שני עשר מטרים ממנוב)   3                (
 

  היסה לשטח המיועד לחנית כלי רכב או במקום בו מונע כלי רכב את התנועבמקום כנ)   4                (
 ;פרט להעלאת נוסעים או הורדתם,   חנייה כאמור חטשב                        

 
 כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על      ) הידרנט(ם מברז כיבוי ישני מטרבתחום )    5                                        (

 ;                                                שולי הכביש  או על שניהם
 

 ;או בתחום שנים עשר מטר לפניוציה ר ח מעבךותב)   6          (                             
 

 ;טרים לפני קו העצירהמ רשע םשניבתחום )   7                          (          

  בלבד המסומן בקו     ד אחבשבו קיים בכיוון הנסיעה נתי, לרבות שולי הרחוב, בכביש  ) 8(                              
 ;                                     הפרדה בלתי מרוסק

 
 באופן העלול לגרום        , ניו או מאחוריופל ,ב אחר העומד או חונה בצידו של הרחובבצד רכ)   9                              (                

 ;סיעה או מעבר לכלי רכב אחרים או להולכי רגלנ ביתנ                                      להפרעה לתנועה או לחסימת
 

 ; או בתוך מנהרהעל גשר  ) 10(                            
 

   -ר מואכובאין סימון ; תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כבישתחום ב)   11                                             (
 בשני  , ריוחא םירטועשרים מ" תחנת אוטובוסים"תוך  עשרים מטרים לפני תמרור ב                                     

 ;                                                        צדי הרחוב
 

 ן על פני הכביש או ו                                     ובלבד שמותר להעמיד או להחנות רכב בצד הרחוב שממול לסימ
 ;יש באותו מקום הוא שנים עשר מטרים או יותרלתמרור אם רוחב הכב מולמ                                     

 
 ;י רגל בשפת הכביש אלא אם כן התמרור מורה אחרתהולכחות ליטבקה  מעצדב)  12                            (

 
 ירה לשם צפרט לע, חום תחנת המוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומןת תוךב)  13                                  (

 ;                                             הורדת נוסעים   
 

 .אלא לשם העלאת חיילים או הורדתם, רור המסמן תחנת הסעה לחייליםמת דיל)  14                                  (
 
 

              
 נה  בממ וא  מטרים מבניין מגורים400 -ק קטן מחנה אדם המוביל חומר מסוכן במרחילא  )   ה                               (

 .אמור או ממנוה                                       ציבורי אלא  לצורך פריקה וטעינה של החומר המסוכן לבניין או למבנה 
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 -עמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות ברחוב י אל )  ו                               (

 
 למעט רכב של צבא הגנה לישראל  שנעצר לשם  מילוי , מטרים 2.50 לולה ע עוחבורש בכר)   1                                      (

 .                                             תפקידו
 

 למעט בעת ביצוע עבודות ציבוריות כאשר אין , ו נתמך שניתק מגורר או מתומךרור אג)   2          (                      
 .ובשולי הדרך בלבד, ובמידה הדרושה לביצוע העבודות האמורות,                                              אפשרות אחרת לבצען

 
 גרירת רכב ונעילתו   .   7          

 
 או , לרבות על פי חוק עזר זה, על פי כל חיקוקורה העומד או חונה במקום שחנייתו אס בכר)   א                (      

  הפרת סדרי תנועה או מטעמי בטיחות או שלדעת הפקח דרושה הרחקתו ידכ ןהב                              בנסיבות  שיש 
 רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו באותה שעה ,  תנועה או לבטיחות הציבורדרת הס                              לשם ה

 .                              להרחיקו או  לגוררו
 

 או שאינו  ) א (ןטקשהרכב ברשותו אותה שעה  אחרי הוראות פקח כאמור בסעיף  מי ילא לא מ)   ב                 (
   שלולגרירתו ולהחסנתו או לנעילת גלגלי, רשאי הפקח לנקוט אמצעים להרחקתו,  נמצא במקום                              

 ובלבד שינקוט אמצעי זהירות , בנעלי חסימה המונעות את תנועת הרכב,                               הרכב או חלק מהם
  גורר ייד ביןבורשאי הוא לעשות כן בין בעצמו ו; ת הרכבלהבטיח את בטיחוכדי ושים רדה                              סבירים 
 .                              מורשה

 
 שולם אגרה לגורר ת, )ב(תו כאמור בסעיף קטן להרחקת רכב והחסנתו או בעד שחרורו מנעי בעד)   ג                  (

   רשיוןב ם הרשוכב אגרה כאמור תהיה מוטלת על בעל הר;                              מורשה כמפורט בתוספת הרביעית
  שאגרה מוטלת על בעלו בכר; ותמזולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכ, בהרכ                              

 .אם כן שולמה בגינו האגרה                               כאמור לא יוחזר ולא ישוחרר מנעילתו אלא
 

  –) ב(שננעל כאמור בסעיף קטן רכב )   ד    (                   
 

 ת לאחר שבעל הרכב ביקש את השחרור      שעו48ום תמ יאוחרא ר מנעילתו עד לחרשוי)   1                         (
  שעות 24ואולם אם לאחר , ת האגרה החלה עליוא םלישו")  בקשת השחרור-להלן                                       (

  םוי –להלן (על פי חיקוק  תוןביום פגרה או ש, יל יום מנוחהח                                 הראשונות מבקשת השחרור מת
 ;לפני כניסת יום המנוחה, ככל האפשר, ישוחרר) נוחהמ                                      

 
 ל שחרורו ע תורוהל, בטיחות או סילוק מפגע, מטעמים של בטחון, עירייה רשאיש ה   רא)2                         (

 .הז                                      מנעילתו גם אם לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן 
 
 
 הגוררים  המורשים              העירייה יקבע באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל  את ראש )   ה                  (

 ,           גורר מורשה יבצע את הגרירה, )ב( הנעילה כאמור בסעיף קטן ו אה                          שיורשו לבצע את הגריר
 שינתנו לפי חוק עזר , בהתאם להוראות ראש העירייה או הפקח, או השחרור  של הרכב הליענה                          

 .                          זה
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  מי  לעניין סעיף זה רק מי שאישר לכך המפקח הכללי של משטרת ישראל אוהימנ העירייהראש )   ו                   (
 .כךורך                           שהוא הסמיך לצ

 רכב שנתקלקל.   8                
 

 אלא                ,  שנתקלקל קלקול המונע המשך הנסיעה בובכר בוחד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ברייעמ                             לא 
  לצורך ביצוע תיקונים קור, בל צד הרחוב המיועד לתנועת רכש                  סמוך ככל האפשר לשפה הימנית 

  ובלבד -ו יקונר הרכב למקום תבעום או עד שי                  הכרחיים להמשך הנסיעה ברכב שיש לעשותם בו במקו
 .                  שהרכב יתוקן או יועבר בלא דיחוי

 
 מוניות.     9     
 

 ים או  עולא ירשה לאחר להחנות מונית לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוס, חנה אדםי אל)   א       (        
 , "פנוי" שהוזמנה לנוסע או כאשר היא איננה מסומנת בהודעה תוניממתנת למעט ה,                        להורדתם

 ות ועל פי היתר מאת ראש מוני כמקום חנייה לוא  מוניותנת                       אלא במקום חנייה שנקבע כתח
 .בהתאם לתנאי ההיתרו                       העירייה  

 
 ו להתלותו אלו טלב, ייה והוא הרשאי לתיתו או לסרב לתיתור תוגש לראש העי למתן היתרבקשה)   ב               (

 .או לבטלםם לשנות, לגרוע מהם, להוסיף עליהם, וכן לקבוע בו תנאים,                        לתקופה
 

 .התעבורה לע חקפבהסכמת המ, ר יהיה ערוך בטופס שיקבע ראש העירייהההית)    ג               (
 
 .ום שבו הוא ניתןית תוקפו של  ההיתר לא תעלה על שנה אחת מתקופ)   ד          (    
 

 .אגרה כמפורט בתוספת השלישית, עבור כל מונית, ם המבקש לעירייהל ישרההיתבעד )   ה              (
 

 .ישתורד יפל ר או פקח יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני שוטהיתרנהג מונית שלגביה ניתן )    ו              (
 
 

 אוטובוסים.  10       
 

 אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים          , עמיד אדם ולא ירשה להעמיד אוטובוס ברחובא יל)   א       (             
 וטובוס               הנושא עליו את מספרו של קו הא,                              והמסומן בתמרור כפי שנקבע בהודעת התעבורה

 או במקום , יועדת להורדת נוסעים או להסעת תיירים או מטייליםמ הה שהתחנדע                             או הו
 .יון לאוטובוסיםנחכ עבק                             אחר  שנ

 
 העולה על הזמן  ) א(כאמור בסעיף קטן עמיד אדם ולא ירשה להעמיד אוטובוס במקום לא י)    ב                    (

 ו תחנת א תנה סופיתחהוראה זו אינה חלה לגבי ;                              הדרוש  כדי להוריד את להעלות נוסעים
 .                             ויסות
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  סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב  נהחתב סובחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטולא י)   ג                     (

 .רוידי אוטובוסים במספר המירבי הנקוב בתמר                             בתמרור  או כל עוד היא תפוסה על
 

 .ךרדב,  אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר-" אוטובוס", סעיף זה ןיינלע)   ד       (             
 

 תמרורים.  11     
 

 הגבלה או הסדר   , יסורא לכ ןכו, תמרור המקומית תציין בתמרור מתאים כל מקום חנייהה תושר               
 .3 או 2               שנקבעו  לפי סעיפים 

 
 הקצאת מקום חנייה.  12    
 

 את מספרי , ך לולוח שייקבע סמובאו  ,ימרור המקומית רשאית לציין על גבי תמרורת השותר)   א             (
 .ניהח ם                     הרישום וסימני הרישום של הרכב שמותר להחנותו במקו

 
 לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא     , )א(מור בסעיף קטן אכ בכר ה רשות התמרור המקומית פרטינייצ)   ב             (

 ם שלו אינם    ורישה חניה רכב שמספר הרישום וסימן                     ירשה לאחר להעמיד או להחנות באותו מקום
 .                    מצוינים כאמור

 
 אגרת הסדר חנייה ושימוש בכרטיסי חנייה.  13  

 
 ,    א ירשה לאחר להעמידו או להחנותו במקום חנייה מוסדרולעמיד אדם רכב ולא יחנה רכב י אל)   א            (

 ובשיעור שנקבע     ) א(4 -ו) ה(3, )2)(ד(3, )ב(3ר חנייה כאמור בסעיפים דסה תרגא אם כן שילם א                    אל
 .חניה בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת השניה                     לאותו  מקום

 
 ,  שנילוו אליושתמש אדם בכרטיס חנייה אלא בהתאם להוראות החנייה שעל גבי הכרטיס אוי אל)   ב            (

 ר לכל המאוחר עם תום תקופת החנייה המותר מוסדממקום החניה ה ובב להוציא את רכיי                    והוא ח
 . לאמור בתמרור שהוצב במקום או בהוראת החנייה כאמורםאתהב                   

 
 ו ממקום החניה המוסדר  ב רכתהוציא ארכב ברשותו אחר הוראות החנייה ולא הש ימילא מ אל)   ג            (

  תפוקת "–הלן ל(זה י חוק עזר "לרבות עפ, י כל דין"עפ  ימים מתום תקופת החנייה המותרת 7                   תוך 
 ;התאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת השנייהב, ")                   חנייה  אסורה

 אסורה בסמכות הקבועה לו          ייהנרשאי להשתמש ביחס לרכב שחנה בתקופת ח                   כמו כן יהיה הפקח 
 . לחוק עזר זה לגרירת הרכב ונעילתו7                   בסעיף 

 
  הלמעט כרטיס חני, הרושיאחנייה שלא הוכן והונפק בידי העירייה או בטיס שתמש אדם בכרלא י)   ד           (

 ;לפקודת התעבורה) ב(ב70י כמשמעותו בסעיף                    ארצ
 

 אולם אם הותר במקום זמן חניה      , ה אחתי חנידשתמש אדם ביותר מכרטיס חנייה אחד בעלא י)   ה          (
 י אדם להשתמש ביותר  רשא,")ן החניהמז "- להלן(                  העולה על שעה ואינו עולה על שלוש שעות 

 ובלבד שהסימנים שייעשו בכרטיסי החנייה יורו על משך חניה    , הינחה ן    מכרטיס חנייה אחד לזמ              
 .                  רצוף
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 ם לאמור בכרטיס החניה ובתמרור המוצב אבהת יהיה, החנייה באמצעות כרטיס החנייה ךשמ)   ו           (

 יותר מסימן , כת החנייה נמשוכל עוד, הרכב תיבעת החני, חנייה הולא יסמן אדם בכרטיס,                  במקום
 .הינחה המורה את משך,                  אחד

 
 אם , בתנאים שייראו לו, כולה או מקצתה, העירייה רשאי לפטור אדם מתשלום אגרת הסדר שאר)   ז           (

 . בהתחשב בצרכי החנייה-ן פטור מיוחדות המצדיקות מת בותי                  סבר שקיימות נס
   

 ה יסדרחנהת גרתשלום א-תהווה ראיה לאי, חל עליו) 2)(ד(3 במקום שסעיף היינצגת כרטיס החה-יא)   ח          (
 .                  כל עוד לא יוכח אחרת

 
 יה  מוסדר אגרת הסדר  חניםמקובחל עליו ישלם עבור כל יום שבו עמד הרכב ) ח(סעיף קטן ש  ימ)   ט          (

 .אחדניה דר בגין יום חסה לא פחות מאגרתו, בהתאם לשיעור הקבוע בתוספת השניה,                  חנייה
 

 כרטיס חנייה של רשות מקומית אחרת.   14
 

 יובא כרטיס , כרה הדדית בכרטיסי החניההמית אחרת בדבר וקמ תושהעירייה לידי הסכם עם ר העיגה           
 שות מקומית כאמור בידי רשל  אושר כרטיס החניה;           החנייה של אותה רשות מקומית לאישור המועצה 

 יראו אותו ככרטיס חניה שאושר כדין בידי המועצה והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות ,             המועצה
 .          חוק עזר זה

 
 אחריות בעל רכב.    15
 

 זולת    , ותה שעהארואים את בעל הרכב או את מחזיקו כאילו הוא נהג את הרכב , רכבב הריבע הרב   נע         
 .            אם הוכיח כי אחר נהג ברכב או שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו

 
 חובת פיקוח.   16
 

 עבירות ברכב של התאגיד לפי   ושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע נ)   א          (
 .שותף או עובד מינהלי בכיר בתאגיד,   מנהל פעיל-" נושא משרה"ולעניין זה ;                  חוק  עזר זה

 
 אלא , הפר את חובתו) א(חזקה היא כי מי שהוטלה עליו חובת פיקוח לפי סעיף קטן , נעברה עבירה)   ב          (

 . הוכיח שעשה כל שניתן כדי למלא את חובתו                  אם כן
 

 סמכויות פקח.   17
 

 מקום חנייה מוסדר או מקום חנייה פרטי כדי לברר , להיכנס לכל מקום חנייה, בכל עת, רשאי חקפ)   א           (
 .                    אם קוימו בו הוראות חוק עזר זה

 
 ).א(ן ף קטיותיו לפי סעיוכמממנו להשתמש בסע מנפריע אדם לפקח ולא יי אל)   ב           (

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 הצמדה למדד.   18
 

  בחודש ינואר1 -השלישית והרביעית יעודכנו מדי שנה ב, הי           סכומי האגרות שנקבעו בתוספת השנ
 לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית , ) יום העדכון–להלן            (

 .שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון)  המדד–להלן (   לסטטיסטיקה         
 

 ביטול.   19
 

 .לטב - 1965 -ה "תשכ, )העמדת רכב וחנייתו( לנצרת עילית רעז קו          ח
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 אשונהתוספת ר                                                                                

 ))ג(4 ףיעס(                                                                   
 

 _____________ שם פרטי ______________ שם משפחה , אני החתום מטה
 ' ________________בעל רכב מס_____________ זהות' נושא מס

 ילית ע תרצנבומען מגורי _____________ _______חשבון ארנונה ' מס___________ מסוג 
 לחוק עזר) ג (4מבקש לתת לי תווית חנייה על פי סעיף ' _______ מס' _______________ ברח

ומתחייב בזאת להשתמש בתווית בהתאם , 2004 –ה "התשס, )העמדת רכב וחנייתו(נצרת עילית 
 .להוראות חוק העזר

 
 .םינוכנ בבקשה זאת היר בזה כי כל הפרטים המפורטיםהנני מצ

 
 

  ____________________המיתח    __________________תאריך 
 
 
 נייהתוספת ש
 

 )א (13 -ו) ד(3, )פיםסעי(
 סדר חניהה תרגא                        

 
 האגרה  ירועיש        

 חדשים םילקשב       
 -, באמצעות סדרן, חנייה מוסדר םוקמב.   1

 4.00לק ממנה                                                                                    ה או חעש לכ      ל
 15.00,                                                                                         בכר לכל, לםש םוי      ל

 הבאמצעות כרטיס חניי, חניה מוסדר םוקמב.   2
  3.00                                                 ל שעה או חלק ממנהכ      ל
 12.00לכל רכב                                                                                          , לםש םוי      ל

 עות מכשירים אלקטרוניים מצבא, חניה מוסדר םוקמב.   3
  3.00                                                                                                           העש ל  לכ    

 עה ייחשב באופן יחסי לזמן החנייה המבוקששמ קל      סכום האגרה בעד ח
 חנייה מוסדר לאוטובוס ורכב שמשקלו עולה םוקמב.  4

 ים מהשיעורים הנקוביםינש ישיעור האגרה פיהיה ,  טון3     על 
 3 עד 1     בפרטים 

 יהיה שיעור האגרה, )ג(4י תווית חניה כאמור בסעיף ללבע.  5
 4 עד 1סכום שנקבע בפרטים ית הצח     מ

 
 
 
 
 לישיתתוספת ש
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 )) ה(9סעיף (
 

 ה למוניות                                                            אגרת מקום חניי
 
 
 
 .לחצי שנה שיםד שקלים ח100 - שקלים חדשים לשנה ו200 -נית שחנייתה תורשה בהיתר מול לכ
 

 
 תוספת רביעית

 )ג (7סעיף (
 

ורי האגרה                                                                                                                                                                                                                                                                                       שיע
                                בשקלים חדשים                                                                                                 

 
 

 150בעד שחרור מנעילה                                                                                                          
 

 250                                              בעד גרירה                                                                          
 

 150לכל יום                                                                                                       , בעד החסנה
 
 
 

______________________________ 
 20, ה"ם התשס" קתש1
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