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התעבורה, מתקינה  לפקודת 66לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף  02-ו 00בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 מועצת כפר שמריהו חוק עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 0

 ;)תקנות התעבורה -להלן ( 4.74-כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ"א- "אוטובוס" 

 כרטיס חניה שהמועצה הכריזה עליו, מזמן לזמן, כתקף לצורך חוק עזר זה;- "כרטיס חניה" 

 ורה;כמשמעותה בתקנות התעב- "מונית" 

מפקד המשטרה של המחוז שהמועצה נמצאת בתחומו, לרבות מי שמפקד המשטרה העביר לו - "מפקד המשטרה" 
 בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

לרבות מי שהמפקח על התעבורה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או - "מפקח על התעבורה" 
 מקצתן;

 ;0מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף - ניה" "מקום ח

 ;)א(2מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף - "מקום חניה מוסדר" 

 מקום חניה המנוהל בידי אדם, פרט למועצה, על מנת להפיק ריווח;- "מקום חניה פרטי" 

 המועצה המקומית כפר שמריהו1- "המועצה" 

 בכתב להיות פקח לענין חוק עזר זה; אדם שראש המועצה מינה- "פקח" 

 לרבות מי שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;- "ראש המועצה" 

 דרך כמשמעותה בפקודת התעבורה הנמצאת בתחום המועצה, לרבות חלק הדרך ולמעט דרך בין עירונית;- "רחוב" 

 מעט אופניים;כמשמעו בפקודת התעבורה, ל- "רכב" 

 כמשמעותם בתקנות התעבורה1- "רכב פרטי", "רכב ציבורי" ו"תמרור" 

 סמכות להסדיר חניית רכב

בהסכמת המפקח על התעבורה, ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, רשאי ראש המועצה לאסור, להגביל   . 2
חר כמקום חניה שבו מותרת החניה ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב, לקבוע רחוב או מקום א

לרכב או לסוג מסויים של רכב, וכן לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב 
  המותר לחניה בבת אחת באותו מקום1

 מקום חניה מוסדר
 )תיקון התשס"ז(

מפקד המשטרה, לקבוע מקום חניה ראש המועצה רשאי, לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם  )א( . 3
 או על ידי כרטיסי חניה1או אלקטרוניים מוסדר ולהסדיר את החניה על ידי סדרן, על ידי מכשירים מיכאניים 

סודרה החניה על ידי סדרן, חייב אדם המעמיד רכב במקום חניה לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור  )ב(
 בחניה1

ים מיכאנים, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה להעמידו בתוך אחד סודרה החניה על ידי מכשיר )ג(
מהשטחים המסומנים לצורך כך, מול המכשיר המסונף לאותו שטח, ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות 

 הכתובות בחוק1

 -סודרה חניה על ידי כרטיסי חניה, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה  )ד(

טחים הפנויים, המסומנים בקווי צבע או באופן אחר, אם ישנם שטחים להעמידו בתוך אחד מהש )4(
 מסומנים;

לסמן את מועד תחילת החניה, שעה ותאריך, בהתאם לסוג הכרטיס ולהנחיות שעליו, על ידי גירוד,  )0(
ני או אלקטרוני הסמוך ביותר למקום החניה בהתאם כתלישה, ניקוב, או להפיק כרטיס ממכשיר מי

 ;המכשירלהוראות שעל 

להצמיד את כרטיס החניה לשמשה הקדמית או לחלון הדלת הקדמית של הרכב בצד הפנימי הקרוב  )2(
 למדרכה, באופן שסימון משך החניה והתאריך ייראו מבחוץ;

לציית ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה ועל התמרור המוצב בשטח המיועד  )1(
חניה, זמני החניה המותרים, משך החניה, מילוי כרטיס החניה, וכל ענין אחר לחניה בכל הנוגע למקום ה

 הקשור בהסדרת החניה1

 מקום חניה פרטי



לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל מקום חניה פרטי אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם  )א( . 4
 לתנאי הרשיון1

רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו וכן הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש המועצה, והוא  )ב(
 לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם1

 תוקף הרשיון יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו1 )ג(

שקלים  12משהוחלט לתת רשיון, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה המחושבת לפי שיעור של  )ד(
 ה לדונם משטח החניה1לשנ

 ראש המועצה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום אגרה, כולה או מקצתה1 )ה(

רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב או בחלק מרחוב יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר  )ו(
 התייעצות עם מפקד המשטרה1

 איסור חניה

 )תיקון התשס"ד(

ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב ברחוב במקום שהחניה נאסרה בידי  לא יעמיד אדם ולא יחנה, )א( . 5
 -להלן ( 4.62-, התש"ל)קביעת תמרורים(, והאיסור מסומן בהתאם להודעת התעבורה 0ראש המועצה לפי סעיף 

 , אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת1)ההודעה

 א יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה, אלא:ל )ב(

 אם הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה בידי ראש המועצה; )4(

 בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר, אם יש שטחים מסומנים כאלה; )0(

 ;בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום )2(

 כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה בבת אחת1 )1(
לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום שבו החניה אסורה על פי  )ג(

 תמרור שהוצב כדין1

 גרירת רכב
 (, התשס"זהתשס"ד נים:)תיקו

ל פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרעה לסדרי התנועה, )א( רכב העומד במקום שהעמדתו אסורה ע . א5
 רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה, להרחיקו1

)ב( לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראות פקח כאמור בסעיף קטן )א(, או שאינו נמצא 
גורר מורשה(,  -ועה במשטרת ישראל )להלן במקום, רשאי פקח, בין בעצמו ובין בידי מי שאישר לכך ראש מחלקת התנ

 להרחיק את הרכב, לגררו ולאחסנו1
)ג( בעד הרחקת רכב והחסנתו, תשולם אגרה או תשלום לגורר מורשה כמפורט בתוספת; אגרה או תשלום 

א כאמור, יוטלו על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב, זולת אם הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי הסכמתו ובלי ידיעתו; ל
 ולמו האגרה או התשלום, לפי הענין1יוחזר רכב שאגרה או תשלום מוטלים על בעלו כאמור, אלא אם כן ש

 1)בוטל()ד( 

 רכב שנתקלקל

לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ברחוב רכב שהתקלקל קלקול המונע המשך נסיעה, אלא סמוך, ככל  . 6
רכב, ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש  האפשר, לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת

 לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי1

 מוניות

לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות מונית אלא במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות, או במקום חניה  )א( . 7
 תר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר1למוניות, על פי הי

הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש המועצה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו, וכן  )ב(
 לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם1

 היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שיקבע ראש המועצה בהסכמת המפקח על התעבורה1 )ג(

 בדצמבר שלאחר נתינתו1 24היתר כאמור יפקע ביום  )ד(

שקלים לכל מונית שחנייתה  2משהוחלט לתת היתר, ישלח המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה בסך  )ה(
 שקלים1 2-ת האגרה לביוני, תופח 22-מותרת לפי ההיתר; ניתן ההיתר לאחר ה

 נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר או לפקח לפי דרישתו1 )ו(

לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית ברחוב לזמן העולה על הדרוש  )ז(
 להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא באחת מאלה:

 מוזמנת מאת נוסע ועומדת לרשותו, והעמדתה או חנייתה היא לשם המתנה בלבד;אם המונית  )4(

 אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט "לא פנוי"1 )0(

 אוטובוסים



לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים  )א( . 9
, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת והמסומן בתמרור כפי שקבעה המועצה

 נוסעים בלבד1

לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס במקום האמור לזמן העולה על הדרוש כדי להוריד או  )ב(
 להעלות נוסעים; הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית1

ות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב בתמרור וכל לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנ )ג(
 עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור1

 תמרורים

, תמרור מתאים 0ראש המועצה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיף  . 8
 שנקבע בהודעה1

 ריתוק רכב למקום חניה

ראש המועצה רשאי לציין על גבי התמרור, או בלוח שייקבע סמוך לו, את מספרי הרישום וסימני הרישום  )א( . 01
 של הרכב שמותר להעמידו במקום חניה מסויים1

, לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או )א(ציין ראש המועצה כאמור בסעיף קטן  )ב(
 הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור1להחנות, באותו מקום חניה, רכב שמספר 

 אגרת הסדר

לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב במקום חניה מוסדר אלא אם שילם  )א( . 00
 אגרת הסדר בשיעור שנקבע לאותו מקום חניה בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת1

מוסדר למעלה מזמן החניה ששולם בעדו, ובתוך התקופה המותרת לחניה  השאיר אדם רכב במקום חניה )ב(
 באותו מקום, לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד זמן החניה הנוסף1

 סודרה החניה בידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או תווים או באופן אחר שיקבע ראש המועצה1 )ד(

יסי חניה, תשולם האגרה על ידי רכישת כרטיס חניה והצגתו בהתאם לחוק סודרה החניה באמצעות כרט )ה(
 עזר זה; אי הצגת כרטיס החניה בהתאם להוראות חוק עזר זה תהווה ראיה לכאורה לאי תשלום האגרה כאמור1

 כרטיס חניה

על גבי  לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ובהתאם להוראות המפורטות )א( . 02
 הכרטיס1

 לא ישתמש אדם בכרטיס חניה שלא הודפס ואושר כדין מטעם המועצה1 )ב(

 לא ישתמש אדם בכרטיס חניה ליותר מאשר חניה אחת1 )ג(

לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס אחד בעד חניה אחת, אולם אין בכך כדי למנוע מאדם להשתמש בשני  )ד(
יס חניה של שעה אחת, וזאת בתנאי שהתלושים שנתלשו מורים על כרטיסי חניה של חצי שעה כל אחד במקום כרט

 דקות רצופות1 72משך חניה של 

 כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת

הגיעה העיריה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה הדדית של כרטיסי החניה, יובא לאישור  . 03
טיס החניה של אותה רשות מקומית בידי המועצה, יראו המועצה כרטיס החניה של אותה רשות מקומית; אושר כר

, והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות )ב(40אותו ככרטיס חניה שהודפס ואושר כדין מטעם המועצה כאמור בסעיף 
 חוק עזר זה1

 תווית חניה לתושבי המועצה
 )תיקון התשס"ז(

תחומי המועצה להחנות את רכבם במקום חניה )א( נקבע אזור כמקום חניה מוסדר יהיו רשאים מי שגרים ב . א03
 מוסדר בלי להשתמש בכרטיסי חניה1 שנקבע כמקום חניה

חניה כאמור בסעיף קטן )א( מותרת רק לרכב הנושא תווית שאישר ראש המועצה ואשר עליה צוין  )ב(
 תווית החניה(1 -מספר הרכב, סוג וצבע הרכב )להלן 

בל תווית חניה לאחר שהגיש בקשה לראש המועצה והמציא מי שמתגורר בתחום המועצה רשאי לק )ג(
 ל מסמך אחר שיידרש להוכחת בעלותו על הרכב או שימושו הקבוע ברכב שברשותו1כרישיון רכב, ותעודת זהות או 

 מי שקיבל תווית חניה אינו רשאי להעבירה לאחר ותוקפה יפקע בהתקיים אחת מאלה: )ד(
 העברת תווית החניה לאחר; (4)
 מכירת הרכב; (0)
 הפסקת השימוש הקבוע ברכב; (2)
 1עתקת מקום המגוריםה (1)



העביר בעל רכב שבידו תווית חניה או הבעלות ברכב, או העתיק את מקום מגוריו, או הפסיק את  )ה(
השימוש הקבוע ברכב, הוא חייב להודיע על כך לראש המועצה בתוך שבעה ימים מיום העברת הבעלות ברכב, הפסקת 

 ש ברכב, או העתקת מקום מגוריו, וישיב את תווית החניה למועצה1השימו
תווית החניה תודבק על השמשה הקדמית של הרכב, בפינתה הימנית העליונה; לא הודבקה התווית  )ו(

 תוקף1-ניה בתחכאמור, יחויב בעל הרכב בתשלום אגרת חניה אף אם ברשותו תווית 
הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן )ג(  פרטים כוזבים בעת בלי לגרוע מהוראות כל דין אחר מסירת )ז(

 ר זה1זלאמור בסעיפים קטנים )ד( עד )ו( מהווה עבירה על חוק ע ושימוש בתווית החניה שלא בהתאם
 שנת נתינתה1לאחר  בדצמבר של כל שנה זוגית 24תוקף תווית החניה יהיה עד  )ח(

 קלקול מכשיר במקום חניה מוסדר
 )תיקון התשס"ז(

שהועמד במקום חניה מוסדר ולא יטפל בו שלא בהתאם או אלקטרוני לא יקלקל אדם מכשיר מיכני   .04
 למטרתו1

 סמכויות פיקוח

פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי לברר אם קויימו הוראות  )א( . 05
 חוק עזר זה1

 1)א(תמש בסמכויותיו לפי סעיף קטןלא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהש )ב(

 הצמדה למדד
 )תיקון התשס"ז(

בינואר בכל שנה שלאחר פרסום חוק  4-ב שיעורי האגרות והתשלומים האחרים הנקובים בתוספת יעודכנו . א05
לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  יום העדכון(, -עזר זה )להלן 

 אחרונה לפני יום העדכון שקדם לו1המדד שפורסם ל המדד( שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת -

 עונשין
 )תיקון התשס"ז(

 )בוטל(1 . 06

 תוספת
 (, התשס"זדהתשס" נים:)תיקו

 ))א(44סעיף (
 חדשים האגרה בשקליםשיעור       
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 1               לכל שעה או לחלק ממנה ,רכבלכל 
 שקלים חדשים1 472בעד גרירת רכב והחסנתו, ישולמו אגרה או תשלום לגורר מורשה בסך  01

 נתאשר1

 )4.12בספטמבר  .0(י"ט בתשרי התשמ"א 

 ישראל דונסקי

 ראש המועצה המקומית כפר שמריהו

 אני מסכים1  

 חיים לנדאו  יוסף בורג   

 שר התחבורה   שר הפנים  

 


