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 ' אדר תשפ"גו  

 מדיניות אכיפת החנייה בכפר שמריהו

לפקודת התעבורה )נוסח חדש(  77לפקודת העיריות והוראת סעיף  251 -ו 250בתוקף סמכותה לפי סעיף  .1
, 1980 -התשמ"א חוקקה המועצה המקומית כפר שמריהו  את חוק העזר לחניה )העמדת רכב וחנייתו(

 .במסגרתו נקבעו ההוראות הנוגעות לאיסורי והסדרת חניה ברחבי הכפראשר 
 

 עקרונות מדיניות האכיפה, סדרי עדיפות וקווים מנחים לאכיפה .2
 

המועצה המקומית כפר שמריהו מבצעת אכיפת עבירות חנייה באמצעות פקחי העירייה ונערכת  .א
 .לאכיפה עבירות החנייה באמצעות מצלמות נייחות

 
בנסיבות שבהן החניה וכן   כאשר לא משולמת חניה על פי חוקשמריהו מבוצעת האכיפה בכפר  .ב

  עלולה לפגוע בסדר הציבורי, או ליצור הפרעה לתנועה ו/או למשתמשי דרך אחרים.
לדוגמה: חניה בצמתים, מעברי חצייה, חניה כפולה, חניה בתחנת אוטובוס, נתיבי תחבורה 

 חסימת נתיבי נסיעה וכיו"ב.ציבורית, מקומות חניה עבור נכים, 
 

 :המועצה המקומית כפר שמריהו תפעל על פי הערכים הבאים .3
 
 אכיפה הוגנת, שוויונית ואחיד    .א

האכיפה תהיה הוגנת, שוויונית ולא בררנית, ככל שניתן, והיא תהיה מבוססת על שיקולים ענייניים 
 .ותממש את עיקרון השוויון בפני החוק

 
  אכיפה יזומה .ב

אכיפה יזומה, המבוססת על מדיניות, עקרונות וסדרי עדיפויות. לצד זה יינתן מענה תבוצע 
 .לתלונות של אזרחים במקרים המצדיקים זאת

 
 האכיפה יעיל .ג

 .האכיפה תהיה יעילה, מושכלת ואפקטיבית ככל שניתן ובמסגרת המשאבים המוגבלים הקיימים
 

 אכיפה בהתאם לאופי האזור .ד
 

 ה ראכיפה בהתאם לחומרת העבי .ה
 .רמת הסכנה לשלום הציבור, רמת הפגיעה באיכות החיים והסביבה, פגיעה בתשתיות ציבוריות

 
 אכיפה המחייבת הסדרה דחופה .ו

 
 משתני תנועה .ז

 
  הרשות תפעל לעצב את המרחב הציבורי באופן המעניק מענה הולם לצורכי כלל התושבים .ח

 .אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים, הולכי רגל ובעלי רכב
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 :העבירות הנאכפותבין סוגי  .4
 
 .חנייה המהווה הפרעה להולכי הרגל .א

 
 .חנייה במקום המיועד לחניית אנשים עם מוגבלויות .ב

 
 .חנייה המהווה הפרעה לתנועה .ג

 
 .חנייה בתחום צומת .ד

 
 .חניה בתחום מעבר חצייה .ה

 
 .אחרותחנייה בתחום תחנת אוטובוס, מוניות, נתיב תחבורה ציבורית וחניות ייעודיות  .ו

 
 .איסורי חניית אוטובוסים ומשאיות ברחבי העיר בהתאם להוראות החוק והתמרורים .ז

 
 איסור חניית רכבים למכירה. .ח

 
בשישי  19:00 עד  7:00חנייה בימי חול בין השעות חנייה במקום חנייה מוסדר בתשלום אגרת  .ט

. למעט  24/7, ובחניון הוורדים החניה מוסדרת בתשלום 15:00עד  7:00ובערבי חג בין השעות 
 בשעות הנקובות, החניה מותרת ללא תשלום. 

 
 תושבי הכפר בעלי תו חניה בתוקף פטורים מתשלום אגרת הסדר. .י

 

 חניה מוסדרת בשטחים המסומנים בכחול לבן  .5
 
 .נייה בתוקףתו חבהחנייה באזורים המסומנים בכחול לבן תהיה חינם לתושבי הכפר המחזיקים  .א

 
 : חנייה בתשלום על פי התעריף אשר הקבוע.)לא תושבי הכפר( אורחים .ב

 
 

 פירוט אזורי החנייה בכפר ומדיניות האכיפה לפי האזורים השונים: .6
 
 המרכז מסחרי .א

 פירוט מדיניות האכיפה פירוט אזור החנייה מס'

חנייה חינם לתושבי הכפר  .א רח' הראשונים )לכל אורכו( .1
חנייה  המחזיקים בתו

 בתוקף.
 

אורחים: חנייה בתשלום  .ב
 על פי התעריף הקבוע

 בחוק.
 

בעלי עסקים ועובדיהם:  .ג
חנייה בתשלום על פי 

 בחוק. התעריף הקבוע

 חניון הזורע .2

 9עד בית מס'  1מבית מס'  -רחוב הזורע  .3

 2עד בית מס'  18מבית מס'  -רחוב החורש  .4

 10 עד בית מס' 2מבית מס'  -רחוב דרך הגנים  .5

לאורך מפרץ החניה הצמוד לצד  –ח' המעפילים ר .6
 הדרומי של המרכז המסחרי
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 רח' הוורדים .ב
 

 פירוט מדיניות האכיפה פירוט אזור החנייה מס'

1. 
 םחניון רח' הוורדי

חנייה חינם לתושבי הכפר 
 המחזיקים בתו חנייה בתוקף.

 24/7אורחים: חנייה בתשלום  .2
 הקבועעל פי התעריף 

3. 
 רח' הוורדים

חנייה חינם לתושבי הכפר 
 המחזיקים בתו חנייה בתוקף.

תו בהצמדת חניית אורחים   .4
 חנייה זמני בתוקף

 
                

 סמטת הפקאן .ג
             

 פירוט מדיניות האכיפה פירוט אזור החנייה מס'

1. 
 לאורך כל סמטת הפקאן

לתושבי הכפר חנייה חינם 
 המחזיקים בתו חנייה בתוקף.

תו בהצמדת חניית אורחים   .2
 חנייה זמני בתוקף

 

 

 

                                                                                   

 


