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מהנדס המועצה

)2011  בפברואר24 (כ' באדר א' התשע״א
א )8-14 (חמ מ ר ת י  נ ר א ע

ראש המועצה המקומית כפר יאסיף

2011חוק עזר לכפר קאסם (העמדת רכב וחנייתו), התשע״א-
סעיפים תה לפי  סמכו -250 בתוקף  ת251 ו ף 1 לפקודת העיריו י סעי דת2(א)(77, רלפ  ) לפקו

ן2התעבורה - (להל הבטיחות  התחבורה ו נים ושר  כמת שר הפ ובהס תעבורה)    פקודת ה
בדרכים, מתקינה מועצת עיריית כפר קאסם חרק עזר זה:

 -בחרק עזר זה  .1

"אוטובוס", "הסדר חניה״,״כביש", "כביש חד-סטרי", "מדרכה", "מעבר חצייה", "צומת",
״קו עצירה״, ״קצין משטרה״,״רשות תימרור מרכזית״, ״רשות תימרור מקומית״,

 (להלן31961 כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ״א- -תחנת מוניות״, ״תמרור״
תקנות התעבורה); -

"בעל", "גורר מורשה", "דרך", "מונית", "מפקח על התעבורה", "רכב פרטי", "רכב ציבורי"
כהגדרתם בפקודת התעבורה; -

 "אזור" - חלק מן הדרך בתחום העירייה, אשר ייקבע על ידי רשות התימרור המקומית
כמקום חניה מוסדר ויסומן באמצעות מספר, אות או כל סימון מבחין אחר;

422

 .197  עמ',8 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש
 .173  עמ',7 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש

.1425 ק״ת התשכ״א, עמ'

14.7.2011  י״ב בתמוז התשע״א,,757 ק״ת-חש״ם



-״אמצעי תשלום״ עי אחר שאושר על ידי  כל אמצ ד או  ניי ון  ן, טלפ טיס חניה, מדח   כר
רשות תימרור מקומית לתשלום אגרת הסדר חניה;

;41970 הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש״ל- -״הודעת התעבורה״

ס חניה״ -״כרטי תקן אחר  או מי י,  לקטרונ יר א , מכש ר אחר כל חומ או כרטיס מ יר  טיס ני   כר
העירייה ניה, אשר  ועד הח ן משך ומ ם לסימו שמשי כב, המ בתוך כלי הר  המותקן 

הכינה והנפיקה או אשר הוכן והונפק בהתאם להוראות העירייה ובאישורה,
 הנושא את סימון העירייה והנמכר לציבור וכן הסדר חניה ארצי כמשמעותו

בפקודת התעבורה;

על על ידי , המופ חניה במקום  ותקן  מכני או אלקטרוני, המ מכשיר  ן ובו  חן״ - מיתק  ״מד
, והמשמש במדחן) ום  י התשל אמצע הלן -  (ל י אחר  או אמצע , כרטיס   מטבעות

לסימון מועד ומשך זמן החניה;

ן מקטע חד ובי ין מקום חניה א ן ב תרת לפי כל די ו מו יה ב ה״ - מקום שהחנ ם חני  ״מקו
שייקבע על ידי רשות תימרור מקומית ויסומן בתמרור;

״מקום חניה מוסדר״ - מקום שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי חוק עזר זה;

״מקטע״ - שני מקומות חניה או יותר;

תג נכה״ ״, ״ -״נכה  - , התשנ״ד לנכים חניה  ם בחוק  ן51993 כהגדרת - (להל   חוק חניה 
לנכים);

״עירייה״ - עיריית כפר קאסם;

עזר זה ק  ין חו קח לעני יות פ ירייה מינהו בכתב לה ראש הע יה ש בד עירי - עו קח״   ״פ
ושאושר כדין;

לי של פקח הכל המ ישור  רייה בא אש העי ידי ר נה ב רייה שמו עובד עי רה״ -  קח גרי  ״פ
(א)7משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך לכך כפקח לעניין ביצוע הוראות סעיף 

לחוק עזר זה;

תב את ר אליו בכ בי ייה הע יה שראש העיר בות עובד עירי ״ - לר ירייה אש הע  ״ר
וראות סעיף  ם לה בהתא תן,  לן או מקצ עזר זה, כו י חוק  ותיו, לפ   לחוק17סמכוי

;61975הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-

 כהגדרתו בפקודת התעבורה, למעט אופניים. -״רכב״

רשות תימרור מקומית רשאית לאחר התייעצות עם קצין משטרה ובהסכמת המפקח . 2
 לתקנות התעבורה, לאסור, להגביל18 על התעבורה, אם הסכמה זו דרושה לפי תקנה

ולהסדיר העמדת רכב או סוג מסוים של רכב בתחום העירייה, וכן לקבוע אזור כמקום
חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסוים של רכב בלבד, לקבוע את הימים, השעות

והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת ובעונה
אחת באותו מקום.

(א) רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע אזור חניה או חלק ממנו כמקום חניה .3
מוסדר.

.738 ק״ת התש״ל, עמ' 4
.28 ס״ח התשנ״ד, עמ' 5
.211 ס״ח התשל״ה, עמ' 6

 סמכות רשות
 תימרור מקומית

 להסדיר חניית
רכב

מקום חניה מוסדר
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(א) נקבע מקום כמקום חניה מוסדר, תסמן אותו רשות התימרור המקומית )1( (ב)
מרורים ד- ג-20בת  ,1- בתמרור א טו הסדרי43 ו שבו יפור ורה  עת התעב   להוד

החניה; לא יעמיד ולא יחנה אדם רכב במקום חניה מוסדר המסומן כאמור,
ה כמפורט סדר חני ם אגרת ה , אלא אם כן שיל תמרור ינו ב ם שצו  במועדי

בתוספת השנייה וכאמור בסעיף קטן (ג) וימלא אחר שאר הוראותיו;

ובת (ב) תחול ח ה (א),  סקת משנ מור בפ דים כא ר מוע בתמרו וינו   לא צ
תשלום אגרת הסדר חניה כלהלן:

;19:00 ל-9:00  בין השעות -בימי חול )1(

" ו״אל )2( ל פיטר ערבי מועדי ישראל וערבי חגי "א ת וב י שבתו  בערב
;13:00 ל-9:00  בין השעות -אדחה״

 -לעניין פסקת משנה זו )3(

  לרבות ימי חול המועד ולמעט שבתות, מועדי ישראל, ערבי -״ימי חול״
שבתות וערבי מועדי ישראל;

 א(א) לפקודת סדרי18 כמשמעותם בסעיף  -״שבת ומועדי ישראל״
;71948השלטון והמשפט, התשי״ח-

ור ד- )2( וסומן בתמר בע מקום חניה  טח19נק בתחום הש אלא  רכב  אדם   , לא יחנה 
שסומן בתמרור כאמור ובכפוף להוראות התמרור.

 -אדם המעמיד רכב במקום חניה מוסדר, ובמקום או בסמוך לו לא הותקן מדחן (ג)

הקדמית )1( דלת  ן ה ף לחלו בר-תוק כרטיס חניה  ת הרכב,  ם העמד מיד ע  יצמיד 
חניה רטיס ה החניה; כ כרטיס  הנלוות ל הוראות  בהתאם ל מדרכה,  קרוב ל  בצד ה
, ביום בחודש, ביום בחודש בחין  כל לה כב יו מחוץ לר ד באופן שאדם העומד   יוצמ

בשבוע ובשעות החניה המסומנים בכרטיס;

ה ( )2( פסק אמור ב ל אף ה את1ע אי הוא לשלם  חר, רש לום א עי תש הונהג אמצ  ( 
אגרת הסדר החניה על ידי אותו אמצעי.

(א) נקבע אזור חניה או חלק ממנו כמקום חניה מוסדר, יהיו רשאים מי שגרים .4 חניה לתושבי
באותו אזור להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר באזור מגוריהם, אזור חניה במקום

רשות גבלה ה אם הו זולת  רטיסי חניה או במדחן  להשתמש בכ ובלי  רה  שלום אג  בלא ת
האמורה וההגבלה סומנה בתמרור.

ירייה (ב) ראש הע שאישר  וית  א תו ב הנוש לרכ ת רק  ) מותר קטן (א בסעיף  מור   חניה כא
ואשר עליה צוין מספר הרכב ואזור החניה שבו מותרת החניה כאמור בסעיף קטן (א)

(להלן - תווית).

אחר (ג) תווית, ל מוסדר, רשאי לקבל  כמקום חניה  באזור חניה שנקבע  מתגורר   מי ש
ון רכב ר שהמציא רישי ראשונה ולאח בתוספת ה ה בקשה בנוסח ש יש לראש העיריי  שהג

ותעודת זהות או מסמך אחר, אם יידרש לכך, להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו.

ל ידי מסמכים (ד) יח ע ם הוכ כב א ו של ר ו הוא בעל איל דם כ ו א ה, ירא ף ז  לעניין סעי
עדית מידי שותו הבל מד לר , כי הרכב הוע ייה ון ראש העיר יעות רצ נים, לשב  מהימ

מעבידו או מידי תאגיד ששליש השליטה בו לפחות הוא בידי אותו אדם.

.1  תוס' א', עמ',1948 ע״ר 7
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ב אחד (ה) תן לרכ יא תינ ת וה ת אח ווי ותר מת נתן י ) לא תי ן (ג יף קט ור בסע ם כאמ  לאד
בלבד.

ננקבה (ו) אחרת ש קופה  עה בה ת נקב זולת אם  יים,  שנת פה של  תקו יהיה ל ווית   תוקף ת
על גבי התווית או בהודעה חתומה בידי ראש העירייה שפורסמה בתחום העירייה.

ד ימין של הרכב, בפינה (ז) רכב, בצ ל ה דמית ש ה הק  תווית תודבק על השמש
העליונה.

העביר בעל הרכב שבידו תווית את בעלותו ברכב או העתיק את מקום מגוריו, (ח)
, בתוך ייה עיר ראש ה ע על כך ל כב או העתקת7 יודי לות בר ברת הבע ום הע   ימים מי

מקום מגוריו, וכן יחזיר את התווית לעירייה.

מי שקיבל תווית אינו רשאי להעבירה לאחר. (ט)

(י) זכות השימוש בתווית תפקע בהתקיים אחד מאלה:

בעל הרכב קיבל את התווית על סמך פרטים כוזבים שמסר בבקשתו; )1(

התווית הועברה לאחר; )2(

הרכב נמכר או השימוש בו כמפורט בסעיף קטן (ד), הועבר לאחר; )3(

העתקת מקום המגורים של בעל הרכב. )4(

זר זה וק ע ראות ח רה על הו עבי ראו כ ין, י ות כל ד ורא גרוע מה לי ל א) ב -(י   מסירת 
בתווית (ד) וכן שימוש  ג) ו- נים ( פים קט מור בסעי קשה כא שת ב יין הג כוזבים לענ  פרטים 

שלא בהתאם לאמור בסעיפים (ח) עד (י).

״רכב״ יף זה,  ין סע לעני -(יב)  המותר אינו  כולל  שקלו ה סחרי שמ ורכב מ   רכב פרטי 
 ק״ג.4,000 עולה על

איסור חניה(א) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה למי שפועל מטעמו, להעמיד או להחנות רכב  .5

 -בדרך במקום שבו

  איסור רשות - (להלן2 נאסרה החניה בידי רשות תימרור מקומית לפי סעיף )1(
תימרור מקומית) והאיסור מסומן על ידי תמרור;

ר רשות )2( ו איסו אינ ור  ם האיס , אף א ב כדין הוצ ר ש פי תמרו ה על  ה אסור  החני
ר חניה״ ה, ״איסו סעיף ז ת; ב ר מקומי -תימרו כלי רכב  חניה ל גבלת  בות ה   לר

מסוימים שהרכב החונה אינו נמנה עמם.

מקום ב ב נות רכ ד או להח להעמי עמו  מי מט שה ל ולא יר א יחנה  מיד אדם ול א יע  (ב) ל
 -חניה, אלא אם כן

הרכב שייך לסוגי רכב שחנייתם שם הותרה; )1(

 החניה היא בתוך אחד מהשטחים המסומנים על פי תמרור וסימון שנקבע )2(
בלוח התמרורים - אם יש שטחים מסומנים כאמור;

החניה היא בזמן ולמשך התקופה בהם הותרה החניה במקום; )3(

 מקום החניה אינו תפוס ברכב במספר שנקבע כמותר לחניה בעת ובעונה )4(
אחת.
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להחנות, (ג) מיד או  להע עצור,  תר ל ביש אשר בו מו כב בכ המחנה ר מיד או  המע  העוצר, 
הגלגלים לאו, כש ן אם  שפה ובי בני  ו א ש ב ם י בין א יש,  ת הכב לשפ קביל   יעמידו במ

במרחק של לא יותר מ- יש הם  פת הכב ולש בני השפה  רובים לא ולת אם40הק ״מ, ז   ס
התירה רשות התימרור המקומית באותו כביש חניה זוויתית וסימנה אותו לצורך זה.

רכב (ד) החנות  או ל מיד  ו להע מטעמ פועל  מי ש ירשה ל ה ולא  ולא יחנ דם  יעמיד א  לא 
 -באופן

העלול להפריע או לעכב את התנועה; )1(

שהרכב מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך; )2(

כאזור חניה ובו סימון )3( וגדר  ום המ את במק אחד, וז  שתופס מעל מקום חניה 
של אזורי חניה.

חנות (ה) מיד או לה מטעמו להע ועל  י שפ שה למ א יר רכב ול מיד ולא יחנה   אדם לא יע
מילוי אחר עת תאונה או לשם  שם מני לא ל ן, א ים להל מות המנוי המקו  רכב באחד 

הוראה מהוראות חוק עזר זה או אחר תקנות התעבורה או אם סומן בתמרור אחרת -

יוון )1( וד לכ ניג , או ב סטרי חד- וא  כביש ה כן ה , אלא אם  דרך אל של ה  בצד שמ
חלק מדרך ש שהוא  י כבי -סטר ככביש חד ה זו, לא יראו  ן פסק לעניי עה;   הנסי

המחולק על ידי שטח הפרדה;

על שביל אופניים מסומן בתמרור; )2(

על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב וחנייתו לפי חוק עזר זה; )3(

בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו; )4(

במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים והורדתם; )5(

מון על )6( התחום מסומן בסי כיבוי (הידרנט), כאשר  חום שני מטרים מברז   בת
המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם;

בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים לפניו; )7(

בתחום שנים עשר מטרים לפני קו עצירה; )8(

חד בלבד )9( נתיב א יעה,  ון הנס בכיו קיים  ך, שבו  שולי הדר רבות  ש, ל  בכבי
המסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק;

בצד רכב אחר העומד או חונה בצדו של דרך; )10(

על גשר או בתוך מנהרה; )11(

ובאין סימון )12( פני כביש,  ימון על  י ס ל יד גדרת ע המו סים  אוטובו  בתחום תחנת 
-כאמור ועשרים מטרים  וסים"  אוטוב "תחנת  תמרור  מטרים לפני    בתוך עשרים 

צד הדרך רכב ב נות  או להח העמיד  מותר ל ובלבד ש ך;  צדי הדר שני  ו, ב  אחרי
ו מקום יש באות הכב וחב  ר אם ר מרו ול לת ש או ממ כבי פני ה ון על  ל לסימ  שממו

הוא שנים עשר מטרים או יותר;

מורה )13( מרור  אם כן ת ש, אלא  הכבי בשפת  כי רגל  להול ות  טיח מעקה ב  בצד 
אחרת;

עצירה )14( פרט ל ומן,  צב או ס מרור שהו ומנת בת ות המס וני תחנת מ חום   בתוך ת
לשם הורדת נוסעים;
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ילים )15( לאת חי לשם הע ילים, אלא  תחנת הסעה לחי סמן  רור המ  ליד תמ
והורדתם;

 המסמן מקום חניה לרכב של נכה משותק רגליים.43ליד תמרור ג- )16(

בי, (ו) ורוזי זל ק , נו דלק הובלת  המשמשים ל או  מיועדים  מכלית ה ב או  דם רכ  לא יחנה א
להכלת , או גלילים  ח אחר ר מתלק ו חומ , גז א עיל ר ר , חומ ר מאכל , חומ יבי רדיואקט  חומר 

לה על כלית עו כב או המ קל הר מור, אם מש מר כא כב או4,000 חו יר ר לא ישא ״ג ו   ק
חות מ- מרחק פ ומדים בדרך ב אמור ע לית כ ו ממבנה400מכ גורים א בניין מ ם מ   מטרי

ורים, או יין או למבנה האמ לבנ מסוכן  ר ה ל החומ טעינה ש יקה או  בורי, אלא לצורך פר  צי
ממנו, או במקום שיועד לחניית רכב כאמור ואושר על ידי רשות התימרור המקומית.

 -לא יעמיד אדם בדרך ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות כאמור (ז)

ה על )1( חבו עול ב שרו שם מילוי2.5 רכ עצר ל ל שנ צה״ ב של  מעט רכ ם, ל   מטרי
תפקיד צבאי;

ריות, )2( יבו דות צ וע עבו עת ביצ א ב ומך, של ו מת רר א תק מגו תמך שני  גרור או נ
מורות ת הא ביצוע העבודו רושה ל מידה הד בצען וב ן אפשרות אחרת ל  כאשר אי

ובשולי הדרך בלבד.

ולל (ח) קלו הכ סחרי שמש רכב מ לילה  העמיד ב לאחר ל רשה  מיד אדם ולא י  לא יע
ולה על ותר ע זור שרשות10,000 המ ר בא ב כאמו ם רכ נה אד א יח ה ול ב עבוד   ק״ג, או רכ

ורים ב- אם לתמר ת בהת וזא אמור,  תו כ כב וחניי העמדת ר ה בו  ית אסר מרור מקומ  30תי
ודעה על כך31ו-ב- ובלבד שה כך,  שנועד ל משאיות  חניון  אלא ב צבתם,  חיות לה ההנ   ו

פורסמה והוצבו תמרורים המורים זאת.

הג ברכב או בבעל חיים (ט) הנו תמש  ה יש ח הפרד ידי שט כה על  לקת לאור  בדרך המחו
א אם יים, אל בעל ח ו ולא יעמיד בו רכב או  רדה, לא יעבור אות ההפ שטח  ימין ל ד שמ  בצ

כן הותר הדבר על פי תמרור ובמקום שהותר.

 -(י) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ט), רשאי נכה להחנות

הלן )1( כה (ל א תג נ נוש בו ה -את רכ ת בו אם  ה מותר ם שאין החני ) במקו רכב   ה
התקיימו כל אלה:

 בסמוך למקום האמור אין מקום חניה מוסדר לנכים או שהוא לא היה (א)
פנוי בזמן החניה;

 בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או (ב)
שהוא לא היה פנוי בזמן החניה;

 החניה נעשית באופן שאין בו סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר (ג)
חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים;

החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה; (ד)

ונוהג בעבורו )2( נכה  מתלווה אל  ם ה ם על אד (י) יחולו ג קטן   הוראות סעיף 
ברכב;

(י)( )3( קטנים  סעיפים  מהאמור ב לגרוע  -(י)(1בלי  חול ההיתר1)(ג) ו  )(ד), לא י
שבסעיף קטן (י) על חניה -

 (א) בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות
תימרור מקומית, בתמרור או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו;
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,6 חניה על המדרכה

,7 גרירת רכב

 ,8 רכב שהתקלקל

במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב; (ב)

בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים לפניו; (ג)

המוגדר (ד) בוסים  חנת אוטו ובתחום ת יבורית  ורה צ שיועד לתחב  בנתיב 
מור ן כא ן סימו באי ש, ו ני כבי ן על פ י סימו -על יד ם לפני  ם מטרי ך עשרי   בתו

ו, בשני צדי הדרך, ובלבד ים אחרי ים מטר ם" ועשר ובוסי  תמרור "תחנת אוט
ביש או סימון על פני הכ ול ל ך שממ צד הדר חנות את הרכב ב ותר לה  שמ
מטרים נים עשר  ו מקום הוא ש ש באות ב הכבי בלבד שרוח ור, ו לתמר  ממול 

או יותר;

בתחום תחנת מוניות המסומן בתמרור שהוצב או סומן; (ה)

בסימון (ו) ומן  חום מס שר הת ט), כא בוי (הידרנ רז כי רים מב שני מט  בתחום 
על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם;

בצד רכב אחר העומד או חונה בצידה של הדרך. (ז)

המפקח בהסכמת  משטרה ו ם קצין  צות ע אחר התייע , ל רשאית קומית  תימרור מ  רשות 
קנה ושה לפי ת כמה זו דר רה, אם הס תעבו קבוע חלק18 על ה תעבורה ל קנות ה   לת

תר מעבר ד שנו ה, ובלב קבע בהחלט ג שנ ב מהסו עד לחניה של רכ ך כמיו כה בדר  ממדר
רוחב של גל, ב ולכי ר מוסדר המאפשר להחנות2 לה חניה  מקום    מטרים לפחות; נקבע 

ם ד- ורי ניה בתמר ום הח את מק המקומית  התימרור  ות  מן רש כה, תס ב על המדר  ,20רכ
-49ג- בתמרור א ום החניה43 ו ה; אם מק החני יפורטו הסדרי  רה שבו  עבו עת הת   להוד

.49אינו מוסדר, תסמן רשות התימרור המקומית את מקום החניה בתמרור ג-

הפרת (א) ן כדי  שיש בה בנסיבות  וק או  חיק פי  רה על  אסו שחנייתו  קום  ה במ החונ  רכב 
תה או התנועה או לבטיחו דרת  לשם הס הרחקתו  ושה  פקח דר רי תנועה, או שלדעת   סד
ותה שעה להרחיקו תו בא ברשו ב נמצא  שהרכ ת למי  להורו אי פקח  בור רש  לבטיחות הצי
מור הפקח כא את  ר הור תה שעה אח ו באו א ברשות כב נמצ א מי שהר לא מיל ררו;   או לג
תו, ולהחסנ ירתו  ו, לגר הרחקת ים ל ט אמצע ה לנקו קח גריר ום רשאי פ נמצא במק  או שאינו 
ת הרכב; ורשאי בטיח את בטיחו ירים הדרושים כדי לה ירות סב ט אמצעי זה  ובלבד שינקו

הוא לעשות כן בין בעצמו ובין באמצעות גורר מורשה כאמור בסעיף קטן (ג).

אמור (ב) אגרה כ יה;  ספת השני רט בתו לם אגרה כמפו נתו תשו רכב והחס רחקת   בעד ה
סכמתו; י ה ידיעתו ובל מנו בלי  נלקח מ שהרכב  וכיח  זולת אם ה ל בעל הרכב,   מוטלת ע

רכב שאגרה מוטלת על בעליו כאמור, לא יוחזר אלא אם כן שולמה האגרה.

ל את (ג) טרת ישרא של מש התנועה  לקת  ראש מח באישור  בע  ייה יק ש העיר  רא
הגוררים המורשים שיורשו לבצע את הגרירה כאמור בסעיף קטן (א).

ושא (ד) לי רכב הנ שה גלג לו פקח או גורר מור יף קטן (א), לא ינע ור בסע  על אף האמ
הזיז את ם ל ם ה ואולם רשאי זר זה;  ות חוק ע הורא וד ל בניג ם הרכב חונה  ם א  תג נכה ג
הפרעה ו גורם  אורח א רי  מסכן עוב תו  אם אופן חניי ררו,  גם לגו צורך  ת ה ובמיד  הרכב 

ממשית לתנועה.

שכת ונע המ ל המ קלקו קלקל  ב שהת בדרך רכ עמיד  ר לה ירשה לאח ם ולא  מיד אד  לא יע
נועת רכב ד לת המיוע דרך  ית של חלק ה פה הימנ אפשר לש ככל ה א סמוך  יעה, אל  הנס
או עד קום  תם בו במ שיש לעשו הנסיעה  להמשכת  יים  ים הכרח קונ לשם תי לא   וא

שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר בלא דיחוי.
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(א) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להחנות מונית, במקום חניה שנקבע . 9
כתחנת מוניות, אלא לפי היתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.

תר או לסרב (ב) תת הי שאי ל ייה ר ייה; ראש העיר ראש העיר וגש ל תר ת תן הי  בקשה למ
ע מהם, , לגרו יהם הוסיף על תנאים, ל וכן לקבוע בו  תקופה,  תלותו ל ו או לה , לבטל  לתתו

לשנותם או לבטלם.

שתודבק (ג) ווית  ורף ת יתר תצ ה; לה יריי בע ראש הע ופס שק רוך בט יהיה ע  ההיתר 
בידי בעל המונית על השמשה הקדמית של המונית בצד ימין, בפינה העליונה.

ג ביום (ד) יפו והוא  בו,  רשומה  ניות ה תחנת המו לחניה ב הוא  היתר  ו של   31 תוקפ
בדצמבר שלאחר נתינתו.

בעד היתר ישלם המבקש לעירייה אגרה כמפורט בתוספת השנייה. (ה)

לפני (ו) יציגו  מונית ו יתר ב את הה והנוהג בה, יחזיק  תר  יתן הי לגביה נ מונית ש  בעל 
פקח לפי דרישתו.

 לתקנות התעבורה.485  כהגדרתו בתקנה -בסעיף זה, ״בעל מונית״ (ז)

 רשות תימרור מקומית תציין בתמרור כל מקום חניה, וכן כל איסור, הגבלה או הסדר. 10
.2 שנקבעו לפי סעיף

(א) רשות תימרור מקומית רשאית לייחד מקום חנייה לרכב פלוני או למספר כלי רכב . 11
.19 ו-ד-43פלוני המשמשים לנהיגת נכה, וזאת באמצעות תמרורים ג-

ם ג- תמרורי עות  ה באמצ כה יעש נהיגת נ מש ל ם המש רכב מסוי ) ייחוד  ד-43(ב  ,19 
 שבו יצוין מספר הרישוי.44ו-א-

 הגיעה העירייה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה הדדית בכרטיסי. 12
אישרה המועצה קומית;  ל אותה רשות מ חניה ש ס ה מועצה כרטי לאישור ה  החניה, יובא 
ס חניה ככרטי זה  ן חוק עזר  תו לעניי או או ת, יר ת מקומי אותה רשו של  ס חניה   כרטי

שהדפיסה והנפיקה העירייה.

 יום - בינואר בכל שנה (להלן1 הסכומים הנקובים בתוספת השנייה יעודכנו ב-. 13
כן שפרסמה ים לצר ינוי מדד המחיר ור ש ה, לפי שיע חר פרסום חוק עזר ז ), שלא  העדכון

טטיסטיקה (להלן -הלשכה המרכזית לס פני יום העדכון  אחרונה ל רסם ל   המדד) שפו
לעומת מדד המחירים שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

תוספת ראשונה
(ג))4(סעיף 

בקשה למתן תווית חניה
.............................מס' זהות.......................שם פרטי..........................אני, הח״מ, שם משפחה

מבקש........................מס' חשבון ארנונה..............................מסוג......................בעל רכב מס'
 )(ג) לחוק עזר לכפר קאסם (העמדת רכב וחנייתו), התשע״א-4לתת לי תווית חניה לפי סעיף (

 ומתחייב בזה להשתמש בתווית בהתאם להוראות חוק העזר המפורטות מעבר לדף.,2011
 במשבצת המתאימה).x  אין לי חניה בחצר ביתי (סמן [ ] יש[ ]

הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זאת נכונים.

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

מוניות

תמרורים

 איסור חניה
 במקום המיועד

לנכה

 כרטיס חניה של
 רשות מקומית

אחרת

הצמדה למדד
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תוספת שנייה

תיקון הפתיח

9 ביטול סעיף

 סכום האגרה
בשקלים חדשים

 -(ב))3אגרת הסדר חניה (סעיף  .1

4 אגרת הסדר חניה במקום חניה מוסדר, לכל שעה או חלק ממנה

200 ב)7אגרה בעד גרירת רכב, החסנתו ושחרורו (סעיף  .2

 -(ה))9אגרת מקום חניה למוניות (סעיף  .3

130  לשנה -לכל מונית שחנייתה תורשה בהיתר

)2011  באפריל10 (ו' בניסן התשע״א
ר )8-22 (חמ ו ס ר ס ר  ד א נ

ראש עיריית כפר קאסם

אני מסכים. אני מסכים.
י ש י ו  ה י ל ל א א ר ש ץ י ״ כ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים שר הפנים

2011חוק עזר לרמת חובב (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), התשע״א-
,1 לפקודת המועצות המקומיות22)(א), (ב), (ה) ו-4א(ב)(2בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

ה77 ולפי סעיף ם,2 לפקודת התעבור ות בדרכי טיח רה והב תחבו ים ושר ה מת שר הפנ  , ובהסכ
מתקינה המועצה המקומית תעשייתית רמת חובב חוק עזר זה:

 חוק העזר - (להלן31993 בפתיח לחוק עזר לרמת חובב (העמדת רכב וחנייתו), התשנ״ד-. 1
פי סעיפים קום ״ל ), במ -22 העיקרי ף23 ו ת, וסעי דת המועצות המקומיו   לפקודת77  לפקו

י סעיפים  א "לפ " יבו (ב) ו-4א(ב)(2התעבורה א),  יות ולפי22)( ות המקומ ודת המועצ   לפק
 לפקודת התעבורה ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים".77 סעיף

 בטל. - לחוק העזר העיקרי9 סעיף . 2

)2011  במרס9 (ג' באדר ב' התשע״א
ן )8-22 (חמ ז ו א י  י ר ד נ א

 ראש המועצה המקומית
תעשייתית רמת חובב

אני מסכים.
ו ה י ל י א ש י  

שר הפנים

אני מסכים.
ל א ר ש ץ י " כ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

.256  עמ',9 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש י
.173  עמ',7 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2
.30 ק״ת-חש״ם, התשנ״ד, עמ' 3

14.7.2011  י״ב בתמוז התשע״א,,757 ק״ת-חש״ם430


