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 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

) הציבור ותוחה לעיפרד מזכיר העיריה והשהמופקדת במ, רי חניהזוקבע ראש העיריה במפת אשר חניה זו א! "רזוא"

  ;לות של העיריהגיעות העבודה הרשב

  ;1970!ל" התש,)ורי�ת תמרקביע( הודעת התעבורה ! "הודעת התעבורה"

  ;� הפקת רווחי�של, פרט למועצת העיריה, די אד�י מקו� חניה המתנהל על ! "חניו  פרטי"

  ;) תקנות התעבורה!להל)  (1961!א"התשכ,  כמשמעותו בתקנות התעבורה! "כביש"

  ; כמשמעותו בתקנות התעבורה! "סטרי�כביש חד"

, מקרטו), בי) א� הוא עשוי מנייר, סדר במקו� חניה מוסדר כרטיס המשמש לתשלו� אגרת ה! "כרטיס חניה"

  ;ובי) א� הוא אלקטרוני או מכל סוג אחר, מפלסטיק או מכל חומר אחר

  ; כמשמעותה בתקנות התעבורה! "מדרכה"

  ; כמשמעותו בתקנות התעבורה! "מעבר חציה"

  ; כמשמעותו בתקנות התעבורה! "מפגש מסילת ברזל"

  ;יה מינה בכתב להיות מפקח לעני) חוק עזר זה אד� שראש העיר! "מפקח"

  ;2 מקו� שהותרה בו חניה לרכב לפי סעי� ! "מקו" חניה"

  ;3 מקו� חניה שנקבע כמקו� חניה מוסדר לפי סעי� ! "מקו" חניה מוסדר"

  ; כמשמעותו בתקנות התעבורה! "עובר דר#"

  ; עיריית בית שמש! "עיריה"

  ; כמשמעותו בתקנות התעבורה! "צומת"

  ; כמשמעותו בתקנות התעבורה! "קו עצירה"

לרבות אד� שקצי) המשטרה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק ,  כמשמעותו בתקנות התעבורה! "קצי  משטרה"

  ;כול) או מקצת), עזר זה

ולרבות אד� שראש ,  לרבות סמכותו כרשות התימרור המקומית לתחו� השיפוט של העיריה! "ראש העיריה"

  ;כול) או מקצת), יר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זההעיריה העב

  ; לרבות חלק מרחוב! "רחוב"

  ; למעט אופניי�! "רכב"

  ; כמשמעותה בתקנות התעבורה! "רשות תימרור מקומית"

  ; כמשמעותה בתקנות התעבורה! "רשות תימרור מרכזית"

  ; בתקנות התעבורהו כמשמעות! "שביל"

  ;נות התעבורה בתקו כמשמעות! "שטח הפרדה"

  . כמשמעותו בתקנות התעבורה! "תמרור"

 סמכות להסדיר חניית רכב
א� , ובהסכמת רשות תימרור מרכזית, רשות התימרור המקומית רשאית לאחר התייעצות ע� קצי) משטרה  .2

� של ב או סוג מסויכולהסדיר את העמדתו של ר להגביל, לאסור,  לתקנות התעבורה18הסכמה כזו דרושה לפי תקנה 

לייחד רחוב או מקו� אחר כמקו� חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסוי� של רכב וכ) לקבוע את הימי� , רכב

 .והשעות והתקופות שבה� מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר להחנות באותו מקו� בבת אחת

 מקו" חניה מוסדר
כמקו� חניה מוסדר ולהסדיר  לקבוע מקו� חניה, ראש העיריה רשאי לאחר התייעצות ע� קצי) משטרה) א(  .3

  .אלקטרוניי� או באמצעות כרטיס חניה את החניה בו על ידי סדר) או באמצעות מכשירי� מכניי� או

חייב אד� המעמיד רכב במקו� החניה לציית להוראות הסדר) בכל עני) , סודרה החניה על ידי סדר)  )ב(

  .הקשור בחניה

חייב אד� המעמיד רכב במקו� החניה ,  מכשירי� מכניי� או אלקטרוניי�סודרה החניה באמצעות  )ג(

ולהפעיל את , מול המכשיר המסונ� לאותו שטח, להעמידו בתו. אחד מהשטחי� המסומני� לש� כ. והפנויי�

  .המכשיר בהתא� להוראות הכתובות בו

  !חייב אד� המעמיד רכב במקו� החניה , סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה  )ד(

 א� ישנ� שטחי� !וי צבע או באופ) אחר והמסומני� בק, להעמידו בתו. אחד מהשטחי� הפנויי�  )1(

  ;מסומני�

להפעיל את כרטיס החניה או לתלוש או לנקב או לגלות או למחוק את , מיד ע� החניית הרכב  )2(

כרטיס הכל בהתא� להוראות שעל גבי , חלקי כרטיס החניה שבה� מסומני� התארי. ומש. החניה

  ;החניה או המצורפות לו או למספר כרטיסי חניה

באופ) , מבפני�, בצד הקרוב למדרכה, בכלהצמיד את כרטיס החניה לחלו) הדלת הקדמית של הר  )3(

  ;שסימו) מש. החניה והתארי. ייראו מבחו/



או על , לציית ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה או המצורפות אליו  )4(

זמני החניה , ועל התמרור המוצב בשטח המיועד לחניה בכל הנוגע למקו� החניה, ספר כרטיסי חניהמ

  .סימו) כרטיס החניה וכל עני) אחר הקשור בהסדרת החניה, מש. החניה, המותרי�

ו דחייב אד� המעמיד רכב באותו מקו� להעמי, סימני� וכיוצא באלה, ניה שלטי�חהותקנו במקו�   )ה(

  .בסימני� וכיוצא באלה, שטחי� המסומני� לש� כ. בהתא� להוראות הכתובות בשלטי�בתו. אחד מה

 איסור חניה
רכב ברחוב במקו� שהחניה נאסרה בידי , ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, לא יעמיד אד� ולא יחנה) א(  . 4

 �א לזמ) הדרוש להעלאת אל, והאיסור מסומ) בהתא� להודעת התעבורה על ידי תמרור, 2ראש העיריה לפי סעי

  .או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת, נוסעי� או להורדת�

  !אלא , רכב במקו� חניה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, לא יעמיד אד� ולא יחנה  )ב(

  ;א� הרכב שיי. לסוגי� שחניית� ש� הותרה על ידי ראש העיריה  )1(

  ;אלהכ א� יש שטחי� מסומני� !צבע או באופ) אחר בתו. אחד מהשטחי� המסומני� בקווי   )2(

  ;בזמ) ובמש. התקופה שבה� הותרה החניה במקו�  )3(

  .י כלי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה בבת אחתדכשאי) מקו� החניה תפוס על י  )4(

למעט על מדרכה , לא יעמיד אד� ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב על מדרכה  )ג(

  .3ניה מוסדר לפי סעי� ח כמקו� שנקבעה

, � ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברחוב במקו� שהחניה בו נאסרהדלא יעמיד א  )ד(

  .והאיסור מסומ) בהתא� להודעת התעבורה, א� שלא בידי ראש העיריה

  !באופ) , ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב, לא יעמיד אד� ולא יחנה  )ה(

  ;יש בו כדי להפריע או לעכב את התנועהש  )1(

  .שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דר.  )2(

 ,באחד המקומות המנויי� להל), ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב, לא יעמיד אד� ולא יחנה  )ו(

רה או א� סומ) אלא לש� מניעת תאונה או לש� מילוי אחר הוראה מהוראות חוק עזר זה או אחר תקנות התעבו

  :ואלה המקומות, בתמרור אחרת

לעני) פסקה ; או בניגוד לכיוו) הנסיעה, סטרי!אלא א� כ) הכביש הוא חד, בצד שמאל של הרחוב  )1(

  ;סטרי כביש שהוא חלק מרחוב המחולק על ידי שטח הפרדה!לא יראו ככביש חד, זו

  ;על שביל אופניי� מסומ) בתמרור  )2(

פרט לקטע שסומ) על ידי ראש העיריה או רשות ,  שני� עשר מטרי� ממנובתו. צומת או בתחו�  )3(

  ;שמותר לחנות בו, בתמרור או בסימו) על אבני השפה, התימרור המרכזית

  ;פרט להעלאת נוסעי� והורדת�, במקו� כניסה לשטח המיועד לכלי רכב  )4(

על המדרכה או על שולי כאשר התחו� מסומ) בסימו) ) הידרנט(בתחו� שני מטרי� מברז כיבוי   )5(

  ;כפי שקבעה רשות התימרור המרכזית, הכביש או על שניה�

  ;בתו. מעבר חציה או בתחו� שני� עשר מטרי� לפניו  )6(

  ;בתחו� שני� עשר מטרי� לפני קו עצירה  )7(

ובתחו� עשרי� מטרי� אחרי , בתחו� עשרי� מטרי� מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל  )8(

  ;המפגש

 הפרדה בלתי ו בלבד המסומ) בקדשצו קיי� בכיוו) הנסיעה נתיב אח, לרבות שולי הרחוב, בכביש  )9(

  ;מרוסק

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

  ;על גשר או בתו. מנהרה  )11(

 בתו. עשרי� !ובאי) סימו) כאמור ; בתחו� תחנת אוטובוסי� המוגדרת על ידי סימו) על פני כביש  )12(

ובלבד שמותר ; בשני צדי הרחוב, ועשרי� מטרי� אחריו" תחנת אוטובוסי�"טרי� לפני תמרור מ

א� רוחב הכביש , להעמיד או להחנות רכב בצד הרחוב שממול לסימו) על פני הכביש או ממול לתמרור

  ;באותו מקו� הוא שני� עשר מטרי� או יותר

  ;� כ) תמרור מורה אחרתאלא א, בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש  )13(

  ;פרט לעצירה לש� הורדת נוסעי�, בתו. תחו� תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומ)  )14(

  ;בשטח הפרדה  )15(

  ;במקו� שהכניסה אליו היא בניגוד לתמרור  )16(

  ;אלא לש� העלאת חיילי� והורדת�, ) תחנת הסעה לחיילי�מהמס, ליד תמרור  )17(

  . המסמ) מקו� חניה לרכב של נכה משותק רגליי�43!ליד תמרור ג  )18(

ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות אוטובוס המיועד להסיע עשרי� נוסעי� , לא יעמיד אד� ולא יחנה  )ז(

  .אלא א� כ) תמרור מורה אחרת, א� במקו� שבו מותר להעמיד רכב או להחנותו, או יותר ברחוב

 גרירת רכב ונעילתו
 במקו� שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בה) כדי הפרת סדרי תנועה או רכב העומד) א(  . 5

רשאי מפקח , לבטיחותה או לבטיחות הציבור או שלדעת מפקח דרושה הרחקתו לש� הסדרת תנועה או, בטיחותה

  .להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה להרחיקו או לגררו

או אחר הוראת , )א(קט)  אחר הוראת מפקח כאמור בסעי�לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה   )ב(

 �בי) בעצמו ובי) על ידי מי שאישר אותו , רשאי מפקח, או אינו נמצא במקו�, לפקודת התעבורה) ב(א70שוטר לפי סעי

לגררו ולאחסנו או לנעול את גלגליו , להרחיק את הרכב, ) גורר מורשה!להל) (ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל 



רושי� כדי ובלבד שינקוט באמצעי הזהירות הסבירי� הד, חלק מה� בנעלי חסימה המונעות את תנועת הרכבאו 

  .להבטיח את בטיחות הרכב

כמפורט , או תשלו� לגורר מורשה, אחסנתו או שחרורו מנעילה תשול� אגרה, גרירתו, בעד הרחקת רכב  )ג(

זולת א� הוכיח ,  על בעל הרכב הרשו� ברישיו) הרכבאגרות או תשלומי� כאמור יהיו מוטלי�; בתוספת השלישית

לא יוחזר ולא , רכב שאגרות או תשלומי� מוטלי� על בעלו כאמור ;שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו

  .א� כ) שולמו האגרות או התשלומי� אלא, ישוחרר מנעילתו

  !) ב(רכב שננעל כאמור בסעי� קט)   )ד(

 שעות לאחר שבעל הרכב ביקש את השחרור ושיל� את 48וחר מתו� ישוחרר מנעילתו לא יא  )1(

פגרה או ,  השעות הראשונות מתחיל יו� מנוחה24אול� א� לאחר ; לי� עליוחהאגרות או התשלומי� ה

  ; ישוחרר לפני כניסת יו� המנוחה!)  יו� מנוחה!להל) (שבתו) על פי חיקוק 

על שחרורו של רכב  להורות, ת או סילוק מפגעבטיחו, מטעמי� של ביטחו), ראש העיריה רשאי  )2(

  .זה מנעילתו ג� א� לא נתקיימו התנאי� האמורי� בסעי� קט)

את הגוררי� המורשי� שיורשו , באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל, ראש העיריה יקבע  )ה(

הנעילה או השחרור של , רירהאמור יבצע את הגכוגורר מורשה , )ב(לבצע את הגרירה או הנעילה כאמור בסעי� קט) 

  .בהתא� להוראות ראש העיריה או המפקח שניתנו לפי חוק עזר זה, הרכב

רק מי שאושר לכ. בידי המפקח הכללי של משטרת ) ב(ראש העיריה ימנה כמפקח לעני) סעי� קט)   )ו(

  .ישראל או מי שהוא הסמי.

או התשלומי� כאמור  י ששולמו האגרותלא יוציא אד� רכב ממקו� אחסנתו ולא ישחררו מנעילתו לפנ  )ז(

  ).ג(בסעי� קט) 

 רכב שנתקלקל
אלא סמו. , לא יעמיד אד� ולא ירשה לאחר להעמיד ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע את המש. הנסיעה  . 6

ואלא לש� תיקוני� הכרחיי� להמש. הנסיעה שיש , ככל האפשר לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב

 .ובלבד שהרכב יתוק) או יועבר בלא דיחוי,  בו במקו� או עד שיועבר הרכב למקו� תיקונולעשות�

 מוניות
אלא על פי היתר , ולא ירשה לאחר להחנות מונית במקו� חניה שנקבע כתחנת מוניות, לא יחנה אד�) א(  .7

  .מאת ראש העיריה ובהתא� לתנאי ההיתר

וכ) , לבטלו או להתלותו, וא רשאי לתתו או לסרב לתתוהרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש העיריה וה  )ב(

  .לשנות� או לבטל�, לגרוע מה�, להוסי� עליה�, לקבוע בו תנאי�

  .היתר כאמור יהיה ערו. בטופס שיקבע ראש העיריה בהסכמת המפקח על התעבורה  )ג(

  . בדצמבר שלאחר נתינתו31היתר כאמור יפקע ביו�   )ד(

 30נית) ההיתר לאחר ; המבקש לעיריה אגרה כאמור בתוספת השניהישל� , משהוחלט לתת היתר  )ה(

  .תשול� מחצית האגרה בלבד, ביוני

  .נהג מונית שלגביה נית) היתר כאמור יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר או למפקח לפי דרישתו  )ו(

העולה על הזמ) ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית ברחוב לזמ) , לא יעמיד אד� ולא יחנה  )ז(

  :שני אלהמאלא באחד , הדרוש להעלאת נוסעי� או להורדת�

והעמדתה או החנייתה היא לש� המתנה לאותו , א� המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו  )1(

  ;נוסע

  ".לא פנוי"א� לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט   )2(

 אוטובוסי"
 לאחר להעמיד אוטובוס ברחוב אלא במקו� שנקבע כתחנת אוטובוסי� ולא ירשה, לא יעמיד אד�) א(  . 8

הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או הודעה שהתחנה , בהתא� להודעת התעבורה, והמסומ) על ידי תמרור

  .מיועדת להורדת נוסעי� בלבד

) העולה על הזמ) לזמ) א(לא יעמיד אד� ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס במקו� כאמור בסעי� קט)   )ב(

  .הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית; סעי�והדרוש כדי להוריד או להעלות נ

לא יחנה אד� ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית למעלה מהזמ) הנקוב בתמרור או כל   )ג(

  .עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסי� הנקוב בתמרור

 תמרורי"
 על ידי תמרור מתאי�, 2הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעי� ,  מקו� חניה וכ) כל איסורראש העיריה יציי) כל  .9

  .שנקבע בהודעת התעבורה

 ריתוק רכב למקו" חניה
 את מספרי ,44!מרור א תוזאת בהתא� להוראת, או מתחתיו, ראש העיריה רשאי לציי) על גבי תמרור) א(  . 10

  .מסוי� לעמוד במקו� חניההרישוי וסימני הרישוי של כלי רכב המותרי� 

לא יעמיד אד� ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או , )א(ציי) ראש העיריה כאמור בסעי� קט)   )ב(

  .רכב שמספר הרישוי וסימ) הרישו� שלו אינ� מצויני� כאמור, באותו מקו� חניה, להחנות

 אגרת הסדר



אלא א� כ) , החנות רכב במקו� חניה מוסדרלא יעמיד אד� ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או ל) א(  .11

  .שיל� אגרת הסדר בהתא� לשיעורי האגרה הנקובי� בתוספת השניה

באמצעות מכשירי� רכב במקו� חניה המוסדר , ולא ירשה לאחר להשאיר, לא ישאיר אד�  )1(  )ב(

ינו על  הסדר בעדו בהתא� להוראות שיצולמעלה מזמ) החניה ששולמה אגרת, מכניי� או אלקטרוניי�

אלא א� שיל� מראש אגרה נוספת בעד , גבי המכשירי� ובתו. התקופה המותרת לחניה באותו מקו�

  .זמ) החניה הנוס� בהתא� לשיעורי האגרה הנקובי� בתוספת השניה

מש. החניה במקו� חניה המוסדר באמצעות מכשיר מכני או אלקטרוני יהיה בהתא� לאמור   )2(

  .במכשיר ובתמרור המוצב במקו�

, השאיר אד� רכב במקו� חניה המוסדר על ידי סדר) למעלה מזמ) החניה ששולמה אגרת הסדר בעדו  )ג(

לא יוציאו מש� אלא לאחר ששיל� אגרה נוספת בעד זמ) החניה הנוס� בהתא� לשיעורי האגרה הנקובי� בתוספת 

  .השניה

בהתא� להוראות שיצוינו תשול� האגרה , סודרה החניה באמצעות מכשירי� מכניי� או אלקטרוניי�  )ד(

  .על גבי המכשירי�

תשלו� האגרה לידי הסדר) תמורת תו או תווי� או באופ) אחר שייקבע על , סודרה החניה על ידי סדר)  )ה(

  .ידי ראש העיריה

תשלו� האגרה ברכישת כרטיס החניה והפעלתו והצגתו בהתא� , סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה  )ו(

תהיה ראיה לכאורה על אי , לה או אי הצגה של כרטיס החניה בהתא� להוראות חוק עזר זהאי הפע; לחוק עזר זה

  .תשלו� האגרה כאמור

 פטור מאגרת הסדר
יהיו רשאי� מי שגרי� באותו אזור להחנות את רכב� במקו� שנקבע , נקבע אזור כמקו� חניה מוסדר) א(  .12

  .בלי להשתמש בכרטיסי חניהבלא תשלו� אגרה ו, כמקו� חניה מוסדר באזור מגוריה�

מותרת רק לרכב הנושא תווית שאישר ראש העיריה ואשר עליה צוי) מספר ) א(חניה כאמור בסעי� קט)   )ב(

  ). תווית!להל) (ב הגר באותו אזור כהרכב והאזור שבו מותרת החניה לבעל הר

רשאי לקבל , צר ביתוואי) לו מקו� חניה פרטי בח, מי שמתגורר באזור שנקבע כמקו� חניה מוסדר  )ג(

תעודת זהות וכל , ולאחר שהמציא רישיו) רכב, לאחר שהגיש לראש העיריה בקשה בנוסח שבתוספת הראשונה, תווית

  .מסמ. אחר אשר יידרש להוכחת בעלותו על הרכב ומע) מגוריו

  !לעני) סעי� זה   )ד(

וא� הוכיח על ,  רכב בלבדא� אי) בשימושו הפרטי אלא אותו, יראו אד� כאילו הוא בעלו של רכב  )1(

ב הועמד לרשותו הבלעדית בידי מעבידו או ככי הר ,לשביעות רצו) ראש העיריה, ידי מסמכי� מהימני�

  ;בידי תאגיד שלפחות שליש השליטה בו בידו

ובלבד שמשקל� הכולל ,  כמשמעות� בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה! או מונית "רכב"  )2(

  . קילוגר�4,000המותר אינו עולה על 

ובשו� מקרה לא תינת) יותר מתווית ; לא תינת) יותר מתווית לרכב אחד) ג(לאד� כאמור בסעי� קט)   )ה(

  .אחת לרכב אחד

 מיו� הוצאתה ועד תו� השנה שבה !וא� לא נרשמה בה תקופה , תוק� התווית לתקופה שנרשמה בה  )ו(

בהודעה שתפורס� באחד , לתקופה נוספת, ת שניתנהראש העיריה רשאי להארי. את תקופת תוקפה של תווי; ניתנה

  .העיתוני� הנפוצי� בתחו� העיריה

  :מי שקיבל תווית אינו רשאי להעבירה לאחר וזכות השימוש בה תפקע בהתקיי� אחד מאלה  )ז(

  ;העברת התווית לאחר  )1(

  ;מכירת הרכב  )2(

  ;העתקת מקו� מגורי�  )3(

  ;לו מלהתקיי�חד) 1)(ד(הנסיבות כמפורט בסעי� קט)   )4(

  .וזבי�כהוברר כי התווית ניתנה עקב מסירת פרטי�   )5(

, יודיע על כ. לראש העיריה, העביר בעל רכב שבידו תווית את בעלותו ברכב או העתיק מקו� מגוריו  )ח(

; וכ) יחזיר את התווית לראש העיריה, לפי העני) , ימי� מיו� העברת הבעלות ברכב או העתקת מקו� מגוריו7בתו. 

  .עליו להחזירה מיד לראש העיריה, הוברר כי אד� השיג תווית עקב מסירת פרטי� כוזבי�

  .התווית תודבק אל השמשה הקדמית של הרכב בצדה הימני בפינה עליונה  )ט(

או ) ג(המוסר פרטי� כוזבי� בעת הגשת הבקשה בהתא� לסעי� קט) , בלי לגרוע מהוראות כל די) אחר  )י(

  .ר עבירה לפי חוק עזר זהבעו, )ט(עד ) ז(ת שלא בהתא� לאמור בסעיפי� המשתמש או הנוהג בתווי

 טיפול במכשיר במקו" חניה מוסדר
  .התא� למטרתובשלא  לא יקלקל אד� מכשיר מכני או אלקטרוני שהועמד במקו� חניה מוסדר ולא יטפל בו  . 13

 כרטיס חניה
וק עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי כרטיס אלא בהתא� להוראות ח, לא ישתמש אד� בכרטיס חניה) א(  .14

  .רטיסי חניהכהחניה או המצורפות אליו או אל כמה 

  .לא ישתמש אד� בכרטיס חניה שלא הודפס או לא אושר כדי) על ידי מועצת העיריה  )ב(

  . חניה ליותר מחניה אחתסרטיכלא ישתמש אד� ב  )ג(

  .אמור בכרטיס החניה ובתמרור המוצב במקו�יהיה בהתא� ל, מש. החניה באמצעות כרטיס החניה  )ד(

  !בכרטיס חניה שאינו כרטיס חניה אלקטרוני   )ה(



ואול� א� זמ) החניה שהותר במקו� , לא ישתמש אד� ביותר מכרטיס חניה אחד בעד חניה אחת  )1(

, יה לזמ) החניהנרשאי אד� להשתמש בכמה כרטיסי ח,  שעות8חניה עולה על שעה ואינו עולה על 

 שלא יחנה לזמ) העולה על מש. הזמ) המותר לחניה באותו מקו� ושסימני� שייעשו בכרטיסי ובלבד

�  ;החניה יורו על מש. חניה רצו

יותר מסימ) אחד , וכל עוד נמשכת החניה, בעת החניית הרכב, לא יסמ) אד� בכרטיס החניה  )2(

  .המורה את מש. החניה

 סמכויות מפקח
 קוימו הוראות חוק �די לברר אככנס לכל מקו� חניה מוסדר או חניו) פרטי להי, בכל עת, מפקח רשאי) א(  .15

  .עזר זה

  ).א(� למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעי� קט) דלא יפריע א  )ב(

   ראשונהתוספת
  ))ג(12� סעי(

  בקשה למת) תווית
  

  ............................ ...מע) מגורי ............מספר זהות ...............אני החתו� מטה 

  .מפורטי� בבקשה זאת נכוני�הפרטי� מצהיר בזה כי ה....................' בעל רכב מס

  

 �ומתחייב בזה , 2002!ג"התשס, )ייתוחנדת רכב ומהע( לחוק עזר לבית שמש 12אני מבקש להמציא לי תווית לפי סעי

  .רלהשתמש בתווית בהתא� להוראות חוק העזר האמו

  

 חתימה  תארי.

  תוספת שניה
  )11, )ה(7סעיפי� (

  

 האגרה בשקלי� חדשי�  

  !אגרת הסדר חניה 

לכל , אגרת הסדר חניה במקו� חניה המוסדר באמצעות כרטיס חניה .1

 4.2 שעה או לחלק ממנה

  !אגרת הסדר חניה במקו� חניה המוסדר באמצעות סדר)  .2

 10 לשעתיי� הראשונות או לחלק מה) 

 5 כל שעה נוספת או לחלק ממנהל 

ניה שנתית למוניות לכל מונית שחנייתה הורשתה חאגרת מקו�  .3

 80 בהיתר

  שיתיתוספת של
) �  ))ג (5סעי

 האגרה בשקלי� חדשי� 

 250 החסנתו או שחרורו מנעילתו, אגרה בעד גרירת רכב
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