
   2014-ה"התשע ,וחנייתו( רכב )העמדת שמואל לגבעת עזר חוק

 6(, עמ' 9.11.2014, התשע"ה )811חש"ם  :פורסם
 

 -)להלן  1961-לפקודת התעבורה התשכ"א 77לפקודת העיריות, וסעיף  251-ו 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
מתקינה מועצת עיריית גבעת שמואל חוק פקודת התעבורה(, ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, 

 עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  )א( .1

חלק מן הדרך בתחום העירייה, שרשות התימרור המקומית תקבע ויסומן באמצעות מספר, אות או כל סימון  - "אזור"
 מבחין אחר; 

במדחן או באמצעות טלפון  תשלום במקום חניה מוסדר, באמצעות כרטיס חניה או באמצעות שימוש - "אגרת חניה"
 סלולרי, או באמצעות אמצעי תשלום אחר שראש העירייה יקבע;

כל אמצעי שאישר ראש העירייה לתשלום אגרת חניה, לרבות אמצעי מכני, חשמלי, אלקטרוני, נייד,  - "אמצעי תשלום"
מדוד זמן חניה או לקצוב אותו מודפס, או אמצעי אחר בין שהוא מיועד להצגה ברכב ובין שאינו מיועד לכך, המאפשר ל

 בדרך כלשהי;

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

"רשות ", "רשות תימרור מקומית, "קצין משטרה", "מדרכה", "כביש", "חניה", "הסדר תנועה", "בעל מונית"
 תקנות התעבורה(; -)להלן  1961-כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א - "תמרור", תימרור מרכזית"

או פטור כדין מחובת רישיון עסק, הרשום  1968-בעל רישיון עסק כאמור בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - "בעל עסק"
 בספרי העירייה כמחזיק בנכס לצורכי ארנונה;

 ;2010-התשע"א קביעת לוח תמרורים(,הודעת התעבורה ) - "הודעת התעבורה"

 כל אחד מאלה: - "כרטיס חניה"

 ( כרטיס חניה שהנפיקה העירייה;1)

ב 70( כרטיס חניה ארצי מטעם המרכז לשלטון מקומי או כל הסדר אחר שיבוא במקומו, לפי סעיף 2)
 לפקודת התעבורה;

הרכב או  ( כרטיס מנייר או כרטיס מכל חומר אחר או מכשיר אלקטרוני או מיתקן אחר המותקן בתוך3)
כרטיס שהופק באמצעות מכשיר מכני או אלקטרוני או סלולרי שאישר ראש העירייה או כל כרטיס אחר 

 שאישר ראש העירייה;

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; - "מדד"

את משך זמן החניה מכשיר מכני או אלקטרוני המותקן במקום שבו חלה חובת תשלום אגרת חניה, המודד  - "מדחן"
במקום חניה זה ותשלום אגרת החניה מבוצע על ידי שלשול מטבעות לתוכו או על ידי כרטיס מגנטי או בכל דרך אחרת 

 המפורט על גבי המכשיר;

 מקום שהותרה בו החניה לרכב לפי כל דין; - "מקום חניה מוסדר"או  "מקום חניה"

 (;5)2כהגדרתו בסעיף  - "מקום חניה בתשלום"

 ;1993-כהגדרתם בחוק חניה לנכים, התשנ"ד - "תג נכה", "נכה"

 עובד העירייה שראש העירייה מינה אותו בכתב כפקח לעניין אכיפת הוראות חוק עזר זה; - "פקח"

עובד עירייה שמינה ראש העירייה באישור המפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך לכך  - "פקח גרירה"
 ;12וע סעיף כפקח לעניין ביצ

 עיריית גבעת שמואל; - "העירייה"

לחוק הרשויות המקומיות  17לרבות עובד העירייה שראש העירייה אצל לו מסמכויותיו לפי סעיף  -"ראש העירייה" 
 , לעניין חוק עזר זה;1975-)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה

 כהגדרתו בפקודת התעבורה, למעט אופנים; - "רכב"



 ק"ג; 10,000רכב שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו הוא מעל  - כב כבד""ר

הניתן להצמדה באופן ארעי לשמשת הרכב, שנועד ושניתן לשימוש  8תו חניה שהנפיקה העירייה לפי סעיף  - "תו אורח"
 אורחיהם של תושבי העירייה באזור שנקבע כאזור חניה מוסדר לתושבי אותו אזור ואורחיהם בלבד;

 אחד מאלה: - "תו חניה"

 תו חניה אזורי; (1)

 תו חניה לבעל עסק; (2)

 תו אורח; (3)

 ;6תו חניה שהנפיקה העירייה לפי סעיף  - "תו חניה אזורי"

 .7תו חניה שהנפיקה העירייה לפי סעיף  - "תו חניה לבעל עסק"

 כל מונח אחר בחוק עזר זה יתפרש לפי פקודת התעבורה. )ב(

 הסדרי תנועה

 שות תימרור מקומית רשאית לקבוע כדלקמן:ר .2

הסדרי תנועה בדבר היתר, איסור, הגבלה והסדרת עצירתו, העמדתו או חנייתו של רכב או סוג  (1)
התנועה יכול שיחולו לגבי סוג  מסוים של רכב בתחום העירייה, בין בתשלום ובין בדרך אחרת; הסדרי

 אוכלוסייה מסוימות; מסוים של רכב או לגבי כלי רכב המשמשים קבוצות

מקומות חניה שבהם מותרת החניה לסוג מסוים של כלי רכב, וכן לקבוע את הימים, השעות  (2)
 בעת ובעונה אחת באותו מקום; והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות

שים נכים מקומות חניה שבהם מותרת החניה לרכב מסוים המשמש נכה או לכלי רכב המשמ (3)
 והנושאים תג נכה;

מקומות חניה המיועדים לחניה על המדרכה או על חלק ממנה, ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל  (4)
 מטרים לפחות; 2ולעגלות ברוחב של 

מקום חניה בתשלום(  -מקומות חניה שבהם מותרת החניה ובלבד שתשולם אגרת חניה )להלן  (5)
 בהתאם לסוג הרכב. הקבוע בתוספת הראשונה, ששיעורה לא יעלה על התעריף המרבי

 היוועצות ואישור

ייקבע לאחר היוועצות בקצין משטרה, ולאחר קבלת הסכמת רשות תימרור מרכזית,  2הסדר תנועה לפי סעיף  .3
 לתקנות התעבורה. 18אם הסכמה כזו דרושה לפי תקנה 

 מוסדרים ומקומות חניה הסדרי תנועה תימרור

, תסמנם בתמרור 2ימרור מקומית הסדרי תנועה ומקומות חניה מוסדרים לפי סעיף קבעה רשות ת )א( .4
 המתאים לפי הודעת התעבורה.

בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א(, נקבע מקום חניה בתשלום, תציב רשות התימרור המקומית לפני  )ב(
 צוין:להודעת התעבורה ובו י 439ומתחתיו תמרור מספר  626מקום החניה תמרור מספר 

 "חניה בתשלום"; (1)

 משך הזמן המרבי לחניה רצופה; -אם יש הגבלה  (2)

 פירוט הימים והשעות שבהם חלה חובת התשלום. (3)

 מקום חניה בתשלום

נקבע מקום חניה בתשלום, חייב אדם המחנה את רכבו במקום החניה, להעמידו במקום המסומן בהתאם  )א( .5
אגרת  -להעמידו כפי שמורות תקנות התעבורה, ובלבד ששילם אגרת הסדר חניה )להלן להוראות התמרור, ובאין סימון, 

 ( באמצעות אחד מאמצעי התשלום התקפים למקום החניה.5)2סעיף  חניה( בשיעור שנקבע לפי



העושה שימוש באמצעי תשלום לשם תשלום אגרת חניה, יפעל בהתאם לחוק עזר זה ולהוראות  )ב(
 הקבוע בתמרור המוצב במקום החניה או בסמוך לו. התשלום או מצורפות אליו, וכן לפי המפורטות על גבי אמצעי

שילם אדם אגרת חניה באמצעות כרטיס חניה, יצמיד מיד עם העמדת הרכב את כרטיס החניה לשמשת  )ג(
על כרטיס העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים  הדלת הקדמית של הרכב, הקרובה למדרכה, באופן שאדם

 החניה.

שילם אדם אגרת חניה באמצעות מכשיר אלקטרוני או באמצעות אמצעי תשלום אחר שניתן להציגו  )ד(
לשמשה הקדמית או לשמשת הדלת הקדמית של הרכב,  ברכב, יצמיד מיד עם העמדת הרכב את אמצעי התשלום

 יעים על אמצעי התשלום.שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בפרטים המופ הקרובה למדרכה, באופן

 תו חניה אזורי

 -בסעיף זה  )א( .6

לרבות בנו או בתו של מי שרישיון הרכב רשום על שמו שהוכיח בתצהיר הערוך לפי  1כהגדרת בעל בסעיף  - "בעל רכב"
 הנוסח שבתוספת השנייה חתום בידי הבעל הרשום ולפיו הרכב הועמד לרשותו הבלעדית של בנו או בתו;

מי שזכאי כדין להירשם כבעל הדירה  -הבעלים הרשום של דירה או בית, ובהעדר רישום  - "בעל בית"או  "בעל דירה"
 או כבעל הבית לפי העניין;

 אדם המחזיק למעשה בדירה או בבית לפי חוזה שכירות כדין; - "שוכר בית"או  "שוכר דירה"

 למגורים;דירה המצויה בבית דירות או בבית משותף המשמשת כדין  - "דירה"

 מבנה צמוד קרקע המשמש כדין למגורים. - "בית"

נקבע באזור מקום חניה בתשלום, תותר החניה במקום בלא תשלום אגרת חניה לרכב הנושא תו חניה  )ב(
זולת אם הוגבלה הרשות האמורה וההגבלה סומנה  אזורי תקף שהונפק לפי סעיף קטן )ה( התואם את אזור החניה,

 בתמרור.

בתחום שיפוט  גורר באזור שבו נקבע מקום חניה מוסדר, וכתובתו בתעודת הזהות רשומהמי שמת )ג(
 העירייה, רשאי לקבל תו חניה אזורי כמפורט להלן:

 הרכב שבעדו מבוקש תו החניה הוא בבעלות המבקש; (1)

לא  שוכר דירה או בית באזור חניה מוסדר זכאי לתו חניה בתנאי שבעל הדירה או בעל הבית בעצמו (2)
 קיבל תו חניה אזורי בשל אותה דירה או אותו בית;

תו חניה אזורי יינתן לפי האזור שבו מצויה הכתובת המופיעה בתעודת הזהות שברשות המבקש  (3)
 ובלבד שהכתובת בתחום עיריית גבעת שמואל.

שנייה לשם קבלת תו חניה אזורי יגיש המבקש בקשה לראש העירייה הערוכה לפי הנוסח שבתוספת ה )ד(
 ויצרף לה את המסמכים הנזכרים בתוספת השנייה.

תו חניה אזורי יהיה בצורה שאישר ראש העירייה ויצוין עליו מספר הרכב, תוקף התו ואזור החניה שבו  )ה(
 הוא תקף.

 בעד קבלת תו חניה אזורי תשולם אגרה בשיעור הקבוע בתוספת השנייה. )ו(

בדצמבר בשנה שבה ניתן או עד תום תקופת שכירות לשוכר או  31תוקף תו החניה האזורי הוא עד יום  )ז(
 עד תום התקופה הנקובה בתו החניה, לפי המוקדם.

 תו החניה האזורי יודבק על השמשה הקדמית של הרכב בצד ימין מנקודת מבטו של הנהג בפינה העליונה. )ח(

 מי שקיבל תו חניה אזורי אינו רשאי להעבירו לאחר.  )ט(

יונפק יותר מתו חניה אזורי אחד, לכל בית אב, אלא בהתמלא אחד או יותר מהתנאים האלה ובלבד לא  )י(
 שלושה רכבים: שלא יונפקו לכל בית אב יותר משלושה תווי חניה, בעד

 בבית אב אחד מתגוררים כמה בעלי רישיון נהיגה מקירבה ראשונה שבבעלות כל אחד מהם רכב; (1)

 ל שם אדם אחד באותו בית אב;יותר מרכב אחד רשום ע (2)

בנכס אחד מתגוררים שוכרים על פי הסכם שכירות בתוקף שכתובתם בתעודת הזהות היא בגבעת  (3)
העירייה, ובלבד שבעל הדירה בעצמו לא קיבל תו חניה אזורי  שמואל ורשומים כמחזיקים בארנונה בספרי

 בשל אותה דירה;

 ית על פי היתר בנייה המהווה יחידת רישום נפרדת המשמשת כדין למגורים;יחידת דיור תקנ - "בית אב"בסעיף קטן זה, 



הורים וילדיהם המתגוררים בפועל בכתובת בית האב וכתובתם בתעודת הזהות מעודכנת לכתובת  - "קירבה ראשונה"
 בית האב.

 בתנאי סעיף זה. בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )י(, על כל רכב נוסף שבעדו מבוקש תו חניה אזורי לעמוד )יא(

 בעד קבלת תו חניה נוסף תשולם אגרה כמפורט בתוספת השנייה. )יב(

 זכות השימוש בתו חניה אזורי תפקע בהתקיים אחד מאלה: )יג(

 בעל הרכב קיבל תו חניה אזורי על סמך פרטים כוזבים שמסר בבקשתו; (1)

 העברת תו החניה האזורי לאחר; (2)

 העברת הבעלות ברכב לאחר; (3)

 הפסקת השימוש הקבוע ברכב; (4)

 העתקת מקום מגורים. (5)

מנהלי בתי ספר ועובדי הוראה המלמדים בתחום שיפוט העירייה זכאים לתו חניה אזורי המוגבל לאזור  )יד(
 שבו מצוי מוסד החינוך ולשעות פעילות מוסד החינוך.

ך העמדת רכבם לצורכי עבודתם עובדי העירייה שראש העירייה הכיר בהם כזכאים לתו אזורי לצור )טו(
 העבודה. בעירייה יהיו זכאים לתו חניה המוגבל לאזור עבודתם ולשעות

(, חייב מי שהונפק לו תו חניה אזורי להודיע 5( עד )3אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיפים קטנים יג) )טז(
 האזורי לעירייה באופן מיידי.ימים מיום התרחש המקרה ולהשיב את תו החניה  7על כך לעירייה בתוך 

בלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן )ד(, ושימוש  )יז(
 עד )יג( מהווים עבירה על חוק עזר זה. בתו החניה האזורי שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים )ח(

 תו חניה אזורי לעסק

ם באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר בתשלום, ואשר אין במבנה או במתחם בעל עסק אשר עסקו ממוק )א( .7
ניתן להצמיד לו חניה בבניין שבו מצוי העסק, רשאי להגיש  שבו מצוי העסק מקומות חניה או לא צמודה לו חניה או לא

לעסק( ובלבד  תו חניה -לקבלת תו חניה אזורי לרכב שבבעלותו באזור שבו מצוי העסק )להלן  בקשה לראש העירייה
 שלא יונפק יותר מתו חניה אחד לרכב לכל בית עסק.

בקשה לקבלת תו חניה אזורי לעסק תהיה בנוסח הקבוע בתוספת השלישית ויצורפו לה כל המסמכים  )ב(
 המפורטים בה.

 תו חניה אזורי לבעל עסק יינתן לאזור שבו מצוי העסק בלבד ובשעות פעילות העסק. )ג(

 ה אזורי לעסק ישלם בעל העסק אגרה כמפורט בתוספת השלישית לחוק עזר זה.בעד קבלת תו חני )ד(

 המחויבים. )יז( בשינויים-)ה(, )ז( עד )ט(, )יג( ו6על תו חניה לעסק יחולו הוראות סעיפים  )ה(

 הבעלים של העסק לרבות שותף בעסק או מנהל העסק בפועל. - "בעל עסק"בסעיף זה,  )ו(

 תו אורח

שמתגורר באזור שנקבע בו מקום חניה מוסדר לדיירי השכונה או האזור בלבד, והעירייה  בעל דירה )א( .8
כי באזור זה יהיו רשאים לחנות אורחי הדיירים עם הצגת  החליטה בהחלטה שפורסמה באתר האינטרנט של העירייה

להתלותו,  לבטלו או בקשה לקבלת תו אורח לראש העירייה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, תו אורח, רשאי להגיש
 הכול לפי שיקול דעתו ובהתאם לתנאים האלה:

שוכר דירה באזור שבו קבעה העירייה כאזור שבו יינתנו תווי אורח רשאי לקבל תו אורח לתקופה  (1)
 לא קיבל תו אורח בעד אותה דירה; שלא תעלה על תקופת השכירות ובתנאי שבעל הדירה

 בתשלום; תו אורח אינו תקף בחניה מוסדרת (2)

תו אורח יונח על גבי המוט המחובר למראה אשר במרכז השמשה הקדמית בפנים הרכב וככל שאין  (3)
כשפני התו מופנים לשמשת הרכב ובאופן שניתן לראות  מראה יונח התו על גבי לוח המחוונים בפנים הרכב

 אותו מחוץ לרכב.

 לא יינתן יותר מתו אורח אחד לכל דירה. )ב(

 לת תו אורח תוגש בנוסח הקבוע בתוספת השלישית.בקשה לקב )ג(



 בעד קבלת תו אורח ישלם המבקש אגרה כמפורט בתוספת השלישית לחוק עזר זה. )ד(

 )יז( בשינויים המחויבים.-)ה(, )ז( עד )ט(, )יג( ו6על תו האורח יחולו הוראות סעיפים  )ה(

א יונפק לאדם תו אורח חדש אלא בתום בכל מקרה של אבדן או השחתת תו אורח או העברתו לאחר, ל )ו(
 תשלום כפל האגרה המפורטת בתוספת השלישית. שלושה חודשים ממועד הגשת בקשה לחידוש תו ולאחר

 וחנייתו העמדתו ,רכב עצירת איסור

לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו, כולו או חלק ממנו באופן ובתנאים הנוגדים את הוראות חוק  )א( .9
 ה, הוראות תמרור או הסדר תנועה שהוצב במקום או את הוראות תקנות התעבורה.עזר ז

 מי שעצר, העמיד או החנה רכב בניגוד לאמור בסעיף קטן )א(, יראוהו כמי שעבר עבירה לפי חוק עזר זה. )ב(

 מוניות

סוימות אלא לפי לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות המיועדת לשימוש של מוניות מ )א( .10
 ובהתאם לתנאי ההיתר. היתר חניית מונית( -היתר מאת ראש העירייה )להלן 

 בקשה להיתר חניית מונית תוגש לראש העירייה ותהיה ערוכה לפי טופס בקשה שבתוספת השלישית. )ב(

לסרב ראש העירייה רשאי, לאחר התייעצות עם רשות התימרור המקומית, לתת היתר חניית מונית או  )ג(
 לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם. לתתו, לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם,

להיתר חניית מונית יצורף תו חניה למונית שיודבק בידי בעל המונית על השמשה הקדמית של המונית  )ד(
 בצד ימין של המונית מנקודת מבטו של הנהג, בפינה העליונה.

בדצמבר שלאחר  31חניית מונית הוא לחניה בתחנת המונית הרשומה בו, והוא יפוג ביום תוקפו של היתר  )ה(
 נתינתו.

 בעד היתר חניית מונית ישלם המבקש לעירייה, אגרה שנתית בשיעור הקבוע בתוספת השלישית. )ו(

 נהג מונית, שלגביה ניתן היתר, יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני פקח לפי דרישתו. )ז(

 שהתקלקל רכב

לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד בדרך רכב שהתקלקל קלקול המונע את המשך הנסיעה, אלא  )א( .11
 אם כן פעל כדלקמן:

 העמיד את הרכב סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של צד הדרך המיועד לתנועת רכב; (1)

נהג רכב הבא מאחור  לתקנות התעבורה הנראה לעיני 367הציב משולש אזהרה כאמור בתקנה  (2)
 מטר לפחות. 100ממרחק של 

 לא יעמיד אדם רכב כאמור בסעיף קטן )א( אלא באחד מן המקרים האלה: )ב(

 לשם ביצוע תיקונים הכרחיים שיש לעשות בו במקום כדי להביא את הרכב ליכולת נסיעה; (1)

ן או יועבר כאמור בלא כמקום חניה ארעי, עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוק (2)
 דיחוי.

 גלגליו נעילת אחסנתו או , גרירתו ב,רכ הרחקת

רכב, העומד או חונה, כולו או חלק ממנו, במקום שהעמדתו אסורה לפי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי  )א( .12
בטיחות הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לשם שמירה על  הפרת סדרי תנועה או בטיחותה, או שלדעת פקח דרושה

 רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה, להרחיקו או לגררו; מקבל הוראה התנועה או בטיחות הציבור,
 כאמור חייב למלא אחריה.

לא מילא מי שהרכב ברשותו באותה שעה אחר הוראות פקח, או שהוא אינו נמצא במקום, רשאי פקח  )ב(
 קטן )א(, להרחיק את הרכב, לגררו, לאחסנו או לנעול את גלגליו. בסעיףגרירה, בעצמו או באמצעות גורר מורשה כאמור 

בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב, חייב לשלם את התשלומים כפי שנקבעו בתוספת השלישית בעד הרחקת  )ג(
 אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו. הרכב, גרירתו, אחסנתו או שחרורו מנעילתו, זולת



 ב שתשלום מוטל על בעליו כאמור, לא ישוחרר ולא יוחזר לבעליו, אלא אם כן שולם התשלום.רכ )ד(

ראש העירייה יקבע באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל את הגוררים המורשים שיורשו  )ה(
 לבצע את הגרירה כאמור בסעיף קטן )ב(.

 ייחוד מקום חניה לרכב של נכה

ת רשאית לייחד מקום חניה לרכב פלוני או לכמה כלי רכב פלונים המשמשים לנהיגת רשות תימרור מקומי )א( .13
 נכה; עשתה כן, יוצב תמרור בהתאם ללוח התמרורים בהודעת התעבורה וההנחיות להצבתם.

נכה, תושב העירייה, המבקש שרשות התימרור המקומית תייחד מקום חניה מיוחד לרכבו בסמיכות  )ב(
כל התנאים שלהלן, רשאי להגיש בקשה בכתב לעירייה  יכות למקום עבודתו, ומתקיימים לגביולמקום מגוריו או בסמ

 הרביעית: ערוכה לפי הנוסח שבתוספת

 הוא בעל תו נכה על שמו )תו משולש או תו כיסא גלגלים(; (1)

 הוא בעל רישיון רכב אשר רשום על שמו או רשום כבעלים נוספים ברכב והנכה נוהג ברכב; (2)

 הוא בעל רישיון נהיגה בתוקף הרשום על שמו; (3)

 אחוזי נכות בניידות ומעלה; 60הוא נכה בדרגת נכות של  (4)

אין לו חניה מאושרת בהיתר בדירת המגורים או במקום העבודה או אין במקום מגורי הנכה או  (5)
 במקום העבודה מקומות חניה פנויים;

 ך למקום מגוריו בתחום עיריית גבעת שמואל;אין לו מקום חניה שמור אחר ברחוב בסמו (6)

 הוא הגיש בקשה חתומה הכוללת הצהרה המעידה על אמיתות הפרטים והמסמכים שמסר. (7)

 פעמית כנקוב בתוספת הרביעית.-בעד ייחוד מקום החניה ישלם הנכה לעירייה אגרה חד )ג(

העבודה, הנכה רשאי להגיש בקשה במקרה של החלפת רכב או העתקת מקום מגורים או העתקת מקום  )ד(
 פרטי רכב. לרשות התימרור המקומית לייחוד מקום חניה או עדכון

אישרה רשות התימרור המקומית העתקת מקום חניה מיוחד לרכב הנכה, או עדכון רכב חדש, ישלם  )ה(
 אגרה לעירייה כנקוב בתוספת הרביעית. הנכה בשל העתקת מקום החניה או בשל עדכון פרטי רכב

 סמכויות פקח

לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלעשות שימוש בסמכויותיו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר  )א( .14
 זה.

 אדם המעמיד רכב בדרך חייב לציית להוראות הפקח בכל הנוגע להעמדת רכב וחנייתו. )ב(

 הצמדה למדד

 -בינואר בכל שנה שלאחר פרסום חוק עזר זה )להלן  1-תעריפי האגרות הנקובים בחוק עזר זה יעודכנו ב )א( .15
יום העדכון(, לפי שיעור שינוי המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני 

 יום העדכון שקדם לו.

 5ום של אגורות, וסכ 10סכומי האגרות כאמור בסעיף קטן )א( יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של  )ב(
 אגורות יעוגל כלפי מטה.

 ביטול

 בטל. - 2003-חוק העזר לגבעת שמואל )העמדת רכב וחנייתו(, התשס"ג .16

 

 תוספת ראשונה

 אגרת חניה



 (5)סעיף 

 שיעור האגרה    

 בשקלים חדשים

 5 במקום חניה מוסדר בכל אמצעי תשלום, לכל רכב לכל שעה .1

 

 
 

 תוספת שנייה

 (6)סעיף 

 
 האגרהשיעור     

 בשקלים חדשים

 20 )ו(( 6בעד הנפקת תו חניה אזורי )סעיף  .1

 

 50 )יב(( 6בעד הנפקת תו חניה אזורי לרכב נוסף לבית אב )סעיף  2

 תשולם בעד כל חידוש או הארכה של תו חניה אזורי. 2-ו 1אגרה לפי פרטים  3

 שלהלן: בנוסחהמבקש לקבל תו חניה יגיש בקשה בצירוף המסמכים המפורטים  )א( 4

 

  
 "בקשה למתן תו חניה אזורי

 (6)סעיף 

 לכבוד

 עיריית גבעת שמואל

 רשות החניה העירונית

 אני הח"מ,

 שם משפחה ................................ שם פרטי......................... 
 מס' זהות ..................................

 בעל רכב מספר ................................. מסוג ...................................... 
 צבע ...............................

 מס' חשבון ארנונה ..........................................................

............................................................... .........................................מען מגורים 
.......................................................................................................................... 

   

 

 הצהרה
 

לגבעת שמואל )העמדת לחוק עזר  6אני מבקש בזה להנפיק לי תו חניה אזורי לפי סעיף 
חוק העזר(, ואני מתחייב בחתימת ידי להשתמש  -)להלן  2014-רכב וחנייתו(, התשע"ה

 בתו חניה אזורי בהתאם להוראות חוק העזר.



 האגרהשיעור     

 בשקלים חדשים

 ידוע לי כי תוקף תו החניה הוא בהתאם לסוג תו חניה אזורי.

האזורי  יהכמו כן ידוע לי כי הזכות לקבלת תו חניה אזורי חדש מותנית בהחזרת תו החנ
מצוי ברשותי,  הישן לעירייה/רשות החניה העירונית או אם תו החניה האזורי הישן אינו

בידי וכי אני מתחייב  עלי להמציא הצהרה אשר בה אצהיר כי תו חניה אזורי אינו מצוי
 שלא לעשות בו כל שימוש.

 , מהוותמילוי הוראות חוק העזר, במלואן או בחלקן-הריני להצהיר כי ידוע לי כי אי
 עבירה על חוק עזר זה.

 אני מצהיר כי כל הפרטים בבקשה זאת נכונים.

 תאריך .............................. שם פרטי........................... 
 שם משפחה ................................................

   .......................................................... 
 חתימת מבקש תו חניה אזורי

 יש לצרף לבקשה את האישורים האלה: )ב( 

 של העירייה; צילום תעודת זהות )כולל ספח(, מעודכנת לכתובת שבתחום שיפוטה (1)  

שברשותו רכב  למבקשצילום רישיון רכב בתוקף בבעלות מבקש תו חניה אזורי;  (2)  
ממקום העבודה  מעביד/תאגיד, יש להמציא אישור עסק פרטי מרואה חשבון

הבלעדית של המבקש  בתאגיד מקצין רכב כי הרכב הועמד לרשותו ולחזקתו/
ליסינג ימציא המבקש הסכם  לשימוש בכל שעות היממה ובכל ימות השנה; לרכב

לום ת"ז כולל ספח שבו רשום צי ליסינג; לרכב הרשום על שם קטין ימציא ההורה
המבקש צו מינוי אפוטרופסות; צאצא  הקטין; לרכב הרשום על שם חסוי ימציא

שהעמיד את הרכב לרשות המבקש לחזקתו  ימציא תצהיר כדין של בעל הרכב
 הבלעדית;

 צילום רישיון נהיגה בתוקף; (3)  

 צילום נסח טאבו/חוזה קנייה/שטר מכר; (4)  

בספרי  אישור ממחלקת הגבייה בעירייה על רישומו של המבקש כמחזיקצילום  (5)  
  העירייה ועל תקופת ההחזקה של המחזיק אם המחזיק שוכר של הנכס;

בהתאם  לדיירים בדירות שכורות נוסף על המסמכים המצוינים לעיל או מי מהם, (6)  
 למסומן, יצורף חוזה שכירות למגורים.

 

 

   
 העמדת רכב לשימושו הבלעדי של בנו/בתוהצהרת בעלים על 

 )א((6)סעיף 

אני הח"מ ............................... מס' זהות ........................... הבעלים של רכב 
הרכב( מצהיר בזה כי העמדתי את הרכב לרשות  -)להלן  מס' ...............................

 ........................... ...... בני/בתי )למחוק את המיותר(
 מס' זהות ............................... לשימושו/ה הבלעדי.

 אני מתחייב להודיע לעירייה בלא דיחוי על כל שינוי באחזקה ברכב ובמקרה של
 שינוי כאמור להחזיר לעירייה תו שניתן בעקבות הצהרה זו.

 במלואן מהווה עבירה על חוק עזר זה.מילוי אחר הוראות חוק העזר -ידוע לי כי אי

 אני מצהיר כי כל הפרטים בהצהרה זו הם נכונים.

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

 



 

 תוספת שלישית

 (12-ו 10, 8, 7)סעיפים 

 שיעור האגרה    

 בשקלים חדשים

 500 (7בעד הנפקת תו חניה לעסק )סעיף  .1

 

 50 (8בעד הנפקת תו אורח )סעיף  .2

 1,000 (10בעד היתר חניית מוניות לכל מונית )סעיף  .3

 בעד גרירת רכב, הרחקתו החסנתו או שחרורו מנעילתו  .4

 

תשולם אגרה או תשלום 
כמפורט בתוספת 

החמישית לתקנות 
 התעבורה

 לעסק יגיש בקשה בנוסח שלהלן:המבקש תו חניה  )א( .5

 

 בקשה למתן תו חניה לבעל עסק

 (7)סעיף 

 לכבוד

 עיריית גבעת שמואל

 רשות החניה העירונית

 אני הח"מ,

 שם משפחה ............................... שם פרטי ............................. 
 מס' זהות .............................

 ................... ח"פ ............................. שם העסק ..........
 מען העסק ...........................................

 בעל רכב מספר .................................. מסוג .............................. 
 צבע ....................................

 ..............................................מס' חשבון ארנונה .....

 הצהרה

לחוק עזר לגבעת  7אני .................................... מבקש בזה להנפיק לי תו חניה לבעל עסק לפי לסעיף 
העזר(, ואני מתחייב בחתימת ידי להשתמש  חוק -)להלן  2014 -שמואל )העמדת רכב וחנייתו(, התשע"ה

 חוק העזר. אזורי בהתאם להוראותבתו חניה 

 ידוע לי כי תוקף תו החניה הוא בהתאם לסוג תו חניה לבעל עסק.

לעירייה/רשות החניה  כמו כן ידוע לי כי הזכות לקבלת תו חניה חדש מותנית בהחזרת תו החניה הישן
הח"מ להמציא הצהרה בנוסח הזה: "אני  העירונית או אם תו החניה הישן אינו מצוי ברשותי עלי

מצהיר כי תו חניה אינו מצוי בידי ואני מתחייב/ת שלא  ........................ מס' זהות ...............................
  לעשות בו כל שימוש.

בבעלותי. להלן שעות  הריני להצהיר כי השימוש בתו החניה מוגבל לשעות הפעילות של העסק אשר
 פעילות העסק אשר בבעלותי:

 ........................ עד יום .................... משעה ........................ עד שעה .............................מיום .



 שיעור האגרה    

 בשקלים חדשים

מהווה עבירה על חוק עזר  מילוי הוראות חוק העזר, במלואן או בחלקן,-הריני להצהיר, כי ידוע לי כי אי
 זה.

המנויים להלן וכן  ימים, על קרות מקרה מן המקרים 7 כמו כן אני מתחייב להודיע לעירייה, בתוך
 להשיב את תו החניה האזורי לעירייה באופן מיידי:

 תו החניה הועבר לרשותו של אחר;    (1)

 הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר;   ( 2)

 הופסק השימוש הקבוע ברכב;   ( 3)

 העסק נסגר או שהועתק לעיר אחרת.    (4)

 כל הפרטים בבקשה זאת נכונים.אני מצהיר כי 

 תאריך ............................ שם העסק ............................. שם פרטי .............................. 
 משפחה .................................................... שם

 

  ...................................................... 

 חתימת העסק

 

.......................................... 

 חתימת מבקש תו חניה אזורי

 

 על מגיש הבקשה לצרף לבקשה את המסמכים האלה: )ב( 

 ( צילום רישיון עסק או פטור;1)

 ( צילום רישיון נהיגה בתוקף;2)

 נסח טאבו של הנכס שבו מצוי העסק;( צילום 3)

 ימציא חוזה שכירות של בית העסק; -( נכס בשכירות 4)

( צילום אישור ממחלקת הגביה בעירייה על רישומו של המבקש כמחזיק בספרי העירייה ועל תקופת 5)
 ההחזקה של המחזיק אם המחזיק שוכר של העסק;

 

 המסמכים המפורטים בנוסח שלהלן:המבקש לקבל תו אורח יגיש בקשה בצירוף   .6

 

 

 בקשה למתן תו אורח

 (8)סעיף 

 לכבוד

 עיריית גבעת שמואל

 רשות החניה העירונית

 אני הח"מ,

 שם משפחה ................................ שם פרטי ................................
 מס' זהות ...................................

 ................................ מסוג .................................. צבע .......................................בעל רכב מס' 

 מס' חשבון ארנונה ...........................................................

מען מגורים 
............................................................................................................................................. 



 שיעור האגרה    

 בשקלים חדשים

 הצהרה
 

לחוק עזר לגבעת שמואל )העמדת רכב וחנייתו(,  8אני מבקש בזה להנפיק לי תו אורח בהתאם לסעיף 
רח בהתאם להוראות חוק העזר( ואני מתחייב בחתימת ידי להשתמש בתו חניה או -)להלן  2014-התשע"ה

 חוק העזר.

 בדצמבר בשנה שבה הוא ניתן או עד תום תקופת השכירות לשוכר. 31ידוע לי כי תוקף תו האורח הוא עד 

כמו כן ידוע לי כי הזכות לקבלת תו אורח חדש מותנית בהחזרת תו האורח הישן לעירייה/רשות החניה 
לי להמציא הצהרה בנוסח הזה: "אני הח"מ העירונית ו/או אם תו האורח הישן אינו מצוי ברשותי ע

........................................... . מס' זהות .......................... מצהיר כי תו האורח אינו מצוי בידי וכי 
 אני מתחייב/ת שלא לעשות בו כל שימוש.

וים בלבד ומותרת חניית ידוע לי, כי תו אורח תקף רק לאזור שבו מוסדרת החניה לתושבי אזור מס
 אורחים באמצעות תו אורח והתו לא יהיה תקף בחניה מוסדרת "כחול לבן";

תו האורח ייתלה על גבי המוט המחובר למראה אשר במרכז השמשה הקדמית בפנים הרכב, ואם אין 
לראות מראה יונח התו על גבי לוח המחוונים בפנים הרכב כשפני התו מופנים לשמשת הרכב ובאופן שניתן 

 אותו מחוץ לרכב;

מילוי הוראות חוק העזר, במלואן או בחלקן, מהווה עבירה על חוק עזר -הריני להצהיר כי ידוע לי כי אי
 זה.

 אני מצהיר כי כל הפרטים בבקשה זאת נכונים.

 תאריך .......................................... שם פרטי ............................... 
 חה ..............................שם משפ

................................. 

 חתימת מבקש תו אורח

 על מגיש הבקשה לצרף את המסמכים האלה:

 צילום תעודת זהות )כולל ספח(, מעודכנת לכתובת בתחום שיפוטה של העירייה;   ( 1)

 ( יצורף לבקשה:1בפרט משנה )נוסף על המסמכים המצוינים  -לדיירים בדירות שכורות    ( 2)

 חוזה שכירות למגורים חתום כדין; )א(   

אישור ממחלקת הגבייה בעירייה על רישומו של המבקש כמחזיק בספרי העירייה ועל תקופת  )ב(   
 ההחזקה של המחזיק אם המחזיק;

 אישור מבעל הדירה כי הוא מסכים שתו האורח יימסר לשוכר. )ג(   

    

 

  
 למתן היתר חניית מוניתבקשה 

 (10)סעיף 

 לכבוד

 עיריית גבעת שמואל

 רשות החניה העירונית

 אני הח"מ,

 שם משפחה .............................. שם פרטי ............................... מס' זהות ....................................

 ..................................... מסוג ..................................... צבע .................................בעל רכב מספר 



 שיעור האגרה    

 בשקלים חדשים

 ................................................................................................................מס' חשבון ארנונה 

  .................................................................................................................................רים מען מגו

 

 הצהרה

 

לחוק עזר לגבעת שמואל )העמדת רכב  11אני מבקש בזה להמציא לי היתר חניית מונית לפי סעיף 
חוק העזר(, ואני מתחייב בחתימת ידי להשתמש בתו חניה למונית  -)להלן  2014-וחנייתו(, התשע"ה

 בהתאם להוראות חוק העזר.

 ידוע לי כי תוקף תו החניה הוא בהתאם לסוג תו חניה אזורי.

כמו כן ידוע לי כי הזכות לקבלת תו חניית מונית חדש מותנית בהחזרת תו חניה הישן לעירייה/רשות 
מונית אינו מצוי ברשותי להמציא הצהרה בנוסח הזה: "אני מצהיר כי החניה העירונית או אם תו חניה ל

 תו החניה למונית אינו מצוי בידי וכי אני מתחייב/ת שלא לעשות בו כל שימוש".

מילוי הוראות חוק העזר, במלואן או בחלקן, מהווה עבירה על חוק עזר -הריני להצהיר כי ידוע לי כי אי
 זה.

 שה זאת נכונים.אני מצהיר כי כל הפרטים בבק

 ....................................... ...........................................תאריך ............................ שם העסק ..
 שם פרטי .......................................

 שם משפחה ....................................................

 

  ........................................ 

 חתימת העסק

........................................................... 

 חתימת מבקש תו חניה למונית

   

 יש לצרף לבקשה את האישורים האלה:

 ( צילום תעודת זהות )כולל ספח(, מעודכנת לכתובת בתחום שיפוטה של העירייה;1)

 צילום רישיון רכב בתוקף בבעלות המבקש;( 2)

 ( צילום רישיון נהיגה בתוקף;3)

 ( אישור הוועדה המקומית למיקום תחנת המוניות;4)

 ( צילום רישיון עסק לתחנת המוניות;5)

 ( אישור מתחנת המוניות כי המבקש מצוי במצבת המוניות של תחנת המוניות;6)

 יה.( כל מסמך אחר שיידרש להנחת דעת העירי7)

 
 



 תוספת רביעית

 (13)סעיף 

 
 שיעור האגרה    

 בשקלים חדשים

 300 פעמי-תשלום חד -בעד מקום חניה לנכה  .1

 

 150 בעד העתקת מקום חניה לנכה או בעד עדכון מס' רכב חדש בתמרור .2

 

 המבקש לקבל תו נכה יגיש בקשה בצירוף המסמכים המפורטים בנוסח שלהלן: )א( .3

 

  
 

 לייחוד מקום חניה לנכהבקשה 

 (13)סעיף 

 לכבוד

 רשות התימרור גבעת שמואל

 א.ג.נ.,

 אני החתום מטה מר/גב' ...................................... 
 מס' זהות .....................................

............................. הגר ברחוב .............................. מספר ......................... עיר 
 טלפון .............................

עובד ב ......................................... ברחוב ................................... )*למלא במקרה 
 שבו מבוקש תו סמוך למקום העבודה(

וך למקום העבודה מבקש לאשר לי מקום חניה שמור לרכב נכה סמוך לביתי או בסמ
 (את המיותר מחק)

 הנני מצהיר כדלקמן )מחק את המיותר(:

 ברשותי מכונית מספר ........................................... הרשומה על שמי.

 אני נוהג במכונית הנ"ל. ברשותי רישיון נהיגה.

כות עומד על %............. אני נכה בנכות ............................... )סוג הנכות( ושיעור הנ
 לצמיתות/ זמנית )למחוק את המיותר(

 אין ברשותי או ברשות המעסיק שלי מקום חניה מאושר בהיתר בנייה.

 אין ברשותי מקום חניה בתוך חצר ביתי או במקום עבודתי.

כמו כן אושר לי עד היום מקום חניה שמור למכוניתי בתחום העיר גבעת שמואל, 
 בכתובת :

...................................................................................................................... 

 אני מתחייב להודיע לעירייה על כל שינוי במקום עבודתי או במקום מגוריי.

 אני מתחייב להודיע לעירייה על שינוי באחוזי הנכות וסוג הנכות.

 הו שמי, זו חתימתו, וכי תוכן תצהירי אמת.אני מצהיר כי ז

 תאריך ........................................ 



 שיעור האגרה    

 בשקלים חדשים

  ................................. 

 חתימת המצהיר

................................. 

 עד לחתימה )שם + ת"ז(

   

 על מגיש הבקשה לצרף לבקשה את המסמכים האלה: )ב( 

 צילום תו נכה מאושר על ידי משרד הרישוי )תו משולש, תו כיסא גלגלים(; (1)  

 צילום רישיון הרכב של הנכה; (2)  

 צילום רישיון נהיגה; (3)  

 צילום תעודת הזהות ובה שם הנכה וכתובתו בתחום גבעת שמואל; (4)  

אגף  -הביטחון אישור רפואי מלשכת הבריאות המחוזית או ביטוח לאומי או משרד  (5)  
אחוזי נכות בניידות חתום על ידי רופא בלבד )במקרה שאין  60%השיקום, המציין 

אישור כאמור, יש לצרף מסמכים המעידים על מצב בריאותי המצדיק הגבלה 
 בניידות(;

בבקשה למקום חניה סמוך למקום העבודה בנוסף למסמכים המפורטים בפרטי  (6)  
 ת המסמכים האלה:( יש לצרף א5( עד )1משנה )

 אישור מהמעביד על ימי העבודה ושעות העבודה של העובד; (1)   

בבקשה למקום חניה בסמוך לדירת מגורים יש לצרף נוסף על המסמכים  (2)   
 המפורטים לעיל:

 חוזה שכירות או חוזה רכישת דירה; )א(    

 אישור מהטאבו המעיד שאין חניה צמודה לדירה. )ב(    

  

 (2014בספטמבר  2באלול התשע"ד )ז' 

 יוסי ברודני

 ראש עיריית גבעת שמואל

 אני מסכים.

 גדעו ן סער

 שר הפנים

 

 
 אני מסכים.

 ישראל כ"ץ

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים
 
 

 

 


