חוק עזר לאילת (העמדת רכב וחנייתו) ,התשמ"ג1983-
פורסם:
תיקונים:

חש"ם  ,180התשמ"ג ( ,)16.6.1983עמ' 482
חש"ם  ,296התשמ"ו ( ,)4.2.1986עמ' 42
חש"ם  ,468התשנ"ב ( ,)31.10.1991עמ' 90
חש"ם  ,553התשנ"ו ( ,)25.4.1996עמ' 302
חש"ם  ,605התשנ"ט ( ,)22.3.1999עמ' 118
חש"ם  ,701התשס"ז ( ,)18.2.2007עמ' 254
חש"ם  ,791התשע"ג ( ,)25.7.2013עמ' 630

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  254 ,251 ,250ו 259-לפקודת העיריות ,וסעיף  77לפקודת התעבורה )להלן  -פקודת
התעבורה( ,מתקינה מועצת עירית אילת חוק עזר זה:

הגדרות
(תיקונים :התשנ"ב ,התשנ"ו ,התשע"ג)
בחוק עזר זה -
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"אדם"  -לרבות תאגיד ,חברה ,שותפות ,אגודה ,מוסד ,בין ממשלתיים ובין פרטיים ,חבר בני אדם ,בין שהם מואגדים
ובין שאינם מואגדים או כל גוף אחר שהוא;
"אוטובוס"  -אוטובוס פרטי ואוטובוס ציבורי כמשמעותו בתקנות התעבורה ,התשכ"א) 1961-להלן  -התקנות(,
ולרבות טיולית;
"אזרח ותיק"  -כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים ,התש"ן; 1989-
"אמצעי תשלום"  -כל אמצעי שאושר בידי ראש העירייה לתשלום אגרת חניה ,לרבות אמצעי מכני ,חשמלי,
אלקטרוני ,נייד ,מודפס ,או אמצעי אחר בין שהוא מיועד להצגה ברכב ובין שאינו מיועד לכך ,המאפשר למדוד זמן
חניה או לקצוב אותו בדרך כלשהי;
"כרטיס חניה"  -כרטיס חניה שהנפיקה העירייה או כרטיס חניה ארצי מטעם המרכז לשלטון מקומי או כל הסדר
אחר שיבואו במקומו לפי סעיף  70ב לפקודת התעבורה או כרטיס חניה שהופק באמצעות מכשיר מכני או אלקטרוני
שאושר בידי ראש העירייה או כל כרטיס אחר שאושר בידי ראש העירייה לרבות כרטיס חניה מנייר כהגדרתו בחוק
עזר זה;
"כרטיס חניה מנייר"  -כרטיס חניה המשמש לתשלום אגרת הסדר במקום חניה מוסדר ליום שלם ,בין אם הוא עשוי
מנייר ובין אם הוא עשוי מקרטון;
"מונית"  -רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד שבעה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית;
"רכב מסחרי"  -רכב מסחרי כמשמעותו בפקודת התעבורה שמשקלו הכולל המותר עולה על  4000ק"ג ,לרבות
מכלית;
"מפקד משטרה"  -מפקד משטרת מחוז שהעיריה בתחומו לרבות אדם שמפקד המשטרה העביר אליו את סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"מפקח על התעבורה"  -לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או
מקצתן;
"מקום חניה"  -מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף ;2
"מקום חניה מוסדר"  -מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף ;3
"מקום חניה פרטי"  -מקום חניה שמנהל אדם  -למעט העיריה  -לשם הפקת רווחים;
"העיריה"  -עירית אילת;
"פקח"  -אדם שראש העיריה מינהו בכתב להיות פקח לענין חוק עזר זה כולו או מקצתו;
"ראש העיריה"  -לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"רחוב"  -דרך כמשמעותה בפקודת התעבורה והנמצאת בתחום העיריה ,לרבות חלק מרחוב;
"רכב"  -כמשמעותו בפקודת התעבורה ,לרבות רכב נוסעים פרטי להסעת סיור ותיור ולמעט עגלה רתומה לבעלי חיים
ואופניים;
"תווית חניה דו-שנתית"  -תו שהנפיקה העירייה לתושב העיר אילת המתגורר בתחומה ובידו תעודת תושב אילת
תקפה ואשר קיים בבעלותו רכב.
"תמרור"  -כמשמעותו בתקנות התעבורה;
"גורר מורשה"  -מי שאושר לכך בידי ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל.

סמכות להסדיר חניית רכב
ראש העיריה רשאי ,בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה ,לאסור ,להגביל
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ולהסדיר את העמדתו וחנייתו של רכב או סוג מסויים של רכב ,לקבוע ולייחד רחובות או מקום אחר כמקום חניה שבו
מותרת החניה לרכב או לסוג מסויים של רכב וכן לקבוע את הימים ,השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ולקבוע
את מספר כלי הרכב המותרים בחניה באותו מקום בבת אחת.

מקום חניה מוסדר
(תיקונים :התשנ"ב ,התשנ"ט ,התשע"ג)
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)א( ) (1ראש העיריה רשאי  -לאחר התייעצות עם מפקד המשטרה  -לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר
ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן ,כרטיסי חניה או אמצעי אחר שאישר המפקח על התעבורה.
) (2סודרה החניה על ידי סדרן ,חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה לציית להוראות הסדרן בכל ענין
הקשור בחניה.
) (3הותקנו במקום החניה תמרורים ,סימנים וכיוצא באלה ,חייב אדם המעמיד רכב באותו מקום
להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות המופיעות על שלטים ,סימנים
וכיוצא באלה.
)ב( ) (1נקבע רחוב או חלק ממנו או מק ום אחר כמקום חניה מוסדר ,יהיו מי שגרים דרך קבע בתחום העיר
אילת ,והם בעלי תעודת אישור תושב אילת תקפה ,רשאים להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום
חניה מוסדר ,ללא תשלום אגרת חניה ומבלי להשתמש בכרטיס חניה  -כפי שיקבע על ידי ראש העיריה
מזמן לזמן.
) (2החניה כאמור בפסקה ) (1תהיה רק לרכב נושא תווית שניתנה מאת העיריה ואשר עליה צוינו מספר
רישוי של הרכב ומען המגורים של בעל הרכב.
) (3אגרת תווית חניה דו-שנתית לתושב אילת תהיה בשיעור  45שקלים חדשים.1
) (4מי שגר באילת דרך קבע רשאי לקבל תווית כאמור להדבקה לחלון הקדמי בצדו הימני העליון של
מכוניתו לאחר שיגיש בקשה בנוסח שבתוספת הראשונה לחוק עזר זה ולאחר שהמציא רשיון רכב
ותעודת אישור תושב אילת או כל מסמך אחר אם נדרש לכך להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו.
) (5מי שקיבל תווית חניה דו-שנתית כאמור אינו ר שאי להעבירה לאחר וזכות השימוש בה תפקע
בהתקיים אחד מאלה :העברת התווית לאחר ,מכירת הרכב ,העתקת מקום מגורים מאילת ,בעל רכב
אשר קיבל תווית כאמור והעביר את בעלותו ברכב לאחר או העתיק מקום מגוריו חייב להודיע על כך
לעיריה תוך  7ימים מיום העברת בעלותו ברכב או העתקת מקום המגורים מאילת וכן חייב הוא להסיר
את התווית.
) (6מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בפסקה ) (4ושימוש בתווית שלא בהתאם לאמור
בפסקה ) (5מהווים עבירה על הוראות חוק עזר זה.
( )7על אף האמור בסעיף (3ב)( ,)3רשאי ראש העירייה ,לתת פטור ברכישת תווית חניה דו-שנתית לאזרח
ותיק כהגדרתו בחוק עזר זה שהוא בעל זכאות לקבלת תווית חניה דו-שנתית.

מקום חניה פרטי
)א( לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל מקום חניה פרטי ,אלא על פי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם
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לתנאי הרשיון.
)ב( הרוצה רשיון יגיש בקשה לראש העיריה והוא רשאי לתתו ,לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים,
להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ג( תקופת הרשיון לא תעלה על שנה מיום נתינתו.
2
)ד( משהוחלט לתת רשיון ,ישלם המבקש לעיריה ,לפני קבלתו ,אגרת רשיון בשיעור של  180שקלים חדשים
לכל דונם או חלק מדונם של מקום החניה.
)ה( ראש העיריה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה ,כולה או מקצתה.
)ו( רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב או בחלק מרחוב ,ינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר
התייעצות עם מפקד המשטרה.
)ז( בתי מלון ועסקים אחרים החייבים בחניה לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-יציינו את הכניסה
לחניון הפרטי בתמרור מתאים שאישר ראש העיריה.

איסור חניה
(תיקונים :התשמ"ו ,התשנ"ב ,התשס"ז)
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)א( לא יעמיד אדם רכב ,לא יחנהו ולא ירשה לאחר להעמידו או להחנותו -
) (1במקום בו החניה אסורה לפי סעיף  2והאיסור מסומן בתמרור או שהחניה בו אסורה בהתאם
לתמרור שהוצב כדין;
) (2במקום בו החניה אסורה לפי התקנות והאיסור סומן בהתאם לחוק עזר זה או לפי התקנות.
)ב( לא יעמיד אדם רכב ,לא יחנהו ולא ירשה לאחר להעמידו או להחנותו במקום חניה ,אלא אם כן -
) (1הרכב שייך לסוגים שחנייתם הותרה בו;
) (2החניה היא בזמן ולתקופה המותרים;
) (3מקום החניה אינו תפוס על ידי רכב אחר ומספר כלי הרכב החונים במקום אינו עולה על המספר
שהותר לחניה בעת ובעונה אחת;
) (4יעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר ,אם יש שטחים מסומנים
כאמור;

)ג( לא יעמיד אדם רכב ,לא יחנהו ולא ירשה לאחר להעמידו או להחנות באופן -
) (1שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה;
) (2שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך.
)ד( לא יעמיד אדם רכב ,לא יחנהו ולא ירשה לאחר להעמידו או להחנותו באחד המקומות או באופן כמפורט
להלן ,אל א לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחר הוראה מהוראות חוק עזר זה או התקנות או אם סומן בתמרור
אחרת -
) (1בצד שמאל של הדרך אם הכביש אינו חד-סטרי; לענין פסקה זו לא יראו ככביש חד-סיטרי כביש
שהוא חלק מרחוב המחולק על ידי שטח הפרדה;
) (2בניגוד לכיוון הנסיעה;
) (3על שביל אופניים מסומן בתמרור;
) (4בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו;
) (5במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב ,פרט להעלאת נוסעים והורדתם;
) (6בתחום שני מטרים מברז כיבוי )הידרנט( ,כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי
הכביש או על שניהם;
) (7בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים לפניו;
) (8בתחום שנים עשר מטרים לפני קו עצירה;
) (9בכביש ,לרבות שולי הרחוב ,שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי
מרוסק;
) (10בצד רכב אחר העומד או חונה בצידה של הדרך;
) (11על גשר או בתוך מנהרה;
) (12בתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני הכביש ובאין סימון כאמור  -בתוך עשרים
מטרים לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטרים אחריו ,בשני צידי הדרך ,ובלבד שמותר
להעמיד או להחנות רכב בצד הרחוב שממול לסימון על פני הכביש כאמור או ממול לתמרור כאמור ,אם
רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטרים או יותר;
) (13בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש ,אלא אם כן תמרור מורה אחרת;
) (14בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומן ,פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים;
) (15ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים ,אלא לשם העלאת חיילים והורדתם;
) (16ליד תמרור ג 43-המסמן מקום חניה לרכב נכה משותק רגליים;
) (17על המדרכה.
)ה( לא יעמיד אדם רכב ,לא יחנהו ולא ירשה לאחר להעמידו או להחנותו בדרך ,במקום שהחניה בו נאסרה
בידי ראש העיריה לפי סעיף  , 2והאיסור סומן בתמרור ,אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם ,או לטעינה
או פריקה מיידית ובלתי פוסקת.
)ו( בכפוף לאמור בסעיף קטן )ה(  ,לא יעמיד אדם בדרך רכב ,לא יחנהו ולא ירשה לאחר להעמידו או להחנותו
אם רוחבו עולה על  2.50מטרים ,למעט רכב של צה"ל שנעצר לשם מילוי תפקיד צבאי.
)ז( לא יעמיד אדם רכב ,לא יחנהו ולא ירשה לאחר להעמידו או להחנותו אם הרכב מוביל חומר מסוכן בדרך;
ולא ישאיר רכב כאמור במרחק פחות מ 50-מטרים ממבנה ,אלא בעת אספקה לצרכן בלבד או במקום שיועד ואושר
בידי ראש העיריה לחניית רכב כאמור.
)ח( לא יעמיד אדם ,לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות ברחוב רכב אשר מונחים עליו סירה ,כלי
שיט אחר ,מח ולל או חלקים נלווים להם וכן לא יעמיד אדם ,לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות ברחוב
רכב אשר מונח עליו כל חפץ העלול לגרום מפגע או מטרד ,אלא אם כן התיר זאת ראש העיריה מראש ובכתב.

גרירת רכב
(תיקון :התשנ"ו)

)א( הוע מד או הוחנה רכב במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חיקוק ,רשאי פקח להורות לאדם
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שהרכב ברשותו אותה שעה להרחיקו מהמקום או לגררו.
)ב( לא מילא האדם שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראות הפקח כאמור או שאותו אדם אינו נמצא
במקום ,רשאי הפקח ,בין בעצמו ובין על ידי גורר מורשה ,להרחיק את הרכב ,לגוררו ולהחסנו.
)ג( הבעל הרשום של הרכב ישלם את האגרות או התשלומים שנקבעו בתוספת השלישית בעד הרחקת הרכב,
גרירתו והחסנתו ,זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
)ד( ראש העיריה ,באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל ,יקבע את הגוררים המורשים לביצוע
גרירה ,החסנה או שחרור רכב ,מבין הגוררים המורשים שאישר ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל.
)ה( ראש העיריה ימנה פקח ויסמיכו לענין הוראות סעיף זה.

רכב שנתקלקל
לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה ,אלא סמוך
.6
ככל האפשר לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש
לעשותם בו במקום או עד שיועבר למקום תיקונו ,ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

מוניות
)א( לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות ,אלא על פי היתר מאת
.7
ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב( הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש העיריה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו ,לבטלו או להתלותו ,וכן
לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ג( היתר כאמור יהא ערוך בטופס שיקבע ראש העיריה ,בהסכמת המפקח על התעבורה.
)ד( תקפו של היתר יפוג ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו.
)ה( משהוחלט לתת היתר ,ישלם המבקש לעיריה ,לפני קבלתו ,אגרת היתר חניה למונית בסך של  50שקלים
חדשים 3לכל מונית שהחנייתה מותרת לפי ההיתר; ניתן היתר החניה למונית לאחר  30ביוני  -תופחת האגרה ל25-
שקלים חדשים.4
)ו( נהג מונית שלגביה ניתן היתר ,יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר או לפקח לפי דרישתו.
)ז( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית ברחוב לזמן העולה על הדרוש
להעלאת נוסעים או להורדתם ,אלא באחת מאלה:
) (1אם המונית מוזמנת מאת נוסע ועומדת לרשותו ,והעמדתה או חנייתה היא לשם המתנה לאותו
נוסע;
) (2אם לא הוצעה הולכה במונית.

אוטובוסים
(תיקון :התשנ"ב)

)א( לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס ציבורי ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים
.8
והמסומן בתמרור כפי שנקבע בהודעה ,הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוסים או הודעה שהתחנה מיועדת
להורדת נוסעים או להסעת תיירים או מטיילים ,או במקום אחר שנקבע כחניון לאוטובוסים.
)ב( לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר ל העמיד אוטובוס במקום כאמור לזמן העולה על הדרוש כדי להוריד או
להעלות נוסעים; הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.
)ג( לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב בתמרור וכל
עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

תמרורים
ראש העיריה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור ,הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיף  2בתמרור מתאים
.9
שנקבע בהודעה.

ריתוק רכב למקום חניה
)א( ראש העיריה רשאי לציין על גבי תמרור ,או בלוח שייקבע סמוך לו את מספרי הרישום וסימני הרישום
.10
של הרכב המותר שעמידתו במקום חניה מסויים מותרת.
)ב( ציין ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )א( ,לא יעמיד אדם ולא יחנה באותו מקום חניה רכב שמספר
הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.

אגרת הסדר
)א( לא יעמיד אדם ,לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה מוסדר ,אלא בתשלום
.11
אגרת הסדר בשיעור שנקבע לאותו מקום חניה בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת החניה.
)ב( השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר למעלה מזמן החניה ששולם בעדו ובתוך התקופה המותרת לחניה
באותו מקום ,לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד זמן החניה הנוסף.
)ג( סודרה החניה על ידי סדרן ,תשולם האגרה תמורת תו או תווים ,או באופן אחר שיקבע ראש העיריה.
)ד( סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה ,תשולם האגרה על ידי רכישת כרטיס חניה והצגתו בהתאם לחוק
עזר זה; אי הצגת כרטיס החניה בהתאם להוראות חוק עזר זה תהווה ראיה לכאורה לאי תשלום האגרה.
)ה( חניית רכב נכים עם סימון פטור מתשלום אגרת הסדר.

כרטיס חניה
)א( לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי הכרטיס.
.12
)ב( לא ישתמש אדם בכרטיס חניה שלא הודפס ואושר כדין על ידי העיריה.
)ג( לא ישתמש אדם בכרטיס חניה ליותר מאשר חניה אחת.
)ד( לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס אחד בעד חניה אחת.
)ה( משך החניה ,באמצעות כרטיס חניה ,יהיה בהתאם לאמור בכרטיס החניה או בתמרור המוצב במקום ולא
יתלוש אדם או ינקב בעת חניית הרכב וכל עוד היא נמשכת ,יותר מתלוש אחד המורה את משך החניה.

טי פול במכשיר במקום חניה מוסדר
.13

לא יקלקל ולא ישחית אדם כל אמצעי חניה במקום חניה מוסדר ולא יטפל בו שלא בהתאם למטרתו.

סמכויות פיקוח
)א( פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי לברר אם קויימו הוראות
.14
חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אד ם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

איסור הפרעה
(תיקון :התשנ"ב)

.15

לא יפריע אדם לראש העיריה ולפקח במילוי תפקידם לפי חוק עזר זה.

שמירת דינים
(תיקון :התשנ"ב)

סמכות שניתנה לפי חוק עזר זה אינה גורעת מסמכות שניתנה לפי חיקוק אחר; קיום חובה לפי חוק עזר זה
.16
אינו פוטר מקיום חובה לפי חיקוק אחר.

תוספת ראשונה
)סעיף )3ב((
(תיקון :התשנ"ט)

בקשה למתן תווית
זהות מספר  . . . . . . . . . . . .ובעל תעודת אישור תושב אילת מספר  . . . . . . .מצהיר בזאת שמען מגורי הוא . . . . . . . .
אני  , . . . . . . . . . . . . . . . . .החתום מטה נושא תעודת  . . . . . . .באילת .אני בעל רכב מספר רשום . . . . . . . . . . . . . . .
מסוג  . . . . . . . . . . . . . .והפרטים הרשומים בבקשה זאת נכונים.
אבקשכם להמציא לי תווית חניה מידבקת המיועדת לתושבי אילת בלבד שתקפה לשנים . . . . . . .
אני מתחייב בזאת להשתמש בתווית בהתאם להוראות חוק עזר לאילת )העמדת רכב וחנייתו( ,התשמ"ג.1983-

תוספת שניה
)סעיף )11א((
(תיקון :התשע"ג)

שיעורי אגרת הסדר חניה במקום חניה מוסדר בתשלום ,בין השעות  9:00ל 21:00-באמצעות כרטיס חניה
.1
או באמצעות אמצעי תשלום אחר -

במקום חניה מוסדר לכל רכב ,לכל שעה ,עלות כרטיס חניה
במקום חניה מוסדר שבו הותרה חניה ליום שלם ,לכל רכב לכל יום ,עלות כרטיס
חניה מנייר
רכישה של למעלה מ 20 -כרטיסי חניה מנייר ,עלות כרטיס חניה מנייר

בשקלים חדשים
5
25
20

על אף האמור בפרט  , 1שיעורי אגרת הסדר לכרטיסי חניה המופקים באמצעי תשלום ,או תשלום אגרת
.2
הסדר באמצעות מכשירים או מדחנים מכניים או אלקטרוניים ייקבעו באופן יחסי לזמן החניה המבוקש ,על בסיס
אגרת חניה שנקבעה בפרט  ,1ובלבד שלא תותר חניה שתשלום האגרה לגביה יהיה פחות מ 1-שקל חדש.

תוספת שלישית
(תיקון :התשנ"ו)

)סעיף 5א)ג((

בעד גרירת רכב ,החסנתו או שחרורו ישולמו אגרה או תשלום שנקבעו בתוספת החמישית לתקנות התעבורה,
התשכ"א.1961-
נתאשר.

כ"ו באייר התשמ"ג ) 9במאי (1983
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