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לפקודת התעבורה, מתקינה מועצת  77לפקודת העיריות, וסעיף  251-ו 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 עירית עפולה חוק עזר זה:

 הגדרות
 )תיקון התשע"ו(

 -בחוק עזר זה    .1

 ;(תקנות התעבורה -להלן ) 1961-כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ"א-  "אוטובוס"

 כל אחד מאלה: - "כרטיס חניה"

 כרטיס חניה שהנפיקה העירייה; (1)

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

כרטיס חניה שהופק באמצעות מכשיר מכני או אלקטרוני שאושר בידי ראש העירייה או כל  (3)
 כרטיס אחר שאושר בידי ראש העירייה;

 רכב ציבורי שאיננו אוטובוס;- "מונית" 

 מועצת עירית עפולה;- " "מועצה

מפקד המשטרה של המחוז שבתחומו נמצאת העיריה, לרבות מי שמפקד המשטרה העביר לו - "מפקד המשטרה" 
 בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

או  לרבות מי שהמפקח על התעבורה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן- "מפקח על התעבורה" 
 מקצתן;

 ;2מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף - "מקום חניה" 

 ;)א(3מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף - "מקום חניה מוסדר" 

 מקום חניה המתנהל בידי אדם, פרט למועצה, כדי להפיק רווח;- "מקום חניה פרטי" 

 עירית עפולה;- "העיריה" 

 בכתב להיות פקח לענין חוק עזר זה; אדם שראש העיריה מינה- "פקח" 

 לרבות מי שראש העיריה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;- "ראש העיריה" 

 דרך כמשמעותה בפקודת התעבורה, והנמצאת בתחום העיריה, לרבות חלק מרחוב;- "רחוב" 

 כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;- "רכב" 

 כמשמעותם בתקנות התעבורה;-  פרטי", "רכב ציבורי" ו"תמרור" "רכב

 א.13תו חניה שהעירייה הנפיקה לפי סעיף  - "תו חניה עירוני"

 סמכות להסדיר חניית רכב

ראש העיריה רשאי בהסכמת המפקח על התעבורה, ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה לאסור, להגביל    . 2
סוג מסויים של רכב, לקבוע רחוב או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה ולהסדיר את העמדתו של רכב או 

לרכב או לסוג מסויים של רכב, וכן לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב 
  המותר לחניה בבת אחת באותו מקום.



 

 מקום חניה מוסדר

 תשנ"ו :תיקון    

רשאי, לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד המשטרה, לקבוע מקום חניה ראש העיריה  )א(  . 3
 מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן או באמצעות כרטיסי חניה.

סודרה החניה על ידי סדרן, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה לציית להוראות הסדרן בכל ענין  )ב(
 הקשור בחניה.

 -מצעות כרטיסי חניה, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה סודרה החניה בא )ג(

להעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים, המסומנים בקווי צבע או באופן אחר, אם ישנם שטחים   (1)
 מסומנים;

לתלוש, לנקב, לגרד או לסמן את חלקי כרטיס החניה שבהם מסומנים התאריך ומשך החניה, מיד  ( 2)
 בהתאם להוראות שעל גבי כרטיס החניה;עם החניית הרכב, הכל 

להצמיד את כרטיס החניה לשמשה הקדמית או לחלון הדלת הקדמית של הרכב בצד הפנימי   (3)
 הקרוב למדרכה, באופן שסימון משך החניה והתאריך ייראו מבחוץ;

למלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה ועל התמרור המוצב בשטח המיועד   (4)
חניה בכל הנוגע למקום החניה, זמני החניה המותרים, משך החניה, מילוי כרטיס החניה, וכל ענין אחר ל

 הקשור בהסדרת החניה.

 מקום חניה פרטי

לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל מקום חניה פרטי, אלא על פי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם  )א(  . 4
 לתנאי הרשיון.

בקשה לראש העיריה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו, וכן הרוצה ברשיון יגיש  )ב(
 לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 תוקף הרשיון יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו. )ג(

שקלים  120פי שיעור של משהוחלט לתת רשיון, ישלם המבקש לעיריה, לפני קבלתו, אגרה המחושבת ל )ד(
 לשנה לדונם משטח מקום החניה.

 ראש העיריה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה, כולה או מקצתה. )ה(

רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב או בחלק מרחוב יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר  )ו(
 התייעצות עם מפקד המשטרה.

 איסור חניה 

 טתשמ" :תיקון   

לא יעמיד אדם, לא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב ברחוב במקום שהחניה נאסרה  )א(  . 5
 1970-, התש"ל(קביעת תמרורים), והאיסור מסומן בתמרור בהתאם להודעת התעבורה 2בידי ראש העיריה לפי סעיף 

, או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי בתמרור, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם (ההודעה -להלן )
 פוסקת.

  לא יעמיד אדם, לא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חניה, אלא )ב(

 אם הרכב שייך לסוגים שחנייתם הותרה בידי ראש העיריה;  (1)

 כאמור;בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקוי צבע או באופן אחר, אם יש שטחים מסומנים  ( 2)

 בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום;  (3)

 כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה בבת אחת.  (4)

לא יחנה אדם רכב ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם  )ג(
 מהוראות תקנות אלה או אם מסומן בתמרור אחרת, ואלה המקומות:מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה 



 

סטרי או בניגוד לכיוון הנסיעה; לענין תקנת -בצד שמאל של דרך אלא אם כן הכביש הוא חד  (1)
 סטרי כביש שהוא חלק מדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה;-משנה זו לא יראו כביש חד

שמותר לעצור אופניים, להעמידם או להחנותם במדרכה  על שביל אופניים מסומן בתמרור, ובלבד  (2)
 או בשביל כאמור אם אין בכך הפרעה לתנועה;

 77על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב והחנייתו לפי חוק עזר שהותקן על פי סעיף   (3)
 לפקודה ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל;

לקטע שסימנה רשות תימרור, בתמרור או  עשר מטר ממנו, פרט-בתוך צומת או בתחום שנים  (4)
 בסימון על אבני שפה, שמותר לחנות בו;

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

כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי  )הידרנט(בתחום שני מטרים מברז כיבוי   (6)
 התימרור המרכזית; הכביש או על שניהם, כפי שקבעה רשות

 עשר מטר לפניו.-בתוך מעבר חציה או בתחום שנים  (7)

 עשר מטר לפני קו עצירה.-בתחום שנים  (8)

בתחום עשרים מטר מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל ובתחום עשרים מטר אחרי   (9)
 המפגש.

ד המסומן בקו הפרדה בלתי בכביש, לרבות שולי הדרך, שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלב (10)
 מרוסק.

 בצד רכב אחר העומד או חונה בצידו של הדרך. (11)

 על גשר או בתוך מנהרה; (12)

בתוך עשרים  -בתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש, ובאין סימון כאמור  (13)
הדרך, ובלבד שמותר לעצור או  מטרים לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטר אחריו, בשני צידי

להעמיד או להחנות רכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש או ממול תמרור, אם רוחב הכביש 
 באותו מקום הוא שנים עשר מטר או יותר;

 בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, אלא אם כן תמרור מורה אחרת. (14)

 בתמרור שהוצב או סומן, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים. בתוך תחום תחנת מוניות המסומנות (15)

 ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, אלא לשם העלאת חיילים והורדתם. (16)

 משותק רגליים. -המסמן מקום חניה רכב של נכה  43-ליד תמרור ג (17)

)קביעת  להודעת התעבורהבכל מקום שהחניה בו נאסרה לפי פקודת התעבורה והאיסור מסומן בהתאם  )ד(
 .1970-, התש"לתמרורים(

לא יעמיד אדם ולא יחנה אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר בדרך, אף במקום שבו מותר  )ה(
 להעמיד רכב או להחנותו, אלא אם כן תמרור מורה אחרת.

 רכב שנתקלקל

לקול המונע המשכת הנסיעה, אלא סמוך, לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ברחוב רכב שנתקלקל ק  . 6
ככל האפשר, לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש 

 לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

 מוניות

חר להחנות מונית אלא במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות, או כמקום לא יחנה אדם ולא ירשה לא )א(  . 7
 חניה למוניות, על פי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש העיריה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו וכן  )ב(
 או לבטלם. לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם

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

 בדצמבר שלאחר נתינתו. 31היתר כאמור יפקע ביום  )ד(



 

שקלים לכל מונית שחנייתה  25משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש לעיריה, לפני קבלתו, אגרה בסך  )ה(
 שקלים. 12.50-ביוני, תופחת האגרה ל 30מותרת לפי ההיתר; ניתן ההיתר לאחר 

 נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר או לפקח לפי דרישתו. )ו(

לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית ברחוב לזמן העולה על הדרוש  )ז(
 ה:להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא באחת מאל

אם המונית מוזמנת מאת נוסע ועומדת לרשותו, והעמדתה או חנייתה היא לשם המתנה לאותו   (1)
 נוסע;

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

 אוטובוסים

לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים  )א(  . 8
ן בתמרור, כפי שנקבע בהודעה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת והמסומ

 נוסעים בלבד.

לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס במקום האמור לזמן העולה על הדרוש כדי להוריד או  )ב(
 להעלות נוסעים; הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.

חנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב בתמרור לא י )ג(
 וכל עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

 תמרורים

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

 ריתוק רכב למקום חניה

ראש העיריה רשאי לציין על גבי התמרור, או בלוח שייקבע סמוך לו, את מספרי הרישום וסימני  )א(  . 10
 הרישום של הרכב שמותר להעמידו במקום חניה מסויים.

, לא יעמיד אדם, לא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או )א( ציין ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )ב(
 ת, באותו מקום חניה, רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.להחנו

 אגרת הסדר
 )תיקון התשע"ו( 

לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב במקום חניה מוסדר אלא אם  )א( . 11
 לאותו מקום חניה.הראשונה שילם אגרת הסדר בשיעור שנקבע בתוספת 

השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר למעלה מזמן החניה ששולם בעדו ובתוך התקופה המותרת לחניה  )ב(
 באותו מקום, לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד זמן החניה הנוסף.

 סודרה החניה בידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או תוים, או באופן אחר שיקבע ראש העיריה. )ג(

סודרה החניה באמצעות מכשירים מכניים, תוכנס האגרה למכשיר המכני במטבע או בתווית מתכת  )ד(
 מיוחדת בהתאם להוראות השימוש שצוינו על גבי המכשירים.

סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה, תשולם האגרה על ידי רכישת כרטיס החניה והצגתו בהתאם  )ה(
התאם להוראות חוק עזר זה תהווה ראיה לכאורה לאי תשלום האגרה הצגת כרטיס החניה ב-לחוק עזר זה; אי

 כאמור.

 טיפול במכשיר במקום חניה מוסדר

 לא יקלקל אדם מכשיר מכני שהועמד במקום חניה מוסדר ולא יטפל בו שלא בהתאם למטרתו.  . 12



 

 כרטיס חניה
 )תיקון התשע"ו( 

ות חוק עזר זה ובהתאם להוראות המפורטות על לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להורא )א(  . 13
 גבי הכרטיס.

 .)בטל( )ב(

 לא ישתמש אדם בכרטיס חניה ליותר מאשר חניה אחת. )ג(

לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס אחד בעת חניה אחת, אולם אין בכך כדי למנוע מאדם להשתמש בשני  )ד(
 .אחתכרטיסי חניה של חצי שעה כל אחד במקום כרטיס חניה של שעה 

 תו חניה עירוני 
 )תיקון התשע"ו(

נקבע בתחום העירייה מקום חניה בתשלום, תותר החניה במקום בלא תשלום אגרת הסדר, לרכב  )א( א.13
תו חניה עירוני(, זולת אם הוגבלה הרשות האמורה  -הנושא תו חניה עירוני תקף שהונפק לפי סעיף קטן )ב( )להלן 

 וההגבלה סומנה בתמרור.

 המתגורר בתחום העירייה רשאי לקבל תו חניה עירוני בהתאם לכללים שבסעיף זה. אדם )ב(

תו חניה עירוני יינתן בעד רכב פרטי בלבד; לא יינתן יותר מתו חניה עירוני אחד לרכב לכל אדם הרשאי  )ג(
 לקבל תו חניה עירוני, כאמור בסעיף זה.

 העירייה בנוסח הקבוע בתוספת השלישית.לשם קבלת תו חניה עירוני, יגיש המבקש בקשה לראש  )ד(

תו חניה עירוני יהיה בצורה שאישר ראש העירייה, ויצוין עליו מספר הרכב, אזור החניה שבו הוא תקף,  )ה(
 וכל פרט נוסף שיורה עליו ראש העירייה.

 בעבור קבלת תו חניה עירוני תשולם אגרה שנתית בשיעור הקבוע בתוספת השנייה. )ו(

 בדצמבר בשנה שבה הוא ניתן. 31החניה העירוני יהיה עד יום תוקף תו  )ז(

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

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

 ם אחד מאלה:זכות השימוש בתו החניה העירוני תפקע בהתקיי )י(

 העברת תו החניה העירוני לאחר; (1)

 העברת הבעלות ברכב לאחר; (2)

 הפסקת השימוש הקבוע ברכב; (3)

 העתקת מקום המגורים אל מחוץ לתחום העיר עפולה. (4)

ימים מיום  7אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן )י(, יודיע על כך בעל הרכב לעירייה בתוך  )יא(
המקרה, וכן יחזיר את תו החניה העירוני לעירייה; לא הוחזר תו החניה, לא יהיה בעל הרכב זכאי לקבלת תו התרחש 

 חניה אחר בעד התקופה שבה היה תו החניה שלא הוחזר בתוקף.

ראש העירייה רשאי לבטל תו חניה ככל שמצא כי במועד הנפקת תו החניה לא התקיימו הוראות חוק  )יב(
 מלהתקיים במועד המאוחר להנפקת התו.עזר זה או שחדלו 

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

 

 

 כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת
 )תיקון התשע"ו( 



 

הגיעה העיריה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה הדדית בכרטיסי החניה, יובא לאישור   . 14
המועצה כרטיס החניה של אותה רשות מקומית; אושר כרטיס החניה של אותה רשות מקומית בידי המועצה, יראו 

 בהתאם להוראות חוק עזר זה. , והשימוש בו ייעשהכהגדרתו בחוק עזר זהאותו כרטיס חניה 

 סמכויות פקח

פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי לברר אם קויימו הוראות  )א(  . 15
 חוק עזר זה.

 .)א( לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )ב(

 עונשין
 )תיקון התשע"ו(

 .)בטל( . 16

 טולבי

 בטל. - 1959-, התשי"ט)העמדת רכב וחנייתו( עפולה-חוק עזר לעיר יזרעאל  . 17

 הצמדה למדד 
 )תיקון התשע"ו( 

יום העדכון(, לפי שיעור  -בינואר בכל שנה )להלן  1-האגרה שנקבעה בתוספת השנייה לחוק עזר זה תעודכן ב .18
המדד( שפורסם לאחרונה לפני יום  -טיקה )להלן שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיס

העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום פרסומו של חוק עזר לעפולה )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(, 
 .2016-התשע"ו

 

 

 

 תוספת

 תיקון: תשנ"ו

 )א((11 סעיף)

       

  
 

 האגרה 
 בשקלים חדשים

     -במקום חניה מוסדר על ידי סדרן  .1

 4  לכל רכב, לשעה הראשונה או חלק ממנה (1) 

 2  לכל רכב, לכל שעה נוספת או חלק ממנה (2) 

 30  לחודש, בתשלום מראש -לכל משאית  (3) 

 20  לחודש, בתשלום מראש -לכל מכונית אחרת  (4) 

 3  לחודש, בתשלום מראש -לכל אופנוע  (5) 

    -במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה  .2

 3  לכל רכב, לכל שעה או חלק ממנה  



 

 

 תוספת שנייה
 א)ו((13)סעיף 

 )תיקון התשע"ו(

 אגרת תו חניה עירוני
 

 שקלים חדשים. 60בעד הנפקת תו חניה עירוני ישלם המבקש אגרה שנתית בשיעור של 

 

 תוספת שלישית
 א)ד((13)סעיף 

 )תיקון התשע"ו(

 בקשה למתן תו חניה
 

אני הח"מ ]שם[ ....................... נושא/ת מס' זהות ................... שמען מגוריי ברח' ........................ 
...., מס'.................. שכונה ................. בעיר עפולה, ואשר ברשותי רכב מסוג ................. מספר רישוי .............

א לחוק עזר לעפולה 13מצהיר כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים. אבקש לקבל תו חניה עירוני על פי סעיף 
, שאותו אדביק על שמשתו הקדמית של הרכב האמור בצדה הימני העליון. אני 1982-)העמדת רכב וחנייתו(, התשמ"ב

ובהר על גבי בקשה זו, ובהתאם לכללים שקבעה מתחייב להשתמש בתו בהתאם להוראות חוק העזר האמור וכמ
 ימים, על קרות מקרה מן המקרים המנויים להלן: 7העירייה, כמו כן אני מתחייב להודיע לעירייה, בתוך 

 תו החניה הועבר לרשותו של אחר; (1)

 הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר; (2)

 הופסק השימוש הקבוע ברכב; (3)

 .הועתק מקום מגוריי (4)

 לבקשתי מצורפים העתקי המסמכים האלה:

 רישיון רכב תקף; (1)

 רישיון נהיגה תקף; (2)

 תעודת זהות, לרבות ספח רישום הכתובת; (3)

 חוזה שכירות )אם המבקש הוא שוכר דירה(; (4)

 אישור בעל רכב על שימוש בלעדי של המבקש ברכב )אם הרכב אינו רשום על שם המבקש(;

 העירייה להוכחת בעלותי על הרכב או שימושי הקבוע ברכב.מסמך אחר לפי דרישת 

..................................................  ............................................. 
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 עובדיה עלי

 ראש עירית עפולה

 אני מסכים.    

 חיים קורפו   יוסף בורג   

 שר התחבורה      שר הפנים   

 


