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חוק עזר לירושלים )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו–251 לפקודת העיריות1, וסעיף 77 לפקודת התעבורה2 
ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, מתקינה מועצת עיריית ירושלים 

חוק עזר זה:

חוק   - )להלן  התשכ"א-31960  וחנייתו(,  רכב  )העמדת  לירושלים  עזר  לחוק   1 בסעיף   .1
העזר העיקרי( -

)1( במקום ההגדרה "אזור" יבוא:

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

)2( אחרי ההגדרה "אזור" יבוא:

חניה,  אגרת  לתשלום  אישר  העירייה  שראש  אמצעי  כל   - תשלום"  ""אמצעי 
סלולרי,  טלפון  מודפס,  נייד,  אלקטרוני,  חשמלי,  מכני,  אמצעי  לרבות 
יישומון או אמצעי אחר בין שהוא מיועד להצגה ברכב ובין שאינו מיועד 

לכך, המאפשר למדוד זמן חניה או לקצוב אותו בדרך כלשהי;";

)3( אחרי ההגדרה "גרור" יבוא:

""הודעת התעבורה" - הודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים(, התשע"א-42010;";

)4( במקום ההגדרה "כרטיס חניה" יבוא:

""כרטיס חניה" - כל אחד מאלה:

)1( כרטיס חניה שהעירייה הנפיקה;

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

שראש  אלקטרוני  או  מכני  מכשיר  באמצעות  שהופק  חניה  )3( כרטיס 
העירייה אישר או כל כרטיס אחר שראש העירייה אישר;";

)5( במקום ההגדרה "מקום חניה" יבוא:

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

)6( ההגדרה "מקום חניה מוסדר" - תימחק ואחריה יבוא:

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

)7( בהגדרה "מפקח" -

במקום "אדם שנתמנה בכתב על ידי" יבוא "עובד עירייה שמונה בידי";

)8( במקום ההגדרה "ראש העירייה" יבוא:

 17 סעיף  פי  על  ידו  על  שהוסמך  העירייה  עובד  לרבות   - העירייה"  ""ראש 
וכהונתם(,  וסגניו  הרשות  ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות  לחוק 

התשל"ה-51975, לעניין חוק עזר זה;".

תיקון סעיף 1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 137.  2
ק"ת התשכ"א, עמ' 455; ק"ת-חש"ם התשע"ח, עמ' 524.  3

ק"ת התשע"א, עמ' 304.  4
ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  5
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במקום סעיף 2 לחוק העזר העיקרי יבוא:  .2

רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע הסדרי תנועה כדלהלן, "הסדרי תנועה  .2
רשות  הסכמת  קבלת  ולאחר  משטרה,  בקצין  היוועצות  לאחר 
 18 תקנה  לפי  דרושה  כזאת  הסכמה  אם  מרכזית,  תימרור 

לתקנות התעבורה:

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

אוכלוסייה מסוימות;

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

אחת באותו מקום;

)ג( מקומות חניה שבהם מותרת החניה לרכב מסוים המשמש 
נכה או לכלי רכב המשמשים נכים והנושאים תג נכה;

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

מטרים לפחות;

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

הרכב;".

אחרי סעיף 2 לחוק העזר העיקרי יבוא:  .3

"תימרור, הסדרי 
תנועה ומקומות 

חניה מוסדרים

ומקומות  תנועה  הסדרי  מקומית  תימרור  רשות  )א( קבעה  2א. 
לפי  המתאים  בתמרור  תסמנם   ,2 סעיף  לפי  מוסדרים  חניה 

הודעת התעבורה.

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

התעבורה שבו יצוין:

)1( "חניה בתשלום";

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

)3( פירוט הימים והשעות שבהם חלה חובת תשלום."

במקום סעיף 3 לחוק העזר העיקרי יבוא:  .4

"מקום חניה 
בתשלום

)א( נקבע מקום חניה בתשלום, חייב אדם המחנה את רכבו   .3
להוראות  בהתאם  המסומן  במקום  להעמידו  החניה,  במקום 
התמרור, ובאין סימון, להעמידו כפי שמורות תקנות התעבורה, 
ובלבד ששילם אגרת הסדר חניה )להלן - אגרת חניה(, בשיעור 

החלפת סעיף 2

הוספת סעיף 2א

הוספת סעיף 3
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התשלום  מאמצעי  אחד  באמצעות  2)ה(,  סעיף  לפי  שנקבע 
התקפים למקום החניה.

אגרת  תשלום  לשם  תשלום  באמצעי  שימוש  )ב( העושה 
חניה, יפעל בהתאם לחוק עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי 
אמצעי התשלום או מצורפות אליו, וכן על פי הקבוע בתמרור 

המוצב במקום החניה או בסמוך לו.

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

יוכל להבחין בפרטים המופיעים על כרטיס החניה.

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

לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים על אמצעי התשלום."

במקום סעיף 11 לחוק העזר העיקרי יבוא:  .5

)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או "אגרת הסדרה  .11
להחנות רכב במקום חניה בתשלום, אלא אם כן שילם אגרת 

חניה בהתאם לשיעורי האגרה הקבועים בתוספת הראשונה.

במרכז  שאינם  בחניונים  כי  לקבוע  רשאי  העירייה  )ב( ראש 
העיר, אשר נקבעו כמקום חניה בתשלום, ואשר הותרה בהם 
חניה למשך יום שלם, בהתאם לחוק עזר זה, יתאפשר תשלום 
בתוספת  הקבוע  בשיעור  יומי,  תעריף  פי  על  חניה  אגרת 

הראשונה.

)ג( קביעת תשלום אגרת הסדר חניה על פי תעריף יומי, לא 
יהיה בה כדי לגרוע מאפשרות תשלום אגרת הסדר חניה לפי 

שעה, כמפורט בתוספת הראשונה.

את  המחנה  אדם  ו–11)א(,  3)א(  בסעיפים  האמור  אף  )ד( על 
רכבו בחניון חנה וסע ונוסע ברכבת המקומית הקלה או בקווי 
השירות, אינו חייב בתשלום אגרת הסדר חניה כאמור בפרט 

2א לתוספת הראשונה ביום שבו נסע כאמור."

או  מכניים  מכשירים  או  חנייה  "כרטיסי  במקום   ,1 בפרט  הראשונה  בתוספת   .6
אלקטרוניים" יבוא "אמצעי תשלום".

כ"ג באדר א' התשע"ט )28 בפברואר 2018(
ן ו א י ל ה  ש מ )חמ 8-22(  

ראש עיריית ירושלים   

אני מסכים.
ץ כ ל  א ר ש י

השר התחבורה והבטיחות בדרכים

אני מסכים.
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א

שר הפנים

החלפת סעיף 11

תיקון התוספת 
הראשונה
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