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חוק עזר לירושלים )העמדת רכב וחנייתו( )הוראת שעה(, התש"ף-2019

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

ירושלים חוק עזר זה:

בתקופה שמיום פרסום חוק עזר זה ועד יום י"ט בטבת התשפ"ד )31 בדצמבר 2023(   .1
יראו כאילו -

)1( בסעיף 1 לחוק עזר לירושלים )העמדת רכב וחנייתו(, התשכ"א-31960 )להלן - 
חוק העזר העיקרי(, אחרי ההגדרה "היתר בניה" יבוא:

""חניה סלולרית" - חנייה באמצעות טלפון סלולרי או יישומון;";

)2( בסעיף 11 לחוק העזר העיקרי -

)א( בסעיף קטן )ד(, במקום "2א" יבוא "5";

)ב( אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:

")ה( על אף האמור בסעיפים 3)א( ו–11)א(, אדם שהסדיר את רישום רכבו 
בעירייה לאחר שהמציא רישיון רכב, תעודת זהות וכל מסמך אחר אשר 
סלולרית  חניה  המפעיל  מגוריו,  ומען  הרכב  על  בעלותו  להוכחת  יידרש 
ובמועד ההפעלה, הבעל הרשום של הרכב או הבעל המשותף כפי שרשום 
במשרד הרישוי, לרבות בעל רכב כמשמעו בסעיף 11ב)ג()2(, מקום מגוריו 
אגרת  בתשלום  חייב  אינו   - האוכלוסין  במרשם  כמענו  רשום  בירושלים 

הסדר חניה למשך 60 דקות חניה ביום במצטבר.";

)3( במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:

תוספת ראשונה
)סעיף 11(

אגרת הסדר חניה

האגרה בשקלים חדשים

במקום חניה מוסדר באמצעות אמצעי תשלום, לכל   )1(
רכב שאינו עומד בתנאי סעיף 11)ה( לחוק עזר זה

המחיר המרבי בעבור 
החניה, על פי הסדר 

החניה הארצי האחיד 
כהגדרתו בסעיף 70ב 

לפקודת התעבורה

תשלום,  אמצעי  באמצעות  מוסדר  חניה  במקום   )2(
לכל רכב העומד בתנאי סעיף 11)ה( לחוק עזר זה - 

מהדקה ה–61 באותו היום

0.5 שקלים חדשים 
פחות המחיר המרבי 
בעבור החניה, על פי 
הסדר החניה הארצי 

האחיד כהגדרתו 
בסעיף 70ב לפקודת 

התעבורה

הוראת שעה

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

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 137.  2
ק"ת התשכ"א, עמ' 445; ק"ת-חש"ם התשע"ט, עמ' 364.  3
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האגרה בשקלים חדשים

עיריית  שהנפיקה  ההטבות  כרטיס  בעל  של  לרכב   )3(
רכבו  רישום  את  שהסדיר  "ירושלמי"   - ירושלים 
חניה  באמצעות  ומשלם  ההטבות  כרטיס  במסגרת 

סלולרית

20% פחות מהתעריף 
הקבוע בפרט 1 או 

בפרט 2

תעריף יומי שלוש פעמים הסכום )4( 
הנקוב בפרט 1 או 

בפרט 2

תעריף לחניון חנה וסע 10 פעמים הסכום )5( 
הנקוב בפרט 1 או 

בפרט 2

תעריף מרבי לשעה לרכב כבד שלוש פעמים הסכום )6( 
הנקוב בפרט 1 או 

בפרט 2

כ' בחשוון התש"ף )18 בנובמבר 2019(
ן ו א י ל ה  ש מ )חמ 8-22(  

ראש עיריית ירושלים   

אני מסכים.
עי ר ד ה  י ר א

שר הפנים

אני מסכים.
' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

חוק עזר לנחף )הצמדה למדד(, התש"ף-2019

הפקודה(,   - )להלן  המקומיות1  המועצות  לפקודת   22 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
מתקינה מועצת המועצה המקומית נחף חוק עזר זה:

בחוק עזר זה -  .1
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

סכומי האגרה, ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי העניין, שהוטלו בחוקי העזר של   .2
המועצה הנקובים בתוספת, יעודכנו ב–1 בינואר בכל שנה )להלן - יום העדכון(, לפי 
שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני העדכון, לעומת המדד שפורסם לאחרונה 

לפני יום העדכון הקודם.

חוק עזר לנחף )הצמדה למדד(, התשמ"ד-21984 - בטל.  .3

תוספת

חוק עזר לנחף )שימור רחובות(, התשנ"ט-31998.

כ"ג באלול התשע"ט )23 בספטמבר 2019(
ס י ק ט  ס א לב א ד  ב ע )חמ 8-37(  

ראש המועצה המקומית נחף   

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

ק"ת-חש"ם התשמ"ד, עמ' 787.  2
ק"ת-חש"ם התשנ"ט, עמ' 5.  3

הגדרה

הצמדה למדד

ביטול
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