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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 108( )חובת סימון אבני שפה בתחומי עירייה 
ורשות מקומית(, התשע"ב–2012 *

בפקודת התעבורה 1, בסעיף 77)א()2(, בסופו יבוא "ובלבד שלא תתנה חניה בתשלום בדרך, 1 תיקון סעיף 77
אלא אם כן אבני השפה או שול הדרך סומנו לסירוגין בצבע כחול; השר, באישור ועדת 
הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע נסיבות למתן פטור מחובת סימון כאמור, בתנאים או 

ללא תנאים;" 

רשות מקומית תסיים לסמן את כל הדרכים בתחום שיפוטה לפי הוראות חוק זה בתוך 2 הוראת ביצוע
שנתיים מיום תחילתו של חוק זה 

רשויות מקומיות רבות נוהגות להימנע מסימון אבני 
שפת המדרכה במקומות שבהם החניה מוסדרת בתשלום, 
לעתים  המוצבים  עמודים,  על  בתמרורים  ומסתפקות 
לבלבול  גורמת  זו  תופעה  החניה   ממקום  ניכר  במרחק 
בקרב הנהגים, שאינם שמים לב לתמרור המרוחק, ונאלצים 

לשאת בשל כך בתשלום קנסות  

מוצע לקבוע שעירייה או מועצה מקומית לא תהיה 
רשאית לקבוע הסדר חניה בתשלום בתחומה באמצעות 
הצבת תמרורים על עמודים בלבד, והיא תחויב גם בסימון 
אבני השפה של המדרכה או שול הדרך לסירוגין בצבע 
לייתר  כדי  המוצע  בסימון  אין  כי  יצוין  זה  לעניין  כחול  
בצבע  לסירוגין  הסימון  שכן  עמוד,  בתמרורי  הצורך  את 
כחול משמעו הסדר חניה בתחום המסומן כאמור; הסדר 

התשלום בעד החניה לפי שעות, סוג רכב, תעריפים שונים 
ועוד נקבע בהוראות המפורטות בתמרור שעל העמוד  

התשתיות  התחבורה,  שר  כי  לקבוע  מוצע  עוד 
הלאומיות והבטיחות בדרכים יהיה רשאי לקבוע נסיבות 
למשל,  לאפשר,  כדי  כאמור  סימון  מחובת  פטור  למתן 
פטור מחובת הסימון על סוג מסוים של אבני שפה מאבן 
הצבת  דוגמת  בתנאים,  יינתן  שהפטור  יכול  מסותתת; 

עמודי תמרורים במרחק מרבי בין תמרור לתמרור 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
לקבוע  אם  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  תבחן  השלישית 
את מתן הפטור מחובת הסימון כאמור בתנאים מסוימים 

בחקיקה ראשית 
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