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חוק עזר לבני שמעון )העמדת רכב וחנייתו(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14 ו–22 לפקודת המועצות המקומיות1, וסעיף 77 לפקודת 
והבטיחות  התחבורה  ושר  הפנים  שר  ובהסכמת  התעבורה(,  פקודת   - )להלן  התעבורה2 

בדרכים, מתקינה מועצת המועצה האזורית בני שמעון חוק עזר זה:

)א( בחוק עזר זה -  .1
"אזור" - חלק מן הדרך בתחום המועצה, אשר תקבע רשות התימרור המקומית 

ויסומן באמצעות מספר, אות או כל סימון מבחין אחר;

חניה,  אגרת  לתשלום  אישר  המועצה  שראש  אמצעי  כל   - תשלום"  "אמצעי 
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;

"בעל", "דרך", "מונית", "מפקח על התעבורה" - כהגדרתם בפקודת התעבורה;

"בעל מונית", "הסדר תנועה", "חניה", "כביש", "מדרכה", "קצין משטרה", "רשות 
תימרור מקומית", "רשות תימרור מרכזית", "תמרור" - כהגדרתם בתקנות 

התעבורה, התשכ"א-31961 )להלן - תקנות התעבורה(; 

"גורר מורשה" - כמשמעותו בסעיף 70א לפקודת התעבורה;

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

"כרטיס חניה" - כל אחד מאלה:

)1( כרטיס חניה שהנפיקה המועצה;

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

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

"מדחן" - מכשיר אלקטרוני המותקן במקום שבו חלה חובת תשלום אגרת חניה, 
המודד את משך זמן החניה במקום חניה זה, ותשלום אגרת החניה מבוצע 
על ידי שלשול מטבעות לתוכו או על ידי כרטיס מגנטי או בכל דרך אחרת 

המפורטת על גבי המכשיר;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המועצה" - המועצה אזורית בני שמעון;

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

"מקום חניה בתשלום" - כהגדרתו בסעיף 2)5(;

"נכה", "תג נכה" - כהגדרתם בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-51993;

"פקח" - עובד המועצה שראש המועצה מינה לפקח לעניין אכיפת הוראות חוק 
עזר זה; 

הגדרות

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

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  2
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  3

ק"ת התשע"א, עמ' 304.  4
ס"ח התשנ"ד, עמ' 28.  5
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"פקח גרירה" — עובד המועצה שראש המועצה מינה באישור המפקח הכללי של 
משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך לכך, לפקח לעניין ביצוע סעיף 10)ב(;

המועצות  לצו   4 סעיף  פי  על  ידו  על  שהוסמך  מי  לרבות   - המועצה"  "ראש 
המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-61958;

"רכב" - כהגדרתו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;

"רכב כבד" - רכב שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו מעל 10,000 ק"ג;

"תו חניה אזורי" - תו חניה שהמועצה הנפיקה לפי סעיף 7.

)ב( כל מונח אחר בחוק עזר זה יתפרש לפי פקודת התעבורה.

רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע כדלהלן:  .2
)1( הסדרי תנועה בדבר היתר, איסור, הגבלה והסדרת עצירתו, העמדתו או חנייתו 
של רכב בתחום המועצה, בין בתשלום ובין בדרך אחרת; הסדרי התנועה יכול שיחולו 

לגבי סוג מסוים של רכב או לגבי רכבים המשמשים קבוצות אוכלוסיה מסוימות;

את  לקבוע  וכן  רכב,  כלי  של  מסוים  לסוג  החניה  מותרת  שבהם  חניה  )2( מקומות 
הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות 

בעת ובעונה אחת באותו מקום; 

רכב  לכלי  או  נכה  המשמש  מסוים  לרכב  החניה  מותרת  שבהם  חניה  )3( מקומות 
המשמשים נכים והנושאים תג נכה; 

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

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

בהתאם לסוג הרכב. 

בעניין  המקומי  הוועד  פניית  לאחר  ייקבע  מקומי  ועד  בתחומי  תנועה  )א( הסדר   .3
ובהתאם לה.

)ב( הסדר תנועה לפי סעיף 2 ייקבע לאחר היוועצות בקצין משטרה, ולאחר קבלת 
הסכמת רשות תימרור מרכזית, אם הסכמה כזו דרושה לפי תקנה 18 לתקנות התעבורה.

)א( קבעה רשות תימרור מקומית הסדרי תנועה ומקומות חניה מוסדרים לפי סעיף 2,  .4 
תסמנם בתמרור המתאים לפי הודעת התעבורה.

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

להודעת התעבורה ובו יצוין:

)1( "חניה בתשלום"; 

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

)3( פירוט הימים והשעות שבהם חלה חובת התשלום. 

)א( נקבע מקום חניה בתשלום, חייב אדם המחנה את רכבו במקום החניה, להעמידו   .5
במקום המסומן בהתאם להוראות התמרור, ובאין סימון, להעמידו כפי שמורות תקנות 
התעבורה, ובלבד ששילם אגרת הסדר חניה )להלן - אגרת חניה( בשיעור שנקבע לפי 

סעיף 2)ה(, באמצעות אחד מאמצעי התשלום התקפים למקום החניה.

הסדרי תנועה

היוועצות ואישור

תימרור הסדרי 
תנועה ומקומות 

חניה מוסדרים

מקום חניה 
בתשלום

ק"ת התשי"ח, עמ' 1256.  6
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)ב( העושה שימוש באמצעי תשלום לשם תשלום אגרת חניה, יפעל בהתאם לחוק 
עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי אמצעי התשלום או המצורפות 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 של הרכב הקרובה למדרכה, באופן שאדם העומד מחוץ 

לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים על כרטיס החניה. 

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

לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים על אמצעי התשלום.

)א( נקבע באזור מקום חניה בתשלום, תותר החניה במקום בלא תשלום אגרת חניה   .6
לרכב נושא תו חניה אזורי תקף שהונפק לפי סעיף קטן )ב( )להלן - תו חניה אזורי( 
התואם את אזור החניה, זולת אם הוגבלה הרשות האמורה וההגבלה סומנה בתמרור.

)ב( אדם המתגורר באזור שבו נקבע מקום חניה בתשלום, רשאי לקבל תו חניה אזורי 
ורשימת האזורים ותחומם יועמדו לעיון הציבור במשרדי המועצה ויפורסמו באתר 

האינטרנט של המועצה. 

)ג( לשם קבלת תו חניה אזורי, יגיש המבקש בקשה לראש המועצה בנוסח הקבוע 
בתוספת השנייה. 

הרכב  מספר  עליו  ויצוין  המועצה,  ראש  שאישר  בצורה  יהיה  אזורי  חניה  )ד( תו 
ואזור החניה שבו הוא תקף. 

בתוספת  הקבוע  בשיעור  שנתית  אגרה  תשולם  אזורי  חניה  תו  קבלת  )ה( בעד 
השלישית.

)ו( תוקף תו החניה האזורי הוא עד יום 31 בדצמבר בשנה שבה הוא ניתן.

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

)ח( מי שקיבל תו חניה אזורי אינו רשאי להעבירו לאחר.

)ט( זכות השימוש בתו החניה האזורי תפקע בהתקיים אחד מאלה:

)1( העברת תו החניה האזורי לאחר;

)2( העברת הבעלות ברכב לאחר;

)3( הפסקת השימוש הקבוע ברכב;

)4( העתקת מקום מגורים.

)י( אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן )ט(, יודיע על כך בעל הרכב למועצה 
בתוך 7 ימים מיום התרחש המקרה, וכן יחזיר את תו החניה האזורי למועצה.

)יא( בלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור 
בסעיף קטן )ג(, ושימוש בתו החניה האזורי שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים )ח( 

עד )י( מהווים עבירה על חוק עזר זה.

ובתנאים  באופן  במקום,  יחנהו  ולא  יעמידנו  לא  בדרך,  רכב  אדם  יעצור  )א( לא   .7
הנוגדים את הוראות חוק עזר זה, הוראות תמרור או הסדר תנועה שהוצב במקום או 

את הוראות תקנות התעבורה.

)ב( מי שעצר, העמיד או החנה רכב בניגוד לאמור בסעיף קטן )א(, יראוהו כמי שעבר 
עבירה לפי חוק עזר זה.

תו חניה אזורי

איסור עצירת רכב, 
העמדתו וחניתו 

בדרך
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)א( לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות המיועדת לשימוש של   .8
מוניות מסוימות בלבד, אלא לפי היתר מראש המועצה )להלן - היתר חניית מונית( 

ובהתאם לתנאי ההיתר.

טופס  פי  על  ערוכה  ותהיה  המועצה,  לראש  תוגש  מונית  חניית  להיתר  )ב( בקשה 
של  האינטרנט  באתר  ויפורסם  המועצה  במשרדי  הציבור  לעיון  שיועמד  בקשה 

המועצה.

)ג( ראש המועצה רשאי, לאחר התייעצות עם רשות התימרור המקומית, לתת היתר 
חניית מונית או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, 

לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

על  המונית  בעל  בידי  שיודבק  למונית  חניה  תו  יצורף  מונית  חניית  )ד( להיתר 
השמשה הקדמית של המונית בצד ימין של המונית מנקודת מבטו של הנהג, בפינה 

העליונה.

)ה( תוקפו של היתר חניית מונית הוא לחניה בתחנת המוניות הרשומה בו, והוא 
יפוג ביום 31 בדצמבר בשנה שלאחר נתינתו.

בתוספת  הקבוע  בשיעור  שנתית  אגרה  המבקש  ישלם  מונית  חניית  היתר  )ו( בעד 
הרביעית.

)ז( נהג מונית, שלגביה ניתן היתר חניית מונית, יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני 
פקח לפי דרישתו.

)א( לא יעמיד אדם על פני הדרך רכב שהתקלקל קלקול המונע את המשך הנסיעה,   .9
אלא אם כן פעל כדלהלן:

)1( העמיד את הרכב סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של צד הדרך המיועד 
לתנועת רכב;

)2( הציב משולש אזהרה כאמור בתקנה 367 לתקנות התעבורה הנראה לעיני 
נהג רכב הבא מאחור ממרחק של 100 מטרים לפחות.

)ב( לא יעמיד אדם רכב כאמור בסעיף קטן )א( אלא באחד מן המקרים האלה:

את  להביא  כדי  במקום  בו  לעשותם  שיש  הכרחיים  תיקונים  ביצוע  )1( לשם 
הרכב ליכולת נסיעה;

)2( כמקום חניה ארעי, עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן 
או יועבר כאמור בלא דיחוי.

פי  על  אסורה  שהעמדתו  במקום  ממנו,  חלק  או  כולו  חונה,  או  העומד  )א( רכב,   .10
חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותה, או שלדעת פקח 
דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לשם שמירה על בטיחות התנועה או בטיחות 
הציבור, רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו באותה שעה, להרחיקו או לגררו; 

מקבל הוראה כאמור חייב למלא אחריה. 

)ב( לא מילא מי שהרכב ברשותו באותה שעה אחר הוראות פקח, או שהוא אינו 
נמצא במקום, רשאי פקח גרירה, בעצמו או באמצעות גורר מורשה כאמור בסעיף קטן 

)ה(, להרחיק את הרכב, לגררו, לאחסנו או לנעול את גלגליו. 

שנקבעו  כפי  התשלומים  את  לשלם  חייב  הרכב,  ברישיון  הרשום  הרכב  )ג( בעל 
בתוספת החמישית בעד הרחקת הרכב, גרירתו, אחסנתו או שחרורו מנעילתו, זולת 

אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו. 

מוניות

רכב שהתקלקל

הרחקת רכב, 
גרירתו, אחסנתו או 

נעילת גלגליו
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)ד( רכב שאגרה או תשלום מוטלים על בעליו כאמור, לא ישוחרר ולא יוחזר לבעליו, 
אלא אם כן שולמו האגרה או התשלום.

את  ישראל  משטרת  של  התנועה  מחלקת  ראש  באישור  יקבע  המועצה  )ה( ראש 
הגוררים המורשים שיורשו לבצע את הגרירה כאמור בסעיף קטן )ב(. 

)א( לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלעשות שימוש בסמכויותיו כדי לברר אם   .11
קוימו הוראות חוק עזר זה. 

)ב( אדם המעמיד רכב בדרך חייב לציית להוראות הפקח בכל הנוגע להעמדת רכב 
וחנייתו.

שלאחר  שנה  בכל  בינואר  ב–1  יעודכנו  זה,  עזר  בחוק  הנקובים  האגרות  )א( תעריפי   .12
פרסום חוק עזר זה )להלן - יום העדכון(, לפי שיעור שינוי המדד, מן המדד שפורסם 
לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

)ב( סכומי האגרות כאמור בסעיף קטן )א( יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 
אגורות, וסכום של 5 אגורות יעוגל כלפי מטה.

תוספת ראשונה
)סעיפים 2)5( ו–5(

אגרת חניה

שיעור אגרת חניה 
בשקלים חדשים

14.60. תעריף לשעה לרכב

210. תעריף לשעה לרכב כבד

תוספת שנייה
)סעיף 6)ג((

בקשה למתן תו חניה אזורי

הוא  מגוריי  מען  אשר   ,............................ זהות  מס'   ............................. מטה,  החתום  אני 
 ,...................... ביישוב   ................................. שכונה   .................... מס'   ............................ ברחוב 
ואשר ברשותי רכב מסוג ............................. מספר רישוי ................................ , מצהיר כי כל 

הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.

אבקש לקבל תו חניה אזורי לפי סעיף 6 לחוק העזר לבני שמעון )העמדת רכב וחנייתו(, 
התשע"ט-2019, שאותו אדביק על שמשתו הקדמית של הרכב האמור בצדה הימני 

העליון.

גבי  על  וכמובהר  האמור  העזר  חוק  להוראות  בהתאם  בתו  להשתמש  מתחייב  אני 
בקשה זו ובהתאם לכללים שקבעה המועצה, כמו כן אני מתחייב להודיע למועצה, 

בתוך 7 ימים, על קרות מקרה מן המקרים המנויים להלן:

)1( תו החניה הועבר לרשותו של אחר;

)2( הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר;

)3( הופסק השימוש הקבוע ברכב;

סמכויות פקח

הצמדה למדד
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)4( הועתק מקום מגוריי.

לבקשתי מצורפים העתקי המסמכים האלה: 

)1( רישיון רכב תקף;

)2( רישיון נהיגה תקף;

)3( תעודת זהות, לרבות ספח רישום הכתובת;

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

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

חתימה ...............................................                                        תאריך ...................................

תוספת שלישית
)סעיף 6)ה((

אגרת תו חניה אזורי

בעד הנפקת תו חניה אזורי ישלם המבקש אגרה שנתית בשיעור של 10 שקלים חדשים.

תוספת רביעית
)סעיף 8)ו((

אגרת היתר חניה למונית

שקלים   300 של  בשיעור  שנתית  אגרה  המבקש  ישלם  למונית  חניה  היתר  מתן  בעד 
חדשים.

תוספת חמישית
)סעיף 10)ג((

תשלומים בעד הרחקה, גרירה, אחסנה או שחרור מנעילה

בעל הרכב חייב בתשלום בעד הרחקת הרכב, גרירתו, אחסנתו או שחרור מנעילתו 
בהתאם לתעריפים שייקבעו מזמן לזמן בהליך הצעות מחיר או לפי מכרז שתערוך 
המועצה,  של  האינטרנט  באתר  המועצה,  במשרדי  הציבור  לעיון  ויועמדו  המועצה 

במשרדי הגורר המורשה ויוצגו במקום בולט במקום אחסון הרכב.

ו' בניסן התשע"ט )11 באפריל 2019(
ר י מ ז ר  ני )חמ 8-22(  

ראש המועצה המקומית בני שמעון   

אני מסכים.
ץ " כ ל  א ר ש י

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

אני מסכים.
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א

שר הפנים
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חוק עזר למועצה האזורית חוף אשקלון )מודעות ושלטים(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14, 22, 23 ו–24 לפקודת המועצות המקומיות1 )להלן - 
הפקודה(, מתקינה מועצת המועצה האזורית חוף אשקלון חוק עזר זה:

פרק ראשון: פרשנות

בחוק עזר זה -  .1
"בניין" - כל מבנה, בין קבוע ובין ארעי, הבנוי מכל חומר שהוא, לרבות -

)1( כל חלק של מבנה כאמור ודבר המחובר לו חיבור של קבע;

)2( קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא בהם, הגודרים או התוחמים או המיועדים 
לגדור או לתחום שטח קרקע או חלל;

"בעל" - אחד או יותר מאלה:

)1( בעל או חוכר רשום של נכס;

)2( אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס 
היה נותן הכנסה, בין בזכותו ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;

)3( שוכר או שוכר משנה או המחזיק בנכס באופן אחר;

חוק   - )להלן  התשכ"ט-21969  המקרקעין,  בחוק  כמשמעותו  דירה  )4( בעל 
המקרקעין(;

)5( נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין;

"המועצה" - המועצה האזורית חוף אשקלון;

"ועדה מייעצת" - ועדה מייעצת שימנה ראש המועצה, והמורכבת מ–3 חברים ובהם 
המנהל הכללי של המועצה, מהנדס המועצה ומנהל מחלקת איכות הסביבה של 

המועצה, או נציגיהם;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מודעה" - הודעה, תמונה, כרזה, כרוז, צילום, תחריט, ציור על נייר, בד, עץ, מתכת, 
כתובת, סמל, תבנית, אות או כיוצא בהם, העשויים מחומר כלשהו, או המוצגים 
באמצעות אור, עשן או גז והמיועדים לפרסומת, וכן הודעה הנמסרת בכל דרך, 
באמצעות  או  חריטה  או  צביעה  הסרטה,  הארה,  הדבקה,  הפצה,  דרך  לרבות 
אחר,  אמצעי  או  טיס  כלי  פורח,  כדור  שידור,  מגפון,  רמקול,  רשמקול,  פטיפון, 
באמצעות  המתפרסמת  הודעה  ולרבות  כאמור,  מהודעה  העתק  כל  לרבות 
מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או במקום ציבורי, ושלא נועדו להיות 

מוצגים בדרך קבע;

"מיתקן לפרסום מודעות" - מיתקן לפרסום מודעות שהותקן במקום ציבורי, העשוי 
עץ, מתכת, חומר פלסטי, זכוכית או חומר אחר; 

"מיתקן פרסום עירוני" - מיתקן או נכס בשטח ציבורי, שבבעלות המועצה או בחזקתה 
והמשמש לפרסום וכן מיתקן המוצב על נכס עירוני;

"מקום ציבורי" - רחוב, לרבות מדרכה, שדרה, פסג', כניסה או מעבר של מרכז מסחרי 
או של קניון או של בית משרדים, סמטה, משעול לרוכלים או לרוכבי אופניים, 
נתיב להולכי רגל, כיכר, רחבה, חצר, מגרש ספורט, טיילת, גשר, גינה, מפלש וכל 

הגדרות

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

ס"ח התשכ"ט, עמ' 255.  2
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מקום פתוח המיועד ומשמש כולו או עיקרו לציבור, בין שהוא בבעלות פרטית 
ובין שהוא בבעלות ציבורית, הגובל ברחוב או הנשקף אל רחוב, וכן רצועת הים 
לאורך החוף הנמצאת בתחום העירייה או חלל האוויר מעל לאזור האמור וכן 

כל מקום עינוג ציבורי, מסעדה, בית קפה, בית מלון או חניון;

"מ"ר" - מטר רבוע או חלק ממנו.

"נכס" - בניין או מקרקעין או כל חלק מהם, בין תפוסים ובין שאינם תפוסים, לרבות 
כל דבר המחובר אליהם או הנטוע בהם וכן מיטלטלין;

"עינוג ציבורי" - כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-31968;

"פקח" - מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לצורכי פיקוח וביצוע הוראות חוק זה;

"פרסום" - התקנה או הצגה של שילוט בדרך כלשהי, לזמן כלשהו ולמטרה כלשהי, 
בין מסחרית ובין אחרת, לרבות שלט על רכב או שלט הנגרר על ידי כלי רכב, 
למעט פרסום באמצעות מסמך המופץ או מחולק לציבור במקום ציבורי בתחום 

המועצה;

פרסום  מיתקן  על  המתפרסמת  מתחלפת  הודעה  גבי  על  שילוט   - חוצות"  "פרסום 
שנועד לאותה מטרה ומתופעל על ידי גוף שעיסוקו פרסום, לרבות שלט על רכב 

או שלט הנגרר על ידי כלי רכב;

"ראש המועצה" - לרבות עובד המועצה שראש המועצה אצל לו מסמכויותיו על פי 
סעיף 4 לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-41958;

"רישיון" - רישיון שילוט הניתן בידי ראש המועצה;

"שטח שילוט" - השטח שבתחום הקווים המחברים את קצוות השלט, כולל המסגרת: 
שילוט רב–צדדי, יחושב שטחו כאילו היה כל צד שילוט נפרד;

"שילוט" - שלט או מודעה;

"שילוט אלקטרוני" - שילוט המתפרסם באמצעים אלקטרוניים או ממוחשבים;

"שילוט מתחלף" - שילוט שניתן להציג על גביו או באמצעותו כמה שלטים בזה אחר 
זה בהפרשי זמן כלשהם;

"שלט" - הודעה שנועדה לפרסם עסק או עיסוק, או המכילה את שמו של אדם או 
מקצועו או שמו או טיבו של עסק או סמלו המסחרי של מצרך המיוצר והמשווק 
במקום את כתובתו או צירוף שלהם, ומראה או כוללת מספרים, אותיות, מילים 

או איור.

"שנה" - שנת כספים כמשמעותה בפקודת העיריות5 או חלק ממנה.

פרק שני: שילוט

לפרסם  מטעמו  לאחר  ירשה  ולא  שילוט  אדם  יפרסם  ולא  יתקין  לא  יציג,  )א( לא   .2
רישיון  לפי  אלא  מועצה,  בתחום  ציבורי  במקום  שילוט  לפרסום  יגרום  ולא  שילוט 
שילוט  אגרת  ששולמה  ולאחר  הרישיון  לתנאי  בהתאם  המועצה,  ראש  מאת  שניתן 

למועצה.

הצגת שלט

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  3

ק"ת התשי"ח, עמ' 1259.  3
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  5
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רישיון,  לתת  רשאי  המייעצת,  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  המועצה,  )ב( ראש 
ובין  לשנותם,  או  עליהם  להוסיף  בתנאים,  להתנותו  לשנותו,  לבטלו,  לתתו,  לסרב 
השאר לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתו ובדבר גודלו וצורתו של השילוט והחומר 
שממנו ייעשה וכן בדבר מועדי הצגתו ותנאים בעניין מניעת רעש ומטרדים ושמירת 

הניקיון בסמוך לו.

)א( הרוצה להציג שלט, יגיש בקשה בכתב לראש המועצה; בטופס הבקשה לרישיון   .3
להצגת שילוט, יפרט את שמו ומענו ויצרף לבקשתו -

)1( תרשים של השילוט המוצע ומידותיו;

)2( תכנית המפרטת את הסוג, הצורה, התוכן, החומרים ומידות השילוט שהוא 
מבקש להציג;

)3( פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת שעליה 
יוצב השילוט או המיתקן האמור לשאת אותו, בצירוף המפרט הטכני שלהם;

לבקשה  לצרף  יש  חשמל,  באספקת  הכרוך  או  מואר  שילוט  מבוקש  )4( אם 
אישור של חשמלאי מוסמך כי הוא אחראי לתקינות השילוט וכי המיתקן יכלול 

מפסק פחת;

)5( צילום המקום שבו מיועד השלט להיות מוצג;

נכס  לגבי  השילוט;  יותקן  שבו  הנכס  בעל  הסכמת  את  המאשר  )6( מסמך 
או  הבעלים  כל  הסכמת  לבקשה  תצורף  אדם,  בני  של  משותפת  שבבעלות 
הנציגות המוסמכת על פי דין; לעניין פסקה זו, "בעל נכס" - בעלו הרשום של 
נכס או הזכאי להירשם כבעלים בו, ובנכס המוחכר בחכירה לדורות, כמשמעה 

בחוק המקרקעין, גם החוכר לדורות.

)ב( כל בקשה לרישיון תובא לדיון לפני הוועדה המייעצת למעט -

)1( בקשה לחידוש רישיון אם אין שינוי בשלט הקיים שניתן עליו רישיון לפי 
חוק עזר זה;

)2( בקשה אחרת שהוועדה המייעצת סבורה שאין צורך שהיא תדון בה.

רישיון,  לתת  המועצה  ראש  לפני  להמליץ  מוסמכת  תהיה  המייעצת  )ג( הוועדה 
לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

לדעת  אם  או  עבירה  מהווים  הצגתו  או  פרסומו  אם  לשילוט  רישיון  יינתן  )ד( לא 
או  הציבור  בתקנת  פוגע  השילוט  המייעצת,  בוועדה  שנועץ  לאחר  המועצה,  ראש 
ברגשותיו, או אם השילוט מפרסם עסק או משרד שאין לו רישיון כחוק או שהפעלתו 

נוגדת את חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-61965, או כל דין אחר.

)ה( בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הוועדה המייעצת תבחן אם השילוט המבוקש 
תואם את הוראות חוק עזר זה.

)ו( לעניין סעיף זה יראו שלט שהוצג על גבי כלי רכב החונה במקום ציבורי בתחום 
המועצה מעל 3 יממות רצופות, כשלט שהוצג או פורסם.

)א( בעבור מתן רישיון שילוט או חידושו, ישלם המבקש למועצה אגרה בשיעורים   .4
הנקובים בתוספת.

בקשה לרישיון

אגרת שילוט

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  6
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)ב( בוטל רישיון לשילוט לפני יום 1 ביולי בשנה פלונית, או הוסר שילוט, ונמסרה 
על ידי בעליו הודעה על כך בכתב למועצה לפני יום 1 ביולי בשנה פלונית, תוחזר 

מחצית מהאגרה ששולמה.

מחובת  הדבר  יגרע  לא  זה,  עזר  חוק  להוראות  בניגוד  רישיון,  בלא  שלט  )ג( פורסם 
מפרסם השלט לשלם את האגרות בהתאם לחוק עזר זה.

צוין  כן  אם  אלא  ניתן  שבה  בשנה  בדצמבר  ה–31  עד  הוא  רישיון  של  )א( תוקפו   .5
ברישיון מועד אחר.

)ב( בקשה לחידוש רישיון תוגש בכתב לראש המועצה לפחות 45 ימים לפני תום 
תוקפו, ותכלול הצהרה של מגיש הבקשה ולפיה לא בוצע כל שינוי שהוא בשילוט, 

לרבות במידותיו, בתוכנו, ובאופן הצבתו ושאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף 2)ב(.

)ג( לא יהיה תוקף לרישיון שחודש אם ניתנה הצהרה כוזבת.

)ד( הוגשה בקשה לחידוש רישיון, ושולמה אגרת שילוט בעד תקופת חידוש הרישיון, 
יראו את מגיש הבקשה מי שמחזיק ברישיון שילוט תקף בעד תקופת החידוש, וזאת 
עד לחידושו של הרישיון כמבוקש, למעט אם נשלחה על ידי ראש המועצה הודעה 
בכתב, ולפיה סירב לחידוש הרישיון; במקרה זה, תשיב המועצה את אגרת השילוט 

אשר שולמה מראש לאחר קיזוז הסכום ששולם בעד התקופה שבה פורסם השילוט.

לא יפרסם אדם שילוט אלא אם כן צוין בו שמו ומענו של מפרסם השילוט, מתקין   .6
השלט והיצרן.

בקשה לפרסום של עינוג ציבורי, לרבות סרטים, מחזות וכיוצא בהם, יכול שתתייחס   .7
לתמונות או למודעות אחרות המשתנות מדי פעם בפעם לפי ההצגות או המופעים; 
על אף האמור, לא יידרש מפרסם מודעות כאמור להגיש את התמונות לראש המועצה, 
ובלבד שהן אושרו וסומנו בידי מועצת הביקורת לפי סעיף 5 לפקודת סרטי הראינוע7.

)א( הוראות פרק זה לא יחולו על -  .8
)1( דגל או סמל של מדינה או ארגון בעל אופי ציבורי או דתי, ובלבד שהצגתו 

היא כדין ואינה משמשת לפרסומת מסחרית;

)2( שילוט המורה על כך שעסק או פעילות עברו ממקום אחד למשנהו, ובלבד 
לתקופה  יוצג  לא  והשילוט  ס"מ,   60  × ס"מ   35 על  יעלו  לא  השילוט  שמידות 

העולה על 90 ימים ממועד ההעתקה;

)3( שילוט של הממשלה, של המועצה ושל בתי משפט;

)4( מודעות אבל;

)5( שילוט זיהוי המוצג על דלת כניסה לבית מגורים או לבית עסק;

)6( שילוט על גבי כלי רכב למעט שילוט בעל אופי מסחרי;

)7( מודעה הנישאת בידי אדם במהלך אסיפה או הפגנה;

)8( מודעות ושלטים בעלי אופי פוליטי;

)9( שילוט שחובה להציג על פי דין;

תוקף הרישיון

ציון פרטים

פרסום עינוג ציבורי

פטור

חוקי א"י, כרך א', עמ' 128.  7

DoCenter Id:801-02-2019-000340, received on -01/05/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ק"ת-חש"ם 954, כ"ו בניסן התשע"ט, 1.5.2019  470

)10( שילוט העשוי מאריג, מקרטון או מכל חומר אחר אשר אינו קשיח, המוצג 
שילוט  סביבתי;  או  בטיחותי  מפגע  מהווה  שאינו  ובלבד  מגורים,  דירת  גבי  על 
כאמור בסעיף זה לא יפורסם מעבר לתקופה של 30 ימים; בעל השילוט אחראי 

להחזקת השילוט באופן שיהיה נקי, תקין ובטוח;

)11( שילוט על לוח מודעות יישובי.

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי ראש המועצה להורות על מקום הצגתו של 
שילוט כאמור, והמציג יציגו בהתאם להוראות ראש המועצה.

פרק שלישי: שלטים ומודעות אסורים

אחד  של  לפרסומו,  או  להצגתו  יגרום  לא  מודעה,  יפרסם  לא  שלט,  אדם  יציג  לא   .9
מהאמור, ולא יינתן רישיון לשלט או למודעה שהתקיים בהם אחד מאלה:

)1( עלול לפגוע בבטיחות, להטעות או להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל;

)2( הוא גורם נזק או מטרד כלשהו;

)3( הוא חוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בו;

)4( הוא במקום או על מיתקן שאינו מיועד להצגת שילוט, כגון על מדרגות חירום, 
מדרגות נעות, מזגן אוויר, צינור אוויר, צינור ביוב, עמוד חשמל, מיתקן טלפון, מיתקן 
או  לציוד  שנועד  במקום  או  עץ  תמרור,  צופרים,  עמוד  אנטנה,  רמזור,  להפעלת 

למיתקנים לכיבוי שריפות;

)5( הוא צבוע על בניין, אלא אם כן ניתן לגביו אישור מיוחד של הוועדה המייעצת 
לשילוט;

)6( הוא מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט הוא של אדם 
המנהל במבנה את עסקו כדין, או נועד להבעת דעתו הפוליטית של בעל השילוט;

)7( הוא עלול להסתיר או לפגוע בחלקי בניין בעל ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי 
בצורה  לפגוע  או  ערך,  בעל  שהוא  בהם  אחר  פרט  כל  או  עמודים  קשתות,  לרבות 

האחידה של חזיתות הבתים.

)א( )1( לא יאיר אדם שילוט על ידי חשמל אלא אם כן השילוט מצויד במפסק פחת  .10
חשמלאי  של  ביקורת  עברו  והם  מוסתרת,  לשילוט  חשמל  המספקת  והצנרת 

מוסמך שאישורו בכתב מצוי בידי בעל השילוט;

כניסתה  לפני  לפחות  ימים   3 שתישלח  בהודעה  רשאי,  המועצה  )2( ראש 
תאורה  גופי  ידי  על  שילוט  להארת  לגרום  או  להאיר  אדם  על  לאסור  לתוקף, 
עלול  הדבר  המועצה  ראש  לדעת  אם  לו,  חיצוניים  או  הבניין  בתוך  הנמצאים 
להוות  או  ושבים  לעוברים  או  הבניין  ממוקם  שבה  הסביבה  לתושבי  להפריע 
בתוך  המועצה  ראש  להוראת  יציית  השילוט  בעל  לתנועה;  הפרעה  או  סכנה 

הזמן שנקבע בהודעה.

באמצעים  או  בחשמל  הארה  ידי  על  ציבורי  מקום  אל  שילוט  אדם  יקרין  )ב( לא 
אלקטרוניים, אלא אם כן ראש המועצה התיר לעשות כן מטעמים מיוחדים.

פרק רביעי: הוראות שונות

)א( לא ישנה אדם שילוט במשך תקופת תוקף הרישיון, אלא על פי הרישיון שבידיו   .11
ובהתאם לתנאיו.

שילוט אסור 
וסייגים למתן 

רישיון

דרכי פרסום 
אסורות

שינוי שילוט
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)ב( שינה בעל רישיון, בתוך תקופת הרישיון, את תוכן השילוט או הצורה או המידה 
או הסוג או המקום של השילוט או החומר שממנו עשוי השילוט, יפקע תוקף הרישיון; 

בקשה לשינוי בשילוט דינה כדין בקשה לרישיון לשילוט חדש.

)ג( הוראות סעיף זה אינן חלות על פרסום חוצות.

בעל רישיון לשלט או מודעה יחזיק את השלט או המודעה באופן שיהיה נקי, תקין   .12
ובטוח.

עם  או  בו  השימוש  תום  עם  המודעה  או  השלט  להסרת  אחראי  שילוט  רישיון  בעל   .13
פקיעת תוקף הרישיון לגבי השילוט או ביטולו, או אם העיסוק שהשילוט מפרסם חדל 

להתקיים או האירוע שהשילוט מפרסם חלף.

)א( לא יפריע אדם לפקח בעת מילוי תפקידו לשם אכיפת הוראות חוק עזר זה.  .14
)ב( בעל רישיון שילוט לפי חוק עזר זה, יציגו לפני הפקח לפי דרישתו.

)א( ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאדם שהציג או פרסם שילוט או   .15
הרשה להציגו או לפרסמו, להסיר שלט או מודעה שהוצגו או פורסמו בלא רישיון או 
את  לבצע  כאמור  מאדם  לדרוש  הוא  ורשאי  זה,  עזר  חוק  מהוראות  להוראה  בניגוד 
העבודות הדרושות לאחזקתו התקינה של השלט או המודעה או להתאמתו לתנאי 

הרישיון או להוראות חוק עזר זה.

)ב( מקבל הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, ימלא אחריה בתוך התקופה שנקבעה לכך 
בידי ראש המועצה.

)ג( לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי ראש המועצה להורות 
על הסרת השילוט או לבצע עבודות הדרושות לאחזקתו התקינה, ולגבות מאותו אדם 

את הוצאות המועצה בביצוע פעולה זו.

)ד( האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו של אדם בשל הפרת הוראה מהוראות 
חוק עזר זה, ואינו גורע מסמכויות ראש המועצה לפי חוק עזר זה.

בלא  אף  )ג(  קטן  בסעיף  כאמור  פעולות  ולנקוט  להורות  רשאי  המועצה  )ה( ראש 
מסירת הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, אם נוכח לדעת שלא ניתן לדעת את שמו ומענו 

של בעל השילוט, מפרסמו או מי שהרשה לפרסמו.

יהיה  שלא  ויכול  בתשלום  כרוך  שיהיה  יכול  עירוני  פרסום  מיתקן  על  )א( פרסום   .16
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  רשאי,  המועצה  ראש  כלל;  בתשלום  כרוך 
על  או  בתשלום  יהיה  העירוני  הפרסום  מיתקן  גבי  על  פרסום  כי  להחליט  לשילוט, 

הקצאת אזור מסוים במיתקן הפרסום העירוני שבו הפרסום יהיה כרוך בתשלום.

)ב( אם פרסום על גבי מיתקן פרסום עירוני אינו כרוך בתשלום, תציין זאת המועצה 
על גבי אותו מיתקן פרסום; אם לא צוין כאמור על גבי מיתקן הפרסום יהיה פרסום 

על גביו בתשלום.

בתשלום,  כרוך  שאינו  עירוני  פרסום  מיתקן  גבי  על  מודעה  לפרסם  אדם  )ג( ביקש 
יעשה כן בלא תשלום אגרה כלל.

)ד( ביקש אדם לפרסם מודעה על מיתקן פרסום עירוני הכרוך בתשלום או על אזור 
לתעריפים  בהתאם  אגרה  ישלם  בתשלום,  הכרוך  העירוני  הפרסום  במיתקן  מסוים 

הקבועים בחלק ב' לתוספת.

אחזקת שילוט

חובת הסרת שילוט

איסור הפרעה 
לפקח

דרישה להסרת שלט 
ומודעה

מיתקן פרסום עירוני
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)ה( לא ידביק אדם, פרט לעובד מטעם המועצה, מודעה על גבי מיתקן פרסום עירוני.

)ו( אין באמור בסעיפים קטנים )א( עד )ה( כדי לגרוע מכל סמכות המוקנית לראש 
המודעה,  צורת  בקביעת  העירוני,  הפרסום  במיתקן  השימוש  את  להתנות  המועצה 
גודלו, תוכנו וכיוצא באלה או לפעול נגד בעל השילוט אם השילוט פורסם בניגוד 

להוראות חוק עזר זה.

)ז( הוראות חוק עזר זה יחולו בשינויים המחויבים על שילוט המפורסם על מיתקן 
פרסום עירוני.

שפרסמה  מודעה  ילכלך  ולא  יקלקל  לא  יטשטש,  לא  יקרע,  לא  אדם,  יסיר  )א( לא   .17
שפורסם  שילוט  כל  או  עירוני,  פרסום  מיתקן  גבי  על  שפורסם  שילוט  או  המועצה 

בהתאם להוראות חוק עזר זה, אלא אם כן הותרה הסרתם כדין.

מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו   .18
הידועים  או  הרגילים  עסקיו  במקום  או  מגוריו  במקום  נמסרה  אם  או  מכוונת,  היא 
לאחרונה, לידי אדם מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או מועסק 
שם, או שנשלחה בדואר רשום ערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים 
הידועים לאחרונה, או אם הוצגה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים, או 

במקום שבו נמצא השילוט.

תעריפי האגרות הקבועים בתוספת לחוק עזר זה יעודכנו ב–1 בינואר בכל שנה )להלן   .19
- יום השינוי(, לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה -

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" - מדד חודש נובמבר 2017.

חוק עזר לחוף אשקלון )מודעות ושלטים(, התשי"ט-81959 - בטל.  .20
רישיון בר–תוקף שניתן לפני תחילתו של חוק עזר זה, לפי חוק עזר למועצה אזורית חוף   .21
אשקלון )מודעות ושלטים(, התשי"ט-1959, דינו כדין רישיון לפי הוראות חוק עזר זה.

תוספת
)סעיפים 4 ו–17(

חלק א': אגרת שלטים

שיעורי האגרה 
בשקלים חדשים

שילוט מכל סוג שהוא למעט שילוט מתחלף, שילוט אלקטרוני   .1
או שילוט מואר, לכל מטר מרובע או חלק ממנו, לשנה

114

באורות  מואר  שילוט  או  אלקטרוני,  שילוט  או  מתחלף  שילוט   .2
ניאון או בכל אופן אחר לכל מטר מרובע או חלק ממנו, לשנה

206

האגרה בעבור מ"ר או חלק ממ"ר זהה.

האגרה בעד שנה או חלק ממנה זהה.

שמירת שילוט 
והדבקתו

מסירת הודעות

הצמדה למדד

ביטול

הוראת מעבר

ק"ת התשי"ט, עמ' 2067.  8
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חלק ב': אגרה בעד פרסום והדבקה של מודעות על מיתקן פרסום עירוני

1. )1( בעד מודעה המודבקת בידי המועצה על סדרה של 25 לוחות פרסום או חלק 
מהם, לשבוע, תשולם אגרת פרסום כלהלן:

גודל המודעה
שיעורי האגרה 
בשקלים חדשים

220מודעה גדולה )62 ס"מ × 93 ס"מ(

150מודעה בינונית )46 ס"מ × 62 ס"מ(

בפרט שנקבע  האגרה  משיעור   20%  - חלקם  או  נוספים  לוחות   5  )2( לכל 
משנה )1(.

)3( לכל יום נוסף - 20% משיעור האגרה שנקבע בפרט משנה )1(.

י"ח באדר ב' התשע"ט )25 במרס 2019(
ו יב רב ר  מ ית א )חמ 8-17(  

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון   

חוק עזר למזכרת בתיה )תפיסת רכב(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו–24 לפקודת המועצות המקומיות1 )להלן - הפקודה(, 
)תעבורה(,  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והאכיפה  הפיקוח  לייעול  לחוק   8 סעיף  ולפי 

התשע"ו-22016, מתקינה מועצת המועצה המקומית מזכרת בתיה חוק עזר זה:

בחוק עזר זה -  .1
"המועצה" - המועצה המקומית מזכרת בתיה;

"עבירת תעבורה", "עובר דרך", "פקח" - כהגדרתם בחוק לייעול הפיקוח והאכיפה 
העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016 )להלן - החוק(;

"קטין" - אדם שטרם מלאו לו 18 שנים;

"רכב" - כהגדרתו בחוק.

הורה פקח על תפיסה או הרחקת רכב לפי סעיף 4)א()5( לחוק, יבצע פעולות אלה:  .2
הדרך  עבירת  פרטי  לרבות  המועצה,  בפנקסי  ההרחקה  או  התפיסה  את  )א( יתעד 

ועובר הדרך ומועד התפיסה או ההרחקה;

)ב( ישמור על הרכב עד לאיסופו בידי עובד מועצה לצורך שינועו למקום ההחסנה 
שנקבע למטרה זו על ידי המועצה;

והתנאים  הנסיבות  ההחסנה,  מקום  בדבר  מידע  בכתב  הדרך  לעובר  )ג( ימסור 
לשחרור הרכב ולמכירתו או סילוקו בדרך אחרת;

)ד( היה עובר הדרך קטין, תישלח להורהו הודעה בדבר תפיסת הרכב או הרחקתו. 
ההודעה תכלול את המידע כמפורט בסעיף קטן )ג(.

הגדרות

אופן התפיסה או 
ההרחקה וההחסנה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 265.  1

ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  2
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או  נתפס  שממנו  הדרך  עובר  של  זיהויו  כנגד  ייעשה  מהחסנתו  רכב  )א( שחרור   .3
הורחק הרכב ותשלום האגרה כמפורט בסעיף 4; הזיהוי יתבצע על ידי עובד המועצה 

בימים ובשעות שנקבעו לכך ופורסמו באתר האינטרנט של המועצה.

)ב( היה עובר הדרך קטין שטרם מלאו לו 16 שנים, ישוחרר הרכב בידי הוריו.

בעד תפיסת רכב או הרחקתו והחסנתו ישלם עובר הדרך אגרה בסך של 250 שקלים   .4
חדשים.

)א( חלפו 30 ימים מיום תפיסת הרכב ולא שוחרר מהחסנתו, תשלח המועצה לעובר   .5
הדרך שממנו נתפס או הורחק הרכב, הודעה בדואר רשום בדבר כוונתה למכרו או 
תישלח  קטין,  הדרך  עובר  היה  התפיסה;  מיום  ימים   60 בחלוף  אחרת  בדרך  לסלקו 

הודעה להורהו.

)ב( בחלוף 60 ימים מיום התפיסה ובכפוף לשליחת הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, 
רשאית המועצה להורות על מכירת הרכב או סילוקו בדרך אחרת.

)ג( נמכר הרכב או סולק בדרך אחרת, תקזז המועצה את הסכומים שקיבלה ממכירת 
הרכב או מסילוקו, אם קיבלה, מסכום האגרה של עובר הדרך בעד תפיסת הרכב או 

הרחקתו והחסנתו לפי סעיף 5.

)א( על אף האמור בסעיפים 2)4( ו–5)א( לחוק עזר זה, לא תישלח הודעה לעובר דרך   .6
שסירב להזדהות.

פי  על  אכיפה  בדבר  הודעה  קבע  דרך  תפורסם  המועצה  של  האינטרנט  )ב( באתר 
החוק, לרבות מידע על סמכות התפיסה והמכירה של רכב בהעדר הזדהות.

)ג( בלי לפגוע מהאמור בסעיף קטן )ב(, ולא יאוחר משבוע מיום התפיסה, תפרסם 
המועצה באתר האינטרנט שלה מידע על תפיסת רכב שבוצעה מעובר דרך שסירב 

להזדהות, ובכלל זה יפורסמו מקום ומועד התפיסה וצילום הרכב.

הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על הוראות הנוהל הארצי לפי סעיף 2 לחוק, ככל   .7
שהן מתייחסות לתפיסת רכב או הרחקתו.

כ' באדר ב' התשע"ט )27 במרס 2019(
ן ו א ג י  ב ג )חמ 8-56(  

ראש המועצה המקומית מזכרת בתיה   

הנסיבות והתנאים 
לשחרור הרכב

אגרה בעד תפיסה, 
הרחקה והחסנה

מכירת רכב או 
סילוקו בדרך אחרת

חלף הודעה על 
תפיסה או מכירה

שמירת דינים
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