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    חניה אכיפת מדיניות

 
 : כללי 

ע"י   שאן תחל להפעיל אכיפה בנושא חניה שתתבצע -עירית בית, בכדי למנוע סיכון בחיי אדם
צוות השיטור העירוני, וע"פ מדיניות כפי שאושרה ע"י מועצת העיר, וזאת בהתבסס על חוק  

  ההוראות נקבעו במסגרתו (אשר עזר שהתקינה מועצת העיר לעניין העמדת רכב וחנייתו 
  251 -ו 250 סעיף לפי  סמכותה תוקף), שבא מהעיר  ברחבי חניה והסדרת לאיסורי הנוגעות
, ובהתאם לצו 1961-התעבורה, התשכ"א לפקודת 77 סעיף והוראת העיריות לפקודת

   2002-התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב

 

 

 :מטרה

 : היתר  בין בהתחשב לאכיפה העדיפויות סדרי את  להבהיר  זו מדיניות של מטרתה

 . העבירה במהות .א
 ביצועה.  במועד .ב
  או ,ראשיים תחבורה עורקי,  מגורים בשכונות, רחוב מרכזי/צדדי( העבירה במיקום .ג

 . )אדם הומי מקומות

 

 

 : השיטה

 בכדי לאפשר הטמעה מיטבית של פעילות האכיפה, יבוצעו מס' פעולות: 

מדיניות האכיפה תפורסם בעיתונות, במדיה, פליירים שיונחו ע"ג שמשות   -פרסום .א
 רכבים. 

לא יינתנו קנסות אלא התראות   (כחודש ימים) הראשון להפעלת האכיפה שלבב .ב
 . השני יינתנו דו"חות/התראות ע"פ המדיניות שנקבעה , ובשלבבלבד

ניתוב פעילות הפקחים ע"פ סדר עדיפות לאכיפה המשתנה לפי פרמטרים של זמן,  .ג
 מקום ומשאבים. 

  מנחה קו מהווים, זה במסמך  המפורטים, העדיפויות וסדרי העקרונות כי יודגש .ד
 .זאת מצדיקות הנסיבות כאשר  ממנו לסטות שניתן לאכיפה

 



 

 לאכיפה  מנחים קוויםו  עקרונות

 

  אין, זאת עם יחד. פיה על  לפעול ככלל הראוי ומן מנחים עקרונות לקבוע  נועדה זו מדיניות
 את לשלול נועדה לא המדיניות, הוא  נהפוך . ממנו לסטות שאסור  נוקשה דין  מהווה היא

 . לאורה ולפעול ליישמה יש כיצד להחליט  דין פי על  שמוסמך  מי של הדעת שיקול

 .המשתנים והצרכים העיתים לשינוי בהתאם לעת מעת תיבחן זו מדיניות

 : הבאים הכלליים המנחים והקווים המדיניות עקרונות פי  על ככלל תפעל הרשות

  ככל, בררנית ולא שוויונית, הוגנת תהיה האכיפה – ואחידה שוויונית, הוגנת אכיפה .א
  בפני השוויון עיקרון את ותממש ענייניים שיקולים על מבוססת תהיה  והיא, שניתן
 . החוק 

  וסדרי  עקרונות, מדיניות על המבוססת, יזומה אכיפה תבוצע  – יזומה אכיפה .ב
 . עדיפויות

  ובמסגרת שניתן ככל ואפקטיבית מושכלת, יעילה  תהיה האכיפה – יעילה אכיפה .ג
 .הקיימים המוגבלים המשאבים

  הפגיעה רמת, הציבור  לשלום  הסכנה רמת, העבירה לחומרת בהתאם אכיפה .ד
 . ציבוריות בתשתיות פגיעה, והסביבה החיים באיכות

 . דחופה  הסדרה המחייבת אכיפה .ה
 

 

 העבירות הנפוצות: 

 .(חניה ע"ג מדרכות, חסימת כניסות) הרגל להולכי הפרעה המהווה חנייה.  1

 . מוגבלויות עם אנשים  לחניית המיועד במקום חנייה.  2

 . לתנועה הפרעה המהווה חנייה  3

 .צומת בתחום חנייה.  4

 . חצייה מעבר  בתחום חניה.  5

 .אחרות ייעודיות וחניות ציבורית תחבורה נתיב, מוניות, אוטובוס תחנת בתחום חנייה.  6

 . והתמרורים  החוק  להוראות בהתאם העיר  ברחבי ומשאיות אוטובוסים חניית איסורי.  7

 

 

 

 

 



 סדרי עדיפות: 

 אכיפה בעדיפות גבוהה 

 .(חניה ע"ג מדרכות, חסימת כניסות) הרגל להולכי הפרעה המהווה חנייה.  1

 . מוגבלויות עם אנשים  לחניית המיועד במקום חנייה.  2

 . לתנועה הפרעה המהווה חנייה.  3

 .צומת בתחום חנייה.  4

 . חצייה מעבר  בתחום חניה.  5

 

 שניה אכיפה בעדיפות 

 . אחרות ייעודיות וחניות  ציבורית תחבורה נתיב, מוניות, אוטובוס תחנת בתחום חנייה .1

,  והתמרורים החוק  להוראות בהתאם העיר  ברחבי ומשאיות אוטובוסים חניית איסורי .2

 .בחניות המיועדות לתושבחניית עגלות נרתמות 

 חנייה מול כניסות/חניות פרטיות.  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 טבלת עבירות וקנסות 

 העבירה  מס"ד 
סעיף  

 העבירה 
דרגת   שם החוק 

 הקנס 
סכום  
הקנס 
 בש"ח 

הפקח 
 המוסמך 

1 

חניה על מדרכה בחסימת מעבר  
גלגלים על   2עם  –להולכי רגל 

מ' מדרכה   1.30המדרכה, נותר 
 ומותר לחנות על הכביש ליד

 א) 2(א)( 72
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

חוק עזר לבית שאן 
(העמדת רכב וחנייתו),  

 2017-התשע"ז

 רגיל  250 ב

חניה על מדרכה בחסימת מעבר   2
 במקרה אחר  –להולכי רגל 

 א) 2(א)( 72
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

חוק עזר לבית שאן 
(העמדת רכב וחנייתו),  

 2017-התשע"ז

 רגיל  500 ג

 ) 16(א)( 72 חניה במקום שמור לרכב נכה  3
8 ,14 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  1,000 ה

4 

לחניית חניה במקום המיועד 
אוטובוסים או רכבי חירום 

 והצלה
 צריך להציב תמרור 

8 
 שאן לבית עזר חוק

),  וחנייתו רכב העמדת(
 2017-ז"התשע

 רגיל  100 א

5 

חניה מול חניה פרטית (תמרור 
צביעת אדום לבן או   – 820או  818

 מעטפה לבנה על הכביש)
 צריך להציב תמרור 

 (א)  22
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  250 ב

 73 חניה של רכב שרשיונו פקע  6
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  100 א

7 
חניית נתמך או גורר אלא לצורך  
ביצוע עבודות ציבוריות כשאין 

 רגיל  -אפשרות אחרת 

 (ו)  69
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  250 ב

8 

חניית נתמך או גורר אלא לצורך  
ביצוע עבודות ציבוריות כשאין 

באזור קנס  –אפשרות אחרת 
 מוגדל

 (ו)  69
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  500 ג

9 

 המיועדים מכלית או רכב חניית
  נוזל דלק להובלת המשמשים או

, רדיואקטיבי חומר, קורוזיבי
 או גז, רעיל חומר, מאכל חומר
 גלילים או, אחר מתלקח חומר

  משקל אם, כאמור חומר להכלת
  3,500 על עולה המכלית או הרכב

 מכלית או רכב ישאיר ולא ג"ק
  במרחק בדרך עומדים כאמור
  ןימבני מטרים 400-מ פחות
 אלא ציבורי ממבנה או מגורים

 של טעינה או פריקה לצורך
  למבנה או יןילבנ המסוכן החומר

 (ג)  76
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  500 ג



  במקום או, ממנו  או, האמורים
 ואושר כאמור רכב לחניית שיועד

 המקומית התמרור רשות ידי על

10 
חניה במקום המיועד לבעלי תו 

 אזורי
 מותנה בהגדרת תו אזורי 

8 
 שאן לבית עזר חוק

),  וחנייתו רכב העמדת(
 2017-ז"התשע

 רגיל  100 א

11 

איסור חניית אוטובוסים מחוץ  
למתחמים המסומנים  

 לאוטובוסים 
 יש להציב תמרור 

 (ב)  72
8 ,13 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  250 ב

12 

טון או   10חניית רכב מסחרי מעל 
רכב עבודה בלילה בניגוד לתמרור  

 האוסר זאת
 ) 435(יש להציב תמרור 

 (ג)  72
8 ,12 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  250 ב

 -חניה בתחום תחנת אוטובוסים  13
 רגיל 

 ) 12(א)( 72
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  250 ב

  –חניה בתחום תחנת אוטובוסים  14
 באזור קנס מוגדל 

 ) 12(א)( 72
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  500 ג

 ) 14(א)( 72 חניה בתחום תחנת מוניות  15
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  250 ב

חניה תוך הפרעה לתנועה   16
 בחסימת נתיב

71 )1 ( 
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  250 ב

 ) 10(א)( 72 חניה בצד רכב אחר (חניה כפולה) 17
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  250 ב

 ) 6(א)( 72 חניה בתחום מעבר חציה  18
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  250 ב

 ) 3(א)( 72 חניה בתחום צומת 19
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  250 ב

חסימת כניסה לשטח המיועד  20
 למעבר כלי רכב 

 ) 4(א)( 72
8 

תקנות התעבורה, 
 1961 –התשכ"ה 

 שאן לבית עזר חוק
),  וחנייתו רכב העמדת(

 2017-ז"התשע

 רגיל  250 ב



 


