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 12פרוטוקול מס' 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא  מן המניין 
  26.3.2019שהתקיימה ביום שלישי, י"ט באדר ב'  התשע"ט , 

 בחדר הישיבות בבניין העירייה 
 

   18:20הישיבה החלה בשעה 
 

, אליהו זהר, שמעון חזן, בבר אזולאי, צלי מזרחי, מוטי יעקובוב נוכחים:
מישל טפירו, יוסי סולימני, שי סיום, מירי סעדה דדון, אליאור עמר, 

 שלומי מלכה , נדב ויצמן , יעקב טלה   
 

   חסרים:
 

 -יועמ"ש , שמעון כהן –לוי  -מנכ"ל, עו"ד עידית יפת -תמיר הימי משתתפים:
 מבקר העירייה  -אבי אדרי מנהל מח' החינוך, איתי קורן -חשב מלווה

 
 

 ראש העיר
פני שנתחיל לדון בענייני הישיבה אני מבקש לברך את כל קבוצת סודקות את ל

 תקרת הזכוכית
 הבנות : שירין ארביב, אופק בודקי, ליאור בן עטר, אודל מלכה

רביד ברקוביץ רכזת הפרויקט, פנינה אהרונוב , מיכל חזן וכמובן המדריכות חנה 
 ורונית.

לזכייתן בסודקות את התקרה. מאחל אני מברך את הבנות , הצוות וההורים 
 הצלחה רבה.

 
 מיכל חזן מנהלת בי"ס דרכא 

מברכת  את הנוכחים ומדגישה שהעצמת הבנות היא העצמה נשית הן נחשפות 
לעולם ההיי טק ושיצליחו ויגדילו את האופק האקדמי, קריירה ושימשיכו פה לאחר 

 הצבא.
להן הצלחה בעתיד שלהן. זה הבנות זכו מקום ראשון בחידון המתמטיקה. מנבאים 

כבוד שהעיר מאפשרת לפרויקט להיכנס לבתי הספר ולהעצים את הבנות. יש רב 
 מוחץ לבנות והן מצליחות בפיסיקה ומתמטיקה.

 
 מירי דדון

 מברכת את הבנות ביישר כח.
 

 ד"ר שלום אדרי
 מצטרף לברכות 

 
 ד"ר אבי אדרי מנהל מחלקת החינוך

את זה בבתי ספר נוספים. קוצרים שבחים והישגים מברך את ב"יס דרכא  ורואים 
בהרבה מעגלים ומחויבים להמשיך את העשייה וההישגים של הבנות בבי"ס דרכא 

 וגם בית הספר אמי"ת ובית חנה נבחנו והרימו את אחוז הזכאות בדרגה נוספת.
 ההשקעה של החינוך בעיר נושאת תוצאות.
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 נדב ויצמן
 במקום של כבוד . מברך את הנוכחות. אנחנו שואפים להיות בכל מקום

 
 אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה שלא מן המניין 

 

 על סדר היום
  תיקון חוק עזר לחניה 

 
 יוסי סולימני

, שמועצת העיר מעירה לאזרחים ותיקים  יש מסר בזה שנותנים פטור לגימלאים
שבנו את העיר את הערכתה אליהם. זו אמירה שובה. ראש העיר יישר כח. הנושא 

 התעכב במשרד הפנים ולבסוף מגיעים לברך על המוגמר.
 

 מירי סעדה דדון
 של כל אחד. הפרישהמבקש להוריד את הגיל לגיל 

 
 יועמ"ש  -עידית יפת לוי 

ת התיקון לנושא מתן פטור מתשלום חניה מעהט –ק מסבירה את תיקון החו
 ת תו עסקי , סמכות לייתן פטור לעובדי הוראה ובתי ספר.עלתושבים ותיקים, הטמ

 
 ראש העיר

 ההחלטה היתה יחד עם הסוחרים על הסכום השנתי.
 

 שי סיום
 מעיר בנושא גרירת רכבים ועוד. 

 
 ראש העיר 

 מציע שיישב עם מנהל הפיקוח ציון מלכה.
 

 שלומי מלכה
 שואל בנושא תושבים שגרים מסביב למרכז ומשלמים תו תושב.

 
 ראש העיר

 תיקון חוק עזר לחניה 
בנוסח כפי שהועבר לחברי אני מבקש את אישור המליאה לתיקון חוק העזר לחניה 

 ומעלה כמפורט להלן: 65המועצה למעט בתיקון אחד: תושב ותיק הגדרה מגיל 
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 2019-מלאכי )העמדת רכב וחנייתו(, התשע"טחוק עזר לקריית 

 
)להלן  2לפקודת התעבורה 77וסעיף  1לפקודת העיריות 251 -ו  250פי סעיפים  -בתוקף סמכותה על 

פקודת התעבורה(, ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, מתקינה בזאת מועצת -
  -עיריית קריית מלאכי חוק עזר זה 

  הגדרות

 –בחוק עזר זה )א(  .1
                              

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

 

-בעל רישיון עסק כאמור בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח -"בעל עסק" 
, הרשום בספרי עסק, או פטור כדין מחובת רישיון 1968

 ;העירייה כמחזיק בנכס לצורכי ארנונה"
 

 א בפקודת התעבורה;70כהגדרתו בסעיף  -"גורר מורשה"
 

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

  1961-כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א – "תמרור"
 ;3תקנות התעבורה(-)להלן 

 
ם העירייה, אשר יקבע על ידי רשות התמרור חלק מן הדרך בתחו  -"אזור"

 המקומית ויסומן באמצעות מספר, אות  או כל סימון מבחין אחר;
 
כל אמצעי שאושר בידי ראש העירייה לתשלום אגרת חניה,  -תשלום"אמצעי "

נייד, מודפס, או אמצעי  לרבות אמצעי מכני, חשמלי,  אלקטרוני,
אינו מיועד  לכך, אחר בין שהוא מיועד להצגה ברכב ובין ש

 המאפשר למדוד זמן חניה או לקצוב אותו בדרך כלשהי;
 

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

    
 ומעלה; 65תושב העיר קרית מלאכי בגיל  –" "ותיקי העיר

    
 כל אחד מאלה:   -"כרטיס חניה"   

מצוין על כרטיס חניה שהנפיקה העיריה והדבר  (1)
 הכרטיס;

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

 לפקודת התעבורה;
כרטיס חניה שהופק באמצעות מכשיר מכני או  (3)

אלקטרוני שאושר בידי ראש העירייה או כל כרטיס 
 אחר שאושר בידי ראש העיריה;

                                                           
 .197, התשכ"ד,  עמ' 8דיני מדינת ישראל  נוסח חדש   1
 .173, התשכ"א, עמ' 7דיני מדינת ישראל נוסח חדש    2
 .1425תשכ"א, עמ' הק"ת   3
 .304, עמ' התשע"אק"ת   4
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ן שמפרסמת הלשכה המרכזית מדד המחירים לצרכ  -"מדד"   

 לסטטיסטיקה;
    
מכשיר אלקטרוני המותקן במקום בו חלה חובת תשלום   -" מדחן"   

אגרת חנייה, ואשר מודד 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 
 מכשיר;על גבי ה

 
מוסד חינוך בבעלות הרשות המקומית, שבו לומדים או  -" מוסד חינוך"   

תלמידים ושניתן בו  10-מתחנכים באופן שיטתי יותר מ
יסודי לתלמידים עד -חינוך גן ילדים, חינוך יסודי וחינוך על

 שנים; 18גיל 
 מקום חניה"   
 או מקום חניה     
 החנייה לרכב  על פי כל דין;מקום שהותרה בו          -"מוסדר   

 
 

 מקום חניה "   
 (;5)2כהגדרתו בסעיף    -" בתשלום   
    
 ;19935-כהגדרתם בחוק חניה לנכים, התשנ"ד  -" תג נכה", "נכה"   

 
כל מי שעוסק כעובד שכיר במוסד החינוך )בין עובד  -" עובד מוסד חינוך"   

שמקבל  –ובין עובד הוראה(; לעניין זה "עובד שכיר"  מינהלי
משכורת חודשית כעובד באמצעות עיריית קרית מלאכי או 

 משרד החינוך ;
 

 עיריית קריית מלאכי;  -" העירייה"   
 

עובד העירייה שראש העירייה מינה כפקח לעניין אכיפת    -" פקח"   
  הוראות חוק עזר זה;

 
ירייה שראש העירייה מינה באישור המפקח הכללי עובד הע -"פקח גרירה"   

של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך לכך, כפקח לעניין 
 )ב(;10ביצוע סעיף 

 
לרבות עובד העירייה שראש העיריה אצל לו מסמכויותיו  -"ראש העירייה"   

לחוק הרשויות המקומיות  17כולן או מקצתן, לפי סעיף 
, 19756-תם(, התשל"ה)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונ

 לעניין חוק עזר זה;
 

  כהגדרתו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;  -"רכב"   
 

 קילוגרם; 10,000רכב שמשקלו הכולל המותר מעל   -"רכב כבד"   
    
הכלול במערכת תווי החניה תו חניה אזורי או תו חניה עירוני   -"תו חנייה"   

 ;6לפי סעיף  שמנהלת העירייה,
 

                            

                                                           
 .28ס"ח התשנ"ד, עמ'  5
 .211ס"ח תשל"ה, עמ'  6
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 הכלול במערכת תווי החניה שמנהלתתו חניה  -"תו חנייה לבעל עסק"    

 ;א6לפי סעיף  העירייה

 
כל הרשום במרשם האוכלוסין כמי שמענו העיר קריית   -"תושב העירייה"   

 מלאכי.
 

כל מונח אחר בחוק עזר זה שלא הוגדר לעיל יפורש לפי פקודת  )ב(   
 התעבורה. 

 

 רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע כדלקמן:  הסדרי תנועה .2
 

( הסדרי תנועה בדבר איסור, היתר, הגבלה והסדרת עצירתו, 1)
העמדתו או חנייתו של רכב בתחום העיריה כולו או מקצתו בין 

בתשלום ובין בדרך אחרת; הסדרי התנועה יכול שיחולו לגבי סוג 
מסוים של רכב או לגבי רכבים המשמשים קבוצות אוכלוסייה 

 מסוימות; 
החניה לסוג מסוים של כלי רכב, ( מקומות חניה שבהם מותרת 2)

וכן לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת 
 מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת ובעונה אחת באותו מקום;

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

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

 לפחות; 
( מקומות חניה שבהם מותרת החניה ובלבד שתשולם אגרת 5)

מקום חניה בתשלום( ששיעורה לא יעלה על התעריף  -חניה )להלן
אם לסוג הרכב ותו החניה המרבי הקבוע בתוספת הראשונה, בהת

 המתאים .

   ואישור היוועצות .3

 
יקבע לאחר היוועצות בקצין משטרה, ולאחר קבלת הסכמת רשות  2הסדר תנועה לפי סעיף 

 לתקנות התעבורה. 18תימרור מרכזית, אם הסכמה כזו דרושה לפי תקנה 
 

 תימרור, הסדרי תנועה ומקומות חניה מוסדרים  .4

   
מקומית הסדרי תנועה ומקומות חניה מוסדרים )א( קבעה רשות תמרור 

 , תסמנם בתמרור המתאים לפי הודעת התעבורה.2לפי סעיף 
בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א(, נקבע מקום חניה בתשלום, ( ב)

 626תציב רשות התמרור המקומית לפני מקום החניה תמרור מספר 
 להודעת התעבורה שבו יצוין: 439ומתחתיו תמרור מספר 

 
 ( "חניה בתשלום"; 1)    
 משך הזמן המרבי לחניה רצופה; -( אם ישנה הגבלה 2)    
 ( פירוט הימים והשעות שבהם חלה חובת התשלום.3)    
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   מקום חניה בתשלום .5

  
נקבע מקום חניה בתשלום, חייב אדם המחנה את רכבו במקום  (א)

החניה, להעמידו במקום המסומן בהתאם להוראות התמרור, 
ובאין סימון, להעמידו כפי שמורות תקנות התעבורה, ובלבד 

אגרת חניה( בשיעור שנקבע  -ששילם אגרת הסדר חנייה )להלן
)ה(, באמצעות אחד מאמצעי התשלום התקפים 2לפי סעיף 

 למקום החניה.
העושה שימוש באמצעי תשלום לשם תשלום אגרת חניה, יפעל  (ב)

גבי אמצעי  בהתאם לחוק עזר זה ולהוראות המפורטות על
התשלום או מצורפות אליו, וכן על פי הקבוע בתמרור המוצב 

 במקום החניה או בסמוך לו.
שילם אדם אגרת חניה באמצעות כרטיס חניה, יצמיד מיד עם  (ג)

העמדת הרכב את כרטיס החניה לשמשת הדלת של הרכב 
הקרובה למדרכה, באופן שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין 

 על כרטיס החניה.בפרטים המופיעים 
שילם אדם אגרת חניה באמצעות מכשיר אלקטרוני או באמצעות  (ד)

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 

 י התשלום.יוכל להבחין בפרטים המופיעים על אמצע
שילם אדם אגרת חניה באמצעות אמצעי תשלום תקף אחר,  (ה)

אשר לא ניתן להציגו ברכב, יוודא בתחילת זמן החניה כי אמצעי 
התשלום פעיל כנדרש, וכי הוא מופעל לפי האמור בסעיף קטן 

 )ב(.

     תווי חניה .6

נקבע אזור חניה או חלק ממנו כמקום חניה בתשלום, יהיו רשאים  (א)
מתגוררים באותו אזור להחנות את רכבם במקום תושבי העיר ה

שנקבע כמקום חניה מוסדר באזור מגוריהם, בלא תשלום אגרת 
חניה, זולת אם הוגבלה הרשות האמורה וההגבלה סומנה 

 "(.תו חניה אזורי"-בתמרור באותו אזור )להלן
נקבע אזור חניה או חלק ממנו כמקום חניה בתשלום, יהיו רשאים  (ב)

השיפוט של העירייה להחנות את רכבם במקום מי שגרים בתחום 
שנקבע כמקום חניה מוסדר שאינו באזור מגוריהם, בתנאי 
שברשותם תו חנייה עירוני תקף ובלבד ששילמו אגרת חניה 

(, באמצעות אחד מאמצעי התשלום 5)2בשיעור שנקבע לפי סעיף 
התקפים למקום החניה, זולת אם הוגבלה הרשות האמורה 

 בתמרור.וההגבלה סומנה 
אדם המתגורר באזור שבו נקבע מקום חניה בתשלום, רשאי  (ג)

לקבל תו חניה אזורי או תו חניה עירוני, לפי העניין, בהתאם 
לכללים אלה; רשימת האזורים ותחומם יועמדו לעיון הציבור 

 במשרדי העיריה ויפורסמו באתר האינטרנט של העיריה.
ירייה בנוסח לשם קבלת תו חניה, יגיש המבקש בקשה לראש הע (ד)

 הקבוע בתוספת השנייה. 
תו החניה יהיה בצורה שאישר ראש העירייה, ויצוין עליו מספר  (ה)

 הרכב ואזור החניה שבו הוא תקף.
שנתית בשיעור הקבוע -בעד קבלת תו חניה תשולם אגרה דו  (ו)

 בתוספת השלישית.
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חודשים ממועד התשלום בעד  24תוקף תו חניה הוא עד תום  (ז)
 התו.

 תו חניה אינו רשאי להעבירו לאחר.מי שקיבל  (ח)
מנהלי בתי ספר ועובדי מוסד חינוך המלמדים בתחום שיפוטה של  (ט)

העירייה שראש העירייה הכיר בהם כזכאים לתו איזורי לצורך 
העמדת רכבם לצורכי עבודתם, יהיו  זכאים לתו חניה אזורי הגובל 

 לאזור שבו מצוי מוסד החינוך ולשעות פעילות מוסד החינוך.
ובדי העירייה שראש העירייה הכיר בהם כזכאים לתו אזורי ע (י)

לצורך העמדת רכבם לצורכי עבודתם בעירייה יהיו זכאים לתו 
 חניה המוגבל לאזור עבודתם ולשעות העבודה.

יינתן פטור מתשלום עבור חניה בכל רחבי העיר, באמצעות  (יא)
הענקת תו תושב לוותיקי העיר. פטור מתשלום זה יינתן בכפוף 

ות ברכב של מקבל התו, רישיון נהיגה בתוקף למקבל התו, לבעל
 ולשימושו האישי של מקבל התו בלבד.   

לשם קבלת תו חניה, יגיש המבקש בקשה לראש העירייה בנוסח  (יב)
 הקבוע בתוספת השנייה. 

 זכות השימוש בתו החניה תפקע בהתקיים אחד מאלה: (יג)
 העברת תו החניה לאחר; (1)
 העברת הבעלות ברכב לאחר; (2)
 ת השימוש הקבוע ברכב;הפסק (3)
 העתקת מקום מגורים. (4)

אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן )ט(, יודיע על כך  (יד)
ימים מיום התרחש המקרה, וכן יחזיר  7בעל הרכב לעירייה בתוך 

 את תו החניה לעירייה.
 

בלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת   (טו)
הבקשה כאמור בסעיף קטן )ג(, ושימוש בתו החניה שלא בהתאם 

( מהווים עבירה על חוק עזר גלהוראות סעיפים קטנים )ח( עד )י
 זה.

     תו חניה לעסק א.6

בעל עסק אשר עסקו ממוקם באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר  (א)
אין במבנה או במתחם שבו מצוי העסק מקומות בתשלום, ואשר 

חניה או לא צמודה לו חניה או לא ניתן להצמיד לו חניה בבניין 
שבו מצוי העסק, רשאי להגיש בקשה לראש העירייה לקבלת תו 

תו  –חניה אזורי לרכב שבבעלותו באזור שבו מצוי העסק )להלן 
 חניה לעסק(.

תינתן בהתאם לגודל  זכאותו של בעל עסק לתו חניה אזורי עסקי (ב)
מ"ר בנוי  150שטח העסק כפי שרשום בספרי העירייה, בגין כל 

משטח העסק יהיה זכאי בעל העסק לתו חניה אזורי עסקי אחד 
בלבד. אולם, מספר המקסימאלי של תווי החניה האזוריים לעסק 

 לא יעלה על שמונה תווי חניה. 
החניה לא יונפק לבעל העסק תו חניה מעבר למספר תווי  (ג)

 א )ב( לעיל.6המקסימאליים כמפורט בסעיף 
 חודשים מיום הוצאתו. 12-תוקפו של תו חניה לעסק יהיה ל (ד)
בקשה לקבלת תו חניה אזורי לעסק תהיה בנוסח הקבוע בתוספת  (ה)

 השישית ויצורפו לה כל המסמכים המפורטים.
תו חניה אזורי לבעל עסק יינתן לאזור שבו מצוי העסק בלבד  (ו)

 העסק. ובשעות פעילות
בעד קבלת תו חניה אזורי לעסק ישלם בעל עסק אגרה כמפורט  (ז)

 בתוספת השישית לחוק עזר זה.
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)ה(, )ז( עד )י(, )יב( 6על תו חניה לעסק יחולו הוראות סעיפים  (ח)

 השינויים המחויבים.
הבעלים של העסק לרבות שותף בעסק  –בסעיף זה, "בעל עסק"  (ט)

 או מנהל העסק בפועל.

 העמדתו וחניתו בדרך איסור עצירת, רכב .7

  
לא יעצור אדם רכב בדרך, לא יעמידהו ולא יחנהו במקום, באופן  (א)

ובתנאים הנוגדים את הוראת חוק עזר זה, הוראות תמרור או הסדר 
 תנועה שהוצב במקום או את הוראות תקנות התעבורה.

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

   מונית .8

לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות המיועדת  (א)
לשימוש של מוניות מסוימות בלבד, אלא לפי היתר מראש העירייה 

 היתר חנית מוניות( ובהתאם לתנאי ההיתר. -)להלן
לצורך קבלת היתר תוגש בקשה מתאימה לראש העירייה ותהא  (ב)

בקשה שיועמד לעיון הציבור במשרדי העירייה ערוכה על פי טופס 
 ויפורסם באתר האינטרנט של העירייה.

ראש העירייה רשאי, לאחר התייעצות עם רשות התמרור המקומית,  (ג)
לתת היתר חניית מונית או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו וכן 

      לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.             
להיתר חניית מונית יצורף תו חניה למונית שיודבק בידי בעל המונית  (ד)

על השמשה הקדמית של המונית בצד ימין של המונית מנקודת מבטו 
 של הנהג, בפינה העליונה.

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

ד מתן היתר חניית מונית ישלם המבקש לעירייה אגרה שנתית בע (ו)
 בשיעור הקבוע בתוספת הרביעית.

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

 רכב שנתקלקל .9

לא יעמיד אדם על פני הדרך רכב שנתקלקל קלקול המונע את המשך  (א)
 אם כן פעל כדלקמן:הנסיעה, אלא 

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

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

 לפחות.
לא יעמיד אדם רכב כאמור בסעיף קטן )א( אלא באחד מן המקרים  (ב)

 הבאים:
לשם ביצוע תיקונים הכרחיים שיש לעשותם בו במקום כדי  (1)

 להביא את הרכב ליכולת נסיעה;
כמקום חניה ארעי, עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד  (2)

 שהרכב יתוקן או יועבר כאמור ללא דיחוי.
 
 



9 
 

 

 הרחקת רכב, גרירתו, אחסנתו או נעילת גלגליו .10

 
שהעמדתו אסורה רכב העומד או חונה כולו או חלק ממנו, במקום  (א)

על פי 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 אותה שעה להרחיקו או לגררו; מקבל 

 ריה.הוראה כאמור חייב למלא אח
לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראות פקח כאמור   (ב)

בסעיף קטן )א(, או שהוא אינו נמצא במקום, רשאי פקח גרירה, 
בעצמו או באמצעות גורר מורשה כאמור בסעיף קטן )ה(, להרחיק 

 את הרכב, לגררו, לאחסנו או לנעול גלגליו.
שלומים כפי בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב, חייב לשלם את הת (ג)

שנקבעו בתוספת החמישית בעד הרחקת הרכב, גרירתו, אחסנתו 
או שחרורו מנעילתו, זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו 

 ובלי הסכמתו. 
רכב שתשלום מוטל על בעליו כאמור, לא ישוחרר ולא יוחזר לבעליו,   (ד)

 אלא אם כן שולמו התשלומים.
קת התנועה של משטרת ראש העיריה יקבע באישור ראש מחל  (ה)

ישראל את הגוררים המורשים שיורשו לבצע את הגרירה כאמור 
 בסעיף קטן )ב(.  

    סמכויות פקח .11

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

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

 להעמדת רכב וחנייתו.

   הצמדה למדד .12

בינואר בכל  1 -תעריפי האגרות הנקובים בחוק עזר זה, יעודכנו ב  (א)
יום העדכון(, לפי שיעור שינוי  -שנה שלאחר פרסום חוק עזר זה )להלן 

המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד 
 שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו. 

וגלו לסכום הקרוב שהוא סכומי האגרות כאמור בסעיף קטן )א( יע (ב)
 אגורות יעוגל כלפי מטה. 5מכפלה של עשר האגורות, וסכום של 

    ביטול .13

 
 –"חוק העזר הקודם"(  -להלן )71992-חוק עזר לקריית מלאכי )העמדת רכב וחנייתו(, התשנ"ב

 בטל.

  מעברהוראות  .14

 

                                                           
 344עמ' , התשנ״ב, 479חש״ם -ק״ת 7
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וק העזר הקודם, דינם היתר או תווית חניה שניתנו כדין לפני תחילתו של חוק עזר זה, בהתאם לח

 כדין היתר או תווית שניתנו לפי חוק עזר זה.                        
 

 תוספת ראשונה

 (5 -( ו5)2)סעיפים 
 אגרת חניה

 
 בשקלים חניה אגרת שיעור 

 חדשים

  5 לרכב לשעה מרבי תעריף .1

  2.5 בתוקף עירוני חניה תו הנושא לרכב לשעה מרבי תעריף .2

 תוספת שנייה

 (יב)ד()6 סעיף
 בקשה למתן תו חניה

 

 ברחוב הוא מגורי מען אשר............................,  ז"ת, ............................. מטה החתום אני

 ביישוב.................................  שכונה' .................... מס............................ 

 רישוי מספר.............................  מסוג רכב ברשותי ואשר......................, 

 .נכונים זו בבקשה המפורטים הפרטים כל כי מצהיר................................ , 

 

 רכב העמדת) מלאכי לקריית עזר לחוק( ג)6 סעיף פי על עירוני/אזורי חניה תו לקבל אבקש

 הימני בצידה האמור הרכב של הקדמית שמשתו על אדביק שאותו, 2019-ט"התשע(, וחנייתו

 .העליון

 

, זו בקשה גבי על וכמובהר האמור העזר חוק להוראות בהתאם בתו להשתמש מתחייב אני

 קרות על, ימים 7 בתוך, לעירייה להודיע מתחייב אני כן כמו. העירייה שקבעה לכללים ובהתאם

 :להלן המנויים המקרים מן מקרה

 ;אחר של לרשותו הועבר החניה תו (1)

 ;אחר של לרשותו הועברה ברכב הבעלות (2)

 ;ברכב הקבוע השימוש הופסק (3)

 ;מגורי מקום הועתק (4)

 : הבאים המסמכים העתקי מצורפים לבקשתי

 ;תקף רכב רישיון (1)

 ;תקף נהיגה רישיון (2)

 ;הכתובת רישום ספח לרבות, זהות תעודת (3)

 שם על רשום אינו שהרכב במידה) ברכב המבקש של בלעדי שימוש על רכב בעל אישור (4)

 (;המבקש
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 שלישית תוספת

 (ו)6 סעיף
  חניה תו אגרת

 
 .חדשים שקלים 50 של שנתית בסכום-דו אגרה המבקש ישלם חניה תו הנפקת בעד

 רביעית תוספת

 (( ו)8 סעיף)
 למונית חניה היתר אגרת 

 
 . חדשים שקלים 250  של בסכום שנתית אגרה המבקש ישלם למונית חניה היתר מתן בעד .1

 חמישית תוספת

 (ג)10 סעיף
 מנעילה שחרור או אחסנה, גרירה, רכב הרחקת אגרת

 

 בהתאם מנעילתו שחרור או החסנתו, גרירתו, הרכב הרחקת בעד בתשלום חייב הרכב בעל

, העירייה במשרדי הציבור לעיון ויועמדו מכרז לפי  העירייה ידי על לזמן מזמן שייקבעו לתעריפים

  .הרכב אחסון במקום בולט במקום ויוצגו המורשה הגורר במשרדי, העירייה של האינטרנט באתר

 תוספת שישית

 א6סעיף 
 אגרת תו חניה אזורי לעסק

 

 1,195בעד הנפקת תו חניה לעסק ישלם המבקש אגרה שנתית בסכום של  .1

 שקלים חדשים.

 לעסק יגיש בקשה בנוסח שלהלן: המבקש תו חניה .2

 

 בקשה למתן תו חניה לבעל עסק
 א(6)סעיף 

 לכבוד
 עיריית קרית מלאכי 

 רשות החניה העירונית
 אני הח"מ,

שם משפחה __________ שם פרטי __________ ת.ז. __________ שם העסק 
__________ ח.פ. ___________ מען העסק ____________________ בעל 

____________ מסוג ____________ צבע ___________ מספר רכב מספר 
 חשבון ארנונה ____________________

 הצהרה
א לחוק 6אני ____________ מבקש בזה להנפיק לי תו חניה לבעל עסק לפי סעיף 

)להלן: "חוק העזר"(, ואני  2019-עזר לקריית מלאכי )העמדת רכב וחנייתו(, התשע"ט
 השתמש בתו חניה אזורי בהתאם להוראות חוק העזר.מתחייב בחתימת ידי ל

 ידוע לי כי תוקף תו החניה הוא בהתאם לסוג תו חניה לבעל עסק.
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הריני להצהיר כי שטחו של העסק הינו ________ מ"ר על פי המצוין בשובר תשלום 
 הארנונה .

אשר כמו כן, הריני להצהיר כי השימוש בתו החניה מוגבל לשעות הפעילות של העסק 
 בבעלותי. להלן שעות הפעילות של העסק אשר בבעלותי:

מיום: ___________ עד יום ___________ משעה _________ עד 
 שעה__________

הריני להצהיר, כי ידוע לי כי אי מילוי הוראות חוק העזר, במלואן או בחלקן, מהווה 
 עבירה על חוק עזר זה.

ימים, על קרות מקרה מן המקרים  7כמו כן אני מתחייב להודיע לעירייה, בתוך 
 המפורטים להלן וכן להשיב את תו החניה האזורי לעירייה באופן מיידי:

 ( התו הועבר לרשות אחר;1)
 ( הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר;2)
 ( הופסק השימוש הקבוע ברכב;3)
 אחרת.( העסק נסגר או שהועתק לעיר 4)

 אני מצהיר כי כל הפרטים בבקשה זו נכונים
תאריך ________ שם העסק ___________ שם פרטי __________ שם 

 המשפחה__________
 

                                                                ______________
_______________ 

חתימת                                                חתימת העסק                                
 המבקש

 
 על מגיש הבקשה לצרף לבקשה את המסמכים האלה: .3

 ( צילום רישיון עסק או פטור;1)
 ( צילום רישיון נהיגה בתוקף;2)
 ( צילום נסח טאבו של הנכס שבו מצוי הנכס;3)
 ימציא חוזה שכירות של בית העסק; –( נכס בשכירות 4)
צילום אישור ממחלקת הגביה בעירייה על רישומו של המבקש כמחזיק  (5)

בספרי העירייה ועל תקופת ההחזקה של המחזיק אם המחזיק שוכר של 
 העסק.

 
 54החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 . 67במקום  65 חוק העזר ישונה לגיל

 
 תודה לכל חברי המליאה

 
 

 19:25בשעה  הישיבה הסתיימה
 הישיבה כולה הוקלטה

 
____________________      ________________ 

 אליהו זהר                           טליה יצחק                
 ראש העיר               מרכזת ישיבות מליאה       


