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 מטרת ההוראה .1

לתאר את תהליך מתן הדו"חות בגין עבירות חניה, גביית הקנסות והמעקב אחר תשלום 

 הקנסות.

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

למועצה עזר איתור רכבים החונים בניגוד לחוק המפקח יערוך סיורים ברחבי היישוב ל .3.1

 (.1)מסמך ישים  2002 –מקומית שהם )העמדת רכב וחנייתו(, התשס"ב 

 –)הודעת תשלום קנס במידה ורכב חונה בניגוד לחוק העזר העירוני, יש לכתוב דו"ח  .3.2

ב. כמו כן יש לצלם את הרכב כולהצמידו לשמשת הר( דו"ח "חלון" – 2מסמך ישים 

דבר העבירה. התמונה תשמר במערכת הממוחשבת באופן בו ניתן יהיה לראות את 

 .בעל הרכבד לתשלום הדו"ח על ידי עבאגף איכות הסביבה 

מחלקת פיקוח )פרטני וסטטיסטי( לתעד את פרטי הדו"ח בטבלת ריכוז קנסות  יש .3.3

  (.3______ )מסמך ישים העבירה חניה לשנת 

את הקנס ניתן  יום ממועד מתן הדו"ח. 90בתוך  קנסהרכב יידרש לשלם את ה בעל .3.3

  באמצעות שובר התשלום בכל סניפי הדואר לזכות מועצה מקומית שהם. לשלם

 העתקים: דו"ח המוצמד לכל רכב שלושהל .3.3

 .)ורוד( יישאר בפנקס הדו"חות של המפקח עותק אחד .3.3.1

 עותק שני )צהוב( יימסר למחלקת הגביה למעקב אחר התשלום. .3.3.2

 אשר יוצמד לערעור, במידה ובעל הרכב יגיש ערעור.  (ירוקשלישי )עותק  .3.3.3

פי העילות -עלב בכתעל ידי בעל הרכב יוגש  לביטול הודעת התשלום של הקנסערעור  .3.3

בתוך שלושים יום ממועד מתן הדו"ח בפירוט נימוקים ומסמכים העזר הקבועות בחוק 

מנהלת אגף לגרסתו לערעור ויעביר ירשום את המפקח  המאמתים את הנימוקים.

ת זכיר. באחריות מאת הדו"ח, הערעור ואת המסמך ובו פירוט גרסתו איכות הסביבה

ית ולהעביר את החומר עם הגרסה לדיון מול ת ביניים מיידתשוב להוציאאגף ה

עם קבלת החלטה על ידי התובעת העירונית לסטטוס הדוח ישלח  התובעת העירונית.

 מכתב תשובה לפונה.
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בקשה ירה  בבית משפט, עליו למלא טופס אם בעל הרכב מעוניין להישפט על העב .3.3

 (.4להישפט )מסמך ישים 

ייבדק באגף הגביה האם הדו"ח שולם  במידה ולא הוגשו ערעור או בקשה להישפט, .3.3

ון חודשי יועבר עדכ . במקרים בהם הדו"חות שולמויום ממועד מתן הדו"ח 90בתוך 

לאגף איכות הסביבה למזכירת האגף ותעודכן טבלת הנתונים באגף איכות הסביבה 

  בהתאם.

)מעקב סטטיסטי אגף המנהלת ידוע אחת לחודש תועבר טבלת ריכוז הקנסות ל .3.3

 .וניהולי(

בטבלה אשר תכיל את מספרי פרטי הדו"חות שלא שולמו אחת לחודש יתועדו  .3.13

  לשם קבלת נתונים אודות בעלי הרכבים.הרכבים. הטבלה תימסר למשטרת ישראל 

)כולל כתובת בעל הרכב  עם קבלת הנתונים אודות בעלי הרכבים ממשטרת ישראל .3.11

בדואר לבעלי הרכבים  המקורייםדו"חות ה, יישלחו כמופיע ברישומי משרד התחבורה(

 יועברו ע"י)המצאה כדין( ומספרי הדוחות אישורי המסירה )הודעה ראשונה(.  רשום

בתיק ייעודי. העתק של  הגביה וירוכזו במחלקתלמחלקת הגביה אגף איכות הסביבה 

 ההודעה ישמר במאגר המחשוב באגף איכות הסביבה.

יה תמשיך בהליכי גביה עפ"י דוחות פעילים )לא מבוטלים, לא משולמים( מחלקת הגב .3.12

 פקודת מיסים גביה. סכום הקנס ייקבע עפ"י הנוסחה הקבועה בחוק.

ות תובע המועצה המקומית שהם בלבד אשר מוסמך ביטול דו"ח או הסבה בסמכ .3.13

 מהיועץ המשפטי לממשלה.

(, המסמכים והחומר העוסק 7)מסמך ישים  1955 –בהתאם לחוק הארכיונים, תשט"ו  .3.13

 ו עשר שנים. אין לבער מסמכים אלה.בדו"חות יישמר

  

 אחריות ביצוע .3

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.1

 תובע עירוני .3.2

 מנהלת מחלקת גביה .3.3

 מפקח .3.3

 מזכירת האגף .3.3
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 מסמכים ישימים .3

 –חוק עזר למועצה מקומית שהם )העמדת רכב וחנייתו(, התשס"ב  – 1מסמך ישים  .3.1

2002 

  הודעת תשלום קנס – 2מסמך ישים  .3.2

 עות עפ"י פקודת מיסים גביה הוד – 3מסמך ישים  .3.3

 טבלת ריכוז קנסות מחלקת פיקוח חניה לשנת ______  – 3מסמך ישים  .3.3

 טופס בקשה להישפט – 4מסמך ישים  .3.3

 1955 –חוק הארכיונים, תשט"ו  – 5מסמך ישים  .3.3

 

 נספחים .3

 א.מ.ל

 

 תפוצה .3

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.1

 תובע עירוני .3.2

 מנהלת מחלקת גביה .3.3

 עירוני מפקח .3.3

 ף לאיכות הסביבהמזכירת האג .3.3

 

 

 

 

 פיקוח דו"חות תפקיד:  אתי קלמר  כותב ההוראה:

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד:  חננית וייסמאשר ההוראה:  

 


