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 2016שנת  -יפו  -מדיניות אכיפת חנייה בתל אביב  :הנדון
 
 

 .ברחבי העיר במשך כל שעות היוםשל עבירות החניה  מירביתיפו פועלת לאכיפה -עיריית תל אביב .1

בשל הקצאת המשאבים בשים לב למגבלות כוח אדם ותקציב, מנתבת העירייה את פעילות הפקחים האוכפים את  .2
עדיפויות המשתנים לפי פרמטרים של זמן ומקום. יודגש, כי מעבר לדגשים המפורטים עבירות החניה על פי סדרי 

 במסמך זה העירייה מבצעת פעולות אכיפה גם בכל אותם מקרים בהם הנסיבות הספציפיות מחייבות זאת.

ה, בראש סדר העדיפויות פועלת העירייה לאכיפת עבירות חניה חמורות, דהיינו: חניה במקום חניה השמור לנכ .3
חניה לפני צומת, חניה בתחום תחנת אוטובוס פעילה, חניה על מעברי חציה או בסמוך להם, חניה כפולה, חניה על 

 מדרכה, חסימת כניסה לחניה פרטית על פי תלונה.  

 מתמקדת העירייה גם בפעולות האכיפה הבאות:  09:00עד  07:00בימי חול בין השעות  .4
 רכזיים;אכיפת עבירות חניה בעורקי תנועה מ

 חניה בתחום מעברי חצייה, ובתחנות אכיפה בשכונות מגורים בעבירות של חניה במקומות השמורים לנכים
 .וחסימת כניסה ויציאה מחניה פרטית,)על פי קריאת שירות בלבד(אוטובוס, 

 מתמקדת העירייה בפעולות האכיפה הבאות:  02:00עד  19:00בימי חול בין השעות  .5
 בעורקי תנועה מרכזיים ובאזורי בילוי; אכיפת עבירות חניה 

 אכיפת חניה על מדרכות בעורקי תנועה מרכזיים עם דגש על עבירות חמורות.
 אכיפת עבירות חניה במקומות חניה מועדפת לתושבי העיר; 

 ,אכיפת עבירות חניה בשכונות מגורים בעבירות של חניה במקומות השמורים לנכים, חניה בתחום מעברי חציה
 ., וחסימת כניסה ויציאה מחניה פרטית )על פי קריאת שירות בלבד(אוטובוס בתחנת  חנייה

מתמקדת העירייה בפעולות האכיפה הבאות: אכיפת עבירות  2:00עד  17:00בערבי שבת ובערבי חגים בין השעות  .6
 יהודה(-)מערבה מרחוב בןחניה )בדגש על עבירות חמורות( לאורך ציר הים; 

 )בדגש על עבירות חמורות( בסמוך לאזורי בילוי מרכזיים, מועדונים ומסעדות; אכיפת עבירות חניה 
, אכיפת עבירות חניה בשכונות מגורים בעבירות של חניה במקומות השמורות לנכים, חניה בתחום מעברי חצייה

 .(בלבד חסימת כניסה ויציאה מחניה פרטית,)על פי קריאת שירות

 מתמקדת העירייה בפעולות האכיפה הבאות: 18:00עד  08:00בשבתות ובחגים בין השעות  .7
יהודה( וסמוך לאזורי בילוי -,)מערבה מרחוב בןאכיפת עבירות חניה )בדגש על עבירות חמורות( לאורך ציר הים
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 מרכזיים, 
 אכיפת עבירות חניה בצמתים ומעברי חציה באזור פארק קוסובסקי;

 ניה על אדום לבן ביציאה מהספורטק לכיוון דרך נמיר;אכיפת עבירות ח
 אכיפת עבירות חניה על אדום לבן בשדרות רוקח מדרך נמיר לכיוון מזרח עד למרכז הירידים;

אכיפת עבירות חניה בתוך שכונות מגורים בעבירות של חניה במקומות השמורות לנכים, חניה בתחום מעברי 
 .(בלבד פרטית, )על פי קריאת שירות , וחסימת כניסה ויציאה מחניהחצייה

 מתמקדת העירייה בפעולות האכיפה הבאות: 02:00עד  18:00במוצאי שבת ובחגים בין השעות  .8
 אכיפת עבירות חניה  על פי תלונות מרכז השליטה; 

 אכיפת עבירות חניה בעורקי תנועה מרכזיים ובאזורי בילוי בדגש על עבירות חמורות;
 העיר; -קומות חניה מועדפת לתושביאכיפת עבירות חניה במ

 אכיפה בסמוך למוקדי בילוי;
של חניה במקומות השמורות לנכים, חניה בתחום מעברי חצייה ותחנות אכיפה בתוך מתחמי המגורים בעבירות 

   .(בלבד פי קריאת שירות וחסימת כניסה ויציאה מחניה פרטית,)על  ,אוטובוס 
 

 הגדרות
 ות ראשיים ושדרות בהם תחבורה ציבורית ותנועה רבה של רכבים מסחריים ופרטיים.עורקי תנועה מרכזיים: רחוב

 שכונות מגורים: רחובות שאינם עורקי תנועה מרכזיים.
 מתחמי תרבות. ,אזורי בילוי

 
 

 ב כ ב ו ד  ר ב, 
                                                                           

 אשר בן שושן                                                                                                                              
 ועה וחנייהמנהל הרשות לתחבורה תנ                                                                                                               
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 מר רון חולדאי, ראש העיר
 מר מנחם לייבה, מנכ"ל העירייה
 עו"ד עוזי סלמן, היועץ המשפטי

 יג, דובר העירייהנמר גידי שמרל
 
 
 
 
 
 


