
סכוםתאור העבירהסעיףקוד
100מבלי ששלמת אגרה במקום חניה מוסדר כאמור בחוק העזר(א)5(א)17

100שלא בתוך המקום המסומן בהתאם לתמרור או לתקנות התעבורה(א)5(א)27

(ד)37 5(ב)5(ג)5 100תוך שימוש באמצעי תשלום שלא בהתאם להוראות חוק העזר(א)

100לא ציית להוראות פקח בכל הנוגע להעמדת רכב וחנייתו(א)11(ב)47

(ז)57 6(ד)6 100נושא תו חנייה אזורי שלא בהתאם להוראות חוק העזר(א)

(א)67  2 250י רשות תמרור מקומית"במקום שהחניה נאסרה ע(1)

(א)77  2 100הרכב אינו שייך לסוגי הרכב שחנייתם הותרה במקום(2)

(א)87  2 500(א2) (א) 72תקנה , כל הרכב-על מדרכה שלא נקבעה כמקום חניה מותר(4)

(א)97  2 250(א2) (א) 72תקנה , כל הרכב-על מדרכה שלא נקבעה כמקום חניה מותר(4)

100 (1)(א) 72בצד שמאל של רחוב שאינו חד סטרי או בניגוד לתנועה (א)107

100(2)(א) 72על שביל אופניים מסומן בתמרור תקנה (א)117

250(3) (א) 72ממנו תקנה '  מ12בתוך צומת או בתחום (א)127

250(4) א72בכניסה לשטח המיועד שלא להעלאת נוסעים או הורדתם (א)137

100(5) (א) 72או שולי כביש /מברז כיבוי מסומן על מדרכה ו' שני מ(א)147

250(6)(א) 72מלפניו תקנה '  מ12בתוך מעבר חציה או בתחום (א)157

100לתקנות התעבורה (7)(א) 72לפני קו העצירה תקנה '  מ12בתחום (א)167

100(8)(א) 72אחריו תקנה '  מ20מהפס הקרוב של מסילת הברזל עד '  מ20ב (א)177

100 (9) (א) 72תקנה . בכביש עם נתיב אחד מסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק(א)187

250(10) (א) 72תקנה , בצד רכב אחר העומד או חונה בצד של הדרך(א)197

100(11) (א)72תקנה , אחריה/לפניה'  מ50על גשר או בתוך מנהרה או (א)207

250(12)(א) 72תקנה , בתחנת אוטובוס או בנתיב תחבורה ציבורית(א)217

100(13) (א) 72תקנה , בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש(א)227

250(14) (א) 72תקנה , העלאת נוסעים/בתחנת מוניות פרט להורדת(א)8(א)237

100(15) (א)72הורדה /ליד תמרור תחנת הסעה לחיילים שלא לשם העלת(א)247

(א)257  2 1000בחניה לרכב מסוים המשמש נכה או לכלי רכב המשמשים נכים(3)

250ג)72תקנה , אינו שחנייתו הותרה בניגוד לתמרור איסור חניה לרכב כבד(א)267

250(ב)72תקנה , אוטובוס שלא במקום חניה לאוטובוס ומסומן בתמרור(א)277

(א)287 (א)9, (1)(א)9,  100נתקלקל לא בימין הדרך או ללא משולש אזהרה(2)

(א)297 (ב)9,  100נתקלקל מעבר לזמן הדרוש לתיקון כדי להביא ליכולת נסיעה (1)

כפרי יונה- טבלת עבירות חניה 


