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 2202 - בתשפ" –הוראות חניה ותנועה בקמפוס 
 

 

 .בתשפ"וועדת החניה האוניברסיטאית קבעה קריטריונים להנפקת אישורי חניה לשנה"ל  .1
 הוראות התנועה והחניה בקמפוס נגזרו מהחלטת וועדת החניה, במגמה לאפשר תנועה וחניה מסודרת בקמפוס.

 להלן ולנהוג על פיהן.הנך מתבקש/ת לעיין בהנחיות המפורטות  .2

 החניה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד! -שימו לב  .3
 אזורי חניה כר"מ: 3-מפוס חולקו למגרשי החניה בק .4

 

 כולל את המגרשים אזור חניה מס'
ביה"ס לכלכלה ובי"ס לעבודה  אקדמיה למוסיקה, מיטשל,משפטים, שרת, רקנאטי, מכסיקו,  אזור א' .1

 .)פנימי( סוציאלית
, סנאט  ספריית סוראסקי, רוזנברג, ספריה למדעים מדויקים, מחסנים, שרייבר, מדעי החיים, רפואה, זור ב' א .2

 .חניון צפוני  ,וולפסון מזרח, מנהלה צפוני
 "רפואה אחורי" )מזרחית לבי"ס לרפואת שיניים( אזור ג' .3

 

 

בצבעים שונים המעניקים  כניסהכאים אישורי על מנת לווסת את התנועה והחניה במגרשי החניה בקמפוס, יונפקו לז .5
 לחניה באזורי החניה כמפורט להלן:הרשאה 

 

 צבע תו/ מס'
 אישור חניה

 הערות אזורי חניה

 ירוק .1
 כתום .2  ומיטשל פרט למגרשים: רקנאטי אזורים: א', ב', ג'

 אדום  .3

  פרט למגרש מיטשל אזורים:  א', ב', ג' ירוק רקנאטי . 4

 פרט למגרש רקנאטי אזורים:  א', ב', ג' ירוק מיטשל .5

 אזורים:  ב', ג' כחול .6
רשאים לחנות גם באזור א', למעט מגרשים רקנאטי,  16:00החל מהשעה 

 מיטשל וכלכלה

 תו נכה של משרד התחבורה על שמםהנושאים מיועד לנכים בלבד  כל האזורים     לבן נכה .7

 סגול .8
  יתעבודה סוציאל חניון

 )חיצוני(
ב', למעט מגרשים  -רשאים לחנות גם באזורים  א'  ו 16:00החל מהשעה 

 רקנאטי, מיטשל וכלכלה

9. 
חום משעה 

15:00 
 למעט במגרשים רקנאטי, מיטשל וכלכלה אזורים:  א', ב', ג'

 אזור ג' אפור בוקר .10
 מיועד לסטודנטים בלבד.

', ב', למעט מגרשים רשאים לחנות גם באזורים: א 16:00החל מהשעה 
 רקנאטי, מיטשל וכלכלה

11. 
אפור משעה 

16:00 
 אזורים:  א', ב', ג'

 מיועד לסטודנטים בלבד.
 , למעט מגרשים רקנאטי, מיטשל וכלכלה 16:00החל מהשעה 

 אזורים: ב', ג' צהוב ביה"ת .12
רשאים לחנות גם באזור א', למעט מגרשים רקנאטי,  16:00החל מהשעה 
 להמיטשל וכלכ

 אזורים: א', ב'  לבן יום שישי .13
 מיועד לימי שישי בלבד.

 פרט למגרשי רקנאטי, מיטשל וכלכלה
  

 
 גלגלי.-הוראות החניה הר"מ תקפות לכל ימות השנה )כולל בפגרות ובחופשת הקיץ( ומחייבות גם את נהגי הרכב הדו

 .למעט בחניות השמורותו, מיטשל וכלכלהקנאטי, רבימי שישי/ערב חג, מותרת החניה בכל מגרשי החניה למעט במגרשים 
 :תו הכניסההנחיות להדבקת  .6

 בצד הימני של השמשה הקדמית., מיד עם קבלתובמכוניתך  הכניסההנך מתבקש/ת להדביק את תו  .א
ילקח ע"י עובדי הביטחון באם ילמכוניתך באמצעות סרט דביק ו/או בכל אמצעי אחר, התו  הכניסהאין להצמיד את תו  .ב

 ודבק כנדרש.לא י

 נמסר לך אישית ומיועד לשימושך האישי בלבד ולרכב שפרטיו צוינו בטופס הבקשה שמלאת. הכניסהתו  .ג
 אחר לאדםלרכב אחר שבבעלותך או הכניסה )תיאסר כניסת בלתי מורשים עם הרכב לקמפוס(, חל איסור להעביר את תו       

 פג תוקפם.שהכניסה הנך מתבקש להסיר משמשת מכוניתך את כל תווי  .ד

 נייד: כניסהאישור  .7
מעל לוח השעונים של המכונית, באופן אשר ניתן יהיה  הנייד במקום בולט הכניסההנך מתבקש/ת להצמיד את אישור  .א

 )את האישור יש להצמיד לרכב מיד עם קבלתו(.הכניסה ת בברור את פרטי בעל אישור לזהו
 נייד חדש.כניסה ביטחון ולהחליפו באישור  רות יחידתלמזכיהנייד דהה בשמש, נא לפנות הכניסה במידה ואישור  .ב

 שנופק לך. הכניסהבכל דרך שהיא את אישור  ו/או לסרוק או להעתיקו/חל איסור לצלם  .ג

 שפג תוקפו יש להעבירו למזכירות יחידת הביטחון. כניסהאיסור  .ד

 למזכירות הביטחון.ויועבר  המאבטח בשערשפג תוקפו אשר יוצג בשערי הקמפוס, יילקח ע"י כניסה אישור  .ה

 העברת בעלות והחלפת רכב: .8
 .להחזיר את המדבקה / כרטיס ליחידת הביטחוןבעת מכירת או החלפת הרכב, הנך מתבקש/ת  .א
המקורי הוסר מרכבך,  שאישור הכניסהחדש, הנך מתבקש/ת לפנות ליחידת ביטחון, להצהיר  אישור כניסהלקבלת  .ב

 הרשום על שמך. צילום רשיון הרכב החדשליה ולצרף א אישור כנסיהלמלא בקשה חדשה לקבלת 



 

הכנסת הרכב במקרים חריגים של שימוש ברכב חלופי למס' ימים )טיפול מוסך,  - הסדרת כניסה עם רכב חלופי .9
 מראש באמצעות פניה למזכירות היחידה/פקולטה אליה הינך שייך.ניתן להסדיר כניסה,החלפת רכב( 

 :אישור כניסהאובדן  .10
להגיש מכתב ערעור לוועדת חניה לחריגים  חליפי. ניתן כניסהאיננו זכאי לאישור  את אישור הכניסה עובד אשר מאבד 

  בטלפון: כרטיס אשראיבאמצעות ₪  100קבלת הערעור ע"י הוועדה תחייב את המבקש לשלם  ציין את נסיבות האובדן.לו
 ₪. 400לשלם שלישי יידרש העובד/נותן שירות  כניסהבגין אובדן אישור  .6405599

 הנחיות לתנועה וחניה: .11
אנא כבד/י את התמרורים והסימונים בשטח הקמפוס. לעניין זה, התמרורים והסימונים הנהוגים במדינה בהתאם  .א

 לתקנות התעבורה, נהוגים ומחייבים גם בשטח הקמפוס, ובנוסף תמרורים ושלטים נוספים המוצבים ברחבי הקמפוס.
 לעיל. 5ך ורק במגרשי החניה שהנך מורשה לחנות בהם, כמפורט בסעיף הנך מתבקש/ת להחנות את רכבך א .ב

חנות בתוך תאי חניה מסומנים. אין להחנות את הרכב במעברים ו/או בשטחים אשר לא סומנו האת הרכב הנך מתבקש ל .ג
 כאזורי חניה.

חניה מרוחקים  במידה ומגרשי החניה הסמוכים למקום עבודתך מלאים, הנך מתבקש/ת למצוא מקום חניה במגרשי .ד
 לעיל. 4-5 סעיפיםיותר כמצוין ב

ובאזורי החניה  המסומנים לאופנועים/קטנועיםיחנו את כלי רכבם אך ורק בתאי חנייה  בעלי אופנועים/קטנועים .ה
  .)כולל בתקופת הפגרה וחופשת הקיץ( המאושרים עבורם

 .ו/או בסמוך אליהם המיועדים לאופנייםאין להחנות אופנועים/קטנועים בחניה המיועדת למכוניות או בתאי חניה  
 חל איסור לנהוג או לחנות ע"ג רחבות גרנוליט, מדרכות ומדשאות ברחבי הקמפוס. 

ת לילה נוי שגרתיות ודחופות, אין להשאיר את כלי הרכב לחניייעקב מצוקת החניה, הרגישות הביטחונית ועבודות ב .ו
. ליחידת הביטחון תינתן האפשרות מסחרי, קטנועים ואופנועים(ו/או לחניה ממושכת בקמפוס )כולל  רכב פרטי, רכב 

 על חשבון בעליו.מחוץ לקמפוס  בתוך או לגרור את הרכב
 התנועה והחניה הר"מ: להוראותעבירת חניה תחשב למי שלא יציית  .ז

 אי ציות לתמרורים, לשלטי אזהרה ולסימונים על הכביש. (1
 לנכים, לפריקה וטעינה. חניה במקומות שמורים, חניה במקומות המיועדים (2

)לא תו .חניה בחניית נכים מיועדת לנכים בלבד שפרטיהם מצויינים על גבי תעודת נכה בתוקף של משרד הרישוי (3
 להסעת נכה(

 !עבירות חניה 4 -כתחשב כעבירה חמורה ותשוקלל  -חניה במקום חניה שמור לנכה       
 גלגלי(.)כולל לבעלי רכב דו שותך שבר אישור הכניסהחניה באזורים שלא תואמים את צבע  (4

 נסיעה וחניה על הגרנוליט, מדרכות, מדשאות וגינות )תקף גם לגבי אופנועים/קטנועים(. (5

 חסימת מעברי חירום, חסימת דרכי תנועה וחסימת רכב חונה. (6

 תפיסת שני מקומות חניה. (7

 קמ"ש ואי ציות לתמרורים הקיימים. 25נסיעה בקמפוס במהירות העולה על  (8

 ה ומטרד לתנועה.הפרע (9

 אינו צמוד לשמשה עפ"י הנדרש.הכניסה באם אישור  (10

 וחניה במקום האסור לחניה. או לאופניים גלגלי במקום חנייה המיועד למכוניות-חניית רכב דו (11

 הפיקוח על החניה: .12
חניה על דו"חות  להצמידעובדי יחידת הביטחון אשר יפקחו על ביצוע הוראות התנועה והחניה שפורסמו, יהיו רשאים  .א

 בדלת הרכב, או ע"ג קטנוע/אופנוע.השמשה 
 לסטודנטים ירשמו דו"חות חניה עם ברירת קנס כספי עפ"י חומרת העבירה.     

 אכיפת הוראות החניה: .ב
על השמשה בדלת הרכב דו"ח חניה. בעל אישור חניה אשר נזקפו  יוצמדעובד/ת שתרשם לו/ה עבירת חניה,  (1
 -, יידרש לשלם קנס כספי בגובה הר"מ:במהלך שנת הלימודיםומעלה  עבירות חניה 2 לחובתו  

 ₪. 100של תשלום קנס בגובה  – עבירות חניה 2עובד שצבר  (א
 ₪. 200של תשלום קנס בגובה  –עבירות חניה  3עובד שצבר  (ב

 ₪. 350של תשלום קנס בגובה  – עבירות חניה 4עובד שצבר  (ג

 נוספים. ₪ 150-ייקנס נהג הרכב ב נוספת עבור כל עבירת חניה (ד

 .טלפונית מול יחידת הביטחון -יעשה באשראי  תשלום עבור עבירות החניה שנצברו (2

 במהלך כל שנה"ל. כניסהלא יונפק אישור לעובד אשר יסרב לשלם את הקנס בגין עבירות החניה אשר צבר,  (3
 יסהכנלקבל אישור הכניסה ותישלל זכאותו של בעל אישור  יוחרםנייד שהועבר לאחר,  אישור כניסה (4
 חליפי בשנה"ל הנוכחית ובשנה"ל הבאה.              

י רכב, חסימת מעבר חירום או חניה)חסימת כל גרירת חירוםבמקרה של ביצוע עבירת חניה חמורה המחייבת   (5
 בחניית נכה(, מסתכן בעל הרכב בגרירת רכבו ובתשלום עלות גרירתו. 

 שלילת זכאות לחניה בקמפוס (6
עד  קמפוסלכניסה לתישלל זכאותו חניה במהלך שנה"ל  עבירות 5-מעל לו עובד אשר נזקפו לחובת (א

 .בגין העבירות שבוצעו החובלתשלום 
         קנסות  וםרק לאחר תשל יחידת הביטחוןל קמפוס ניתן יהיה להגישהכניסה לבקשת ערעור לשלילת  (ב

 .ועדת המשנה לחריגים – במליאת ועדת החניה החניה ובקשה זו תידון     
, בעל סקמפולכניסה לתבוטל מיד זכאותו  ,כניסהאשר ימצא שזייף/צילם/ העתיק אישור  כניסהבעל אישור  (ג

מרכבו ו/או למסור למזכירות יחידת הביטחון את אישור  אישור הכניסהידרש להסיר מיד את יהאישור 
 ינקטו אמצעים משמעתיים.  הכניסה, נגד בעל אישור בנוסףשברשותו.  הכניסה

 .31.10.2022  - עד לתאריך והינ  בפ"תשלשנה"ל  הכניסהתוקף אישורי  א.  .13
   31.10.2024הרב שנתיים הינו עד לתאריך   הכניסהב.  תוקף אישורי         

 אנא סעו בזהירות
 יחידת ביטחון ,בתודה על שיתוף הפעולה

 


