תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
פרק שלישי :חובות בעל רשיון
הפעלת שירות סדיר

איסור הפסקת
השירות

איסור להתנות תנאים

ביטוח

תעריפי ההסעה

הוראות בענין
כרטיסים

נקיון האוטובוסים על
ידי בעל הרשיון
תק' (מס' )4
תשכ"ה4344-
תק' (מס' )4
תשכ"ה4344-
חיטוי האוטובוסים
תק' (מס' )4
תשכ"ה4344-
תק' (מס' )4
תשכ"ה4344-
תקינות האוטובוסים
וחלקיהם

ציוד לעזרה ראשונה
תק' (מס' )44
תשנ"א4334-

(* .933א)ב על רשיון קו יפעיל את השירות שעליו ניתן לו הרשיון באורח תקין ,סדיר ורצוף,
בצורה המבטיחה נסיעה נוחה ויעילה בהתחשב בצרכי הציבור.
(ב) ב על רשיון יקיים את ההוראות שניתנו לו בכתב על ידי הרשות בקשר לניהול השירות
ופעולתו על פי הפקודה ועל פי חלק זה.
(ג) ה וראות תקנה זו יחולו ,בשינויים המחוייבים לפי הענין ,על בעל רשיון מיוחד ,רשיון
סיור ורשיון פרטי.
(* .044א)ב על רשיון קו לא יפסיק את ההסעה בקו ,אלא אם קיבל לכך היתר מאת הרשות
ובהתאם לתנאי ההיתר ,או אם הותר הדבר ברשיון ובמידה שהותר.
(ב) היה בעל הרשיון נאלץ להפסיק את ההסעה מסיבות בלתי צפויות מראש שאין לו
שליטה עליהן ,יודיע מיד לרשות על ההפסקה וינהג לפי הוראותיה.
* .044בע ל רשיון לא יתנה לנוסעים כל תנאי בקשר לנסיעה או בדבר אחריותו להם או
לחפציהם ,זולת תנאים שאושרו בכתב ומראש על ידי הרשות או תנאים שנקבעו בפקודה או
בתקנות אלה ,וכל תנאי שהותנה בניגוד לאמור  -בטל.
* .044בעל רשיון יק יים בכל עת ביטוח של הנוסעים ושל רכושם המצוי אתם באוטובוס ,לפי
התנאים שתורה הרשות לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות להעיר הערותיו.
* .049לא ידרוש בעל רשיון ולא יגבה ,ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות –
( )1בעד נסיעה שלא צויינה בתעריף המאושר  -סכום העולה על שכר הנסיעה
שנקבע לה ,אם נקבע;
( )2בעד נסיעה שצויינה בתעריף המאושר  -סכום העולה על שכר הנסיעה שצויין
כאמור.
(* .040א)הרשות רשאית להורות לבעל רשיון ,לאחר שניתנה לו הזדמנות להעיר הערותיו ,בדבר
–
( )1ס וגי הכרטיסים שישמשו לנסיעות על פי הרשיון ,צורתם והנוסח המודפס
עליהם;
( )2אופן החזקת הכרטיסים והפצתם;
( )3הסידורים למכירת כרטיסים לציבור ,המקומות והמועדים למכירתם ,לרבות
העסקת כרטיסנים ומוכרי כרטיסים בתחנות ובמקומות מכירה אחרים;
( )4סידורים אחרים לאספקת כרטיסים ,הפצתם ומכירתם;
( )5הדפסת הכרטיסים ,מקום ההדפסה וסידוריה.
(ב) בעל רשיון יקיים את ההוראות שניתנו לו לפי תקנת משנה (א).
(* .044א)בעל רשיון קו יבטיח את נקיונו של כל אוטובוס המשמש בקו השירות כאמור בתקנה
 ,441וכן יבטיח נקיון סביר של האוטובוס מבחוץ.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על בעל רשיון סיור או רשיון פרטי.
(* .044א)בעל רשי ון קו יבטיח חיטוי אחת לשנה של כל אוטובוס המשמש בקו השירות ,ואם
הורתה הרשות על עתים אחרות לחיטוי  -לפי הוראות הרשות.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על בעל רשיון סיור או רשיון פרטי.
* .044בעל רשיון יבטיח את תקינותו ובטיחותו של כל אוטובוס המשמש בשירות ובין היתר -
את תקינותם ,שלימותם ובטיחותם של הדלתות ,החלונות ,המושבים ,רצפת האוטובוס והמדרגות,
מוטות ורצועות האחיזה ,הפעמון למתן אות לנהג וכל חלקיהם ואביזריהם.
(* .044א)בכל עת שאוטובוס מסיע נוסעים יימצאו בו:
( )1שני פטישים או מכשירים אחרים לניפוץ שמשות בשעת הסכנה;
1
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( )2א רגז עזרה ראשונה שבו ציוד כמפורט בתוספת השביעית וכן דף נייר שבצדו
האחד רשימת הציוד המצוי בארגז ובצדו השני הוראות הטיפול בציוד;
( )3אלונקה אחת לפחות  -כאשר מסיעים בו קבוצת נוסעים בסיור;
( )4ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית; הוראה זו לא תחול על אוטובוס
הפועל בקו שירות עירוני.
(ב) ה ציוד כאמור בתקנת משנה (א) יהיה תמיד במצב תקין וראוי לשימוש ויותקן במקום
נראה לעין שהגישה אליו חפשית.
כרטיסן

חפצים אבודים

תלבושת ותו זיהוי

העסקת נהגים

התקנת לוח מהלך
הקו
התקנת הודעות
ושלטים

שמירת דינים

* .043בעל רשיון קו לא יעסיק אדם ככרטיסן אלא אם:
( )1מלאו לו  16שנה;
( )2ה וא שולט שליטה מינימלית בשפה העברית ,כדרוש לצורך עבודתו; ולאחר
שהבטיח כי הכרטיסן מכיר את דרכי הקו בו יעבוד ואת המוסדות והמפעלים
החשובים שבסמוך לו ,או שמצוי ברשותו מדריך מתאים.
* .044בע ל רשיון ימסור למחלקת האבידות של משטרת ישראל שבמחוז פעולתו את כל
החפצים שנמצאו באוטובוסים על ידי השירות ואשר נמסרו לו על ידיהם  -ואם נקבע הסדר אחר
בענין זה בחיקוק או על-ידי משטרת ישראל  -יפעל לפי ההסדר שנקבע.
* .044הו רתה הרשות ,לאחר שניתנה לבעל רשיון הזדמנות להעיר הערותיו ,על תלבושת לעובדי
שירות או על תווי זיהוי לנהגים וכרטיסנים ,יבטיח בעל הרשיון קיום ההוראה.
* .044בעל רשיון לא יעסיק נהג ולא ירשה לו לעבוד בנהיגה ,אלא במספר השעות ובהפסקות
שנקבעו בדין.
* .049הו רתה הרשות להתקין על גבי כל תחנה בקו בתוך האוטובוס את לוח מהלך הקו על כל
תחנותיו ,יבטיח בעל רשיון קו קיום ההוראה על כל פרטיה.
(* .040א)ב על רשיון יתקין באוטובוס ועליו את ההודעות ,השלטים והלוחות שנקבעו בפרק זה
או שהורתה עליהם הרשות ,בצורה ובצבע שהורתה.
(ב) הודעות  ,שלטים ולוחות אחרים יהיו בצבע שונה מצבעם של ההודעות והשלטים
האמורים בתקנת-משנה (א).
* .044חו בות שהוטלו על אדם לפי הפרקים השני עד השביעי בחלק זה ,באות להוסיף ולא
לגרוע מכל חובה החלה עליו על פי כל דין.
פרק רביעי :חובות הנהג ועובדי השירות

התנהגות

לבוש וחיצוניות

שיחה בזמן הנהיגה

תשובה נאותה
מכירת כרטיסים
תק' (מס' )0
תשמ"ד4340-
הפעלת מקלט רדיו
וטלויזיה
תק' (מס' )4
תשל"ז4344-
תק' (מס' )0
תשמ"ו4344-

(* .044א)הנהג והכרטיסן ויתר עובדי השירות יתנהגו כלפי הנוסעים באדיבות ובנימוס.
(ב) ה נהג והכרטיסן יפעלו באופן שיש בו כדי להבטיח כי הנוסעים יגיעו למטרתם
בנוחות ,במהירות ובבטיחות.
(* .044א)הנהג ,הכרטיסן והמבקר לא ישמשו בתפקידם באוטובוס אלא בתלבושת או בסימון
שהורתה הרשות לגבי אותו שירות כאמור בתקנה .411
(ב) הופעתם של הנהג ,הכרטיסן והמבקר תהיה נקיה ומסודרת.
* .044נהג לא ישוחח בזמן הנהיגה עם אדם אחר ,לרבות עם הכרטיסן ,אלא אם היה הדבר דרוש
באותה שעה לביצוע תפקידו או בקשר לנסיעה ,ובלבד שבשעת השיחה לא יפנה את ראשו אל בן-
שיחתו.
* .043נהג וכרטיסן הנשאלים בקשר לנסיעה או לסדרי השירות בקו ישיבו תשובה נאותה.

.044
(* .044בוטלה).
(* .044א)הנהג והכרטיסן לא יפעילו מקלט רדיו ,מקלט טלויזיה או מכשיר אחר המשמיע קולות
*לא יעסוק נהג במכירת כרטיסים או במתן עודף בזמן שהאוטובוס נע.

או צלילים באוטובוס בקול רם ,הן בנסיעות עירוניות והן בבין-עירוניות ,ועליהם להפסיק את
2
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תק' (מס' )4
תשל"ז4344-
זיהוי נהג וכרטיסן
תק' (מס' )9
תשל"ג4349-
תק' (מס' )4
תש"ם4344-
שעות העבודה של
נהג
חובות הנהג לפני
שהתחיל בעבודת
הנהיגה

תק' (מס' )4
תשל"ח4344-

תק' תשמ"ח4344-

סדרי בטחון ובדיקות
תק' (מס' )4
תש"ם4344-

תק' (מס' )4
תשמ"ט4343-

פעולת הרמקולים המיועדים לנוסעים ,וכן להנמיך קול הרמקול שלידם ,לפי דרישת אחד הנוסעים.
(ב) לא יכוון הנהג את מקלט הרדיו או מכשיר כאמור בתקנת משנה (א) תוך כדי נהיגה.
* .049נהג ,כרטיסן או כל עובד שירות אחר ,יציגו בפני נוסע ,לפי דרישתו ,את תו הזיהוי שסופק
להם על ידי בעל הרשיון ,או תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הנושאת את תמונתו.

.040
(* .044א)לא ינהג נהג באוטובוס אלא לאחר שנוכח תחילה ,על ידי הפעלה או בדרך שאלה
*נהג לא יעבוד בנהיגה אלא במספר השעות ובהפסקות שנקבעו בדין.

מנהג אחר שמרשותו קיבל את האוטובוס ,בתקינותם של –
( )1פעולת ההגה והבלמים;
( )2פעולת מד-לחץ האויר של הבלמים;
( )3מערכת החשמל והאורות  -אם הוא עומד לנהוג בזמן התאורה;
( )4פעולת הפתיחה והסגירה של הדלתות והחלון שלשעת סכנה;
( )5פעולת הצופר;
( )6פעולת מגבי השמשות.
(ב) ל א יתחיל נהג בתפקידו בקו השירות שלו ,ונהג או כרטיסן לא יכניסו נוסעים
לאוטובוס ,אלא אם:
( )1ה ציבו את מספר הקו בחזית האוטובוס ,ליד דלת הכניסה ומאחוריו ,ובזמן
התאורה  -אף האירו אותו;
( )2הציבו את השלט המודיע על מהלך הקו ותחנת ייעודו של האוטובוס;
( )3בדקו את תקינות פעולת הפעמון למתן אות עצירה בתחנות;
( )4נ וכחו לדעת כי נמצא באוטובוס ציוד מלא של עזרה ראשונה ,כאמור בתקנה
 408וכן שני מטפים ושני פטישים לניפוץ חלון בשעת סכנה;
( )5דאגו לכך כי יימצאו ברשותם באוטובוס למכירה כרטיסים הדרושים לקו
השירות ,בהתאם לתנאי רשיון הקו.
(ג) בתקנה זו "התחלת תפקיד"  -לרבות הבאת אוטובוס מהמוסך או מהחניון שלו ,אל
תחנת המוצא של קו השירות או הנסיעה.
*(א) לא יתחיל נוהג אוטובוס בתפקידו בקו השירות כאמור בתקנה (425ג) ,לא יכניס
044א.
נוהג או כרטיסן נוסעים לאוטובוס ולא יתחיל בנסיעה ,אלא אם בדק לפני התחלת הנסיעה מתחנת
המוצא של הקו אם נמצאים בתוך האוטובוס או צמודים או קשורים אליו או מחוצה לו חמרי חבלה
או חפצים חשודים כחמרי חבלה או כיוצא באלה (להלן  -חפצים חשודים).
(א )1בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה בידי נוהג האוטובוס גם בתחנה הסופית של
קו השירות או בסיום הנסיעה בקו ,לאחר שהנוסע האחרון ירד מהאוטובוס.
(ב) ה בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) והפניה של נוהג אוטובוס או כרטיסן לפי תקנת
משנה (ד) תיעשה לפי הור אות שנמסרו מעת לעת לבעל רשיון הקו על ידי ראש מדור אבטחה
במשטרת ישראל והמפרטות את האזור שבו תיעשה הבדיקה ,שיטת הבדיקה ומועדיה.
(ג) נ מסרו לבעל הרשיון הוראות לפי תקנת משנה (ב) ,יביא בעל הרשיון ,ואם הוא תאגיד
 מנהלו של התאגיד ,את ההוראות לידיעת כל חבר ,שכיר ,נוהג או עובד שירות אחר שלו ,ויוודאבאורח סביר כי אדם כאמור יפעל על פיהן.
(ד) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב) ,בנסיעה עירונית באוטובוס יפנה נוהג האוטובוס או
כרטיסן בתחילת הנסיעה בתחנת המוצא של הקו כפי שייקבע בהוראות לפי תקנת משנה (ב) ,את
שימת לב הנוסעים לצורך בבדיקה אם חפצים חשודים נמצאים בתוך האוטובוס; הפנייה לפי תקנת
משנה זו יכול שתיעשה במיתקן או במכשיר או על ידי הכרזת הנוהג או הכרטיסן ברמקול אם
הותקן באוטובוס.
(ה) מ צא נוהג אוטובוס או כרטיסן חפצים חשודים או הופנתה תשומת לבו לכך על ידי
3
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תק' (מס' )44
תשנ"א4334-

הכרת הסביבה

הכרזת שמות התחנות

עצירת אוטובוס
בתחנות
תק' (מס' )4
תשכ"ו4344-
תק' (מס' )0
תשמ"ב4344-

עצירה בתחנה ויציאה
ממנה

תק' (מס' )4
תשס"ז4444-

אדם ,לא יתחיל הנוהג בנסיעתו או יפסיק את נסיעתו ולא ימשיך בה ,לפי הענין ,יוריד מן
האוטובוס את כל הנוסעים וירחיקם ממנו ויודיע מיד על כך בכל דרך אפשרית לשוטר או למוקד
המשטרה שבאותה עיר ובאין מוקד משטרה  -לתחנת המשטרה הקרובה.
(ו) על אף האמור בתקנה  463לא ירשו נוהג האוטובוס או כרטיסן להכניס לאוטובוס
מטען יד או מטען אחר שאינ ם בלווית נוסע הנוסע באותה נסיעה או המובלים על פי הסדרים של
משלוח מטענים באמצעות בעל הרשיון.
(ז) (בוטלה).
(ח) הוראות תקנה זו יחולו גם על בעל רשיון מהמפורטים בתקנה .386
(ט) חובה שהוטלה על נוהג או כרטיסן לפי תקנה זו ,מילויה על ידי אחד מהם או ביצועה
לפי הוראות כאמור בתקנת משנה (ב) פוטרת את חברו והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת.
* .044הנ הג והכרטיסן לא ישמשו באוטובוס בקו שירות ,אלא כשהם מכירים את הסביבה של
הקו שבו הם עובדים אותה שעה ,או אם ברשותם מדריך מתאים.
* .044הנ הג או הכרטיסן יכריזו את שמה של כל תחנה שבמהלך הקו בהתקרב האוטובוס אליה,
אלא אם מצויים באוטובוס לוחות מהלך הקו על תחנותיו ,בצורה ובמקומות שהורתה הרשות.
(* .044א)ל א יעצור נהג אוטובוס אלא בתחנות שצויינו ברשיון קו השירות .אולם מותר לנהג
אוטובוס לעצור במקום שבו עצירת רכב מותרת ,כדי לאפשר למבקר כרטיסים לעלות או לרדת
מהאוטובוס ,גם מחוץ לתחנות שצויינו ברשיון קו השירות.
(ב) נתן נוסע אות עצירה ,או ביקש ,מהנהג או מכרטיסן לעצור בתחנה של הקו ,חייב הנהג
לעצור בתחנה על מנת להוריד את הנוסע.
(ג) ב תחנות שלא צויינו כתחנות מיוחדות ,יעצור נהג אוטובוס אם אדם ממתין בתחנה,
זולת אם אין באוטובוס מקום פנוי.
(ד) נהג א וטובוס לא יעמיד את האוטובוס בתחנה יותר מהזמן הדרוש להורדת הנוסעים
באותה תחנה ולהעלאת הנוסעים שבתחנה ,אלא אם הותר הדבר ברשיון הקו.

.043

*נהג אוטובוס –
( )1ל א יניע את רכבו אלא לאחר שהפעיל את מחוון הכיוון השמאלי ולאחר שנוכח כי
יכול הוא להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לתנועה;
( )2יפסיק את פעולתו של כל מחוון כיוון לאחר שהאוטובוס נעצר בתחנה עד אשר
השלימו הנוסעים את הירידה והעליה מהאוטובוס.

תנאים להסעת
נוסעים מתחנות
האוטובוסים

* .094נהג או כרטיסן חייבים לא פשר לכל נוסע להיכנס לאוטובוס ,לפי האמור להלן ,זולת אם
אין באוטובוס מקום פנוי או אם נשמר מקום לנוסעים בתחנות אחרות:
( )1באוטובוס שסומן "ישיר"  -מתחנת המוצא או מתחנת הביניים שנקבעו לו ,עד
תחנת הייעוד;
( )2באוטובוס שסומן "מהיר" או "אקספרס"  -מתחנת המוצא ומתחנות הביניים
שנקבעו לו ,אל תחנת הייעוד ואל תחנות הביניים שצויינו ברשיון הקו;
( )3באוטובוס שסומן "מאסף מוגבל"  -לפי האמור בפסקאות ( )2ו )3(-כפי שנקבע
ברשיון הקו ,לגבי כל חלק של הקו;
( )4באוטובוס שסומן "מאסף"  -מכל תחנה ואל כל תחנה של קו השירות שלו,
שסומן בה כי הוא עוצר בתחנה.
* .094לא יסיעו נהג או כרטיסן נוסעים יותר מהמספר שנקבע ברשיון הרכב ,אם נקבע.

פינוי מקומות לנכים

* .094על ה נכה לאוטובוס ,יבקשו הנהג או הכרטיסן ,לפי פניית הנכה ,פינוי אחד משני
המקומות הסמוכים לכניסת האוטובוס ,שסומנו לצורך זה .הוראות תקנה זו לא יחולו על אוטובוס
שבו המקומות מסומנים לפי הזמנה מראש.
בעל רשיון קו יקצה ויסמן באוטובוס הנוסע בנסיעה בין-עירונית ,לאנשי בטחון,
094א(* .א)

מספר הנוסעים

מקומות לאנשי
בטחון
תק' (מס' )4
תשמ"ט4343 -
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שני מושבים קדמיים משני צדי המעבר.
(ב) עלה איש בטחון לאוטובוס הנוסע בנסיעה בין-עירונית ,יבקש הנהג פינוי אחד משני
המושבים שהוקצו ושסומנו לצורך זה.
שכר נסיעה

חובה כללית להסיע

תק' תשמ"ו4344-
מתן אות הנסיעה

הבטחת בטחון
הנוסעים
איסור כניסה ויציאה
בנסיעה

הנעת האוטובוס

תק' (מס' )0
תשנ"ה4334-
תק' (מס' )4
תשמ"ט4343-
פתיחת הדלתות
וסגירתן בבטיחות

הארת האוטובוס
נקיון האוטובוס על
ידי נהג

עבירות נוסעים
באוטובוס

* .099הנהג ,הכרטיסן ,הקופאי וכל עובד השירות ,לא ידרשו ולא יגבו מנוסע אלא שכר נסיעה
שנקבע לאותה נסיעה.
(* .090א)נ הג וכרטיסן חייבים להסיע כל נוסע המוכן לשלם את שכר הנסיעה ,בכפוף לאמור
בחלק זה.
(ב) הנהג והכרטיסן חייבים להסיע נוסע שהציע שכר הנסיעה בשטר שערכו לא יעלה על
מכפלת תעריף הנסיעה בעשר.
* .094הכ רטיסן יתן את אות הנסיעה לנהג ,לאחר שנקט אמצעי הזהירות כאמור בתקנה ,436
לרבות סגירת הדלתות שבהשגחתו ,ולא יעכב את מתן האות ללא טעם סביר.
* .094לפני הסעת האוטובוס ינקטו הנהג והכרטיסן אמצעי זהירות הסבירים להבטחת בטחונו
של נוסע בכניסתו לאוטובוס או ביציאתו ממנו.
* .094הנהג והכרטיסן לא ירשו לנוסע לצאת מן האוטובוס או להיכנס אליו –
( )1בשעה שהאוטובוס נע אלא אם לא היתה להם אפשרות למנעו;
( )2בשעה שהאוטובוס עומד שלא בתחנתו  -אלא אם היה הכרח בכך והדבר ניתן
להיעשות ללא סיכון.
* .094לא יניע הנהג את האוטובוס ,אלא לאחר –
( )1סגירת הדלתות שסגירתן מוטלת עליו;
(( )2נמחקה);
( )3קבלת האות לכך מאת הכרטיסן  -אם יש כרטיסן.
(* .093א)לא יפתחו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס בזמן הנסיעה.
(ב) לא יפתחו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס כשהוא נעצר בתחנה ,אלא אם נוכחו
כי פתיחת הדלתות לא תפגע בנוסעים ,או לאחר שהזהירו שהם עומדים לפתוח את הדלתות.
(ג) ל א יסגרו הנהג והכרטיסן את הדלתות שנפתחו לצורך יציאת הנוסעים מן האוטובוס,
אלא לאחר שהנוסעים סיימו לצאת מן האוטובוס ובאופן שסגירת הדלתות לא תפגע בנוסעים.
(ד) ל א יסגרו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס שנפתחו לצורך כניסת הנוסעים ,אלא
אם סיימו הנוסעים להיכנס לתוך האוטובוס ,או אם הכריזו שאין לעלות לאוטובוס והזהירו שהם
עומדים לסגור את הדלתות.
* .004הנהג או הכרטיסן יאירו את תוכו של האוטובוס בזמן התאורה.
(* .004א)נהג הנוסע בקו שצויין ברשיון כבין-עירוני יבטיח נקיון סביר של פנים האוטובוס,
ונקיון מלא של המושבים ושל השמשות הקדמית והאחורית לפני שהתחיל בנסיעה מתחנת המוצא
או מהתחנה הסופית של הקו.
(ב) הנהג או הכרטיסן יבטיחו בקו שצויין ברשיון כעירוני את נקיון האוטובוס לפני
שהתחילו בעבודתם בקו.
(ג) נהג וכרטיסן ידאגו לנקיון סביר באוטובוס בכל שעת השירות בקו.
(* .004א)היה יסוד להאמין כי נוסע עבר על תקנות אלה ,רשאים הנהג ,הכרטיסן או המבקר
לדרוש ממנו לזהות עצמו ולמסור את כתובתו על ידי תעודה מתאימה ,ובאין לו תעודה  -על ידי
אישור של נוסע אחר שזיהה עצמו על ידי תעודה .לא הזדהה הנוסע כאמור ,רשאי הנהג להסיע מיד
את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה.
(ב) נ הג ,כרטיסן או מבקר רשאים להוציא מן האוטובוס נוסע שעבר על תקנות חלק זה,
לרבות על ההוראות שניתנו על-פיהן.
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יציאת הנהג מן
האוטובוס
חפצים שנשכחו
באוטובוס

תחולה

הטלת אחריות

(ג) ה יה לנהג או לכרטיסן יסוד להאמין כי נעברה באוטובוס עבירה נגד גופו או רכושו
של אדם ,יסיע הנהג את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה  -אם נתבקש לעשות זאת.
(ד) ה יה שוטר באוטובוס במקרים המפורטים בתקנות משנה (א) עד (ג) או שנראה במקום
סמוך לו ,יפנו אליו ויפעלו לפי הוראותיו.
* .009לא יעזוב נהג את האוטובוס בהגיעו לתחנת הייעוד אלא לאחר שכל הנוסעים יצאו מן
האוטובוס.
* .000מצ או הנהג או הכרטיסן באוטובוס חפצים או נמסרו להם חפצים שנשכחו באוטובוס
יעבירום להנהלת השירות בהזדמנות הראשונה ,על מנת שתעבירם לתחנת המשטרה ,לפי ההסדר
שנקבע.
* .004הו ראות פרק זה יחולו על נהג אוטובוס ,כרטיסן ועובדי השירות ,לפי הענין ,כשהם
משמשים בתפקידם בקו שירות ,אולם ההוראות שבתקנות  416עד (425 ,424 ,419א),433 ,431 ,
 437עד  440יחולו גם בנ סיעות לפי רשיון סיור ,רשיון מיוחד ורשיון פרטי ,וההוראות שבתקנות
 439 ,438 ,437 ,431 ,418יחולו גם בנסיעות באוטובוס פרטי.
* .004חו בה שהוטלה על נהג או על כרטיסן בפרק זה ,מילויה על ידי אחד מהם פוטר את חברו,
והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת.
פרק חמישי :התנהגות הנוסע וחובותיו

ציות לעובדי השירות

* .004הנ וסע יציית להוראות בעל הרשיון שאושרו על ידי הרשות ולהוראות עובדי השירות
הדרושות לסדר ולבטיחות בנסיעה ובאוטובוס.
(* .004א)ל א ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו אלא בדלתות המיועדות לכניסה או ליציאה,
לפי הענין ,פרט אם הרשה הנהג או הכרטיסן כניסה או יציאה שלא כאמור.
(ב) לא ייכנס נוסע לאוטובוס אלא לפי תורו.
(ג) לא ייכנס נוסע לאוטו בוס ,ולא ינסה להיכנס בו ,לאחר שהנהג או הכרטיסן הכריזו כי
לא יעלו לאוטובוס נוסעים נוספים באותה תחנה ,או כי הם עומדים לסגור את הדלתות.
(ד) לא יפריע נוסע ללא צורך ,לנוסעים הרוצים להיכנס לאוטובוס או לצאת ממנו.
(ה) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו ולא יפתח את דלתותיו בשעה שהאוטובוס נע.
(ו) לא ייכנס אדם לאו טובוס ולא יצא ממנו בשעה שהאוטובוס עומד שלא בתחנתו אלא
אם הורשה על ידי הנהג או הכרטיסן.

כרטיס נסיעה

(* .003א)נוסע הנכנס לאוטובוס יגיש לנהג או לכרטיסן או לעובד שירות אחר הממונה על כך,
כרטיס בר-תוקף לנסיעתו ,או ירכוש ממנו כרטיס ,הכל לפי ההסדר באותה תחנה; ואם היה אתו
מטען שיש לשלם בעדו לפי התעריף המאושר יציג או ירכוש למטען כאמור.
(ב) לא ישנה ולא ישחית נוסע כרטיס מתוך כוונה להונות.
* .044נו סע שלא הגיש לפי דרישת עובד השירות הממונה על כך את כרטיס הנסיעה אשר נראה
מתוכו כי שימש לאותה נסיעה כאמור בתקנה  449ישלם לידי הנהג ,הכרטיסן או המבקר את שכר
הנסיעה וכן תשלום נוסף בשיעורים אלה:
( )1בנסיעות עירוניות  -כפל השכר בעד הנסיעה מהתחנה בה עלה הנוסע עד תחנת
הייעוד שלו;
( )2בנסיעה בינעירונית  -מחצית השכר בעד הנסיעה מהתחנה שבה עלה הנוסע עד
לתחנת הייעוד שלו.

כניסה לאוטובוס
ויציאה ממנו

תק' תשכ"א4344-
תק' תשכ"א4344-

קנסות על אי-הצגת
כרטיס

תק' (מס' )9
תש"ם4344-
תק' (מס' )9
תש"ם4344-
מקומות ישיבה

תק' (מס' )4
תשמ"ט4343-

(* .044א)סומנו מקומות ישיבה באוטובוס ,לא ישב נוסע אלא במקום שסומן בכרטיסו.
(ב) סומנו מקומות ישיבה באוטובוס בשביל נכים ,יפנה נוסע היושב במקום כאמור ,לפי
בקשת נכה או הנהג או הכרטיסן ,את המקום התפוס על ידו לנכה .הוראות תקנת משנה זו לא יחולו
על אוטובוס שבו המקומות מסומנים לפי הזמנה מראש.
(ג) נוסע באוטו בוס בנסיעה בין עירונית היושב במושב קדמי שליד המעבר ,יפנה מקומו
6
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תק' (מס' )4
תשמ"ט4343-
שיחה עם הנהג
והפרעה לו
תק' (מס' )4
תשכ"ו4344-
תק' (מס' )4
תשכ"ו4344-
הוצאת ראש ויד
תק' (מס' )4
תשכ"ו4344-
פגיעה באוטובוס

התנהגות הנוסע כלפי
הנוסעים האחרים

יריקה והשלכת
פסולת
תק' (מס' )4
תשכ"ו4344-
תק' (מס' )0
תשמ"ד4340-
השלכת חפצים
מהאוטובוס
תק' (מס' )4
תשכ"ו4344-

לאיש בטחון.
(ד) ל א יתפוס נוסע מקום ישיבה נוסף באוטובוס כדי לשים עליו חפצים או מטען בזמן
הנסיעה ,אלא אם יש מקומות ישיבה לכל הנוסעים.
(* .044א)ל א ישוחח אדם עם נהג האוטובוס בזמן הנסיעה ,אלא לשם בירור שאלות הקשורות
בנסיעה שהיה הכרח בהן אותה שעה.
(ב) הנוסע בעמידה לא יפריע לנהג לראות את הדרך לפניו ולצדדיו.
(ג) לא יפריע נוסע לכל אדם המורשה לכך מלמלא את תפקידו באוטובוס.

.049

*לא יוציא אדם כל חלק של גופו מבעד לחלון האוטובוס בזמן הנסיעה.

* .040לא יעש ה נוסע דבר שיש בו כדי לפריע או לפגוע בפעולת האוטובוס ,ולא יסיר ,או יעתיק
ממקומו ,לא ישחית ולא ישנה במזיד כל לוחית-מספר ,לוח ,מודעה ,הודעה ,שלט וכדומה הנוגעים
לסדרי השירות וכל חלק או אביזר של האוטובוס.
(* .044א)לא יפעל נוסע בצורה העשויה לגרום נזק או אי-נוחות בלתי-סבירה לכל נוסע אחר.
(ב) לא יעורר נוס ע רעש ,בכלי ,במכשיר או בדרך אחרת ,לבדו או עם נוסעים אחרים ,אם
הדבר הוא למורת רוחם של נוסעים אחרים.
(* .044א)לא יירק אדם באוטובוס.
(ב) ל א ילכלך אדם את האוטובוס ולא ישליך בו פסולת ,אלא למקום שהותקן לצורך זה
באוטובוס ,אם הותקן.

.044
* .044לא יזרוק אדם אל מחוץ לאוטובוס כל חפץ אם הדבר עלול לגרום רוגז ,נזק או סכנה
*(בוטלה).

לאדם או לרכוש.

הגבלות בכניסה
לאוטובוס
תק' (מס' )9
תשנ"ב4334-

* .043לא ייכנס לאוטובוס אדם כאמור בתקנה  ,461לא יכניס לאוטובוס ולא ישים בו חפץ,
מטען או דבר כלשהו ,כאמור בתקנות  462עד .466

זיהוי נוסע שעבר
עבירה
תק' תשמ"ג4344-

* .044נוסע באוטובוס שיש לנהג ,לכרטיסן או למבקר יסוד לחשוד בו ,כי עבר על תקנות אלה,
חייב ,לפי דרישה ,לזהות את עצמו ולמסור את כתבתו לנהג ,לכרטיסן או לשוטר ,על ידי תעודה
מתאימה או על ידי אישור מאת אחד הנוסעים שזיהה עצמו על ידי תעודה.
פרק ששי :הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס

אנשים שאין להסיעם

תק' (מס' )0
תשס"א4444-
תק' (מס' )0
תשמ"ב4344-
תק' (מס' )4
תשמ"ט4343-
תק' (מס' )4
תשנ"ו4334-
בעלי-חיים

.044

*לא ירשו הנהג והכרטיסן להיכנס לאוטובוס לכל אדם –
( )1שלבושו עשוי לזהם או להשחית את בגדי הנוסעים האחרים או את ריפודי
האוטובוס ,ובפרט כשבגדיו מלוכלכים בצבעים ,בשמנים או בפיח;
( )2שאין לבוש לגופו;
(( )3נמחקה);
( )4שהוא במצב של שכרות;
( )5שהוא מעשן סיגריה ,סיגר או מקטרת דלוקים;
( )6שהוא נועל לרגליו מיתקן המשמש להחלקה או לגלישה.

(* .044א)ל א יסיע נהג באוטובוס ,ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס אליו בעלי-חיים ,אלא אם
גדלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם בידיו; ובלבד שכלבים המוסעים כאמור ישאו
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המאגר המשפטי הישראלי

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

תק' (מס' )4
תשל"ז4344-

זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן
המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה לנוסעים.
(ב) ה וראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הסעת כלב של עיוור המלווה את העיוור ,אם
הכלב קשור ברצועה.

הובלת מטען וכדומה
באוטובוס

* .049לא יסיע נהג באוטובוס ,ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס אליו ,אלא לפי היתר מאת
הרשות –
( )1דברים או מטען בגודל או בצורה או מסוג שיש בהם כדי לגרום הפרעה או נזק
לנוסעים;
( )2דבר העלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו או המפיץ ריחות רעים;
( )3גופת אדם או גופת בהמה או חיה.
(* .040א)לא ירשו הנהג והכר טיסן להעמיד באוטובוס מזוודה או מטען אחר אלא במקום
ובצורה שלא יפריעו לנוסעים ,לנהג ולכרטיסן ,וביחוד לנוסעים בכניסה לאוטובוס וביציאה ממנו.
(ב) מ זוודות ומטענים אחרים יושמו במידת האפשר בסורג המיועד למטען ,או במשטחים
שבאוטובוס שאינם מעבר ,או על גג האוטובוס אם הותקן לשם כך.
(ג) ה נהג והכרטיסן רשאים לסרב להכניס עגלת ילדים לאוטובוס בגלל צפיפות הנוסעים
בו ,או משום שאין בו רחבה מתאימה.
* .044לא יסיע נהג ביודעין באוטובוס ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס לאוטובוס כסאות נוסף
למושבים הקבועים.
(* .044א)לא יסיע נהג ביודעין באוטובוס אדם הנושא נשק טעון ,אלא אם אותו אדם נמצא
בתפקיד רשמי המחייב נשיאת נשק טעון ,ולא ירשו הנהג והכרטיסן ביודעין לאדם כאמור להיכנס
לאוטובוס.
(ב) ל א יוביל נהג ביודעין באוטובוס חמרי נפץ ,דלק או חומר מתלקח אחר ,ולא ירשו
הנהג והכרטיסן ביודעין להכניס לאוטובוס דברים כאמור.

תק' תשמ"ח4344-

(ג) ע ל אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי הנהג ,בנסיעה לפי רשיון סיור באוטובוס,
להוביל לא יותר משני בלוני גז פחמי שמשקל כל אחד מהם לא יעלה על  12ק"ג ובלבד –
( )1שאם הם מובלים על גג האוטובוס  -יהיו קשורים היטב ומכוסים בכיסוי
מאוורר;
( )2שאם הם מובלים בתא המטען  -יונחו בתא מטען נפרד ,מוגן ומאוורר.

מקום של מזוודות

כסאות נוספים

נשק טעון וחמרי נפץ

פרק שביעי :הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם
גובה פנים

מירווח תחתי

פתחים

תק' תשכ"ח4344-

(* .044א)גובה -פנים של האוטובוס ,היינו הגובה מנקודה שברצפת המעבר עד לנקודה הנמוכה
ביותר של התקרה מעליו ,לרבות כל בליטה שבה ,לא יפחת מ 180-ס"מ.
(ב) באוטובוס שיש בו פחות מ 22-מקומות ישיבה ,רשאית רשות הרישוי להתיר גובה-
פנים פחות מן האמור בתקנת משנה (א).
* .044המירווח התחתי באוטובוס ,היינו הגובה מן הקרקע עד לנקודה באוטובוס הקרובה ביותר
לקרקע למעט המדרגות ,יהיה  20ס"מ לפחות.
(* .043א)ב אוטובוס ,בדפנו הימנית ,יהיו לפחות שני פתחים לכניסה וליציאה ,אחד בחלק
הקדמי ואחד במרכז או בחלק האחורי .רחבו של כל פתח כשדלתותיו פתוחות ,יהיה  60ס"מ
לפחות.
(ב) באוטובוס שהותר להסיע בו בישיבה לא יותר מ 25-אנשים ,רשאית רשות הרישוי
להתיר שיהא בו פתח אחד בלבד.
(ג) המדרגה התחתונה לכניסה לאוטובוס תהיה לפחות  20ס"מ ולא יותר מ 30-ס"מ מעל
פני הקרקע.
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המאגר המשפטי הישראלי

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
מצב הפתחים
הדלתות והמדרגות
נורות אזהרה לדלתות

דלת לשעת סכנה

מוטות לאחיזה ליד
הפתחים
דופן מיכל הדלק

מגיני חלונות

המושבים והמעבר
ביניהם

תק' תשכ"ח4344-

תק' (מס' )4
תשכ"ה4344-
תק' תשכ"ח4344-

* .044הפ תתים באוטובוס וכל חלק מהם וכן הדלתות והמדרגות ,יותקנו ויהיו בכל עת במצב
שיאפשרו כניסה ויציאה בקלות ,ללא גרם נזק או פגיעה לנוסע.
* .044לפ ני מושב הנהג באוטובוס תותקן במקום הנראה לעיניו ,נורית אשר תאיר באור אדום כל
זמן שדלתות האוטובוס אינן סגורות.
* .044בח לק האחורי של האוטובוס או בדפנו השמאלית תהיה דלת יציאה לשעת סכנה ,ולידה
יותקן שלט המסביר אופן פתיחתה.
* .049ליד כל פתח לכניסה וליציאה יותקן מוט-אחיזה לסייע לנוסע בכניסתו וביציאתו ,אשר לא
יבלוט מעבר לקו ההיקף החיצוני של האוטובוס.
* .040כל דופן של מיכל הדלק באוטובוס יהיה מרוחק מכל פתח לא פחות מ 50-ס"מ לאורך
האוטובוס.
(* .044א)בכל חלון של האוטובוס יותקנו מגיני-חלונות ממוטות של מתכת למניעת הוצאת יד
או ראש מבעד החלון.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו כששפת החלון היא בגובה של  60ס"מ לפחות מעל
פני המושב ,או החלון שהשמשה בו נפתחת בהורדה ושפת השמשה כשהיא מורדת לחלוטין
נמצאת בגובה של  60ס"מ לפחות מעל פני המושב.
(ג) המוטות במגן חלונות יותקנו עד לגובה של  60ס"מ מעל פני המושב ובלבד שהריוח
בין המוטות וכן הריוח בין המוט התחתון לבין שפת החלון או שפת השמשה המורדת  -לא יעלה
על  5ס"מ.
(* .044א)ב אוטובוס יהיו מושבים במספר המספיק כדי מקומות ישיבה לכל הנוסעים שמותר
להסיע בו בישיבה ,ובלבד שרחבו של כל מקום ישיבה יהיה לפחות  40ס"מ ועמקו יהיה  35ס"מ
לפחות.
(ב) הריווח בין מושב למושב שלפניו יהיה  65ס"מ לפחות ,כשהוא נמדד בין הצד הפנימי
של גב המושב האחד לצד החיצוני של גב המושב השני ,בגובה של  30ס"מ מעל פני המושב.
(ג) המושבים יהיו נוחים לגי שה ולישיבה במצב שאין בו פגיעה או נזק לנוסע ,או הפרעה
ליוצא ולנכנס לאוטובוס.
(ד) רוחב המעבר בין המושבים באוטובוס יהיה  35ס"מ לפחות.
(ה) באוטובוס שיש בו פחות מ 22-מקומות ישיבה ,רשאית רשות הרישוי להתיר ריווח בין
מושב למושב שהוא פחות מהאמור בתקנת משנה (ב) וכן להתיר רוחב מעבר בין המושבים שהוא
פחות מהאמור בתקנת משנה (ד).
(ו) ב אוטובוס שיש עליו רשיון סיור ,לא יסיע ולא ירשה בעל הרישיון או הנהג להסיע
אדם שאיננו מורה דרך או ע ובד אחר של בעל הרשיון ,במושבים המיועדים למורה דרך או לכל
עובד אחר של בעל הרשיון.

מושב הנהג
תק' (מס' )9
תשנ"ג4339-

* .044מו שב הנהג באוטובוס הפועל לפי רשיון קו יהיה גדור כדי למנוע הפרעה לנהג ,או
הסתרת שדה ראייתו בשעת הנסיעה וכן מגע בין הנהג ובין הנוסעים היושבים במושב שמאחוריו
ועמידת נוסעים במרחק של פחות מ 10-ס"מ ממושבו.

מקלט טלויזיה ברכב
תק' (מס' )0
תשמ"ו4344-
תק' (מס' )4
תשמ"ט4343-

(* .044א)ברכב ,בו מורכב מקלט טלויזיה ,יותקן המכשיר כך –
( )1שהנוהג ברכב לא יוכל לראות את המרקע בשעת נסיעה;
( )2שלא יפריע לנוהג ברכב לראות את הנעשה מאחוריו;
( )3שלא יפריע את כניסת הנוסעים לרכב ואת היציאה ממנו;
( )4שהמרקע לא ייראה למי שנמצא מחוץ לרכב.
(ב) האמור בתקנה זו לא יחול על טלויזיה במעגל סגור שלה מסך שעליו יכול הנוהג ברכב
לראות רק את הנעשה בשטח שמאחורי הרכב.

סורג חבילות

.043

תק' (מס' )4
תשמ"ט4343-

*באוטובוס  -פרט לאוטובוס המשמש בקו עירוני בלבד  -יותקנו סורגי חבילות שהחלק
9
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המאגר המשפטי הישראלי

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

מוטות לאחיזה בפנים

אות עצירה
תק' (מס' )9
תשנ"ב4334-

מראה קמורה

פנסים ונורות נוספים

תק' תשמ"ו4344-
התקנת סלי אשפה
באוטובוס
תק' תשל"ו4344-
תק' תשמ"ג4344-
שמירת הוראות

הנמוך ביותר שלהם יהיה בגובה של  95ס"מ לפחות מעל פני המושבים.
* .044באוטובוס יותקנו מוטות אחיזה לנוסעים ,באופן שנוסע בעמידה יוכל להיאחז בהם או
ברצועות שעליהם בשעת הנסיעה.
* .044באוטובוס ,למעט באוטובוס הפועל ברשיון סיור ,רשיון פרטי ורשיון אוטובוס פרטי,
יותקן פעמון ,או מיתקן אחר מאושר על ידי רשות הרישוי ,שכל נוסע יוכל להפעילם מכל מקום
שבאוטובוס כאות עצירה לנהג.
* .044בא וטובוס תותקן מראה קמורה ,שבה יוכל הנהג לראות ממקום מושבו אם הנוסעים
היוצאים בפתחים שאינם לידו יצאו מן האוטובוס.
(* .049א)באוטובוס יותקנו פנסים להארת פנים האוטובוס והמדרגות.
(ב) הותקן באוטובוס פנס לנסיעה אחורנית כאמור בתקנה  348תהיה מערכת ההפעלה
שלו כזו שהוא יידלק לאחר שילוב ההילוך האחורי על ידי הנהג.
(ג) (נמחקה).
049א* .ב כל אוטובוס יימצא ,בכל עת שהאוטובוס משמש להסעת נוסעים ,סל אשפה מסוג
שאישרה רשות הרישוי ליד כל דלת.

.040

*הוראות פרק זה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות חלק ד'.

תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

חלק ו' :מוניות

תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

פרק ראשון :כללי

תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
הגדרות
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

סימן א' :הגדרות

תק' (מס' )4
תשמ"ט4344-

תק' (מס' )4
תשנ"ג4339-
תק' (מס' )9
תשס"ו4444-
תק' (מס' )9
תשס"ו4444-

תק' (מס' )4
תשמ"ט4344-
תק' (מס' )4
תשמ"ו4344-

.044

*בחלק זה –
"בעל מונית"  -מי שהרשיון להפעלת מונית נרשם על שמו;

"הרשות"  -המפקח על התעבורה ,לרבות מי שהמפקח על התעבורה אצל לו מסמכויותיו
כרשות ,כולן או מקצתן;
"התקנה והרכבה של מונה"  -התקנה ,הרכבה ,ביצוע חיבורים ,הפעלה תקינה והחתמה
במגופה;
"זוטובוס" ( -נמחקה);
"מונה" – מיתקן לקביעת שכר הסעה במונית בהתאם למרחק ,זמן הנסיעה וההמתנה
המופעל באמצעות מפתח ואושר בידי הרשות;
"מפתח" – אבזר שהותקן בו רכיב אלקטרוני המפעיל את המונה או פעולות מסוימות בו.
"נוסע"  -כמשמעותו בתקנה ;384
"נסיעה מיוחדת"  -נסיעה במונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה;
"נסיעת סיור"  -נסיעה במונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה לשם סיור ,טיול או
תיור;
"נסיעת שירות"  -נסיעה במונית בקו שירות שבעדה משלם כל נוסע בנפרד;
"קו שירות"  -הקו למהלך המונית בנסיעת שירות שנקבע ברשיון השירות או בתקנות;
"רשיון"  -כל רשיון שניתן לפי חלק זה ורשיון להפעלת מונית;
"רשיון שירות"  -רשיון להפעלת קו שירות;
"שירותי אחזקה של מונה"  -כל שירות הנדרש לאבטחת פעולתו התקינה של מונה לרבות
העברה ממונית למונית אחרת ,בדיקת תקינות ,תיקון ,החלפת חלקים ,שיפוץ ,סיכה ,כיוונון ,עדכון,
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
הרצה ,חתימה במגופה ,ניהול כרטסת רישום וכל שירות אחר הכרוך באלה.
"שכר הסעה"  -שכר ההסעה המרבי לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי
להסעה במונית) ,התשל"ו.1976-
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
קביעת סוגי הרשיון
וסמכויות הרשות
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

סימן ב' :הוראות כלליות

* .044הר שות רשאית לקבוע את סוג הרשיון שיינתן לפי חלק זה וכן לשנותו ,לסרב לתתו,
לח דשו או לסרב לחדשו ורשאית היא להתנות בו תנאים ,להוסיף עליהם או לשנותם ,להגביל את
תקופת תקפו ,להתלותו או לבטלו.

קביעת מועד ומקום
להגשת בקשות
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

.044

החזרת רשיון שפקע
תקפו
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

.044

*הרשות תקבע לבעל מונית את המועד והמקום להגשת בקשות –
( )1למתן רשיון הסעה כאמור בתקנה ;490
( )2למתן רשיון שירות כאמור בתקנה .495
*פקע רשי ון או בוטל ,חייב בעלו להחזירו לרשות תוך שבעה ימים מיום פקיעתו או

ביטולו.

סייג לרישום
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

* .043לא תירשם מונית שהיתה רשומה בירושלים לפני כ"ח באייר התשכ"ז ( 7ביוני )1967
כמונית ירדנית ולא נרשמה בישראל עד יום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)2התשל"ב-
.1972

תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

פרק שני :רישוי שירותי מוניות

תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
סוגי רשיונות הסעה
ותקפם
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

תק' (מס' )4
תשנ"ט4333-
תק' (מס' )4
תשנ"ג4339-
אגרת רשיון הסעה
תק' (מס' )4
תשנ"ג4339-

סימן א' :רשיון הסעה

.034

נכים.

*(א)אלה סוגי רשיונות ההסעה:
( )1רשיון לנסיעה מיוחדת;
( )2רשיון לנסיעת שירות.
(ב) לא יינתן על מונית אלא רשיון לסוג אחד של הסעה כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) ל א יינתן רשיון לנסיעה מיוחדת לגבי מונית מסוג זוטובוס שאינה מיועדת להסעת
(ד) תוקף רשיון ההסעה יהיה לתקופה שתקבע הרשות.

034א* .האגרה בעד רשיון הסעה כאמור בתקנה (490א) תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת
הראשונה.

בקשה לרשיון הסעה
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

.034

*בקשה למתן רשיון הסעה תוגש לרשות.

רשיון לנסיעה
מיוחדת
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
תק' (מס' )4
תשס"ה4444-
תק' (מס' )4
תשמ"ו4344-

.034

*מונית שניתן עליה רשיון לנסיעה מיוחדת ,מותר להסיע בה –
( )1נסיעה מיוחדת;
(( )2נמחקה);
( )3נ סיעת סיור של תיירים בכל שטח המדינה ,לפי אישור בכתב מאת משרד
התיירות ובהתאם לתנאי האישור.

רשיון לנסיעת
שירות
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
תק' (מס' )4
תשס"ה4444-

.039

*מונית שניתן עליה רשיון לנסיעת שירות ,מותר להסיע בה –
( )1נסיעת שירות בקו השירות שנקבע ברשיון ההסעה;
(( )2נמחקה);
( )3נסיעה מיוחדת;
( )4נסיעת סיור כאמור בתקנה .)3(492
11
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
סימן ב' :רשיון לקו שירות
תק' (מס' )0
(מס' )44
4344
תק'מ"ה-
תש
תשס"ה4444-
בקשה לרישיון קו
שירות
תק' (מס' )44
תשס"ה4444-

.030
(* .034א) תאגיד המבקש לקבל רישיון לקו שירות מאת המפקח על התעבורה ,יגיש לו בקשה
*(בוטלה).

לפי טופס  1שבתוספת האחת עשרה (בתקנה זו – הבקשה).
(ב) לבקשה יצורפו המסמכים האלה:
( )1תעודת ההתאגדות של המבקש ומסמכי ההתאגדות שלו המעידים על מטרות
התאגיד ועל בעלי הענין ,בעלי השליטה ונושאי המשרה בו; היה תאגיד בעל ענין או
בעל שליטה בתאגיד המבקש ,יומצאו המסמכים כאמור בפסקה זו גם לגביו וכן לגבי
כל תאגיד שהוא בעל ענין או בעל שליטה בתאגיד המבקש;
( )2אישור עורך דין או רואה חשבון בדבר בעלי המניות בתאגיד ,בעלי השליטה בו,
מנהלי התאגיד ומורשי החתימה;
( )3פירוט המוניות שיעמדו לרשות המבקש לפי טופס  2שבתוספת האחת עשרה,
שהיה להן רישיון תקף לנסיעת שירות לפני יום ה' בתמוז התשס"ה ( 12ביולי ,)2005
שמספרן לא יפחת מהקבוע בסעיף 14ח(ב)( )2או (ג) לפקודה ,לפי הענין ,ומסמכים
המעידים על התקשרותו עמן;
( )4הסכמה של נושאי המשרה ובעלי שליטה בתאגיד לכך שהמפקח על התעבורה
יקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביהם לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת
השבים ,התשמ"א;1981-
( )5אישור הרשות המקומית בדבר הגשת בקשה לאישור תחנות מוצא ויעד ושני
מקומות חניה בהם;
( )6אישור רשות מקומית לגבי מקום חניה של  20%ממספר המוניות שפורט לפי
פסקה ( )3בסמוך לתחנת המוצא ,לתחנת היעד או לתחנות המוצא והיעד של קו
השירות המבוקש או אישור על הגשת בקשה לרשות מקומית ,הוכחת בעלות ,הסכם
שכירות ,או הסכם אופציה לבעלות או שכירות לגבי מקום חניה כאמור;
( )7ערבות בנקאית עצמאית בסכום שלא יפחת מהקבוע בסעיף 14ח(ב)( )8לפקודה,
בנוסח שלפי טופס  3לתוספת האחת עשרה ,שתהיה תקפה למשך שנה מיום הגשתה.
(ג) התאגיד המבקש יצרף לבקשתו התחייבויות חתומות בידו בנוסח שלפי טפסים  4ו5-
שבתוספת האחת עשרה ,לקיום תנאי רישיון קו השירות ,ולסימון המוניות שיפעלו בקו בסימני
היכר לפי תנאים שקבע המפקח על התעבורה ברישיון לפי סעיף 14י(ב) לפקודה.

הגשת בקשות במקוון
תק' (מס' )44
תשס"ה4444-

034א* .בקשות כאמור בתקנה  495יכול שיוגשו גם במקוון ,באמצעות רשת האינטרנט או
עמדות מחשב שיעמיד משרד התחבורה לצורך זה ובלבד שבכל מקרה שנדרשת בו חתימה ,תהיה
החתימה חתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית ,התשס"א.2001-

רישיונות בלא הליך
תחרותי
תק' (מס' )4
תשס"ו4444-

רישיון לקו שירות למוניות כאמור בסעיף 14ח לפקודה יינתן –
034ב(* .א)
( )1לכל מבקש שהגיש בקשה לגבי קו שסך כל המוניות המנויות בכל הבקשות
לגביו אינו עולה על המספר המרבי של המוניות שנקבע לאותו קו ברשימת קווי שירות
למוניות ומספר רישיונות ( 3בתקנות אלה – רשימת קווי השירות);
( )2למבקש שהתקיימו בו כל אלה:
(א) היה בעל רישיון שירות לאותו קו שלגביו הגיש את בקשתו ,לפני המועד
הקובע כהגדרתו בסעיף 14ז לפקודה (להלן – רישיון קודם);
(ב) מספר המוניות שפורט בבקשתו אינו עולה על מספר המוניות שהיו מנויות
ברישיון הקודם ואינו נמוך מן המספר המזערי של המוניות שנקבע לאותו קו
ברשימת קווי השירות;
(ג) הוא לא הגיש בקשה לגבי קו שלא היה לו רישיון קודם לגביו (להלן –
בקשה נוספת) ,או אם מספר המוניות שפורט בבקשתו לפי פסקת משנה (ב) נמוך
ממספר המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם ,הוא הגיש בקשה נוספת שבה
פורטה רק יתרת המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם ושלא פורטו בבקשה לפי
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
פסקאות משנה (א) ו(-ב).
(ב) לענין סעיף קטן (א)(" ,)2מבקש" – התאגיד שעל שמו ניתן הרישיון הקודם ולרבות
מי שהוא בעל שליטה בתאגיד כאמור.
החלת הליך תחרותי
תק' (מס' )4
תשס"ו4444-

034ג(* .א)בקשות שלא התקיים בהן האמור בתקנה 495ב(א) ,יחול עליהן הליך תחרותי כאמור
בתקנות אלה.
(ב) המפקח על התעבורה יודיע עד יום י"ב בשבט התשס"ו ( 10בפברואר  )2006על
החלת הליך תחרותי לקו שירות למוניות לכל מי שהגיש בקשה לאותו קו; הודעה כאמור תישלח
למבקשים בדואר רשום לפי הכתובת שצוינה בבקשה.
(ג) בהודעה כאמור בתקנת משנה (ב) יפורטו כל אלה:
( )1המקום והמועד שבו ייערך ההליך התחרותי ,שיהיה בין  14ל 45-יום ממשלוח
ההודעה;
( )2מספר הבקשות שהוגשו לגבי אותו קו ומספר המוניות שפורט בכל אחת מהן.
(ד) הודעה על החלת הליך תחרותי ועל מועד קיומו ,שבשל צו של בית משפט נבצר מן
המפקח על התעבורה לשלוח או לקיים במועדים הקבועים בתקנות משנה (ב) או (ג)( ,)1לפי הענין,
רשאי הוא לשלוח במועד מאוחר מן הקבוע ,ובלבד שיהיה לא יאוחר מ 14-ימים מיום שבוטל צו
בית המשפט.

ההליך התחרותי
תק' (מס' )4
תשס"ו4444-

ההליך התחרותי יתבצע במקוון באמצעות עמדות מחשב שיעמיד משרד
034ד(* .א)
התחבורה לצורך זה.
(ב) ההליכים התחרותיים ייערכו בסדר שבו פורטו הקווים ברשימת קווי השירות.
(ג) מבקש ישתתף בהליך התחרותי באמצעות מורשה חתימה שלו המצוין בבקשתו ,אשר
יזוהה באמצעות תעודת זהות וחתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית,
התשס"א.2001-
(ד) ההליך התחרותי ייערך כלהלן:
( )1כל משתתף בהליך יזין באמצעות עמדת המחשב הצעה לסכום שנתי שישלם
לאוצר המדינה בעד כל מונית שתימנה ברישיון קו השירות למוניות שביקש;
( )2כל משתתף יראה במקוון את דירוג כל ההצעות שהוגשו;
( )3כל משתתף יהיה רשאי לשנות את הצעתו על ידי הזנת הצעה חדשה בדרך
האמורה בפסקה ( ,)1ובלבד שהשינוי יהיה בסכום שהוא בכפולות של מאה שקלים
חדשים לכל מונית כאמור;
( )4ההליך התחרותי יסתיים בתום  3דקות שבהן לא הוזנו הצעות או שינויים בהן;
( )5בתום ההליך התחרותי ,ייקבע מי שהציע את התשלום הגבוה ביותר כזוכה
בהליך התחרותי לגבי אותו קו; זכה מבקש שבבקשתו פורטו מוניות במספר קטן מן
המספר המרבי שנקבע ברשימת קווי השירות ,ייקבעו זוכים נוספים לפי סדר גובה
ההצעות ,עד שייקבעו זוכים שמספר המוניות שפירטו בהצעתם יגיע בסך הכל למספר
המרבי האמור.

מניעת ריכוזיות יתר
תק' (מס' )4
תשס"ו4444-

על אף האמור בתקנה 495ד(ד)( ,)5לא יינתנו יותר מ 350-רישיונות לנסיעת
034ה(* .א)
שירות לגוף אחד; לענין תקנה זו" ,גוף אחד" – תאגיד שהגיש בקשות או שהוא בעל שליטה,
בתאגידים שהגישו בקשות כאמור.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א) ,לא יינתנו רישיונות לנסיעת שירות לגוף אחד
בתחומי המחוזות המפורטים להלן במספר העולה על המצוין לצדם:
( )1ירושלים והדרום – ;100
( )2תל אביב והמרכז – ;220
( )3חיפה והצפון – .200
(ג) זכה גוף אחד בהליכים תחרותיים לקבלת רישיונות לקווי שירות ,שבבקשותיו פורטו
מוניות במספר כולל העולה על המספרים המרביים לפי תקנת משנה (א) או (ב) ,תבוטל זכייתו

תק' (מס' )44
תשס"ו4444-
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
ברישיונות שביקש החל מהבקשה האחרונה ,או שיופחתו מוניות שפורטו בבקשות אלה ,עד
שמספר המוניות שיימנו בכל הרישיונות שבהם זכה בהליכים התחרותיים ,יהיה שווה למספרים
הקבועים בתקנת משנה (א) או (ב) ,לפי הענין; על מספר המוניות המופחת כאמור תחול הסיפה
לתקנה 495ד(ד)( ,)5בשינויים המחויבים.
(ד) האמור בתקנות משנה (א) ו(-ב) יחול גם על בקשות להעברת רישיון לקו שירות
למוניות ורישיון לנסיעת שירות.
מתן רישיונות לאחר
הליך תחרותי
תק' (מס' )4
תשס"ו4444-

034ו* .בכפוף לאמור בתקנה  495ה(ג) ,המפקח על התעבורה ייתן רישיון לקו שירות למוניות
לקווים שהוחל עליהם הליך תחרותי כאמור בתקנה 495ג ,למי שנקבע כזוכה לפי תקנה 495ד.

ערבות לרישיון
לנסיעת שירות
תק' (מס' )4
תשס"ו4444-

034ז* .תאגיד שהמפקח על התעבורה הורה לפי תקנות 495ב או 495ו כי יינתן לו רישיון לקו
שירות למוניות ,לא יקבל את הרישיון אלא אם כן הופקדה בידי המפקח על התעבורה ערבות לפי
סעיף 14ח(ב)(()2ג) לפקודה ,בנוסח שלפי טופס  6לתוספת האחת עשרה.

תנאים ברשיון שירות
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

.034

תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
היתר להעברת רשיון
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
תק' (מס' )4
תשמ"ט4344-

תק' (מס' )4
תשמ"ט4344-
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
חובת רשיון הסעה
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

*הרשות רשאית לקבוע ברשיון שירות תנאים ,ובין השאר בענינים אלה ,כולם או מקצתם:
( )1תחנות מוצא ,ביניים ויעד;
( )2ל וח הזמנים הקובע את תחילת השירות בכל קו ,את סיומו ואת תכיפות הנסיעות
לפי עונות השנה ,ימי השבוע ושעות היממה ,פרסום הלוח והצגתו;
( )3מ שרדים וסידורים לנוחיות הנוסעים ולצורך ביצועו הבטוח והיעיל של השירות
בתחנות השירות;
( )4ס וגי המוניות שיופעלו ומספרן ,סימני היכר שיהיו עליהן ,אופן ציונם ומקומם,
מספר הנוסעים שיוסעו בהן וכן כל אבזר בהן שדורשת הרשות;
( )5סדרי הדפסת כרטיסים ,כרטיסיות ,כרטיסי הנחה ומנוי ,ומכירתם;
( )6השכר בעד הסעת נוסעים והובלת חפציהם ומטענם;
( )7א חריות בעל הרשיון ,נהג המונית וכן כל אדם אחר הפועל מטעם בעל הרשיון
לגבי הנוסעים ,חפציהם ומטענם.
סימן ג' :היתר להעברת רשיון

(* .034א)לא יעביר בעל רשיון שירות את רשיונו לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה ולא יעשה בו
עסקה אחרת ,אלא לפי היתר העברה בכתב מאת הרשות ,ובהתאם לתנאיו.
(ב) ב על רשיון להפעלת מונית המבקש להעבירו ,וכן המבקש היתר כשירות לקבלת רשיון
להפעלת מונית מאחר ,יגישו לרשות בקשה להעברת הרשיון בטופס שקבעה ושניתן להשיגו
במשרדי הרשות.
(ג) (בוטלה).
פרק שלישי :חובות בעל רשיון ונהג מונית

* .034לא יסיע אדם נוסע במו נית ולא יניח בעל מונית לאחר להסיע בה אלא לפי רשיון הסעה
שניתן עליה ובהתאם לתנאיו.

הפעלת זוטובוס
תק' (מס' )4
תשנ"ג4339-

034א* .לא יפעיל אדם זוטובוס אלא אם כן בידו רשיון לנסיעות שירות.

חובות בעל רשיון
שירות
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

(* .033א)ב על רשיון שירות ידאג לפרסום נאות בציבור של לוח זמני נסיעה וכל שינוי בו
שאישרה הרשות וכן שכר ההסעה בקו השירות שאושר.
(ב) בעל רשיון שירות יסמן את המוניות שיפעיל לפי סוג השירות והיעד או כל סימון אחר,
הכל כפי שהורתה הרשות.
(ג) בעל רשיון שירות יחזיק במשרדיו ,במקום נראה לעין ,לוח שכר ההסעה ולוח הזמנים
בקו השירות שיפעיל.
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
(ד) לא יפעיל ב על רשיון שירות שירותי הובלה של חבילות ומכתבים ממשרדו באמצעות
מוניות או רכב מסוג אחר ,אלא אם כן קיבל אישור לכך מאת הרשויות המוסמכות במשרד
התקשורת.
התקנת לוחית זיהוי
תק' (מס' )0
תשמ"ו4344-

.444

תק' (מס' )0
תשנ"ג4339-

*(א)בעל מונית חייב להתקין בתוך המונית –
( )1לוחית קבועה בתוך המונית בחלק העליון של העמוד שבין הדלתות בצד ימין,
ובה יצויין מספר רשיון להפעלת המונית וכן שם בעל המונית באותיות עבריות
ולטיניות; רקע הלוחית יהיה לבן וצבע האותיות והספרות יהיה שחור ,גובה האותיות
והספרות יהיה  10מ"מ לפחות ורוחבן  3מ"מ לפחות;
( )2מיתקן בחלק העליון של העמוד שבין הדלתות בצד שמאל ,אליו יוכנס כרטיס
ובו יצויין שמו של הנוהג במונית באותיות עבריות ולטיניות; רקע הכרטיס ,צבע
האותיות וגודל האותיות בו יהיו כאמור בפסקה (.)1
(ב) לא ינהג אדם מונית אלא אם כן הותקנו בה לוחיות וכרטיס כאמור בתקנת משנה (א).

חובה להסיע
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
תק' (מס' )4
תשמ"ו4344-

(* .444א)ב על מונית או מי שהמונית בשליטתו לא יעשה בה כל שימוש זולת מתן שירות
לציבור ויסיע בה כל נוסע המוכן לשלם את שכר ההסעה.

תק' (מס' )4
תשמ"ו4344-
תק' (מס' )4
תשס"ב4444-
תק' (מס' )4
תשמ"ו4344-

(ב) נהג המונית ,בעל הרשיון וכל מי שפועל מטעמו ,לא יסרב ,בלי סיבה סבירה ,לרבות
חשש לבטחונו ,להסיע נוסע ומטענו.
(ג) לא יסיע נהג המונית בנסיעה מיוחדת נוסע נוסף על מזמין הנסיעה והנלווים אליו,
זולת אם ביקש זאת המזמין.

מספר הנוסעים
בנסיעת שירות
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

* .444לא יסיע נהג המונית יותר ממספר הנוסעים שנקבע ברשיון הרכב ,ואולם רשאי נהג
המונית להסיע שני ילדים ,שטרם מלאו להם חמש שנים ,בנוסף על הנוסעים שמותר להסיע במונית
לפי רשיונה ,ובלבד שלא יסיע יותר מנוסע אחד במושב שליד הנהג.

הסעה בדרך הקצרה
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

(* .449א)ל א יסיע אדם נוסע במונית בנסיעה מיוחדת אלא בדרך הקצרה ביותר האפשרית
בנסיבות אותה שעה ואותה נסיעה ,ולא ישהה בדרך יותר מהזמן הדרוש באותן נסיבות כדי להגיע
למחוז חפצו של הנוסע.
(ב) נ הג מונית שהעלה למוניתו נוסע כדי להסיעו למקום במסלול נסיעה שרצה אותו נוסע,
יסיעו למקום באותו מסלול נסיעה.

התנהגות נהג המונית
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

(* .440א)נ הג מונית יעזור לנוסע ,במידת הצורך ,בהכנסו למונית ובצאתו ממנה ,בהטענת מטענו
ובפריקתו.
(ב) מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א) ,יחולו הוראות תקנות ,419 ,418 ,417 ,416
425 ,425 ,422 ,420א 443 ,441 ,439 ,437 ,436 ,427 ,426 ,ו 444-על נהג מונית ועל כל אדם אחר
העובד בהפעלת שירותי נסיעה במונית ,בשינויים המחוייבים.

אחריות בעל המונית
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

* .444השתמש אדם במונית של א בהתאם להוראות חלק זה ,יראו את בעל המונית כאילו הרשה
את השימוש בה כאמור ,זולת אם הוכיח היפוכו של דבר.

הזמנת בעל מונית
תק' (מס' )4
תשמ"ו4344-

444א* .ה רשות רשאית להזמין בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו להתייצב לפניה ,במקום
ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין הנוגע להפעלתה של המונית ולנסיבות הפעלתה.

חובה להתייצב
תק' (מס' )4
תשמ"ו4344-

בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו ,שהוזמן כאמור ,חייב להתייצב במקום
444ב(* .א)
ובמועד הנקובים בהזמנה אלא אם כן נתן לרשות ,לפני המועד הקבוע ,סיבה סבירה לאי יכולתו
להתייצב.
(ב) לא התייצב בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו ,שהוזמן כאמור בתקנת משנה (א)
ולא נתן לרשות סיבה לאי יכולתו להתייצב ,רשאית הרשות להתלות את תוקף הרשיון עד שיתייצב
במקום ובמועד שקבעה.

התקנת סלי אשפה
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

.444

תק' (מס' )9
תש"ס4444-

*במונית יימצאו בכל עת סלי אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי ,האחד ליד מושב הנהג
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
והשני ליד המושב האחורי.
סימני היכר למונית
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
תק' (מס' )4
תשס"ד4339-

(* .444א)לא יסיע אדם נוסע במונ ית ולא יפעילה אלא אם כן היא מסומנת בסימני היכר כמפורט
בתוספת הרביעית ,או כפי שקבעה רשות הרישוי בהודעה ברשומות.

תק' (מס' )4
תשנ"ד4339-

(ב) סימני ההיכר של המונית ואופן התקנתם מפורטים במפרט הטכני של סימני ההיכר
למוניות המופקד במשרדי המפקח על התעבורה בירושלים ,תל-אביב וחיפה וכל אדם רשאי לעיין
בו בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקבלת קהל.

הארת הקופסה
תק' (מס' )4
תשמ"ו4344-

444א* .נהג מונית הפנו יה להסעה ידליק את האור בקופסה; עלה נוסע למונית יכבה הנהג את
אור הקופסה ולא ידליקו כל עוד לא ירד הנוסע מהמונית.

תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
התנהגות הנוסע
וחובותיו
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
הסעה לפי מונה
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

פרק רביעי :התנהגות הנוסע וחובותיו

* .444הוראות תקנות  464 ,463 ,462 ,461 ,458 ,456 ,455 ,454 ,453 ,452 ,449 ,448 ,447ו-
 466יחולו על נוסע במונית ,בשינויים המחוייבים.
פרק חמישי :מונים

* .443לא יסיע אדם נוסע במונית אלא אם כן הותקן בה מונה והמונה מופעל בה בהתאם
לתקנות אלה.

פרטים שיותקנו
במפתח
תק' (מס' )9
תשס"ו4444-

לא ייצור אדם מפתח ,לא יתקין בו תוכנה ולא ישנה תוכנה שהותקנה בו אלא אם
443א(* .א)
כן הוסמך לכך בידי הרשות.
(ב) במפתח תותקן תוכנה הכוללת ,בין השאר ,פרטים אלה:
( )1שמו ומספר זהותו של נהג המונית שבה מותקן המונה ושלו ניתן המפתח;
( )2שמות המקומות הנקובים במחירון האמור בתקנה (510ב) ומרחקי הנסיעה בק"מ
ביניהם;
( )3פרטים נוספים כפי שתורה הרשות.

הפעלת מונה במפתח
תק' (מס' )9
תשס"ו4444-

443ב* .נוהג במונית שהותקן בה מונה ,יפעיל עם תחילת עבודתו בהסעת נוסעים את המונה
במפתח שתוכנתו בו שמו ומספר זהותו ,ובסיומה ינעל את המונה במפתח ויוציאו מהמונה.

איסור העברת מפתח
תק' (מס' )9
תשס"ו4444-

443ג(* .א) לא יעביר נהג מונית לאחר את המפתח שבו תוכנתו פרטיו בכל דרך מדרכי ההעברה
ולא ירשה לאחר להשתמש בו.
(ב) לא ישתמש נהג מונית במפתח של נהג אחר.

הפעלת מונה
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

(* .444א)ל א יסיע אדם נוסע במונית בנסיעה מיוחדת אלא אם כן מופעל המונה בהתאם
להוראות התוספת הרביעית ,חלק ב'.
(ב) ( )1על אף האמור בתקנת משנה (א) ,על פי דרישת הנוסע ,בנסיעה מיוחדת ממקום
למקום מהמקומות המפורטים בחלק ב' בתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) ,התשס"ה ,2004-ובכל צו אחר שיבוא במקומו,
יפעיל הנהג את המונה רק כדי להפיק את מחיר אותה נסיעה מהמחירון וחשבונית
שתומצא לנוסע בתום הנסיעה; המקומות ומחירי הנסיעה יפורטו במחירון שיותקן
במונה (להלן בפרק זה – המחירון); לא יגבה הנהג בעד הנסיעה שכר הסעה העולה
על מחיר הנסיעה שנקבע במחירון.
( )2רשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם
בכתב לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה:
(א) ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות
הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור (בתקנת
משנה זו – התאגיד);
(ב) למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות;
(ג) תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת;

תק' (מס' )0
תשס"ג4449-
תק' (מס' )9
תשס"ו4444-

תק' (מס' )4
תשס"ד4440-
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
(ד) המונה הופעל במצב "נסיעה לפי הסכם" ,בהתאם להוראות התוספת
הרביעית;
(ה) בע ת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד
לנהג ,לפי הטופס שבחלק ג' בתוספת הרביעית ,כי הנסיעה מבוצעת במסגרת
ההסכם.
(ג) לא יופעל מונה בנסיעת שירות.

תק' תשמ"ז4344-
הצגת מונה במונית
פנויה
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

* .444במ ונית הפנויה להסעת נוסעים בנסיעה מיוחדת ,יציג הנהג את המונה במצב "פנוי"
כשהוא מואר.

שכר הסעה לפי מונה
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

.444

תק' תשמ"ז4344-
תק' (מס' )4
תשס"ד4440-
תק' תשמ"ז4344-

*לא ידרוש אדם ולא יגבה ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות –
( )1שכר הסעה או שכר המתנה יותר מכפי שיראה המונה בסיום הנסיעה;
( )2בנסיעה שבה לפי דרישת הנוסע לא הופעל מונה  -שכר הסעה יותר מכפי שנקבע
במחירון לאותה נסיעה;
(2א) בנסיעה לפי הסכם כאמור בתקנה (510ב)( – )2שכר הסעה העולה על הקבוע
בהסכם;
( )3כל תשלום אחר שאיננו קבוע בשכר ההסעה.

כיוונון המונה לאחר
החלפת אבזרים ברכב
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

(* .449א)ה וחלף צמיג מהצמיגים שעל גלגלי הסרן המחובר למונה בצמיג מסוג ,בגודל,
מתוצרת או בעל מספר רבדים אחר ,או בצמיג שחודש ,או הוחלף חלק או אבזר בתיבת ההילוכים
או בסרן האחורי ,בחלקים או באבזרים בגודל או מידה אחרים ,חייבים בעל המונית והנהג ,תוך
ארבעים ושמונה שעות מזמן ההחלפה ,להבטיח את כיוונון המונה על ידי נותן שירות מוסמך ,לשם
התאמתו לגודל הצמיגים ,החלקים או האבזרים שהוחלפו.
(ב) בחישוב התקופה של ארבעים ושמונה שעות לפי תקנת משנה (א) ,לא יובאו בחשבון
ימי מנוחה ומועדים שנקבעו על פי דין.
(ג) ר ישום השינוי בצמיגים ,בחלקים או באבזרים שהוחלפו כאמור בתקנת משנה (א),
יבוצע בהתאם להוראות הרשות.

הצגת הוראות במונית
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

* .440בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו יציגו במונית כל הוראות ,לוח ,תדריך ,שכר הסעה
או חומר אחר כפי שהורתה הרשות ובמקום שהורתה.

הסרת מונה
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
תק' (מס' )4
תשס"ד4440-

(* .444א)מונית שאין עליה רשיון הסעה בר-תוקף ושבעליה הפסיק את השימוש בה והודיע על
כך לרשות הרישוי כאמור בתקנה  ,290או שהותקן והורכב בה מונה שלא מן הסוג המותר
לשימוש ,חייב ב על המונית ,או מי שהמונית בשליטתו ,להתייצב אצל נותן שירות מוסמך לשם
הסרתו.
(ב) ח וייב בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו בהסרת מונה לפי תקנת משנה (א) ,ולא
הסירו ,יראו את המונה כאילו הותקן והורכב במונית בניגוד להוראות פרק זה.

תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
הסעה מנמל התעופה
בן-גוריון
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

תק' (מס' )0
תשמ"ו4344-

פרק ששי :הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון

(* .444א)בתקנה זו –
"הכללים"  -כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון),
התשמ"ג;1983-
"הנמל"  -נמל התעופה בן-גוריון;
"נסיעה מיוחדת" ו"נסיעת שירות"  -כמשמעותם בכללים.
(ב) לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע מהנמל נוסעים במונית בנסיעת שירות או
בנסיעה מיוחדת אלא לפי רשיון שנתנה לו הרשות ובהתאם לתנאיו וכן בהתאם לכללים ולתנאי
ההיתר או האישור שניתנו לו לפי הכללים.
(ג) ל א יעמיד אדם ,לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב אלא בהתאם
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לכללים.
איסור שידול נוסעים
לנסוע במונית
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
תק' (מס' )9
תש"ן4334-
הגדרות
תק' (מס' )9
תש"ן4334-

* .444לא ישדל אדם נוסע לנסוע במונית מהנמל או להוביל את מטענו בכל דרך שהיא ,לרבות
על ידי קריאה ,עשיית סימן וכיוצא באלה.
פרק שביעי :מתן רשיון להפעלת מונית

.444

*בפרק זה –

תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-

"המועד הקובע"  -יום ז' בתשרי התשנ"ח ( 8באוקטובר ;)1997
"נכה"  -נכה כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב],
או בן משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
(תגמולים ושיקום) ,התש"י;1950-
"ועדת המוניות"  -כמשמעותה בסעיף 14א לפקודה.

מועד להגשת בקשות
תק' (מס' )9
תש"ן4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-

* .443המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית מהרשיונות שהוקצו במכסה לשנת ( 1997בפרק זה -
המבקש) ,או נכה המבק ש לקבל רשיון להפעלת מונית מתוך חלק המכסה שהוקצה לנכים בהודעה
בדבר קביעת מכסה שנתית של רשיונות (בפרק זה  -מבקש נכה) ,רשאי להגיש בקשה על כך (בפרק
זה  -בקשה) ,החל ביום י"ד באלול התשנ"ז ( 16בספטמבר  )1997ולא יאוחר מהמועד הקובע.

מספר הבקשות
תק' (מס' )9
תש"ן4334-

.444

סדרי הגשת בקשות
תק' (מס' )9
תש"ן4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-

(* .444א)ה מבקש יגיש את הבקשה למפקח על התעבורה בירושלים באמצעות בנק הדואר;
מבקש נכה יגיש את בקשתו לאגף השיקום במשרד הבטחון.
(ב) הבקשה תהא בטו פס שקבע המפקח על התעבורה שניתן להשיגו במשרדיו בירושלים,
בתל-אביב ובחיפה או באגף השיקום במשרד הבטחון ,לפי הענין.
(ג) נתקבלה בקשה בבנק הדואר ,יטביע עליה עובד הבנק את חותמת הבנק בציון
התאריך שבו קיבל את הבקשה ויראו אותו כתאריך הגשתה; עובד בנק הדואר ימסור למבקש
אישור על הגשת הבקשה.

העברת בקשות
תק' (מס' )9
תש"ן4334-

* .444בנ ק הדואר ואגף השיקום במשרד הבטחון ,יעבירו למפקח על התעבורה את הבקשות
שנתקבלו אצלם סמוך לאחר קבלתם.

דיון בבקשות
תק' (מס' )9
תש"ן4334-

(* .449א)ועדת המוניות לא תדון בבקשה שנתקבלה לאחר המועד הקובע ,אם לא נתקיים בה
האמור בתקנות  520ו.521-
(ב) אחרי קבלת הבקשה לא יתקבלו כ ל מסמכים וראיות נוספים אלא בהסכמת ועדת
המוניות או לפי דרישתה.

מתן רשיון
תק' (מס' )9
תש"ן4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-

(* .440א)אישרה ועדת המוניות בקשה לפי סעיף 14ד(ג) או (ה) לפקודה ,יוציא המפקח על
התעבורה למבקש רשיון להפעל ת מונית ,לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום המחצית
השניה של האגרה.
(ב) אישרה ועדת המו ניות בקשה של מבקש נכה ,יוציא לו המפקח על התעבורה רשיון
להפעלת מונית ,לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום מלוא האגרה.

דיון חוזר בועדת
המוניות
תק' (מס' )9
תש"ן4334-

* .444הו בא לידיעת ועדת המוניות כי אישרה או דחתה בקשה בהסתמך על נתונים שהוגשו לה
בטעות או במרמה ,רשאית הועדה לדון מחדש בענין ולאחר שתשמע את טענות המבקש ,לשנות
את החלטתה.

אגרות
תק' (מס' )9
תש"ן4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-

* .444אגרה בעד הגשת בקשה לרשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ג(ד) לפקודה ,אגרה בעד
מתן רשיון להפעלת מונית ואגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ה
לפקודה ,תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה.

תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-

*(א)רשאי להגיש בקשה רק מי שמלאו לו שמונה עשרה שנים במועד הקובע.
(ב) מי שרשאי להגיש בקשה יגיש בקשה אחת בשמו בלבד.
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.444

*(בוטלה).

תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ח4334-
הגשת בקשה
תק' (מס' )4
תשנ"ח4334-

* .444המ בקש לקבל רשיון להפעלת מונית רשאי להגיש בקשה על כך (להלן  -בקשה) למפקח
על התעבורה (להלן  -המפקח) במשרדו בירושלים.

בקשה מאת נהג מונית
כעיסוק עיקרי
תק' (מס' )4
תשנ"ח4334-
תק' (מס' )9
תשס"ב4444-

* .443מי שהוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ונהג בישראל במונית כעיסוק עיקרי במשך
שש ש נים לפחות שקדמו למועד הגשת הבקשה ,ולא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית מהמפקח,
למעט רשיון שהועבר אליו על פי היתר לפי סעיף 14ד לפקודה ,רשאי להגיש בקשה אחת בשמו
בלבד; לענין פרק זה" ,עיסוק עיקרי"  -כמשמעותו בסעיף 14ה(א)( )1לפקודה.

בקשה בטופס
תק' (מס' )4
תשנ"ח4334-

* .494בק שה תוגש בתצהיר לפי טופס שהורה עליו המפקח ושניתן להשיגו במשרדי המפקח
בירושלים ,בתל-אביב ובחיפה.

מסמכים
תק' (מס' )4
תשנ"ח4334-

.494

*(א)מבקש יצרף לבקשה את המסמכים הבאים לאימותה:
( )1אישור מאת משרד הפנים שהוא תושב ישראל;
( )2הסכמה לכך שועדת המוניות תקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביו
לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א;1981 -
( )3אישור על תשלום אגרה לפי סעיף 14ב(ג) לפקודה.
(ב) מילא המבקש אחר האמור בתקנה  ,529יצרף לבקשתו גם את כל אלה:
( )1אישור מאת רשות הרישוי כי הוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ומועד
הוצאת הרשיון;
( )2אישור מאת פקי ד השומה שהמבקש הגיש לו דוחות שנתיים לפי פקודת מס
הכנסה לגבי תקופת עיסוקו בנהיגת מונית שבהם הצהיר כי עיקר עיסוקו בתקופה
האמורה היה בנהיגת מונית;
( )3תצהיר כי עיקר עיסוקו ב 6-השנים שקדמו להגשת הבקשה היה בנהיגת מונית
וכי הוא לא ק יבל מעולם רשיון להפעלת מונית מאת המפקח ,למעט רשיון שהועבר
אליו על פי היתר לפי סעיף 14ד לפקודה;
( )4אישור מאת המוסד לביטוח לאומי כי המבקש רשום אצלם כנהג מונית;
( )5א ישור מאת רשויות מס ערך מוסף כי המבקש הוא עוסק מורשה לפי חוק מס
ערך מוסף ,תשל"ו;1976-
( )6מ בקש שעיסוקו העיקרי כולל עבודה בפועל בנהיגת מונית בחוץ לארץ יצרף
לבקשתו גם מסמכים אלה:
(א) רישיון נהיגה במונית שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינה שבה
הוצא הרישיון;
(ב) תצהיר בדבר עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ;
(ג) אישורים על עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ;
(ד) כל אישור אחר שידרוש יושב ראש ועדת המוניות.

דיון בבקשה
תק' (מס' )4
תשנ"ח4334-

.494

*(א)ועדת המוניות לא תדון בבקשה שלא הוגשה כאמור בתקנות  530ו.531-
(ב) לא יתקבלו מסמכים נוספים לאחר קבלת בקשה אלא בהסכמת ועדת המוניות.

מתן רשיון
תק' (מס' )4
תשנ"ח4334-

* .499החליטה ועדת המוניות כי מתקיימים במבקש כל תנאי הכשירות לקבלת רשיון להפעלת
מונית ,יוציא המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית לאחר שהמבקש המציא אישור על
תשלום האגרה לפי סעיף 14ה(א) לפקודה.

תק' (מס' )4
תשס"ג4444-

חלק ז' :שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

פרק שמיני :מתן רשיון להפעלת מונית

תק' (מס' )9
תשס"ב4444-

תק' (מס' )4
תשס"ד4440-

חיוב בנקודות
תק' (מס' )4
תשס"ג4444-

.400

*הורשע בעל רישיון נהיגה (להלן בחלק זה – נהג) בעבירה מן העבירות המפורטות
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
בתוספת השישית ,יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע.
ניהול מרשם עבירות
תק' (מס' )4
תשס"ג4444-

(* .404א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב ,מרשם של הרשעות בעבירות
תעבורה (להלן – מרשם עבירות).
(ב) רשות הרישוי תרשום במרשם העבירות נקודות שבהן חויב נהג לפי תקנה .544
(ג) ערער נהג על הרשעתו וזוכה ,תמחוק רשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה עבירה
שנרשמה במרשם העבירות.
(ד) שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום
הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.

רישום נקודות לענין
כתב אישום אחד
תק' (מס' )4
תשס"ג4444-

(* .404א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד ,יירשמו לו במרשם העבירות
הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.
(ב) ערער הנהג על הרשעתו והודע על כך לרשות הרישוי ,לא תביא רשות הרישוי בחשבון
את הנקודות על העבירה האמורה עד למתן פסק דין סופי.

סיכום נקודות
וצבירתן
תק' (מס' )4
תשס"ג4444-

(* .404א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם
שנרשמות לו נקודות חדשות.
(ב) נקודות שחויב בהן נהג לפי תקנה  ,544יעמדו בתוקפן במשך שנתיים מיום ביצוע
העבירה (להלן – תקופת הצבירה) ,ומועד רישומן לא יובא בחשבון לענין חישוב תקופת הצבירה.
(ג) הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה  22נקודות או יותר ,תוארך תקופת הצבירה
שלו בשנתיים ,ותעמוד על  4שנים.
(ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו(-ג) ,הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה
הקבועה בהן ,לפי הענין ,שתים עשרה נקודות או יותר ,הן יעמדו בתוקפן כל עוד הוא לא ביצע את
אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנות  549או .551

אמצעי תיקון
תק' (מס' )4
תשס"ג4444-

.404

הטלת אמצעי תיקון
תק' (מס' )4
תשס"ג4444-

(* .403א)נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה  12נקודות ועד  22נקודות יוזמן לקבלת הדרכה
בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ועמוד בהצלחה במבחן.
(ב) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה  24נקודות ועד  34נקודות יוזמן לקבלת הדרכה
בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
(ג) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה  36נקודות או יותר ,ייפסל מהחזיק ברישיון
נהיגה למשך  3חודשים ,ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית ,לפי תקנה .205
(ד) נהג ,אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת ,בתוך לא יותר
מ 6-שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג) 36 ,נקודות או יותר ,ייפסל רישיונו ל9-
חודשים ויחודש בתום התקו פה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי
לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות  202עד .210

הודעות לנהג
תק' (מס' )4
תשס"ג4444-

(* .444א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה  ,549תודיע לו על כך
רשות הרישוי ותפנה אותו לביצועם; ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום זמן סביר מראש ,לפי
הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה.
(ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה (549א) ו(-ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א),
יראו אותה כמסורה לנהג בתום  15ימים מיום משלוחה ,זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה

תק' (מס' )4
תשס"ז4444-

*אמצעי התיקון כאמור בתקנה (547ד) הם אלה ,כולם או מקצתם:
( )1קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם;
( )2מבחן עיוני בנהיגה;
( )3מבחן מעשי בנהיגה;
( )4פסילתו של נהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות
הרישוי;
( )5בדיקות רפואיות.
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.
ביצוע אמצעי תיקון
תק' (מס' )4
תשס"ג4444-

(* .444א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה  549במקום
ובמועד שקבעה ,אלא אם כן נתן לרשות הרישוי ,בהודעה מראש ,סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם
כאמור.
(א )1נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה (549א) או (ב) ונעדר מעל  20%משעות
הלימוד בקורס ,או נכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו ,יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי
התיקון.
(ב) נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה (549ג) או (ד) ,רשאי לפנות בכתב לרשות
הרישוי בתוך  30ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה  550בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה
נהג כאמור – יידחה ביצוע אמצעי התיקון ב 45-ימים ,שבמהלכם יישמעו טענותיו של הנהג.
(ג) בתום  45ימים או לאחר שמיעת טענות הנהג ,לפי המוקדם ,תיתן רשות הרישוי את
החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג.
(ד) על אף האמור בתקנה  ,549רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים ,מטעמים מיוחדים
שתרשום בהחלטתה ,להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי התיקון שנקבע בתקנה זו או
להוסיף עליהם; החליטה הרשות להוסיף אמצעי תיקון ,יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו(-ג) על
ההחלטה האמורה.
(ה) חלפה שנה מיום שהודע לנהג לפי תקנה  550על אמצעי התיקון או מיום שהודעה לו
החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד) ,לפי המאוחר ,והנהג לא ביצעם ,רשאית רשות
הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה (550א) והוראות
תקנה ( 550ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור ,יפקיד את רישיונו בידי רשות
הרישוי בתוך  10ימים מיום שהומצאה לו ההודעה.

תק' (מס' )9
תש"ם4344-
רישום תנאים ברשיון
תק' (מס' )9
תש"ם4344-

חלק ח' :המצאת רשיונות לאחר פסילה

תק' תשס"ו4444-

(* .449א)בעל רשיון נהיגה שנמסרה לו החלטה של רשות הרישוי על התנאת תנאים ברשיונו
לפי סעיף  53לפקודה ,ימציא את רשיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום המסירה או תוך
תקופה אחרת שקבעה רשות הרישוי בהחלטתה.
(ב) ר שות הרישוי תחזיר את הרשיון לבעליו אחרי שרשמו בו את התנאים שקבעה
בהחלטתה.

פסילת רשיון או
התלייתו על-ידי
רשות הרישוי
תק' (מס' )9
תש"ם4344-
תק' (מס' )4
תשמ"א4344-

(* .440א)ב על רשיון נהיגה שנמסרה לו החלטה על פסילתו מהחזיק ברשיונו או על התליית
רשיונו לפי סעיפים  52 ,51או  56ו69-א לפקודה ,ימציא את רשיונו לרשות הרישוי תוך שבעה
ימים מיום המסירה או תוך תקופה קצרה מזו שקבעה הרשות בהחלטתה ,והרשיון לא יוחזר לבעלו
אלא לאחר תום התקופה ובתנאים שקבעה רשות הרישוי.
(ב) ע רער בעל הרשיון על החלטתה של רשות הרישוי תפעל רשות הרשוי לפי פסק הדין
של בית משפט לערעורים באותו ענין.

פסילה על פי צו קצין
משטרה
תק' (מס' )9
תש"ם4344-

(* .444א)נפסל בעל רשיון נהיגה מהחזיק ברשיונו בצו של קצין משטרה לפי סעיף  47לפקודה,
ימציא בעל הרשיון את רשיונו ,מיד לאח ר מסירת הצו לידיו ,לקצין המשטרה שחתם על הצו או
לשוטר שמסר אותו לידיו.
(ב) קצין המשטרה יודיע לרשות הרישוי על הפסילה ועל תקופת הפסילה.
(ג) קצין משטרה יחזיר את רשיון הנהיגה שנפסל כאמור לבעלו לאחר תום התקופה
שנקבעה בצו או במועד שקבע בית המשפט אם בוטלה הפסילה לפי סעיפים  48או  49לפקודה.

פסילה על ידי
בית המשפט
תק' (מס' )9
תש"ם4344-
תק' תשמ"ז4344-

(* .444א)נ פסל בעל רשיון נהיגה על ידי בית משפט מהחזיק ברשיונו ,ימציא בעל הרשיון את
רשיון הנהיגה שלו לאותו בית המשפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה; אם
שוכנע בית המשפט שהרשיון אינו בידי בעלו אותה שעה ימציאו בעל הרשיון ,תוך התקופה שקבע
בית המשפט ,לאחר שניתנה ערבות להמצאת הרשיון ובתנאים שקבע בית המשפט.
(ב ) מזכיר בית המשפט שהומצא לו רישיון נהיגה שבעליו נפסל מחזיק בו ,יודיע לרשות
הרישוי פרטים על הפסילה או על עונש המאסר שהוטל ,ואת מספר התיק של בית המשפט.

תק' (מס' )0
תשס"ג4449-
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המאגר המשפטי הישראלי

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
(ג) ב יטל או שינה בית המשפט את ההרשעה ,הפסילה או העונש האחר שהוטלו על בעל
רשיון נהיגה ,יודיע מזכיר בית המשפט לרשות הרישוי על השינוי או על הביטול.
רשיון שפקע תוקפו
או שאבד
תק' (מס' )9
תש"ם4344-
תק' (מס' )0
תשס"ג4449-

תק' (מס' )0
תשס"ג4449-
משלוח הודעות
לרשות הרישוי
תק' (מס' )9
תש"ם4344-

(* .444א)ה ודע לבעל הרשיון על פסילת רשיונו או על התלייתו על ידי בית המשפט או לפי צו
של קצין משטרה או לפי החלטה של רשות הרישוי ,לפי הענין ,ימציא את רשיונו כאמור בחלק זה
אף אם רשיונו אינו בר-תוקף אותה שעה.
(ב) הוכח על פי תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש] ,תשל"א ,1971-למזכיר של בית
המשפט שהרשיע בעל רשיון נהיגה ,או לקצין משטרה או לרשות הרישוי ,לפי הענין ,כי רשיונו של
בעל רשיון נה יגה שנפסל כאמור בחלק זה אבד ואין בידו כל עותק של הרשיון ,יתחיל מירוץ
תקופת הפסילה מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה.
(ג) מצא בעל הרשי ון את הרשיון שאבד ימציאו מיד לבית המשפט ,לקצין משטרה או
לרשות הרישוי שהחליטה על הפסילה.
(ד) (בוטלה).
* .444הו דעות שנשלחות לפי הלק זה על ידי בית משפט או על ידי קצין משטרה לרשות הרישוי
יכול שייעשו בדרך של מידע הניתן באמצעי איחסון מגנטי.
חלק ט' :תנועה בין-לאומית

הגדרות

תק' (מס' )4
תשמ"ט4343-
תק' (מס' )4
תשל"ח4344-
תק' תשל"ט4344-
תק' (מס' )4
תשמ"ג4349-
תק' (מס' )4
תשס"ב4444-

תק' (מס' )4
תשמ"ב4344-

תק' (מס' )4
תשס"ב4444-
סמכויות האגודה
מתן תעודה ,אישור או
רשיון נהיגה
בין-לאומי
תק' (מס' )0
תשל"א4344-
תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
תק' (מס' )4
תשס"ב4444-

* .444בחלק זה –
"האמנה"  -האמנה בדבר תנועה בדרכים;
"אגודה"  -תאגיד שהשר הסמיכו בהודעה ברשומות לענין חלק זה;
"תעודה"  -תעודת רישום רכב שניתנה בהתאם לאמנה ,או תרגום אותה תעודה;
"אישור"  -אישור שייערך בטופס שנקבע ע ל ידי רשות הרישוי ושאפשר להשיגו במשרד
האגודה;
"רשיון נהיגה בין-לאומי"  -רשיון נהיגה שניתן בהתאם לנספח  7לאמנה;
"רשיון נהיגה לאומי"  -רשיון נהיגה בר-תוקף שניתן בארץ המוצא;
"רישיון נהיגה זר" – רישיון נהיגה בין-לאומי או רישיון נהיגה לאומי שניתן במדינת חוץ;
"תווית-מסים"  -תעודה שניתנה –
( )1ע ל ידי מנהל המכס והבלו או מי שהוסמך על ידיו בדבר תשלום מכס או מס
קניה ,או פטור מהם;
( )2על ידי רשות הרישוי  -בדבר תשלום אגרות;
"רכב פרטי"  -רכב נוסעים פרטי ,רכב דו-שימושי ואופנוע;
"ארץ מוצא"  -ארץ שנהג או בעל רכב הוא תושבה או ארץ בה ניתן רשיון נהיגה לאומי או
תעודה או ארץ בה נרשם הרכב ,הכל לפי הענין;
"אזור" ( -נמחקה).

.449
* .440הרוצה ברשיון נהיגה בין-לאומי ,או באישור או בתעודת רישום ,יגיש בקשה לאגודה
*האגודה רשאית לתת רשיון נהיגה בין-לאומי ,אישור או תעודה.

והיא תתן –
( )1רשיון נהיגה בין-לאומי או אישור בהתאם לסוג רשיון נהיגה בר-תוקף שניתן
לפי הפקודה; לענין פסקה זו יראו רשיון נהיגה שניתן מאת רשות הרישוי באזור
כאמור בתקנה 578א כרשיון שניתן לפי הפקודה.
( )2תעודה ,לאחר שהוכח לה –
(א) שהרכב רשום לפי הפקודה;
(ב) ש מותקנים עליו מספר הרישום וכן סימן האבחנה של ישראל בהתאם
לאמנה;
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המאגר המשפטי הישראלי

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
(ג) שיש עליו רשיון רכב בר-תוקף.
תוקף רשיון בין-לאומי
ותעודה
תק' תשכ"א4344-

* .444תקופת תקפם של רשיון נהיגה בין-לאומי או של תעודה יהיה לתקופה שלא תעלה על
שנה אחת.

תק' (מס' )9
תש"ס4444-
רישיון נהיגה זר
תק' (מס' )4
תשס"ב4444-

.444
* .444מי שאינו תושב ישראל ואינו תושב אזור כהגדרתו בתקנה  578ובידו רישיון נהיגה זר בר

תק' (מס' )9
תשס"ה4444-

תק' (מס' )9
תשס"ה4444-

*(בוטלה).

תוקף ,יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה המקבילה לדרגת רישיון הנהיגה
שלו ,אם נתקיימו בו כל אלה:
( )1תנאי הגיל האמורים בתקנות  188עד ;190
( )2אם הוא נוהג רכב כאמור –
(א) בתקנות  176עד  – 181שהותו בישראל ,מיום כניסתו האחרונה ,אינה עולה
באופן מצטבר על שנה ,אלא אם כן הוא יצא מישראל במשך תקופה זו ליותרמשלושה
חודשים ,באופן מצטבר;
(ב) בתקנות  182עד  – 185שהותו בישראל ,מיום כניסתו האחרונה ,אינה עולה
באופן מצטבר על שלושה חודשים אלא אם כן הוא יצא מחוץ לישראל בתקופה זו
ליותר מ 30-ימים באופן מצטבר.

רישיון נהיגה לעולה
ולתושב חוזר
תק' (מס' )4
תשס"ב4444-

444א * .עולה חדש ,אזרח ישראל או תושב ישראל הרשאי לשבת בישראל ישיבת קבע ,אשר
שהה מחוץ לישראל במשך תקופה של שנה רצופה אחת לפחות לפני יום כניסתו האחרונה
לישראל ,רשאי לנהוג ברישיון נהיגה זר ,ברכב המתאים לדרגת רישיונו ,במשך תקופה של שנה
מיום כניסתו לישראל ובלבד שנתקיימו בו תנאי הגיל האמורים בתקנות  188עד .190

נהיגה ברכב שאינו
רשום בארץ
תק' (מס' )4
תשמ"ב4344-

* .444לא ינהג אדם רכב הרשום בארץ מוצאו ושאינו רשום לפי הפקודה אלא אם פוטר מחובת
רישום ורשיון רכב לפי הוראות חלק זה ,ואם נתקיימו כל אלה:
( )1ברשותו תעודה לגבי אותו רכב וכן תווית מסים;
( )2בעלו או מי ש על שמו ניתנה תווית המסים או בן זוגו נוהגים ברכב או נמצאים
בתוכו ,זולת אם הוכח כי קיים צידוק סביר להעדרם או אם הנסיעה היא לשם תיקון
הרכב;
( )3נתמלאו הוראות פקודת הביטוח.

תק' (מס' )4
תשס"ב4444-
הצגת מסמכים

444א(* .בוטלה).

סימני אבחנה ומספרי
רישום

סימן אבחנה בהתאם
לאמנה
פטור לרכב פרטי
מחובת רישום ורשיון
רכב
תק' (מס' )4
תשמ"ב4344-

פטור לאוטובוס
ולרכב מסחרי מחובת
רישום ורשיון רכב
תק' (מס' )4
תשמ"ב4344-

* .443נוהג רכב כאמור בתקנה  568יציג את הרשיון ,התעודה ותווית-המסים לכל שוטר לפי
דרישתו ,או לאדם שהוסמך לכך על ידי המפקח על התעבורה.
* .444נו הג רכב הרשום בארץ מוצאו ואינו רשום לפי הפקודה יציג לפחות מאחורי הרכב  -על
גבי הרכב עצמו או על גבי לוחית –
( )1סימן אבחנה של ארץ מוצאו של הרכב בצורה שנקבעה בנספח  4לאמנה;
( )2מספר הרישום של הרכב כפי שנקבע בארץ מוצאו  -ואם הרכב גורר אחריו גרור
 סימן האבחנה ומספר הרישום גם מאחורי הגרור.* .444לא ינהג אדם רכב הנושא סימן אבחנה בהתאם לאמנה אלא אם הוצג הסימן בהתאם
להוראות תקנה  ,570ובלבד שמותר לנהוג בכל עת רכב הנושא את סימן האבחנה של ישראל.
* .444רכב פרטי הרשום בארץ מוצאו פטור מחובת רישום ורשיון רכב לפי סעיף  2לפקודה ,תוך
שנה מיום כניסתו לישראל ,אם הרכב נמצא באופן זמני בארץ ועומד לרשותו של אדם שהוא תושב
קבוע בחוץ לארץ.
לע נין תקנה זו ,מי שנעדר מהארץ במשך שנה רצופה לפחות והוא נמצא בארץ באופן זמני
ייחשב תושב קבוע בחוץ לארץ.

.449

*רכ ב מסחרי או אוטובוס יהיו פטורים מחובת רישום ורשיון רכב לפי סעיף  2לפקודה ,אם
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המאגר המשפטי הישראלי

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
נתקיימו כל אלה:
( )1ה רכב נכנס לישראל על פי הסכם בין מדינת ישראל לבין ארץ מוצאו ,לגבי
הובלת טובין או הסעת נוסעים בין שתי הארצות האמורות;
( )2הרכב נמצא בתחום מדינת ישראל לתקופה שלא תעלה על  60ימים.
תק' (מס' )4
תשס"ב4444-
אגרות לרכב פרטי
תק' (מס' )4
תשמ"ב4344-

.440
* .444בעד כניסתו של רכב פרטי לישראל ושהותו בה כאמור בתקנה  572תשולם אגרה כלהלן;
*(בוטלה).

( )1ב עד התקופה הראשונה של שישה חדשים מיום כניסתו לישראל  -פטור
מתשלום אגרה;
( )2ב עד כל תקופה של שלושה חדשים או חלק ממנה ,שתבוא לאחר התקופה
האמורה בפסקה ( ,)1שבה נשאר הרכב בישראל ,תשולם אגרה בשיעור של רבע
מאגרת הרשיון השנתית הקבועה בתוספת הראשונה לרכב מאותו סוג.

רישום רכב פרטי
תק' (מס' )4
תשמ"ב4344-

* .444נש אר רכב פרטי בישראל לאחר שעברה שנה מיום כניסתו לישראל ,יירשם הרכב בהתאם
לפקודה אלא אם התירה רשות הרישוי הפעלתו ללא רישום כאמור בתנאים או ללא תנאים ,ובלבד
שתשולם לגביו האגרה כאמור בתקנה .575

אגרות לרכב מסחרי
ואוטובוס
תק' (מס' )4
תשמ"ב4344-

* .444בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה כאמור בתקנה  573תשולם
אגרה כמפורט בתוספת הראשונה.

תק' (מס' )4
תשס"ב4444-
הגדרות
תק' (מס' )4
תשס"ב4444-
תק' (מס' )44
תשס"ח4444-

רישיון נהיגה
לתושב אזור
תק' (מס' )4
תשס"ב4444-
נהיגת רכב שאינו
רשום באזור
תק' (מס' )44
תשס"ח4444-

פטור מחובת
רישיון רכב
תק' (מס' )4
תשס"ב4444-

הצגת מסמכים
תק' (מס' )4
תשס"ב4444-
תק' תשל"ב4344-
הגדרות
תק' (מס' )4
תשנ"א4334-

חלק ט' :4תנועה מהאזור

* .444בחלק זה –
"אזור" – כל אחד מאלה :יהודה והשומרון ורצועת עזה;
"הסכם הביניים" – הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה;
"תושב אזור" – מי ש הוא תושב האזור ואינו רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם
האוכלוסין ,התשכ"ה.1965-
444א * .תושב אזור שבידו רישיון נהיגה בר תוקף שניתן באזור לפי סעיף  38לתוספת  1בנספח
 iiiלהסכם הביניים ,יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה מקבילה לדרגת רישיון
הנהיגה שלו אם נתקיימו בו תנאי הגיל האמורים בתקנות  188עד .190
444ב .לא ינהג תושב אזור רכב שאינו רשום באזור אלא אם כן –
( )1אם הוא תושב יהודה והשומרון – יש בידו היתר לכך מאת מפקד כוחות צה"ל באזור
יהודה והשומרון או מי שהוא הסמיך לכך;
( )2אם הוא תושב רצועת עזה – יש בידו היתר לכך מאת שר התחבורה והבטיחות בדרכים
או מי שהוא הסמיך לכך.
444ג* .רכב הרשום באזור לפי סעיף  38לתוספת  1בנספח  iiiלהסכם הביניים ,פטור מחובת
רישום רכב ומחובת רישיון רכב לפי סעיף  2לפקודה ,ובלבד שיש לו רישיון רכב תקף שניתן לו
באזור ומותקנות ברכב שתי לוחיות המציגות את מספר הרישום של הרכב כפי שנקבע באזור ואם
הרכב גורר אחריו גרור – גם לוחית המציגה את מספר הרישום של הרכב מאחורי הגרור.
444ד* .הוראות תקנה  569יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על נהיגת רכב לפי חלק זה.
חלק י' :סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים

.443

*בחלק זה –
"מפעל" כל אחד מאלה:
( )1מ יזם ,עסק ,תאגיד או מוסד ,שרשומים על שמו ,או שהוא מפעיל או מנהל ,כלי
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המאגר המשפטי הישראלי

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
רכב מסוג כמפורט להלן בטור א' במספר שאינו פחות מהנקוב לצדו בטור ב':
טור א'

(א) רכב נוסעים פרטי ,רכב עבודה
או רכב מסחרי שמשקלו הכולל
40
המותר עד  3,500ק"ג
(ב) אוטובוס ,מונית ,או רכב מסחרי
שמשקלו הכולל המותר עולה על
20
 3,500ק"ג
(ג) חלקם מהסוג שבפסקה (א) וחלקם
;20
מהסוג שבפסקה (ב) או סוג אחר
(( )2א) " משרד הובלה" כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי
הובלה ושירותי גרורים) ,תשל"ט–;1978
(ב) " משרד להסעות" כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת
סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,תשמ"ה–;1985
(ג) רשות מקומית שבבעלותה אוטובוס.

תק' (מס' )9
תשס"ה4444-

תק' (מס' )9
תשס"ה4444-

תק' (מס' )4
תשל"ח4344-
תק' (מס' )4
תשל"ט4344-
תק' (מס' )4
תשנ"א4334-
תק' (מס' )4
תשנ"א4334-
תק' תשנ"א4334-

טור ב'

"בעל מפעל"  -לרבות מנהל ,שותף או מי שבידו השליטה על המפעל;
"הרשות"  -מי שנתמנה על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות לענין חלק זה ,כולו או
מקצתו;
"קצין בטיחות"  -אדם שהרשות הסמיכה אותו לקצין בטיחות ,לפי חלק זה בכתב הסמכה;
"כתב הסמכה"  -תעודה הניתנת לקצין בטיחות שהוסמך על ידי הרשות לפי חלק זה;
"אישור" ( -נמחקה);
"כלי רכב"  -רכב מנועי ,גרור ונתמך ,למעט אופנוע.

העסקת קצין בטיחות
תק' (מס' )4
תשנ"א4334-

(* .444א)ב על מפעל יעסיק במפעלו קצין בטיחות שיש לו רשיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים
במפעלו.
(ב) קצין בטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת
תפקידו כקצין בטיחות ,אלא באישור הרשות.
(ג) ה רשות רשאית ,בתנאים שתקבע ,לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביותר ממפעל
אחד.
(ד) ה יו ברשות המפעל יותר ממאה כלי רכב או היו כלי רכב מופעלים במקומות שונים,
רשאית הרשות לקבוע למפעל הסדרי פיקוח נוספים.

חובת הודעה
תק' (מס' )4
תשנ"א4334-

* .444בע ל מפעל יודיע לרשות על התחלה או סיום של העסקת קצין בטיחות במפעלו ,תוך 30
ימים מיום התחילה או הסיום ; בהודעה יפרט בעל המפעל את שמו ופרטיו האישיים של קצין
הבטיחות וכן את פרטי כתב הסמכתו.

מתן כתב הסמכה
תק' תשל"ב4344-
תק' (מס' )4
תשמ"ט4343-
תק' (מס' )4
תשנ"א4334-

.444

תק' (מס' )9
תשנ"ג4339-
תק' (מס' )4
תשנ"א4334-

*לא יינתן כתב הסמכה לאדם ,אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה:
( )1הוא סיים לפחות שתים עשרה שנות לימוד ,מהן שלוש שנות-לימוד בבית-ספר
מקצועי במגמת מכונאות רכב לפי תכנית מוכרת או השכלה תיכונית מקבילה ,אולם
הרשות רשאית לפטור מבקש כתב הסמכה מהתנאי של לימודים בבית-ספר מקצועי
בכל התקופה או בחלקה אם לדעתה המבקש הוא בעל נסיון מעשי מספיק במכונאות
רכב;
( )2הוא תושב ישראל;
( )3הוא עסק במשך שלוש שנים רצופות באחד מהמקצועות בתחום התחבורה
שקבעה הרשות ובידו תעודת סוג  2במכונאות רכב מאת משרד העבודה והרווחה;
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המאגר המשפטי הישראלי

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
( )4הוא בעל רשיון נהיגה דרגה  3ומעלה;
( )5לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;
( )6ס יים בהצלחה קורס לקציני בטיחות ,מאושר על ידי הרשות ובהתאם לתכנית
לימודים שאושרה על ידיה;
( )7עמד בהצלחה בבחינות לקציני בטיחות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או
אושרה על ידי הרשות;
( )8עמד בהצלחה במבחן אישיות.

תק' (מס' )4
תשנ"א4334-
תק' תשמ"ז4344-

תק' (מס' )4
תשנ"א4334-
מתן אישור
תק' תשל"ב4344-
תק' (מס' )4
תשנ"א4334-

* .449הרשות רשאית ליתן בנסיב ות מיוחדות אישור לשמש קצין בטיחות גם אם המבקש אינו
בעל כתב הסמכה בתנאי שיוכיח להנחת דעתה כל אלה:
( )1התקיימו במבקש הוראות פסקאות ( )1עד ( )5ו )8(-לתקנה ;582
( )2הוא התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר על-ידי הרשות ,בתנאים
ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות באישור.

תקופת תוקף כתב
הסמכה
תק' (מס' )4
תשנ"א4334-

הרשות רשאית לתת כתב הסמכה או לחדשו לתקופה של חמש שנים.
449א(* .א)
(ב) אגרה בעד כתב הסמכה או חידושו תהיה כמפורט בתוספת הראשונה בחלק א.

מינוי ועדת הסמכה
תק' (מס' )4
תשל"ח4344-

(* .440א)הרשות רשאית למנות ועדת הסמכה להסמכת קציני בטיחות שמתפקידה להמליץ בפני
הרשות:
( )1על תכניות לימודים כאמור בתקנה  )6(582ותכנית בחינות כאמור בתקנה
;)7(582
( )2על תכניות להכשרה ,להשתלמות ולהדרכה של קציני בטיחות;
( )3על הסמכת קציני בטיחות כאמור בחלק זה;
( )4על מתן פטור מהוראות תקנה  )1(582ו ,)3(-כולן או חלקן ,לצורך הסמכת קצין
בטיחות בהתחשב בכישוריו של המבקש;
( )5על הוראות נוהל והדרכה הנוגעות לתחילת עבודתו של קצין הבטיחות במפעל.
(א )1ו עדת ההסמכה תשמש גם כועדה מקצועית שמתפקידה להמליץ בפני הרשות בענינים
הנוגעים לתפקודו המקצועי של קצין הבטיחות ,ובענינים הנוגעים לתקנה 15ב.
(ב) הועדה תהיה בת ששה חברים שהם:
( )1שלושה נציגים של משרד התחבורה ובהם היושב ראש;
( )2נציג אחד של משטרת ישראל;
( )3ש ני נציגים של הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של קציני
בטיחות.
(ג) ו עדת ההסמכה תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות ובלבד שיהיה בהרכב נציג
אחד מכל אחד מן הגופים המרכיבים את הועדה לפי תקנת משנה (א).
(ד) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות; במקרה של קולות שקולים תכריע דעתו של
היושב-ראש ,ובהיעדרו  -דעתו של נציג משרד התחבורה.
(ה) הועדה תודיע לרשות בכתב את המלצותיה.

תפקידי קצין בטיחות
תק' תשל"ב4344-

.444

תק' (מס' )9
תש"ס4444-
תק' (מס' )9
תש"ס4444-
תק' (מס' )0
תשמ"ג4349-
תק' (מס' )0
תשמ"ג4349-

*(א)אלה תפקידי קצין בטיחות:
( )1ל פקח על כך שהנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו ימלאו אחר
הוראות פקודת התעבורה והתקנות על פיה (להלן  -דיני התעבורה);
( )2ל פקח על כך שהרכב של המפעל או המופעל על ידו יהיה בכל עת במצב תקין
ושיתמלאו בו הוראות דיני התעבורה;
( )3ל פקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחותם של עוברי דרך ולתקינותו של רכב
בתחום המפעל;
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
( )4לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור בפסקה ( )1יהיה תואם את
דרישות דיני התעבורה;
( )5להדריך את הנהגים כאמור בפסקה ( )1בעניני נהיגה ,טעינה ,פריקה ,טיפול
ברכב ודיני תעבורה;
( )6להמליץ בפני בעל המפעל בכל הנוגע להכשרתם ולהשתלמותם של הנהגים
במפעל ולהנהגת סדרי בטיחות במפעל ובכל הנוגע לבטיחותם של הנהגים ושל
הרכב;
( )7להגיש דינים וחשבונות לבעל המפעל בכל הנוגע לתפקידיו לפי תקנה זו;
( )8לנהל כרטסת ורישומים לגבי רכב ונהגים על פי הפרטים שהורתה הרשות.
סמכויות קצין
הבטיחות לגבי רכב
תק' תשל"ב4344-
תק' (מס' )4
תשנ"א4334-

(* .444א)ק צין בטיחות רשאי לאסור את השימוש ברכב שבבעלות המפעל או הנמצא בשליטתו
ולהתנות את השימוש בו בתיקונו והבאתו למצב שלא יפגע ,לדעתו ,בבטיחות התנועה ,ובלבד
ששוכנע כי נתקיימו ברכב הוראות תקנה (308א).
(ב) ה עתק מההודעה האוסרת שימוש כאמור בתקנת משנה (א) תישלח בו ביום על ידי
קצין הבטיחות לרשות הרישוי.

הודעה על ליקויים
תק' תשל"ב4344-

* .444קצין בטיחות יודיע בכתב לבעל המפעל על כל ליקוי שמצא ברכב של המפעל או הנמצא
בשליטתו העלול לסכן את התנועה ועל כל פגם בעבודות הנהגים ובהתנהגותם בדרך וכן על ליקוי
במצב בריאותם של הנהגים.

תיקונים על פי
הודעות
תק' תשל"ב4344-
תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-

444א* .ה ודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקויים ברכב כאמור בתקנה  ,587חייב בעל
המפעל לבצע כל תיקון המ פורט בהודעת קצין הבטיחות ,זולת אם בעל המפעל הביא תוך יומיים
את הרכב ,שלגביו ניתנה הודעת קצין הבטיחות ,בפני רשות הרישוי לבדיקה ונמצא שהרכב תקין
וכשיר לתנועה בהתאם לתקנה .273

חובות בעל המפעל
תק' תשל"ב4344-
תק' (מס' )4
תשנ"א4334-
תק' (מס' )4
תשס"ז4444-

444ב* .ה ודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים ,ידווח בעל
המפ על לרשות ,מיד עם קבלת ההודעה כאמור; לא דיווח בעל המפעל לרשות על ליקוי במצב
בריא ותם של הנהגים ,תוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה ,ידווח קצין הבטיחות עצמו לרשות
ולרופא המוסמך כאמור בתקנה (193ב).

הוראות הרשות
תק' תשל"ב4344-
תק' (מס' )4
תשנ"א4334-
תק' (מס' )4
תשנ"א4334-

הרשות רשאית להורות לבעל מפעל או לקצין בטיחות כל הוראה שיש בה
444ג( * .א)
לדעתה צורך לקיום סדרי הבטיחות במפעל לפי הוראות חלק זה.
(ב) ב על מפעל או קצין בטיחות שקיבל הוראה כאמור בתקנת משנה (א) חייב למלא
אחריה.
(ג) ה רשות רשאית להזמין בכל עת בעל מפעל או קצין בטיחות להתיצב בפניה במקום
ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין לפי חלק זה ,כפי שיפורט בהזמנה.

פטור
תק' תשל"ב4344-

444ד*.
מסויים.

תק' (מס' )4
תשנ"א4334-

תק' (מס' )4
תשל"ד4340-
תק' (מס' )4
תשל"ד4340-

תק' (מס' )4
תשל"ד4340-

הר שות רשאית לפטור מהוראות חלק זה כולן או מקצתן באופן כללי או למקרה
חלק י"א :רשות פיקוח

444ה* .בחלק זה" ,פקח"  -מי ששר התחבורה מינהו לפקח על ביצוע הפקודה או התקנות לפיה
והוא נושא עמו בשעת מילוי תפקידיו תעודה חתומה ביד המפקח על התעבורה או רשות הרישוי,
לפי הענין ,ועל בגדיו סימני היכר שהם קבעו.
444ו(* .א)פ קח רשאי לצורך מילוי תפקידיו לאותת לנוהג ברכב מנועי שיעצור את רכבו ,והוא
רשאי להיכנס לרכב כאמור כדי לבדוק אם נתקיימו ברכב או בנוהג הוראות הפקודה והתקנות
לפיה.
(ב) פקח רשאי לצורך מילוי תפקידיו ליתן כל הוראה לנוהג רכב מנועי או לעובר-דרך
לצורך קיום הוראות הפקודה והתקנות לפיה.
(ג) נוהג רכב מנועי ,מי שהשליטה על רכב כאמור בידיו וכל עובר דרך חייבים לציית
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
לאותות או להוראות הניתנים מאת פקח לפי תקנה זו.
תק' (מס' )9
תשכ"ד4349-
תק' (מס' )4
תשטול
בי
ל"ד4340-
תק' (מס' )9
תשכ"ד4349-

חלק י"ב :הוראות שונות

.444

*בטלים חיקוקים אלה:
( )1תקנות התעבורה;
( )2תקנות התעבורה (עגלות ציבוריות);1935 ,
( )3תקנות התעבורה (תנועת מכוניות בין-לאומיות);1937 ,
( )4תקנות התעבורה (שדה התעופה לוד) ,תשי"א–;1951
( )5תקנות התעבורה (מונים) ,תשי"ב–;1952
( )6צו התעבורה (הגבלת נסיעה באופנוע בתל-אביב-יפו) ,תשי"ב–;1952
( )7תקנות התעבורה (בתי ספר לנהיגה ,הוראה והדרכה) ,תשי"ג–;1953
( )8תקנות התעבורה (המצאת רשיונות) ,תשי"ג–;1953
( )9תקנות התעבורה (סדרי תנועה) ,תשי"ג–;1953
( )10תקנות התעבורה (שירותי הולכה) ,תשי"ד–;1954
( )11תקנות התעבורה (רישוי נהגים) ,תשט"ז–;1955
( )12צו המכריז על תקנות שסעיף (18י) חל עליהן;
( )13צו התעבורה (פטור) ,תשי"ח–;1958
( )14תקנות התעבורה (מוניות) ,תשי"ט–;1959
( )15תקנות התעבורה (פטור מאגרת רשיון נהיגה) ,תש"ך–;1959
( )16תקנות התעבורה (פטור מאגרת רישום ורשיון רכב) ,תש"ך–;1959
( )17תקנות התעבורה (אגרות רשיונות לרכב מנועי) ,תש"ך–;1959
( )18תקנות התעבורה (רישוי רכב ,מבנהו וציודו) ,תש"ך–;1960
( )19תקנות התעבורה (רשות לקביעת תעריפים בשירותי התעבורה) ,תשכ"א–.1960

.443

*תחילתן של תקנות אלה לגבי:
( )1התקנות  504עד  514והוראות חלק ו' לגבי נסיעה בין-אזורית או כל קו שירות -
ביום שייקבע על ידי רשות הרישוי בהודעה ברשומות;
( )2תקנה  ,329תקנת משנה (ג) ,לגבי גרור או נתמך ,למעט גרור או נתמך הנגררים
על ידי טרקטור שכבר רשום ביום תחילתן של תקנות אלה  -במועד הקבוע ברשיון
לחידושו;
( )3תקנה  ,339תקנת משנה (א) ,לגבי אופנוע עם רכב צדי  -ביום מתן רשיון הרכב
או במועד הקבוע ברשיון לחידושו  -הכל לפי התאריך המוקדם יותר (להלן  -יום מתן
הרשיון);
( )4תקנה  342לגבי אופנוע ותקנה  - 373ביום מתן הרשיון;
( )5תקנות  344ו 346-ביום מתן הרשיון אך לא יאוחר מיום כ"ה בטבת תשכ"ב (1
בינואר ;)1962
( )6תקנה (281א) ו(-ב)  -ביום ה' בטבת תשכ"ג ( 1בינואר ;)1963
( )7שאר התקנות  -ביום י"ט באב תשכ"א ( 1באוגוסט ;)1961
( )8לגבי תקנות 367 ,94 ,)1(78א383 ,א383-ט  -ביום ג' באלול תשכ"ה
(;)31.8.1965
( )9תקנות (101ג) ו(223-ב)  -כתום שמונה חדשים מיום פרסומן ברשומות;
( )10תקנות 276ג ו364-א ,לענין רכב חדש  -ביום כ"א באדר ב' תשכ"ז ( 2באפריל
 ,)1967ולענין רכב שהיה רשום ערב פרסומן של התקנות האמורות ברשומות  -ביום
שייקבע על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות.

ת"ט תשכ"א4344-
תחילה
תק' תשכ"א4344-
תק' (מס' )9
תשכ"ד4349-

תק' (מס' )4
תשכ"ה4344-
תק' (מס' )4
תשכ"ה4344-
תק' (מס' )4
תשכ"ז4344-
תק' (מס' )9
תשכ"ז4344-
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
השם
תק' (מס' )9
תשכ"ד4349-

.434

*לתקנות אלה ייקרא "תקנות התעבורה ,תשכ"א."1961-
תוספת ראשונה

הודעה תשס"ח4444-

חלק א'
אגרות בעד רישיונות נהיגה ,כתב הסמכה לקצין בטיחות ,בחינות נהיגה ובעד בדיקה רפואית לנהג

טור ב'
בשקלים חדשים

טור א'
תק' (מס' )4
תשס"ז4444-
תק' (מס' )4
תשס"ז4444-
תק' (מס' )4
תשס"ב4444-
תק' (מס' )0
תשס"ו4444-
תק' (מס' )4
תשס"ט4444-
תק' (מס' )0
תשס"ו4444-
תק' (מס' )4
תשס"ט4444-
תק' (מס' )0
תשס"ו4444-
תק' (מס' )4
תשס"ט4444-
תק' (מס' )0
תשס"ו4444-
תק' (מס' )4
תשס"ט4444-
תק' (מס' )0
תשס"ו4444-
תק' (מס' )4
תשס"ט4444-
תק' (מס' )0
תשס"ו4444-
תק' (מס' )4
תשס"ט4444-
תק' (מס' )4
תשס"ט4444-
תק' (מס' )0
תשס"ו4444-
תק' (מס' )4
תשס"ט4444-
תק' (מס' )0
תשס"ו4444-
תק' (מס' )4
תשס"ט4444-
תק' (מס' )4
תשס"ט4444-
תק' (מס' )0
תשס"ו4444-

תק' (מס' )4
תשס"ט4444-

*בעד בחינה עיונית לפי תקנה  ,203בעת הגשת הבקשה לבחינה ,או בעד
.1
בחינה עיונית נוספת לפי תקנה  ,210בעת קביעת המועד הנוסף
*בעד בחינה מעשית לפי תקנה  ,203בעת הגשת הבקשה לבחינה ,או בעד
.2
בחינה מעשית נוספת לפי תקנה  ,210בעת קביעת המועד הנוסף
2א* .בעד כל מבחן שליטה כאמור בתקנה 217
2ב *.אגרה בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של עשר שנים

120
58
375

2ג *.אגרה בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של תשע שנים

342

2ד *.אגרה בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שמונה שנים

300

2ה *.אגרה בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שבע שנים

265

2ו *.אגרה בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שש שנים

230

41

*.3

בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של חמש שנים

195

.4
*.5

בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של ארבע שנים
בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלוש שנים

158
120

*.6

בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים

80

.7
.8

בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה
*נוסף על האמור בפרטים 2ב עד  ,7לפי הענין ,בעד רישיון נהיגה או
חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות ,בעד כל חודש או חלק ממנו
הנוסף על השנים השלמות ,לפי הענין –  1/12מההפרש שבין האגרה
לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרטים 2ב עד  ,7הארוכה מהתקופה
שבעדה מבוקש הרישיון והקרובה אליה ביותר (להלן בפרט זה – התקופה
השלמה) לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה מהתקופה השלמה
בעד כפל רישיון
בעד הנפקה ראשונה של רישיון כאמור בפרטים  3עד  9תוספת של
בעד הנפקה חוזרת של רישיון כאמור בפרטים  3עד  9תוספת של
על אף האמור בפרטים 2ב עד 9ב ,בעד רישיון נהיגה או חידושו לכל
תקופת תוקף ,למי שאישר צה"ל כי הוא חייל מילואים פעיל

44

.9
 9א.
9ב.
9ג.
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34
26
19
10

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
.10
תק' תשס"ח4444-

תק' תשס"ח4444-
תק' תשס"ח4444-
תק' תשס"ח4444-
תק' תשס"ח4444-
תק' תשס"ח4444-
תק' תשס"ח4444-

.11

בדיקה רפואית לנהג ,למבקש רישיון נהיגה או תעודה:
( )1ב עד בדיקה רפואית של מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה
לפי סימן ג' בפרק השני לחלק ג' למעט בדיקה כאמור בפרט משנה
( )7
( )2בעד בדיקה חוזרת
( )3בעד ערר לועדת ערר
( )4בעד בדיקה לבקשה לרישיון נהיגה לרכב ציבורי
( )5ב עד בדיקה למבקש רישיון נהיגה לרכב מסחרי שמשקלו הכולל
המותר עולה על  14,999ק"ג
( )6בעד בדיקת מסמכים רפואיים בהעדר הנבדק
( )7בעד בדיקת שתן לאיתור סמים מסוכנים או תוצרי חילוף חומרים
של סמים מסוכנים
( )1בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות או בעד חידושו ל 5 -שנים
( )2בעד כפל כתב הסמכה

541
278
919
846
846
101
191
396
34

חלק ב'
אגרות בעד רישיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד
רשיונות להוראה והדרכה של נהיגה
טור ב'
בשקלים חדשים

טור א'

תק' (מס' )0
תשס"ו4444-

( .1א) בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה,
כשלרשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה רכב אחד בלבד
(ב) ב עד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה,
כשלרשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה יותר מרכב אחד
(* .2א)בעד רישיון להוראת נהיגה או בעד חידושו –
( )1לתקופה של עשר שנים
( )2לתקופה של תשע שנים
( )3לתקופה של שמונה שנים
( )4לתקופה של שבע שנים
( )5לתקופה של שש שנים
( )6לתקופה של חמש שנים
( )7לתקופה של ארבע שנים
( )8לתקופה של שלוש שנים
( )9לתקופה של שנתיים
( )10לתקופה של שנה
( )11נוסף על האמור בפרטי משנה ( )1עד ( ,)10לפי הענין ,בעד רישיון
להוראת נהיגה או חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות ,בעד
כל חודש או חלק ממנו הנוסף על השנים השלמות ,לפי הענין –
 1/12מההפרש שבין האגרה לתקופה של שנים שלמות כמפורט
בפרטי משנה ( )1עד ( )10הארוכה מהתקופה שבעדה מבוקש
הרישיון או חידושו והקרובה אליה ביותר (להלן בפרט משנה זה
– התקופה השלמה) לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה
מהתקופה השלמה.
(ב) בעד בחינה לקבלת רישיון להוראת נהיגה
30
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365
724
983
899
814
729
645
550
452
349
241
120

120

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
120
58
34

(ג) בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי
(ד) בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253
 .3בעד כפל רישיון או היתר לפי חלק זה
חלק ג'
אגרות בעד רשיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם

תק' (מס' )9
תשס"ג4444-
תק' (מס' )0
תשס"ג4449-

תק' (מס' )4
תשס"ד4449-
תק' (מס' )3
תשס"ח4444-

תק' (מס' )4
תשס"ח4444-

 .1אגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:
63
(א) קטנוע ,אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי
187
(ב) רכב מנועי מכל סוג ,למעט רכב המפורט בפרט משנה (א)
(ג) רכב מנועי מכל סוג ,כשהוא נרשם על שם בעל רישיון סחר,
32
כאמור בתקנה (284א)(2א)
63
(ד) רכב לא מנועי מכל סוג
(* .2א)אגרה בעד רישיון לרכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו-שימושי  -למעט אופנוע ואוטובוס
פרטי  -שנרשם לראשונה ביום י"ב בניסן תשנ"ו ( 1באפריל ( )1996להלן  -היום הקובע) או
לאחריו ,מקבוצת מחיר מן המפורטות בטבלאות שבנספח א' ,לפי הענין (להלן  -קבוצת
מחיר) ,כמצוין בטור א' בטבלה שלהלן ,או בעד חידוש רישיון כאמור ,תהיה כקבוע לצד כל
קבוצה בטורים ב' עד ה' ,לפי הענין:
האגרה בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה
א

ב

קבוצת ששנת ייצורו או
מועד עלייתו לכביש
עד  3שנים
מחיר

1
2
3
4
5
6
7

תק' (מס' )44
תשס"ו4444-

ג

ד

ה

ששנת ייצורו או
מועד עלייתו לכביש
 4עד  6שנים

ששנת ייצורו או
מועד עלייתו לכביש
 7עד  10שנים

ששנת ייצורו מעל או
מועד עלייתו לכביש
 10שנים

810
1,026
1,241
1,438
1,596
2,063
2,743

710
899
1,087
1,223
1,317
1,547
1,910

620
786
948
1,039
1,089
1,158
1,345

925
1,176
1,418
1,692
1,937
2,750
3,920

(א )1א גרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד  3,500ק"ג ושנרשם
לראשונה ביום ה' בשבט תשנ"ח ( 1בפברואר  )1998או לאחריו ,מקבוצת מחיר מן המפורטות
בטבלה 1א שבנספח א' ,כמצוין בטור א' בטבלה שבפרט משנה (א) ,או בעד חידוש רישיון
כאמור ,תהיה כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה' באותה טבלה ,לפי הענין.
(ב) א גרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה (א) וכמפורט בטור א' בטבלה שבנספח ב',
שנרשם לראשונה לפני היום הקובע או בעד חידוש רישיון כאמור ,תהיה לפי קבוצת המחיר
המצוינת לצדו בטור ב' ,כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה (א) בטורים ב' עד ה',
לפי הענין.
(ב )1אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה (א )1או שנרשם לראשונה לפני ה' בשבט
תשנ"ח ( 1בפברואר  )1998או בעד חידוש רישיון כאמור ,היא כמפורט בטור א' בטבלה
שבנספח ג' לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור ב' ,כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט
משנה (א) בטורים ב' עד ה' ,לפי הענין.
(ב )2על אף האמור בפרטי משנה (א) עד (ב ,)1אגרה בעד רישיון לרכב המצוין ברישיונו כרכב
לימוד נהיגה או בעד חידוש רישיון כאמור ,תהיה לפי קבוצת המחיר שנרשמה ברישיונו,
31
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
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תק' (מס' )3
תשס"ח4444-
תק' (מס' )3
תשס"ח4444-
תק' (מס' )4
תשס"ח4444-

כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה (א) בטורים (ב) עד (ה) לפי הענין ,ובהפחתה
של  200שקלים חדשים.
(ג) (נמחק).
(ד) (נמחק).
(ה) בפרט זה –
"שנת ייצורו" – השנה שנרשמה ברישיון הרכב בשנת ייצורו;
"מועד עלייתו לכביש" – החודש שבו עלה הרכב לכביש כפי שנרשם ברישיון הרכב.
( .3א) אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו המותר  3,501ק"ג או יותר ,רכב מדברי ,רכב
עבודה ,אמבולנס ,רכב חשמלי ,רכב לכיבוי שריפות ,רכב חילוץ ,המופעלים על ידי מנוע
בנזין או בעד חידוש הרישיון תהיה  330שקלים חדשים.
(ב) אגרה בעד רישיון לרכב מן המפורטים בפרט משנה (א) ,המופעל על ידי מנוע דיזל או
בעד חידוש הרישיון תהיה כמפורט להלן:
האגרה בשקלים חדשים
כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

כשמשקלו הכולל המותר בק"ג

1,675
עד 16,000
2,101
מ 16,001 -עד 20,000
2,896
מ 20,001 -ומעלה
 .4אגרה בעד רישיון לרכב אספנות או אגרה בעד חידוש הרישיון ,לתקופה של שנה אחת תהיה
בשיעור של  187שקלים חדשים.
( .5א) אגרה בעד רישיון לאופנוע ,לתלת אופנוע ,ואופנוע עם רכב צדי היא:
כשתפוסת גלילי המנוע בסמ"ק

בשקלים חדשים
כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

38
עד 50
142
מ 51 -עד 150
262
מ 151 -ומעלה
38
(ב) אגרה בעד אופנוע המונע במנוע חשמלי
 .6א גרה בעד רישיון לטיולית ,לאוטובוס או בעד חידוש רישיון כאשר הרישיון ניתן לתקופה של
שנה היא:
טור ב'
 .........................בשקלים חדשים

טור א'

כשהטיולית או האוטובוס מופעלים -
480
על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל
886
על ידי מנוע דיזל
 .7א גרה בעד רישיון למונית ולרכב פרטי להסעת סיור שניתן לגביו רישיון לפי צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,תשמ"ד ,1985-או בעד
חידושם היא:
(א) כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל:
טור א'
כשמספר מקומות הישיבה
לנוסעים מלבד הנהג

טור ב'
בשקלים חדשים כאשר
הרישיון ניתן לתקופה של שנה

עד 4
 5ומעלה
(ב) כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל:
טור א'
כשמספר מקומות הישיבה
לנוסעים מלבד הנהג

120
163

טור ב'
בשקלים חדשים כאשר
הרישיון ניתן לתקופה של שנה
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
562
עד 4
918
 5ומעלה
 .8אגרה בעד רישיון לטרקטור או בעד חידוש הרישיון היא:
טור ב'
בשקלים חדשים כשהרישיון
ניתן לתקופה של -
שנתיים
שנה

טור א'

כשהטרקטור מופעל -
401 202
על ידי מנוע בנזין
1,171 586
על ידי מנוע דיזל או אחר
 .9אגרה בעד רישיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רישיון היא:
טור א'
כשמשקלו הכולל
המותר בק"ג

תק' (מס' )0
תשס"ג4449-

 .........................טור ב'
בשקלים חדשים כשהרישיון
ניתן לתקופה של שנה

58
עד 4,000
142 .....................
מ 4,001 -עד 8,000
322
מ 8,001 -ומעלה
 .10אגרה שנתית בעד רישיון לנתמך או בעד חידוש הרישיון היא  322שקלים חדשים.
10א.האגרה בעד רישיון לר כב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של  1/12מן האגרה
השנתית הקבוע בפרטים  2עד  ,10לפי הענין ,בעד כל חודש מלא או חלק ממנו.
* .11אגרה בעד רכב של נכה לפי תקנה 272א היא  23שקלים חדשים.
 .12בטל.
 .13אגרה שנתית בעד רישיון סחר שניתן לפי סעיף  9לפקודה או בעד חידושו היא  1,246שקלים
חדשים.
 .14א גרה בעד רישיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד פעמית לפי תקנה  278היא  34שקלים
חדשים.
 .15על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רישיון רכב הרשום על שם מוסד לסיוע
טכני או אגודה לעזרה וצדקה -
( )1מ וסד לסיוע טכני שהוכר על ידי שר התחבורה והניתן לאחד מכלי הרכב המפורטים
בתוספת זו  23 -שקלים חדשים.
( )2א גודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב שאינו
משמש אלא להובלת מתים  23 -שקלים חדשים.
(" )3אילן"  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים ,לרכב המשמש להסעת ילדים נפגעים 23 -
שקלים חדשים.
(" )4אקים"  -אגודה לקימום מפגרים ,לרכב המשמש להסעת מפגרים  23 -שקלים חדשים.
(" )5אגודת יד שרה"  -לרכב המשמש להובלת נכים  23 -שקלים חדשים.
 .16א גרה בעד כפל רישיון רכב ,כפל אישור על תוקף רישיון רכב ,כפל אישור רישום שינוי בעלות
על רכב ,או כפל רישיון סחר היא:
בשקלים חדשים

34
כפל רישיון רכב או כפל אישור
120
כפל רישיון סחר
131
כפל רישיון רכב בו רשום שעבוד
 .17אגרה בעד בדיקה נוספת ,בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית ,של
רכב שאינו פטור מאגרת רישיון לפי פסקאות ( )2ו )3(-לסעיף (17א) לפקודה ,היא  58שקלים
חדשים.
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.18
.19

.20
.21

א גרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרישיון לפי תקנה  380היא 202
שקלים חדשים.
האגרה בעד רישיון רכב מסוג נ"נ או חידושו היא  23שקלים חדשים לשנה אם נתקיימו ברכב
כל אלה:
( )1הוא נרשם לפי המלצת צה"ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור;
( )2הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת ספגות משוריינות כנגד מיקוש;
( )3הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד.
בטל.
אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה  282היא:
טור ב'
בשקלים חדשים

טור א'

202
רכב פרטי
243
רכב מסחרי או רכב עבודה
427
אוטובוס
 .22אגרה בעד רישיון לאופניים או לתלת-אופן ,לרבות האגרה בעד לוחית מספר שתיקבע בחוק
עזר שהתקינה מו עצה של עיריה או מועצה מקומית ,תהיה בסכום שלא יעלה על המפורט
להלן:
לאופניים  34 -שקלים חדשים
לתלת-אופן  34 -שקלים חדשים.
 .23א גרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה  577תהיה לגבי
רכב כנקוב להלן בטור א' בשיעור הנקוב לצדו בטור ב' בדולרים של ארצות הברית של
אמריקה ,או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי שפרסם בנק ישראל
ביום התשלום:
טור א'
ארץ מוצא

מצרים
מצרים
מצרים
מצרים

סוג הרכב

טור ב'
האגרה
בדולרים של ארה"ב

משקל כולל מותר בק"ג

אוטובוס ציבורי
רכב מסחרי מ 10,000 -עד 20,000
רכב מסחרי מ 20,001 -עד 40,000
רכב מסחרי מ 40,001 -עד 55,000

פטור
15
30
35

חלק ד'
אגרות לרשיונות להפעלת מונית

(תקנות (490א) 526 ,ו 535-וסעיפים 14ג(ד) ו14-ו לפקודה)
בשקלים חדשים

.1

תק' (מס' )4
תשס"ח4444-

.2
2א.
.3

בעד מתן רישיון להפעלת מונית -
(א) מהמכסה שנקבעה לשנת 1989
(ב) מהמכסות שהוקצו לשנים  1990ו1992-
(ג) לפי חוק לתיקון פקודת התעבורה (רשיונות להפעלת
מונית  -הוראת שעה) ,תשנ"ב1992-
אגרה בעד מתן היתר להעברת רישיון להפעלת מונית
* אגרה בעד מתן היתר להעברת רישיון להפעלת מונית לפי צו
ירושה או צו קיום צוואה
אגרה בעד מתן רישיון הסעה

103,689
105,740
105,740
1,676
640
65
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640

 .4אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון להפעלת מונית
תק' תשנ"ז4334-
תק' תשס"ד4449-

נספח א
(פרט  2מחלק ג')

תק' (מס' )0
תשנ"ז4334-
תק' תשס"ז4444-

בנספח זה" ,מחיר הרכב לצרכן" – מחיר בהתאם למחירון היבואן של רכב ראשון מדגם ביום
רישומו לראשונה או ב 1-בינואר בכל שנה ,המאוחר מבין השניים ,לרבות כל האבזרים והמכללים
שהתקין י צרן הרכב בתהליך הייצור כחבילה בסיסית ולרבות אבזרי חובה על פי דין גם אם הם
מותקנים בארץ ותוספות כמפורט לה לן גם כשאינן חלק מהחבילה הבסיסית :חלון בגג ,כריות
אוויר ,מערכת לשמירת יציבות הרכב ,תיבת הילוכים אוטומטית ,מזגן אויר ,הגה כוח ומערכת ABS
וכולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו( 1975-להלן  -מע"מ) ,ולמעט מחירי
מבצע והנחות; ואם הוא רכב ביבוא אישי שאין לו יבוא מסחרי מקביל  -ערך הרכב שנקבע לצורך
המכס; בתוספת המכס ,מס קניה ומע"מ שיש לשלמם בעת ייבואו או שהיה צריך לשלמם אלמלא
נקבעו פטורים.

תק' (מס' )0
תשנ"ז4334-
תק' תשס"ד4449-

טבלה 1
רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין היום הקובע
ובין כ"ב באדר ב' תשנ"ז ( 31במרס )1997
קבוצת מחיר

1
2
3
5
6
7

עד 60,000
מ 60,001 -עד 80,000
מ 80,001 -עד 100,000
מ 100,001 -עד 140,000
מ 140,001 -עד 200,000
מ 200,001 -ש"ח ומעלה
טבלה 1א

תק' (מס' )0
תשנ"ז4334-
ת"ט תשנ"ז4334-
תק' תשס"ד4449-

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג באדר ב' תשנ"ז ( 1באפריל )1997
ובין ב' באדר תשנ"ח ( 28בפברואר )1998
קבוצת מחיר

1
2
3
5
6
7
תק' (מס' )4
תשנ"ח4334-
תק' (מס' )9
תשנ"ט4333-
תק' תשס"ד4449-

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

עד 61,000
מ 61,001 -עד 81,000
מ 81,001 -עד 101,000
מ 101,001 -עד 142,000
מ 142,001 -עד 203,000
מ 203,001 -ומעלה
טבלה 1ב

רכב שנרשם לראשונה ביום ג' באדר תשנ"ח ( 1במרס  )1998ועד י"ב בטבת תשנ"ט ( 31בדצמבר )1998
קבוצת מחיר

1
2
3
5
6
7

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

עד 61,000
מ 61,001 -עד 81,000
מ 81,001 -עד 102,000
מ 102,001 -עד 143,000
מ 143,001 -עד 204,000
מ 204,001 -ש"ח ומעלה
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תק' (מס' )9
תשנ"ט4333-
ת"ט תשנ"ט4333-
תק' תש"ס4444-
תק' תשס"ד4449-

טבלה 1ג
רכב שנרשם לראשונה ביום י"ג בטבת תשנ"ט ( 1בינואר  )1999ועד כ"ב בטבת תש"ס ( 31בדצמבר )1999
קבוצת מחיר

1
2
3
5
6
7

עד 71,000
מ 71,001 -עד 94,000
מ 94,001 -עד 118,000
מ 118,001 -עד 166,000
מ 166,001 -עד 237,000
מ 237,001 -ש"ח ומעלה
טבלה 1ד

תק'תש"ס4444-
תק' (מס' )0
תשס"ב4444-
תק' תשס"ד4449-

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת תש"ס ( 1בינואר )2000
ובין י"ח באייר תשס"ב ( 30באפריל )2002
קבוצת מחיר

1
2
3
5
6
7
תק' (מס' )0
תשס"ב4444-
תק' (מס' )4
תשס"ג4449-
תק' תשס"ד4449-

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

עד 75,000
מ 75,001 -עד 99,000
מ 99,001 -עד 125,000
מ 125,001 -עד 175,000
מ 175,001 -עד 250,000
מ 250,001 -ומעלה
טבלה 1ה
רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"ט באייר תשס"ב ( 1במאי )2002
ובין כ"ח בניסן התשס"ג ( 30באפריל )2003

קבוצת מחיר

1
2
3
5
6
7

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

עד 80,000
מ 80,001 -עד 106,000
מ 106,001 -עד 134,000
מ 134,001 -עד 187,000
מ 187,001 -עד 267,000
מ 267,001 -ומעלה
טבלה 1ו

תק' (מס' )4
תשס"ג4449-
תק' תשס"ד4449-

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ט בניסן התשס"ג ( 1במאי )2003
ובין ו' בטבת התשס"ד ( 31בדצמבר )2003
קבוצת מחיר

1
2
3
5
6

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

עד 86,000
מ 86,001 -עד 114,000
מ 114,001 -עד 144,000
מ 144,001 -עד 201,000
מ 201,001 -עד 287,000
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7
תק' (מס' )4
תשס"ג4449-
תק' תשס"ד4449-
תק' (מס' )44
תשס"ה4444-

מ 287,001 -ומעלה
טבלה 1ז

רכב שנרשם לראשונה ביום ז' בטבת התשס"ד ( 1בינואר  )2004לבין יום י' באייר התשס"ד ( 1במאי )2004
קבוצת מחיר

1
2
3
4
5
6
7

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

עד 86,000
מ 86,001 -עד 114,000
מ 114,001 -עד 135,000
מ 135,001 -עד 155,000
מ 155,001 -עד 201,000
מ 201,001 -עד 287,000
מ 287,001 -ומעלה
טבלה 1ח

תק' (מס' )4
תשס"ד4440-
תק' (מס' )4
תשס"ה4444-

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א באייר התשס"ד ( 2במאי )2004
ובין כ"א בניסן התשס"ה ( 30באפריל )2005
קבוצת מחיר

1
2
3
4
5
6
7

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

עד 91,000
מ 91,001 -עד 120,000
מ 120,001 -עד 142,000
מ 142,001 -עד 163,000
מ 163,001 -עד 212,000
מ 212,001 -עד 303,000
מ 303,001 -ש"ח ומעלה
טבלה 1ט

תק' (מס' )4
תשס"ה4444-
תק' (מס' )44
תשס"ו4444-

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ב בניסן התשס"ה ( 1במאי )2005
לבין ב' באייר התשס"ו ( 30באפריל )2006
קבוצת מחיר

1
2
3
4
5
6
7

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

עד 92,000
מ 92,001 -עד 122,000
מ 122,001 -עד 144,000
מ 144,001 -עד 165,000
מ 165,001 -עד 215,000
מ 215,001 -עד 307,000
מ 307,001 -ש"ח ומעלה
טבלה 1י

תק' (מס' )44
תשס"ו4444-
תק' תשס"ז4444-

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ג' באייר התשס"ו ( 1במאי )2006
לבין י' בטבת התשס"ז ( 31בדצמבר )2006
קבוצת מחיר

1

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

עד 91,000
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מ 91,001 -עד 120,500
מ 120,501 -עד 141,000
מ 141,001 -עד 160,000
מ 160,001 -עד 209,000
מ 209,001 -עד 299,000
מ 299,001 -ומעלה

2
3
4
5
6
7

טבלה 1יא

תק' תשס"ז4444-
תק' (מס' )0
תשס"ח4444-

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א בטבת התשס"ז ( 1בינואר )2007
ובין כ"ב בטבת התשס"ח ( 31בדצמבר )2007
מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

קבוצת מחיר

עד 87,000
מ 87,001 -עד 114,000
מ 114,001 -עד 133,000
מ 133,001 -עד 151,000
מ 151,001 -עד 196,000
מ 196,001 -עד 280,000
מ 280,001 -ומעלה

1
2
3
4
5
6
7

טבלה 1יב

תק' (מס' )0
תשס"ח4444-

רכב שנרשם לראשונה ביום כ"ג בטבת התשס"ח ( 1בינואר )2008
מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

קבוצת מחיר

עד 92,000
מ 92,001 -עד 111,000
מ 111,001 -עד 130,000
מ 130,001 -עד 147,000
מ 147,001 -עד 191,000
מ 191,001 -עד 273,000
מ 273,001 -ומעלה

1
2
3
4
5
6
7

נספח ב

תק' (מס' )0
תשנ"ז4334-

רכב שנרשם לראשונה לפני היום הקובע
חלק א'  -כלי רכב ששנת יצורם עד 1979
חלק ב'  -כלי רכב ששנת יצורם  1980ואילך

תק' (מס' )4
תשנ"ח4334-
תק' תשס"ד4449-

(הושמט)

תק' (מס' )0
תשנ"ח4334-
ת"ט תשנ"ח4334-

נספח ג'
(פרט (2ב))1
טור ב'

טור א'

חלק א'  -כלי רכב ששנת יצורם עד 1987
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תוצר
כל התוצרים

דג ם
כל הדגמים

סוג מנוע
כל סוג

משקל כולל (בק"ג)

שנות ייצור

כל המשקלים

עד 1987

קבוצה
1

חלק ב'  -כלי רכב ששנת יצורם עד  1988ואילך

תק' (מס' )4
תשנ"ח4334-
ת"ט תשנ"ח4334-
תק' תשס"ד4449-

(הושמט)

תק' תשנ"א4334-

תוספת שניה
חלק א' :הגדרות

תק' (מס' )9
תשס"ה4444-

תק' (מס' )4
תשנ"ו4334-

תק' (מס' )4
תשנ"ב4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ט4334-

בתוספת זו –
א.
"תקן ישראלי  -ת"י"  -תקן ישראלי שפורסם לפי חוק התקנים ,תשי"ג;1953-
"מפרט מכון  -מפמ"כ"  -מפרט שפרסם מכון התקנים הישראלי;
"תקן  - "I.S.Oתקן שפרסם ארגון התקינה הבין-לאומי ( International Standard
;)Organization
"תקן  - "DINתקן שפרסם מכון התקינה הגרמני (;)Deutsches Institut Fuer Normung
"תקן  - "B.Sתקן שפרסם מכון התקנים הבריטי (;)British Standard Institution
"תקן  - "J.I.Sתקן שפרסם מכון התקנים היפני (;)Japan Industrial Standard
"מפרט  - "S.A.Eמפרט שפרסמה אגודת מהנדסי הרכב של ארצות הברית של אמריקה
(להלן  -ארה"ב) (;)Society of Automotive Engineers
"תקנת  - "E.C.Eתקנה ( )Regulationשפרסמו מוסדות האו"ם על סמך הסכם - E/ECE324/
 E/ECE/TRANS505//ב דבר אימוץ תנאים אחידים לאישור והכרה הדדית של ציוד לרכב מנועי
וחלקיו ,שנחתם בז'נבה ביום  20במרס ;1958
"תקן  )E.C( E.E.Cאו הנחיית  – "E.E.Cהנחיה ( )Directiveשפרסמה מועצת הקהיליות
האירופית ) ,(Council of European Communitiesבדבר דרישות טכניות לרכב מנועי;
"תקן  - "F.M.V.S.Sתקן בטיחות פדרלי של ארה"ב ( Federal Motor Vehicle Safety
 )Standardשפרסם משרד התחבורה של ארצות הברית;)U.S. Department of Transportation( ,
"תקן  - "CFRהתקנות הפדרליות של ארצות הברית של אמריקה ( Code of Federal
 )Regulationsבדבר תקני רכב;
"תעודת  - "A.B.Eהרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב ) (Allgemeine Betriebserlaubnisעל
פי תקנות התעבורה של הרפובליקה הפדרלית ,המערב גרמנית;
"אישור  - "T.P.D.S.E.הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב של ממשלת צרפת;
"תעודת  - "D.G.M.הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב של משרד התחבורה של איטליה,
;Direzeone Generale Motorizzazione
"תעודת  - "A.A.M.V.Aתעודת איגוד מינהלי הרכב של ארצות הברית ( American
 )Association of Motor Vehicle Administratorsבדבר בדיקת מוצר תעבורה על ידי מעבדה מוסמכת
על פי דרישות האיגוד;
"רשיון ייצור"  -רשיון ייצור שניתן ליצרן של מוצר תעבורה על פי צו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) ,תשמ"ג( 1983-להלן  -צו הפיקוח);
"פח מצופה מחזיר אור"  -פח מצופה חומר מחזיר אור לפי ת"י  - 341מיון  103.2בעל
כושר החזרת אור מס'  - 1מיון  103.3והוא מסומן כנדרש בסעיף  105.1לת"י  341ולידו סימון
מ.ת;
"דרישות חובה"  -דרישות טכניות לענין רישומו של רכב ,שפרסם אגף הרכב ושניתן לעיין
בהן במשרדי אגף הרכב במשרד התחבורה ,בשעות העבודה הרגילות של המשרד;
" - "A.B.G.אישור שנותן משרד התחבורה של גרמניה ,המעיד על התאמה לתקן.
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חלק ב' :סימונים

תק' (מס' )9
תשנ"ג4339-

תק' תשנ"ח4334-

.1

תו תקן  -ניתן על-ידי מינהלת תו תקן במכון התקנים הישראלי,
הסימון:
ומעיד על התאמת המוצר לת"י

.2

*סימן תקן בטיחות  -ניתן על ידי מינהלת תו-תקן במכון התקנים הישראלי
הסימון:
ומעיד על התאמת המוצר למפמ"כ

.3

סימן העפיפון ( - )Kite Markניתן על ידי מכון התקנים הבריטי
הסימון:
ומעיד על התאמת המוצר לתקן B.S.

.4

סימן  - J.I.S.ניתן על ידי מכון התקנים היפני ומעיד על התאמת המוצר
הסימון:
לתקן J.I.S.

.5

סימן  - E.C.Eניתן על ידי מוסדות האו"ם ומעיד על התאמת המוצר
הסימון:
לתקנת .E.C.E
הערות
א .ה מספר שבעיגול מזהה את המדינה שבה נבדק המוצר (להבדיל מארץ הייצור) לפי
הסימול הבא:
 .17פינלנד
 .1גרמניה המערבית
 .18דנמרק
 .2צרפת
 .19רומניה
 .3איטליה
 .20פולין
 .4הולנד
 .21פורטוגל
 .5שבדיה
 .22ברית המועצות
 .6בלגיה
 .23יוון
 .7הונגריה
( .24טרם הוקצה)
 .8צ'כוסלובקיה
 .25קרואטיה
 .9ספרד
 .26סלובניה
 .10יוגוסלביה
 .27סלובקיה
 .11הממלכההמאוחדת
 .28בלרוס
 .12אוסטריה
 .29אסטוניה
 .13לוקסמבורג
 .30טורקיה
 .14שוויץ
 .15גרמניה המזרחית
 .16נורבגיה
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ב .המספר שמתחת לעיגול מזהה את מספר האישור שניתן למוצר ,ובלעדיו אין הסימון
תקף.

.6

.7

.8

.9
.10
.11
.12
תק' (מס' )4
תשנ"ב4334-

.13

סימן  E.E.C.ניתן על ידי מועצת הקהיליות האירופיות (השוק המשותף)
הסימון:
ומעיד על התאמה להנחיית  E.E.C.כמפורט
הערה :שיטות הספרור זהות לאלה שבסימן )E.C.E( 5
סימן  - D.O.T.ניתן על ידי מחלקת התחבורה הפדרלית
הסימוןD.O.T. :
של ארה"ב ומעיד על התאמה לתקן FMVSS
הערה:
במקרים מסויימים מחייבים תקני  FMVSSסימונים
נוספים על פי המפורט בגוף התקן כדוגמת סימוני עומס,
לחץ אוויר וכיו"ב בצמיגים.
סימן  - K.B.A.ניתן על ידי משרד התחבורה המערב
גרמני ומעיד על התאמה לתעודת ( A.B.E.הספרה זהה
הסימוןKBA 123456 :
לזו של תעודת ה)A.B.E.-
סימן  - D.G.M.ניתן על ידי משרד התחבורה של איטליה
הסימוןD.G.M. :
ומעיד על התאמת המוצר למפורט בתעודת D.G.M.
סימן  - S.A.E.מעיד על התאמת המוצר למפרט
הסימוןS.A.E.J 1234 :
S.A.E.
סימן מ.ת - .מעיד על התאמת המוצר לתנאי רשיון ייצור
הסימון:מ.ת3456.
שניתן על פי צו הפיקוח
סימן  DIN STVZOמעיד על התאמה לדרישות משרד
הסימוןDINSTVZO:
התחבורה המערב גרמני
*סימן  - J.W.Lמעיד על התאמה לתקן היפני לאופנים
ממתכת קלה ).(Japan Wheel Light Metal Standard
חלק ג' :תקנים ,מפרטים וסימונים של מוצרי תעבורה

.1
תק' (מס' )44
תשנ"א4334-

תק' (מס' )44
תשנ"א4334-

.2

תווית נוהג חדש
(תקנה 9א)
( )1נוסח התווית יהיה "נהג חדש" ,מידותיה  12x20ס"מ ויהיה בה אמצעי להצמדתה
לחלון;
( )2צ בע האותיות בתווית יהיה שחור על רקע צהוב מחזיר אור ,ומדותיהן :גובה 40 -
מ"מ; רוחב  -עד  35מ"מ; עובי קו באות  6 -מ"מ;
(( )3נמחקה).
פנס אזהרה מהבהב או מסתובב
(תקנות (62ב) ו)101-
( )1הפנס יהיה בצורת כיפה שקופה המאפשרת ראיית האור שבו מכל עבריו;
( )2בפנס ייקבע אחד מאלה:
(א) נורית או זוג נוריות שהספקן הכולל לא יפחת מ 40W-ולא יעלה על ;55W
הנוריות תידלקנה ותכבינה לחלופין בקצב שלא יפחת מ 80-פעימות בדקה ולא
יעלה על  100פעימות בדקה; מקום שהותקנו בפנס זוג נוריות — תידלקנה
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תק' (מס' )9
תשנ"ב4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ב4334-

.3

תק' (מס' )4
תשס"א4444-
תק' (מס' )4
תשס"א4444-

תק' (מס' )4
תשנ"א4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ו4334-
תק' תשס"ה4440-

.4

תק' תשס"ה4440-

תק' (מס' )4
תשנ"ב4334-

 4א.

(תיקון) תשנ"ג4339-
תק' (מס' )4
תשנ"ט4334-

.5

ותכבינה בעת ובעונה אחת;
(ב) נורית שהספקה לא יפחת מ 40W-ולא יעלה על  55Wשתדלוק דרך קבע ובו
קבועה מראה קעורה מסתובבת המשמשת לשליחת קרן האור המשתקפת מאור
הנורית; מהירות הסיבוב של המראה לא תפחת מ 80-סיבובים לדקה ולא תעלה
על  100סיבובים לדקה וקרן האור תהיה מקבילה לקרקע;
(ג) פנס המתאים לתקן .E.C.E. REG 65
*שלט "ילדים" ושלט "נוסעים"
(תקנות (83א) ו(84-ג))
( )1מידות השלט  30x12.5 -ס"מ.
( )2החומר  -פח מצופה בצבע מחזיר אור לבן ואם מותקנת בשלט תאורת  ,LEDפח בצבע
שחור;
( )3צבע אותיות המלה "ילדים" או "נוסעים" יהיה שחור ואם מותקנת תאורת  LEDבכל
צבע ,למעט צבע אדום ומידותיהן:
גובה  70 -מ"מ; רוחב  -עד  54מ"מ; עובי  15 -מ"מ.
( )4סימון :סימון לפי ת"י  341סעיף  105.1וסימון מ.ת .באותיות שגובהן לא יעלה על 3
מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של השלט.
*מושב בטיחות ומושב מגביה
(תקנה 83א(א))
(א) מושב בטיחות ומושב מגביה יהיו מתאימים לאחד מאלה:
(;FMVSS213 )1
( E.C.E. R44/03 )2ועדכוניו כפי שתורה מנהלת אגף הרכב.
(ב) מושב הבטיחות והמושב המגביה יישאו סימון במידות  12X8ס"מ בנוסח זה:
תוצרת חב'
דגם
מתאים לתקן
אישור משרד התחבורה מיום
עד גיל
מתאים לשימושו של ילד מגיל
ק"ג
ק"ג עד
או ממשקל
היבואן:
מען:
טלפון:
*מרכב תקני לרכב
(תקנה (84א) ו(-ב))
( )1באוטובוס זעיר  -יתאים לדרישות החובה לאוטובוסים;
( )2ברכב מסחרי בלתי אחוד  -יתאים למפמ"כ ;63
( )3ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על  4000ק"ג  -יתאים לדרישות החובה
לרכב דו תכליתי שמשקלו הכולל המותר מעל  4000ק"ג;
( )4בטיולית  -יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג טיולית;
( )5ברכב מדברי  -יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג רכב מדברי;
( )6ברכב מסחרי להובלת נפטרים  -יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג רכב להובלת
נפטרים.
שלט לסימון רכב מסחרי המוביל מטען חורג
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.6

(תקנה (85ז))
( )1מידות השלט 50X40 :ס"מ
( )2החומר :פח מצופה מחזיר אור לבן
( )3כתובת בנוסח אחד מאלה:
זהירות
זהירות
זהירות
מטען ארוך
מטען רחב
מטען חורג
צבע האותיות במלים יהיה אדום ומידות האותיות :גובה  70 -מ"מ; רוחב עד  45 -מ"מ;
עובי  15 -מ"מ.
( )4סימון :סימון לפי ת"י  341סעיף  105.1וסימון מ.ת .באותיות שגובהן לא יעלה על 3
מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של השלט.
התקני חיבור סובב
(תקנה 85א(ב))
התקני חיבור סובב המתאימים:
( )1למפמ"כ ;120
( )2לתקן  ,I.S.Oוהם מתוצרת אחד ממפעלים אלה:
Harcol, Rubery Owen Rockwell, York, Blair, Jost, Strick

תק' (מס' )9
תשנ"ג4339-

.7

.8

( )3סימון אחד מאלה:
(א) תו תקן;
(ב) הסימון המסחרי של אחד היצרנים שפורטו בפסקה (.)2
משולש לסימון מטען חורג (תקנה (88ג))
( )1מידות :משולש שווה צלעות שצלעו  60ס"מ ,וקדקדיו מעוגלים ברדיוס של  40מ"מ.
( )2החומר :פח מצופה מחזיר אור לבן.
( )3סימון :סימון לפי ת"י  341סעיף  105.1לסימון מ.ת .באותיות שגבהן לא יעלה על 3
מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של בסיס המשולש.
( )4צבע המשולש –
(א) לסימון מטען חורג קדמי  -יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו;
(ב) לסימון מטען חורג אחורי  -יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו ולו מסגרת בצבע
אדום מחזיר אור לאורך היקף המשולש משני צדיו; רוחב המסגרת יהיה 7.5
ס"מ.
שלט סימון לגורר ולנגרר
(תקנה (90ב) ו(-ג))
( )1מידות השלט לגורר 30X12.5 :ס"מ; לנגרר  50X40ס"מ.
( )2החומר :פח מצופה מחזיר אור לבן.
( )3כתובת בנוסח אחד מאלה:
נגרר
גורר
על ידי
67-345-12
( )4צבע האותיות יהיה שחור ומידותיהן:
גובה  70 -מ"מ;
רוחב  -עד  45מ"מ;
עובי  15 -מ"מ.
( )5סימון :הסימון לפי ת"י  341סעיף  105.1וסימון מ.ת .באותיות שגובהן לא יעלה על 3
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תק' (מס' )0
תשנ"ה4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-

.9

תק' (מס' )4
תשנ"ו4334-

תק' (מס' )4
תשנ"ו4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ו4334-

 9א.

תק' (מס' )44
תשס"ה4444-

9ב.

תק' (מס' )0
תשנ"ה4334-

.10

מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של השלט.
*קסדות לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון
(תקנות 39ג(ד) 119 ,ו)223-
קס דות מגן לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון יהיו לפי אחד התקנים המפורטים
והמסומנים להלן:
(( )1נמחק)
( )2תקנת  - REG. 22 E.C.Eסימון;E.C.E 22 :
( )3תקן  - 218 FMVSSסימון;D.O.T :
( )4תקן  - 5361 B.Sסימון :סימן העפיפון;
(( )5נמחק)
( )6תקן יפני  Type C, JIS-T8133בלבד  -סימון .JIS
מחזיר אור לאופניים ולתלת אופן
(תקנות  )3(130ו(136-ב))
מחזיר אור לאופניים יהיה אחד מאלה –
( )1מחזיר אור קשיח שצבעו אדום ולפי תקן מן המפורטים להלן:
(א) תקנת  - REG No. 3 ECEסימון;ECE :
(ב) הנחיית  - 757/76 EECסימון;EEC :
(ג) הנחיות  - 1994 SAEסימון;SAE :
(ד) תקן  - FMVSS 218 FMVSSסימון;D.O.T :
(ה) תקן  - 5361 B.Sסימון :סימן העפיפון;
(ו) תקן  - 4848 DINסימון.DIN :
( )2מחזיר אור גמיש להדבקה על הכנף האחורית שצבעו אדום ומידותיו  15x2.5ס"מ ,לפי
תקן ישראלי ת"י  341מיון  103.1ובעל כושר החזרת אור  103.3או 103.4.
*שלט סימון לרכב בבדיקה
(תקנה 190א(ד))
( )1מידות השלט  45x25ס"מ ,מידות האותיות  20x25מ"מ;
( )2השלט יהיה בצבע לבן מחזיר אור וצבע האותיות יהיה אדום;
( )3כתובת בנוסח כלהלן:
רכב בבדיקת מבחן
שם המוסך
מספר רישיון המוסך
*מספר זיהוי רכב
(תקנה )282
 .1מספר הזיהוי של הרכב (VIN
 ISO 3779או במפרט .SAE J 272
 .2מבנה מס' זיהוי )(VIN
 .3קוד סימון שנת ייצור:
שנה
קוד
1997
V
1998
W
1999
X

Identification Number

 - )Vehicleיהיה כקבוע בתקן
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תק' (מס' )9
תשנ"ב4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ו4334-

2000
Y
2001
1
2002
2
2003
3
2004
4
2005
5
2006
6
2007
7
2008
8
2009
2
2010
A
10א* .תקנים למניעת זיהום אויר ,תצרוכת והתאמת דלק למניעת רעש מרכב
(תקנה 282א)
( )1זיהום אויר מרכב המופעל במנוע בנזין:
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

תק' (מס' )4
תשנ"ו4334-

( )2זיהום אויר מרכב המופעל במנוע דיזל:
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

תק' (מס' )0
תשנ"ב4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ג4339-

( )3תצרוכת והתאמת דלק
סוג הרכב
למן שנת ייצור

1986
ולאחריה
1991

תק' (מס' )4
תשנ"ג4339-
תק' (מס' )4
תשנ"ג4339-
תק' (מס' )0
תשנ"ב4334-

EEC 80/1268
או ECE 15.04

הצ הרת יצרן הרכב כי המנוע מותאם לשימוש בבנזין לפי תקן ישראלי מס'  90עם או
בלי תוספים לדלק.
הצהרת יצרן הרכב כי המנוע מותאם לשימוש –
1992
( )1בבנזין לפי ת"י מס'  90עם או בלי תוספים;
( )2בבנזין נטול עופרת המשווק בישראל.
הצהרת יצ רן הרכב ,לגבי רכב המונע במנוע דיזל ,כי המנוע מותאם לשימוש בסולר
4*199
לפי ת"י .107
( )4רעש מכלי רכב
שנת הייצור

תק' (מס' )4
תשנ"ד4330-

נוסעים פרטי ,נוסעים דו שימושי ומונית
ממשקל כולל 2201
ממשקל כולל  400ק"ג
כולל ק"ג ומעלה
עד  2200ק"ג

מסחרי
מעל  400ק"ג
ממשקל כולל מותר

1986-1977
 1987ו*לאחריה

רכב בעל  4גלגלים או
יותר
 ECE 9או EEC/70/157
EEC 77/212
או EEC 81/334

רכב בעל  2או  3גלגלים
עם מנוע מעל  50סמ"ק
ECE 41
או EEC 78/1015

רכב בעל  2או  3גלגלים
עם מנוע עד  50סמ"ק
ECE 63
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
או 84/372
או ECE 9.01
או ECE 51
EEC 84/424
או EEC 89/491

תק' (מס' )4
תשנ"ד4330-

5*199

תק' (מס' )9
תשס"ה4444-

* .11רפידות בלם ומצמד
(תקנה 282ב)
רפידות הבלם והמצמד יעמדו באחד מתקנים אלה:
( )1מפרט  S.A.E J866Aומסומנות בהתאם;
( )2תעודת  A.B.Eומסומנות בצדן האחורי בסימון .K.B.A.
11א* .תקנים למניעת הפרעות קשר
(תקנה 282ג)
תקנים למניעת הפרעות קשר יהיו מתאימים לאחד מאלה:
(;72/245 EEC )1
(( )2נמחק);
(;10 ECE )3
( )4ת"י ;81
( )5ת"י .87
44ב* .שלט לסימון רכב ארוך
(תקנה (313ה))
שלט לסימון רכב ארוך יהיה אחד מאלה:
(א) שלט מלבני אחד ,כלהלן:
( )1המידות 0 160 16 :ס"מ;
( )2החומר :פח מצופה צבע צהוב מחזיר אור או מדבקה בצבע צהוב מחזיר אור
בהתאם למפמ"כ ;327
( )3הכתובת על השלט" :זהירות רכב ארוך";
צבע האותיות  -שחור ,ומידותיהן כלהלן:
גובה  70 -מ"מ;
רוחב  40 -מ"מ;
רוחב קו האות  10 -מ"מ;
( )4הסימון על השלט:
(א) באוטובוס מפרקי  -צללית של אוטובוס מפרקי;
(ב) ברכב מורכב  -צללית של רכב מורכב;
(ג) ברכב מחובר  -צללית של רכב מחובר.
( )5צבע הצללית  -שחור ,ומידותיה :אורך  450 -מ"מ וגובה  100 -מ"מ.
(ב) שלט מלבני או זוג שלטים מלבניים ולהם מסגרת פלואורינית אדומה שרוחבה  40מ"מ
בהתאם למפמ"כ  267סעיפים  5.1.2ו 5.2.2-ובהם –
( )1המידות:
(א) אורכו של שלט יחיד או האורך המצטבר של זוג שלטים לא יפחת מ1,130-
מ"מ ולא יעלה על  2,300מ"מ;
(ב) רוחב השלט לא יפחת מ 170-מ"מ ולא יעלה על  230מ"מ;

תק' (מס' )44
תשנ"א4334-
תק' (מס' )9
תשנ"ב4334-

תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-

-
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-

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

.12

תק' (מס' )9
תשנ"ג4339-

תק' (מס' )4
תשנ"ב4334-

.13

תק' (מס' )4
תשנ"ד4330-
תק' (מס' )9
תשנ"ג4339-

( )2החומר :כאמור בסעיף קטן (א)(;)2
( )3הסימון על השלטים :כאמור בסעיף קטן (א)(;)4
( )4צבע הצללית  -שחור ,ומידותיה :אורך  400ס"מ וגובה  80 -מ"מ.
מערכת הפליטה
(תקנה (318ב))
מערכת הפליטה תתאים לאחד מאלה:
( )1מפמ"כ ;144
( )2הנחיית  EECמס' ;EEC334/81/
( )3תעודת ;ABE
( )4תקן .)1983( BS AU 193 BS
סימונים:
( )1תו תקן;
(;EEC )2
(;KBA )3
( )4סימן העפיפון.
*אופנים ברכב
(תקנה )321
האופנים ברכב יהיו עשויים לפי אחד מאלה:
( )1פלדה כבושה במידות שקבע יצרן הרכב לשימוש בסוג ובדגם הרכב הנדון בלבד;
( )2נתך קל ,ומתאימים למפמ"כ ;240
( )3נתך קל ,ואושרו בתעודת ;ABE
( )4נתך קל המסומן ;D.O.T
( )5נתך קל ואושר בתעודת J.W.L
תו תקן;
סימונים:
סימן .KBA
J.W.L
J.I.S

תק' (מס' )0
תשנ"ה4334-

נתך קל ואושר בתעודת J.I.S.

.14

( )6
צמיגי גומי פנאומטיים
(תקנה (322א))
הצמיגים יתאימו לאחד מתקנים אלה:
(;FMVSS 109 )1
(;FMVSS 119 )2
(;J.I.S. 4230 )3
(;E.C.E. 30 )4
(;E.C.E. 54 )5
סימונים:
D.O.T.
E.C.E.
J.I.S.

הערה :הסימונים בכל הנוגע למידותיו ,מבנהו וכושר ההעמסה של הצמיג ,כמתחייב
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

תק' תשנ"ד4339-

תק' (מס' )9
תשס"ה4444-

תק' (מס' )9
תשס"ה4444-

תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-

תק' תשס"ה4440-

מהתקן יהיו בולטים על דופן הצמיג וייעשו בידי יצרן הצמיג.
 .15חיבורים לבדיקת לחץ האוויר במערכות בלמי אוויר
(תקנה (326א))
החיבורים לבדיקת לחץ האוויר יתאימו בכל פרטיהם לתקן I.S.O. 3583/1975 -
15א* .מיתקן למניעת נעילה ()A.B.S.
(תקנה 330א)
(א) המיתקן למניעת נעילה יתאים לאחד מאלה:
(;ANNEX 10 EEC88/194/ )1
(ANNEX 13 ECE 13.06 )2
ובלבד שהמיתקן כולל חיישן למהירות סיבוב גלגלי הרכב ובקר המפעיל את המיתקן.
(ב) ברכב כאמור בתקנה 330א יתאים המיתקן גם לקבוע ב CATEGORY 1-שב10-
 ANNEXוב ANNEX 13-האמורים בפרט משנה (א).
(ג) במונית כאמור בתקנה 330א(א)( )3יתאים המיתקן לאמור בפרט משנה (א).
(ד) ברכב כאמור בתקנה 330א(א)( )4יתאים המיתקן גם לקבוע ב CATEGORY A-שב10-
 ANNEXוב ANNEX 13-האמורים בפרט משנה (א).
(ה) המיתקן יתאים לאחד מאלה:
( )1תקן ;71/320/EEC+98/12/EC
( )2לרכב המיוצר במדינות  NAFTAיתאים המיתקן לאחד מאלה ובהתאם לסיווגי
הרכב כמפורט בתקנים:
(א)  FMVSS 105או  FMVSS 135לרכב עם בלמים הידראוליים;
(ב)  FMVSS 121לרכב עם בלמי אוויר.
 .16פנסים ואורות
(תקנה (351ב))
( )1פנסי החזית כאמור בתקנה  334יתאימו לאחד מאלה:
(א) ;89/517/EEC
(ב) ;ECE 1
(ג) ;ECE 2
(ד) ;ECE 5
(ה) ;ECE 8
(ו) ;ECE 20
(ז) ;ECE 31
(ח) ;ECE 56
(ט) ;ECE 57
(י)  FMVSS 108מסוג  HB3 GUIDEו HB4-שאישר מנהל אגף הרכב לדגם הרכב;
(יא)  FMVSS 108מסוג  H9ו H11-שנבדקו ואושרו בידי מעבדה מוסמכת לדגם רכב
שאישרה מנהלת אגף הרכב לענין זה.
( )2פנסי הסימון כאמור בתקנות  341 ,340 ,339ו(369-ב) ,לרכב ששנת ייצורו 1973
ולאחריה יתאימו לאחד מאלה:
(א) מפמ"כ ;341
(ב) ;ECE REG. 7
(ג) .EEC758/76/
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

תק' תשנ"ג4334-

תק' (מס' )4
תשנ"ד4330-

תק' (מס' )9
תשס"ה4444-

תק' (מס' )9
תשס"ה4444-

תק' (מס' )4
תשנ"ב4334-
תק' (מס' )49
תשס"ה4444-

וכן לענין פנסים לפי –
תקנה  - 339תקן ;SAE J 222 ,SAE
תקנות  340ו - 369-תקן  592 ,SAEו;SAE J-
תקנה  - 341תקן .SAE J 585 ,SAE
( )3פנסי האיתות והבלימה כמפורט בתקנות  342ו ,344-לרכב ששנת ייצורו 1973
ולאחריה ,יתאימו לאחד מאלה:
(א) מפמ"כ ;341
(ב) ;ECE REG. 56
(ג) ;ECE REG. 6
(ד) ;ECE REG. 48
(ה) .EEC759/76/
וכן לענין פנסים לפי –
תקנה  - 342תקן ; SAE J 586 ,SAE
תקנה  - 344תקן . SAE J 588 ,SAE
(3א) פנס הבלימה הנוסף כמפורט בתקנה  342יתאים לאחד מתקנים אלה:
(S.A.E 86 A )1
(ECE REG 7 )2
סימוניםECE; S.A.E.; D.O.T :
הע רה :פנס המותקן מצדה הפנימי של השמשה האחורית יהיה פטור מסעיפי מפרט
 S.A.E. 186 Aהנוגעים להגנה מפני לחות ,אבק וקורוזיה.
( )4הפנסים להארת לוחית הזיהוי לפי תקנה  ,343לרכב ששנת ייצורו  1973ולאחריה,
יתאימו לאחד מאלה:
(א) ;ECE REG. 4
(ב) ;EEC760/76/
(ג) .SAE J 587
( )5פנסי ערפל קדמיים לפי תקנה ( 347א) יתאימו לאחד מאלה:
(א) ;ECE REG. 19
(ב) .EEC762/76/
( )6פנסי ערפל אחוריים לפי תקנה 347א יתאימו לאחד מאלה:
(א) ;ECE REG. 38
(ב) .EEC 538/77
(6א) פנסי ערפל שיותקנו ברכב ששנת ייצורו  2005ואילך יהיו –
(א) בהתאם לתקן ;77/538/EEC+1999/14/EC
(ב) בהתאם לתקני  FMVSSלרכב המיוצר במדינות .NAFTA
( )7הפנסים להארת הדרך בנסיעה לאחור ,לפי תקנה  348לרכב ששנת ייצורו 1973
ולאחריה ,יתאימו לאחד מאלה:
(א) ;ECE REG. 23
(ב) ;EEC 539/77
(ג) .SAE J 593
( )8פנס החזית יהיה מסומן בסימן מובלט על העדשה או על הפנס באחד מאלה:
(א) ;ECE
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

תק' תשס"ה4440-
תק' (מס' )49
תשס"ה4444-
תק' (מס' )4
תשנ"ב4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-
תק' תשס"ה4440-
תק' תשס"ה4440-

תק' (מס' )9
תשנ"ג4339-

תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-
תק' (מס' )9
תשס"ה4444-

תק' (מס' )4
תשנ"ד4330-

(ב) ;HB3 D.O.T.
(ג) ;HB4 D.O.T.
(ד)  FMVSS 108מסוג  H9ו;H11-
ואולם ניתן לסמן את פנס החזית ברכב נוסעים פרטי על פי התקנים שנקבעו לענין זה
בדרישות החובה לפי תקנה .282
( )9הנוריות לפנסי החזית יהיו מסומנות באחד מאלה:
(א)  ECEלפנס אירופאי;
(ב)  D.O.T 9005ו D.O.T 9006-לפנס אמריקאי;
(ג)  FMVSS 108לנורה מסוג  H9המותאם לפנס חזית מסוג ;H9
(ד)  FMVSS 108לנורה מסוג  H11המותאם לפנס חזית מסוג .H11
( )10עדשות הפנסים המפורטים ,בפסקאות ( )2עד ( )7יהיו מסומנים באחד מסימונים אלה:
(א) תו תקן;
(ב) ;E.C.E
(ג) ;E.E.C
(ד) ;D.O.T
(ה) ;S.A.E.
(ו) מ.ת.
(( )11נמחקה).
16א* .מחווני כיוון
(תקנה (344יב))
מחווני הכיוון ברכב יהיו –
( )1בהתאם לתקן ;76/756/EEC+97/28/EC
( )2בהתאם לתקני  FMVSSלרכב המיוצר במדינות .NAFTA
 .17מחזירי אור
(תקנה )345
מחזיר אור יהיה מתאים לאחד מתקנים אלה:
(;EEC 757 76 )1
(;ECE REG 3 )2
(;FMVSS 108 )3
(.SAE 1594 )4
סימונים:
( )1סימון ;EEC
( )2סימון ;DOT
( )3סימון מ.ת;.
( )4סימון ;ECE
( )5סימון ;SAE
הערה :תקנים וסימונים אלה יבואו ברכב ששנת ייצורו  1973ולאחריה בלבד.
17א* .חומר לבנין פנים המרכב
(תקנה (352ב))
כל חומר שממנו בנוי פנים המרכב יתאים לאחד מתקנים אלה:
(;FMVSS 302 )1
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

תק' (מס' )9
תשס"ה4444-
תק' (מס' )44
תשס"ה4444-

.18

תק' (מס' )4
תשנ"ד4330-

תק' (מס' )0
תשנ"ה4334-

.19

.20

( )2מפמ"כ  373או 400
הערה :בדיקת החומר תיעשה לפי תקן  ISO 3795כאשר מהירות הבעירה של החומר לא
תעלה על  250מ"מ לדקה.
*מושבים ברכב
(תקנה )355
(א) מושב יתאים לאחד מתקנים אלה:
(; FMVSS 222 )1
( )2מפמ"כ ;363
( ECE REG 17 )3לגבי חוזק התקנת המושבים;
( ECE REG 25 )4לגבי הלם משענת הראש;
( ECE REG 21 )5לגבי הלם גב המושב.
(ב) חומרי הריפוד והציפויים למושבים יתאימו לאחד מתקנים אלה:
(;FMVSS 302 )1
( )2מפמ"כ .373
הערה :בדיקת החומר תיעשה לפי תקן  ISO 3795כאשר מהירות הבעירה של החומר
לא תעלה על  100מ"מ לדקה.
(ג) משענת ראש שתותקן ברכב תהיה בהתאם לאחד מתקנים אלה:
( )1הנחיית ;78/932/EEC
( )2תקן  FMVSS 202לרכב מהיוצר במדינות .NAFTA
*שמשות לרכב
(תקנה (356א) ו(-ג))
(א) השמשות לרכב יתאימו לאחד מתקנים אלה:
( )1ת"י ;546
(ECE REG.43 )2
(92/22/EEC )3
(FMVSS 205 )4
(ב) שמשות לרכב שיובאו או יוצרו בישראל עד יום  1ביולי  1992יכול שיתאימו גם לאחד
מתקנים אלה:
(BS AU 178 )1
(DGM )2
(DIN )3
(JIS R 3211 )4
(ג) ש משות העשויות חומר שאינו זכוכית יהיו מן הסוג המיוצר על פי רשיון ייצור או
שאושרו ליבוא בידי מנהל אגף הרכב.
צופר
(תקנה (359א) ו(-ד))
הצופר ברכב יתאים לאחד מתקנים אלה:
(;ECE REG. 28 )1
(./70/388EEC )2
סימונים:
(; E.C.E. )1
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
.21

תק' (מס' )9
תשנ"ג4339-

.22

תק' (מס' )9
תשנ"ג4339-
תק' (מס' )4
תשס"ה4444-

.23

(.E.E.C. )2
מראות תשקיף
(תקנה (361ה))
מראות התשקיף ברכב לפי תקנה (361א) יתאימו לאחד מתקנים אלה –
( )1מפמ"כ ;186
(;ECE REG 46 )2
(;/71/127EEC )3
(;/79/795EEC )4
(.J.I.S.D 5705 )5
סימונים:
( )1תו תקן;
(;E.E.C. )2
(;E.C.E. )3
(;J.I.S. )4
( )5מ.ת.
מראות תשקיף ברכב על פי תקנה (361ב) ו(-ג) תתאמנה למפורט בסעיפים  201עד 206
שבמפמ"כ .186
מיתקן להגנה בפני התנגשות תת-רכבית  -פגוש אחורי
(תקנה 363א(א))
המיתקן יתאים לאחד מאלה:
( )1מפמ"כ ;241
( E.E.C. 79/490 )2ועדכונו . E.E.C 81/333 -
סימונים:
( )1תו תקן;
( )2סימון .E.E.C.
*חגורות בטיחות ברכב
(תקנות 39ד(ג)39 ,ה(ד) ו364-א(ג)( ,ד) ו(-ה))
(א) חגורות הבטיחות לגבי כל נוסע יהיו אחת מאלה –
חגורת מתניים :חגורה החובקת את חלקו הקדמי של אגן הירכיים של החוגר;
חג ורה אלכסונית :חגורה החובקת באלכסון את חזהו של החוגר מן הירך לכתף
שמנגד;
חגורת שלוש נקודות :מערכת חגורות המעוגנת בשלוש נקודות עיגון והמהווה שילוב
של חגורת מתניים וחגורה אלכסונית;
חגורה נצמדת :חגורת מתניים ,או חגורת שלוש נקודות המצויידת בסליל קפיצי
לקליטת רצועת החגורה ,שאינו מגביל את תנועותיו של החוגר בתנאי נהיגה רגילים.
(ב) חגורות הבטיחות תתאמנה ,לפי הענין ,לאחד מתקנים אלה:
( )1ת"י ;543
(;ECE REG. 16 )2
(;JIS D 4604 )3
(;B.S. 3254 )4
(.FMVSS 209 )5
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

תק' (מס' )9
תשנ"ג4339-
תק' (מס' )9
תשנ"ד4330-

תק' (מס' )4
תשנ"ו4334-

תק' (מס' )44
תשס"ה4444-

תק' (מס' )44
תשנ"א4334-

תק' (מס' )9
תשנ"ג4339-

תק' (מס' )4
תשנ"ב4334-

(ג) סימונים:
( )1סימון תו תקן;
( )2סימון ;E.C.E.
( )3סימון ;D.O.T.
( )4סימון ;J.I.S.
( )5סימון ( B.S.סמל העפיפון).
 .24מזגני אוויר ברכב
(תקנה 364ג(ז))
מזגן האוויר יתאים למפמ"כ .344
מזגן מייצור מקומי  -יסומן על פי סעיף  5שבמפמ"כ  ,344בתו תקן או בסימן מ.ת.
מזגן מיובא  -יירשם עליו שם היצרן ודגם המזגן.
24א* .טכוגרף ברכב
(תקנה 364ד)
טכוגרף המותקן ברכב יתאים לנדרש בפרקים  1עד  4של  ANNEXלהנחייה 3821/85 EEC
ויסומן בסימון  EECא ו שתינתן לגביו תעודה מאת מעבדה מוסמכת כי הוא תואם את
הנדרש ,כאמור.
24ב* .מיתקן מגביל מהירות
(תקנה 364ה)
מיתקן מגביל המהירות יתאים ל ANNEX 1-בהנחייה .92/24/EEC
 .25משולשי אזהרה לרכב
(תקנה )367
משולשי האזהרה יתאימו לאחד מתקנים אלה –
( )1ת"י ;5384
(;ECE REG .27 )2
(;FMVSS 125 )3
( )4משולש אזהרה שיוצר בישראל על דעת הרשות המוסמכת במשרד התחבורה או
שיובא לישראל ושוחרר על דעת אותה רשות לפני ד' בתשרי תשמ"ה ( 30בספטמבר
.)1984
סימונים:
( )1תו תקן;
(;E.C.E )2
(;D.O.T )3
(;FMVSS )4
* .26מטפים לשימוש ברכב מנועי
(תקנה (370א))
כושר כיבוי
עפ"י ת"י 1012
סוג הרכב
34ב'
מוניות ורכב מסחרי שמשקלו הכולל
55ב'
המותר אינו עולה על  3,500ק"ג
55ב'
אמבולנסים
55ב'
רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו
55ב'
הכולל המותר עולה על  3,500ק"ג

כמות המטפים תחילה (שנת
ייצור הרכב)
לרכב
עד 1992
לפחות 1
 1993ואילך
לפחות 1
כל שנות הייצור
לפחות 1
עד 1992
לפחות 1
מ1993-
לפחות 2
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הערות

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
לרבות תומך
אוטובוס או רכב מסחרי אשר לו היתר
להסיע עד  15נוסעים בנוסף לנהג
אוטובוס אשר לו היתר להסיע מעל
 15נוסעים בנוסף לנהג
אוטובוס מפרקי
אוטובוס דו-קומתי
רכב מסחרי אשר לו היתר להסיע מעל
15נוסעים בנוסף לנהג

מכלית להובלת גז דליק או דלק נוזלי
בנתמך
במשאית
בגרור
במשאית המיועדת להובלת בקבוקי גז

תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ז4334-

תק' (מס' )9
תש"ס4444-

או 89ב'
55ב'

לפחות 1
לפחות 1

ואילך
כל שנות הייצור

55ב'
או 89ב'
5ב'
55ב'
34ב'
או 89ב
55ב'
או 89ב'
89ב'
89ב'

לפחות 2
לפחות 1
לפחות 3
לפחות 3
לפחות 2
1
לפחות 2
לפחות 1
לפחות 3
לפחות 1
2
1
לפחות 1

כל שנות
ייצור
כל שנות הייצור
כל שנות הייצור
עד 1992

183ב'

האבקה תתאים גם
לכיבוי מוצקים
האבקה תתאים גם
לכיבוי מוצקים

מ 1993-ואילך
עד 1992
מ 1993-ואילך

כל שנות הייצור

הערות:
(א) המטפים יתאימו לת"י .570
(ב) ברכב ששנת ייצורו עד  1991מותר השימוש במטפים המתאימים לת"י .463
ברכב ששנת ייצורו עד  1992מותר השימוש במטפים המתאימים לת"י .987
( ג)
(ד) ברכב מהסוג המנוי בטבלה ששנת ייצורו עד  1996מותר השימוש במטפים מהסוג האמור
בטבלה או בהתאם לאמור בהערה (ה).
(ה) ברכב מהסוג המנוי בטבלה ששנת ייצורו  1997או לאחריה לא יותר שימוש אלא במטפים
בהתאם למפמ"כ  339מנובמבר  1995וסימונם יהיה:
( )1ת"י  - 570לסוג המטפה;
( )2ת"י  - 129לתחזוקתו התקופתית;
( )3ת"י  - 1022להתאמת האבקה לכיבוי דלקות ממין א' למוצקים ,ממין ב' לנוזלים וממין
ג' לחשמל.
 .27מתקני גרירה וריתום בגורר ,בגרור ,בתומך ובנתמך
(תקנות  371ו(377-א) ו(-ד))
מיתקני גרירה וריתום יהיו לפי תקנים אלה:
( )1חיבורי חשמל לפי ת"י .1035
( )2חיבורי אוויר וזרנוקים לבלמי אוויר לגוררים ונגררים לפי ת"י  ,273ולפי .SAE J 318
( )3ווי גרירה עיני גרירה ותפוחי גרירה לפי אחד מאלה:
מפמ"כ 343
ISO 1102
ISO 1103
SAE 847
MS 51118
MS 51135
MS 51137
DIN 74052
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
DIN 74058
BS AU 25
BS AU 113
תקן EEC 94/20

תק' (מס' )4
תשנ"ט4334-
תק' (מס' )4
תשנ"ט4334-

תק' (מס' )4
תשנ"ט4334-
תק' (מס' )9
תש"ס4444-
תק' (מס' )9
תש"ס4444-

תק' (מס' )4
תשנ"ו4334-

.28

( )4ג לגל חמישי ופין לנתמך יהיו לפי אחד מתקנים אלה :אישור  ABGאו מפמ"כ  ,71או
מפמ"כ  40או מפמ"כ  277ו.309-
סימונים:
(א) תו תקן גובה מרכז הגלגל החמישי בתומך יהיה לפי תקן ;ISO 1726
(ב) ECE
(ג) EEC
(ד) תקן 94/20 EC
סימון רכב למטרות בטיחות
(תקנות 383א עד 383ח)
( .1א) טבלאות מחזירות אור לפי תקנות 383א(א)383 ,ו(ב) ו383-ז(א) ו(-ב).
( )1מידות  60X30ס"מ;
( )2ח ומר :פח מצופה מחזיר אור לבן שהוא בעל כושר החזרת אור מס'  2מיון
.103.4
( )3על גבי הטבלה יעברו  7פסים בצבעי אדום-לבן ,מחזירי אור ,לסירוגין
בזווית של  45מעלות לבסיס המלבן המהווה את הטבלה :רוחב הפסים
יהיה שווה;
בט בלה המיועדת לצדו השמאלי של הרכב יעברו הפסים כך ,שייווצרו שני
משולשים שווי שוקיים לבנים ,שאורך כל אחת משוקיהן  10ס"מ ,בפינה
השמאלית העליונה ובפינה הימנית התחתונה של הטבלה:
בטבלה המיועדת לצד הימני של הרכב ,ייווצרו המשולשים הלבנים
האמורים בפינה השמאלית התחתונה והימנית העליונה.
דוגמאות:
(ב) מחזירי האור לפי תקנות 383א(ב)383 ,ג(א)383 ,ד383 ,ה ,ו383-ו(א)
( )1מידות (בהתאם לאמור בתקנות):
 15X2.5ס"מ
 40X5ס"מ
 80X10ס"מ
( )2חומר :מחזיר אור גמיש לפי מיון  103.1או מחזיר אור קשיח לפי מיון  103.2על
פי ת"י  ,341בעל כושר החזרת אור מס'  - 1מיון .103.3
(( )3א) בצדו השמאלי של הרכב:
מח זיר אור מלבני שבפינתו השמאלית העליונה והימנית התחתונה משולש שווה
שוקיים אדום שכל אחת משוקיו כמידת גובה המלבן .השטח שבין יתרי שני
המשולשים יחולק ל 5-פסים שווים מקבילים בצבע אדום-לבן מחזיר אור,
לסירוגין ,המקבילים ליתרי המשולשים בזווית של  45מעלות לבסיס המלבן ,כך
שייווצרו שלושה פסים לבנים ושני פסים אדומים בין המשולשים האדומים
שבקצות המלבן.
(ב) בצדו הימני של הרכב:
מחזיר אור מלבני כאמור בפסקת משנה (א) ,אולם שני המשולשים האדומים
ייקבעו בפינתו הימנית העליונה והשמאלית התחתונה של המלבן; חלוקת
הפסים כמפורט לעיל:
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

תק' (מס' )4
תשנ"ו4334-

.4
תק' (מס' )9
תש"ם4344-
תק' (מס' )44
תשנ"א4334-
תק' תשנ"ט4334-
תק' תשס"ה4440-
תק' תשנ"ט4334-

תק' תשנ"ט4334-

דוגמאות:
( )4ה תקנה :מחזירי אור גמישים יודבקו במקומות הקבועים בכל תקנה לפי הענין:
אם לא ניתן להדביק מחזיר אור כאמור ,יותקן במקומו מחזיר אור קשיח באותן
מידות.
(ג) מחזיר האור לפי תקנה 383ג(ב) יהיה –
באורך  37.5 -ס"מ
ברוחב  5 -ס"מ
גובה ורוחב האותיות  30 -מ"מ
צבע האותיות לבן על רקע אדום
חומר המדבקה גמיש לפי סעיף  103.1בת"י .341
סימון :סימון לכל סוגי מחזירי האור יהיה כמפורט בסעיף  105.1בת"י  341ובתוספת סימון
מ.ת.
תוספת שלישית

(תקנה (300 ,294ב) ו(-ג) ו(301-ג))
לוחיות זיהוי
(* .4א)לוחיות הזיהוי יהיו על פי מפרט  327של מכון התקנים הישראלי (להלן  -המפרט),
שעותק ממנו מופקד באגף הרכב ושירותי התחזוקה של משרד התחבורה וכל אדם רשאי לעיין בו.
(ב) ל וחיות הזיהוי יותאמו לסוג הרכב כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן ,בהתאם למין
לוחית הזיהוי כמפורט בטור ב' שלצדו:
טור א'
סוג הרכב

( )1
( )2
( )3
( )4
תק' תשנ"ט4334-

תק' (מס' )4
תשנ"ט4333-

תק' (מס' )44
תשנ"א4334-

(ג)

טור ב'
מין לוחית הזיהוי

רכב ,פרט לרכב המפורט בפסקאות( )2עד ( )4לוחית זיהוי ממין  4.1כמפורט
בסעיפים  4ו 5-למפרט;
רכב ,פרט לרכב המפורט בפסקאות( )3ו ,)4(-לוחית זיהוי ממין  4.2כמפורט
אשר מקום התקנת הלוחיות בו אינו מאפשר בסעיפים  4ו 5-למפרט;
התקנת לוחיות רגילות ממין 4.1
לוחית זיהוי ממין  4.3כמפורט
אופנוע שנפח מנועו מעל  50סמ"ק
בסעיפים  4ו 5-למפרט;
לוחית זיהוי ממין  4.4כמפורט
אופנוע שנפח מנועו עד  50סמ"ק
בסעיפים  4ו 5-למפרט.
צורתה וצבעיה של לוחית הזיהוי יהיו לפי אחד מאלה:
( )1צבע לוחית הזיהוי כולה יהיה צהוב מחזיר אור ,וצבע הספרות המוטבעות בה
יהיה שחור כאמור במפרט ,בהתאם לגליון תיקון מס'  4מחודש יולי ;1997
( )2צבע לוחית הזיהוי יהיה כאמור בפסקה ( ,)1למעט צדה השמאלי של הלוחית
שיהיה כחול ועליו יוטבע ,בשילוב הצבעים כחול ולבן ,דגל המדינה כהגדרתו בחוק
הדגל והסמל ,תש"ט– ,1949האותיות  ILכאמור בסעיף  3.6למפרט ,כתיקונו בגליון
תיקון מס'  5מחודש ינואר  ,1998המילה "ישראל" בעברית ובערבית;
( )3כאמור בפסקה ( ,) 2כשהמילה "ישראל" בעברית בלבד ,ובתנאי שלוחית כאמור
הותקנה לפני יום כ"ב בחשון תש"ס ( 1בנובמבר .)1999
צבע לוחית הזיהוי ברכב כאמור בסעיף (17א)( )3לפקודה יהיה לבן מחזיר אור כאמור

(ד)
במיפרט.
(ה) מספר הרישום על גבי הכנף הקדמית באופנוע יסומן בצבע שחור על רקע צהוב מחזיר
אור וייראה משני עברי האופנוע; מידות הרקע הצהוב יהיו בהתאם למספר הספרות וגודלן ובלבד
58
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

\:Cשר בטיחות\תקנות התעבורה\תקנות התעבורה  933עד הסוףdoc.

המאגר המשפטי הישראלי

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

תק' (מס' )4
תשנ"ד4330-
תק' (מס' )4
תשנ"ג4339-

תק' (מס' )4
תשכ"ט4343-
תק' (מס' )44
תשס"ה4444-

שגובה כל ספרה יהיה  30מ"מ לפחות.
(ה )1לוח ית הזיהוי האחורית בטרקטור יכול שתהיה גם על פי המפורט במיון  4.3במיפרט
 327האמור בסעיף קטן (ב).
(ו) לוחיות זיהוי ישאו סימן השגחה על פי חוק התקנים ,תשי"ג 1953-או תו תקן ,כאמור
בצו התקנים (קביעת תווי תקן) ,תשנ"ב–.1992
(ז) לוחית זיהוי נ וספת ,בכלי רכב המפורטים בתוספת התשיעית ,תותקן בחלקו האחורי
של כלי הרכב ,בגובה שלא יעלה על  1.7מטר ולא יפחת מ 0.8-מטר מגובה פני הדרך.
(* .4א)דוגמה של לוחית-זיהוי הניתנת לבעל רשיון סחר לפי תקנה  295היא:
במבחן
1000-10
(ב) מידות לוחית-זיהוי כאמור הם:
מילימטרים

250
370
70
35
75
45

תק' (מס' )4
תשל"ו–4344

תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-
תק' (מס' )4
תשמ"ו4344-
תק' (מס' )4
תשנ"ד4339-

גובה
אורך
גובה האות
רוחב האות
גובה הספרה
רוחב הספרה
עובי האות או הספרה 10
(ג) צבע הלוחית יהיה לבן ,וצבע האותיות והספרות אדום.
(ד) ב צד שמאל של הלוחית ליד המלה "במבחן" תצויין שנת הרשיון בשתי הספרות
האחרונות של השנה לפי הלוח הגריגוריאני.
תוספת רביעית
חלק א' :סימני היכר למונית

(תקנה )507

סימני היכר למוניות הם:
( )1קופסה על גג המונית או קופסה משולבת בגגון;
( )2מדבקה על כל אחת משתי הדלתות הקדמיות של המונית מצדה החיצוני.
תק' (מס' )0
תשנ"ג4339-

תק' (מס' )4
תשס"ד4440-

תק' (מס' )4
תשס"א4444-

חלק ב' :הוראות בדבר הפעלת מונה

(תקנות  509ו)510-

בחלק זה –
.1
"לילה"  -הזמן שבין  21.01לבין ;05.29
"ימי מנוחה"  -כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח,1948-
וכן יום העצמאות ,כמשמעותו בחוק יום העצמאות ,תש"ט ,1949-משעה  16.00לפני כניסתם עד
שעה  05.29למחרתם.
המונה יופעל –
.2
(( )1נמחק);
( )2בנסיעה עם נוסע בשעות שאינן שעות לילה  -ב"תעריף מס' ;"1
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
תק' (מס' )0
תשס"ג4449-
תק' (מס' )0
תשס"ג4449-

תק' (מס' )4
תשס"ד4440-
תק' (מס' )4
תשס"ד4440-

( )3בנסיעה עם נוסע בשעות לילה או בימי מנוחה  -ב"תעריף מס' ;"2
( )4בנסיעה כאמור בפרטים ( )2ו – )3(-עם העמדת המונית לרשות הנוסע;
( 1)5בהמתנה לנוסע בנסיעה לפי מחירון ,יופעל המונה בתעריף "המתנה" עם תחילת
ההמתנה ועד סיומה.
( )5בנסיעה שהחלה ביום ונמשכה בלילה  -ב"תעריף מס'  "2עם תחילתו של תעריף זה.
( )6בנסיעה לפי מחירון ,בהכנסת הקוד המתאים ליעד אותה נסיעה.
( )7בנסיעה לפי הסכם – בהפעלת מצב "נסיעה לפי הסכם".
מ ונית שהוזמנה מתחנתה להסעת נוסע ממקום שמחוץ לתחנה רואים אותה כאילו הועמדה
.3
לרשות הנוסע עם צאתה מהמקום שבו הודע לנהגה על ההזמנה למקום שאליו הוזמנה.
עם סיום הנסיעה ,יפסיק הנהג את פעולתו של המונה ,באופן שבאשנב המסומן במלה
.4
"תעריף" תופיע המלה "תשלום".

תק' (מס' )0
תשמ"ה4344-

חלק ג'( :בוטל)

תק' (מס' )4
תשמ"ב4344-
תק' (מס' )0
תשמ"ב4344-

תוספת חמישית
(תקנה )77

(א)
1.
.2
.3
.4

תק' (מס' )3
תש"ם4344-

בין השעות
06.01-16.00

בשקלים
בין השעות
16.01-24.00

בין השעות
24.01-06.00

358

448

538

אגרה בעד הרחקת רכב (תקנה (77א))
תשלום בעד הרחקת רכב בידי מורשה לגרור
538
448
358
(תקנה (77ב))
תשלום בעד החסנת רכב שהורחק ,החל ביום השביעי 10 -
הא גרות והתשלומים שבפסקה זו יותאמו לשיעור העלאות המחירים לשירותי גרירה
שאישר הממונה על המחירים לפי סעיף  16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי"ח-
 ,1957ויעוגלו לשקל הקרוב.

(ב) הנוסח של טופס גרירת רכב ,האישור על קבלת האגרה והודעת הזיכוי של הבנק יהיו
כמפורט להלן:

 1בתק' (מס'  )4תשס"ג 2003-הוחלף פרט ( )4בפרטים ( )4ו )5(-בלי לתקן את פרט ( )5הקיים.
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

תק' (מס' )0
תשמ"א4344-

(ג)

הודעת רושם דו"ח לפי סעיף  27לפקודת התעבורה:
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

תק' (מס' )0
תשמ"א4344-

(ד)

דו"ח בוחן תנועה על תאונת דרכים:

.3
.4

תנאי מזג האויר והראות בשעת* המקרה
הדרך ומצבה
*דרך עירונית

-----------------
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
* מחק את הבלתי מתאים

שדה הראייה
לנהג מס' 1
לנהג מס' 2
לנהג מס' 3
הפרטים על הנזק שנתגלה בעת המבחן לרכב המעורב כתוצאה מהתאונה:
.5
ברכב מס' 1
ברכב מס' 2
ברכב מס' 3
נזקים עקיפים מהתאונה:
.6
ברכב מס' 1
ברכב מס' 2
ברכב מס' 3
נזקים ברכוש כולל בעלי חיים ואחרים המעורבים בתאונה (למעט כלי רכב המעורבים
.7
בתאונה):
מבחן  :כלי הרכב נבחנו ונמצאו במצב (ציין אם נמצא תקין; אם נתגלו ליקויים  -פרט מהות
.8
הליקוי וממה):
ברכב מס' 1
ברכב מס' 2
ברכב מס' 3
הממצאים ומשמעותם (כתמי דם ,פיזור חול ,שברי זכוכית ,חפצים של הנפגעים או אחרים
.9
וכיו"ב):
 .10סימני בלימה ,חיכוכי צמיגים  -מסקנות וקביעת מהירות:
 .11צילומים/מוצגים שנתפסו:
 .12תכנית רמזורים (ממצאים והערות):
 .13תמרורים וסימני דרך (המרחק ממקום התאונה והערות לתכנית הרמזורים):
 .14מסקנות:
הע רות( :במקום תרשימים הערות בהתאם לצורך ,לרבות ציון נזקים ישנים אם ישנם שלא נבעו
כתוצאה ובהמשך לתאונה).
תוספות שונות לשימוש הבוחן

על פי הממצאים שנאספו בתאריך
דו"ח זה נערך על ידי בתאריך
אני החתום מטה ,בוחן ת נועה מחווה בזה את דעתי המקצועית בעניין תאונת דרכים שאירעה
בתאריך ובמקום כפי שצויין בדו"ח זה .אני נותן את חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט,
ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב ,שלעניין הוראות החוק הפלילי דין תעודה זו כמתן עדות
בשבועה בבית המשפט.
פרטי השכלתי הם :הכשרה עיונית ומעשית במשטרה ,תעודת בוחן תנועה מתאריך
נסיוני המקצועי :עבודה מעשית כבוחן תנועה מתאריך
חוות דעתי:
ערכתי את הממצאים הקשורים בתאונת הדרכים הנ"ל ורשמתי בדו"ח זה* ,ערכתי תרשים ,צילמתי
תצלומים ודוחות נוספים הרצ"ב ,החתום(ים) על-ידי ומהווה(ים) חלק בלתי נפרד של חוות דעת זו.
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
_______________
חתימת הבוחן
אישור הקצין

אני מס' דרגה שם מאמת חתימתו של הבוחן :שם הבוחן
________________
חתימת הקצין

תוספת ששית

תק' (מס' )4
תשס"ג4444-

(תקנה )544
 2נקודות
מס' סעיף
תקנה
מס"ד פקודה

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(38א)
83ב(א)
(90ו)
(91א)
(91ב)
(91ג)
(91ו)
(91ז)
(97א)( ,ב)
ו(-ג)

תיאור מקוצר של העבירה

נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות ,ובלבד שהנהג חגור
גרירת רכב שלא בבטיחות
גרירת מכונה ניידת שלא כדין
גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה
גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים
גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר
גרירה באופנוע בלא היתר
נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש
 4נקודות

מס' סעיף
תקנה
מס"ד פקודה

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

תיאור מקוצר של העבירה

הפרעה או עיכוב תנועה
(21ב)()3
(22א)(64 ,ד) אי ציות לתמרור ב – 37-אי עצירה בלבד
אי ציות לתמרור ב – 48-אי מעבר מצדו הימני של התמרור או
(22א)
אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
(28ב)
כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני
(36ה)
נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
45
עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטיה אחרי תמרור א30-
(47א)
לפני מפגש מסילת ברזל
(47ה)()2
(48ב) ו(-ג) עיכוב תנועה ,אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי
עצירה
חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
57
לא איפשר להולך רגל להשלים את החציה בבטחה
(67א)
הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
(85א)()3
(85א)(()2ב) הובלת מטען המגביל שדה ראיה
אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
(93א)()1
נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
95ד
(97 ,96ד) ,נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
(99א)()2( ,)1
ו 101 ,)3(-ו103-
 6נקודות
מס' סעיף
תקנה
מס"ד פקודה

1
2
3
4

2
)2(62

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

תיאור מקוצר של העבירה

נהיגה בלא רישיון רכב החייב ברישום וברישוי
נהיגת רכב בקלות ראש
נהיגה בלא זהירות
(21ג)
אי ציות לתמרורים – איסורי כניסה לכלי רכב שונים :ב ,1-ב,2-
(22א)
ב ,12-ב ,13-ב ,14-ב ,15-ב ,16-ב ,17-ב ,18-ב ,54-ב ,60-ב-
68
אי ציות לתמרורים – איסורי עקיפה לפי תמרור ב ,8-ב10-
(22א)
(22א)(36 ,ד) נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב ,40-ב ,41-ב ,42-ב,43-
ב ,44-ב ,45-ב ,46-ב ,47-ב ,50-ב ,51-ה 4-או בניגוד לכיוון
החץ שסומן על פני הדרך
אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני
(23א)()1
ו)2(-
(27 ,)4(26ג) נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב
נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי
(33א)
נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף
(36ג)
(46 ,35א) נהיגה שלא בימין הדרך
נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי
37
39א(א)( ,ג) נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות
ו(-ז)39 ,ג(א)
עקיפות – לפני מעבר חציה ,בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני
(47ה)()3
ו(47 ,)4(-ח) צומת
(64א)( ,)1אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין ,לרכב ממול בפניה שמאלה,
( )2ו)3(-
(64ב)( )1ו )2(-לרכב שבדרך הסלולה ,להולך רגל ,לרכב הנע בכביש ,לרכב
שבא נגדו;
66
אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה ,כניסה למסלול
68
תנועה תוך סיכון
כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך
65
בנסיעה
נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
83ב(א)
הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי ,מתאבך או נשפך
(85א)()6
 )2( ,)1(86ו)3(-
הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות
155
 8נקודות

מס' סעיף
תקנה
מס"ד פקודה

1
2
3
4

(10א)
)3(38

(21ב)()2
(21ב)()4
)1(26
(27א)

תיאור מקוצר של העבירה

רישיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה לנזק לאדם
התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם ,עוברי דרך
נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי
(44א)
ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן –
נסיבות מחמירות)
עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת ,לפני מעבר חציה או לפני
(47ה)()1
מפגש מסילת ברזל
ו(-ז)
(54א)(22 ,א) מהירות מעל  20קמ"ש עד  30קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
(54א)(22 ,א) מהירות מעל  25קמ"ש עד  40קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה
עירונית או בדרך מהירה
(56א)( ,)1אי עצירה לפני מפגש רכבת
( )3( ,)2ו)4(-
(64ד)(22 ,א) נסיעה ברמזור באור אדום וצהוב יחד ניגוד לרמזור ה2-
נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל
(64ה)
לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות
בבטחה את הצומת
הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
(85א)()4
הובלת מטען החורג ממידות הרכב
(85ד)()1
ו(-ה)()3
85א(ו)( ,)1הובלת מכולה בניגוד לתקנות
( )3ו)4(-
שעות נהיגה מעל המותר
168
נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
(308ד)
נהיגה בלא טכוגרף תקין
364ד(ב)
נהיגה בלא מגביל מהירות תקין
364ה(ג)
 10נקודות

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
תק' (מס' )4
תשמ"ג4349-
תק' תשנ"א4334-
תק' (מס' )44
תשנ"א4334-

סעיף  304לחוק העונשין ,גרימת מוות ברשלנות
התשל"ז1977-
הפקרה אחרי פגיעה
(64א)
(22א)(54 ,א) מהירות מעל  30קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
(22א)(54 ,א) מהירות מעל  40קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית
(47ד) ו(-ה)( )5עקיפת רכב כשהדךר לא פנויה או על קו הפרדה רצוף
(64ג)(22 ,א) אי מתן זכות קדימה בתמרור ב36-
(64ד)(22 ,א) אי מתן זכות קדימה בתמרור ב37-
(64ד)(22 ,א) נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה1-
לא איפשר להולך רגל להשליםחצייה בבטחה בנסיבות
(67א)
מחמירות
הובלת מטען מעל  24.9%מהמשקל הכולל המותר
(85א)()5
169 ,)2(26ב נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
)3(62
נהיגת רכב בזמן פסילה
67
תוספת שביעית
(תקנות 369א ו)408-
ציוד לארגז עזרה ראשונה באוטובוס

א .ציוד לארגז עזרה ראשונה לכל אוטובוס יכלול הפריטים המפורטים להלן:
( )1תחבושת אישית;
( 2 )2משולשי בד;
( 10 )3אגדים מדבקים;
( 5 )4פדים סטריליים שגודל כל אחד מהם  3X3אינטש;
66
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

\:Cשר בטיחות\תקנות התעבורה\תקנות התעבורה  933עד הסוףdoc.

המאגר המשפטי הישראלי

תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן

ב.

ג.

ד.
תק' (מס' )44
תשנ"א4334-

ה.

( 3 )5אגדים גליליים שגודל כל אחד מהם  3X3אינטש;
( 2 )6סיכות בטחון;
( 1 )7זוג מספרים.
באוטובוס ציבורי הפועל בקו עירוני או אזורי ,ימצא  -בנוסף לציוד המפורט בסעיף א' -
הציוד המפורט להלן ,כשהוא ארוז באופן הרמטי:
( 5 )1תחבושות אישיות;
( 2 )2תחבושות בינוניות;
( 8 )3משולשי בד;
( 1 )4תחבושת כוויה מטלין;
( 1 )5גזה עליון.
בכל אוטובוס אחר ,פרט לאוטובו ס פרטי או אוטובוס ציבורי הפועל בקו עירוני או אזורי,
ימצא  -בנוסף לציוד המפורט בסעיף א'  -הציוד המפורט להלן כשהוא ארוז באופן
הרמטי:
( 8 )1תחבושות אישיות קטנות;
( 2 )2תחבושות בינוניות;
( 1 )3תחבושת בטן גדולה;
( 10 )4משולשי בד;
( 1 )5תחבושת כוויה מטלין;
( 10 )6גזות סטריליות שגודל כל אחת מהן  3 X 3אינטש;
( 1 )7חוסם עורקים מגומי;
( 1 )8גזה וזלין סטרילית;
( 1 )9זוג מספרים לחומר.
הציוד המפורט בסעיפים ב' ו-ג' הוא לשימוש רק במקרה של פיגוע או תאונה ואם נעשה
בו שימוש כאמור ,יושלם מיד לכמות שפורטה כאמור וייסגר שוב באופן הרמטי.
ערכת חילוץ מסוג שאישר מפקח כבאות ראשי במשרד הפנים.
תוספת שמינית

תק' (מס' )0
תשנ"א4334-

(תקנה 364ד)

 100תל-אביב  -קהיר
 392באר-שבע  -אילת
 393תל-אביב  -אילת
 394תל-אביב  -אילת
 395באר-שבע  -אילת
 444ירושלים  -אילת
 840תל-אביב  -קרית שמונה
 841תל-אביב  -קרית שמונה
 842תל-אביב  -קרית שמונה
 963ירושלים  -קרית שמונה
 964ירושלים  -צפת
 966חיפה  -שפך-זוהר
 991חיפה  -אילת
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תקנות התעבורה ,תשכ"א1961-
נוסח מלא ומעודכן
 995חיפה  -באר-שבע.
2

תוספת תשיעית

הוראת שעה (מס'
 )4תשס"ה4444-

(תקנה 364ד(ב))1()1
יומן נסיעות חודשי אישי

תוספת עשירית

תק' תשס"ה4440-
הוראת שעה (מס'
 )4תשס"ה4444-

(תקנות (300ג) ו(301-ג))

1.
.2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
.9

משא רכין
משא אשפה בתפזורת
משא רכין מנוף קדמי
משא מגבה נוע
משא מערבל בטון
משא אשפה מגבה נוע
משא מכל אבקה רכין
גרורים שמשקלם הכולל עולה על  4טון
נתמך רכין
תוספת אחת עשרה

טופס 1

(תקנה (495א))
בקשה לקבלת רישיון לקו שירות במוניות
טופס 2

(תקנה (495ב)())3
פירוט המוניות שיעמדו לרשות התאגיד
תק' (מס' )4
תשס"ו4444-

טופס 3

(תקנה (495ב)())7
ערבות בנקאית

טופס 4

(תקנה (495ג))
התחייבות למילוי תנאי הרישיון

טופס 5

(תקנה (495ג))
התחייבות לסימון מונית בצבע התאגיד

 2תוקפה מיום  27.9.2005עד יום  31.12.2006כאמור בתקנות התעבורה (הוראת שעה מס'  ,)2תשס"ה :2005-ק"ת
תשס"ה מס'  6424מיום  27.9.2005עמ' .1003
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תק' (מס' )4
תשס"ו4444-

טופס 6

(תקנה 495ז)
ערבות בנקאית

יצחק בן אהרן

ט"ז בניסן תשכ"א ( 2באפריל )1961

שר התחבורה

לוחות השוואה – הושמטו.
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