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  תעבורה

  ]נוסח חדש[פקודת התעבורה 

  רבדי� בחקיקה

  תוכ� עניני�

9 Go מבוא: פרק ראשון  

9 Go 1סעיף   הגדרות  

11 Go רישוי ורישום: פרק שני  

11 Go 2סעיף   רשיון רכב  

11 Go 3עיף ס  תקופת תקפו של רשיון רכב  

11 Go 4סעיף   סמכות להסדיר רישוי רכב  

12 Go 5סעיף   בעל רכב בלי רשיון חייב באגרה  

12 Go 6סעיף   רישום רכב  

12 Go 7סעיף   תו רישום  

12 Go 8סעיף   אגרת רישום  

12 Go 9סעיף   תו סוחר  

12 Go 10סעיף   איסור לנהוג בלי רשיון נהיגה  

12 Go 11סעיף   כשירות לרשיון נהיגה  

12 Go א 11סעיף   סייג למתן רישיון 

12 Go 12סעיף   רשיון נהיגה לקטין  

12 Go א 12סעיף   רשיון נהיגה לנוהג חדש 

13 Go 1א12סעיף   חובת ליווי  

13 Go 2א12סעיף   הגבלת מספר נוסעים לנוהג חדש  

13 Go ב 12סעיף   דיווח על מחלות מסויימות של נוהגי רכב 

13 Go ג 12סעיף   הגבלת נהיגה לנהג צעיר 

13 Go 13סעיף   סמכות להסדיר רישוי נהגים  

13 Go א 13סעיף   חובת רישיון להפעלת מונית 

13 Go 14סעיף   זכאות לקבלת רשיון להפעלת מונית  

14 oG א 14סעיף   ועדת מוניות 

14 Go ב 14סעיף   הסדרים להגשת בקשות 

14 Go ג 14סעיף   הוצאת רשיון להפעלת מונית 

14 Go ד 14סעיף   העברת רשיון להפעלת מונית 

14 Go ה 14סעיף   אגרות 

15 Go ו 14סעיף   ערעור על החלטת ועדת המוניות 

15 Go ז 14סעיף   ללא כותרת 

15 Go ז 14סעיף   הגדרות 

15 Go ח 14סעיף   רישיון להפעלת קו שירות למוניות 

16 Go ט 14סעיף   דמי רישיון 

16 Go י 14סעיף   פרטים ותנאים ברישיון קו שירות 

17 Go יא 14סעיף   רישיון לנסיעת שירות 
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17 Go יב 14סעיף   סייג להעברת רישיונות 

17 Go יג 14סעיף   ביטול רישיונות וחילוט ערבויות 

17 Go יד 14סעיף   עדכון סכומי ערבות ודמי רישיון 

17 Go טו 14סעיף   תקופת מתן הרישיונות ותוקפם 

17 Go טז 14סעיף   פרסום רשימת קווי שירות למוניות והגבלת מספר הרישיונות 

18 Go יז 14 סעיף  התקופה להגשת בקשה לרישיון קו שירות 

18 Go יח 14סעיף   תקנות לענין רישיונות 

18 Go 15סעיף   בתי ספר לנהיגה  

18 Go 16סעיף   מורים לנהיגה  

18 Go א 16סעיף   מיתקן תחבורתי 

18 Go ב 16סעיף   חבורתישימוש במיתקן ת 

18 Go פטור: פרק שלישי  

18 Go 17סעיף   פטורים על פי דין  

19 Go 18סעיף   סמכות לפטור  

19 Go 19סעיף   פטור באישור ועדת הכספים  

19 Go 20סעיף    של צהל ושל משטרת ישראל ונהגיהםרכב  

19 Go 21סעיף   מתלמד  

19 Go 22סעיף   אופניים ותלת אופן  

19 Go שפיטה וסדרי דין: פרק רביעי  

19 Go 23סעיף   ללא כותרת  

19 Go 24סעיף   ללא כותרת  

19 Go 25סעיף   סמכותו של שופט תעבורה  

20 Go 26סעיף   מינוי שופטי תעבורה  

20 Go 27סעיף   הודעה בכתב ודוח בוחן  

21 Go  א 27סעיף   1966תשכו )  7צילום רכב ראיה קבילה תיקון מס 

21 Go ב 27סעיף   אחריות בעל הרכב 

21 Go ג 27סעיף   טכוגרף 

21 Go ברירות קנסמעצר ו: פרק חמישי  

21 Go 28סעיף   סמכות לעצור בלי צו  

22 Go 29סעיף   ברירת קנס בנסיבות מחמירות  

22 Go 30סעיף   שיעור הקנס  

22 Go 31סעיף   ללא כותרת  

22 Go 32סעיף   ללא כותרת  

22 Go 33סעיף   ללא כותרת  

22 Go 34סעיף   סמכות שוטר בעבירות באופנים  

22 Go פסילת רשיון ואיסור שימוש ברכב: פרק שישי  

22 Go ללא כותרת  

22 Go 35סעיף   סמכות בית המשפט לפסול רשיון נהיגה  

22 Go 36סעיף   פסילה על תנאי  

23 Go א 36סעיף   פסילה לכל דרגות הרשיון 

23 Go ב 36סעיף   הנוהג ברכב ללא רשות בעלו 

23 Go 37סעיף   פסילת מינימום שני חדשים  

23 Go 38סעיף   פסילת מינימום שלושה חדשים  

24 Go 39סעיף   פסילת מינימום שנה אחת  

24 Go א 39סעיף   פסילת מינימום בשל נהיגה בשכרות 

24 Go 40סעיף   פסילת מינימום שלוש שנים  

24 Go 41סעיף   שינויים בתוספות  
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24 Go א 41סעיף   סייגים לגבי רשיון נהיגה צבאי 

24 Go 42סעיף    וחישוב תקופתהפסילה  

24 Go 43סעיף   המסתייע ברכבו לעוון או לפשע  

24 Go  44סעיף   1996תשנו )  40המסתייע ברכבו לביצוע עבירת מין מתיקון ס  

24 Go א 44סעיף   פסילה מהחזיק רשיון רכב 

25 Go 45סעיף   פסילת נאשם בעוון או בפשע מהחזיק ברשיון  

25 Go 46סעיף   פסילה עד גמר הדין  

25 Go א 46סעיף    הפסילהדחיית 

25 Go ב46סעיף   פסילה בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם�  

25 Go 47סעיף   פסילה בידי קצין משטרה  

26 Go 48סעיף   ביטול פסילה  

26 Go 49סעיף   עיון חוזר וערר  

26 Go 50סעיף   בטילת הפסילה  

26 Go 51סעיף   פסילה מטעמי כושר  

26 Go 52סעיף   ת רשיון מטעמי בטיחותהתליי  

27 Go א 52סעיף   מבחן חוזר 

27 Go 53סעיף   התניית תנאים מטעמי כושר  

27 Go 54סעיף   חיוב בהדרכה  

27 Go 55סעיף   ערעור מינהלי  

27 Go א 55סעיף   ערר וערעור לענין אישור רפואי לנהיגה 

27 Go 56סעיף   סמכות הרשות לפסול נהגים מסוכנים  

27 Go 57סעיף   פקיעתה ואישורה, ביטול הפסילה  

27 Go א 57סעיף   איסור מנהלי על שימוש ברכב 

28 Go ב 57סעיף   ת המשפטפניה לבי 

29 Go ג 57סעיף   איסור שיפוטי על שימוש ברכב 

29 Go ד 57סעיף   כב למגרש והעמדתו בוהוצאות בשל שינוע ר 

29 Go ה 57סעיף   ערעור 

29 Go ו 57סעיף   איסור שימוש ברכב   ביצוע ופיקוח 

29 Go ז 57סעיף   החזרת רשיון הרכב 

29 Go 58סעיף   סדרי דין  

30 Go 59סעיף   פסילההפסקת ה  

30 Go 60סעיף   ערעור לפני בית המשפט המחוזי  

30 Go 61סעיף   חובה להמציא רשיון נהיגה  

30 Go א 61סעיף   מאגר מידע   נהגים שנפסלו מלהחזיק רישיון נהיגה 

30 Go ירות ועונשיןעב: פרק שביעי  

30 Go 62סעיף   עבירות  

31 Go א 62סעיף   מאסר בפועל 

31 Go ב 62סעיף   עבודה בבית חולים 

31 Go 63סעיף   הדין כשיש עבירות קודמות  

31 Go 64סעיף   לניתגרימת מוות בנהיגה רש  

31 Go א 64סעיף   הפקרה אחרי פגיעה 

32 Go ב 64סעיף   בדיקת שכרות 

33 Go ג 64סעיף   דין וחשבון על בדיקת שכרות 

33 Go ד 64סעיף   סירוב לבדיקת שכרות 

33 Go 65סעיף   עצירת רכב לפני מסילת ברזל  

34 Go א 65סעיף   מיתקן מגביל מהירות 

34 Go ב 65סעיף    זוהר   חובת החזקה ושימושאפוד 
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34 Go 66סעיף   קבלת רשיון בהעלמת הפסילה או התנאים  

34 Go 67סעיף   נהיגה בזמן הפסילה או בניגוד לתנאים  

34 Go 68סעיף   העונש לעבירה על התקנות  

34 Go א 68סעיף   ת פיקוח של בעל רכבחוב 

35 Go 69סעיף   אחריות פלילית ואזרחית שמורה  

35 Go א 69יף סע  ניקוד בעבירות תעבורה 

35 Go ב 69סעיף   ללא כותרת 

35 Go ג 69סעיף   סייג לתשלום קנס שהוטל על הזולת 

35 Go תקנות וחוקי עזר: פרק שמיני  

35 Go 70סעיף   תקנות כלליות  

37 Go א 70סעיף   אחריות לחניה וסמכותו של שוטר 

37 Go ב 70סעיף   הסדר חניה ארצי אחיד 

38 Go ג 70סעיף   ב להסעת למידיםהסדר חניה רכ 

38 Go ד 70סעיף   בטיחות בקרבת בתי ספר 

38 Go ה 70סעיף   למידיםהסדרי בטיחות ברכב להסעת ת 

38 Go 71סעיף   תקנות מיוחדות בדבר רכב מנועי ציבורי  

39 Go  א 71סעיף   אחריםתמלוגים ותשלומים 

39 Go 72סעיף   תקנות בדבר ביטוח או ערובה  

39 Go 73סעיף   קיום תקפן של הוראות אחרות  

39 Go 74סעיף   סמכות להחיל את ההוראות או לפטור מהן  

39 Go 75עיף ס  מתן תוקף לאמנות בין לאומיות  

40 Go 76סעיף   סמכות להקים רשויות  

40 Go א 76סעיף   ועדות בירור לחקירת תאונות דרכים 

40 Go 77סעיף   סמכות רשות מקומית להתקין חוקי עזר  

40 Go שונות: פרק תשיעי  

40 Go 78סעיף   ללא כותרת  

40 Go 79סעיף   חלקה של רשות מקומית באגרות  

41 oG 80סעיף   הסכם עם ממשלות שכנות  

41 Go 81סעיף   תחולה על שירות המדינה  

41 Go 82 סעיף  מסירת מידע ממאגר מידע  

41 Go 83סעיף   מסירת מידע לגבי תאונות דרכים  

41 Go 84 סעיף  תוספת לאגרה עבור רשות השידור  

41 Go תוספת ראשונה  

41 Go 1סעיף   ללא כותרת  

41 Go א 1סעיף   רתללא כות 

41 Go 2סעיף   ללא כותרת  

41 Go א 2סעיף   ללא כותרת 

41 Go 3סעיף   ללא כותרת  

41 Go 4סעיף   ללא כותרת  

41 Go 1סעיף   ללא כותרת  

42 Go 2סעיף   ללא כותרת  

42 Go 3סעיף   ללא כותרת  

42 Go 4סעיף   ללא כותרת  

42 Go 5סעיף   ללא כותרת  

42 Go 6סעיף   ללא כותרת  

42 Go 7סעיף   ללא כותרת  

42 Go תוספת רביעית  
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43 Go תוספת חמישית  

43 Go 1סעיף   ללא כותרת  

43 Go 5סעיף   ללא כותרת  

43 Go 6סעיף   ללא כותרת  

43 Go 7סעיף   ללא כותרת  

43 Go תוספת שישית  

44 Go  6סעיף   1991צו תשנא  

44 Go  6סעיף   1993 צו תשנג 1991צו תשנא  

44 Go תוספת שביעית  

45 Go תוספת שמינית  
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  הורבתע

  *]נוסח חדש[ התעבורה תקודפ

                                                      

 מיו� 352' ב מס"ח תשכ"ט ס" ת.173'  עמ�1.8.1961 ו מי7' מס] נוסח חדש[ה דיני מדינת ישראל מסור פ*
  .8'  עמ13.11.1961

י שתוק� מזמ� פכ, 1296) א(, 1271) ע(' עמ' כר' ב, י"ו נוסח משולב של פקודת התעבורה שפורסמה בחאנ היהז חוסנ
  .לזמ�

 6סעי- ' ר; 1'  תיקו� מס–) 69'  עמ490' ב מס"ח תשכ"ה (64'  עמ12.4.1962 מיו� 367' ב מס"ח תשכ" סנהוקת
  .לעני� הוראת מעבר

 לחוק לתיקו� 2 בסעי- 2'  תיקו� מס–) 51'  עמ590' ד מס"ח תשכ"ה (78' עמ 2.4.1964 מיו� 423' ס מד"ח תשכ"ס
  .1964.ד"כתש, )שימוש ברכב בלי רשות(דיני העונשי� 

  ].4' במקור מס [3'  תיקו� מס–) 76'  עמ633' ה מס"ח תשכ"ה (115'  עמ18.3.1965 מיו� 452' ס מה"ח תשכ"ס

) 18(226 בסעי- 4'  תיקו� מס–) 161'  עמ548' ג מס"ח תשכ"ה (183' מ ע15.7.1965 מיו� 458' ס מה"ח תשכ"ס
  .תחילתו שישה חודשי� מיו� פרסומו; 1965.ה"תשכ, לחוק סדר הדי� הפלילי

  .5'  תיקו� מס–) 290'  עמ623' ד מס"ח תשכ"ה (202' עמ 18.7.1965 מיו� 460' ס מה"ח תשכ"ס

 לעני� 3סעי- ' ר; 7'  תיקו� מס–) 36'  עמ674' ו מס"ח תשכ"ה (58'  עמ�28.7.1966 מיו 480' ס מו"ח תשכ"ס
 25.7.1969 מיו� 570' ס מט"ח תשכ"סבוטלה . 146'  עמ16.8.1967 מיו� 509' ס מז"ח תשכ"ס תוקנה .הוראת שעה

  ).250'  עמ837' ט מס"ח תשכ"ה (224' עמ

תחילתו ביו� ; 8'  תיקו� מס–) 188'  עמ738' ז מס"ח תשכ"ה( 146'  עמ16.8.1967 מיו� 509' ס מז"ח תשכ"ס
  . לעני� תחולה4סעי- '  ור27.7.1967

  .9'  תיקו� מס–) 250'  עמ837' ט מס"ח תשכ"ה (224'  עמ25.7.1969 מיו� 570' ס מט"ח תשכ"ס

  .10'  תיקו� מס–) 342'  עמ851' ט מס"ח תשכ"ה (224'  עמ25.7.1969 מיו� 570' ס מט"ח תשכ"ס

  .11'  תיקו� מס–) 35'  עמ911' א מס"ח תשל"ה (83'  עמ2.4.1971 מיו� 619' ס מא"ח תשל"ס

  .תחילת� שלושה חודשי� מיו� פרסומ�; 1971.ב"תשל'  תק– 388'  עמ16.12.1971 מיו� 2785' ס מב"ת תשל"ק

  , 4 בסעיפי� 12' ו� מס תיק–) 99'  עמ1106' ד מס"ח תשל"ה (220, 219'  עמ7.8.1975 מיו� 778' ס מה"ח תשל"ס
  .1975.ה"תשל, )7' תיקו� מס(לחוק סדר הדי� הפלילי ) 3(7

  .13'  תיקו� מס–) 450'  עמ1204' ה מס" תשלח"ה (90' עמ 29.1.1976 מיו� 794' ס מו"ח תשל"ס

  .14'  תיקו� מס–) 214' מ ע1234' ו מס"ח תשל"ה (193'  עמ3.6.1976 � מיו812' ס מו"ח תשל"ס

� "ח תש"ט ס"ת. 15'  תיקו� מס–) 156'  עמ1396' ט מס"ח תשל"ה (18'  עמ6.12.1979 ו� מי949' � מס"ש תח"ס
 .58'  עמ31.1.1980 מיו� 958' מס

 11סעי- ' ר; 16'  תיקו� מס–) 246'  עמ1520' א מס" תשמח"ה (315'  עמ15.6.1981 מיו� 1030' א מס"שמ תח"ס
  .לעני� הוראות מעבר

, )שינוי שיעורי קנסות( לצו העונשי� 6- י בסע1983.ג" צו תשמ– 1503'  עמ�7.6.1983  מיו4501' סג מ"שמ תת"ק
  . ימי� מיו� פרסומו30תחילתו ; 1983.ג"שמת

 9, 8סעיפי� ' ר; 17'  תיקו� מס–) 91'  עמ1570' ב מס"ח תשמ"ה (30'  עמ20.12.1983 מיו� 1100' ד מס"שמ תח"ס
  .לעני� הוראת מעבר והוראת שעה

, )שינוי שיעורי קנסות( העונשי� ו לצ6 י- בסע1984.ד" צו תשמ– 949'  עמ12.2.1984 מיו� 4594' מס: ד"שמ תת"ק
 1984.ד"תשמ) 2' מס( צו – 2065'  עמ29.7.1984 מיו� 4674' מס.  ימי� מיו� פרסומו30תחילתו ; 1984.ד"תשמ
  . ימי� מיו� פרסומו30תו תחיל; 1984.ד"תשמ, )2' מס) (שינוי שיעורי קנסות( לצו העונשי� 6- יבסע

  .18'  תיקו� מס–) 150'  עמ1663' ד מס"ח תשמ"ה (56'  עמ19.3.1985 מיו� 1138' ה מס"שמ תח"ס

, )שינוי שיעורי קנסות(ו העונשי� צל 6- י בסע1985.ה" צו תשמ– 1000'  עמ31.3.1985 מיו� 4786' ה מס"שמתת "ק
  . ימי� מיו� פרסומו30תחילתו ; 1985.ה"תשמ

, )שינוי שיעורי קנסות( לצו העונשי� 6- י בסע1985.ו" צו תשמ– 299'  עמ20.12.1985 מיו� 4885' מס: ו"שמ תת"ק
 21 בתקנה 1986.ו"תשמ'  תק– 1142'  עמ31.7.1986 מיו� 4951' מס. 1.1.1986לתו ביו� יתח; 1985.ו"תשמ

  .1986.ו"תשמ, )8' תיקו� מס(לתקנות התעבורה 

 לעני� 3סעי- ' ר; 19'  תיקו� מס–) 34'  עמ1757' ו מס"תשמ ח"ה (198'  עמ30.7.1986 מיו� 1188' ו מס"שמ תח"ס
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  .הוראות מעבר

, )שינוי שיעורי קנסות( לצו העונשי� 6- י בסע1987.ז" צו תשמ– 358'  עמ29.1.1987 מיו� 5001' ז מס"שמ תת"ק
 לתקנות 56ה נ בתק1987.ז"תשמ'  תק– 382'  עמ5.2.1987 מיו� 5002'  מס.1.2.1987לתו ביו� יתח; 1987.ז"תשמ

  .1987.ז"תשמ, )10' סמתיקו�  (התעבורה

  .20'  תיקו� מס–) 270'  עמ1839' ז מס"ח תשמ"ה (50'  עמ17.3.1988 מיו� 1242' ח מס"שמ תח"ס

  .21'  תיקו� מס–) 298'  עמ1906' ח מס"ח תשמ"ה (216'  עמ27.7.1988 מיו� 1262' ח מס"שמ תח"ס

 –) 58'  עמ1922' ט מס"ח תשמ"ה, 16'  עמ1915' ט מס"ח תשמ"ה (29'  עמ�7.4.1989  מיו1273' ט מס"שמ תח"ס
  .1989.ט"משת, )הקתיקוני חקי( לחוק הסדרי� במשק המדינה 6- י בסע22' תיקו� מס

, )שינוי שיעורי קנסות( לצו העונשי� 6- י בסע1989.ט" צו תשמ– 1234' עמ 8.8.1989 מיו� 5209' מס ט"שמ תת"ק
  .1.9.1989לתו ביו� יתח; 1989.ט"תשמ

  .1990.�"תש'  תק– 712'  עמ11.6.1990 מיו� 5272' � מס"ש תת"ק

י� מי 30לתו יתח; 23'  תיקו� מס–) 176' עמ 1987 '� מס"ח תש"ה (175' עמ 26.7.1990 מיו� 1324' � מס"ש תח"ס
'  עמ2058' א מס"ח תשנ"ה (174' עמ 20.6.1991 מיו� 1360' א מס"שנ תח"סתוק� . מיו� פרסומו ותוקפו לשנתיי�

  ).תיקו� (23'  תיקו� מס–) 234

  .24'  תיקו� מס–) 308'  עמ1908' ח מס"ח תשמ"ה (12'  עמ15.11.1990 מיו� 1331' א מס"שנ תח"ס

 לעני� 6סעי- ' ר; 25'  תיקו� מס–) 16'  עמ2019' א מס"תשנ ח"ה (35'  עמ26.12.1990 מיו� 1336' א מס"שנ תח"ס
  .את שעההור

 לחוק 7- י בסע26'  תיקו� מס–) 260'  עמ2007' � מס"ח תש"ה (116'  עמ26.3.1991 מיו� 1350' א מס"שנ תח"ס
  .1991.א"שנת, )קהתיקוני חקי) (סייג למינוי(ממלאי תפקידי� שיפוטיי� 

תחילתו ביו� ; 27'  תיקו� מס–) 214'  עמ2054' א מס"ח תשנ"ה (174' עמ 20.6.1991 מיו� 1360' א מס"שנ תח"ס
26.8.1991.  

  .1991.א" צו תשנ– 938 ' עמ18.6.1991 מיו� 5364' א מס"שנ תת"ק

 לחוק 2- י בסע28'  תיקו� מס–) 270'  עמ1839' ז מס"ח תשמ"ה( 206'  עמ25.7.1991 � מיו1365' א מס"שנ תח"ס
  .1991.א"נשת ,)34' תיקו� מס(העונשי� 

  ].28' במקור מס [29'  תיקו� מס–) 234'  עמ2058' א מס"ח תשנ"ה (214 ' עמ31.7.1991 מיו� 1366' ס מא"שנ תח"ס

'  תק– 950'  עמ12.4.1992 מיו� 5433' מס. 1992.ב"תשנ'  תק– 674' מ ע23.1.1992ו�  מי5415' מס: ב"שנ תת"ק
  .1992.ב"תשנ) 2' מס(

 לחוק 21- י בסע30' תיקו� מס –) 319'  עמ2070' א מס"ח תשמ"ה (72' מ ע13.2.1992 מיו� 1383' ב מס"שנ תח"ס
  .1992.ב"תשנ, )15' תיקו� מס(בתי המשפט 

 לתיקו� ק הוראת שעה בחו–) 193'  עמ2109' ב מס"ח תשנ"ה (138'  עמ19.3.1992 מיו� 1389' ב מס"שנ תח"ס
  .1992.ב"תשנ, )אה שעהר הו–רשיונות להפעלת מונית (פקודת התעבורה 

) 2' מס( צו – 487 ' עמ4.3.1993 מיו� 5506' מס. 1993.ג"תשנ  צו– 327' עמ 21.1.1993 מיו� 5496' ג מס"שנ תת"ק
  .15.4.1993לתו ביו� יתח; 1993.ג"תשנ, )שיעורי קנסות נוייש( לצו העונשי� 6- י בסע1993.ג"תשנ

�  לעני6סעי- ' ר; 31'  תיקו� מס–) 202'  עמ2112' ב מס"ח תשנ"ה (86'  עמ3.3.1993 מיו� 1415' ג מס"שנ תח"ס
  .תחילה

הסדר חניה  (32'  תיקו� מס–) 348'  עמ2203' ג מס"ח תשנ"ה (26'  עמ21.11.1993יו�  מ1440' ד מס"שנ תח"ס
  .1993.ד"תשנ, )ארצי אחיד

 קלחו) 2(1 הוראות שעה בסעי- –) 177'  עמ2239' ד מס"ח תשנ"ה (70' עמ 23.2.1994 מיו� 1451' ד מס"שנ תח"ס
 לעני� הוראת 2סעי- '  ור31.3.1996 עד יו� 1.4.1994תוקפ� מיו� ; 1994.ד"שנת, )אות שעהרהו (ררשות השידו

  .מעבר

  .1994.ד"תשנ'  תק– 1304'  עמ25.8.1994 מיו� 5620' ד מס"שנ תת"ק

  .33'  תיקו� מס–) 512'  עמ2284' ד מס"ח תשנ"ה (154'  עמ23.3.1995 מיו� 1511' ה מס"שנ תח"ס

  .34'  תיקו� מס–) 80'  עמ2316' ה מס"ח תשנ"ה (174' מע 6.4.1995 מיו� 1515' ה מס"שנ תח"ס

  .35'  תיקו� מס–) 513'  עמ2284' ד מס"ח תשנ"ה (197'  עמ11.4.1995 מיו� 1519' ה מס"שנ תח"ס

  .36'  תיקו� מס–) 516, 515'  עמ2285' ד מס"ח תשנ"ה (198' מ ע11.4.1995 מיו� 1519' ה מס"שנ תח"ס

  .37'  תיקו� מס–) 358'  עמ2373' ה מס" תשנח"ה (330 ' עמ9.6.1995  מיו�1526' ה מס"שנ תח"ס

  . ימי� מיו� פרסומ�30לת� תחי; 1995.ה"תשנ'  תק– 1554' עמ 22.6.1995 מיו� 5686' ה מס"שנ תת"ק

תחילתו ביו� ; 38'  תיקו� מס–) 344' מע 2369' ה מס"ח תשנ"ה (346'  עמ9.7.1995 מיו� 1532' ה מס"שנ תח"ס
הוראת שעה ' ר. 486'  עמ24.8.1995 מיו� 1544' ה מס"ח תשנ"ט ס"ת.  לעני� הוראת שעה4סעי- '  ור1.1.1997

  ).268'  עמ2605' ז מס"ח תשנ"ה( 196'  עמ30.7.1997 מיו� 1632' ז מס"שנ תח"סב
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 ק לחו4- י בסע39'  תיקו� מס–) 154'  עמ2436' ו מס"ח תשנ"ה (82'  עמ15.2.1996 מיו� 1561' ו מס"שנ תח"ס
  .1.4.1996לתו ביו� יתח; 1996.ו"תשנ, )10' תיקו� מס(שות השידור ר

, )שינוי שיעורי קנסות( לצו העונשי� 6- י בסע1996.ו" צו תשנ– 994'  עמ11.6.1996 מיו� 5760' ו מס"שנ תת"ק
  . ימי� מיו� פרסומו30לתו יתח; 1996.ו"תשנ

  . 40'  תיקו� מס–) 423'  עמ2480' ו מס"שנ תח"ה (379'  עמ21.8.1996 מיו� 1599' ו מס"שנ תח"ס

'  תק– 862'  עמ17.6.1997 מיו� 5835' מס. 1996.ז"תשנ'  תק– 199'  עמ10.12.1996 מיו� 5798' ז מס" תשנת"ק
  .1997.ז"תשנ) 2' מס(

 ח"סהודעת מערכת . 41'  תיקו� מס–) 423' מע 2480' מס ו"ח תשנ"ה (96'  עמ1.4.1997 מיו� 1619' ז מס"שנ תח"ס
  .130'  עמ10.4.1997 מיו� 1621' ז מס"שנת

לתו ארבעה יתח; 42'  תיקו� מס–) 296' עמ 2609' ז מס"ח תשנ"ה (180'  עמ10.7.1997  מיו�1629' ז מס"שנ תח"ס
  .חודשי� מיו� פרסומו

' ר; שעה והוראת 43'  תיקו� מס–) 268'  עמ2605' ז מס"ח תשנ"ה( 196'  עמ30.7.1997 מיו� 1632' ז מס"שנ תח"ס
  .  לעני� תחילה3סעי- 

 לחוק 21 בסעי- 44'  תיקו� מס–) 681'  עמ2533' ו מס"ח תשנ"ה (201'  עמ30.7.1997 מיו� 1632' ז מס"שנ תח"ס
  .1997.ז"תשנ, המאבק הלאומי בתאונות דרכי�

 בחוק 8- י בסע45'  תיקו� מס–) 20'  עמ2650' ח מס"ח תשנ"ה (54'  עמ15.1.1998 מיו� 1645' ח מס"שנ תח"ס
תחילתו ; 1998.ח"תשנ, )יקוני חקיקהת (1998י� להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספ

  .לעני� תחולה) 2)(ב(46סעי- '  ור1.1.1998ביו� 

  . 46'  תיקו� מס–) 423 ' עמ2480' ו מס"ח תשנ"ה (253'  עמ7.7.1998 מיו� 1672' ח מס"שנ תח"ס

 9סעי- ' ר; 47'  תיקו� מס–) 184'  עמ2677' ח מס"ח תשנ"ה (301'  עמ30.7.1998יו�  מ1679' ח מס"שנ תח"ס
  .לעני� הוראת שעה

  .1.3.1999תחילתה ביו� ; 1999.ט" הודעה תשנ– 337'  עמ11.2.1999 מיו� 5950' ט מס"ת תשנ"ק

 לחוק 13- י בסע48' מס תיקו� –) 230'  עמ2785' ט מס"ח תשנ"ה (97'  עמ15.2.1999 �מיו 1704' ט מס"שנ תח"ס
.ט"תשנ, )1999י התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי� עדתיקוני חקיקה להשגת י (הנההסדרי� במשק המדי

  .1.1.1999תחילתו ביו� ; 1999

לחוק  13 -יעס ב49'  תיקו� מס– )68'  עמ2824' ו מס"ח תשס"ה (73'  עמ10.1.2000 מיו� 1724' ס מס"ש תח"ס
, )2000 לשנת התקציב תיל והמדיניות הכלכבתיקוני חקיקה להשגת יעדי התקצי(ינת ישראל ההסדרי� במשק מד

  .1.4.2000תחילתו ביו� ; 2000.ס"תש

תוקפו עד יו� ; 50'  תיקו� מס–) 18'  עמ2822' ס מס" תשח"ה( 102'  עמ27.1.2000 מיו� 1725' ס מס"ש תח"ס
1.3.2001.  

  .51'  תיקו� מס–) 18'  עמ2822' ס מס" תשח"ה (103'  עמ27.1.2000 מיו� 1725' ס מס"ש תח"ס

 מיו� 6040' מס. 1.3.2000תחילתה ביו� ; 2000.ס" הודעה תש– 328'  עמ17.2.2000 מיו� 6019' מס: ס"ת תש"ק
  .ומ�רס ימי� מיו� פ30לת� תחי; 2000.ס"תש'  תק– 654'  עמ13.6.2000

 לחוק בתי 17- י בסע52'  תיקו� מס–) 2'  עמ2821' ס מס"ח תש"ה (192'  עמ11.6.2000 מיו� 1739' ס מס"ש תח"ס
  .11.12.2000תחילתו ביו� ; 2000.ס"תש, �הליימשפט לעניני� מינ

 לחוק 3- י בסע53'  תיקו� מס–) 56'  עמ2929' א מס"ח תשס"ה (227'  עמ4.4.2001 מיו� 1786' סא מ"שס תח"ס
.א"תשס, )2001ב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי� תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקצי(ההסדרי� במשק המדינה 

  .1.1.2001תחילתו ביו� ; 2001

 .1.9.2001תחילתה ביו� ; 2001.א" הודעה תשס– 974'  עמ7.8.2001 מיו� 6118' א מס"ת תשס"ק

 6188' מס.  מיו� פרסומ�י� ימ30לת� יתח; 2001.ב"סשת'  תק– 83' עמ 15.11.2001 מיו� 6132' מס: ב"שס תת"ק
  .1.9.2002תחילתה ביו� ; 2002.ב" הודעה תשס– 1196'  עמ8.8.2002ו� מי

, )שינוי שיעורי קנסות( לצו העונשי� 3 בסעי- 2002.ג" צו תשס– 123'  עמ31.10.2002 מיו� 6205' מס: ג"ת תשס"ק
 .2002.ג"תשס'  תק– 364'  עמ31.12.2002 מיו� 6217' מס.  ימי� מיו� פרסומו30 תחילתו – 2002.ג"תשס

  .54' יקו� מסת –) 852'  עמ3162' ב מס"ח תשס"ה (62'  עמ20.11.2002 מיו� 1874' ג מס"ח תשס"ס

 18תחילתו ; 55'  תיקו� מס–) 281'  עמ3080' ב מס"ח תשס"ה (100'  עמ21.11.2002 מיו� 1877' ג מס"ח תשס"ס
  .חודשי� מיו� פרסומו

  .56'  תיקו� מס–) 280'  עמ3080' ב מס"סח תש"ה (100'  עמ21.11.2002 מיו� 1877' ג מס"ח תשס"ס

במקור  [57'  תיקו� מס–) 262'  עמ25' ג מס"ח הממשלה תשס"ה (415'  עמ1.6.2003 מיו� 1892' ג מס"ח תשס"ס
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית ( לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל 31בסעי- ] 55' מס

 .1.6.2003תחילתו ביו� ; 2003.ג"תשס, )2004. ו2003לשנות הכספי� 
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  .58'  תיקו� מס–) 784'  עמ3033' א מס"ח תשס"ה (538'  עמ6.8.2003 מיו� 1900' ג מס"ח תשס"ס

 6304' מס.  ימי� מיו� פרסומ�30תחילת� ; 2004.ד"תשס'  תק– 277'  עמ26.2.2004 מיו� 6295' מס: ד"ת תשס"ק
  .1.4.2004תחילתה ביו� ; 2004.ד" הודעה תשס– 368'  עמ4.4.2004מיו� 

 3סעי- ' ר; 59'  תיקו� מס–) 23'  עמ32' ד מס"ח הכנסת תשס"ה (306'  עמ1.3.2004 מיו� 1928' ד מס"ח תשס"ס
  .לעני� הוראת מעבר

  .60'  תיקו� מס–) 28'  עמ9' ג מס"ח הכנסת תשס"ה (338'  עמ30.3.2004 מיו� 1933' ד מס"ח תשס"ס

  .61'  תיקו� מס–) 63'  עמ39' ד מס"ח הכנסת תשס"ה (419'  עמ20.6.2004יו�  מ1944' ד מס"ח תשס"ס

  .62'  תיקו� מס–) 103'  עמ43' ד מס"ת תשסח הכנס"ה (504'  עמ10.8.2004 מיו� 1955' ד מס"ח תשס"ס

 והוראת 63' תיקו� מס –) 403'  עמ98' ד מס"ח הממשלה תשס"ה (504'  עמ10.8.2004 מיו� 1955' ד מס"ח תשס"ס
  . לעני� תחולה3סעי- '  ור31.10.2006 עד יו� 1.11.2004תוק- הוראת השעה מיו� ; שעה

 .1.4.2005תחילתה ביו� ; 2005.ה" הודעה תשס– 330'  עמ17.1.2005 מיו� 6361' ה מס"ת תשס"ק

' ר; 64'  תיקו� מס–) 222'  עמ136' ה מס"ח הממשלה תשס"ה (430'  עמ12.4.2005 מיו� 1999' ה מס"ח תשס"ס
  .תחולה והוראות מעבר,  לעני� תחילה5, 4סעיפי� 

 בסעי- 65'  תיקו� מס–) 354'  עמ143' ה מס"ח הממשלה תשס"ה (421'  עמ11.4.2005 מיו� 1997' ה מס"ח תשס"ס
  .1.1.2005חילתו ביו� ת; 2005.ה"תשס, )תיקוני חקיקה (2005 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספי� 63

ה "ח הכנסת תשס"ה, 450'  עמ144' ה מס"ח הממשלה תשס"ה (456'  עמ12.4.2005 מיו� 2000' ה מס"ח תשס"ס
 מיו� 5446' ו מס"פ תשס"י כאמור ב12.2.2006 – לעני� תחילה 7סעי- ' ר; 66'  תיקו� מס–) 64'  עמ63' מס

  .74'  עמ11.10.2005

 2סעי- ' ר; 67'  תיקו� מס–) 88'  עמ66' ה מס"ח הכנסת תשס"ה (464'  עמ6.6.2005 מיו� 2002' ה מס"ח תשס"ס
  .לעני� תחילה ותחולה

תחילתו ; 68'  תיקו� מס–) 191'  עמ87' ה מס"ח הכנסת תשס"ה (728'  עמ1.8.2005 מיו� 2018' ה מס"ח תשס"ס
  .לעני� תקנות) ב(2 תקנה' שישה חודשי� מיו� פרסומו ור

תחילתו ; 69'  תיקו� מס–) 161'  עמ82' ה מס"ח הכנסת תשס"ה (736'  עמ8.8.2005 מיו� 2019' ה מס"ח תשס"ס
  .1.1.2006 ביו�

 בסעי- 70'  תיקו� מס–) 298'  עמ77' ד מס"ח הממשלה תשס"ה (747'  עמ8.8.2005 מיו� 2020' ה מס"ח תשס"ס
  .2005.ה"תשס, )15' תיקו� מס(שפט לעניני� מינהליי� לחוק בתי מ27

 בסעי- 71'  תיקו� מס–) 870'  עמ181' ה מס"ח הממשלה תשס"ה (33'  עמ1.12.2005 מיו� 2037' ו מס"ח תשס"ס
  .2000.ס"תש,  לחוק נתיבי� מהירי�12

  .72'  תיקו� מס–) 518'  עמ154' ה מס"ח הממשלה תשס"ה (91'  עמ15.12.2005 מיו� 2040' ו מס"ח תשס"ס

סעי- ' ר; 73'  מס תיקו�–) 209'  עמ89' ה מס"ח הכנסת תשס"ה (107'  עמ26.12.2005 מיו� 2042' ו מס"ח תשס"ס
  . לעני� חובת התקנת תקנות2

  .74'  תיקו� מס–) 153'  עמ79' ה מס"ח הכנסת תשס"ה (108'  עמ26.12.2005 מיו� 2042' ו מס"ח תשס"ס

ד "ח הכנסת תשס"ה, 474'  עמ146' ה מס"ח הממשלה תשס"ה (124'  עמ29.12.2005 מיו� 2043' ו מס"ח תשס"ס
תחילתו תשעה חודשי� ; 2005.ו"תשס,  לחוק הנהיגה הספורטיבית37 בסעי- 75'  תיקו� מס–) 140'  עמ48' מס

  .מיו� פרסומו

  .1.4.2006תחילתה ביו� ; 2006.ו" הודעה תשס– 579'  עמ19.3.2006  מיו�6468' ו מס"ת תשס"ק

א בסעי- 75'  תיקו� מס–) 142'  עמ213' מסו "ח הממשלה תשס"ה (381'  עמ24.7.2006 מיו� 2062' ו מס"ח תשס"ס
 עד יו� 1.1.2007תוקפו מיו� ; 2006.ו"תשס, )הוראת שעה( לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי� 41

31.12.2012.  

תחילתו ; 76'  תיקו� מס–) 150'  עמ112' ו מס"ח הכנסת תשס"ה (383'  עמ24.7.2006 מיו� 2062' ו מס"ח תשס"ס
  .לעני� זה) ב(2סעי- ' תשעה חודשי� מיו� פרסומו ור

'  תק– 595'  עמ15.2.2007 מיו� 6566' מס. 2006.ז"תשס'  תק– 210'  עמ12.11.2006ו�  מי6533' מס: ז"ת תשס"ק
  .1.4.2007תחילתה ביו� ; 2007.ז" הודעה תשס– 682' עמ 27.3.2007 מיו� 6575' מס. 2007.ז"תשס) 2' מס(

' ר; 77'  תיקו� מס–) 136'  עמ262' ז מס"ח הממשלה תשס"ה (13'  עמ19.11.2006 מיו� 2070' ז מס"ח תשס"ס
  . לעני� תחולה5סעי- 

תחילתו ; 78'  תיקו� מס–) 40'  עמ129' ז מס"ח הכנסת תשס"ה (156'  עמ27.3.2007 מיו� 2089' ז מס"ח תשס"ס
  .לעני� תחולה) ב(3סעי- '  ור1.8.2007ביו� 

  תוגדרה
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, שרשות הרישוי הסמיכה להיות בוח� נהיגה או בוח� רכב  מי–" בוח� רכב"ו"  נהיגה�בוח"  
  ; לפי העני�

        

  : מאלהד אח–" לבע"  

  ; הרשו� ברשיו� הרכבלהבע  )1(

שכירות או הסכ� .אגב.שיש עליו הסכ� שכירות או הסכ� של מקח רכב �ילענ  )2(
  ;� המחזיק ברכב מכוח ההסכ�ד הא–מכר 

שות- או עובד מינהלי , ל פעילה מנ–רכב הרשו� על ש� חבר בני אד� � ילענ  )3(
  ;האחראי� לאותו רכב, בכיר בחבר

 או חסוי כמשמעות� בחוק הכשרות המשפטית �קטי � רכב הרשו� על ש�ילענ  )4(
  .לפי העני�, ו או מי שמונה אפוטרופסור הו— 1962–ב"תשכ, והאפוטרופסות

  

גשר או מקו� פתוח שיש , מעבר, ככר, סמטה, רחוב, דר', ות כל מסילהב לר—" דר'"  
  ;לציבור זכות לעבור בה�

ר מלבד הנהג ואשר צוי� ת יוושמונה אנשי� א מנועי המיועד להסיע ב רכ—" בוסואוט"  
  ;ברשיו� הרכב כאוטובוס

        

  ;וטובוסאוא ה ציבורי שב רכ—" בוס ציבוריואוט"  
  

� המשמש כתחנת מוצא ויעד לקו שירות או המשמש ח מת—"  לתחבורה ציבורית-מסו"
  ;כמקו� מעבר לנוסעי� בי� קו שירות אחד לאחר

  

  ;עי�סנו הה לאוטובוסי� לפני כניסת� לרציפיי חנ—"  תפעוליתהחני"  
  

, קישור וסענהמאפשר ל, ציבורית ובו חניה תפעוליתה ר- לתחבוו מס—"  מרכזיתהתחנ"  
.או בי� קווי שירות בי�,  עצמ�לבי�בינ� , עירוניי� או בי� קווי שירות עירוניי�.בי� קווי שירות בי�

, רתעירוני אחד או יו.בעבור קו שירות בי� והוא תחנת מוצא, עירוניי� לבי� קווי שירות עירוניי�
משרדי� , קופות, וקדל ת, שירות להפעלת קווי השירות כגו� חניהועשויי� להימצא בו מיתקני

  ;וכדומה
  

  ;- לתחבורה ציבורית או תחנה מרכזיתו מס— "� תחבורתיקמית"  
  

שקבועות בו תחנות , יתנ מווול ההסעה של אוטובוס ציבורי אל מס—" ירותשקו "  
  ;כפי שנקבע ברשיו� קו השירות, להעלאת נוסעי� ולהורדת�

  

סמ� או לרשו� את המיועד ל, יר המותק� ברכב לפי הוראות פקודה זוש מכ—" ר-גטכו"  
את מהירות הנסיעה ואת זמ� הנהיגה , וכ� את מרחק הנסיעה, היות הרכב במצב נסיעה או עצירה

  ; רכבשל הנוהג ב
        

ע עד עשרה אנשי� מלבד הנהג ואשר צויי� יסהציבורי המיועד ל  מנועיב רכ—" יתונמ"  
  ;ברשיו� הרכב כמונית

  

המגביל את מהירות הרכב והמותק� ,  מכשיר מסוג שקבע השר–" מיתק� מגביל מהירות"  
  ;ברכב כפי שקבע השר

        

רישיו� , קוד� לכ�,  ולא היה בידו11 מי שקיבל רישיו� נהיגה לפי סעי- –" נוהג חדש"  
טרקטור , קטנוע, תלת אופנוע, עי שהוא אופנועוכ� מי שהיה בידו רישיו� לנהיגת רכב מנו, נהיגה

  ;ולא היה בידו קוד� לכ� רישיו� לנהיגת רכב מנועי אחר, או מכונה ניידת
  

וכ� מכונה או ,  הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמהב רכ—" רכב"  
ולמעט רכב ששר התחבורה פטר , אופ�.לרבות אופניי� ותלת, מיתק� הנעי� או הנגררי� כאמור

  ;�ת מהוראות פקודה זו כול� או מקצו בצואות

ולרבות תלת אופנוע ואופנוע ,  המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיאב רכ—" מנועי רכב"  
  ;ולמעט רכב הנגרר על ידי רכב מנועייה� ע� רכב צדי או ע� גרור או בלעד

  

י� בקשר בבי� בשכר ו, להובלת משא, או המיועד לשמש,  המשמשב רכ—" מסחרי רכב"  
  ; או למסחרו של בעל הרכבועסקל

  ) 47' סמתיקו� (
  �1998ח"שנת

  ) 24' סמתיקו� (
  �1990א"שנת

  ) 40' סמתיקו� (
  �1996ו"שנת

) 48' סמתיקו� (
  �1999ט"תשנ

) 48' סמתיקו� (
  �1999ט"תשנ

  ) 49' סמתיקו� (
  �2000ס"תש

  ) 49' סמתיקו� (
  �2000ס"תש

  ) 49' סמתיקו� (
  �2000ס"תש

  ) 49' סמתיקו� (
  �2000ס"תש

) 48' סמתיקו� (
  �1999ט"תשנ

  ) 47' סמתיקו� (
  �1998ח"שנת

  )19' סמתיקו� (
  �1986ו"שמת
  )31' סמתיקו� (
  �1993ג"שנת
  ) 45' סמתיקו� (
  �1998ח"שנת

  ) 31' סמתיקו� (
  �1993ג"שנת

) 62' תיקו� מס(
  �2004ד"תשס

) 77' תיקו� מס(
  �2006ז"תשס
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או שמבנהו עשוי לביצוע , בוע שציוד עבודה מורכב עליו באופ� קב רכ—" הודעב רכב"  
  ;�וסעיואינו מיועד להובלת משא או להסעת נ, עבודה

  ;להסעת נוסעי� בשכר, או המיועד לשמש,  המשמשב רכ—" ציבורי רכב"  

  ;ריח מסבי ולא רכר שאיננו רכב ציבוב רכ—" פרטי רכב"  

לפיה ואשר שהותקנה , לרבות חוק עזר, רה על פקודה זו או על תקנהי עב—" ת קנסרעבי"  
  ;שהיא עבירת קנס, הכריז עליה בצו שפורס� ברשומות, בהסכמת שר המשפטי�, שר התחבורה

  

  ; לפיהלרבות חוקי העזר שהותקנו, רה על פקודה זו ועל התקנותי עב—" ת תעבורהרעבי"  
  

  ;גרר על ידי בהמהנ הכב ר—" העגל"  

יטוח סיכוני צד שלישי הנובעי� מ� השימוש ברכב מנועי כשהיא בה לבו ער—" הבערו"  
  ;1970–ל"תש, ]נוסח חדש[עשויה לפי כל הדרישות של פקודת ביטוח רכב מנועי 

  

  פוליסה לביטוח סיכוני צד שלישי הנובעי� מ� השימוש ברכב מנועי כשהיא ." סהיפול"   
ולרבות הודעת , 1970 .ל"תש, ]נוסח חדש[עשויה לפי כל הדרישות של פקודת ביטוח רכב מנועי 

  ;כיסוי
  

מפקח על , בהודעה ברשומות,   מי ששר התחבורה מינה אותו."  על התעבורהחמפק"  
 לרבות מי ,או לחלק ממנו) ח הארצי על התעבורהקהמפ  .להל� (התעבורה לכל שטח המדינה 

מסמכותו לכל שטח המדינה או לחלק , בהודעה ברשומות, שהמפקח הארצי על התעבורה אצל לו
  ;לעני� פלוני או לסוגי עניני�, ממנו

  

ד משרד התחבורה שמונה כדי� להיות סג� מנהל כללי לתנועה ב עו— " הרישויתרשו"  
שהוא אצל לו מסמכותו כרשות הרישוי לשטח , לרבות עובד ציבור אחר, במשרד התחבורה

 עובד –" עובד ציבור", בהגדרה זו; לעני� פלוני או לסוג של עניני�, המדינה כולה או לחלק ממנו
או קצי� , קצי� בצבא הגנה לישראל או מי שממלא תפקיד של קצי� כאמור, בשירות המדינה
  ;במשטרת ישראל

  

פי רשיו� לית נו� המקנה לבעלו זכות להסיע נוסעי� במוי רש—" � להפעלת מוניתורשי"  
  ;הסעה שנית� לפי התקנות

  

, ]נוסח חדש[מעות� בפקודת ביטוח רכב מנועי ש כמ—" תעודת ערובה"ו" ת ביטוחדתעו"  
  .1970–ל"תש

  

        רישוי ורישו�רישוי ורישו�רישוי ורישו�רישוי ורישו�: : : : ניניניניששששרק רק רק רק פפפפ

  � רכב ורישו& רכבורשי: 'א ימ�ס

אלא א� נרש� הרכב בהתא� , הג אד� רכב ולא ירשה לאחר לנהוג רכב שברשותונא יל  .2
ובלבד שלא יהיה בעל רכב ; פקודה זו ויש עליו רשיו� רכב תק- שנית� לפי הפקודה אותרלהו

י� הסבירי� כדי עא� הוכיח שנקט כל האמצ, ו על ידי אד� אחראחראי לפי סעי- זה על נהיגת רכב
  .שאותו אד� לא יוכל לנהוג ברכב

 על שנה התעל � רכב או חידושו יהיה לתקופה שנקבעה בתקנות ובלבד שלאורשי  )א(  .3
מבנהו אי� מהירותו עולה על ארבעי� וחמישה לפי לטרקטור או לרכב ש, לרכב עבודה; אחת

 יתר לית� או לחדש את הרשיו� לתקופה שנקבעה בתקנות ושלא תעלה על שמות, קילומטר לשעה
  .שני�

את התקופות האמורות בסעי- , בצו, להארי', מטעמי� מיוחדי�, שר התחבורה רשאי) 1א(  
 90לתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על , דר' כלל או לעני� רישיונות רכב מסוימי�, )א(קט� 
  .ת ההארכה בתנאי�ורשאי הוא להתנות א, ימי�

רכב יתחיל תקפו של הרשיו� המחודש מהיו� האחרו� לתקופת תקפו � וש רשיודבחי  )ב(  
  ).1א(ולעני� זה לא תבוא בחשבו� כל תקופת הארכה לפי סעי- קט� , תמהקוד

  . בתקנותקבעהרשיו� רכב או חידושו תשול� האגרה שנ בעד  )ג(  
  

, העברתו, חידושו, לקבוע הוראות המסדירות מת� רשיו� רכב, בתקנות, רה רשאיוחבתר הש  .4

  )13' סמתיקו� (
  �1976ו"שלת
  ) 31' סמתיקו� (
  �1993ג"שנת
  ) 31' סמתיקו� (
  �1993ג"שנת

  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת

  ) 47' סמתיקו� (
  �1998ח"שנת
) 58' תיקו� מס(

  �2003ג"תשס

  ) 19' סמתיקו� (
  �1986ו"שמת

  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת

   רכב�שיור

   תקפו שלתקופת
   רכב�שיור
  ) 47' סמתיקו� (
  �1998ח"שנת
) 66' תיקו� מס(

  �2005ה"תשס

 יישור להסדיר תמכוס
  רכב

  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת

  )11' סמתיקו� (
  �1971א"שלת

) 66' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

) 66' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס
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  .לרבות תנאי� בדבר הגבלת השימוש ברכב, כללי החזקתו ותנאיו, צורתו

ולא ,  רכב או מאגרת רשיו��שיורבעל רכב שאיננו פטור מחובת , 2 האמור בסעי- -ל אע  .5
י בשיעור האגרה שהיה עליו ישל� תשלו� חובה לרשות הרישו, קיבל רשיו� רכב לתקופה פלונית

  .לאותה תקופה, ל� בעד הרשיו� או חידושולש
  

לרשו� את הרכב בלשכת רשות , חייב ע� הגשת הבקשה, כב המבקש רשיו� רכברעל ב  .6
  .זולת א� פוטר מהוראות פקודה זו בדבר רישוי ורישו�, הרישוי

  

  . הרישוי תייחד לכלי רכב הרשו� אצלה מספר ותו המצייני� את מספר הרישו�תרשו  )א(  .7

 כלה, או אל זה ואל זה, חר הנגרר על ידיואכב ראו אל כל , רישו� יודבק אל הרכבהתו   )ב(  
  .כפי שנקבע

  

  .שול� האגרה שנקבעהישו� רכב תרעד ב  .8

לייחד , לאחר ששולמה האגרה שנקבעה, רשאית רשות הרישוי) א(7 האמור בסעי- -ל אע  .9
לסוחר של רכב או למעבדה לבדיקת , לבעל מוס' שיש לו רשיו� כדי�, ליצר� או ליבוא� של רכב

נמצא לכל רכב ה, בדר' שנקבעה, סוחר כללי שמותר להשתמש בו.תו, שרה רשות הרישויי שאברכ
  .תעתד לקנותו או אחרי תיקונומבמבח� לאחר ייצורו או לאחר ייבואו או במבח� על ידי ה

  

  רשיו� נהיגה: 'ב ימ�ס

� תשני ,הוא בעל רשיו� נהיגה תק- לרכב מאותו סוגנהג אד� רכב מנועי אלא א� ילא   )א(  .10
ולא ינהג אד� אלא בהתא� לתנאי הרשיו� זולת א� פוטר מחובת רשיו� נהיגה , על פי פקודה זו
  .ובמידה שפוטר

רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי  בעל  )ב(  
עד באי ראח,  בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידוובלבד שלא יהיה, וג בונהל) א(סעי- קט� 

יח שנקט בכל האמצעי� הסבירי� כדי שאותו  הוכא�, נהיגתו על ידי אד� שאינו רשאי לנהוג בו
  .וכל לנהוג ברכביאד� לא 

  .לאר2.2וחבאי� נפקא מינה א� הרכב רשו� באר2 או , � סעי- זהילענ  )ג(  

 גנהולא� שוכנעה שמבקש הרשיו� כשיר , י סימ� זההרישוי רשאית לית� רשיו� לפ שותר  .11
  .שנקבעה איננו פסול לפי הוראות פקודה זו ושיל� את האגרהשה וברכב שעליו הוגשה הבק

בעבירה לפי , סופי בפסק די�, רשות הרישוי לא תית� רישיו� נהיגה לאד� שהורשע  )א(  .א11
 ואול� בית המשפט המוסמ' לדו� ;כאמור כל עוד לא חלפה שנה ממועד הרשעתו, פקודת הסמי�

  .בנסיבות מיוחדות שיפרט, להורות אחרת, לבקשתו של אותו אד�, רשאי, בעבירה כאמור

או , לא יחולו על אד� שהיה בידו רישיו� נהיגה ומבקש לחדשו) א(הוראות סעי- קט�   )ב(  
א 37- שבית משפט החליט לפסול אותו מלקבל רישיו� נהיגה בהתא� להוראות סעי, על אד�

  .לפקודת הסמי�

  –בסעי- זה   )ג(  

  ; פסק די� שאי� עליו ערעור עוד–" פסק די� סופי"  

   .1973.ג"התשל, ]נוסח חדש[ פקודת הסמי� המסוכני� –" פקודת הסמי�"  
  

אלא ששר התחבורה רשאי , נת� רשיו� נהיגה לאד� שלא מלאו לו שמונה עשרה שנהיא יל  .12
 של כלי רכב מנועיי� �ימייבסוגי� מסולית� רשיו� נהיגה , בתנאי� או ללא תנאי, להתיר, בתקנות

  .רשות הרישוי היא המחליטה, נתעורר ספק לגבי הגיל; למי שמלאו לו שש עשרה שנה

  .יהא תוקפו מוגבל לשנתיי�, רישיו� נהיגה לנוהג חדש  )א(  .א12

  

  

הורשע באחת מ�  אואול� א� ה, של נוהג חדש ונוי הרישוי תחדש את רשתרשו  )ב(  
תתנה רשות הרישוי את חידוש רשיונו בבחינות ובבדיקות ,  בתוספת השלישיתהעבירות המנויות

שיו� רלי בכב רעל ב
  באגרה ייבח
  )24' סמתיקו� (
  �1990א"שנת

   רכב&ישור
  )18' סמתיקו� (
  �1985ה"שמת

  ו רישו&ת
  )18' סמתיקו� (
  �1985ה"שמת

  רישו&  גרתא

  חרוס�ות
  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  )18' סמתיקו� (
  �1985ה"שמת
  

לי ב לנהוג ריסוא
  גהיהנשיו� ר
  

  ת לרשיו�ושירכ
  ההיגנ
  

  �קטיל נהיגה �שיור
  

 גנוהל נהיגה �שיור
  חדש

  ) 15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
) 77' מסתיקו� (

   �2006ז"תשס

  סייג למת� רישיו�
) 74' תיקו� מס(

  �2005ו"תשס
  

) 77' מסתיקו� (
   �2006ז"תשס
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הוא נאי� שהתנתה יחולו הוראות סעי- זה כאילו ו� תומשחידשה כ' את רשיונו אחרי קי, שתקבע
  ).א(קט� רישיו� כאמור בסעי- 

של ת  הרישוי לפי הוראה אחרתושא לגרוע מכל סמכות של רבנו יר בסעי- זה אוהאמ  )ג(  
  .קודה זופ

  ).בוטל(  )ד(  
  

 שני� או מי שבידו רישיו� להוראת נהיגה לפי 24 מי שמלאו לו –" מלווה", - זהיבסע  )א. (1א12
תוק- לאותו סוג רכב חמש .אשר בידו רישיו� נהיגה בר,  שני�24 א- א� טר� מלאו לו 16סעי- 

, וכ� מי שמלאו לו שלושי� שני� אשר בידו רישיו� נהיגה כאמור שלוש שני� לפחות, שני� לפחות
  .ב64היותו שיכור כהגדרתו בסעי- ואול� אד� לא ייחשב מלווה לעני� סעי- זה בעת 

בשלושת , טרקטור וטרקטורו�, למעט אופנוע, נהג נוהג חדש ברכב מנועיילא   )ב(  
  . מלווה, במושב שלצדו, אלא א� כ� יושב, � שנית� לו רשיו� נהיגהוימהחודשי� הראשוני� 

  ).פקע(  )ג(  

התקופה שבה חלה לגביו את , � ברשיו� הנהיגה שנית� לנוהג חדשייצ הרישוי תתרשו  )ד(  
  ). ב(חובת הליווי לפי סעי- קט� 

במסגרת , הנוהג רכב,  לא יחולו על חייל או על שוטר2א12- זה וסעי-  סעיותאהור  )ה(  
, ו מטע� המשטרהא לתוק- מטע� צבא הגנה לישרא.מכוח רשיו� נהיגה בר, מילוי תפקידו בשירות

  . לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרהזה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש � ולעני
  

 שני� וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי 21ו לו נוהג חדש שטר� מלא .2א12
אלא א� ,  שני�21לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעי� עד שימלאו לו , 1א12האמורה בסעי- 

  .כ� יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה
  

 שני� והוא מאבח� אצלו מחלה וסבור כי אותו אד� 16 המטפל באד� שמלאו לו ארופ  )א(  .ב12
ידווח על המחלה לרשות שקבע , ת עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלהעלול בנהיגתו לסכ� א

  ).ות הרפואיתש הר—להל� בסעי- זה (שר הבריאות 

) א(סעי- קט� בור מת הרפואית רשאית להשתמש בידיעות על מחלה כאוהרש  )ב(  
 שבדי� האוסרת מסירת הארוכל הו, המצויות במשרד הבריאות או במערכת הבטחו� על שלוחותיה

  .יעה כאמור לא תחול על מסירת ידיעה לפי הוראות סעי- זהיד

, )ב(מור בסעי- קט� ע כאאו מיד) א(ה הרשות הרפואית דיווח כאמור בסעי- קט� לקיב  )ג(  
  .התלייתו או ביטולו, עני� מת� רשיו� נהיגהלתה צתודיע לרשות הרישוי המל

מ' לכ' על פי די� או סהוש   לא ימסרנו אלא למי, הז  שהגיע לאד� מכוח סעי-עמיד  )ד(  
לפי רשות מאת בית המשפט או בתשובה על שאלה שהציג לו מי שהוסמ' לערו' חקירות על 

  .תביצוע עבירו

  .רהיש� בעבא יי—) א(ת סעי- ור על הוראבהעו  )ה(  
  

  ). פקע(  .ג12
        

  

תנאיו , צורתו, ידושוח, חבורה יקבע בתקנות הוראות המסדירות מת� רשיו� נהיגהתר הש  .13
  .ותקופת תקפו

  רשיו� להפעלת מונית: 'ג ימ�ס
        

  .לא יפעיל אד� מונית אלא א� כ� קיבל רישיו� להפעלת מונית לפי הוראות סימ� זה  .א13
  

  

  :מי שנתקיימו בו כל אלה, לקבל רשיו� להפעלת מונית כאיז  .14

  ;לאישר תושב הוא  )1(

 כדי יש בה, מפאת חומרתה או נסיבותיה, ורשע בעבירה שלדעת ועדת המוניותהלא   )2(
למנוע מת� רשיו� להפעלת מונית או שחלפה לגבי ההרשעה תקופת ההתיישנות לפי חוק 

) 77' מסתיקו� (
   �2006ז"תשס

  ליווי ובתח
  ) 47' סמתיקו� (
  �1998ח"שנת
) 63' תיקו� מס(

  �2004ד"תשס
) 77' תיקו� מס(

  �2006ז"תשס

) 50' סמתיקו� (
  �2000ס"תש

 על מחלות חיווד
 יוהגנמות של יסוימ

  רכב
  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  )18' סמתיקו� (
   �1985ה"שמת

  )18' סמתיקו� (
   �1985ה"שמת

 הגלנ נהיגה תגבלה
  עירצ
  )23' סמתיקו� (
   �1990�"שת

 יישור להסדיר תמכוס
  נהגי&

) 45' תיקו� מס(
  �1998ח"תשנ

 לקבלת רשיו� תכאוז
  להפעלת מונית

) 45' סמתיקו� (
  �1998ח"תשנ

) 63' תיקו� מס(
  �2004ד"תשס

הגבלת מספר נוסעי& 
  לנוהג חדש

) 77' תיקו� מס(
   �2006ז"תשס

חובת רישיו� להפעלת 
  מונית

) 64' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

) 77' תיקו� מס(
  �2006ז"תשס

) 77' תיקו� מס(
  �2006ז"תשס
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י ל בע– הוא תאגיד הרשו� בישראל �וא, 1981.א"תשמ, י ותקנת השבי�ילהמרש� הפל
דרתה ג כה–" שליטה", לעני� זה; ו בעבירה כאמורעורשההשליטה בתאגיד או מנהליו לא 

  ; 1968.ח"תשכ, בחוק ניירות ער'

החלטה ; דינהמה  ועדת המוניות אי� בהפעלת מונית על ידו כדי לפגוע בבטחו�תלדע  )3(
לא תתקבל אלא על פי פניה של , � לקבל רשיו� בשל האמור בפסקה זואדשלא לאשר ל

  ;משטרת ישראל

  ).א(ה14פי סעי- ית ל� רשיו� להפעלת מונתד מע אגרה ב�שיל  )4(
  

 למנות� כחברי� �תיתחבורה יפרס� בהודעה ברשומות רשימה של אנשי� שנהשר   )א(  .א14
וימנה שופט שיציע שר המשפטי� שיהיה יושב ראש , )מת החברי�י רש–להל� (בועדת מוניות 

  .הועדה

מתו' , ועדת המוניות ראש ה שימנה יושבשלוש המוניות תדו� במותבי� של תועד  )ב(  
 'וב יכה� יושב ראש ועדת המוניות או מי שהוא מינה לכ' מתכיושב ראש מות; רי�ברשימת הח

  .רשימת החברי�

, מאחד מחברי מותב של ועדת מוניות להשתת- בהמש' הדיו� במועד שנקבע נבצר  )ג(  
ותב החדש מ' בשוהדיו� יימ, ברי�ימנה יושב ראש ועדת המוניות חבר אחר מתו' רשימת הח

  . הראשו� של הועדהע הדיו� בפני המותבימאותו שלב שאליו הג
  

  .ורהבהתע תוגש למפקח על,  לקבלת רשיו� להפעלת מוניתהבקש  )א(  .ב14

מועדי הגשתה והמסמכי� שיצורפו , תחבורה יקבע דרכי� להגשת הבקשההשר   )ב(  
  .לאימותה

שר  קבעי אגרה בסכו� שהישל� בעד הגשת הבקש, ש רשיו� להפעלת מוניתקהמב  )ג(  
  .באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, התחבורה

  

  . לו על צירופיה�ח על התעבורה יעביר לועדת המוניות את הבקשות שהוגשוקהמפ  )א(  .ג14

) 1(המנויי� בפסקאות ,  המוניות תבדוק את הבקשות ותחליט לגבי קיו� התנאי�תועד  )ב(  
  .במבקשי� לקבל רשיו� להפעלת מונית, 14שבסעי- ) 3(עד 

  

יימי� בו התנאי� קשמת קיבל רשיו� להפעלת מונית רשאי להעבירו לאד�שמי   )א(  .ד14
  .הז ושקיבל היתר לפי סעי- 14שבסעי- ) 3(עד ) 1(ת סקאוהמנויי� בפ

 -ובדרכי� ובציר,  למפקח על התעבורהש לקבל היתר יגיש בקשה בכתבקהמב  )ב(  
  .כפי שיקבע שר התחבורה, מסמכי� לאימותה

וועדת המוניות , תעבורה יעביר לועדת המוניות את הבקשה על צירופיההעל  חקהמפ  )ג(  
נאי� תהחליטה ועדת המוניות כי מתקיימי� במבקש ה; בקשל המתחליט לגבי כשירותו ש

  .תעבורה את העברת הרשיו� להפעלת מונית למבקשיתיר המפקח על ה, 14האמורי� בסעי- 
  

 205ל� מקבל הרישיו� אגרה בסכו� של שי, תימת� רישיו� להפעלת מונ בעד  )1(  )א(  .ה14
מי שהוא בעל , 2007 עד 2001ואול� בשני� , )ה רגילהר אג–להל� (שקלי� חדשי� 

ונהג במונית כעיסוק עיקרי במש' תקופה של , תיה במונרישיו� בתוק- בישראל לנהיג
ממנה לכל הפחות שנתיי� וחצי , שקדמו למועד הגשת הבקשה,  שני� לפחות5
עיסוק ", לעני� זה;  שקלי� חדשי� בלבד אל-110ישל� אגרה בסכו� של , לראישב

דה בפועל בישראל בנהיגת מונית הרשומה בישראל או עבודה בפועל ו עב–" עיקרי
  ;נהיגת מוניתב 2ו2 לארבח

, באישור ועדת הכספי� של הכנסת, יהיה שר התחבורה רשאי, 2000ת שנב החל  )2(
  . שני�6.ה הקצרה מפתקו )1(לקבוע בצו לעני� פסקה 

, 1998החל באפריל , בר של כל שנהוקטו בא1. ביולי וב1.ב, ילרבאפ 1.ב, נוארי ב1.ב  )ב(  
 ד לפי שיעור עליית המדד הידוע באותו מועד לעומת המד)א(ומי האגרות שבסעי- קט� כיעודכנו ס

 המחירי� לצרכ� שמפרסמת הלשכה המרכזית ד מד–" מדד", לעני� זה; 1997חודש נובמבר ל
  .לסטטיסטיקה

, באישור ועדת הכספי� של הכנסת,  יהיה שר התחבורה רשאי2000בשנת  החל  )ג(  

  מוניות עדתו
) 45' סמתיקו� (

  �1998ח"תשנ

& להגשת יסדרה
  בקשות

) 45' סמתיקו� (
  �1998ח"תשנ

 רשיו� תוצאה
  להפעלת מונית 

  ) 45' סמתיקו� (
  �1998ח"שנת

 רשיו� תעברה
  להפעלת מונית 

) 45' סמתיקו� (
  �1998ח"תשנ

  תגרוא
) 45' סמתיקו� (

  �1998ח"תשנ
) 53' סמתיקו� (

  �2001א"תשס
) 64' תיקו� מס(

  �2005ה"תשס

) 64' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס
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פת הפחתת ותקו, י המשק מצדיקי� זאתורכצכי  א� ראה, להפחית בצו את סכו� האגרה הרגילה
  .תקוצר בהתא�, )ב(קט�  כאמור בסעי-, סכומי האגרה הרגילה

ה בעד מת� היתר להעברת רגאיקבע , באישור ועדת הכספי� של הכנסת, תחבורההשר   )ד(  
  .יו� להפעלת מוניתרש

  

, תר להעברתויו האמונית  ות בעני� מת� רשיו� להפעלתחלטתה של ועדת המוניהעל   )א(  .ו14
  .רשאי מבקש הרשיו� או ההיתר לערער לפני בית משפט לעניני� מינהליי� בירושלי�

  

  ).לטבו(  )ב(

  ).לטבו(  )ג(

  ).לטבו(  )ד(
        

  ).בוטל(  .ז14
  

   לנסיעת שירותרישיו� להפעלת מונית בקו שירות ורישיו�: 1'סימ� ג
  

  – זה בסימ�  .ז14

  ;1968.ח"התשכ,  כהגדרת� בחוק ניירות ער'–" בעל שליטה", "בעל עני�"  

 המועד שבתו� שלושה חודשי� מיו� פרסומו של חוק לתיקו� פקודת –" המועד הקובע"  
  ;2005.ה"התשס, )64' מס(התעבורה 

  ;1999.ט"התשנ,  בחוק החברות1 כהגדרתו בסעי- –" נושא משרה"  

שבו תחנת מוצא ותחנת יעד , סלול הסעה קבוע של מוניות מ–" קו שירות למוניות"  
  ;משל� בנפרד בעבור הנסיעה, באותו מסלול, במונית, ושכל נוסע, קבועות

  ;יא14 כמשמעותו בסעי- –" רישיו� לנסיעת שירות"  

  ).א(ח14 כמשמעותו בסעי- –" רישיו� קו שירות"  
        

ישיו� אלא א� כ� נת� לו המפקח על התעבורה ר, לא יפעיל אד� קו שירות למוניות  )א(  .ח14
והוא מפעיל את קו השירות בהתא� לתנאי הרישיו� ובאמצעות מוניות שנית� , לכ' לפי סעי- זה

  .בלבד, עליה� רישיו� לנסיעת שירות

למי שהגיש בקשה , המפקח על התעבורה רשאי לתת רישיו� קו שירות לפי סעי- זה  )ב(  
  :יז ומתקיימי� לגביו כל אלה14בתקופה האמורה בסעי- 

, לפי מסמכי ההתאגדות שלו, גיד שהתאגד בישראל שמטרתו העיקריתהוא תא  )1(
  ;היא הפעלת קו שירות למוניות

, אחד או יותר, לש� הפעלת קו שירות,  מוניות לפחות15הוא התקשר ע�   )2(
  :ומתקיימי� לגביה� כל אלה

שנית� לפי , רישיו� תק- לנסיעת שירות, ערב המועד הקובע, היה עליה�  )א(
  ;ה זו כנוסחה ערב המועד הקובעהוראות פקוד

או , ה� אינ� מנויות ברישיו� קו שירות שנית� לתאגיד שאינו המבקש  )ב(
  ;בבקשה לרישיו� קו שירות שהוגשה על ידי מבקש אחר לפי הוראות סימ� זה

, התאגיד המבקש הגיש לגביה� בקשה לרישיו� לנסיעת שירות לפי סימ� זה  )ג(
 שירות הפקיד ערבות בנקאית עצמאית בסכו� ומי שיינת� לו הרישיו� לנסיעת

להבטחת קיו� תנאי הרישיו� ,  שקלי� חדשי�5,000.מ, בכל עת, שלא יפחת
  ;לנסיעת שירות

, לא הורשעו בעבירה שמפאת חומרתה, בעל שליטה בו או נושא משרה בו, הוא  )3(
  ;אי� זה ראוי לתת לתאגיד רישיו� קו שירות, מהותה או נסיבותיה

רות למוניות שלגביו הגיש התאגיד המבקש בקשה לרישיו� מופיע קו השי  )4(
  ;טז14ברשימת קווי השירות למוניות שפרס� המפקח על התעבורה לפי הוראות סעי- 

תחנת מוצא ותחנת יעד בקו השירות למוניות , לפי הוראות הפקודה, אושרו לו  )5(

 על החלטת ררעוע
  ועדת המוניות

) 45' סמתיקו� (
  �1998ח"תשנ

  ) 52' סמתיקו� (
  �2000ס"שת
  ) 52' סמתיקו� (
  �2000ס"שת

  הגדרות
) 64' תיקו� מס(

  �2005ה"תשס

רישיו� להפעלת קו 
  שירות למוניות

) 64' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

  ) 52' סמתיקו� (
  �2000ס"שת
  ) 52' סמתיקו� (
  �2000ס"שת
) 45' תיקו� מס(

  �1998ח"תשנ
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חניית המוניות ועומד לרשותו מקו� מתאי� ל, שלגביו מבוקש רישיו� קו השירות
  ;סמו' לאחת התחנות האמורות

קיומ� של תנאי� ואמצעי� , להנחת דעתו של המפקח על התעבורה, הוא הוכיח  )6(
לרבות העסקת מנהל וסדרני� , הדרושי� להפעלתו התקינה של קו השירות למוניות

  ;וקיו� משרד

פעלו הוא מבוטח בביטוח לכיסוי אבד� או נזק לחפצי� שיובלו במוניות שי  )7(
  ;במסגרתו

הוא הפקיד בידי המפקח על התעבורה ערבות בנקאית עצמאית בסכו� שלא   )8(
  .להבטחת קיו� תנאי רישיו� קו השירות,  שקלי� חדשי�150,000.מ, בכל עת, יפחת

מי שהגיש בקשה לרישיו� קו שירות בתקופה האמורה , )ב(על א- הוראות סעי- קט�   )ג(  
ע היה בידו רישיו� שירות שנית� לו לפי הוראות הפקודה כנוסחה וערב המועד הקוב, יז14בסעי- 

רשאי ,  מוניות15.ולפיו רשאי היה להפעיל את קו השירות באמצעות פחות מ, ערב המועד האמור
 15א- א� לא התקשר ע� , המפקח על התעבורה לתת לו רישיו� קו שירות לפי הוראות סעי- זה

  :מוניות ובלבד שמתקיימי� כל אלה

רישיו� קו השירות מתבקש לש� הפעלת קו שירות למוניות שהמפקח על   )1(
כי המספר המרבי של הרישיונות , טז14בפרסו� כאמור בסעי- , התעבורה קבע

  ;15.יהיה נמו' מ, לנסיעת שירות שיינתנו לגביו

  ;)7(עד ) 3(.ו) 1)(ב(התנאי� המפורטי� בסעי- קט�   )2(

ע� מספר מוניות כנדרש לפי רישיו� , לש� הפעלת קו השירות, הוא התקשר  )3(
) א(ומתקיי� לגביה� האמור בפסקאות משנה , השירות שהיה בידו ערב המועד הקובע

  ;)2)(ב(של סעי- קט� ) ג(עד 

הוא הפקיד בידי המפקח על התעבורה ערבות בנקאית עצמאית בסכו� שלא   )4(
ולא ,  במסגרתו שקלי� חדשי� לכל אחת מהמוניות שיפעלו7,000.מ, בכל עת, יפחת

  . שקלי� חדשי�150,000יעלה על סכו� כולל של 

  .במת� רישיו� קו שירות יתחשב המפקח על התעבורה בשיקולי� של קידו� התחרות  )ד(  
  

מת� רישיו� קו שירות והארכת תוקפו של רישיו� כאמור מותני� בתשלו� דמי רישיו�   .ט14
 שקלי� 170.בסכו� השווה ל, בעבור כל אחת מהמוניות הפועלות במסגרת רישיו� קו השירות

; לפי העני�, חדשי� כשהוא מוכפל במספר החודשי� שלגביה� נית� הרישיו� או הואר' תוקפו
  .לעני� זה יראו חלק מחודש כחודש

  

  :את אלה, בי� השאר, ברישיו� קו שירות יכלול המפקח על התעבורה  )א(  .י14

לרבות ציו� תחנת המוצא , פרטי קו השירות למוניות שלהפעלתו נית� הרישיו�  )1(
  ;)5)(ב(ח14י סעי- ותחנת היעד שאושרו לפ

המספר המזערי של מוניות שהתאגיד בעל הרישיו� יפעיל בקו השירות למוניות   )2(
והמספר המרבי של מוניות שהוא רשאי להפעיל באותו קו , שלגביו נית� הרישיו�

  ;שירות

פרטי המוניות הפועלות במסגרת התאגיד בעל הרישיו� בקו השירות למוניות   )3(
ובלבד שלא תיכלל ברישיו� קו שירות מונית שלא מתקיימי� , שלגביו נית� הרישיו�

ואול� רשאי המפקח על התעבורה לכלול ; )2)(ב(ח14בה התנאי� המנויי� בסעי- 
על , )א)(2)(ב(ח14ברישיו� קו השירות מונית שלא מתקיי� בה התנאי האמור בסעי- 

 שנית� לגבי א� בוטל רישיו� לנסיעת שירות, פי בקשה של בעל רישיו� קו השירות
  .מונית שהיתה כלולה ברישיו� קו השירות

לרבות תנאי� , המפקח על התעבורה רשאי לקבוע תנאי� נוספי� ברישיו� קו שירות  )ב(  
, הדרושי� לדעתו לש� הפעלה יעילה ומקצועית של קו השירות למוניות שלגביו נית� הרישיו�

 ובמפרט הטכני המופקד במשרדי המפקח ולרבות סימני היכר למונית כפי שיפורטו בתנאי הרישיו�
, תנאי� ברישיו� קו השירות, בכפו- להוראות לפי פקודה זו, ורשאי הוא להוסי-, על התעבורה

  .א� נוכח כי הדבר דרוש לש� הפעלה יעילה ומקצועית כאמור, לגרוע מה� או לשנות�
  

  דמי רישיו�
) 64' תיקו� מס(

  �2005ה"תשס

פרטי& ותנאי& 
  שירותברישיו� קו 

) 64' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס
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בנסיעה שבעבורה משל� כל נוסע , בקו שירות למוניות, במונית, לא יסיע אד� נוסע  )א(  .יא14
ויפעילה , לפי סעי- זה, לגבי אותה מונית,  אלא א� כ� נת� המפקח על התעבורה רישיו� לכ',בנפרד

  .בהתא� לתנאי הרישיו�

המפקח על התעבורה רשאי לתת רישיו� לנסיעת שירות רק לגבי מונית הכלולה   )ב(  
  .ברישיו� קו שירות

, מוניות מסוי�המפקח על התעבורה לא יית� רישיונות לנסיעת שירות בקו שירות ל  )ג(  
טז או 14במספר הנמו' מהמספר המזערי שקבע לגבי אותו קו שירות בפרסו� כאמור בסעי- 

  .במספר הגבוה מהמספר המרבי שקבע כאמור
  

אלא , לשעבוד או לעיקול, רישיו� קו שירות ורישיו� לנסיעת שירות אינ� ניתני� להעברה  .יב14
  .לפי היתר מאת המפקח על התעבורה ובהתא� לתנאיו

  

ל רישיו� קו שירות או רישיו� לנסיעת לבט, בכל עת, המפקח על התעבורה רשאי  )א(  .יג14
לאחר , כולה או מקצתה, להתלותו או לחלט את הערבות הבנקאית שהופקדה, להגבילו, שירות

  :ובלבד שמתקיי� אחד מאלה, שנת� לבעל הרישיו� הזדמנות להשמיע את טענותיו

  ;הרישיו� נית� על יסוד מידע כוזב  )1(

  ;רישיו�חדל להתקיי� תנאי מ� התנאי� למת� ה  )2(

  .בעל הרישיו� הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיו�  )3(

רשאי המפקח על התעבורה לבטל רישיו� קו שירות , )א(נוס- על האמור בסעי- קט�   )ב(  
  :ג� בהתקיי� אחד מאלה, לפי הוראות הסעי- הקט� האמור

בעל רישיו� קו השירות לא החל להפעיל את קו השירות למוניות במועד שנקבע   )1(
או שחדל להפעילו ולא הודיע על כ' למפקח על התעבורה במועד ,  ברישיונולכ'

  ;שקבע השר

או מונה לו כונס נכסי� או שבעל הרישיו� , נית� לגבי בעל הרישיו� צו פירוק זמני  )2(
  ;החליט על פירוק מרצו�

מונית שלא נית� לגביה , הוא מפעיל בקו השירות למוניות שלגביו נית� הרישיו�  )3(
  .ו� לנסיעת שירותרישי

  

ודמי הרישיו� , ט14.ו) 8(.ו) ג)(2)(ב(ח14סכומי הערבות הבנקאית הנקובי� בסעי-   .יד14
לפי שיעור עליית המדד שפורס� בחודש ,  בינואר של כל שנה1.ט יעודכנו ב14הנקובי� בסעי- 

אוקטובר של השנה שקדמה למועד האמור לעומת המדד שפורס� בחודש אוקטובר של השנה 
 מדד המחירי� לצרכ� –" מדד", לעני� זה; י� החדשי� הקרובי�ויעוגלו לעשרת השקל, שלפניה

  .שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  

המפקח על התעבורה יית� רישיונות קו שירות ורישיונות לנסיעת שירות לפי הוראות   )א(  .טו14
  .בלבד, )2010 בדצמבר 31(א "ד בטבת התשע"סימ� זה לגבי התקופה החל במועד הקובע עד יו� כ

 בדצמבר של השנה 31 שירות ורישיו� לנסיעת שירות יהיה עד תוקפ� של רישיו� קו  )ב(  
לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בכל , על פי בקשת בעל הרישיו�, ונית� לחדש�, שבה ניתנו

ואול� רישיו� קו שירות שנית� ; בהתקיי� התנאי� למת� הרישיונות האמורי� לפי סימ� זה, פע�
  .לתקופה נוספת אחת בלבדנית� לחדשו , )ג(ח14לפי הוראות סעי- 

רשאי להארי' את , בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, השר  )ג(  
ובלבד , בתקופות נוספות שכל אחת מה� לא תעלה על שנה אחת) א(התקופה האמורה בסעי- קט� 

  .שס' כל תקופות ההארכה לא יעלה על שלוש שני�
  

רשימת קווי השירות את , עד למועד הקובע, המפקח על התעבורה יפרס� ברשומות  )א(  .טז14
את המספר המזערי של רישיונות , למוניות שלגביה� יינתנו רישיונות קו שירות לפי סימ� זה

ואת המספר המרבי של רישיונות לנסיעת שירות , לנסיעת שירות שיינתנו לגבי כל קו שירות כאמור
  .שנית� לתת לגבי אותו קו שירות

ספר הרישיונות לנסיעת שירות כאמור בסעי- בקביעת רשימת קווי השירות למוניות ומ  )ב(  
לרבות מניעת ריכוזיות , יתחשב המפקח על התעבורה בשיקולי� של קידו� התחרות בענ-, )א(קט� 

  רישיו� לנסיעת שירות
) 64' תיקו� מס(

  �2005ה"תשס

סייג להעברת 
  רישיונות

) 64' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

ביטול רישיונות 
  וחילוט ערבויות

) 64' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

עדכו� סכומי ערבות 
  ודמי רישיו�

) 64' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

תקופת מת� 
  יונות ותוקפ&הריש

) 64' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

פרסו& רשימת קווי 
שירות למוניות 
והגבלת מספר 

  הרישיונות
) 64' תיקו� מס(

  �2005ה"תשס
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  :את אלה, וכ� ישקול בי� השאר, והגבלות בהחזקת אמצעי שליטה בענ-

  ;אמד� של כמות המוניות הדרושה בקו השירות למוניות  )1(

ד בסיו� "בתקופה שבי� כ, לת רישיו� שירות לפי הפקודהבקשות שהוגשו לקב  )2(
  ;)2002 באוקטובר 20(ג "ד בחשו� התשס"לי) 1999 ביוני 8(ט "התשנ

  ;שמירת התנועה הסדירה של כלי רכב בקווי השירות למוניות  )3(

מידת ההשפעה על התחבורה הציבורית המופעלת בקווי השירות למוניות או   )4(
  .סמו' לה�

, א� נוכח כי ראוי לעשות כ�, רשאי השר, ישה חודשי� מהמועד הקובעחלפו ש  )ג(  
להחליט על הוספת קווי� לקווי השירות הכלולי� ברשימה שפורסמה בהתא� להוראות סעי- קט� 

ולהורות בעניני� האמורי� בו ובעני� התקופה להגשת בקשה לרישיו� בקו שירות שהוסי- ) א(
  .החלטת השר תפורס� ברשומות; לרשימה

  

עד תו� שישה , � קו שירות לפי סימ� זה תוגש למפקח על התעבורהבקשה לקבלת רישיו  .יז14
  ).ג(או במהל' התקופה בהתא� להוראות סעי- טז, חודשי� מהמועד הקובע

  

  :השר יקבע הוראות בעניני� אלה  .יח14

לפי סימ� , אופ� הגשת בקשה לרישיו� קו שירות ולרישיו� לנסיעת שירות ולחידוש�  )1(
  ;יצורפו לה�הפרטי� שייכללו בה� והמסמכי� ש, מועדי הגשת�, זה

ואמות מידה למת� הרישיו� להלי' , דרכי� למת� רישיו� קו שירות בהלי' תחרותי  )2(
  ;כאמור

מועדי חידושה , )8(.ו) ג)(2)(ב(ח14נוסח הערבות הבנקאית שיש להפקידה לפי סעי-   )3(
  .ואופ� חילוטה

  

  רשיו� הוראה: 'ד ימ�ס

הרישוי אלא ברשיו� מאת רשות ,  ספר לנהיגת רכב מנועי ביתזיק אד� ולא ינהלחא יל  .15
  .ובהתא� לתנאי� שנקבעו

א� לתנאי� תובה   אלא ברשיו� מאת רשות הרישוי, ת נהיגהאהורבסוק אד� עא יל  .16
  .שנקבעו

  רשיו� למיתק� תחבורתי: 'ה ימ�ס
  

אלא א� כ� קיבל רשיו� מאת המפקח על , חזיק אד� ולא יפעיל מיתק� תחבורתיילא   )א(  .א16
  .ובהתא� לתנאיו,  זה-סעי התעבורה לפי

, � למת� רשיו� למיתק� תחבורתי לרבות לעני� תקופת תוקפותחבורה יקבע תנאיהשר   )ב(  
סדיר והוג� לנוסעי� בתחבורה הציבורית ולמשתמשי� אחרי� , מתו' מגמה להבטיח שירות תקי�

  .במיתק�

תקופה ל, תוואו להתל, רשיו� שנית� לפי סעי- זהל ח על התעבורה רשאי לבטפקמה  )ג(  
  .מי� של טובת ציבור המשתמשי�א� נוכח שהופר תנאי מתנאיו או מטע, שקבע

  

או  תוקיומה של תחר, המפקח על התעבורה כי תפעולו התקי� של קו שירות סבר  )א(  .ב16
רשאי הוא לחייב את מחזיק או , טעמי� של טובת הציבור מחייבי� שימוש במיתק� תחבורתי

וכ� לקבוע את ,  קו שירותשיו� שימוש במיתק� בידי כל בעל רראפשלמפעיל המיתק� התחבורתי 
  . היקפותאאופ� השימוש בו ו

פי הוראות ל ושנעשה שימוש במיתק� תחבורתי של, ק או מפעיל מיתק� תחבורתיימחז  )ב(  
עו שר ב יק—באי� הסכמה על המחיר ; שאי לדרוש מחיר סביר בשל השימושר, )א(סעי- קט� 

  .בתוספת רווח סביר, השימוש של  המחיר על בסיס העלות הכוללתתר אצהתחבורה ושר האו
  

        פטורפטורפטורפטור: : : : לישילישילישילישיששששרק רק רק רק פפפפ

   די�יל פע& יטורפ   ומאגרות רשיו� רכב לפי פקודה זוי� מאגרות רישו�רפטו  )א(  .17
  ) 16' סמתיקו� (
  �1981א"שמת

  פר לנהיגהסתי ב

  היגהנ לי&ורמ

  ) 49' סמתיקו� (
  �2000ס"שת

   תחבורתי �יתקמ
  ) 49' סמתיקו� (

  �2000ס"תש

 במיתק� שימוש
  תחבורתי

  ) 49' סמתיקו� (
  �2000ס"תש

התקופה להגשת 
בקשה לרישיו� קו 

  שירות
) 64' תיקו� מס(

  תקנות לעני� רישיונות  �2005ה"תשס
) 64' תיקו� מס(

  �2005ה"תשס
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  ;ו�דלנס של מג� דוד אואמב  )1(

של אחד מאלה או של נציגו או פקידו שה� אזרחי חו2 ואינ� עוסקי� בכל  רכב  )2(
  :עסק או מקצוע אחר

  ;� האומות המאוחדותוארג  )א(

  ;ות קר� המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקו� ולפיתוחגנצי  )ב(

א� לצו מאת שר החו2 לפי חוק ת בה—ארגו� בינלאומי אחר ות של גנצי  )ג(
  ;1980–א"תשמ, י� בינלאומיי�נרגואמעמד 

של נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חו2 או של עובד או פקיד  רכב  )3(
כשאותה , 2 ואינ� עוסקי� בכל עסק או מקצוע אחרחוציגות כאמור שה� אזרחי נ לש

  ;רי� מקבילי�מדינה מעניקה לישראל פטו

  .אות חקלור שאינו משמש אלא לצרכיטטרק  )4(

  *ל בט—יו� רכב שנית� לא מכוח פקודה זו שטור מאגרת רישו� או מאגרת רפכל   )ב(  
  

בעל רכב מחובת רישו� ומחובת , לפטור בנסיבות שנקבעו, בתקנות, חבורה רשאיתר הש  .18
ולהורות על החזרת , מקצת� או כול�,  או מאגרת רשיו� או מאגרת רישו�2רשיו� רכב לפי סעי- 
  .מקצתה  אוהכול, אגרת רשיו� ששולמה

  

  –בתנאי� שיקבע , לפטור, סתבתקנות ובאישור ועדת הכספי� של הכנ, חבורה רשאיתר הש  .19

  ;כולה או מקצתה, רת רשיו� נהיגהג מא– אנשי� יסוג  )1(

 – או המשמש בתפקידי� מסויימי� וניתהשיי' לסוג אנשי� או לרשות פל רכב  )2(
  .�כול� או מקצת, רת רישו� ומאגרת רשיו� רכבגמא

הגנה לישראל או של משטרת ישראל אינו חייב ברישו� או ברשיו� רכב . צבאשל רכב  )א(  .20
  .יב הוא לשאת סימ� זיהוי כפי שהורתה רשות הרישויי� חלואו, לפי פקודה זו

הגנה לישראל או מטע� משטרת . או שוטר שבידו רשיו� נהיגה תק- מטע� צבאלחיי  )ב(  
הגנה לישראל או .ה שהוא נוהג רכב של צבאשע, שיו� נהיגה לפי פקודה זוב בראינו חיי, ישראל

כ�  וה תק- מטע� משטרת ישראלג� נהיושוטר שבידו רשי; הכל לפי העני�, של משטרת ישראל
רואי� אותו כאילו היה בעל רשיו� נהיגה לפי פקודה זו שעה , תעודת בוח� מטע� משטרת ישראל

  .סוג שהואמכל שהוא בוח� כדי� רכב מנועי 

 לעברואי� אותו כאילו היה ,  רשיו� נהיגה תק- מטע� משטרת ישראל שבידורשוט )1ב(  
 שהוא נוהג רכב שאינו רכב של משטרת ישראל לש� ביצוע ה שע זורשיו� נהיגה לפי פקודה

או לש� מילוי תפקידיו כשוטר לפי , לרבות חוקי עזר שהותקנו לפיה, הוראות פקודה זו והתקנות
  .סיבות מחייבות זאתנא� ה, חיקוק אחר

,  או של משטרת ישראללארהגנה ליש. לא יחול על בית ספר לנהיגה של צבא15 -סעי  )ג(  
  .ספר כזה.יחול על העוסק בהוראת נהיגה בבית  לא16 עי-וס

  

נקבעו בתקנות ומלווה י� שוהג רכב מנועי שעה שהוא לומד נהיגה בהתא� לכללני שמ  .21
 רשות הרישוי אינו  שהוא נבח� בחינת נהיגה ומלווה בוח� שנתמנה על ידיהאו שע, מורה או מדרי'

  .� נהיגהוישזקוק לר

פטורי� , ה� אינ� תושבי שטח עיריה או מועצה מקומיתיבעלשאופ� .י� ותלתיופנא  .22
  .מרשיו� ומרישו�

   

        שפיטה וסדרי די�שפיטה וסדרי די�שפיטה וסדרי די�שפיטה וסדרי די�: : : : ביעיביעיביעיביעירררררק רק רק רק פפפפ

  ).לבוט(  .23
  

  ).לבוט(  .24
  

  :נתמנה שופט תעבורה לעני� פקודה זו מוסמ' לדו� בעבירות אלהשמי   )א(  .25

  ;ות תעבורהרעבי  )1(

   לפטורתמכוס
  )24' סמתיקו� (
  �1990א"שנת

 עדתובאישור  טורפ
  הכספי&

של ול "ל צהשכב ר
 לשראישטרת מ
  ה&ינהגו

) 5' תיקו� מס(
  �1965ה"תשכ

  דתלממ

  אופ��תלתוי& יופנא

  ) 30' תיקו� מס(
  �1992ב"שנת

) 4' תיקו� מס(
  �1965ה"תשכ

 ופטשו של תמכוס
  תעבורה
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נוסח [ לפקודת ביטוח רכב מנועי 46. ו41, 40, 39, 17, �2 יעיפסות לפי רעבי  )2(
 לפקודה האמורה במידה שהוא מתייחס לעבירות 48- יעספי לו, 1970–ל"תש, ]חדש

  ;שפורטו בפסקה זו
  

 התקנות לוע, 1957.ח"תשי, ות על חוק הפיקוח על מצרכי� ושירותי�רעבי  )3(
  ;כברלי כהנוגעי� לתעבורה ול,  שניתנו על פיווהצווי�

  

  ;1964.ד"תשכ, )שימוש ברכב בלי רשות(ות על החוק לתיקו� דיני העונשי� רעבי  )4(
        

עבירות א� ה, נות לפיוקוהת ,1961.א"תשכ, עת מפגעי�ילמנ ות על חוקרעבי  )5(
  ;נוגעות לכלי רכב

        

רה תו' כדי שימוש בשנע, 1977.ז"תשל,  לחוק העונשי�304ה לפי סעי- רעבי  )6(
  ;ברכב

  

  ;1997.ז"התשנ, עבירות לפי חוק שירותי הובלה  )7(
  

  .2005.ו"התשס, לחוק הנהיגה הספורטיבית) 5)(ב(23עבירה לפי סעי-   )8(
        
  

  ).לטבו(  )ב(  
        

הוראות סעי- זה באות לגרוע מסמכות שופטי� שאינ� שופטי תעבורה לדו�  אי�  )ג(  
  .בעבירות תעבורה

  

ולגבי סמכויותיו האחרות לפי ) ב(.ו) א( העבירות המפורטות בסעיפי� קטני� ילגב  )ד(  
פקודה זו די� שופט תעבורה כדי� שופט בית משפט שלו� ויהיו לו כל הסמכויות המסורות לשופט 

  .בית משפט שלו�
  

נוסח [ לחוק בתי המשפט 4שלו� לפי סעי- כשיר להתמנות לשופט בית משפט שמי   )א(  .26
  .הרכשיר להתמנות לשופט תעבו, )טפהמש  בתיק חו–� ללה (1984.ד"תשמ, ]משולב

  ).בוטל(  )ב(  

, רשאי שר המשפטי�, שיש בו יותר משופט תעבורה אחד,  משפט שלו�תבבי  )ג(  
 משפט שלו� למנות שופט תעבורה להיות סג� נשיא בית, נשיא בית המשפט העליו�ת בהסכמ

  .לעניני תעבורה

בורה ועל כהונתו הוראות החוק עיחולו על מינוי שופט ת, - להוראות סעי- זהובכפ  )ד(  
  .החלות על מינויו וכהונתו של שופט בית משפט שלו�

יהיה מוסמ' לסיי� את ,  בדיו� ונתמנה שופט תעבורהחלשל בית משפט שה רש�  )ה(  
  .ה כאמור שלושה חודשי� מיו� שנתמנ' תו�הדיו

  

  —לקבל כראיה , לעני� העבירה, ד� בעבירת תעבורה רשאיהמשפט ה בית  )א(  .27

ח "או דו, ה בכתב של שוטר או של מי שהוסמ' כדי� לערו' הודעה כאמורעהוד  )1(
  ;א� אלה נעשו במילוי תפקידו של עורכ�, בוח� של משטרת ישראל

כח בשעת ביצוע עבירה מ� העבירות המפורטות נ� שדה בכתב של אעהוד  )2(
שוטר או בידו ואושרה בחתימת ידו של  ינא� ההודעה נערכה בפ, תבתוספת הרביעי

  .נות� ההודעה

  .ח בוח� כאמור נעשו סמו' ככל האפשר לאירוע העבירה" שהודעה או דודבלבו

, ינו בה� מועד עריכת� ומועד אירוע העבירהוייצ ח בוח� לפי סעי- זה"ה ודועהוד  )ב(  
  .ופס שנקבע בתקנות טהכל לפי, מפקח ומעלהוחתימת בוח� תאומת בידי קצי� משטרה בדרגת 

 �237 כדי� עדות לעני� סעי- נ די–ח בוח� שניתנו לפי סעי- זה "ה בכתב ודועהוד  )ג(  
  .1977.ז"תשל, לחוק העונשי�

כי נות� הודעה או , וע מכוחו של בית המשפט לצוותר לגיבהוראות סעי- זה כד אי�  )ד(  
א� בעל ; משפט ייעתר לבקשתו של בעל די� לצוות על כ'ובית ה, ח בוח� ייחקר בבית המשפט"דו

יודיע בית המשפט לבעל הדי� על זכותו להזמי� לחקירה נות� הודעה , די� לא מיוצג בידי עור' די�
וצאות החקירה על המבקש א� נוכח שהבקשה  האתל בית המשפט רשאי להטי; �חח בו"או דו

  .רוטבאה לש� קנ

  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  �1980&"ט תש"ת

  )15' סמ� תיקו(
  �1979&"שת

  )34' סמתיקו� (
  �1995ה"שנת

  )34' סמתיקו� (
   �1995ה"שנת

  הרעבות שופטי יינומ
  )34' סמתיקו� (
   �1995ה"שנת

 ח"דוו בכתב הודעה
  בוח�

  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  )17' סמתיקו� (
  �1983ד"שמת
  )24' סמתיקו� (
  �1990א"שנת
  

  )17' סמקו� תי(
   �1983ד"שמת

) 5' תיקו� מס(
  �1965ה"תשכ

  

) 58 'תיקו� מס(
  �2003ג"תשס

) 59' תיקו� מס(
  �2004ד"תשס

) 59' תיקו� מס(
  �2004ד"תשס

) 75' תיקו� מס(
  �2005ו"תשס

) 3' תיקו� מס(
  �1965ה"תשכ

) 1' תיקו� מס(
  �1962ב"תשכ

) 3' תיקו� מס(
  �1965ה"תשכ

) 2' תיקו� מס(
  �1964ד"תשכ
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 לגרוע מהוראות כל די� המקנה לעובד הציבור חסיו� זה כדי- בהוראות סעי אי�  )ה(  
או מכל די� הפוסל או , יבוראו מכל הוראה בדבר הוכחת עובדה בתעודת עובד הצ, ממסירת עדות

  .מסייג קבלתה של תעודה כאמור כראיה
        

במצלמה המופעלת באופ� אוטומטי או בידי , � שנעשה בדר' שנקבעה בתקנותוציל  )א(  .א27

  —ראיה קבילה בכל הלי' משפטי לגבי שוטר יהיה 

  ;ישו� של הרכב המצול� המופיע בלוחית הזיהוי של הרכב שבצילו�ר הרמספ  )1(

  ; הימצא הרכב בעת הצילו��מקו  )2(

בניגוד לאות , סיעתו ש�נאו , )2(ל הרכב במקו� האמור בפסקה  שאוצהימ  )3(
  ;הותקנו לפיהאו באופ� אחר בניגוד להוראות פקודה זו או תקנות ש" עמוד"

כפי שצויי� בצילו� או על ) 2(הימצא הרכב המצול� במקו� האמור בפסקה  זמ�  )4(
  ;הכל כפי שייקבע בתקנות, א� צויי�, גביו

  .ות נסיעתו של הרכברמהי  )5(

 הוא העתק אמי� של הסרט שהוכנס למצלמה והוצא שמוגה שהוכח כי הצילו� דבלבו
גש לבית המשפט לא נעשתה בו שו� פעולה ע שהובא למצלמה עד שהו מרגוכי, ממנה

  .שיש בה כדי לשנות פרט מפרטיו

  —משפטי� יקבע בתקנות השר   )ב(  

  ;והטיפול במצלמות ובסרטי�ה האחזק,  השמירה�אופ  )1(

  ;ת� וקביעת תקינות� של מצלמותקבדי  )2(

  .ל צילומי� שנעשו כאמור בסעי- זהפט ש הגשת� לבית המש�אופ  )3(

  ).לטבו(  )ג(  
  

הוא נהג ברכב אותה שעה רואי� את בעל הרכב כאילו , ה עבירת תעבורה ברכבתנעש  )א(  .ב27
זולת , י העני�פל, קואו כאילו העמידו או החנה אותו במקו� שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חיק

להל� (העמידו או החנהו כאמור או א� הוכיח למי מסר את החזקה ברכב , א� הוכיח מי נהג ברכב
  .או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו, )זיקח המ–

) א(תחול החזקה האמורה בסעי- קט� , זקה ברכבת החח בעל הרכב למי מסר איהוכ  )ב(  
  .על המחזיק

תחול החזקה האמורה בסעי- ,  המחזיק כי מסר את החזקה ברכב לאד� אחריחוכה  )ג(  
  .על אותו אד�) א(קט� 

  

� שנעשה בדיסקה או ברישו� ממוחשב בטכוגר- המותק� ברכב כפי שנקבע וריש  )א(  .ג27
יהיה ראיה קבילה בכל הלי' משפטי , והפועל באופ� שנקבע בה�, בתקנות ובדר' שנקבעה בתקנות

  – ילגב

  ; חה של הנוהג ברכב העבודה והמנותשעו  )1(

  ; ות נסיעתו של הרכברמהי  )2(

  ;  נסיעתו של הרכבקמרח  )3(

וחשב שהוגש לבית המשפט הוא  הממ שהוכח כי הרישו� בדיסקה או ברישו�בדבלו
וכי מרגע שהדיסקה או , ל ידי הטכוגר- בעת ביצוע העבירהעהרישו� שנעשה 

לא נעשתה בה� שו�  פטהוגש לבית המששעד  ר-גוכהרישו� הממוחשב הוצא מהט
  . פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מהפרטי� שנרשמו בעת שהיו מותקני� בטכוגר-

ו או� הממוחשב שברי   השמירה והטיפול, ההחזקהופ� משפטי� יקבע את אהשר   )ב(  
  . בדיסקות שנרשמו על ידי הטכוגר- ואת אופ� הגשת� לבית המשפט

  .הכלכלה של הכנסת דתונות אישור ועעה טזת לפי סעי- ותקנ  )ג(  
  

        מעצר וברירות קנסמעצר וברירות קנסמעצר וברירות קנסמעצר וברירות קנס: : : : יייימישמישמישמישחחחחרק רק רק רק פפפפ

. ו62נהג של רכב העובר לעיניו עבירה לפי סעיפי� , בלי צו מעצר, טר רשאי לתפוסול שכ  .28

 איהר רכב &ילוצ
  קבילה

  ) 7' תיקו� מס
  �1966ו"שכת
  )8' סמתיקו� (
  �1967ז"שכת
  )9' סמתיקו� (
  �1969ט"שכת
  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת

  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת

  )8' סמתיקו� (
  �1967ז"שכת
ת בעל הרכב וחריא
  ) 24' תיקו� מס(
  �1990א"שנת
   )41' סמתיקו� (
  �1997ז"שנת

  ) 41' סמתיקו� (
  �1997ז"שנת

  ) 41' סמתיקו� (
  �1997ז"שנת

  +רכוגט
  ) 47' סמתיקו� (
  �1998ח"שנת

  וצלי בור צמכות לעס
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ימ� ס באו א� אי� על הרכ, כנדרש לכ',  א� אינו מגיד את שמו ומענו או אינו מציג את רשיונו63
  .הזיהוי שנקבע

יודיע לו כי יוגש , בנסיבות מחמירותבירת קנס בר עלשוטר יסוד להניח כי אד� ע היה  )א(  .29
  .1965.ה"תשכ, נגדו אישו� ותימסר לו הזמנה למשפט לפי חוק סדר הדי� הפלילי

 שנקבעו בהוראות מאת ראש מחלקת תנועה י כפ–לעני� סעי- זה , "בות מחמירותינס"  )ב(  
בעתו� בוקר , טרת ישראל בהסכמת שר המשפטי� ושר התחבורה ופורסמו ברשומותשל מש
  .1בעתו� ערבו

  

חבורה יקבע בצו את שיעור הקנס לכל עבירת קנס ולכל עבירת קנס חוזרת או נוספת תר הש  .30
 שקלי� חדשי� לגבי עבירה ראשונה 2,000ובלבד ששיעור הקנס לא יעלה על , שעבר אותו אד�

  .נוספתעבירה חוזרת או  גביל שקלי� חדשי� 3,000ועל 
  

  

  ).בוטל(  .31
  

  ).בוטל(  .32
  

  ).בוטל(  .33
  

, לגבי עבירה פלונית הנוגעת לאופניי� ורוכביה�, קנותבתחבורה רשאי לקבוע תר הש  .34
קו� למניעת המש' במ.ורשאי לנקוט בה� ב, שהעבירה כאמור נעברה לעיניו, אמצעי� אשר שוטר

  .העבירה

        איסור שימוש ברכבאיסור שימוש ברכבאיסור שימוש ברכבאיסור שימוש ברכבווווו� ו� ו� ו� ייייפסילת רשפסילת רשפסילת רשפסילת רש: : : : ישיישיישיישיששששרק רק רק רק פפפפ
  

רשאי בית , בעבירה לפי חוק אחר הכרוכה בנהיגה ברכב אד� בעבירת תעבורה או עורשה  .35
, לחוק העונשי�'  וק לפר1'צו שירות לפי סימ� ד, ג� א� לא הרשיעו, או שנת�, המשפט שהרשיעו

 1969–ט"שכת, ]נוסח חדש[או צו מבח� לפי פקודת המבח� , )שירות  צו—� ללה (1977–ז"תשל
לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רשיו� , ונוס- על כל עונש אחר במקומ, )מבח�  צו—� ללה(

 עד שיתמלאו התנאי� שקבע בית המשפט ולחייבו לקבל ת אולצמיתות או לתקופה מסוימ, נהיגה
, סעי- זה �ילענ; הדרכה בנהיגה נכונה כפי שקבע שר התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת

  . השירות או צו מבח� כעונש אחר א- א� נית� ללא הרשעו צ� אירו
  

לפסול נאש� פסילה על תנאי , באי� הוראה אחרת בפקודה זו, המשפט רשאי.בית  )א(  .36
ורשאי בית המשפט לקבוע שמקצתה של תקופת הפסילה תהיה על , מקבל או מהחזיק רשיו� נהיגה

  .תנאי

 שעליה הורשע הנאש� בירהעבי גא� נקבעה בחיקוק ל, )א(- האמור בסעי- קט� אעל   )ב(  
, )פת מינימו�ו תק–בסעי- זה  להל�(פת מינימו� מקבל או מהחזיק רשיו� נהיגה לתקופסילה 

תהיה על , צתהמקכולה או , ינימו�מה ייפסל בפועל ולא יורה בית המשפט כי הפסילה לתקופת
נימו�  המיפתקומתאול� א� הורשה בית המשפט בחיקוק להורות על פסילה לתקופה קצרה , תנאי

  .פה שקבע או מקצתה תהיה על תנאיהתקורשאי הוא להורות כי 

ושלא תפחת ,  על תנאי ייפסל בפועל א� תו' תקופה שנקבעה בגזר דינולנפסשמי   )ג(  
ותה עבירה שעליה הורשע או אחת העבירות המפורטות  אעבר, ל שלוש שני�ע המשנה ולא תעל

הורשע ו, י�רת שקבע בית המשפט בגזר הדה אחרעבי בתוספת הראשונה או בתוספת השניה או
, התקופה האמורה תתחיל מיו� גזר הדי�; ו לאחריהאבשל העבירה הנוספת תו' התקופה האמורה 

והכל כשבית המשפט לא , � שחרורו מ� המאסרו מי–ר סאמוא� נושא הנאש� אותו זמ� עונש 
  .הורה אחרת

 בוטלה לאחר מכ� אוהי  חיקוקראתוה) ג(רה בקביעת העבירות לפי סעי- קט� כאוז  )ד(  
  .יראו את גזר הדי� כמאזכר את ההוראה האחרת, והוראה אחרת באה במקומה

 בית המשפט על הפעלת הוויצ, נפסל על תנאי והורשע בשל עבירה נוספת כאמורשמי   )ה(  

                                                      
  .1185'  עמ16.12.1993 מיו� 4176' ד מס"שנ תפ"יהוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס ב' ר 1

ות בנסיב קנס תרירב
  מחמירות

  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת

   הקנסריעוש
  )15' מסתיקו� (
  �1979&"שת
  )40' סמתיקו� (
  �1996ו"שנת

  �2002ג"צו תשס

 שוטר תכומס
  י&נאופבות רעביב

 )42' סמתיקו� (
  �1997ז"תשנ

 בית המשפט תמכוס
  היגהנ �לפסול רשיו

) 47' סמתיקו� (
  �1998ח"תשנ

   תנאיל עלהסיפ
  )11' סמתיקו� (
  �1971א"שלת
  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  )16' סמתיקו� (
  �1981א"שמת

) 12' תיקו� מס(
  �1975ה"תשל

) 12' תיקו� מס(
  �1975ה"תשל

) 12' תיקו� מס(
  �1975ה"תשל
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ורשאי בית המשפט להורות בצו שהפעלת הפסילה על תנאי תהיה בכפו- , הפסילה על תנאי
הצו יינת� מאת בית המשפט שהרשיע את ; עור על ההרשעה בשל העבירה הנוספתת הערווצאתל

  .ה בשל העבירה הנוספת והוא יכול להינת� מאת כל בית משפט המוסמ' לדו� באותה עביר�הנאש

במקו� לצוות על הפעלת הפסילה על , משפט שהרשיע נאש� בעבירה נוספת בית  )ו(  
 הארכת תקופת הפסילה על תנאי או חידושה לתקופהל  עותולצ, ומטעמי� שיירשמ, רשאי, תנאי

א� שוכנע שבנסיבות העני� לא יהיה צודק להפעיל את הפסילה על , נוספת שלא תעלה על שנתיי�
  .תנאי

אלא לגבי ההרשעה , )ו(המשפט לא יארי' את תקופת התנאי כאמור בסעי- קט�  בית  )ז(  
  . עבירה נוספת בשלהראשונה של הנאש�

' בית המשפט את תקופת התנאי לתקופה נוספת לפני תו� תקופת התנאי יהאר  )ח(  
חידש בית המשפט את ; וספת בתו� תקופת התנאי הראשונההנתחל תקופת התנאי , הראשונה

תחל תקופת התנאי המחודשת מיו� מת� פסק , תקופת התנאי לאחר שתמה תקופת התנאי הראשונה
  .תחר אהוהכל כשבית המשפט לא הור, הדי�

  

יטיל את ,  בית המשפט פסילה או פסילה על תנאי מקבל או מהחזיק רשיו� נהיגהלהטי  .א36
, בנסיבות מיוחדות, טהמשפאול� רשאי בית ; הפסילה כאמור לגבי נהיגה ברכב מכל סוג שהוא

ו לגבי סוג מסויי� של א, י�ילהורות כי הפסילה לא תחול לגבי נהיגת רכב מסו, פסק הדי�שיפרש ב
  .רכב

  

ובלי שהנוהג הוא בעל , ג ברכב ללא רשות של בעלו או של המחזיק כדי� ברכבההנו  )א(  .ב36
ייפסל בפועל מהחזיק או מקבל רשיו� נהיגה לתקופה שלא  ,רשיו� נהיגה תק- לאותו סוג רכב

החליט בית  שא� ובלבד, יפסוק בית המשפטל עונש אחר שכ לבנוס- ע, תפחת משלוש שני�
האמור ; המשפט להטיל פסילה לתקופה קצרה מזו יפרש בפסק דינו את הנימוקי� להחלטתו

זה בדבר אד� שאינו בעל רשיו� נהיגה לא יחול על מי שתוק- רשיונו פקע תו' שנה קט� בסעי- 
  .�ותשלו� אגרת הרשי.אחת לפני ביצוע העבירה מחמת אי

, ייפסל,  רשיו� נהיגה תק- לאותו סוג רכבלבע) א(נוהג כאמור בסעי- קט� ה היה  )ב(  
פסילה בפועל מהחזיק ברשיו� נהיגה לתקופה שלא , בנוס- על כל עונש אחר שיפסוק בית המשפט

תפחת מששה חדשי� ובלבד שא� החליט בית המשפט להטיל פסילה בפועל לתקופה קצרה מזו 
  .טתויפרש בפסק דינו את הנימוקי� להחל

ו ביודעו וג באשר הרשה לאד� אחר לנה, ידו השליטה על רכבבי שמרכב או  בעל  )ג(  
ר שלוש שני� בפועל ע� או בלי קנס ס מא—דינו , וג רכבסשהאד� איננו בעל רשיו� נהיגה לאותו 

ר חמש שני� ס מא—נו יכול לקבל רשיו� נהיגה ינאד� היה קטי� שא ותוא� או,  לירות100,000של 
תקופה גה לנוס- לכ' פסילה מקבל או מהחזיק רשיו� נהיוב, תרו לי100,000בלי קנס של ע� או 

פט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק דינו לפסוק שאול� רשאי בית המ, שלא תפחת משלוש שני�
  .מאסר על תנאי

  

ובשתי השני� שקדמו לאותה עבירה ,  אד� על עבירה מ� המפורטות בתוספת השניהעורשה  .37
, דינו, או על אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה רותוכבר הורשע על אחת העבירות האמ

. פסילה מקבל או מהחזיק רשיו� נהיגה לתקופה שלא תפחת משני חדשי�, וס- לכל עונש אחרבנ
להורות על פסילה לתקופה קצרה , בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדי�, אול� רשאי בית המשפט

  .יותר
  

  — אד� עורשה  .38

  ;בירה מ� המפורטות בתוספת הראשונהעעל   )1(

נת דרכי� בה נחבל ולתא   שגרמה, בירה מ� המפורטות בתוספת השניהעעל   )2(
  ;אד� או ניזוק רכוש

ונת ה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאעבורבירת תעעל   )3(
  ,דרכי� בה נחבל אד� חבלה של ממש

היגה לתקופה שלא  נלה מקבל או מהחזיק רשיו�י פס—ס- לכל עונש אחר ו בנ— ינוד  
להורות , בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדי�, אול� רשאי בית המשפט. תפחת משלושה חדשי�

  )34' סמתיקו� (
  �1995ה"שנת

  )34' סמתיקו� (
  �1995ה"שנת

  )34' סמתיקו� (
  �1995ה"שנת

 תרגוד לכל הסילפ
  הרשיו�

  ) 7' תיקו� מס(
  �1966ו"שכת

ב ללא כרב גנוהה
  רשות בעלו

) 11' סמתיקו� (
  �1971א"תשל

  ) 15' סמתיקו� (
  �1979&"שת

  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  

  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  

ני ש מינימו& תסילפ
  &ישחד
  )16' סמתיקו� (
  �1981א"שמת
  )34' סמתיקו� (
  �1995ה"שנת
  

 מינימו& תליספ
   חדשי&הלושש
  )34' סמתיקו� (
  �1995ה"שנת
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  .ותררה יעל פסילה לתקופה קצ
  

 תא� הורשע אד� על עבירה מ� העבירות המפורטות בתוספ, 38ור בסעי- מ הא-ל אע  .39
ה שגרמה לתאונת דרכי� ובה נחבל אד� חבלה של ממש ובשתי השני� שקדמו ינששונה או האהר

לה מקבל או מהחזיק רשיו� י פס–ס- לכל עונש אחר ו בנ–דינו , שע כאמורלאותה עבירה כבר הור
אול� רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק ; נהיגה לתקופה שלא תפחת משנה אחת

  .קצרה יותר הפסילה לתקו פעלת להורו, הדי�

לה מקבל יפס –ס- לכל עונש אחר ו בנ–דינו , )3(62ע אד� על עבירה כאמור בסעי- שהור  .א39
וא� כבר הורשע על עבירה זו בשנה , או מהחזיק רשיו� נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיי�

, טפהמש אול� רשאי בית; תקופה שלא תפחת מארבע שני�ל הלי פס–שקדמה לאותה עבירה 
  .להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדי�

  

 –ס- לכל עונש אחר ו בנ–דינו , א64  או לפי סעי-64 אד� על עבירה כאמור בסעי- עורשה  .40
אול� רשאי בית ; לה מקבל או מהחזיק רשיו� נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שני�יפס

  .להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר, ש בפסק הדי�רשיפ בנסיבות מיוחדות, המשפט
  

לשנות את התוספות , בתקנות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ה רשאירובחתר הש  .41
  .להוסי- עליה� ולגרוע מה�, כול� או מקצת�, לפקודה

  

 לא 35ט מקבל או מהחזיק ברשיו� נהיגה על פי סעי- פ משת אד� על ידי בילנפס  )א(  .א41
ול הפסילה על רשיו� נהיגה צבאי אלא א� החליט בית המשפט לפסול אותו אד� מהחזיק ג� תח

אול� הפסילה תחול על הרשיו� הצבאי א- בלי שבית המשפט החליט כאמור ; ברשיו� הצבאי
  :הבמקרי� אל

  ;בה נהרג אד�שכי� רת דנורשע האד� בעבירה שגרמה לתאוהא�   )1(

  .א64סעי- ורשע האד� על עבירה לפי הא�   )2(

, )א(יו� נהיגה צבאי כאמור בסעי- קט� רשול אד� מהחזיק בספלט בית משפט יהחל  )ב(  
לא יחולו על פסילה כאמור הוראות פקודה זו המחייבות פסילה לתקופת מינימו� אלא א� הורשע 

  ).א(סעי- קט� ל) 2(או ) 1(רטות בפסקה והמפ הנאש� באחת מהעבירות
  

פי פקודה זו תחל ביו� שהטיל בית משפט מקבל או מהחזיק רשיו� נהיגה ל פסילה  )א(  .42
  .מת� גזר הדי� א� לא הורה בית המשפט הוראה אחרת

, המתה טר� נסתייפתקו   דו� לפסילה במשפט קוד� אשרי שנה פסילה על מלהוט  )ב(  
  .ה ותקופתה תחל בתו� הפסילה הקודמתתודמקתהיה הפסילה שהוטלה כאמור מצטברת ל

  —פסילה לא יבואו במני�  הוב תקופתשבחי  )ג(  

פה שחלפה עד מסירת הרשיו� לרשות שנקבעה לכ' בתקנות ובדר' והתק  )1(
  ;שנקבעה

  .ה שבה נשא בעל הרשיו� עונש מאסר על העבירה שבגללה נפסל כאמורפתקו  )2(
  

 עוו� או על פשע שביצוע� נתאפשר או לע רשעו שהבשיו� נהיגה או בעל רשיו� רכרעל ב  .43
רשאי , בית המשפט שהרשיעו, הוקל עקב נהיגתו ברכב או עקב השימוש ברכב שיש לו רשיו� עליו

  .לצמיתות או לתקופה מסויימת, ול אותו מהחזיק רשיו� כאמורס לפ–ס- על כל עונש אחר ו בנ–

לחוק ' בפרק י' רה לפי סימ� הי עבלרשיו� נהיגה או בעל רשיו� רכב על  בעעורשה  .44
תו ברכב או על ידי השימוש ברכב נהיגצועה נתאפשר או הוקל על ידי ישב, 1977–ז"תשל, העונשי�

לה מהחזיק רשיו� כאמור לתקופה שלא י פס—ס- לכל עונש אחר ו בנ—דינו , שיש עליו לו רשיו�
להורות על , בפסק הדי� פרשיבנסיבות מיוחדות ש, אול� רשאי בית המשפט;  שני�ששלומתפחת 

  .פסילה לתקופה קצרה יותר
  

עי� ע אד� על עבירה לפי תקנה שהותקנה על פי פקודה זו האוסרת הסעת נוסשהור  )א(  .א44
או השכרת רכב פרטי או רכב פרטי או רכב מסחרי לש� הסעה , בשכר ברכב פרטי או ברכב מסחרי

, )רת הסעהי עב—להל� (הסעה כאמור ברכב פרטי או ברכב מסחרי לאה שאו מת� הר, כאמור
ול את בעל הרשיו� לרכב שבו בוצעה עבירת ס לפ—ס- לכל עונש אחר ובנ —רשאי בית המשפט 

נה ש מינימו& תסילפ
  חתא
  

של ב מינימו& תסילפ
  תושכרבהיגה נ
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  �1995ה"שנת
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  .לצמיתות או לתקופה מסויימת, של רכב או לרכב מסויי�� שיו� לסוג מסויירב ההסעה מהחזיק

ורשע בר ההשני� שקדמו לאותה עבירה כ שתיבע בעל רכב על עבירת הסעה ושהור  )ב(  
החזיק ברשיו� לכל רכב או לסוג מסויי� של רכב מלה י פס—ס- לכל עונש אחר ו בנ—דינו , בה

ט בנסיבות מיוחדות שיפרש שפל� רשאי בית המוא, לתקופה שלא תפחת משני� עשר חדשי�
  .להורות על פסילה כאמור לתקופה קצרה יותר, בפסק הדי�

        

 הודעות אישו� או כתב אישו� נגד בעל רשיו� נהיגה או בעל רשיו� רכב על שווגה  )א(  .45
שביצוע� נתאפשר או הוקל על ידי נהיגתו ברכב או על ידי השימוש ברכבו רשאי , עוו� או פשע

על פי בקשת היוע2 , לפסול את בעל הרשיו� מהחזיק בובית המשפט המוסמ' לדו� בעבירה 
גה על ידי הנאש� יא� היה משוכנע כי המש' הנה, שוטרו  אחובא כואו , המשפטי לממשלה

  - עינאש� פסול לפי סה �וא� אי, האמור או המש' השימוש ברכבו יש בה� משו� סכנה לציבור
46.  

 המוסמ' לדו� בעבירה רשאי אול� בית המשפט;  יו�30.ה כאמור תהיה ללפסי  )ב(  
  .43 לפי סעי- החלטהד למת� או עלהארי' את הפסילה עד לגמר בירור המשפט 

  .49פט לפי סעי- זה ניתנת לעיו� חוזר בהתא� להוראות סעי- שת בית המטהחל  )ג(  

או קצי� משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת , יוע2 המשפטי לממשלה או בא כוחוהיה ה  .46
 שיש יסוד מספיק להאשי� בעל רשיו� נהיגה או בעל רשיו� רכב בעבירה שסעיפי� משוכנע, מפקח

 והגיש לבית המשפט המוסמ' לדו� באותה עבירה בקשה, א חלי� עליה44.ו, 44, 43ו א 42עד  35
י בית המשפט לפסול אותו מהחזיק ברשיו� עד לגמר א רש—פסול את בעל הרשיו� מהחזיק בו ל

  .50–48יפי�  הסעטל הפסילה לפיאו עד שתבו, בירור דינו
  

לדחות את , וקי� שיפרשממני  ,משפט שפסל נאש� מהחזיק ברשיו� נהיגה רשאי בית  )א(  .א46
  .הפסילה למועד שיקבע

רשאי לערער תו' שבעה ימי� מיו� שנמסרה לו החלטת בית המשפט די� יהיה  בעל  )ב(  
ר את ההחלטה או אשובית משפט שלערעור רשאי ל, פסילה כאמור  שלהבעני� דחיית ביצוע

  .לבטלה ולתת במקומה החלטה אחרת
        

הוגש כתב אישו� נגד בעל רישיו� נהיגה בעבירה שגרמה לתאונת דרכי� שבה נהרג   )א(  .2ב46
  .ו� נהיגה עד למת� פסק די� בענינויורה בית המשפט על פסילתו מהחזיק ברישי, אד�

יית� בית המשפט לנאש�  ,)א(בטר� יורה בית המשפט על פסילה כאמור בסעי- קט�   )ב(  
, א� שוכנע, ורשאי הוא שלא להורות על פסילה כאמור ,הזדמנות נאותה לטעו� את טענותיו

  .כי אי� בנהיגה על ידי הנאש� משו� סכנה לציבור, מנימוקי� שיפרש

רשאי הוא לדחות את מועד , )א(רה בית המשפט על פסילה כאמור בסעי- קט� הו  )ג(  
  .הפסילה למועד שיקבע

  

  .� משטרה בדרגת מפקח ומעלהי קצ–"  משטרהקצי�", - זהיבסע  )א(  .47

לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מ� העבירות המפורטות  היה  )ב(  
, י� שבה נהרג אד� או נחבלבר הנהג אירעה תאונת דרכעה שראו כי בשל עבי, בתוספת הרביעית

שטרה או ליטול ממנו את י� מרשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצ, או ניזוק רכוש
  .רשיו� הנהיגה שלו

ית� לנהג אישור על , )ב(השוטר את רשיו� הנהיגה כמפורט בסעי- קט�  נטל  )1(  )ג(  
,  בפני קצי� משטרה,שלושה ימי� במועד שיקבע תו'ב, פיעהוהרשיו� וזימו� ל תלנטי

ו  אותאישור שנית� כאמור יראו; לצור' החלטה בדבר פסילת רשיו� הנהיגה שלו
  ;ימו� הנהג בפני קצי� המשטרהזכרשיו� הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע ל

 וכ�, )ז(. ו)ו( סעיפי� קטני� תואיובהרו תוכנ� של הור) 1(ו� האמור בפסקה מבזי  )2(
  .טלפו� לקבלת תוכ� החלטתו של קצי� המשטרהיפורטו בו מקו� ומספר 

רשאי הוא לתת לנהג זימו� , )ב(טל השוטר את רשיו� הנהיגה כמפורט בסעי- קט� נלא   )ד(  

                                                      
  .1.8.2007הסעי- ייכנס לתוק- ביו�  2
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  �1965ה"שכת
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  ).ג(י- קט� עכאמור בס

לקצי� משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישו� נגד הנהג שביצע את העבירה לפי  היה  )ה(  
  :לפי העני�, הג כלהל�ני) ב (סעי- קט�

ול את הנהג מהחזיק ס יפ–רה שגרמה לתאונת דרכי� שבה נהרג אד� יבעב  )1(
  ; ימי�90 של קופהברשיו� נהיגה לת

י הוא א רש–רה שגרמה לתאונת דרכי� שבה נחבל אד� או ניזוק רכוש יבעב  )2(
  ; ימי�60 של הפולפסול את הנהג מהחזיק ברשיו� נהיגה לתק

י הוא לפסול את הנהג מהחזיק א רש– המפורטות בתוספת הרביעית  מ�הריבעב  )3(
  . ימי�30ברשיו� נהיגה לתקופה של 

רשאי , )ג(מועד שזומ� אליו כאמור בסעי- קט� בופיע הנהג בפני קצי� המשטרה הלא   )ו(  
ומאותו מועד ,  בהעדרו�ג) ה( קט� י-� הנהיגה לפי סעוישקצי� המשטרה לפסול אותו מהחזיק בר

  .67פסל מהחזיק רשיו� נהיגה ויחולו עליו הוראות סעי- יראו את הנהג כמי שהודע לו שנ

  .יגה תחל ממת� ההחלטההה שהטיל קצי� משטרה על הנהג מהחזיק רשיו� נלפסי  )ז(  

סירת הרשיו� לרשות מ דוב תקופת הפסילה לא תבוא במני� התקופה שחלפה עשבחי  )ח(  
  .' בתקנות ובדר' שנקבעהכה לעשנקב

רשאי , )ה(שבשלה נפסל הרשיו� לפי סעי- קט� , בעבירההמשפט המוסמ' לדו�  בית  )ט(  
  .אי� או ללא תנאי�נבת, את הפסילה עד לגמר בירור הדי� או לבטל אותהרי' להא

מטע� צבא הגנה  יורשאית רשות הריש, )3(.ו) 2)(ה(- האמור בסעי- קט� אעל   )י(  
ה שהוא משמש אד� שנפסל כאמור באותו סעי- קט� רשיו� נהיגה צבאי שעלת� יראל לישל

הוראת סעי- ; רוש לצור' צבאי דחו- ומוגדרבר דא� הרשות משוכנעת כי הד, בתפקיד צבאי בלבד
  .א64לא תחול במקרה של תאונה בנסיבות האמורות בסעי-  קט� זה

א� , חזיק בו לפי סעי- זההל מס כאמור יחזיר רשיו� נהיגה למי שנפרה משט�קצי  )יא(  
  . נגד בעל הרשיו�שוכנע כי לא יוגש כתב אישו�

  

רשאי לבקש מבית המשפט המוסמ' , 47פסל בצו של קצי� משטרה כאמור בסעי- ני שמ  .48
לאחר ששמע את היוע2 המשפטי לממשלה או את , ובית המשפט; לדו� בעבירה לבטל את הפסילה

א� שוכנע שביטול הפסילה לא , בתנאי� או ללא תנאי, להיהפס רשאי לבטל את, בא כוחו או שוטר
  .בור הצייפגע בבטחו�

ערר בדר' הקבועה ולתנת לעיו� חוזר ינ 50 או 48, 47, 46 בית המשפט לפי סעיפי� תחלטה  .49
י� צו שנית� בבקשה לשחרור בערובה כאילו היתה צו נלע, 1965.ה"תשכ, בחוק סדר הדי� הפלילי

או , תה או לבטלהו� בבקשה כאמור רשאי לקיי� את ההחלטה הקודמת לשניימעה שופט; כאמור
 להחזיר את העני� וא ,לתת במקומה החלטה אחרת אשר בית המשפט האמור היה מוסמ' לתיתה

  .למת� החלטה אחרת על ידיו, אל בית המשפט האמור
  

 ולא הוגש לבית 47 או 46 שלושה חדשי� מיו� שנפסל בעל רשיו� לפי הסעיפי� ועבר  )א(  .50
טל הפסילה אלא ו תב– בעל הרשיו� על המעשה או על המחדל שבגלל� נפסל המשפט אישו� נגד

להארי' את מועד הפסילה , מטעמי� מיוחדי� ומנימוקי� שיירשמו, א� כ� הורה בית המשפט
  .לתקופה שיקבע

 ולא נית� פסק די� 47 או 46 הסעיפי� י לפ�סל בעל רשיו שנפ ששה חדשי� מיו�ועבר  )ב(  
  .אחרת האא� לא הורה בית המשפט הור, ה הפסילהל בט–בגלל� נפסל לגבי המעשה או המחדל ש

  

, לצמיתות, ו� נהיגהיברש   לפסול אד� המחזיק, בהחלטה מנומקת, הרישוי רשאית שותר  .51
כנעת שבעל הרשיו� אינו ו משאא� הי, וי תנאי� שייקבעו בהחלטהלמילאו עד , לתקופה מסויימת

  .ראוי לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי

אד� יש משו� סכנה לבטיחות התנועה  רשות הרישוי סבורה כי בדר' נהיגתו של ההית  )א(  .52
 שתקבע תרשאית היא לצוות על התליית רשיו� הנהיגה שלו עד שיעבור בחינות ובדיקות רפואיו

שה שבועות ש תתזמינו לבחינות ולבדיקות רפואיו שותרובלבד שה, ויימצא מתאי� לנהוג רכב
  .מיו� שהחליטה על התליית רשיונו

) 42' סמתיקו� (
  �1997ז"שנת

   פסילהליטוב

  חוזר וערר יו�ע
  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  )16 'סמתיקו� (
  �1981א"שמת
) 58' תיקו� מס(

  �2003ג"תשס
) 78' תיקו� מס(

  �2007ז"תשס
   הפסילהתטילב
) 58' תיקו� מס(

  �2003ג"תשס

   כושריטעממ הסילפ

 יטעממת רשיו� יתליה
  בטיחות

  )5' � מסותיק(
  �1965ה"שכת
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  ).בוטל(  )ב(  
  

שקיבל אד� רשיו� נהיגה ,  לכאורהתאיורכי יש , הניחלרשות הרישוי יסוד סביר ל היה  )א(  .א52
, להזמינו למבח� נהיגה חוזר, בנסיבות מיוחדות ומטעמי� שיירשמו, רשאית הרשות, שלא כדי�

  .  חודשי� מיו� שקיבל רשיו� נהיגה18ו  חלפובלבד שטר�

במבח� הנהיגה החוזר או שלא , )א(על רשיו� נהיגה כאמור בסעי- קט� ב לנכש  )ב(  
רישוי לשלול את רשיו� הנהיגה שלו עד שיעמוד בהצלחה  הרשאית רשות, החוזר ייצב למבח�הת

  . במבח� נהיגה
        

א� היא סבורה , להתנות תנאי� ברשיו� נהיגה, בהחלטה מנומקת, הרישוי רשאית שותר  .53
  .שיש צור' בה� מחמת כושר נהיגה לקוי של בעל הרשיו�

קבל מטעמה הדרכה לחייב בעל רשיו� נהיגה ל, בהוראה בכתב, איתשהרישוי ר שותר  .54
  .בנהיגה

  ).בוטל(  )א(  .55

  

שניתנה מטעמי� של כשירות , 51י- עערעור על החלטה של רשות הרישוי לפי ס )1א(  
תהיה נתונה לערעור , )ב(א55ית כאמור בסעי- אופרפואית לאחר שניתנה החלטה של ועדת ערר ר

  .פטית בלבדערעור כאמור יהיה בשאלה מש; לפני בית המשפט לעניני� מינהליי�

  ).בוטל(  )ב(  

  ).בוטל(  )ג(  

  ).בוטל(  )ד(  
        

בהודעה ברשומות רופאי� מוסמכי� לעני� מת� אישור רפואי  מנהת הרישוי תרשו  )א(  .א55
  .לנהיגה

 רשיו� נהיגה או בעל רשיו� נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת רופא מוסמ' שמבק  )ב(  
ת של שלושה רופאי� מתו' רשימה לפני ועדת ערר רפואי, תו' זמ� שייקבע בתקנות, רשאי לערור

  .ותאבריהשאישר שר התחבורה בהתייעצות ע� שר 

  .ב והיושב ראש של כל ועדת ערר רפואית ייקבעו בדר' שתיקבע בתקנותתהמו  )ג(  

 שניתנה מטעמי� 51 על החלטת רשות הרישוי לפי סעי- 55- עיוגש ערעור לפי סילא   )ד(  
 על החלטת הרופא בעררטה של ועדת ערר רפואית של כשירות רפואית אלא לאחר שניתנה החל

שת הערעור מיו� שהודיעו לבעל הרשיו� את ההחלטה של גזמ� לההנה מולעני� זה יי, המוסמ'
  .ועדת הערר הרפואית

        

ל רשיו� ל בעכי בדר' נהיגתו ש, על פי ראיות שהובאו לפניה, רשות הרישוי משוכנעת יתהה  .56
, רשאית היא, רעפ מוורוע אאו שבעל רשיו� הנהיגה הוא פ, נהיגה יש משו� סכנה לעוברי דר'

לפסלו מהחזיק ברשיו� , בהחלטה מנומקת ולאחר שניתנה לו הזדמנות להביא טענותיו לפניה
  .נהיגה

רשאי לבקש משופט תעבורה , 56רשיו� נהיגה שנפסל מהחזיק בו כאמור בסעי-  בעל  )א(  .57
  .טול הפסילהיב

א� לא הוגשה לשופט , הפסילה יו� מיו� החלטת 30 תפקע כתו� 56ה לפי סעי- לפסי  )ב(  
  .תעבורה בקשה לאישורה לפני תו� מועד זה או א� לא בוטלה על ידי השופט לפני כ�

לתקופה מסויימת או עד למילוי , לצמיתות,  תעבורה רשאי לאשר את הפסילהטשופ  )ג(  
  .שנותה או לבטלהל, בעקתנאי� שי

  

ע� ברכב כאשר � מטכי הוביל אד, חר שקילתו של רכב מסחרילא, שוטר מצא  )1(  )א(  .א57
משקלו הכולל של הרכב והמטע� המובל בו עולה על המשקל הכולל המותר לפי 

 –ל� לה(רשאי הוא למסור לנהג הודעה האוסרת את השימוש ברכב , רשיו� הרכב
וא� במהל' שלוש השני� האחרונות ,  ימי�30ל שפה ולתק) עת איסור שימושדהו
או שנית� לגביו צו איסור , סרה הודעת איסור שימוש באותו רכב לפי סעי- זהנמ

  חוזר בח�מ
  ) 47' סמתיקו� (
  �1998ח"שנת

 יטעממת תנאי& יתניה
  כושר

  בהדרכה יובח

  רעור מינהליע
) 70' תיקו� מס(

  �2005ה"תשס

  )24' סמתיקו� (
  �1990א"שנת
) 70' תיקו� מס(

  �2005ה"תשס

 �ענילערעור ורר ע
   לנהיגהיפואראישור 

  )16 'סמתיקו� (
  �1981א"שמת

 הרשות לפסול תמכוס
  נהגי& מסוכני&

,  הפסילהליטוב
  פקיעתה ואישורה

  ) 1' תיקו� מס(
  �1962ב"שכת

על  מנהלי ריסוא
  שימוש ברכב

  ) 42' סמתיקו� (
  �1997ז"תשנ

) 66' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

) 70' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

) 70' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

) 70' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

) 70' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס
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  ;וליטול את רשיו� הרכב,  ימי�60 לתקופה של –ג 57שימוש לפי סעי- 

היה לשוטר יסוד להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מ� העבירות המפורטות בחלק   )2(
יו אל קצי� משטרה או רשאי הוא לדרוש מהנהג להילוות אל, לתוספת השביעית' א

בשינויי� , יחולו) ו(.ו) ד(, )ג(47והוראות סעי- , ליטול ממנו את רישיו� הרכב
רשאי הוא , היה לקצי� משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישו� נגד הנהג; המחויבי�

וא� ,  ימי�30למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 
האחרונות נמסרה הודעת איסור שימוש באותו רכב לפי סעי- במהל' שלוש השני� 

וליטול ,  ימי�60 לתקופה של –ג 57או שנית� לגביו צו איסור שימוש לפי סעי- , זה
  ;את רישיו� הרכב

  .הוראות סעי- קט� זה לא יחולו לגבי עבירות קנס  )3(

  :עת איסור שימוש יצוינו אלהדבהו  )ב(

 שהובל ברכב או שבו יש להוריד נוסעי� �עטמ� שבו יש לפרוק את הוהמק  )1(
ריקתו פא�  ,לרבות הוראות בדבר פריקת המטע� העוד-, לפי העני�, המוסעי� ברכב

במקו� שבו נמצא הרכב אינה אפשרית בנסיבות העני� והוראות בדבר הורדת נוסעי� 
שמוסעי� שלא כדי� א� הורדת� במקו� שבו נמצא הרכב אינה אפשרית בנסיבות 

� שמשקלו כמשקל ההפרש שבי� המשקל ע מט—" מטע� עוד-", לעני� זה; העני�
  ;יו� הרכב לבי� משקלו הכולל של הרכב והמטע� המובל בושהכולל המותר לפי ר

אשר ייבחר בהתחשב , המגרש שבו יועמד הרכב במהל' תקופת איסור השימוש  )2(
בהסכמת שר , השר לביטחו� הפני�; בהצעתו של הנהג מבי� המגרשי� שיועדו לכ'

לרבות לעני� , יקבע הוראות לעני� זה, התחבורה ובאישור ועדת הכלכה של הכנסת
אופ� קביעת� של מגרשי� שיועדו להעמדת רכב במהל' תקופת איסור שימוש 

מיקומ� וגודל� של מגרשי� כאמור ואופ� , מספר�, והרשות המוסמכת לקבע�
עני� שיעור ההוצאות בשל שינוע וכ� ל, השמירה והפיקוח על כלי רכב שיועמדו בה�

  ;כלי רכב למגרשי� שנקבעו לפי פסקה זו ובשל העמדת� בה�

  ).2(.ו )1(ד האחרו� לביצוע הפעולות האמורות בפסקאות עהמו  )3(

סיעה לש� נ 'שתמש אד� ברכב שלגביו ניתנה הודעת איסור שימוש אלא לצורילא   )ג(  
ולא יעבירו , ובמועדי� שצוינו בהודעה ותמובמק, )ב( האמורות בסעי- קט� ותביצוע הפעול

  .תב מקצי� משטרהר בכמהמקו� שנקבע להעמדת הרכב אלא לאחר קבלת אישו

; המשטרה תודיע לרשות הרישוי על מת� הודעת איסור שימוש לפי סעי- זה  )1(  )ד(  
לא נמסר לו במעמד מסירת � א, העתק מהודעת איסור השימוש יישלח לבעל הרכב

  ;שימושור הס איתהודע

ימסור בעל , ולא ניטל רישיו� הרכב, ניתנה הודעת איסור שימוש לפי סעי- זה  )2(
לאחר , במועד שנקבע בתקנות, הרכב את רשיו� הרכב לרשות שנקבעה בתקנות

  .ימוששר הושהובא לידיעתו דבר מת� הודעת איס

 בכל, ישוי משטרה יבטל את הודעת איסור השימוש ויודיע על כ' מיד לרשות הר�קצי  )ה(  
  :אחד מאלה

  ; בלי ידיעתו ובלי הסכמתווהרכב הוכיח כי הרכב נלקח ממנ בעל  )1(

  ).א(שוכנע כי לא יוגש כתב אישו� בשל העבירה כאמור בסעי- קט�  הוא  )2(

והתובע יודיע על כ' מיד לרשות ,  הודעת איסור השימושהבטל , כתב האישו�קנמח  )ו(  
  .הרישוי

  

א וכ� הנהג שקיבל את 57הרכב שלגביו ניתנה הודעת איסור שימוש לפי סעי-  בעל  )א(  .ב57
לבטל את הודעת איסור , המוסמ' לדו� בעבירות תעבורה, ית המשפטרשאי� לבקש מב, ההודעה
ע את היוע2 המשפטי לממשלה או את בא כוחו מ ששרבית המשפט יחליט בבקשה לאח; השימוש
  .או שוטר

  :וש א� נוכח כי התקיי� אחד מאלהמהמשפט יבטל את הודעת איסור השי בית  )ב(  

  ;ותמכס נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הבהרכ  )1(

  שפטמת הילב ניהפ
) 42' סמתיקו� (

  �1997ז"תשנ

) 56' תיקו� מס(
  �2002ג"תשס

) 66' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

) 56' תיקו� מס(
  �2002ג"תשס

) 56' תיקו� מס(
  �2002ג"תשס

) 56' תיקו� מס(
  �2002ג"תשס

) 56' תיקו� מס(
  �2002ג"תשס

) 66' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

) 66' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס
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ובעל הרכב עשה כל , על בניגוד להוראותיו של בעל הרכב פנהג ברכבשמי   )2(
  ).א(א57שביכולתו כדי למנוע את העבירה כאמור בסעי- 

צרה יותר קאו לקבוע תקופה , רשאי לבטל את הודעת איסור השימוששפט המ בית  )ג(  
ה האמורות בסעי- קט� לאמא� התקיימו נסיבות אחרות , בתנאי� או ללא תנאי�, לאיסור השימוש

את הזיקה בי� בעל , בי� השאר, ולעני� זה רשאי בית המשפט להביא בחשבו�, המצדיקות זאת, )ב(
  .הרכב לבי� מי שנהג ברכב

  

, רשאי בית המשפט, יתעשביהיות בתוספת המנוע אד� בעבירה מ� העבירות שהור  )א(  .ג57
 רואיס  צו–להל� (להורות בצו על איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה , ש אחרנבנוס- לכל עו

בצו איסור השימוש יקבע ; רה אינה עבירת קנסובלבד שהעבי,  ימי�120לתקופה של עד ) שימוש
מבי� המגרשי� שיועדו , בית המשפט את המגרש שבו יועמד הרכב במהל' תקופת איסור השימוש

  ).2)(ב(א57לכ' לפי סעי- 

המשפט לא ית� צו איסור שימוש ברכב לפני שניתנה לבעל הרכב הזדמנות  בית  )ב(  
  .להשמיע את טענותיו לעני� איסור השימוש

  :מוש ברכב א� הוכיח בעליו אחד מאלהיר שוהמשפט לא ית� צו איס בית  )ג(  

  ; נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתובהרכ  )1(

והוא עשה כל שביכולתו כדי למנוע , ד להוראותיווגינהג ברכב פעל בנשמי   )2(
  ).א(ביצוע עבירה כאמור בסעי- קט� 

בי� , רשאי להביא בחשבו�, סור השימוש להחליט בדבר תקופת איבבואו, בית המשפט  )1ג(  
  .את הזיקה שבי� בעל הרכב לבי� מי שנהג ברכב, השאר

 רכבהימציא בעל הרכב את רשיו� ,  צו איסור שימוש ברכב לפי סעי- זה�נית  )1(  )ד(  
  ;נקבעה בה�שתו' התקופה , לרשות שנקבעה בתקנות

, ד אחרעומפט א� לא קבע בית המש, ר השימוש יחל במועד מת� הצוואיס  )2(
פה הנקובה בצו איסור השימוש לא תבוא במני� התקופה שחלפה קוואול� בחישוב הת

  ).1(עד מסירת רשיו� הרכב כאמור בפסקה 

, שוו של הרכב במהל' תקופת איסור השימתעמדהות את מקו�  לשנ בעל הרכבשביק  )ה(  
  .לא יעשה כ� אלא לאחר קבלת אישור בכתב מקצי� משטרה

רשאי , )ב(טענותיו כאמור בסעי- קט� ת  הרכב הזדמנות להשמיע אלעבה ליתננלא   )ו(  
  .טתולבהח   בבקשה לעיו� חוזר, הוא לפנות לבית המשפט

  

א עד 57הוצאות בשל שינוע רכב למגרש שבו יועמד בתקופת איסור שימוש לפי סעיפי�   .ד57
ישולמו על ידי בעל , )2)(ב(א57בשיעור שנקבע לפי סעי- , ג ובשל העמדתו במגרש כאמור57

, רשאי, בית המשפט המוסמ' לדו� בעבירות תעבורה; ונית� לעכב את הרכב עד שישולמו, הרכב
ובלבד שנת� , הי- זלהורות כל הוראה שתיראה לו בעניני� האמורי� בסע, לפי בקשה שתוגש לו

  .יוות טענמיע אתשהזדמנות למי שעלול להיפגע מהחלטתו לה
  

דו� ד נית� לערער לבית המשפט המחוזי שי57ב עד 57שפט לפי סעיפי� מה לטת ביתחל הע  .ה57
  .בערעור בד� יחיד

  

רשאי לקבוע דרכי� לביצוע , בהתייעצות ע� שר התחבורה, השר לביטחו� הפני�  )א(  .ו57
, לקבות גרירת הרכב, ג57א עד 57הודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש לפי הוראות סעיפי� 

  .א70אחסנתו או נעילת גלגליו כאמור בסעי- 

שניתנו לפי , ימושל ביצוע הודעת איסור שימוש או צו איסור שוח ע פיק'צורל  )ב(  
  אואור הרכב להימצמא תהיה לשוטר סמכות כניסה לכל מקו� שבו, ג57א עד 57הוראות סעיפי� 

  . יסוד סביר להניח שהרכב נמצא בולושיש 
  

או לאחר ביטול איסור ,  הרכב יוחזר לבעל הרכב בתו� תקופת איסור השימוש�שיור  .ז57
, לה ניתנו הודעת איסור השימוש או צו איסור השימושש שבהאו א� זוכה הנאש� מעביר, השימוש

  .כפי שייקבע בתקנות
  

  .57ות לפי סעי- שבבק שפטי� יקבע את סדרי הדי� בדיו� לפני שופט התעבורהמר הש  .58
  

 שיפוטי על ריסוא
  שימוש ברכב

) 42' סמתיקו� (
  �1997ז"תשנ

) 66' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

ת בשל שינוע ווצאה
רכב למגרש והעמדתו 

  בו
  ) 42' סמתיקו� (

  �1997ז"תשנ
) 66' תיקו� מס(

  �2005ה"תשס

  ררעוע
) 42' סמתיקו� (

  �1997ז"תשנ

 –איסור שימוש ברכב 
  ביצוע ופיקוח

  ) 42' סמתיקו� (
  �1997ז"תשנ

) 56' תיקו� מס(
  �2002ג"תשס

   רשיו� הרכבתחזרה
) 42' סמתיקו� (

  �1997ז"תשנ

  די��ידרס
  ) 1' תיקו� מס(
  �1962ב"שכת

) 56' תיקו� מס(
  �2002ג"תשס

) 66' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

) 66' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס
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 יו� מיו� החלטת רשות הרישוי על הפסילה ולא 60תנה החלטת שופט התעבורה תו' יא נל  .59
  .חלטת השופטהפסילה עד שתינת� ה פסקות, הורה השופט הוראה אחרת

 10 נתונה לערעור לפני בית המשפט המחוזי תו' 57 שופט התעבורה לפי סעי- תחלטה  .60
  .ה לבעל רשיו� הנהיגהעדוימי� מיו� שה

  

ל עבירה לפי די� אחר הנובעת ע וה ארע בעל רשיו� נהיגה על עבירת תעבושהור  )א(  .61
חייב הוא להמציא , ותנו בו תנאי� לפי פקודה זוהש או שהוא נפסל מהחזיק רשיו� או, מנהיגת רכב

  .את הרשיו� לרשות הנקובה בתקנות תו' התקופה שנקבעה בה�

  .ע בתקנותבייק   )א(יו� כאמור בסעי- קט� דבר רישו� וטיפול ברשל בהנוה  )ב(  

  .- זה יחול ג� על בעל רשיו� רכב שנפסל מהחזיק בו ועל רשיו� כזהיבסע רוהאמ  )ג(  
  

, )ב(המפורטי� בסעי- קט�  שבו ייכללו הנתוני�, משטרת ישראל תנהל מאגר מידע  )א(  .א61
ובית , בעבירה לפי חוק אחר הכרוכה בנהיגה ברכב לגבי כל אד� שהורשע בעבירת תעבורה או

בסעי- זה ( ימי� 60מלהחזיק רישיו� נהיגה לתקופה העולה על , בפסק די� אחד ,המשפט פסל אותו
  ). פסילה–

  :מאגר המידע יכלול נתוני� אלה  )ב(  

  ;ש� משפחתו ומספר הזהות שלו, שמו הפרטי של האד�  )1(

וכ� מועדי תחילתה וסיומה המחושבי� לפי הוראות , מש' תקופת הפסילה  )2(
  ;הפקודה

  א 36לרבות תנאי� וסייגי� לפי סעיפי� , תנאי� וסייגי� לעני� תחולת הפסילה  )3(
  .א41.ו

לא ייכללו במאגר , 36סעי- קבע בית המשפט כי הפסילה תהיה על תנאי לפי הוראות   )ג(  
  .כל עוד לא הופעל התנאי, המידע נתוני� לגבי אותה פסילה

יימחק המידע המתייחס לאותה פסילה , בוטלה הפסילה או הסתיימה תקופת הפסילה  )ד(  
  .ממאגר המידע

מאגר המידע יהיה פתוח לעיו� הציבור באתר האינטרנט של משטרת ישראל ובכל דר'   )ה(  
  .ר לביטחו� הפני�נוספת שקבע הש

רשאי , מעודכ� ברור או, של�, אד� שעיי� במידע שעליו ומצא כי אינו נכו�  )1(  )ו(  
  ). בקשה–בסעי- זה (לפנות למשטרת ישראל בבקשה לתק� את המידע או למחקו 

החליטה משטרת ישראל  ;משטרת ישראל תודיע למבקש על החלטתה בבקשה  )2(
בתו' פרק זמ� שנקבע , נדרשי� במאגר המידעתבצע את השינויי� ה, להיעתר לבקשה

  .בתקנות

,  לחוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�3הוראות סעי- זה יחולו על א- האמור בסעי-   )ז(  
  .1981.א"התשמ

בהתייעצות ע� שר  ,והוא רשאי, השר לביטחו� הפני� ממונה על ביצוע סעי- זה  )1(  )ח(  
להתקי� תקנות , כלה של הכנסתועדת הכל ובאישור, התחבורה והבטיחות בדרכי�

  –ובכלל זה הוראות לעני� , לביצועו

לרבות דרכי קבלת מידע ממנהל בתי , עדכו� המידע הכלול במאגר המידע  )א(
  ;המשפט

  ;דרכי הגשת בקשה  )ב(

  .תוכ� ההודעה על החלטת משטרת ישראל בבקשה ודרכי מסירתה  )ג(

טעונות , ע ממנהל בתי המשפטשענינ� דרכי קבלת מיד) א)(1(תקנות לפי פסקה   )2(
  .ג� הסכמת שר המשפטי�

        

        עבירות ועונשי�עבירות ועונשי�עבירות ועונשי�עבירות ועונשי�: : : : ביעיביעיביעיביעיששששרק רק רק רק פפפפ

לחוק ) 3)(א(61כאמור בסעי-  שנתיי� או קנס סרמא –דינו ,  אחת העבירות האלהרעובה  .62
 העבירה היא עבירת קנס שד� בה בית � וא) חוק העונשי�– להל� (1977.ז"התשל, העונשי�

   הפסילהתפסקה

 לפני בית ררעוע
  משפט המחוזיה
) 70' תיקו� מס(

  �2005ה"תשס

 ו�שירלהמציא  ובהח
  נהיגה

) 16' סמתיקו� (
  �1981א"תשמ

) 16' סמתיקו� (
  �1981א"תשמ

  תובירע
) 15' סמתיקו� (

  �1979&"תש
) 40' תיקו� מס(

  �1996ו"תשנ
) 51' סמתיקו� (

  �2000ס"תש
) 72' תיקו� מס(

  �2005ו"תשס

 נהגי& –מאגר מידע 
שנפסלו מלהחזיק 

  רישיו� נהיגה
) 76' תיקו� מס(

  �2006ו"תשס
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  :חוק העונשי�ל) 1)(א(61 -י מהקנס האמור בסע1.25 פי ס קנ–המשפט 
  

  ; הוראה מהוראות פקודה זורמפי  )1(

ת המקרה סיבואו במהירות שיש בה בנ, או ברשלנות,  רכב בדר' קלות ראשגנוה  )2(
  ;ה מ� המהירות המקסימלית שנקבעהתפחו א- א� היא, סכנה לציבור

בדר' או במקו� , או בהיותו ממונה על הרכב, שיכור בהיותו נוהג רכב הוא  )3(
  ;ב64 כהגדרת� בסעי- –" ממונה על הרכב"ו" שיכור", לעני� זה; ציבורי

  

 נוהג רכב שדר' נהיגתו גרמה לעבירה הוא מסרב להגיד שמו או מענו או תוובהי  )4(
  ;מגיד ש� או מע� כוזבי�

  

לפי , ו מוסר מידניא, שליטתובכב רתו בעל רכב או מחזיק רכב או מי שהובהי  )5(
 והיא עשויה להביא לזיהויו ולתפיסתו של ידיעה שבידו למסרה, דרישתו של שוטר

אלא , נהג הרכב שהיה מעורב בתאונה או שבדר' שימושו ברכב היה משו� עבירה
  ; יו� מיו� הדרישה15ו למסרה תו' י על– בשא� נדרש למסור את הידיעה בכת

  

ועי או ציבורי אינו מציג את רשיונו כשהוא נדרש לכ' על נב מכתו נוהג ריוהב  )6(
  ;ידי שוטר

  

ר בשעה שבגלל מציאות רכבו בדר' אירעה תאונה  עוצתו נוהג רכב אינוובהי  )7(
שמו , כשנדרש לכ', ואינו מגלה, ונה עליה�או לבהמה או לרכב שאד� ממ, לאד�

  ;ר של הרכבפהמס תו הרישו� אות ומענו שלו ושמו ומענו של בעל הרכב וא
  

  ; הוראת תמרור שבדר' או אות הנית� על ידי שוטר במדי�רמפי  )8(

או , מש לזיהוי רכב או כל רשיו� שנית� לפי פקודה זו המש- כל סימ�ימזי  )9(
רמה הוא משנה אות� או משתמש בה� או משאיל� לאחר או מניח לאחר משב

  ;להשתמש בה�

  ; שלא כדי� רישו� של טכוגר-המשנ  )10(
  

 התקינה של מיתק� מגביל מהירות שהותק� ברכב לפי משבש את פעולתו  )11(
  .א65הוראות סעי- 

        

ובית , פת מינימו�ולתק ה בפקודה זו לגבי העבירה שעליה הורשע הנאש� מאסרענקב  .א62
  .את הנימוקי� להחלטתו זאת �ייפרש בפסק הד, המשפט החליט שלא להטיל מאסר בפועל

  

 כאמור ולא בירהאו שמצא שהוא ביצע ע, משפט שהרשיע אד� בעבירת תעבורה בית  .ב62
בבית חולי� שבו , ככל האפשר, שיהיה, לציבור צו שירות לבצע שירותרשאי לחייבו ב, וערשיה

 1מעות� בסימ� דש כמ–" צו שירות"ו" שירות לציבור", לעני� זה; מאושפזי� פצועי תאונות דרכי�
  .1977–ז"תשל, לחוק העונשי�' לפרק ו

  

ט נהיגת ע למ– 10פי סעי- לאו  62 לסעי-) 7(או ) 4(, )3(, )2( עבירה לפי פסקאות רעובה  .63
עבירה על תקנה מהתקנות המפורטות בתוספת   או– שרשיו� הנהיגה שלו פקע רכב על ידי אד�

הראשונה או השניה ובשתי השני� שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע על אחת העבירות 
 וקנס וראמ כאו מאסר, ר שלוש שני� א' לא פחות מחודש ימי�ס מא–דינו , המפורטות בסעי- זה

לפסוק א של, העבירה מחייבות זאת תו א� ראה שנסיב,אול� רשאי בית המשפט; מאה אל- לירות
  .מאסר מינימו� מטעמי� שיפרש בפסק הדי�

  

 –דינו ,  שימוש ברכב'תו, 1977.ז"תשל,  לחוק העונשי�304 עבירה לפי סעי- רעובה  .64
א� ראה שהנסיבות , אול� רשאי בית המשפט; ר שלוש שני� ולא פחות משישה חודשי�סמא

  .פרש בפסק הדי�שלא לפסוק מאסר מינימו� כאמור מטעמי� שי, מצדיקות זאת
  

כי בנסיבות המקרה עשוי , או שהיה עליו לדעת, עדיוהוא ,  רכב המעורב בתאונהגנוה  )א(  .א64
כדי לעמוד על תוצאות , ככל האפשר  לובאו קרו, ולא עצר במקו� התאונה, היה להיפגע אד�

ובלבד שלא יוטל עליו מאסר על תנאי בי� , ע� קנס או ללא קנס, ר שבע שני�ס מא–דינו , התאונה
  .�חבמ כעונש יחיד ובי� כעונש נוס- ולא יינת� עליו צו

כי , או שבנסיבות המקרה היה עליו לדעת, והוא ידע,  רכב המעורב בתאונהגנוה  )ב(
לרבות הסעתו , נפגע עזרה שהיה ביכולתו להגיש בנסיבות המקרהיש לולא הג, אד� פגענבתאונה 

  ) 15' סמתיקו� (
  �1979&"שת

  ) 5' סמתיקו� (
  �1965ה"שכת

  ) 15' סמתיקו� (
  �1979&"שת

  ) 15' סמתיקו� (
  �1979&"שת

  ) 47' סמתיקו� (
  �1998ח"שנת

  בפועל אסרמ
) 11' סמתיקו� (

  �1971א"תשל

  &וליח בבית הבודע
  )33' סמתיקו� (
  �1995ה"שנת

ת ובירעכשיש  די�ה
  קודמות

  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  

ה גנהיב מוות תרימג
  רשלנית

  ) 40' סמתיקו� (
  �1996ו"שנת
) 60' תיקו� מס(

  �2004ד"תשס
  הגיעפ אחרי הפקרה
) 5' תיקו� מס(
  �1965ה"שכת
  )11' סמתיקו� (
  �1971א"שלת
  )15' סמתיקו� (
   �1979&"שת

  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  

) 62' תיקו� מס(
  �2004ד"תשס

  ) 15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
) 72' קו� מסתי(

  �2005ו"תשס
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ובלבד שלא יוטל עליו מאסר על , ע� קנס או ללא קנס, ר תשע שני�ס מא–דינו , לטיפול רפואי
  . כעונש יחיד ובי� כעונש נוס- ולא יינת� עליו צו מבח�י�תנאי ב

  

  –בסעי- זה   )א(  .ב64

  :ד מאלה אח–" ממונה על הרכב"  

  ;בעת שהלומד נהיגה נוהג ברכב, מי שעוסק בהוראת נהיגה  )1(

  לצור' מילוי חובת הליווי לפי סעיפי� , מי שיושב לצדו של נוהג חדש ברכב  )2(
  ;2א12 או 1א12

  משקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה–" משקה משכר"  
רישו� ריכוז  ,לעני� זה; לכלה של הכנסתבהתייעצות ע� שר הבריאות ובאישור ועדת הכ

  ;האלכוהול על גבי מכל המשקה יהיה ראיה לכאורה לריכוז האלכוהול המצוי במשקה

למעט , 1973.ג"התשל, ]נוסח חדש[ כהגדרתו בפקודת הסמי� המסוכני� –" ס� מסוכ�"  
  ;ס� שקבע שר הבריאות ובתנאי� שקבע

  : אחד מאלה–" שיכור"  

  ;שכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכבמי ששותה משקה מ  )1(

  ;מי שבגופו מצוי ס� מסוכ� או תוצרי חילו- חומרי� של ס� מסוכ�  )2(

, מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה  )3(
  ;בהתייעצות ע� שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת

ובלבד  ,או תחת השפעת ס� מסוכ�מי שנתו� תחת השפעת משקה משכר   )4(
שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמו' מהס- שנקבע בתקנות לפי 

  ).3(פסקה 

אוויר הנשו-  לתת לו דגימה של, שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב )1א(  
אושר לש� כ' בידי מכשיר ש באמצעות, לש� בדיקה א� מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, מפיו

שוטר רשאי ; ) דגימת נשיפה–בסעי- זה (ברשומות  בהודעה, שר התחבורה בהסכמת שר הבריאות
  .לדרוש מת� דגימה לפי סעי- זה א- בהעדר חשד כי נעברה עבירה לפי פקודה זו

דרכי� או  שהיה מעורב בתאונת, שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב  )ב(   
לש� בדיקה א� מצוי  לתת לו דגימת שת� או דגימת ד�,  חשד סביר כי הוא שיכורשיש לשוטר

או תוצרי חילו- חומרי� של ס�  או א� מצוי בגופו ס� מסוכ�, בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז
ד� כאמור בסעי- קט� זה ג� מנוהג רכב או  שוטר רשאי להורות על נטילה של דגימת; מסוכ�

  .)2ב(ולא יחולו לעני� זה הוראות סעי- קט� , סר הכרהמממונה על הרכב שהוא מחו

בי� הגורמי�  כי אותו אד� היהוהיה לשוטר חשד סביר ,  אד� עקב תאונת דרכי�רנפט )1ב(  
ליטול ממנו דגימת ד� , שאליו הובא הנפטר, רשאי רופא שהוסמ' לכ' בידי שר הבריאות, לתאונה

או א� מצוי בגופו ס� מסוכ� , אלכוהול ובאיזה ריכוז לש� בדיקה א� מצוי בגופו, או נוזל גו- אחר
 –" טרשו", הבסעי- קט� ז;  א� ביקש זאת השוטרוהכל, או תוצרי חילו- חומרי� של ס� מסוכ�

  . שקבע שר התחבורהיכפ

דגימת שת� או  ,שוטר הדורש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת נשיפה )2ב(  
ויסביר לו , יבקש את הסכמתו, הדגימה יודיע לו את מטרת נטילת, זהלפי הוראות סעי- , דגימת ד�

  .ד64כאמור בסעי- , את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה

 ,דגימת שת� או דגימת ד� לפי הוראות סעי- זה, נטילה של דגימת נשיפה  )1( )3ב(  
ועל על פרטיותו , תיעשה באופ� ובמקו� שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האד�

  .נוחות וכאב.אי, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, בריאותו

ברכב שבו נהג או נסע האד� , נטילה של דגימת נשיפה תיעשה בידי שוטר  )2(
  .סמו' לו או במקו� אחר שיורה השוטר, שממנו נדרשה הדגימה

נטילה של דגימת ד� תיעשה בידי בעל מקצוע רפואי כהגדרתו בחוק סדר הדי�   )3(
 חוק –בסעי- זה  (1996.ו"התשנ, ) חיפוש בגו- החשוד–סמכויות אכיפה (לי הפלי

תיעשה במקו� שבו נוהגי�  נטילת הדגימה; המוסמ' כדי� ליטול דגימת ד�, )החיפוש
  .לרבות בתחנת משטרה בתנאי מרפאה, ליטול דגימה כאמור

   שכרותתדיקב
  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
) 72' תיקו� מס(

  �2005ו"תשס

) 72' תיקו� מס(
  �2005ו"תשס

  ) 46' סמתיקו� (
  �1998ח"נשת
) 72' תיקו� מס(

  �2005ו"תשס

) 72' תיקו� מס(
  �2005ו"תשס

) 72' תיקו� מס(
  �2005ו"תשס

) 72' תיקו� מס(
  �2005ו"תשס
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את מצב  ,לתהקוד� נטי, בעל מקצוע רפואי יברר ע� האד� שממנו נדרשה דגימת ד� )4ב(  
הדגימה עלולה לפגוע  התעורר חשש סביר כי נטילת; בריאותו ככל שהדבר נוגע לנטילת הדגימה

לא ייטול ממנו בעל המקצוע , הנטילה בבריאותו של אותו אד� פגיעה שאינה נובעת ממהות
 רשאי לדרוש כי רופא יבדוק את, מקצוע רפואי שאינו רופא ואול� בעל; הרפואי דגימת ד� כאמור

ממנו דגימת ד� אלא א� כ� הרופא שבדק אותו אישר כי אי� מניעה בריאותית  ולא ייטול, האד�
  .ליטול את הדגימה

את האד�  מוסמ' שוטר לעכב, שת� או נשיפה לפי סעי- זה, לצור' נטילת דגימת ד� )5ב(  
 –אכיפה סמכויות (הפלילי  לחוק סדר הדי�) ב(73שממנו נדרשה הדגימה לפרק זמ� כאמור בסעי- 

לא יעלה מש' , ואול� א� נטילת הדגימה היתה ממי שאינו חשוד, 1996.ו"התשנ, )מעצרי�
  .העיכוב על חצי שעה

להתקי� , הכלכלה של הכנסת עדתובאישור , ריאות רשאי�בתחבורה ושר ההשר   )ג(  
  :תקנות בענייני� אלה

  ;)נמחקה(  )1(

  ; סעי- זהת לבדיקת האלכוהול או הס� בהתא� להוראותושיט  )2(

  

מקומות הבדיקות ותעודות שיינתנו , אופ� נטילת הדגימות לפי סעי- זה ובדיקת�  )3(
  .על תוצאות בדיקה

ניתנה לפי  שרשאי לקבל כראיה תעודה) 3(62בירה לפי סעי- ע� בדהמשפט ה בית  )ד(  
  ).3)(ג(סעי- קט� 

קיי� חשש שהוא ההוראות לפי סעי- זה יחולו ג� על נוהג רכב שהוא קטי� או ש  )ה(  
  .בלא צור' בהסכמת אפוטרופסו, מוגבל בשכלו

דגימת שת� או דגימת , הוראות חוק החיפוש לא יחולו על נטילה של דגימת נשיפה  )ו(  
  .לפי הוראות סעי- זה, ד�

  

 –בסעי- זה (ב 64סעי-  דגימת שת� או דגימת ד� לפי הוראות, הנוטל דגימת נשיפה  )א(  .ג64
  .ויחתו� עליו, ירשו� בתו� נטילת הדגימה די� וחשבו� על מהל' הנטילה, )דגימה

  :יכלול את אלה) א(די� וחשבו� כאמור בסעי- קט�   )ב(  

  ;שמו ופרטי זהותו של האד� שממנו ניטלה הדגימה  )1(

  ;א� נתקבלו במעמד הנטילה, וכ� תוצאות בדיקתה, נסיבות נטילת הדגימה  )2(

  ;השעה והמקו� שבה� ניטלה הדגימה, התארי'  )3(

  ;שמו וכשירותו או דרגתו של נוטל הדגימה  )4(

  .נכח א�, שמו ופרטי זהותו של מי שנכח בעת נטילת הדגימה  )5(

וא� ניטלה הדגימה , הדגימההעתק הדי� וחשבו� יימסר מיד לאד� שממנו ניטלה   )ג(  
 יימסר בהקד� האפשרי לאחד מבני – )1ב(או ) ב(ב64לפי הוראות סעי- , ממחוסר הכרה או מנפטר

  .אח או אחות, ילד, הורה,  ב� זוג–" ב� משפחה", לעני� זה; משפחתו שביקש זאת
        

" ממונה על הרכב"להגדרה  )1(או ממונה על הרכב כאמור בפסקה , סירב נוהג ברכב  )א(  .ד64
יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי ,  דגימה לפי דרישת שוטר כאמור באותו סעי-לתת, ב64שבסעי- 

  ).3(62סעי- 

, ב64שבסעי- " הרכב ממונה על"להגדרה ) 2(סירב ממונה על הרכב כאמור בפסקה   )ב(  
לחוק ) 1)(א(61 קנס כאמור בסעי- –דינו , לתת דגימה לפי דרישת שוטר כאמור באותו סעי-

  .העונשי�

 סעי- זה לא יחולו על נוהג ברכב או על ממונה על הרכב שלא ניטלה ממנו הוראות  )ג(  
  ).4ב(ב64דגימת ד� בשל חשש לפגיעה בבריאותו בנסיבות האמורות בסעי- 

        

 רכב המתקרב למפגש מסילת ברזל ואינו עוצר רכבו לפני המסילה באחת גנוה  )א(  .65
יבות כל עוד קיימות הנס, או שהוא ממשי' בנסיעתו לאחר שעצר, הנסיבות המפורטות להל�

. או מאסר כאמור וקנס מאה אל- לירות, א פחות מחודשל� ויר שלוש שנס מא–דינו , האמורות

   רכב לפניתצירע
   ברזלתסילמ
  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  

  ) 46' סמ(וק ח
  �1998ח"שנת
) 72' תיקו� מס(

  �2005ו"תשס

) 72' תיקו� מס(
  �2005ו"תשס

) 72' תיקו� מס(
  �2005ו"תשס

) 72' תיקו� מס(
  �2005ו"תשס

) 72' תיקו� מס(
  �2005ו"תשס

) 72' תיקו� מס(
  �2005ו"תשס

) 72' תיקו� מס(
  �2005ו"תשס

 תדיקבדי� וחשבו� על 
  שכרות

) 72' תיקו� מס(
  �2005ו"תשס

   שכרותתדיקבסירוב ל
) 72' תיקו� מס(

  �2005ו"תשס
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  :ואלה הנסיבות

בעדשה אדומה מהבהבת או בדר' , לג בד–  אות אזהרה על התקרבות רכבת�נית  )1(
  ;אחרת

ני המסילה חוס� את הדר' או חלק ממנה או נע לקראת חסימת פו� שלסהמח  )2(
  ;ההדר' או פתיחת

  .יעה אות אזהרהמ משועת אשמנ,  מתקרבת נראיתתרכב  )3(

, א� ראה שהנסיבות מצדיקות זאת, רשאי בית המשפט, )א(- האמור בסעי- קט� אעל   )ב(  
  .ק מאסר מינימו� כאמור מטעמי� שיפרש בפסק הדי�לפסושלא 

  

, השר רשאי לקבוע כי ברכב מסוג מסוי� שקבע באישור ועדת הכלכלה של הכנסת  )א(  .א65
  .יותק� מיתק� מגביל מהירות

  –) א(בע השר כאמור בסעי- קט� ק  )ב(  

לא יירש� הרכב ולא יחודש רישיו� הרכב לפי הוראות פקודה זו אלא א� כ�   )1(
  ;מותק� בו מיתק� מגביל מהירות כפי שקבע השר

ובעל הרכב או מי שהרכב נמצא בשליטתו לא ירשו לאחר , לא ינהג אד� ברכב  )2(
והמיתק� תקי� ופועל , ירותאלא א� כ� מותק� בו מיתק� מגביל מה, לנהוג ברכב

  .כהלכה
  

  .ברכב מנועי יימצא אפוד זוהר  )א(  .ב65

  .בתא הנהג ברכב, בכל עת, יחזיק את האפוד הזוהר, הנוהג ברכב שאינו אופנוע  )ב(  

, לפי העני�, היוצא או היורד מהרכב, הנוהג ברכב מנועי בדר' שאינה דר' עירונית  )ג(  
מורה א� אחד מנוסעי הרכב ואול� הוא יהיה פטור מהחובה הא; למעט במדרכה, ילבש אפוד זוהר

  .יצא או ירד מהרכב כשהוא לבוש אפוד זוהר

באישור ועדת הכלכלה של , הוראות סעי- זה לא יחולו על סוגי כלי רכב שקבע השר  )ד(  
  .הכנסת

  –בסעי- זה   )ה(  

, העומד בדרישות שנקבעו לעני� זה בתק� רשמי,  אפוד מחזיר אור–" אפוד זוהר"  
  ;1953.ג" התשי,כמשמעותו בחוק התקני�

  . כהגדרת� בתקנות–" מדרכה"דר' עירונית ו"  
  

וכל עוד , פסל מקבל או מהחזיק רשיו� או שהותנו תנאי� ברשיונו לפי פקודה זוני שמ  .66
ואינו , ש בקשה לקבלת רשיו� או לחידושו או מקבל רשיו�י מגאהפסילה או התנאי� בתקפ� הו

 קנס מאה אל- ר שלוש שני� אוס מא–דינו , מודיע על הפסילה או על התנאי� לרשות הרישוי
  .ל בט–ר מויו� שקיבל או שחודש כאשר וכל; לירות או שני הענשי� כאחד

  

לה בתקפה הוא נוהג יהפס וכל עוד, יו� נהיגהשזיק רח מהוודע לו שנפסל מקבל אהי שמ  .67
 ברשיונו כל או מי שנוהג בניגוד לתנאי� שנוספו, ברשיו� שנהיגתו אסורה בלי רשיו� לפי פקודה זו

פה הוא  בתקאו מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברשיו� רכב וכל עוד הפסילה, עוד ה� בתקפ�
י שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד מאו  ,משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו

או , ר שלוש שני� או קנס מאה אל- לירותס מא–נו יד ,להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש
  .י הענשי� כאחדשנ

  

 או עונש קט� מזה 63. ו62אמור בסעיפי� דינו כ,  על התקנה שהותקנה לפי פקודה זורעובה  .68
  .קנותתשנקבע לה ב

חייב לפקח , ) בעל הרכב–בסעי- זה (בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו   )א(  .א68
ולעשות כל שנית� כדי למנוע ביצוע עבירה המנויה בתוספת השמינית בידי אד� הנוהג ברכב 

 קנס כאמור –דינו ,  המפר הוראת סעי- זהבעל רכב; ברשותו והמבצע בעבורו עבודה או שירות
  .1977.ז"התשל, לחוק העונשי�) 3)(א(61בסעי- 

חזקה כי , )א(נעברה עבירה המנויה בתוספת השמינית בידי אד� כאמור בסעי- קט�   )ב(  

ת מהעלביו� שר בלתק
  נאי&תו האהפסילה 

  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  

ה לפסיהבזמ� ה יגנה
  ד לתנאי&וניגבאו 
  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
) 42' סמתיקו� (

  �1997ז"תשנ

ל ע לעבירה שעונה
  קנותתה
  

ח של בעל חובת פיקו
  רכב

) 61' תיקו� מס(
  �2004ד"תשס

  

  מיתק� מגביל מהירות
) 62' תיקו� מס(

  �2004ד"תשס
  

 חובת –אפוד זוהר 
  החזקה ושימוש

) 62' תיקו� מס(
  �2004ד"תשס

) 69' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס
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אלא א� כ� הוכיח כי עשה כל שנית� כדי , בעל הרכב הפר את חובתו לפי הסעי- הקט� האמור
  .למלא את חובתו

  

אזרחית של נהג או של בעל ו א יגרע מכל אחריות פלילית אאמור בפקודה זו להו� דבר ש  .69
  .ובלבד שלא ייענש אד� פעמיי� על אותה עבירה, תוק- אותה שעה.רכב מכוח כל די� בר

רשאי לקבוע בתקנות שיטה לרישו� נקודות , בהסכמת שר המשפטי�, תחבורההשר   )א(  .א69
ולקבוע את סוג , )ת הניקודט שי–להל� (יו� נהיגה של רעת תעבורה שבה� הורשע בוריעל עב

  .שבה הורשעירה העבירות ומספר הנקודות שיירשמו לחובתו של בעל הרשיו� על עב

אמצעי תיקו� , באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, תחבורה רשאי לקבוע בתקנותהשר   )ב(  
ת קוי בד–וביניה� , קודיות לחובתו לפי שיטת הנדוקשיוטלו על בעל רשיו� נהיגה שנרשמו נ

  .הדרכה ופסילה מהחזיק ברשיו� נהיגה, הסברה, בחינות, רפואיות

יהיו בנוס- לכל עונש שהטיל בית המשפט על בעל ) ב(י תיקו� לפי סעי- קט� עאמצ  )ג(  
  .� בשל עבירה שהרשיע אותו בהוהרשי

יצוי� בטופס ההודעה מספר , נמסרה לאד� הודעת תשלו� קנס בשל עבירת תעבורה *)ד(  
לאחר , השר לביטחו� הפני�; ירשמו לחובתו של אותו אד� א� יורשע בעבירההנקודות שי

רשאי לקבוע דרכי� אחרות או , התייעצות ע� שר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת
  .נוספות למת� מידע בדבר מספר הנקודות שבה� יחויב אד� בשל הרשעתו בעבירת תעבורה

  

  ).לטבו(  .ב69
        

 על מעביד בשל ד אוו על תאגיללא יחו, 1977.ז"תשל, א לחוק העונשי�252ות סעי- אהור  .ג69
 או שהיא עבירה 67 עד 64יא עבירה לפי סעיפי� האלא א� כ� , תשלו� קנס על עבירת תעבורה
  .פת השניהסותהנכללת בתוספת הראשונה או ה

  

        תקנות וחוקי עזרתקנות וחוקי עזרתקנות וחוקי עזרתקנות וחוקי עזר: : : : מינימינימינימיניששששרק רק רק רק פפפפ

  :חבורה רשאי להתקי� תקנות בעניני� אלהתר הש  .70

הולכי רגל , יעת כללי� לשימוש בדרכי� בשביל כלי רכב התעבורה וקברהסד  )1(
בדבר קביעת כתיב אחיד , ועדת הכלכלה של הכנסת באישור, ובכלל זה כללי�ואחרי� 
  ;בערבית ובאנגלית של שמות המופיעי� על גבי תמרורי� המוצבי� בדרכי�, בעברית

  

  ;ות שיהיו מותקני� על כלי רכברהאו  )2(

  ;וש בצופרי� או במכשירי אזהרה אחרי� בכלי רכבמהשי  )3(

חיבור� אל כלי הרכב צורת� וטיב� של תווי זיהוי וכללי� בדבר , ת גדל�עקבי  )4(
  ;למע� יהיו ניתני� להבחנה על נקלה

  ; אות�ו�ועיי� והפרטי� שיש לרשנמ � כלי רכבוריש  )5(

  ;בה�    לקיי� מוני� במוניות והסדר השימוש והטיפולבחיו  )6(

  ; החזקת הרשיו��אופ  )7(

וכ� נהגו של , חו2 לאר2 שהובא לאר2 לתקופה מוגבלתב ו�שר רכב מנועי רפטו  )8(
  ;כול� או מקצת�, מהוראות פקודה זו לעני� רישו� ורישוי,  כאמורברכ

  ;ומו של שינוי כזהשורי   ל רכב מנועי שהודעה על שינוי שחל בבעלות מת�  )9(

כל  או, בחינה, בדיקה, היתר, חידוש רשיו�, רשיו�, � האגרות בעד רישו�ותשל  )10(
  ;תשלו� במועד.יאעולה אחרת לפי הפקודה או התקנות וכ� דמי פיגור בעד פ

נהיגה או של .ות ובדיקות לש� קביעת כושר הנהיגה של מבקשי רשיונותנבחי  )11(
  ;וסוגי הרשיונות שיינתנו� מחזיקיה

, מספר האנשי� שמותר להסיע בה�, ת� ובחינת� של כלי רכב ציבוריי�קבדי  )12(
  ;� ותחומיה של חובה זויעוסנ החובה להסיע

                                                      

  .2005.ה"תשס, )הוראת שעה) (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב(תקנות התעבורה '  ר*

ת פלילית וחריא
  ית שמורהחאזרו
  

ירות ד בעביקונ
  הרעבות
  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  

  )24' סמתיקו� (
   �1990א"שנת

נס קלתשלו&  ייגס
  ולתזהל עהוטל ש
  ) 28' תיקו� מס(
   �1991א"שנת

   כלליותתקנות

) 55' תיקו� מס(
  �2002ג"תשס

) 73' תיקו� מס(
  �2005ו"סתש
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ספר הנוסעי� שאושר ואת תערי- שכר הנסיעה ה להציג לראווה את מבהחו  )13(
  ;ת לתערי- האמורעגולרבות המפה או התכנית הנ, שאושר

  ;ות� ונוחות� של הנוסעי� בכלי רכב ציבוריי� והתנהגות� של נהגיה�חבטי  )14(

נהיגתו , בהודעה שתוצג בדר',  התעבורה לאסור או להגביללח עקת המפכהסמ  )15(
  ; מיוחד באותה דר' או בכל חלק ממנהשל כלי רכב או של רכב מסוג

  

א� בכלל וא� , רות שבה מותר להסיע כלי רכב מנועיי� או כל סוג שבה�יהמה  )16(
  ;בדר' פלונית או באזור פלוני או במקו� פלוני

  ;תנאי� לשימוש בה�הב וכשקל� של כלי ר ומ�מבנ  )17(

לרבות , כב לסוגיה�ר יתקני� או אמצעי� אחרי� למניעת גניבת� של כלימ)א17(
ותנאי� , חובת השימוש בה�, בעני� חובת ההתקנה של מיתקני� או אמצעי� כאמור

  ;ושמלשי ומועדי�
        

  ;התנאי� להפעלת�והחובה להתקינ� ולהפעיל� , סוג�, גני אויר ברכבזמ)ב17(
  

התקינ� ולחגר� וכל תנאי  ל החובה,סוג�,  בטיחות והתקני ריסו� ברכבתחגורו)ג17(
  ;לשימוש בה�

  

שמטרת� מניעת עבירות , ברכבני� או אמצעי� אחרי� שיש להתקינ� קמית) ד17(
לכלל כלי הרכב או , פיקוח על קיו� ההוראות לפי פקודה זו או תיעוד הפרת�, תעבורה

תקנות לפי ; ת� מיתקני� או אמצעי� אחרי�ול אשוכ� דר' הפעלת� , לסוגי� מסוימי�
  ; שור ועדת הכלכלה של הכנסתפסקה זו יותקנו באי

  

י הוראות פת הנוהגי� ברכב שבו מותקני� מיתקני� או אמצעי� אחרי� לוחוב) ה17(
  ;תסנכתקנות לפי פסקה זו יותקנו באישור ועדת הכלכלה של ה; )ד17(פסקה 

  

הגבלה ופיקוח לרישוי כלי רכב מסחריי� ולרישוי כלי רכב פרטיי� ,  הסדרידרכ  )18(
כלי רכב מסחריי� בוש מוכ� לשי, הבנויי� להסעת יותר מששה נוסעי� בנוס- על הנהג

  ;ופרטיי� כאמור

על מורי� מדריכי� ובתי ספר לנהיגה ועל , וח על הוראת נהיגה והדרכתהקהפי  )19(
בעני� החובה ללמד נהיגה לפי תכנית לימודי� שנקבעה וכ� בעני� הציוד , הכשרת�

  ;ה�ב ווהכלי� שישתמש
  

, תנאיה�,  תקפ�תקופת, ות להחזקת בתי ספר לנהיגה ולהוראת נהיגהונרשי מת�  )20(
ומת� , י הרשיו� תנאוהסמכות לבטל� או להתלות� עקב עבירה על התקנות או על

  ;פטור מחובה לקבל רשיו� להוראת נהיגה

עריכת� של בדיקות ובחינות לש� מת� או חידוש , גשת� של בקשות הידרכ  )21(
דרי סו, בכרשיונות להוראה ולהחזקת בתי ספר לנהיגה ורשיונות ר, ות נהיגהנוירש

  ;משרדי הרישוי הכרוכי� בכ'

  ;הסדרתהנה ותכנו, נוגע לבטיחות התנועההכל   )22(

שהנהיגה היא משלח , נהיגה ומנוחה של הנוהגי� ברכב, דר שעות עבודהסה) א22(
תקנות כאמור יכול ; והפיקוח על ביצוע הסדר כאמור, משלח יד�ב היד� או קשור

  ;כברשל  שיהיו לגבי רכב בדר' כלל או לסוגי�
  

על פי פקודה זו או התקנות לפיה בתשלו� , את מת� רשיו� או חידוש רשיו�נ הת  )23(
–  

נס שמבקש הרשיו� או חידושו נתחייב בו בדי� בשל עבירות תעבורה קכל   )א(
בירה על חוק שמירת עשל באו , בירה אחרת הנובעת מנהיגת רכבאו בשל ע

ואשר , � שימוש ברכבעברה מתו' רכב או בקשר עשנ, 1984–ד"תשמ, הנקיו�
  ;לא שול� למרות שהגיע מועד תשלומו

  

� לגבי החליההיטלי� ותשלומי החובה האחרי� , האגרות, המכס, �יהמס  )ב(
לרבות הסכו� הנוס- , הרכב שעליו מבקשי� את הרשיו� או את חידושו

  ;84 עי-סכמשמעותו ב
  

,  בטיחות תחבורתיי� במפעלי� המפעילי� רכב במספר שנקבע בתקנותיסדר) א23(

  )11' סמתיקו� (
  �1971א"שלת

  ) 10' סמתיקו� (
  �1969ט"שכת

) 18' סמתיקו� (
  �1985ה"תשמ

) 31' סמתיקו� (
  �1993ג"תשנ

  ) 47' סמתיקו� (
  �1998ח"שנת

  ) 47' סמתיקו� (
  �1998ח"שנת

) 16' סמתיקו� (
  �1981א"תשמ

) 5' תיקו� מס(
  �1965ה"שכת

  ) 24' סמתיקו� (
  �1990א"נתש

  ) 14' סמתיקו� (
  �1976ו"שלת
) עה שותאהור(

  �1994ד"תשנ
) 39' תיקו� מס(

  ) 15' סמתיקו� (  �1996ו"תשנ
  �1979&"שת
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ת התחבורתיי� במפעלי� והוראות בדבר הסמכת אד� שיפקח על סדרי הבטיחו
תקנות לפי סעי- קט� זה ; ודרכי עבודתו, כישוריו, חובותיו, יעת תפקידיוקב, רכאמו

  ;יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת
  

  .לכלת פקודה זו בדר' וארע� של הווביצ  )24(

  ).לטבו(  )א(  .א70

העומד במקו� שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בה� כדי הפרת  רכב  )ב(  
או שלדעת שוטר דרושה הרחקתו לש� הסדרת תנועה או לבטיחותה או , טיחותהסדרי תנועה או ב
  .שותו אותה שעה להרחיקו או לגררורב בכת למי שהרהורו לרשוט רשאי, לבטיחות הציבור

או אינו נמצא , ילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחרי הוראת שוטר כאמורמלא   )ג(  
 מי שאישר אותו ראש מחלקת התנועה במשטרת בי� בעצמו ובי� על ידי, שאי שוטרר, �במקו

או חלק , גליולת גאאו לנעול , לגררו ולהחסינו, להרחיק את הרכב) ר מורשהר גו–להל� (ישראל 
   תנועת הרכב ובלבד שינקוט באמצעי הזהירות הסבירי� בנעלי חסימה המונעות את, מה�
  .יחות הרכבטב שי� כדי להבטיח אתוהדר

או ,  רכב והחסנתו או נעילת רכב ושחרורו בידי משטרת ישראלות בעד הרחקתרהאג  )ד(  
יהיו מוטלי� על בעל , שההתשלו� שנקבע בעד הרחקת רכב והחסנתו או נעילת רכב בידי גורר מור

רכב ; זולת א� הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו, הרכב הרשו� ברשיו� הרכב
  . אלא א� ה� שולמוור לא יוחזר או ישוחרר מנעילת על בעלו כאמוי�טלמוו תשלו� ות אשאגר

  –) ג(שננעל כאמור בסעי- קט�  רכב  )ה(  

 שעות לאחר שבעל הרכב ביקש את 48ו לא יאוחר מתו� תלירר מנעחישו  )1(
 השעות 24ואול� א� לאחר , השחרור ושיל� את האגרות או התשלומי� החלי� עליו

 –) חהו מנ� יו–להל� (פי חיקוק . עלגרה או שבתו�פ, חהויל יו� מנ מתחהראשונות
  ;חרר לפני יו� המנוחהויש

, בטחו�ל מטעמי� ש, ח רשאיקפמ משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת �קצי  )2(
להורות על שחרורו מנעילתו ג� א� לא נתקיימו התנאי� , בטיחות או סילוק מפגע

  .האמורי� בסעי- זה

או   מנעילתו לפני ששולמו האגרותאו המשחרר רכב נתוס ממקו� הח רכביאצהמו  )ו(  
  .ר שנהס מא–דינו , )ד(התשלו� כאמור בסעי- קט� 

על סמ' ראיות , בית משפט במשפטו של בעל רכב על עבירה לפי סעי- זה קבע  )ז(  
רשאי בית המשפט הד� במשפטו , כי הרכב היה אותה שעה ברשותו של אד� אחר, שהובאו לפניו

על פי הראיות שהוגשו  ,בדתיי� שנקבעו במשפט הראשו�ל הממצאי� העועמ' תשל האחר להס
לו בית המשפט � ית, במשפט הראשו� דצלא היה האחר . ואי� צור' לחזור ולהגיש�, באותו משפט

  .אפשרות לסתור את העדויות שנגבו במשפט הראשו�

קומות מד החאלא א� כ� עמד בא, לא יינעל רכב, )ג(- הוראות סעי- קט� אעל   )ח(  
  :שהעמדת הרכב בו אסורה,  להל�המנויי�

  ; חנייה לרכב של נכה משותק רגליי��מקו  )1(

  ;לתקנות) 12(72כאמור בתקנה ,  תחנת אוטובוסי��תחו  )2(

  ; לתקנות1כהגדרתו בתקנה , הפרדה שטח  )3(

  . חנייה המיועד לרכב דיפלומטי�מקו  )4(
        

 הסדר חניה הנהוג בתחומי הרשות ה בתשלו� בדר' עירונית תהיה על פייהחנ  )א(  .ב70
  .על פי בחירתו של נהג הרכב, המקומית בה מצויה אותה דר' או על פי הסדר חניה ארצי אחיד

יס חניה ארצי מטע� המרכז לשלטו� ט כר–" הסדר חניה ארצי אחיד", - זהיבסע  )ב(  
  .יבוא מטעמו במקומושחר אמקומי או כל הסדר 

את המחיר , ר ועדת הכלכלה של הכנסתשובאי, וחבורה יקבעתה פני� ושרהשר   )ג(  
  .פי הסדר החניה הארצי האחיד.המרבי עבור החניה על

ככל הנדרש , רשאית מועצת רשות מקומית לקבוע, )א(על א- הוראות סעי- קט�   )1(  )ד(  
תשלו� מינימלי קבוע או משתנה בעבור חניה בדר' עירונית , ובהתא� לצורכי התנועה

ת לחניה וחריא
  וסמכותו של שוטר

  ) 5' סמתיקו� (
  �1965ה"שכת
) 11' סמתיקו� (

  �1971א"תשל
  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
) 16' סמ תיקו�(

  �1981א"תשמ
) 17' סמתיקו� (

  �1983ד"תשמ
  )24' תיקו� מס(
  �1990א"שנת

  )36' סמתיקו� (
  �1995ה"שנת

 ציארחניה  סדרה
  אחיד

  ) 32' סמתיקו� (
  �1993ד"שנת

) 65' ו� מסתיק(
  �2005ה"תשס
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א� קיימי� באותה דר' או סמו' לה מסילת , חו� הרשות המקומיתבת, או בחלק ממנה
המספקי� , ברזל מקומית או כל מער' אחר שניתני� בו שירותי תחבורה ציבורית

 מער' –בסעי- זה (לשימוש ברכב פרטי , להנחת דעתה של המועצה, תחלי- נוח
מער' וכ� א� קיימי� הסדרי חניה נוחי� וזמיני� למשתמשי� ב, )להסעת המוני�

) ה(א46 כהגדרתה בסעי- –" מסילת ברזל מקומית", לעני� זה; להסעת ההמוני�
  .1972.ב"התשל, ]נוסח חדש[לפקודת מסילות הברזל 

כי מועצת , לאחר התייעצות ע� שר האוצר, נוכחו שר התחבורה ושר הפני�  )2(
ת להנח, א- כי הוא נחו2) 1(רשות מקומית לא קבעה תשלו� מינימלי כאמור בפסקה 

ומתקיימי� התנאי� האמורי� , לש� עידוד השימוש במער' להסעת המוני�, דעת�
לקבוע תשלו� מינימלי , באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי� ה�, )1(בפסקה 

  .במקו� מועצת הרשות המקומית) 1(כאמור בפסקה 

ר לא יחול בה הסד, )2(או ) 1(נקבע תשלו� מינימלי בדר' עירונית לפי פסקאות   )3(
למעט הסדרי� שנקבעו , 77החניה הארצי האחיד או הסדר אחר שנקבע לפי סעי- 

נקבע תשלו� מינימלי לפי פסקה ; לעני� חניית נכי� ותושבי הדר' העירונית האמורה
אלא בהסכמת השרי� , לא תהא מועצת הרשות המקומית רשאית לשנותו, )2(

  .ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, האמורי� באותה פסקה
  

, תמרור האוסר חניה או העמדת רכב,  לבית ספרבצמוד, שות תמרור מקומית תציבר  )א(  .ג70
והיא רשאית לקבוע כי איסור החניה יחול רק בימי� מסוימי� ובשעות מסוימות שבה� משמש 

  .מקו� החניה להעלאה ולהורדה של תלמידי�

יספיק ) א(בסעי- קט�   רכב בו אסורה כאמורדתודלו של מקו� שחניית רכב או העמג  )ב(  
  . תלמידי� ומעלה30ת המיועד להסעת לחניית רכב אחד לפחו

י� בהוראות סעי- זה כדי לגרוע מחובה לפי כל די� לקבוע הסדרי חניה לרבות א  )ג(  
  .הקצאת מקומות חניה והפקעה

,  לימוד חובהוקכמשמעותו בח,  מוסד חינו' רשמי או מוכר." בית ספר", סעי- זהב  )ד(  
ו לומדי� או בש, 1969.ט"התשכ, ל בתי ספר בית ספר שחל עליו חוק הפיקוח עוא, 1949.ט"התש

.וחינו' על, חינו' יסודי, יסודי.ובו נית� חינו' קד�, מתחנכי� באופ� שיטתי יותר מעשרה תלמידי�
  .21ולתלמידי� הלומדי� במוסדות החינו' המיוחד עד גיל , 18לתלמידי� עד לגיל , יסודי

  

בדר' תקבע הסדרי תנועה , באישור רשות תימרור מרכזית, רשות תימרור מקומית  )א(  .ד70
  .שבקרבת בית ספר

  .ג70 כהגדרתו בסעי- –" בית ספר", בסעי- זה  )ב(  
  

ובעל הרכב או מי שהרכב נמצא , נוהג רכב לא יסיע תלמידי� ברכב להסעת תלמידי�  )א(  .ה70
  –אלא א� כ� הותקנו בו , בשליטתו לא ירשה לאחר להסיע תלמידי� ברכב

בכל עת , לפחות לפני� ומאחור, המיועדת להתריע, מערכת איתות חזותית  )1(
  ;העומדת בדרישות שקבע השר, ת הרכב פתוחותשדלתו

בגודל במקו� ובצורה שיקבע , "ילדי�"שבו רשומה המילה , שלט נראה לעי�  )2(
  .ובלבד שהשלט יותק� ברכב מלפני� ומאחור, השר

  –בסעי- זה   )ב(  

אשר משמש דר' קבע להסעת תלמידי� , מסוג שקבע השר,  רכב–" רכב להסעת תלמידי�"  
  ;זרה ממנולבית ספר או בח

  .ג70 כהגדרתו בסעי- –" בית ספר"  
  

רשאי שר התחבורה להתקי� תקנות בקשר לרכב , 70 על סמכותו הכללית לפי סעי- -נוסב  .71
  :ניני� אלהעב מנועי ציבורי

קו , � בכלל ובכל אזוררמספ ,הפיקוח עליה�, לה למת� רשיונות רכבבוהגר הסד  )1(
  ;או סוג של שירות

  ; והגבלה לשימוש ברכב והפיקוח עליורהסד  )2(

 דברבות ד מיוחתקנות
   ציבוריינועמרכב 

דר חניה רכב הס
  להסעת למידי&

) 54' תיקו� מס(
  �2002ג"תשס

בטיחות בקרבת 
  בתי ספר

) 67' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

הסדרי בטיחות ברכב 
  להסעת תלמידי&

) 68' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס
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י� להסעת נוסעי� או להפעלת שירות רהית  והגבלה למת� רשיונות אורהסד  )3(
  ;ביטול� והפסקת תקפ�, לרבות תנאי רשיונות והיתרי�, )ותר שי–בסעי- זה (הסעה 

תעריפי , איחוד� והפרדת� וכל הסדר אחר של קווי שירות, ת קווי שירותעקבי  )4(
הסדר ,  דר' פרסומ� ומקומ�תבולר, שכר נסיעה ולוחות זמני� לפיה� יופעל הרכב

סי� ילרבות לעני� שימוש משות- בכרט, כרטיסי� והכרטיסיות למיניה�האת צהו
י רשיונות שוני� לקווי שירות ודרכי ההתחשבנות ביניה� בשל  בעלובכרטיסיות של
סוגיה� וכל , וכ� מספר כלי הרכב שיופעלו, הדפסת� ומכירת�, השימוש כאמור

  ;' בכ'ורכה
  

על , פעיל אותו או העובד בומ� הדעל הא, חובות המוטלות על הרכב התעקבי  )5(
סוכניו ושליחיו ומי , יועובדלרבות ,  שירות בו�ועל הנות, מי שהשליטה עליו בידו

 הסדר הכרו' וכל, שפועל מכוחו במת� השירות ועל הנוסע או על המבקש לנסוע בו
שירות או השימוש  הלו אלא בקשר למת�וחיובלבד שכל החובות האלה לא , בכ'

  ;ברכב

  ;פעיל רכב או שירות ואיסור להפסיק שירות או מקצתוה לובחי  )6(

לש� הבטחת התחבורה , ו לסוג שירות מסויי�ור אלאז, ו של רכב לקווקרית  )7(
  ;הדרושה לציבור ותכנונה היעיל

לעני� זה יתחשב השר ; בימי מנוחה בקו שירות ירעלת אוטובוס ציבור הפואיס  )א7(
בפסקה ; סור תנועת כלי רכב בימי מנוחהי לאעככל שנית� במסורת ישראל בכל הנוג

, פטשוהמ לפקודת סדרי השלטו�) א(א18מעות� בסעי- ש כמ–" חהימי מנו", זו
  ;1948.ח"התש

  

ר את פשלני� אחר הכרו' בסדרי הפעלת שירות ואופ� נתינתו והעשוי עכל   )8(
  .הסעה ברכב או הכרו' בהפעלת שירות לתקנת הציבורה

 ישל� בעד הרשיו� תמלוגי� ותשלומי� אחרי� בשיעור או בסכו� תירושרשיו� לקו  בעל  .א71
או בשיעור או בסכו� ובתנאי� שנקבעו בתנאי המכרז , ובתנאי� שיקבעו שר התחבורה ושר האוצר

  .למת� רשיו� לקו השירות
        

לרשות הרישוי , זו או לפי התקנותלפי פקודה , שכל הפונה, חבורה רשאי להתקי�תר הש  .72
ציג י, רובבקשת רשיו� רכב מנועי או בבקשת חידושו של רשיו� כאמור או בבקשת אישור להעבי

  :רובה או יביא כל ראיה אחרת שתיקבע להוכיח אחת משתי אלהעדת ותעודת ביטוח או תע

תהיה , שוראיביו� שבו יינת� ה וא, יו� שהרשיו� או חידושו ייכנס לתקפובכי   )1(
בתקפה הפוליסה או שטר הערובה הדרושי� לשימוש ברכב המנועי על ידי המבקש או 

  ;ותו ברשרי� לפי הוראתו אוחעל ידי א

 לפקודת ביטוח רכב מנועי 6א רכב שלא חל עליו סעי- וי הערכב המנוהכי   )2(
בעל הרכב או בידי שריתו אגב י עוד הוא נהוג ביד כל, 1970–ל"תש, ]נוסח חדש[

  .או כל עוד הרכב נתו� באופ� אחר לפיקוחו של בעליו, ודתועב
  

) ורהבתיקו� פקודת התע( שתוקנו בתקנות ההגנה י כפ72–70 שהותקנו לפי סעיפי� תקנות  .73
רואי� אות� כאילו , 1945, )ביטול(קנות ההגנה ת לוהיו תקפות ערב תחילת תקפ� ש, 1942, )2' מס(

 ,)תפקודות מסויימובהכללה (הותקנו לפי הסעיפי� האמורי� כפי שתוקנו בפקודת תחוקת ההגנה 
1945.  

, �תכול� או מקצ, חבורה רשאי להודיע ברשומות שהוראות הפקודה או התקנותתר הש  .74
או שלא יחולו , ו בהודעה ושלא היו חלי� עליה� אילולא ההודעהינסוגי מקומות שצוי לעולו חי

  .ההודעהולא על סוגי מקומות שצויינו בהודעה ושהיו חלי� עליה� איל

לאומית שמטרתה .הבאות לית� תוק- לכל אמנה בי�, תקי� תקנותחבורה רשאי להתר הש  .75
ניות והקובעות הוראות לנתינת� ולאימות� של תעודות ו מכללאומית ש.להקל על התנועה הבי�

כשה� לוקחי� , � בישראלושביהועיל לבני אד� הילשיש בה� , תעודות אישור או היתרי�, מסע
 או לנהגי� הנוסעי� לחו2 לאר2 כדי לנהוג בכלי ,את� את מכוניותיה� לחו2 לאר2 באופ� זמני

  .רכב

) 48' סמתיקו� (
  �1999ט"נתש

  )29' סמתיקו� (
  �1991א"שנת

י& ותשלומי& גמלות
  אחרי& 

) 48' סמתיקו� (
  �1999ט"תשנ

 חיטוב בדבר תקנות
  או ערובה

  ) 15' סמתיקו� (
  �1979&"שת

תקפ� של  יו&ק
  ת אחרותווראה

ת א להחיל תמכוס
טור פו לאוראות הה

  מה�

ת ואמנלוק+ תת� מ
  לאומיות�בי�
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כינונה ומינויה וקביעת תפקידיה של כל רשות  דברבחבורה רשאי להתקי� תקנות תר הש  .76
שר התחבורה יקבע בתקנות את המקומות . בקשר לביצועה של הפקודה, לדעתו, שתהא דרושה

 ואת סימני הזיהוי והוכחת) א(29שבה� רשאי� לפעול עובדי ציבור שהורשו כאמור בסעי- 
  .ר אלהבושאת� של עובדי צירה

  

  :תחבורה רשאי למנות ועדות בירור ובדיקה שתפקיד�השר   )א(  .א76

בל חבלה חנ ר את גורמיה ונסיבותיה של תאונת דרכי� שבה נהרג אד� אוולחק  )1(
  ;של ממש

  .2 לשר ולהציע לו הצעות בכל הנוגע למניעת תאונות דרכי�עליי  )2(

י� תקנות בדבר קלהתשאי ר, י�טמשפהבהסכמת שר הפני� ושר , תחבורההשר   )ב(  
  .פעולותיה� וסמכויותיה� של הועדות, מינויי�

  .1977–ז"תשל, שי�נהעו    לחוק118. ו117ברי הועדות יחולו הוראות סעיפי� חעל   )ג(  
        

, בהסכמת שר הפני� ושר התחבורה, ה של עיריה או של מועצה מקומית רשאיתצמוע  )א(  .77
  –להתקי� חוקי עזר בדבר 

יה או המועצה רהעי יבוריי� בתחומיפי שכר נסיעה של כלי רכב ציתער  )1(
  ;המקומית

בדר' ,  כלי רכב העומדי� בתו' תחומי העיריה או המועצה המקומיתרהסד  )2(
  ;ור או בדר' אחרתסאי

, עי� שיינקטו לגבי רכב החונה במקו� שהעמדתו אסורה על פי חיקוקצהאמ  )3(
נעלי חסימה ב, ה� מאו חלק, לת גלגליויע נ אווהחסנת, גרירתו, לרבות הרחקתו

ובלבד שלא יינעל רכב אלא א� כ� עמד במקו� כאמור , המונעות את תנועת הרכב
  –ובלבד שרכב שננעל כאמור ) ח(א70בסעי- 
ב ביקש את כ הרל שעות לאחר שבע48וחרר מנעילתו לא יאוחר מתו� שי) א(

 24ואול� א� לאחר , השחרור ושיל� את האגרות או התשלומי� החלי� עליו
 � יו–להל� (קוק פי חי.פגרה או שבתו� על, ונות התחיל יו� מנוחההשעות הראש

  ;חהוהמנ חרר לפני יו�ו יש–) מנוחה

, מטעמי� של בטחו�, הרשות המקומית או מי שהוא הסמי' רשאי ראש  )ב(
להורות על שחרורו מנעילתו ג� א� לא נתקיימו , מפגע לוקיבטיחות או ס

  ;התנאי� שנקבעו לפי סעי- זה

על הרכב הרשו� ברשיו� הרכב לשל� אגרות או תשלומי� בעד הרחקת  בבחיו  )4(
  ;החסנתו או שחרורו מנעילתו, גרירתו, הרכב

קת לגוררי� מורשי� באישור ראש מח) 3(י' לעני� חוק עזר כאמור בפסקה מלהס  )5(
פקחי� באישור המפקח הכללי של משטרת ישראל או מי  ועה של משטרת ישראלונהת

  ;שהוא הסמי'

� ורתמ� של הבהמות  כשר,מספר�, די בהמותי של כלי רכב הנגררי� על �שרכ  )6(
  ;הגוררות אות� כלי רכב וסילוק� של בהמות שלא יצלחו

רות שישולמו גוהא, עואופנ.אופ� למעט אופנוע ותלת.� של אופניי� ותלתוריש  )7(
יונות ובלבד שלא יעלו על הסכו� שקבע שר התחבורה בהתייעצות ע� שר רשבעד ה

בטיחות� של האופניי� יקת הרשות המקומית בד בעת מת� הרשיו� תסדיר. פני�ה
  .האופ�.ותלת

� שר יקתיהיו בכפו- לכל תקנה שה) א(וקי עזר שהותקנו לפי סעי- קט� חכל   )ב(  
  .70.72י� פסעיההתחבורה על פי 

  

        שונותשונותשונותשונות: : : : שיעישיעישיעישיעיתתתתרק רק רק רק פפפפ

  ).לבוט(  .78
  

חבורה ושר האוצר רשאי� להקציב למועצות של העיריות ושל המועצות המקומיות תהר ש  .79
ומותר , שיעורו של החלק ייקבע על ידי השרי� בצו; ששולמו בעד רשיו� רכב רותגאהחלק מ� 

  תושויר להקי& תמכוס
  ) 1' יקו� מסת(

  �1962ב"תשכ

ת יקוממות ש רתמכוס
  עזר וקיחלהתקי� 

  )5' סמתיקו� (
  �1965ה"שכת
  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת
  )17' סמתיקו� (
   �1983ד"שמת

  )36' סמתיקו� (
  �1995ה"שנת

  )17' סמתיקו� (
  �1983ד"שמת
  

) 44' סמיקו� ת(
  �1997ז"תשנ

של רשות  לקהח
  ת באגרותיקוממ
  ) 15' תיקו� מס(

  �1979&"תש
) 22' תיקו� מס(

  �1989ט"תשמ
  

 בירור תעדוו
לחקירת תאונות 

  דרכי& 
) 17' סמתיקו� (

   �1983ד"תשמ
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ישמשו לביצוע פקודה זו או לשיפור תנאי , לקבוע בצו שהסכומי� המוקצבי� כול� או מקצת�
  .התעבורה

  

חבורה רשאי לבוא לידי הסכ� ע� ממשלת כל אר2 שכנה בדבר רישומ� של כלי תר הש  .80
ורשאי הוא , שומי� באותה אר2 והובאו לישראל לתקופה מסויימתר� הייי� ומסחרייבוררכב צ

או ר או על הפחתת� או על פטובהסכ� כזה להורות על העלאת האגרות שנקבעו לפי פקודה זו 
  .הנחה מכול� או מקצת�

  

וא כשאי� הוראה מפורשת וה, השירות המדינב זו תחול על כלי רכב ועל בני אד� שהקודפ  .81
  .אחרת

  

פרטי מידע ממאגר מידע , ישיתמחהרישוי רשאית למסור לגופי� המנויי� בתוספת  הותרש  .82
כמפורט בתוספת , והל על ידהנמ ה,1981.א"התשמ, טיות לחוק הגנת הפר7כמשמעותו בסעי- 

  .שיתיהחמ
  

תעמיד המשטרה , ה תאונת דרכי� שבה נהרג אד� או נחבל חבלה של ממשעאיר  )1(  )א(  .83
.ז"התשנ, לרשותו של מנהל הרשות כהגדרתו בחוק המאבק הלאומי בתאונות דרכי�

 שעות משעה שנודע לה לראשונה 24 בתו', או לנציגו) ל הרשותה מנ–� ללה (1997
ככל שמידע זה מצוי , את פרטי המידע כמפורט בתוספת השישית, תאונהעל אירוע ה

 דעמישה שעות משעה 24' תו העמדת המידע בתא המשטרה תשלי�; בידיה אותה עת
  ;הנוס- הגיע לרשותה

  .ישיתאת התוספת הש לשנות, בצו, רשאי, בהסכמת שר המשטרה, תחבורההשר   )2(

, יבל כאמור אלא למטרת ביצוע תפקידיועשה מנהל הרשות שימוש במידע שקילא   )ב(  
  .א76דיקה שמונתה לפי סעי- ובאול� רשאי הוא למסור מידע כאמור לועדת בירור 

  

למעט לתלת אופנוע ולאופנוע ע� רכב צדי או ע� גרור או ,  רשיו� לרכב מנועיתאגר  )א(  .84
החל , תוגדל, )ת רשיו�ר אג–להל�  ( זוהפקודלפי נקבע בתקנות  שסכומה, או חידושו, בלעדיה�

  ).ו� הנוס-כ הס–להל� ( שקלי� חדשי� 108בסכו� של ) 1996 באפריל 1(ו "בניס� התשנב "ביו� י

  .כו� נוס- ייגבה עבור רשות השידור ויועבר אליה סלכ  )ב(  

, 5%בשיעור של , 2004 באפריל בכל שנה החל בשנת 1.ב, � הנוס- יפחתוהסכ  )ג(  
שמפרסמת הלשכה המרכזית ויתעדכ� באותו מועד לפי שיעור השינוי במדד המחירי� לצרכ� 

 בינואר של השנה 1.לעומת זה שהיה ידוע ב,  בינואר של אותה שנה1.לסטטיסטיקה שהיה ידוע ב
  .ויעוגל לשקל החדש הקרוב, הקודמת

כפי , ל הכללי של משרד התחבורה יפרס� ברשומות הודעה על הסכו� הנוס-ההמנ  )ד(  
  ).ג(שהתעדכ� לפי סעי- קט� 

  

  

         ראשונה ראשונה ראשונה ראשונהתתתתוספוספוספוספתתתת

  )39. ו38י� פסעי(

  ).יה בעל רשיו� נהיגה ולא חידשוהי שמלמעט נהיגת רכב בידי  (10 לפי סעי- הבירע  .1

  ).ג(.ו) ב(1א12ה לפי סעי- רעבי  .א1

  ).7(62 לפי סעי- הבירע  .2

  .2א12עבירה לפי סעי-   .א2

  .1977.ז"תשל, העונשי�לחוק ) 4(או ) 1(338ה לפי סעי- רעבי  .3

לתקנות ) ד(308 או 144, כשההסעה היא בשכר, )ב(84, )2(26, )ד(47ה לפי תקנה רעבי  .4
  ).נותק הת–� ללה(, 1961.א"תשכ, התעבורה

        

  

        יהיהיהיהננננ ש ש ש שתתתתוספוספוספוספתתתת

  )39. ו38י� פסעי(

  .65או ) 4(62, )2(62ה לפי סעיפי� רעבי  .1

ת ומשלמע&  סכ&ה
  ותנשכ
  ) 15' תיקו� מס(

  �1979&"תש

 תירוש על החולת
  המדינה

  ) 15' תיקו� מס(
  �1979&"תש

 רמאגמ מידע תסירמ
  מידע

  )18' סמתיקו� (
  �1985ה"שמת
  

   מידע לגביתרסימ
  ת דרכי&ואונת
  )24' סמתיקו� (
  �1990א"שנת
) 44' סמתיקו� (

  �1997ז"תשנ
) א75' תיקו� מס(

  �2006ו"תשס

) 44' סמתיקו� (
  �1997ז"תשנ

ר בוע לאגרה תוספת
  רשות השידור

) 39' תיקו� מס(
  �1996ו"תשנ

) 57' תיקו� מס(
  �2003ג"תשס

  �2007ז"הודעה תשס

  �1971ב"תשל' תק

  �2000ס"שת' קת

  ) 35' סמתיקו� (
  �1995ה"שנת

  ) 40' סמתיקו� (
  �1996ו"שנת
  �1992ב"נשת' קת

  ) 2' מס(' תק
  �1992ב"תשנ
  �2004ד"תשס' תק

  �2004ד"תשס' תק

  �1971ב"תשל' תק

  �1971ב"תשל' תק

  �2006ז"תשס' תק
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  ).קחנמ(  .2

א� קבע בית , לתקנות' דלפרק השלישי בחלק ' לתקנות או סימ� ה) א(320ה לפי תקנה רעבי  .3
  . המשפט כי במצב הבלמי� או ההגה יש משו� סכנה

, 56, 51, )1(45, )ג(27, )4(26, לגבי אי מת� זכות קדימה לפי תמרור) א(22ה לפי תקנות רעבי  .4
  .438 או 436, )א(99, )ד(64, )ג(64, 57

  

ש מעל למהירות " קמ30.לגבי מהירות העולה ביותר מ) 4(עד ) 1)(א(54ה לפי תקנה רעבי  .5
ש מעל המהירות " קמ40.בי מהירות העולה ביותר מגהמרבית המותרת בדר' עירונית ול

  .דר' מהירהבת ויבדר' שאינה דר' עירונ, המרבית המותרת

  ).נמחק(  .6

  ).נמחק(  .7
  

  
         שלישית שלישית שלישית שלישיתתתתתוספוספוספוספתתתת

  )א12 -סעי(

  . לפקודה זו65 או 44, 43, 10ה לפי סעיפי� רעבי  )1(

.ציות נוהג רכב לרמזור ואי.י איבלג, 1961.א"תשכ,  לתקנות התעבורה22ה לפי תקנה רעבי  )2(
ועבירה לפי , מורותאת הו לתקנ57 או 54, 47, )2(26עבירה לפי תקנות , מת� זכות קדימה

עזרה לנפגע  הגשת.הודעה על תאונת דרכי� או אי. לתקנות האמורות לגבי אי144תקנה 
  . דרכי�אונתבת

  .ה לפי פקודה זו או התקנות לפיה אשר גרמה לתאונת דרכי� שבה נפגע אד�רעבי  )3(

קופה תה לג� נהייו בפועל מהחזיק ברשה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה פסילהרעבי  )4(
  .של שלושה חדשי� או יותר

  

  

         רביעית רביעית רביעית רביעיתתתתתוספוספוספוספתתתת

  )47. ו27י� פסעי(

 לעני� אי 37. וב36.ורי� ברלתמ ציות. לתקנות לגבי אי22ת נוהג ברכב מנועי לפי תקנה רעבי  )1(
  ;כי�רמת� זכות קדימה בצומת או בהתמזגות ד

  ;לתקנות) 2(26ה לפי תקנה רעבי  )2(

  ;לתקנות) א(27ה לפי תקנה רעבי  )3(

  ; לגבי עקיפה בדר' לא פנויהלתקנות) ד(47ה לפי תקנה רעבי  )4(

  ;לתקנות לגבי עקיפה מסוכנת תו' חציית קו הפרדה רצו-) 5)(ה(47ה לפי תקנה רעבי  )5(

ש מעל " קמ30.מ העולה ביותר תירוהלתקנות לגבי מ) ה(.ו) 4(עד ) 1)(א(54ה לפי תקנה רעבי  )6(
ש מעל " קמ40.למהירות המרבית המותרת בדר' עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ

  ;המהירות המרבית המותרת בדר' שאינה דר' עירונית ובדר' מהירה

  ;)נמחק( )א6(

  ;)נמחק( )ב6(

  ;)נמחק(  )7(

  ;להול' הרגל כו�י לתקנות תו' גרימת ס67לפי תקנה ה ריעב  )8(

  ;כשההסעה היא בשכר, לתקנות) ב(84עבירה לפי תקנה  )א8(

.מובל בו עולי� בה �כשהמשקל הכולל של הרכב והמטעלתקנות ) 5)(א(85ה לפי תקנה רעבי )ב8(
  ; או יותר על המשקל הכולל המותר25%

  ; לתקנות502עבירה לפי תקנה   )ג8(

  ;)נמחק(  )9(

  ) 2' מס(' קת
  �1997ז"נשת

�ב"תשל' תק
  )18' סמתיקו� (1971

   �1985ה"שמת

  �1971ב"תשל' תק
  )18' סמתיקו� (
  �1985ה"שמת
  �1990�"שת' קת
   �1992ב"נשת' קת

  �1990�"שת' קת
   �1995ה"נשת' קת
  ) 2' מס(' קת

  �1997ז"נתש
  �2002ג"תשס' תק

  �2002ג"תשס' תק

  �2002ג"תשס' תק

  )15' סמתיקו� (
  �1979&"שת

  �1990�"תש' תק
  

  ) 2' מס(' קת
   �1997ז"שנת

   �1995ה"שנת' קת
  ) 2' מס(' קת

  �1997ז"נתש
  �2002ג"תשס' תק

  �2002ג"תשס' תק

  �2002ג"תשס' תק

  �1994ד"נשת' קת
  �2004ד"תשס' תק

  �2004ד"תשס' תק

  �2004ד"תשס' תק

  �2004ד"תשס' תק

  �2006ז"תשס' תק
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  ;לפקודה) ג(.ו) ב(1א12ה לפי סעי- רעבי )10(

  ; לפקודה2א12עבירה לפי סעי- ) א10(

  ;לפקודה) 3(62עבירה לפי סעי-  )11(

  . לפקודה65עי- עבירה לפי ס )12(
  

  

         חמישית חמישית חמישית חמישיתתתתתוספוספוספוספתתתת

  )82 -סעי(
   המידע שיימסריפרט  שלו יימסר המידע גו-ה  

  )נמחק(  .1

  מספר זהותו ומענו, ל רכבע� בש  מ"ע בכבראיגוד לביטוח נפגעי , בנרא  .2

  שנת הייצור, ונמעומספר זהותו , ל רכבע� בש   חברותודיגא ביטוח באמצעות תברוח  .3

  רישו� אבד� גמור, הרכב וצרת, של הרכב   שמאי הרכבודיגאהביטוח או 

י עור' רלדבש, מספר זהותו ומענו, ל רכבע� בש  די� המייצג לקוח ור'ע  .4
  ישפטמהדי� נחוצי� להלי' 

  התארי' , ומענ ומספר זהותו, ל הרכבע� בש  ת כבישעלהפ לתוק-.דו זכיו� בריבש ימ  .5

   של�עלי ב, הבעלות על שמו�ישורוהשעה של   ירצ אכביש(ביש אגרה  כקו חאגרה לפי

  כי� ושעות של יתארוהרכב בתקופת החיוב   שמפעילי  ומ,1995.ה"תשנ, )לישראל

  �וישי רתארי' חידוש, ת על שמ�ובעל הרישו�  מי שבידו זיכיו�, גרהאש הכבית  אמטעמו

  דג�, ר� הרכבצ� י ש,ומשקלוסוג הרכב , הרכב  בר תוק- להפעלת נתיב מהיר לפי חוק

  ליטו בתאריכי� ושעות של, רכב הצבע, הרכב  דובי ש או מי2000.ס"התש,נתיבי� מהירי�

   של רישו� גניבה תשעו ו�יתאריכ, רישיו� הרכב  יש אגרה לפיבת כעלהפ לזיכיו� בר תוק-

  שאר ורשימת מספרי רישוי, כברל ה שומציאה  ,)מלכר המנהרות(בישי אגרה  כוקח

 לכלי רכב נוספי� אשר בפרטי המידע בפרט זה  1995.ה"תשנ
� אלה מצויי� יפרט שככל, הרכבבעל ות לבבעש

ש�  לובלבד שהדבר דרוש, יוריש הבידי רשות
 לפי העני�, פעלת כביש אגרה או נתיב מהירה
  .ויות לפי הזיכיו�כהסמו

ר של וייצהשנת , מקו� מגוריו, ל הרכבע� בש  הרשות נהלמ  .6
  . אובד� גמור�ישור ,כבתוצר הר, הרכב

  מספר רישיו� , תארי' לידתו, ש� הנהג ומענו  מבטח כהגדרתו בפקודת ביטוח רכב  .7

דרגות קודמות , דרגת הרישיו� הנוכחית, הנהיגה  1970.ל"התש, ]נוסח חדש[מנועי 
ועד תשלו� , וההיתרי� שניתנו לו ומועדי נתינת�

אגרת הרישיו� ופרטי� על שלילת רישיו� במועד 
רות תאונת דרכי� שבה היה מעורב הרכב שבו ק

  נהג בעל הרישיו�
  

  

         שישית שישית שישית שישיתתתתתוספוספוספוספתתתת

  )83 -סעי(

         על תאונת דרכי� על תאונת דרכי� על תאונת דרכי� על תאונת דרכי�עהעהעהעהודודודודהההה

   התאונהדמוע  .א

  .היו� בשבוע והשעה שבה אירעה התאונה, 'יתארה

  התאונה רטיפ  .ב

  ).א� בשטח עירוני(מספר הדר' או ש� הרחוב וש� העיר , �והמק  .1

  �2000ס"שת' קת

  ) 18' סמתיקו� (
  �1985ה"שמת

) 44' סמתיקו� (
  �1997ז"תשנ

) א75' תיקו� מס(
  �2006ו"תשס

  )24' סמתיקו� (
  �1990א"שנת

  �2002ג"תשס' תק

  �2004ד"תשס' תק

  �2004ד"תשס' תק

  �1996ז"תשנ' תק
  �2001ב"סשת' קת
) 71' תיקו� מס(

  �2005ו"תשס

  �2006ז"תשס' תק

  �2006ז"תשס' תק
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  .מ או מספר הבית" הקרמספ  .2

  .ומת ע� דר' או ע� רחובצש�   .3

  ).תאונות קודמות במקו�, שמ� בכביש, עבודות בדר': כגו�(יני� מיוחדי� ימאפ  .4

  .וויראה גזמ  .5

  .הראות מצב  .6

  .הכביש מצב  .7

  ).פקק, קלה, תנועה צפופה: כגו�( בדר' בעת אירוע התאונה נועהות התבנסי  .8

  .יי� בדר'וליק  .9

  רכב המעורבי� בתאונה כלי  .ג

  .הרכב וש� היצר� סוג  .1

  .ייצור נתש  .2

  . הנוסעי� ברכברמספ  .3

  .'מונית וכו, "אגד"אוטובוס , משאית צבאית: י כלליוזיה  .4

  .ותנתקי  .5

  . של הרכב�רשוהר פהמס  .6

  � ונפגעי�ינהג  .ד

  .גיל  .1

  .מי�  .2

  .בנהיגה וסוג רשיו� ותק  .3

  . הישיבה ברכב ושימוש בהתק� ריסו��מקו  .4

  .ת הפגיעהרחומ  .5

  .היגה או מספר הזהות של נוהג הרכב וכ� שמו רשיו� הנרמספ  .6

  שות התאונהחהתר  .ה

  .ת כל רכב לפני התאונה ובעת התאונהלפעו  .1

בעלי , רכב חונה, הולכי רגל: כגו�(ות גורמי� אחרי� לפני התאונה ובמהלכה לפעו  .2
  ).חיי�

  ות התאונהאתוצ  .ו

  ).פירוט הנזק לרכב(לרכב  נזק  .1

  .אחר נזק  .2

  .ת של גורמי התאונה משוערהסיב  .ז
  

  

         שביעית שביעית שביעית שביעיתתתתתוספוספוספוספתתתת

  )ג57.א ו57סעיפי� (

        ''''חלק אחלק אחלק אחלק א

לתקנות כאשר הסעת הנוסעי� היא בשכר ומספר הנוסעי� המותר ) ב(84עבירה לפי תקנה   )1(
  .קבוע ברישיו� הרכב

  .א לתקנות84עבירה לפי תקנה   )2(

  . לתקנות502עבירה לפי תקנה   )3(

  . לתקנות168עבירה לפי תקנה   )4(

  .לתקנות) ד(308עבירה לפי תקנה   )5(

למעט נהיגת רכב על ידי מי שהיה בעל רישיו� נהיגה ולא , דה לפקו10עבירה לפי סעי-   )6(

  �1991א"צו תשנ
  �1993ג"נשו תצ

) 56' תיקו� מס(
  �2002ג"תשס

  �2004ד"תשס' תק

  �2004ד"תשס' תק

  �2004ד"תשס' תק

  �1991א"צו תשנ
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  .חידשו

  .לפקודה) ג(ב36עבירה לפי סעי-   )7(

  . לפקודה67עבירה לפי סעי-   )8(

  ; לפקודה2א12 או 1א12עבירה לפי סעיפי�   )9(

  ;לפקודה) 3(62עבירה לפי סעי-  )10(

  ;א לפקודה64עבירה לפי סעי-  )11(

  ;לתקנות) 2(26קנה עבירה לפי ת )12(

  ;לפקודה) 3(או ) 2)(א(65עבירה לפי סעי-  )13(

  ;לתקנות) 4(או ) 1)(א(56עבירה לפי תקנה  )14(

  .לתקנות) 5)(ה(.ו) ד(47עבירה לפי תקנה  )15(

        ''''חלק בחלק בחלק בחלק ב

לעני� הובלת מטע� ברכב מסחרי כשהמשקל הכולל של , לתקנות) 5)(א(85עבירה לפי תקנה   )1(
  .ל בו עולי� על המשקל הכולל המותר לפי רישיו� הרכבהרכב והמטע� המוב

  

  

         שמינית שמינית שמינית שמיניתתתתתוספוספוספוספתתתת

  )א68סעי- (

  ;לתקנות לעני� הובלת מטע� ברכב מסחרי) 5)(א(85עבירה לפי תקנה   .1

  ; לתקנות168עבירה לפי תקנה   .2

ובלבד שהעתק , רכב עבודה ורכב ציבורי, ות לעני� רכב מסחרילתקנ) ד(308עבירה לפי תקנה   .3
א� לא נמסר לו במעמד מסירת הודעת איסור , מהודעת איסור השימוש יישלח ג� לבעל הרכב

  .השימוש
        

  

  

   רוז�ספנח  )1961 ביולי 2(א " תשכבבא' ח
  משפטי�השר       

  
  
  
  
  

  

  �2004ד"תשס' תק

  �2004ד"תשס' תק

) 61' תיקו� מס(
  �2004ד"תשס

) 66' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

) 66' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

) 66' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס

) 66' תיקו� מס(
  �2005ה"תשס
) 2' מס(' תק

  �2007ז"תשס
) 2' מס(' תק

  �2007ז"תשס
) 2' מס(' תק

  �2007ז"תשס


