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גירסה  – 9.32.88דצמבר 2019

שוטר/ת מתנדב/ת יקר/ה
מובאת בפניך חוברת נוסחי אישום מעודכנת ומבוארת " -גרסת דצמבר ."2019
בגרסה עדכנית זו באה לידי ביטוי מדיניות האגף לפיה הושם דגש משמעותי באכיפת החוק כנגד
עברייני תנועה המבצעים עבירות מסכנות חיים ועבירות בריונות ,וזאת באמצעות בניית מודלים
ליצירת הרתעה  -תוך התמקדות באכיפה בצירים בינעירוניים שהוגדרו כ"מוקדי סיכון" ,ותוך
התמקדות באכיפה העירונית על פי תוכנית האמו"ן )אסטרטגיות מניעה ומיקוד ניהולי( שנבנתה
לצמצום נפגעי תאונות הדרכים )פוליגונים(.
בחוברת זו באו לידי ביטוי תיקוני חקיקה אחרונים כולל:
• תיקון פקודת התעבורה מס  128התשע"ט2019-
• תיקון תקנות התעבורה מס  7התשע"ט 2019 -
תודות למתנדב רפ"ק/מ חיים גיל ,לרנ"ג עופר בר )גימ( ,ובראשם  -למתנדב רס"ר/מ סשה
סטויקוביץ  -שתרמו לנו מידיעותיהם המקצועיות ומזמנם וסייעו לנו בעדכון החוברת ובהוצאתה
לאור.
לאור השינויים הרבים והמשמעותיים שבאו לידי ביטוי בחוברת זו אנא הקפד ,בעת רישום דוח,
למלא אחר כל האמור בה :נוסחו המדוייק של הסעיף ,סמל הסעיף ,מספר נקודות החובה וגובה
הקנס )בעבירות קנס(.
נושא השירות לאזרח ממוקם בסדר עדיפות בראיה הארגונית  -על כן הנך נדרש לנהוג באופן ייצוגי,
ענייני ,אדיב ומקצועי.
חוסנו של הארגון נמדד במידה לא מעטה גם בתדמיתו בעיני הציבור .אנו בטוחים כי תשכיל לייצג
את המערכת באופן ראוי מקצועי והגון.

וכבר דרשו חז"לֱ " :אמ◌ׂור ְמעַ ט ַו ֲעשֵׂ ה הַ ְרבֵּ הֶ ,ו ֱה ֵוי ְמקַ בֵּ ל אֶ ת ָכּל הָ אָ ָדם בְּ סֵ בֶ ר פָּ ִנים ָיפ ֹות"

)פרקי אבות(

רפ"ק  -נאוה בן-דב ,עו"ד

סנ"צ  -מאיר בן גל

ראש חוליית תעבורה

ראש מדור תעבורה
נצ"מ  -נועם בגיינסקי
ראש מת"ן
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מקרא לסמלי הסעיף
כותרת נוסח אישום

ניקוד הנרשם לעבירה
גובה הקנס ב-ב.מ .או הזמנה לדיו

במקום בו מופעים סוגריים חובה
לבחור באחת החלופות מבין אלו
המופיעות בתוך הסוגריים

סמל סעיף

תיק תלת"ן ללא תנאים
הערה לאכיפה

תיק תלת"ן תלוי נסיבות
)ראה הערות בס"ס(
אין לרשום דו"ח התראה
)אזהרה(

תמונה להמחשה
פסילה
מנהלית
פסילה
והשבתה
השבתה

החנ"א מיועדת לאכיפה גם בשטחי יהודה ושומרון כנגד אזרחים פלסטינאים )שטח  .(Cבדו"חות
מסוג זה יש להקפיד לרשום לאחר מספר הסעיף או התקנה כדלקמן:
• במקום פקודת התעבורה ,ירשם צו בדבר התעבורה )יהודה ושומרון(.
• במקום תקנות התעבורה ,ירשם תקנות התעבורה )יהודה ושומרון(.
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מבוא
רישום דו"חות  -נקודות חשובות
נקודות חשובות ברישום נסיבות המקרה:
 .1מיקום השוטר )ניידת ,רגלי ,אחר( ומרחקו ממקום העבירה.
 .2כיוון נסיעה ובאיזה נתיב.
 .3פירוט ביצוע עבירה .בעבירות חמורות ,יש לפרט סיכון/אי מתן זכות קדימה )בלימה /סטיה(.
 .4תמרור או סימון על הכביש – תקין ,נראה היטב מכיוון נסיעת הנהג.
 .5אופן ומקום העצירה.
 .6קשר עין רצוף עם הרכב והעבירה מביצועה ועד עצירתו.
 .7כמות הנוסעים ברכב  /נהג לבד.
 .8מזג אוויר ,תנאי ראות )בלילה לציין מצב תאורת רחוב(.
 .9זיהוי הנהג לפי מסמך רשמי )תעודת זהות ,דרכון ,ר"נ עם תמונה(.
 .10תגובה ראשונה  /שניה של הנהג.
 .11מאפייני הכביש ומספר ונתיבים )בהתאמה לעבירה(
צבע רכב " -אחר"
בדוחות התנועה בהם נרשם צבע רכב "אחר"  -דוחות אלו לא תקינים מאחר ובימ"ש זיכה נהגים שלא נרשם צבע
רכבם .יש לרשום בדו"ח את הצבע שאתה רואה בפועל במידה וברשיון הרכב מופיע צבע "אחר" ציין זאת
בנסיבות .כשיש כמה צבעים ברכב ירשם "אחר" ובנסיבות המקרה יצוינו הצבעים שיש ברכב.

אכיפה כנגד רשיון נהיגה זר
 .1שוטר העוצר נהג ,שהינו תושב ישראל או עולה חדש המציג רשיון נהיגה זר בתוקף ,יבדוק בדרכונו את מועד
כניסתו האחרונה לישראל.
א .אם במועד עצירת הרכב ע"י השוטר ,טרם חלפה שנה מיום כניסתו האחרונה של הנהג לישראל – אין
לדווח נגדו.
ב .אם חלפה יותר משנה מיום שנכנס לאחרונה לארץ – יחשב כמי שרשיון נהיגתו פקע.
היום הראשון לפקיעה יהיה היום הראשון בתום השנה לשהייתו בארץ.
 .2יודגש ,היות והנ"ל נהג בארץ על פי דין במשך השנה הראשונה לכניסתו לישראל – אין להשבית את רכבו
בשום מקרה ,גם אם נהג מעבר לשנה המותרת ,אלא לדווח כאמור בסעיף 1ב לעיל בלבד.
 .3אם רשיון הנהיגה הזר אינו מתאים לסוג הרכב ,יש לנהוג על פי הנהלים בישראל לרבות – השבתה מנהלית.
 .4יודגש ,כי אם לנהג רשיון נהיגה ישראלי פסול ,יש לפתוח פ"ל ולטפל לפי נוהל הטיפול בנהגים בזמן פסילה.
 .5בעל רשיון נהיגה זר ,רשאי לשמש כמלווה לנהג חדש ,אם הינו עומד בדרישות הקבועות לגבי מלווה מבחינת
הגיל וותק הנהיגה.
 .6אם נתפס בעל רשיון נהיגה זר מבצע עבירת תעבורה חמורה ,יש להביאו לשיפוט מהיר.
 .7נהג שנפסל מלהחזיק או מלקבל רשייון נהיגה ישראלי אינו רשאי לנהוג עם רשיון נהיגה זר.
 .8נהיגה עם רשיון זר מותרת בתנאי שנתמלאו תנאי הגיל הקבועים לאותו סוג רשיון עפ"י הכללים הקבועים
בתקנות  188-180לתקנות התעבורה.
 .9לגבי דרגות  :C1 ,B ,A ,A1 ,A2 ,1לא ינהג בישראל מעבר לשנה מיום כניסתו האחרונה" .כניסתו
האחרונה" – כניסתו האחרונה לישראל שברצוף לפניה שהה מחוץ לישראל שלושה חודשים רצופים לפחות.
נהג שאינו תושב ישראל או עולה חדש ונמצא שנוהג מעל שנה בדרגות הללו תרשם הזמנה לדין ויובא
לשיפוט מהיר.
 .10לגבי דרגות  :E ,D ,D1 ,D2 ,D3 ,Cלא ינהג בישראל מעבר לשלושה חודשים מיום כניסתו האחרונה.
נהג שאינו תושב ישראל או תושב האזור ונמצא שנוהג מעל שלושה חודשים בדרגות הללו ,תרשם הזמנה
לדין ויובא לשיפוט מהיר.
 .11רישיון נהיגה זר לנכנס בלא אשרה:
מי שנכנס לישראל בלא שניתנה לו אשרה )ע"פ חוק הכניסה לישראל( ,לא יראו את רישיון הנהיגה הזר
שברשותו כרישיון נהיגה בר תוקף בישראל ,ויטופל כנהג בלתי מורשה עפ"י ס"ס ) 7264כולל השבתה(.

 6מתוך 100

מבוא

מהדורת דצמבר v9.32.88 - 2019

הגדרות לפי תקנות התעבורה
רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה ,וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים
רכב
כאמור ,לרבות אופניים ותלת-אופן ,ולמעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו
כולן או מקצתן;
רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא ,ולרבות תלת אופנוע ואופנוע עם רכב צדי או עם גרור או
רכב מנועי
בלעדיהם ולמעט רכב הנגרר על ידי רכב מנועי;
רכב המשמש ,או המיועד לשמש ,להובלת משא ,בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של בעל
רכב מסחרי
הרכב;
רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע ,או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה ,ואינו מיועד להובלת
רכב עבודה
משא או להסעת נוסעים;
רכב המשמש ,או המיועד לשמש ,להסעת נוסעים בשכר;
רכב ציבורי
רכב שאיננו רכב ציבורי ולא רכב מסחרי;
רכב פרטי
רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על  40קמ"ש על ידי רשות הרישוי
רכב איטי
ברשיונו של הרכב או בתקנות אלה;
רכב מנועי המונע במנוע חשמלי;
רכב חשמלי
מכונה ניידת רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה;
חלק מרוחבה של דרך שאינו כביש ,המצוי בצד הכביש ,ומיועד להולכי רגל בין אם נמצא במפלס
מדרכה
אחד עם הכביש ובין אם לאו;
רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לנוע בדרכי עפר בלבד ,ואשר התקיימו בו כל אלה:
רכב שטח
) (1הוא נע על  4גלגלים לפחות;
) (2נפח מנועו אינו עולה על  1,500סמ"ק;
) (3משקלו העצמי אינו עולה על  900ק"ג;
) (4ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;
) (5הוא מיועד לפי מבנהו להסעת נהג ועד שלושה נוסעים;
) (6מורכבים בו בתהליך הייצור צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך;
) (7הוא צוין ברישיון הרכב כרכב שטח;
טרקטור משא טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:
) (1הוא נע על  4גלגלים לפחות;
) (2משקלו הכולל המותר לא עולה על  1,800ק"ג;
) (3ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;
) (4הוא מצויד בדיפרנציאל בכל סרן;
) (5הוא בעל משטח הטענה שהרכיב היצרן בתהליך ייצורו ,המיועד לגרירה והובלת טובין ,שרוחבו
לא יפחת ממטר ולא יעלה על רוחב הרכב כפי שתוכנן על ידי היצרן ואורכו לא יפחת מ 80-ס"מ;
) (6הספק מנועו המרבי יהיה כאמור בתקנה 363ג);(1
) (7הוא מיועד לגרירה ולהובלת טובין;
) (8משקלו העצמי לא יפחת מ 400-ק"ג;
) (9הוא מיועד להסעת נהג ונוסע אחד בלבד לצד הנהג;
) (10הוא בעל מרווח גחון שלא יפחת מ 15-ס"מ;
) (11הוא מצויד בהילוך כוח;
) (12הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטור משא;
רכב המיועד לשימוש בדרך שאינה סלולה שנתקיימו בו כל אלה:
טרקטורון
) (1הוא נע על ארבעה גלגלים לפחות;
) (2אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב;
) (3ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון;
) (4הוא מיועד להסעה של עד שני נוסעים כולל הנהג;
) (5נפח מנועו אינו עולה על  1,500סמ"ק;
) (6הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטורון;
מבוא
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הנחיות כלליות לגבי סיווג רישיונות ,רישיונות רכב והיתרי נהיגה
.1

.2
.3
.4
.5

רכב הנושא לוחית זיהוי "במבחן" )לוחית לבנה עם מספר אדום( ,תקנה :291
א .רכב שנוסע עם לוחית "במבחן" חייב בתעודת ביטוח "סחר" ורשיון סחר.
ב .חובה שלוחית הזיהוי תישא את השנה הקלנדרית )לדוגמא – (2018-רישיון הרכב יהיה בתוקף
מתחילת השנה ) ,(01/01ועד סוף השנה ) (31/12שמופיעה ע"ג הלוחית.
ג .מטרות הנסיעה עם לוחית "במבחן" – העברת הרכב בין מוסכים לצורך תיקון  /העברה ממגרש
למגרש  /הצגת הרכב לקונה הפוטנציאלי )נסיעת מבחן(.
ד .ברכב יכולים להימצא מקסימום  4נוסעים ,מלבד הנהג :נהג הרכב ,נציגים טכניים מטעמו ,קונה רכב
פוטנציאלי ונציגים טכניים מטעם הקונה ,וכולם רשאים לנהוג )תקנה .(298
קלנועית  +רכינוע )סאגווי( – פטורים מהוצאת רישיון רכב ,רישיון נהיגה וביטוח.
גלגינוע )קורקינט חשמלי( – התקן דו גלגלי או תלת גלגלי שמותקן בו מנוע חשמלי .הספקו עד  250וואט ,משקל
עד  30ק"ג ,מהירות מקסימאלית  25קמ"ש .נהיגה מגיל  16ומעלה .פטור מרישיון נהיגה ורשיון רכב .רכיבה
בכביש או בשביל לאופניים.
רכב תפעולי – פטור מחובת רישום ורישוי ונע באזור מוגדר כתפעולי בלבד ,שלגביו ניתן בהיתר ע"י מפקח על
רכב תפעולי )סימן י"ג : 1רכב תפעולי ,תקנה 95א95-ז לת"ת( .נהג הרכב התפעולי חייב ברישיון נהיגה ע"פ
התקנות או היתר ע"י המפקח על הרכב התפעולי.
"כלי תחרותי" – רכב נושא לוחית זיהוי בצבע אפור .שוטר המבחין ברכב תחרותי הנע מחוץ למתחם שבו
מתקיימים אירועי נהיגה ספורטיבית ,יעכב את הנהג וכלי הרכב ליחידת הבוחנים הטריטוריאלית לפתיחת תיק
פ"ל.

תנאים לרישום דו"ח התראה )אזהרה(
רישום דוחות התראה )אזהרה( לנהגים/משתמשים אחרים בדרך ,בעבירות ברירת משפט בלבד ,עפ"י הקריטריונים
הבאים  -תנאים במצטבר:
• לנהג ותק נהיגה של ) 7שבע( שנים לפחות בארץ.
• לנהג )או משתמש בדרך( לא נרשם דו"ח אזהרה או התראה ואין לחובתו הרשעה בחמש שנים ) (5האחרונות
שקדמו לביצוע העבירה הנוכחית.
• כאשר נסיבות ביצוע העבירה ומידת הסיכון או ההפרעה שגרמה אינן חמורות.
• הנהג )או משתמש בדרך( מודה בביצוע העבירה.
• העבירה שבוצעה הינה מסוג ברירת משפט ,למעט בעבירות הבאות שעליהן לא ירשם דו"ח התראה )אזהרה(:
• אור אדום )(6701 ,6528
• עקיפות וסטיות )(6250 ,6249 ,6201 ,6199 ,6106 ,6105 ,6104 ,6103 ,7203 ,5439 ,2562 ,2555
• חנייה בחניית נכה )(5920
• מטען )(6420 ,7170 ,7154 ,6267 ,5668 ,5664 ,5663 ,5641 ,5637 ,3850 ,3849 ,3848 ,3847 ,3827
• שימוש בטלפון נייד )(7141 ,7140
• אמז"ק להולך רגל )(7159
• תמרור עצור )(6628 ,6626
• נהיגה בשול )(5441
• נהיגה על אי תנועה – (5512) 815
• חציית שטח הפרדה )(5952
• עבירות מהירות בדרגת קנס של 1500ש"ח
• עבירות מהירות בדרגת קנס של 750ש"ח
• עבירות תקינות הרכב6055 :
• לא ירשמו דו"חות התראה )אזהרה( לעוברי דרך שאינם אזרחי מדינת ישראל
.1לא ירשמו דוחו"ת התראה )אזהרה( בעבירות מסוג הזמנה לדין וב"הדבקות" לרכב חונה.
 .2חובה לברר במסוף זכאות לדו"ח התראה )אזהרה( רק במקרה שהשוטר החליט לרשום דו"ח התראה )אזהרה(!
בנסיבות יש לרשום" :נבדק במסוף ועומד בקריטריונים".
.3אין לרשום דו"ח ב.מ .ולהפנות את הנהג למפנ"א להגשת בקשה להמרה בהתראה )אזהרה(!
הערה :שיקול דעת עומד לשוטר בעת מילוי דו"ח התראה )אזהרה( וזאת לפי חומרת העבירה ובהתאם לנסיבות.
כלומר ,גם אם הנהג עומד בקריטריונים לרישום דו"ח התראה )אזהרה( – יש לשוטר שיקול דעת אם לרשום דו"ח
התראה )אזהרה( או דו"ח תנועה רגיל.
מבוא
 8מתוך 100
מהדורת דצמבר v9.32.88 - 2019

רשיון רכב
•

•

•

•

•

 - Mרכב נוסעים -תוכנן ,נבנה ויועד להסיע נוסעים
 - M1 רכב להסעת נוסעים שבו עד  8מושבים נוסף על מושב הנהג ,ומשקלו הכולל המותר עד  3,500ק"ג כגון:
רכב פרטי נוסעים ,מונית
 - M2 רכב להסעת נוסעים שבו יותר מ 8 -מושבים נוסף על מושב הנהג ,ומשקל כולל מותר עד  5,000ק"ג כגון:
אוטובוס ,זוטובוס
 - M3 רכב להסעת נוסעים שבו יותר מ 8 -מושבים מלבד מושב הנהג ,ומשקל כולל מותר עולה על  5,000ק"ג
 - Nרכב מסחרי-משא -תוכנן ,נבנה ומיועד להובלת טובין וכן רכב שצוין ברשיונו כרכב עבודה
 - N1 רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר עד  3,500ק"ג
 - N2 רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על  3,500ק"ג ועד  12,000ק"ג
 - N3 רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר העולה על  12,000ק"ג
 - Oגרור או נתמך -אשר תוכנן ,נבנה ומיועד להובלת טובין וכן רכב שצוין ברשיונו כרכב עבודה
לידיעה :
בעל רשיון נהיגה לדרגה  - Bרשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל
המותר עד  1,500ק"ג
בעל רשיון נהיגה לדרגה  - C1רשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל
המותר עד  3,500ק"ג )הוציא רשיון לפני שנת  2007רשאי
 4,000ק"ג(
בעל רשיון נהיגה  ECרשאי לגרור גרור ללא הגבלת משקל
 - O1 גרור במשקל כולל מותר עד  750ק"ג
 - O2 גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל  750ועד
 3,500ק"ג
 - O3 גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל  3,500ועד
 10,000ק"ג
 - O4 גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל  10,000ק"ג
 - OT גרור לטרקטור
 - Tטרקטור
 - T1 טרקטור
 - T2 טרקטורון
 – T3 מכונה ניידת
 - Lאופנוע
 - L1 אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על  125סמ"ק ובלבד
שהספק מנועו עד  14.916) 11kWכוח סוס( והיחס בין
ההספק למשקל העצמי לא יעלה על .0.1 kW/kg
 - L2 אופנוע בעל הספק מנוע עד  47.46) 35kWכוח סוס( ובלבד שהיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יעלה על
.0.2 kW/kg
 - L3 אופנוע שאינו  L1או –  L2הספק מנועו מעל  47.46) 35kWכוח סוס(
 – L7 רכב זעיר

הערה :רכב פרטי חדש שעלה לכביש בתאריך  01.01.2016ואילך  -יהיה פטור ממבחן רישוי עד תום השנה
השלישית למעט רכב פרטי חדש שהוא רכב השכרה או רכב מפעל  -שאז רשיונו יהיה תקף עד תום השנה
השנייה.
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פירוט המרכיבים ברשיון נהיגה
רשיון נהיגה חדש
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רשיון נהיגה ישן
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רכב שטח
רשיון רכב T2 :רכב שטח
רשיון נהיגה 01 :או B
לוחית הזיהוי :צבע ירוק )אורך225 :מ"מ ,גובה215 :מ"מ ,גובה מספרים70 :מ"מ(
מהירות :עד  40קמ"ש
חובת קשת התהפכות )חובת כלוב להגנה על הנוסעים(
הסעת נוסע נוסף מותרת רק אם יש לכך היתר הרשום ברשיון הרכב
ינוע רק בדרכי עפר ורשאי לחצות כביש
חובת חגירת חגורת בטיחות לנהג ולנוסע

באגי
רכב המורכב ביצור עצמי ללא אישור רשות הרישוי
לרכב אין רשיון רכב ואין ביטוח
הנסיעה עליו אסורה

טרקטורון
רשיון רכב T2 :טרקטורון
רשיון נהיגה) 01 :בתנאי שיש גם היתר לטרקטורון( או B
לוחית הזיהוי :צבע ירוק )אורך225 :מ"מ ,גובה215 :מ"מ ,גובה מספרים70 :מ"מ(
מהירות :עד  40קמ"ש
חובת קשת התהפכות )מסגרת בטיחות אחורית(
הסעת נוסע נוסף מותרת רק אם יש לכך היתר הרשום ברשיון הרכב
חבישת קסדה לנהג ולרוכב
נסיעה בכביש מותרת רק לשם חצית הכביש או בכביש בתחום מושב או קיבוץ

טרקטור משא )חקלאי(
רשיון רכב T1 :טרקטור משא  /טרקטור משא חקלאי
רשיון נהיגה 01 :או B
• רשיון  :01נסיעה בכביש מותרת רק לשם חצית הכביש או
בכביש בתחום מושב או קיבוץ
• רשיון  :Bנסיעה מותרת בכביש )לא בדרך מהירה(
לוחית זיהוי :צבע צהוב )חובת כלוב להגנה על הנוסעים(
מהירות :עד  40קמ"ש
חובת כלוב להגנה על הנוסעים
חובת חגירת חגורת בטיחות לנהג ולנוסע
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רכב זעיר ויחידת הינע חיצונית
רכב זעיר – הגדרה
• רכב זעיר ) - (Quadricycleרכב אשר מסווג על פי התקינה
האירופית כסוג רכב  L7e-A2או  L7e-CUאו ,L7e-CP
ושהתקיימו בו כל אלה:
 oהוא נע על  4גלגלים;
 oההיגוי בו נעשה באמצעות הגה;
 oהוא מיועד להסעת נהג ונוסע נוסף בלבד או מטען;
 oהספק מנועו אינו עולה על ;15kW
• לא ינהג אדם ברכב זעיר אלא בדרך עירונית בלבד.
• רשיון נהיגה דרושB :
• חייב בביטוח ורשיון רכב
• סיווג ראשי של הרכבL7:
• סיווג משנה :רכב זעיר

יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים
• מתקן הנעה קדמי לכיסאות גלגלים ,המונע באמצעות מנוע
חשמלי ,שהתקיימו בו כל אלה:
 oהוא מיועד להתקנה ולחיבור בחזית כיסאות
גלגלים;
 oההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי
בלבד;
 oהספק המנוע החשמלי אינו עולה על ) 400Wוואט(;
 oמהירות נסיעתו המרבית ,שנקבעה בידי יצרנו,
אינה עולה על  12קילומטר לשעה;
 oבעל יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים והנוהג בה
פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף  2לפקודה.
 oהנוהג ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף  10לפקודה.
 oלא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים או שהוא
נכה שמלאו לו ארבע עשרה שנים.
 oלא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים בכביש אלא לשם חצייתו.
 oלא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים במהירות העולה על  12קילומטר לשעה.
 oלא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא אם כן היא רתומה לכיסא גלגלים.
 oלא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא אם כן קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך
שדגם המתקן עומד בדרישות הטכניות המפורטות בנוהל שקבע מנהל אגף הרכב לעניין בדיקת
המעבדה ,אשר נמסר למעבדה ועומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה בשעות
העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו ,בעניינים כמפורט להלן:
 אופן החיבור לכיסא הגלגלים;
 יציבות יחידת ההינע החיצונית המשולבת עם כיסא הגלגלים;
 כושר בלימה;
 תאורה;
 עמידת הדגם בדרישות תאימות אלקטרומגנטית );(EMC
 התנאים הקבועים בפסקאות ) (1עד ) (4להגדרת יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים.

 12מתוך 100

מבוא

מהדורת דצמבר v9.32.88 - 2019

דרגות רשיון הנהיגה
דרגת רישיון

A2

תקנה 176

*A1

תקנה 177

A

תקנה 178

דגשים לאכיפה

סוג הרכב
 – L1אופנוע  /תלת אופנוע עד
125סמ"ק ועד  14.9כ"ס

הרכבת נוסע – מגיל + 18חודשיים ניסיון )תנאים מצטברים(

 - L2אופנוע/תלת אופנוע עד
 47.46כ"ס
אופנוע/תלת אופנוע לעזרה ראשונה
טרקטורון
 - L3אופנוע/תלת אופנוע מעל
 47.46כ"ס

הרכבת נוסע  -מגיל  +18חודשיים ניסיון )תנאים מצטברים(.
*מופיע נוסח היתר ברישיון הנהיגה" :עד  500סמ"ק54.4/
כ"ס" ,רשאי הנהג לרכב על אופנוע העונה על אחת
מהחלופות )לדוגמא :אופנוע  600סמ"ק ו 50-כ"ס  -תקין(
נדרש היתר ברישיון הנהיגה
לבעלי רישיון לפני שנת 2007
כולל דרגות  A1וA2-

כל הרכבים לפי דרגה  1למעט טרקטור )ראה בסוף הטבלה בעמוד (15
 - M1רכב פרטי
 רכב מנועי שמשקלו עד  3,500ק"ג - N1רכב מסחרי
*מופיע נוסח היתר" :רשאי לנהוג בדרגה  Bעד  4,000ק"ג
כולל :אוטובוס זעיר פרטי )עד 3.5
בישראל" – תקין.
טון( ,רכב מדברי ורכב תפעולי )דרגה
 עד  8נוסעים )לא כולל נהג( ובהתאם למספר המקומות - Bהיתר לנהיגתו(
הרשומים ברישיון הרכב.
למעט :מונית ,אוטובוס ציבורי,
 גרור עד  1,500ק"גאוטובוס זעיר ציבורי ורכב סיור
 משקל עד  3,500ק"ג.אמבולנס  /כב"א  /חילוץ  /רכב ביטחון *מופיע נוסח היתר" :רשאי לנהוג בדרגה  Bעד  4,000ק"ג
בישראל" – תקין.
אחר )תקנה (190
*B
 היתר לנהיגה באמבולנס  /היתר לנהיגה ברכב ביטחוןתקנה 180
אמבולנס ,כולל אמבולנס פרטי
היתר לנהיגה באמבולנס
תקנה 190א*
שמשקלו עד  4,000ק"ג
 היתר ברישיון הרכב משקל כולל עד  4,000ק"גרכב רפואי מיוחד
 עד  8נוסעים )לא כולל נהג( משקל עד  4,000ק"גרכב לימוד נהיגה )עם אבזור לנכה(
 נוהג בו מורה נהיגהרשאי לנוע בכביש שבמושב/קבוץ או לחצות כביש
טרקטורון
רשאי לנוע בכביש אך לא בדרך מהירה
טרקטור משא )כולל חקלאי(
רשאי לנוע בדרך עירונית בלבד
 - L7רכב זעיר  -ראה עמוד 12
מונית ,אוטובוס זעיר ציבורי אמבולנס  -לצורך בדיקתם כשהם ללא מטען ונוסעים.
שמשקלם העצמי אינו עולה על  -הנסיעה עד  20ק"מ מהמפעל.
 על הרכב יותקן שלט שיואר בזמן תאורה. 3,500ק"ג ורכב סיור.
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 - N2רכב מסחרי  /עבודה
אוטובוס זעיר פרטי.
רשאי להסיע באוטובוס זעיר )ציבורי
או פרטי(  19איש אם יש לו אחת
מהדרגותD3/D2/D1 :

*C1

תקנה 181

רכב גרירה וחילוץ
מלגזה
רכב בטחון
אוטובוס
רכב כב"א ,רכב חילוץ ורכב להובלת
חומרים מסוכנים שמשקלם הכולל
המותר עד  12,000ק"ג .טיולית,
אמבולנס ואוטובוס זעיר ציבורי
שמשקלם העצמי מעל  3,500ק"ג.

C

תקנה 182

C+E

תקנה 183

כל הרכבים לפי דרגה B
 משקל עד  12,000ק"ג גרור במשקל עד  3,500ק"ג*מופיע נוסח היתר" :רשאי לנהוג בדרגה  C1עד 14,999
ק"ג בישראל" – תקין  +רשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל
עד  4,000ק"ג  +להסיע עד  11נוסעים למעט הנהג.
 משקלו עד ) 3.5או  4טון אם הוציא רשיון לפני (2007  8נוסעים )לא כולל נהג( אלא אם הוציא רשיונו לפני ,2007ואז רשאי להסיע עד  11נוסעים
 משקל עד  12,000ק"ג )או עד  14,999ראה הערה לעיל( היתר גרירה וחילוץכושר נשיאה – ללא הגבלה )נדרש היתר ברשיון(
 משקלו עד  12,000ק"ג )או עד  14,999ראה הערה לעיל( היתר שיירשם ברשיון הנהיגה. הנסיעה ללא מטען ונוסעים ולצורך חנייה בחניון מורשה - - לחניית אוטובוסים. ההיתר לעובד מנהלה בחברה בן  21ומעלה. לצורך בדיקתם כשהם ללא מטען ונוסעים. הנסיעה עד  20ק"מ מהמפעל. -על הרכב יותקן שלט שיואר בזמן תאורה.

כל הרכבים לפי דרגה C1
 רכב במשקל מעל  12,000ק"ג. גרור במשקל עד  3,500ק"ג. - N3רכב מסחרי  /עבודה
 הוציא רשיון לפני  2007רשאי גרור עד  4,000ק"ג.היתר לגרירה וחילוץ
רכב גרירה וחילוץ
רישיון שהוצא לאחר  22/06/2010נדרש היתר ברישיון
מכונה ניידת
הנהיגה
רכב כב"א ,רכב חילוץ ורכב להובלת  -לצורך בדיקתם כשהם ללא מטען ונוסעים.
 הנסיעה עד  20ק"מ מהמפעל.חומרים מסוכנים שמשקלם הכולל
 על הרכב יותקן שלט שיואר בזמן תאורה.המותר מעל  12,000ק"ג.
כל הרכבים לפי דרגה C
 רכב מחובר – פול טריילר רכב מורכב – סמי טריילר בהובלת "ציוד חריג" – בהתאם להיתר מרשות הרישוי. - N3רכב מסחרי  /עבודה
"ציוד חריג" :רכב שמידותיו או משקלו הכולל המותר עולים
על המותר לפי התקנות.
 -גרור ללא הגבלה ובהתאם לרישיון הרכב והיתר גרירה
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כל הרכבים לפי דרגה B
D3
 משקל עד  5,000ק"גתקנה  183ב אוטובוס זעיר פרטי
 רשאי להסיע עד  16נוסעים למעט הנהגכל הרכבים לפי דרגה B
D2
 משקל עד  5,000ק"גתקנה  183א אוטובוס זעיר ציבורי ופרטי
 רשאי להסיע עד  16נוסעים למעט הנהגכל הרכבים לפי דרגה B
 רשאי להסיע עד  10נוסעים למעט הנהג במונית )סעיף 1מונית )כולל זוטובוס(
D1
לפקודה(
תקנה  184רכב סיור ,אוטובוס זעיר ציבורי ופרטי  -משקל עד  5,000ק"ג
 רשאי להסיע עד  16נוסעים למעט הנהגכל הרכבים לפי דרגה D1 + B
D
אוטובוס ,טיולית ,רכב מדברי שמשקל מעל  3,500ק"ג
תקנה 185
טרקטור )למעט טרקטור משא(

1

תקנה 179

גרור עד  10,000ק"ג

מכונה ניידת )למעט מלגזה( ובבימה  -זחלית – )לדוגמא דחפור עם זחל(  -אין צורך בהיתר
 אופנית – לדוגא מחפרון – צריך היתרמתרוממת ניידת
בימה מתרוממת ניידת:
"מתקן הרמה נייד המיועד להרים  -מכונה ניידת חקלאית )לדוגמא קומביין(  -צריך היתר אם
הוצא הרשיון אחרי (22.6.2010
אנשים לעמדת עבודה בגובה".
מלגזה

כושר נשיאה של עד משקל של  20,000ק"ג נדרש היתר

טרקטורון
רכב שטח

היתר ברישיון הנהיגה לנהיגה בטרקטורון
ינוע רק בדרכי עפר
אינו רשאי לנוע בכביש אלא לשם חצייתו או בתחומי מושב או
קיבוץ

טרקטור משא

הערה :מי שמחזיק ברשיון נהיגה ) Cאו  (C1וגם ) D1או  D2או  (D3רשאי להסיע  19נוסעים.
נהג ללא היתר לנהיגת :מכונה ניידת  -לא ייחשב לבלתי מורשה )ס"ס  (7138אלא יירשם ס"ס 6860
נהג ללא היתר לנהיגת :מלגזה ,טרקטורון  -לא ייחשב לבלתי מורשה )ס"ס  (7138אלא יירשם ס"ס 5671
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סוגי החסינויות והטיפול בהם
סיווג החסין

שר
ח"כ
סגן שר
שופט/
דיין קאדי

מעצר
וחיפוש

דו"ח
ב.מ.

דו"ח
הזמנה

הזמנה לעדות
באמצעות

חסיניות /גניזה
באמצעות

אסור

רגיל

רגיל

ק את"ן מחזוי

דו"חות
אין

ת.ד.
אין

רגיל

אסור

רגיל

רגיל

ק את"ן מחוזי

אין

אין

רגיל

אסור

רגיל

פנימי

ק את"ן מחוזי

נציגים דיפלומטיים
ואנשי סגל מנהלי
וטכני בשגרירויות
תעודה לבנה/כחולה

אסור

פנימי

פנימי

ק את"ן מחוזי
באמצעות משרד
החוץ

נציגים קונסולויים
ועובדים קונסולריים
)חסינות תפקודית(
תעודה
כתומה/ירוקה

אסור

פנימי

פנימי

ק את"ן מחוזי
באמצעות משרד
החוץ

קונסול כבוד
תעודה כתומה

מותר

רגיל

רגיל

ישירות

פקידי האו"ם
בכירים
תעודה לבנה

אסור

פנימי

פנימי

ק את"ן מחוזי
באמצעות משרד
החוץ

פקידי האו"ם או
ארב"ל מוכר
תעודה צהובה

אסור

פנימי

פנימי

ק את"ן מחוזי
באמצעות משרד
החוץ
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ק את"ן יועמ"ש
ר מת"ן
מחוזי לממשלה

הערות

חסינות
כוללת בני
משפחה .יש
ק את"ן
חסין
ר מת"ן
להיוועץ עם
מחוזי
חו אינטרפול
דסק נציגויות
זרות
מעצר רק
בעבירות
חמורות .יש
ק את"ן חסינות
ר מת"ן
להיוועץ עם
מחוזי תפקודית
חו אינטרפול
דסק נציגויות
זרות
אם עולה
טענה
לפעולה
במסגרת
התפקיד –
רגיל
אין
אין
בתיאום יש להיוועץ
עם חו
אינטרפול
דסק נציגויות
זרות
חסינות
כוללת בני
משפחה .יש
משרד ק את"ן
להיוועץ עם
חסין
מחוזי
החוץ
חו אינטרפול
דסק נציגויות
זרות
יש להיוועץ
עם חו
משרד ק את"ן חסינות
אינטרפול
מחוזי תפקודית
החוץ
דסק נציגויות
זרות

דו"ח
הזמנה

הזמנה לעדות
באמצעות

רגיל
חיילי
מותר תיאום
UNIFIL, UNDOF
תיאום

פנימי

ישירות

מפקד הכח הרב
לאומי וסגנו M.F.O
תעודה לבנה

אסור

פנימי

סיווג החסין

מעצר
וחיפוש

דו"ח
ב.מ.

חסיניות /גניזה
באמצעות
דו"חות

ת.ד.

ק את"ן
ר מת"ן
מחוזי

ק את"ן מחוזי
באמצעות משרד
החוץ

קצין
קישור
לאו"ם
בצה"ל

אנשי סגל אזרחי
של הכח הרב לאומי
M.F.O
)חסינות תפקודית(

אסור

פנימי

פנימי

ק את"ן מחוזי
באמצעות משרד
החוץ

קצין
קישור
לאו"ם
בצה"ל

ק את"ן
מחוזי

חיילי הכח הרב
לאומי )חסינות
תפקודית(

אסור*

פנימי

פנימי

ק את"ן מחוזי
באמצעות משרד
החוץ

קצין
קישור
לאו"ם
בצה"ל

ק את"ן
מחוזי

אנשי סגל ארה"ב

מותר

פנימי

פנימי

רשויות ארה"ב

רשויות
ארה"ב

ק את"ן
מחוזי

נציגי ארגון הצלב
האדום

מותר

רגיל

רגיל

ישירות

אין

אין

פנימי

החלטה
על
הבאה
לדין

הערות

מונחה עפ"י
הנחיות
היועמ"ש
לממשלה .יש
ר מת"ן
להיוועץ עם
חו אינטרפול
דסק נציגויות
זרות
חסינות
כוללת בני
משפחה .יש
חסין
להיוועץ עם
חו אינטרפול
דסק נציגויות
זרות
יש להיוועץ
עם חו
חסינות
אינטרפול
תפקודית
דסק נציגויות
זרות
*למעט בפני
מעצר
בעבירות
שהינן פשע
אשר בוצעו
שלא בעת
חסין
מילוי תפקיד.
יש להיוועץ
עם חו
אינטרפול
דסק נציגויות
זרות
חסינות
כוללת בני
משפחה .יש
להיוועץ עם
חסין
חו אינטרפול
דסק נציגויות
זרות
רגיל
בכל אירוע יש
להיוועץ עם
חו אינטרפול
דסק נציגויות
זרות

ראשי מדינות
שליחים מיוחדים

טלפון חולית אינטרפול דסק נציגויות זרות 050-6782906 02-5429204 :בכל שעות היממה
לפי נוהל מת"ן (09.2017) 02.231.10
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דף מידע פסולים וסוגי פסילות
פסילה של משרד
הרישוי ,הוצל" פ או
בית הדין הרבני

פסילה של קצין
משטרה

הנהג נפסל העדר
וטוען שאינו יודע על
הפסילה

נהג מודה

החתמה על טופס
נספח א'
ותפיסת ר"נ

הנהג טוען שהפסילה
בוטלה  /הסתיימה /
עוכב ביצועה

פתיחת אירוע

ניתן לאמת טענתו
בשעה שנתפס
נוהג?

הפניית נהג למשרד
הפוסל להסדרת
הנושא

כן
הזמנה לדין עפ"י
מתווה תלת"ן

לא
החתמה על הצהרה
בטופס נספח ב'
ושחרור נהג בנהיגה

הזמנה לדין עפ"י
מתווה תלת"ן

שחרור נהג

פסילה של בית
המשפט

הנהג מודה

הנהג נפסל בהעדר
וטוען שאינו יודע על
הפסילה

הנהג טוען שהפסילה
בוטלה  /הסתיימה /
עוכב ביצועה

החתמה על טופס
נספח א'
ותפיסת ר"נ

מזכירות בית
המשפט פועלת?

הנהג מציג ר"נ תקף שהוצא
לאחר מועד הפסילה או
מסמך המאשר טענתו?

כן

טיפול בנהג עפ"י
מתווה תלת"ן
)ס" ס (2023

כן

לא

החתמה על טופס
נספח א'
ותפיסת ר"נ

החתמה על טופס
נספח א'
ותפיסת ר"נ

עיכוב לבוחנים

הזמנה להמשך
טיפול בוחנים

שחרור נהג

לא

מזכירות בית
המשפט פועלת?
כן

עיכוב לבוחנים
לבדיקה
ותפיסת ר"נ
•
•
•

בכל מקרה יש לצרף לכל תפיסת פסול דוח פעולה
נספח א' :הודעה על תפיסת רישיון של נוהג בפסילה ע"פ מסוף )מ(4124 -
נספח ב' :הצהרה )טופס מנוהל (02.231.18

 18מתוך 100

מבוא

מהדורת דצמבר v9.32.88 - 2019

לא

החתמה על טופס
נספח ב'

שחרור נהג

נהג חדש
"נהג חדש"

מי שניתן לו רשיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רשיון נהיגה שאינו רשיון לנהוג באופנוע,
בטרקטור או מכונה ניידת  -למשך שנתיים מיום קבלת הרשיון.

"נהג חדש צעיר" נהג חדש שטרם מלאו לו  24שנים )רשיון הנהיגה לנהג חדש צעיר נקרא היתר נהיגה(
נהג חדש צעיר חייב בחובת ליווי* כדלקמן:
• השלב הראשון  -ליווי ביום ובלילה למשך שלושת החודשים הראשונים מיום קבלת
הרשיון.
• השלב השני  -ליווי בלילה בלבד למשך שלושת החודשים הבאים )מהחודש הרביעי,
החמישי והשישי כולל( מיום קבלת הרשיון.
לילה = בין  21:00ל 06:00 -למחרת.
חובת הליווי אינה חלה על נהג חדש הנוהג באופנוע ,בטרקטור ,בטרקטור משא ובמכונה
ניידת.
הסעת למעלה משני נוסעים לנהג חדש
נהג חדש שטרם מלאו לו  21שנים לא יסיע ברכב מנועי יותר מ 2-נוסעים אלא אם כן יושב במושב הקדמי לצידו
מלווה*.
*מלווה
אדם שיושב במושב שלצד הנהג הצעיר החדש ושהינו:
 בעל רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב לפחות  5שנים וגילו  24שנים ומעלה ,או הוא בעל רשיון להוראת נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב ,אף אם טרם מלאו לו  24שנים ,או בעל רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב לפחות  3שנים וגילו  30שנים.שלט "נהג חדש"
יש להציג בשמשה האחורית בחלקה התחתון שלט "נהג חדש" ברכב
פרטי וברכב אחוד שמשקלו עד  3.5טון .השלט נועד ליידע נהגים אחרים כי
לפניהם נהג חסר ניסיון ,כדי שיגלו כלפיו זהירות וסבלנות .נהיגה ללא שלט
היא עבירה ,וכך גם נהיגה עם שלט "נהג חדש" למי שאינו כזה.

שים לב :בהיתר הנהיגה מופיע במשבצת בצד השמאלי דרישות הליווי
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פרק א'  -עבירות תוך כדי נהיגה
אות ואיתות
תיאור
אי מתן אות לפני תנועת הרכב
לא אותתת בעת שהתכוננת לנוע עם רכבך הנ"ל,
בניגוד לתקנה )58א() (1לתקנות התעבורה.
פנייה ללא מתן אות שמאלה
נהגת ברכב הנ"ל ולא אותתת בעת שהתכוננת להפנות את רכבך שמאלה,
בניגוד לתקנה )58א() (1לתקנות התעבורה.
פנייה ללא מתן אות ימינה
נהגת ברכב הנ"ל ולא אותתת בעת שהתכוננת להפנות את רכבך ימינה,
בניגוד לתקנה )58א() (1לתקנות התעבורה.
סטיה מנתיב ללא מתן אות
נהגת ברכב הנ"ל ולא אותתת לפני שסטית מנתיב נסיעתך,
בניגוד לתקנה )58א() (2לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
100 5409

ניקוד
0

5410

100

0

5411

100

0

5412

100

0

בלימת פתע
תיאור
בלימת פתע
נהגת ברכב הנ"ל ובלמת אותו פתאום שלא לשם מניעת תאונה ומבלי שהדבר היה
דרוש לבטיחות התנועה,
בניגוד לתקנה  53לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 2583

ניקוד
0

הפרעה לתנועה
תיאור
הפרעה לתנועה  /עיכוב תנועה
גרמת )הפרעה  /עיכוב( לתנועה כשנהגת ברכב הנ"ל בכך ש) ...פרט העובדות(,
בניגוד לתקנה )21ב() (3לתקנות התעבורה.
* ירשם כנגד הנהג בנהיגה בלבד

ס סעיף קנס בש"ח
500 6245

הפרעה לעוברי דרך בעת כניסה למסלול התנועה
הסעת את הרכב הנ"ל ,שעמד בצד הכביש ,והפרעת לעוברי דרך בשעת הכניסה
למסלול התנועה בכך ש) ...פרט העובדות( ,בניגוד לתקנה  66לתקנות התעבורה.
5425
סיכון עוברי דרך בעת כניסה למסלול התנועה
הסעת את הרכב הנ"ל ,שעמד בצד הכביש ,וסיכנת עוברי דרך בעת הכניסה למסלול
התנועה בכך ש) ...פרט העובדות( ,בניגוד לתקנה  66לתקנות התעבורה.
5424

* יש לפרט בדו"ח כיצד בא לידי ביטוי הסיכון שנגרם

כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעה
נהגת ברכב הנ"ל ונכנסת לצומת ,מבלי שהיה ביכולתך לעבור ולהמשיך בנסיעה
ללא הפרעה לתנועה ,בניגוד לתקנה  65לתקנות התעבורה.
קיפוח זכות השימוש בדרך
בהיותך עובר דרך התנהגת באופן אשר קיפח את זכות אדם להשתמש שימוש מלא
בדרך בכך ש) ...פרט את מעשה הנהג( ,בניגוד לתקנה )21ב() (1לתקנות התעבורה.
אי פינוי רכב מהכביש על-ידי מעורב בנ.ב
לא פינית את הכביש לתנועה חופשית ,לאחר שהרכב הנ"ל ,שנהגת בו ,היה מעורב
בתאונה של נזק בלבד ועמידתו במקום עלולה היתה להפריע לתנועה,
בניגוד לתקנה )145ב( לתקנות התעבורה.
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ניקוד
4

250

6

500

6

5426

500

6

3511

500

0

5427

250

0

זכות קדימה
תיאור
אי מתן זכות קדימה להולך רגל העומד על המדרכה
נהגת ברכב הנ"ל ,ובהתקרבך למעבר חציה ,לא נתת זכות קדימה להולך רגל שעמד
על המדרכה בסמוך למעבר החציה וניכר היה שבכוונתו לחצות את הכביש,
בניגוד לתקנה )67א (1לתקנות התעבורה.
אי עצירה לפני מעבר חציה כשרכב אחר עצר
נהגת ברכב הנ"ל ,ובהתקרבך למעבר חציה ,לא עצרת כאשר רכב אחר בנתיב אחר
עצר לפני המעבר חציה ,בניגוד לתקנה )67א (2לתקנות התעבורה.
אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חציה בביטחה
נהגת ברכב הנ"ל ,ובהתקרבך למעבר חציה ,לא איפשרת להולך רגל שחצה במעבר
להשלים את החציה בביטחה ,בניגוד לתקנה )67א( לתקנות התעבורה.
* חובה לפרט איך באה לידי ביטוי ההפרעה להולך הרגל
* בכביש המחולק ע"י שטח הפרדה כל מעבר חציה יחשב מעבר עצמאי ולא ירשם דו"ח כנגד נהג
שחצה את המעבר בזמן שהולך רגל עמד על שטח ההפרדה ולא גילה כוונה לחצותו.

סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חציה
נהגת ברכב הנ"ל ,ובהתקרבך למעבר חציה ,לא איפשרת להולך רגל שחצה במעבר
להשלים את החציה בביטחה ,תוך קרבה מסוכנת של רכבך להולך הרגל,
בניגוד לתקנה )67א( לתקנות התעבורה.
* חובה לפרט איך בא לידי ביטוי הסיכון להולך הרגל

אי מתן זכות קדימה לרכב בעלייה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך תלולה ,שאיננה רחבה במידה מספקת למעבר חופשי של שני
כלי רכב מכיוונים נגדיים ,ולא עצרת את רכבך כדי לתת זכות קדימה לרכב העולה,
כאשר הנסיבות חייבו עצירתך ,בניגוד לתקנה )46ב( לתקנות התעבורה.
אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין בצומת שלא הוצב בו תמרור
נהגת ברכב הנ"ל ,ובהגיעך לצומת ,לא נתת זכות קדימה לכלי רכב שבא מימינך,
בניגוד לתקנה )64א() (1לתקנות התעבורה.
אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה בצומת שלא הוצב בו תמרור
נהגת ברכב הנ"ל ,ובפנייתך שמאלה בצומת לא נתת זכות קדימה לרכב אחר שבא
ממולך והיה קרוב לצומת ,בניגוד לתקנה )64א() (2לתקנות התעבורה.
אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה
נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מדרך עפר לדרך סלולה ,ולא נתת זכות קדימה לרכב
המתקרב בדרך הסלולה ,בניגוד לתקנה )64א() (3לתקנות התעבורה.
אי מתן זכות קדימה לרכב ממול ,כשהנתיב חסום
נהגת ברכב הנ"ל בכביש שנתיב תנועתך בו נחסם ולא נתת זכות קדימה לרכב שבא
ממולך ,בניגוד לתקנה  68לתקנות התעבורה.
אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
נהגת ברכב הנ"ל בדרך בה )עבר  /עמד לעבור( רכב ביטחון ,ולא נתת לו זכות קדימה,
בכך שלא עצרת את רכבך קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית עד שעבר רכב זה,
בניגוד לתקנה )93א() (1לתקנות התעבורה.
הפרעה להולך רגל בעת עליה על המדרכה או על שול הדרך
נהגת ברכב הנ"ל ויצאת )מחצרים  /מדרך גישה לבית  /מתחנת דלק  /מתחנת שירות /
ממקום חנייה לכלי רכב  /ממקום אחר שאינו דרך( ,ובעת שנכנסת לדרך לא האטת
ולא אפשרת להולכי רגל לעבור בבטחה לפני שעלית על )המדרכה  /שול הדרך(,
בניגוד לתקנה )64ב() (1לתקנות התעבורה.
אי מתן זכות קדימה לרכב הנע בכביש ביציאה מחצרים
נהגת ברכב הנ"ל ויצאת )מחצרים  /מדרך גישה לבית  /מתחנת דלק  /מתחנת שירות /
ממקום חנייה לכלי רכב  /ממקום אחר שאינו דרך( ,ובעת שנכנסת לכביש לא האטת
ולא נתת זכות קדימה לכלי רכב שנסעו בכביש ,והמתקרבים באותו כביש,
בניגוד לתקנה )64ב() (2לתקנות התעבורה.
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ס סעיף קנס בש"ח
250 7041

ניקוד
0

7042

250

0

7159

500

8

6458

הזמנה לדין

10

2554

250

0

6188

הזמנה לדין

6

6189

הזמנה לדין

6

6190

הזמנה לדין

6

3514

250

6

5429

250

4

6191

הזמנה לדין

6

6192

הזמנה לדין

6
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כביש
תיאור
נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי
נהגת ברכב הנ"ל בכביש חד-סיטרי ,בכיוון הפוך לכיוון התנועה,
בניגוד לתקנה  37לתקנות התעבורה.

* טרם רישום דו"ח יש לוודא שמוצב תמרור  618בכניסה לרחוב וחובה לציין זאת בנסיבות או שקיים
שטח הפרדה

נהיגה שלא בכיוון החץ
נהגת ברכב הנ"ל בכביש המחולק לנתיבים שבהם סומנו חיצים המובילים לצומת,
)ונכנסת לצומת  /ועברת בצומת  /ויצאת מהצומת( שלא בכיוון החץ שסומן בנתיב ממנו
נכנסת לצומת ,בניגוד לתקנה )36ד( לתקנות התעבורה.
* יש לציין מה היה הסימון ולאיזה כיוון נסיעה .צומת ע"פ תקנה זו לרבות מפגש עם כביש אחר

רכב מנועי  -שימוש בכביש ,שביל או נתיב המיועד לרכב אחר
נהגת ברכב המנועי הנ"ל והשתמשת בכביש או בשביל או בנתיב המיועד והמסומן לסוג
רכב אחר מסוג הרכב שבו נהגת ,בניגוד לתקנה )34א( לתקנות התעבורה.
* יש לציין בנסיבות איזה תמרור ומספרו והיכן מוצב
* בסעיף זה יש להשתמש רק לגבי רכב מנועי חוץ מאופניים חשמליים ,תלת-אופן חשמלי או קורקינט
ממונע

רכב ללא מנוע  -שימוש בכביש ,שביל ,נתיב המיועד לרכב אחר
נהגת ברכב שאינו מנועי הנ"ל והשתמשת בכביש או בשביל או בנתיב המיועד והמסומן
לסוג רכב אחר מסוג הרכב שבו נהגת ,בניגוד לתקנה )34א( לתקנות התעבורה.
* יש לציין בנסיבות תמרור ומספרו והיכן מוצב

נהיגה בנתיב מרכזי בכביש דו-סטרי )שלא לצורך עקיפה או פניה שמאלה(
נהגת ברכב הנ"ל בנתיב מרכזי של כביש דו-סטרי המחולק לשלושה נתיבים שלא לצורך
עקיפת רכב אחר או פניה שמאלה ,בניגוד לתקנה )40ב( לתקנות התעבורה.
כניסה לצומת שלא מהנתיב הימני ביותר ברכב מסחרי או רכב עבודה מעל
 10,000ק"ג
נהגת ברכב הנ"ל ,שמשקלו הכולל המותר עולה על  10,000ק"ג ,בכביש שיש בו שני
נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה ,ונכנסת לצומת ועברת בו שלא מהנתיב הימני
ביותר ,בניגוד לתקנה )36ה( לתקנות התעבורה.
* אלא אם כן הוצב בו תמרור  613המתיר לרכב נסיעה בנתיבים נוספים
שימוש בנתיב שמשמאל לנתיב המרכזי בכביש דו-סטרי בן שלושה נתיבים
נהגת ברכב הנ"ל ועברת לנתיב הנמצא משמאל לנתיב המרכזי ,בכביש דו-סטרי
המחולק לשלושה נתיבים ,בניגוד לתקנה )40ג( לתקנות התעבורה.
* יש לציין מה היה הסימון ולאיזה כיוון נסיעה
נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך
נהגת ברכב הנ"ל ועברת קו הפרדה רצוף או נסעת מצידו השמאלי ,כשאין לצידו
הימני ,בכיוון הנסיעה המותר ,קו קטעים,
בניגוד לתקנה )36ג( לתקנות התעבורה.
נהיגה שלא בכביש)למעט רכב דו גלגלי(
נהגת ברכב הנ"ל ונסעת שלא בכביש במקום בו קיים כביש )כולל נהיגה על שול(,
בניגוד לתקנה )33א( לתקנות התעבורה.
* נסיעה משמאל לקו הפרדה המצוי משמאלו של הכביש תחשב כחציית קו הפרדה האסורה על פי חוק
* נסיעה על שול למעט רכב שנוסע על שול בשל מטענו או שיפוע הדרך וגורם לעיכוב תנועה

נהיגה שלא בכביש )רכב דו גלגלי(
נהגת ברכב הנ"ל ונסעת שלא בכביש במקום בו קיים כביש )כולל נהיגה על שול(,
בניגוד לתקנה )33א( לתקנות התעבורה.

* נסיעה משמאל לקו הפרדה המצוי משמאלו של הכביש תחשב כחציית קו הפרדה האסורה על פי חוק
* אין לבצע אכיפה כנגד רכב דו גלגלי הנוסע בשול הדרך כאשר ישנם בדרך עומסי תנועה .במידה
והתנועה מתנהלת באופן סדיר ,אין הרשאה לרכב דו גלגלי לנסוע בשול הדרך וניתן לדווח
נגדו .במקרה כזה ,יש לציין בנסיבות כי התנועה הייתה סדירה וללא עומסים.
* המקרים בהם מותר לנסוע על שול:
 תלמיד בעת לימוד נהיגה ע"פ הוראות המורה  -תקנה )33ג( נהג שנכנס או יוצא לאתר תשתית הנמצא בצד הדרך אם הוצב בשול תמרור ) 501נת"צ(  -לנהג ברכב מן הסוג שסומן בתמרור רכב שאינו מנועי  /טרקטור  /רכב איטי כאשר גורמים לעיכוב תנועה  -תקנה )38ב( -רוכב אופניים בדרך שאינה עירונית כשהשול פנוי ומיוצב באספלט  -תקנה )129ה(

חציית שטח הפרדה על ידי רכב
נהגת ברכב הנ"ל בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה ועברת על שטח ההפרדה,
בניגוד לתקנה )36ב( לתקנות התעבורה.

 22מתוך 100

פרק א  -עבירות תוך כדי נהיגה
מהדורת דצמבר v9.32.88 - 2019

ס סעיף קנס בש"ח
500 5430

ניקוד
6

6482

500

6

5435

500

0

7237

100

0

5436

250

0

6487

500

4

5438

500

0

5440

500

6

5441

750

6

6680

5952

250

250

0

0

תיאור
עיכוב תנועה ואי ירידה לשול המיוצב
נהגת ברכב הנ"ל ,ובשל )מטען ברכב  /שיפוע הדרך( ,נאלצת לנסוע במהירות נמוכה
שעיכבה כלי רכב הנוסעים מאחוריך ,ולא הימנת לנסוע לשול הדרך ,כאשר השול מיוצב
באספלט ופנוי ,כדי לאפשר לרכב מאחוריך לעקפך,
בניגוד לתקנה )48ג( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 6483

ניקוד
4

מדרכה
תיאור
נהיגה על מדרכה )שלא לשם חצייתה(
נהגת ברכב הנ"ל על המדרכה ,שלא לשם חצייתה כדי להיכנס לחצרים או לצאת מהם,
בניגוד לתקנה )38א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 7175

ניקוד
4

*נגד אופניים )חשמליים או רגילים( יש להשתמש בס"ס 5869

מהירות מעל המותר לפי תמרור
רכב מנועי ,דרך עירונית ,מהירות מותרת  50קמ"ש
)למעט רכב איטי ,טרקטור ומכונה ניידת(
תיאור
מהירות עד  20קמ"ש מעל ,עירוני 50 ,קמ"ש
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית  50קמ"ש במהירות של...
קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מהירות  30-21קמ"ש מעל ,עירוני 50 ,קמ"ש
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית  50קמ"ש במהירות של...
קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מהירות  40-31קמ"ש מעל ,עירוני 50 ,קמ"ש
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית  50קמ"ש במהירות של...
קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מהירות  41קמ"ש ומעלה ,עירוני 50 ,קמ"ש
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית  50קמ"ש במהירות של...
קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
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* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  89קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 90-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

רכב מנועי ,דרך עירונית בה הוצב תמרור  426המציין מהירות מרבית שמעל  50קמ"ש )למעט
רכב איטי ,טרקטור ,מכונה ניידת ,רכב עבודה ,טיולית ורכב מסחרי שמשקלו מעל  12,000ק"ג(
ס סעיף קנס בש"ח
תיאור
250 6541
מהירות עד  20קמ"ש מעל ,עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית המסומנת בתמרור  426במהירות של ...קמ"ש
העולה על מהירות של ...קמ"ש הרשומה בתמרור ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות
התעבורה.
750 6542
מהירות  30-21קמ"ש מעל ,עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית המסומנת בתמרור  426במהירות של ...קמ"ש
העולה על המהירות של ...קמ"ש הרשומה בתמרור ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות
התעבורה.
1500 7074
מהירות  40-31קמ"ש מעל ,עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית המסומנת בתמרור  426במהירות של ...קמ"ש העולה
על המהירות של ...קמ"ש הרשומה בתמרור ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
 7075הזמנה לדין
מהירות  41קמ"ש ומעלה ,עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית המסומנת בתמרור  426במהירות של ...קמ"ש
העולה על המהירות של ...קמ"ש הרשומה בתמרור ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות
התעבורה.
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* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  89קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 90-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.
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רכב מנועי ,דרך שאינה עירונית מהירות מותרת  80קמ"ש
)למעט רכב איטי טרקטור ומכונה ניידת(
תיאור
מהירות עד  25קמ"ש מעל ,לא עירוני 80 ,קמ"ש
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית  80קמ"ש
במהירות של ...קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מהירות  40-26קמ"ש מעל ,לא עירוני 80 ,קמ"ש
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית  80קמ"ש
במהירות של ...קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מהירות  50-41קמ"ש מעל ,לא עירוני 80 ,קמ"ש
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית  80קמ"ש
במהירות של ...קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מהירות  51קמ"ש ומעלה ,לא עירוני 80 ,קמ"ש
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית  80קמ"ש
במהירות של ...קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
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* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  99קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 100-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

מהירות העולה על הרשום בתמרור  426דרך שאינה עירונית
תיאור
מהירות עד  25קמ"ש מעל ,לא עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית המסומנת בתמרור  426במהירות של...
קמ"ש העולה על מהירות של ...קמ"ש הרשומה בתמרור,
בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מהירות  40-26קמ"ש מעל ,לא עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית המסומנת בתמרור  426במהירות של...
קמ"ש העולה על מהירות של ...קמ"ש הרשומה בתמרור,
בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מהירות  50-41קמ"ש מעל ,לא עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית המסומנת בתמרור  426במהירות של...
קמ"ש העולה על מהירות של ...קמ"ש הרשומה בתמרור,
בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מהירות  51קמ"ש ומעלה ,לא עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית המסומנת בתמרור  426במהירות של...
קמ"ש העולה על מהירות של ...קמ"ש הרשומה בתמרור,
בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
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* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  99קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 100-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

רכב מנועי ,דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי )למעט רכב איטי ,טרקטור,
מכונה ניידת ,רכב עבודה ,טיולית ורכב מסחרי שמשקל כולל מעל  12000ק"ג(
ס סעיף
תיאור
6553
מהירות עד  25קמ"ש מעל ,לא עירוני ,שטח הפרדה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי בה מותרת מהירות
מירבית  90קמ"ש במהירות של ...קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
6554
מהירות  40-26קמ"ש מעל ,לא עירוני ,שטח הפרדה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי בה מותרת מהירות
מירבית  90קמ"ש במהירות של ...קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
7072
מהירות  50-41קמ"ש מעל ,לא עירוני ,שטח הפרדה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי בה מותרת מהירות
מירבית  90קמ"ש במהירות של ...קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
7073
מהירות  51קמ"ש ומעלה ,לא עירוני ,שטח הפרדה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי בה מותרת מהירות
מירבית  90קמ"ש במהירות של ...קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  99קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 100-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.
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רכב מנועי ,דרך מהירה ,מהירות העולה על הרשום בתמרור 426
)למעט רכב מסחרי שמשקלו הכולל עלה על  12000ק"ג ולמעט רכב עבודה וטיולית(
ס סעיף
תיאור
6556
מהירות עד  25קמ"ש מעל ,מהירה ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור  426במהירות של ...קמ"ש העולה
על מהירות של ...קמ"ש הרשומה בתמרור ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות
התעבורה.
6557
מהירות  40-26קמ"ש מעל ,מהירה ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור  426במהירות של ...קמ"ש העולה
על מהירות של ...קמ"ש הרשומה בתמרור ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות
התעבורה.
7077
מהירות  50-41קמ"ש מעל ,מהירה ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור  426במהירות של ...קמ"ש העולה
על מהירות של ...קמ"ש הרשומה בתמרור ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות
התעבורה.
7078
מהירות  51קמ"ש ומעלה ,מהירה ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור  426במהירות של ...קמ"ש העולה
על מהירות של ...קמ"ש הרשומה בתמרור ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות
התעבורה.
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* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  99קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 100-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על  12,000ק"ג וברכב עבודה וטיולית
בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי נהיגה במהירות מעל  80קמ"ש
ס סעיף קנס בש"ח
תיאור
250 6578
מסחרי מעל  12טון ,עד  25קמ"ש מעל ,לא עירוני,שטח הפרדה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי במהירות של ...קמ"ש
העולה על מהירות של  80קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו,
בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות המקרה את משקלו הכולל של הרכב

מסחרי מעל  12טון 40-26 ,קמ"ש מעל ,לא עירוני ,שטח הפרדה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי במהירות של ...קמ"ש
העולה על מהירות של  80קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו,
בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מסחרי מעל  12טון 50-41 ,קמ"ש מעל ,לא עירוני ,שטח הפרדה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי במהירות של ...קמ"ש
העולה על מהירות של  80קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו,
בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מסחרי מעל  12טון 51 ,קמ"ש ומעלה ,לא עירוני ,שטח הפרדה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי במהירות של ...קמ"ש
העולה על מהירות של  80קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו,
בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
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* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  99קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 100-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על  12000ק"ג וברכב עבודה וטיולית
בדרך שאינה עירונית בה הוצב תמרור  426נהיגה במהירות מעל  80קמ"ש
ס סעיף
תיאור
6559
מסחרי מעל  12טון ,עד  25קמ"ש מעל ,לא עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית בה הוצב תמרור  426המתיר מהירות
של ...קמ"ש במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות של  80קמ"ש המותרת
לרכבך בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
6560
מסחרי מעל  12טון 40-26 ,קמ"ש מעל ,לא עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית בה הוצב תמרור  426המתיר מהירות
של ...קמ"ש במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות של  80קמ"ש המותרת
לרכבך בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
פרק א  -עבירות תוך כדי נהיגה
מהדורת דצמבר v9.32.88 - 2019
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תיאור
מסחרי מעל  12טון 50-41 ,קמ"ש מעל ,לא עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית בה הוצב תמרור  426המתיר מהירות
של ...קמ"ש במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות של  80קמ"ש המותרת
לרכבך בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מסחרי מעל  12טון 51 ,קמ"ש ומעלה ,לא עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית בה הוצב תמרור  426המתיר מהירות
של ...קמ"ש במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות של  80קמ"ש המותרת
לרכבך בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
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* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  99קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 100-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על  12,000ק"ג וברכב עבודה וטיולית
בדרך מהירה בה הוצב תמרור  426נהיגה במהירות מעל  80קמ"ש
תיאור
מסחרי מעל  12טון ,עד  25קמ"ש מעל ,מהירה ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור  426המתיר מהירות של ...קמ"ש
במהירות של ...קמ"ש ,העולה על מהירות של  80קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו,
בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות המקרה את משקלו הכולל של הרכב.
מסחרי מעל  12טון 40-26 ,קמ"ש מעל ,מהירה ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור  426המתיר מהירות של ...קמ"ש
במהירות של ...קמ"ש ,העולה על מהירות  80קמ"ש המותרת לרכבך ,בדרך זו,
בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מסחרי מעל  12טון 50-41 ,קמ"ש מעל ,מהירה ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור  426המתיר מהירות של ...קמ"ש
במהירות של ...קמ"ש ,העולה על מהירות  80קמ"ש המותרת לרכבך ,בדרך זו,
בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מסחרי מעל  12טון 51 ,קמ"ש ומעלה ,מהירה ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור  426המתיר מהירות של ...קמ"ש
במהירות של ...קמ"ש ,העולה על מהירות של  80קמ"ש המותרת לרכבך ,בדרך זו,
בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
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* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  99קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 100-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על  12,000ק"ג וברכב עבודה וטיולית
בדרך עירונית בה הוצב תמרור  426נהיגה במהירות מעל  50קמ"ש
תיאור
מסחרי מעל  12טון ,עד  20קמ"ש מעל ,עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה הוצב תמרור  426המתיר מהירות של...
קמ"ש במהירות של ...קמ"ש ,העולה על מהירות של  50קמ"ש המותרת לרכבך
בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מסחרי מעל  12טון 30-21 ,קמ"ש מעל ,עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה הוצב תמרור  426המתיר מהירות של...
קמ"ש במהירות של ...קמ"ש ,העולה על מהירות של  50קמ"ש המותרת לרכבך
בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות המקרה את משקלו הכולל של הרכב.
מסחרי מעל  12טון 40-31 ,קמ"ש מעל ,עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה הוצב תמרור  426המתיר מהירות של...
קמ"ש במהירות של ...קמ"ש ,העולה על מהירות של  50קמ"ש המותרת לרכבך
בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות המקרה את משקלו הכולל של הרכב.
מסחרי מעל  12טון 41 ,קמ"ש ומעלה ,עירוני ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה הוצב תמרור  426המתיר מהירות של...
קמ"ש במהירות של ...קמ"ש ,העולה על מהירות של  50קמ"ש המותרת לרכבך
בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  89קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 90-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.
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מהירות מעל המותר לרכב מוגבל במהירות
"רכב איטי"  -רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על  40קמ"ש על ידי רשות הרישוי
ברשיונו של הרכב או בתקנות אלה;
רכב איטי ,טרקטור ומכונה ניידת ,דרך עירונית
תיאור
רכב איטי ,עד  20קמ"ש מעל ,עירוני
נהגת ברכב הנ"ל במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות  40קמ"ש המותרת לרכב
הנ"ל ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
7015
רכב איטי 30-21 ,קמ"ש מעל ,עירוני
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית במהירות של ...קמ"ש ,העולה על מהירות  40קמ"ש
המותרת לרכב הנ"ל ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
7087
רכב איטי 40-31 ,קמ"ש מעל ,עירוני
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית במהירות של ...קמ"ש ,העולה על מהירות  40קמ"ש
המותרת לרכב הנ"ל ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
7088
רכב איטי 41 ,קמ"ש ומעלה ,עירוני
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות  40קמ"ש
המותרת לרכב הנ"ל ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
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* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  89קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 90-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

רכב איטי ,טרקטור ומכונה ניידת ,דרך שאינה עירונית
תיאור
רכב איטי ,עד  25קמ"ש מעל ,לא עירוני
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות 40
קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
רכב איטי 40-26 ,קמ"ש מעל ,לא עירוני
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית במהירות של ...קמ"ש ,העולה על מהירות 40
קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
רכב איטי 50-41 ,קמ"ש מעל ,לא עירוני
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית במהירות של ...קמ"ש ,העולה על מהירות 40
קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
רכב איטי 51 ,קמ"ש ומעלה ,לא עירוני
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות 40
קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
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* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  99קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 100-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

רכב מנועי ,דרך מהירה שלא הוצב בה תמרור ) 426למעט אוטובוס שאינו אוטובוס
זעיר,רכב עבודה ,טיולית ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עלה על  12000ק"ג(
ס סעיף
תיאור
6649
מהירות עד  25קמ"ש מעל ,מהירה ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה מותרת מהירות מירבית של  110קמ"ש במהירות
של ...קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
6650
מהירות  40-26קמ"ש מעל ,מהירה ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה מותרת מהירות מירבית של  110קמ"ש במהירות
של ...קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
7091
מהירות  50-41קמ"ש מעל ,מהירה ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה מותרת מהירות מירבית של  110קמ"ש במהירות
של ...קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
7092
מהירות מ 51-קמ"ש ומעלה ,מהירה ,תמרור 426
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה מותרת מהירות מירבית של  110קמ"ש במהירות
של ...קמ"ש ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
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* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  99קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 100-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.
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דרך מהירה ,אוטובוס )למעט אוטובוס זעיר(
תיאור
אוטובוס ,עד  25קמ"ש מעל ,דרך מהירה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות של 100
קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו בניגוד ,לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
אוטובוס 40-26 ,קמ"ש מעל ,דרך מהירה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של...קמ"ש העולה על מהירות של 100
קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
אוטובוס 50-41 ,קמ"ש מעל ,דרך מהירה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של...קמ"ש העולה על מהירות של 100
קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
אוטובוס 51 ,קמ"ש מעלה ,דרך מהירה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות של 100
קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
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* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  99קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 100-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

דרך מהירה בה לא הוצב תמרור  ,426רכב מסחרי שמשקלו הכולל
המותר עלה על  12,000ק"ג ,רכב עבודה וטיולית
תיאור
מסחרי מעל  12טון ,עד  25קמ"ש מעל ,דרך מהירה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות של 80
קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מסחרי מעל  12טון 40-26 ,קמ"ש מעל ,דרך מהירה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות של 80
קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מסחרי מעל  12טון 50-41 ,קמ"ש מעל ,דרך מהירה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות של 80
קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.
מסחרי מעל  12טון 51 ,קמ"ש ומעלה ,דרך מהירה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של ...קמ"ש העולה על מהירות של 80
קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו ,בניגוד לתקנה )54א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 6655

ניקוד
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הזמנה לדין
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* עד  59קמ"ש מעל המותר  -הזמנה רגילה
* מ 60-עד  99קמ"ש מעל המותר  -תלת"ן
* מ 100-קמ"ש ומעלה  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

שליטה ברכב וזהירות
תיאור
חוסר שליטה ברכב
נהגת ברכב הנ"ל במצב השולל ממך את השליטה ברכב בכך ש) ...פרט את התנהגות
הנהג( ,בניגוד לתקנה  (4)26לתקנות התעבורה.
2429
נהיגה בחוסר זהירות
נהגת ברכב הנ"ל בלא זהירות בכך ש) ...פרט את התנהגות הנהג(,
בניגוד לתקנה )21ג( לתקנות התעבורה.
7137
נהיגה בקלות ראש
נהגת ברכב הנ"ל בקלות ראש בכך ש) ...פרט את התנהגות הנהג(,
בניגוד לסעיף  (2)62לפקודת התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 2494הזמנה לדין
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הזמנה לדין
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ראות
תיאור
נהיגת רכב כאשר הראות מן השמשות מוגבלת
נהגת ברכב הנ"ל ,בו הוגבלה יכולתך לראות את הדרך והתנועה בה מן השמשה
)הקדמית של הרכב  /האחורית של הרכב  /שלצד הנהג  /שלצד הנוסע במושב
הקדמי( ,בניגוד לתקנה )27ד( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 5453

ניקוד
0

* הערה  -אין לערוך דוח על הגבלת ראות בשמשה האחורית במקרה של רכב שבו מותקנות מראות
תשקיף.

מפגש מסילת ברזל
תיאור
אי עצירה לפני המסילה בהינתן אות אזהרה
נהגת ברכב הנ"ל )ולא עצרת לפני מסילת הברזל  /והמשכת בנסיעה לאחר שעצרת(,
כשניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת )בדגל  /בעדשה אדומה מהבהבת(,
בניגוד לסעיף )65א() (1לפקודת התעבורה ותקנה )56א() (3לתקנות התעבורה.
7160
אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע
נהגת ברכב הנ"ל )ולא עצרת לפני מסילת הברזל  /והמשכת בנסיעה לאחר שעצרת(,
כשהמחסום שלפני המפגש )חוסם את הדרך או חלק ממנה  /נע לקראת חסימת /
פתיחת הדרך(,
בניגוד לסעיף )65א() (2לפקודת התעבורה ותקנה )56א() (4לתקנות התעבורה.
6687
אי עצירה לפני המפגש בהתקרב רכבת
נהגת ברכב הנ"ל )ולא עצרת לפני מסילת הברזל  /והמשכת בנסיעה לאחר שעצרת(,
כשרכבת מתקרבת )נראית  /נשמעת  /משמיעה אות אזהרה( ,בניגוד לסעיף )65א()(3
לפקודת התעבורה ותקנה )56א() (1לתקנות התעבורה.
6371
אי עצירה לפני המפגש ,כשלידו תמרור "עצור"
נהגת ברכב הנ"ל ולא עצרת לפני מפגש מסילת ברזל שלפניו הוצב תמרור 302
המורה על עצירה ,בניגוד לתקנה )56א() (2לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 6685הזמנה לדין

כניסה למפגש )מסילת ברזל( כשאין אפשרות להמשיך בנסיעה
נהגת ברכב הנ"ל ונכנסת למפגש מסילת ברזל בלי שהיה ביכולתך לעבור ולהמשיך
בנסיעה ללא הפרעה ,בניגוד לתקנה  65לתקנות התעבורה.
7152
אי מילוי הוראות בעת עצירה במפגש-אוטובוס
נהגת באוטובוס הנ"ל ובעת שעצרת לפני מפגש מסילת ברזל לפי תמרור  ,302לא
פתחת את הדלת הקדמית ,בניגוד לתקנה )56ב() (2לתקנות התעבורה.
חציית מסילת ברזל ע"י אוטובוס או רכב המסיע או מיועד להסיע  11נוסעים 7153
ויותר כשהדרך למפגש אינה סלולה
נהגת )באוטובוס  /רכב( )המסיע  /מיועד להסיע(  11נוסעים ויותר הנ"ל וחצית
מסילת ברזל בלא שהדרך אל המפגש היתה סלולה אספלט או בטון במרחק של 20
מטר לפחות מן הפס הקרוב אליך ,בניגוד לתקנה  57לתקנות התעבורה.
6212
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הזמנה לדין

10

הזמנה לדין

8

הזמנה לדין
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נסיעה אחורנית
תיאור
נסיעה אחורנית תוך סיכון עוברי דרך
נהגת ברכב הנ"ל והסעת אותו אחורנית ללא צורך תוך סיכון עוברי דרך שהיו
במקום ,בניגוד לתקנה  (1)45לתקנות התעבורה.
נסיעה אחורנית ללא צורך
נהגת ברכב הנ"ל והסעת אותו אחורנית ללא צורך,
בניגוד לתקנה  45לתקנות התעבורה.
הטרדה  /הפרעה לעוברי דרך בנסיעה אחורנית
נהגת ברכב הנ"ל ,והסעת אותו אחורנית ללא צורך וגרמת בכך )להטרדה  /הפרעה(
לעוברי דרך ,בניגוד לתקנה  (2)45לתקנות התעבורה.
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ס סעיף קנס בש"ח
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נהיגה שלא בימין הדרך
תיאור
נהיגה שלא בימין הקיצוני של כביש חד-סיטרי ושל כביש דו-סיטרי
נהגת ברכב הנ"ל שלא בצידו הימני הקיצוני של הכביש,
בניגוד לתקנה  35לתקנות התעבורה.
3538
אי שמירה על הימין בדרך צרה
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאיננה רחבה במידה מספקת למעבר חופשי של שני כלי רכב
מכיוונים נגדיים ולא הימנת ככל האפשר לשפת הכביש,
בניגוד לתקנה )46א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 5457
250

ניקוד
6
6

עקיפות
תיאור
עקיפה מימין
נהגת ברכב הנ"ל ועקפת מצד ימין רכב אחר הנע בכביש,
בניגוד לתקנה )47א( לתקנות התעבורה.
עקיפה כשהדרך לא פנויה
נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר כשהדרך לא הייתה פנויה במרחק מספיק כדי
לאפשר ביצוע עקיפה בבטחה ,ובכך גרמת לסיכון נסיעתו של רכב אחר,
בניגוד לתקנה )47ד( לתקנות התעבורה.
* בנסיבות מיוחדות כגון :העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על  12טון ,או
שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

עקיפה בראות לקויה או כששדה הראייה חסום או מוגבל
נהגת ברכב הנ"ל ועקפת או ניסית לעקוף או סטית שמאלה או ימינה כדי לעקוף
רכב או בעל-חיים ,כאשר הראות לקויה או שדה הראייה חסום או מוגבל,
בניגוד לתקנה )47ה() (1לתקנות התעבורה.
* בנסיבות מיוחדות כגון :העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על  12טון ,או
שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

ס סעיף קנס בש"ח
250 2555
2556

2557

נסיון לעקיפה  /סטיה לעקיפה  /עקיפה אחרי תמרור מפגש מסילת ברזל
)תמרור (132
נהגת ברכב הנ"ל )ועקפת  /וניסית לעקוף  /וסטית כדי לעקוף רכב אחר( בהמצאך
אחרי תמרור  132ולפני מפגש מסילת ברזל,
בניגוד לתקנה )47ה() (2לתקנות התעבורה.
6201
עקיפה לפני מעבר חציה
נהגת ברכב הנ"ל )ועקפת רכב  /וניסית לעקוף רכב  /וסטית עם רכבך שמאלה כדי
לעקוף רכב  /וסטית עם רכבך ימינה כדי לעקוף רכב( ,בהתקרבך אל מעבר חציה
להולכי רגל המסומן )על פני הכביש  /על-ידי תמרור המציין תן זכות קדימה להולכי
הרגל החוצים( ,בניגוד לתקנה )47ה() (3לתקנות התעבורה.
6153
עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף
נהגת ברכב הנ"ל ועקפת או ניסית לעקוף או הסטת רכבך כדי לעקוף רכב אחר תוך
חציית קו הפרדה רצוף שלא נמצא לצידו הימני קו קטעים,
בניגוד לתקנה )47ה() (5לתקנות התעבורה.
* בנסיבות מיוחדות כגון :העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על  12טון ,או
שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף
נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר תוך חציית קו הפרדה רצוף שלא נמצא לצידו
הימני קו קטעים ובאופן מסוכן בכך ש,...
בניגוד לתקנה )47ה() (5לתקנות התעבורה.
* יש לפרט מהי המסוכנות המיוחדת במקרה זה ספציפי
* אם נלווית לעבירה זו עבירה על תקנה )47ד( ,יש לרשום עפ"י ס"ס 6406
* בנסיבות מיוחדות כגון :העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על  12טון ,או
שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

עקיפה בדרך לא פנויה תוך חציית קו הפרדה רצוף
נהגת ברכב הנ"ל ובצעת עקיפה בדרך לא פנויה ,תוך חציית קו הפרדה רצוף כשלא
היה בסמוך לו בצידו הימני קו קטעים,
בניגוד לתקנה )47ד( ו)47-ה() (5לתקנות התעבורה.
* יירשם כאשר מתקיימים סמלי עבירה  2556ו 6153-במצטבר.
* בנסיבות מיוחדות כגון :העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על  12טון ,או
שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים  -העברה לבוחנים  -פ.ל.
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תיאור
עקיפת רכב עוקף
נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב עוקף בכביש דו-סיטרי כשאין בכיוון נסיעתך למעלה
משני נתיבים ,בניגוד לתקנה )47ח( לתקנות התעבורה.
* הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על אוטובוס )למעט אוטובוס זעיר( ועל רכב מסחרי או על רכב
עבודה שמשקלם הכולל עולה על  3,500ק"ג  -רכב כאמור לא יעקוף רכב עוקף אחר בכל דרך ,ראה
ס"ס 6199

עקיפת רכב עוקף ע"י אוטובוס ,רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלם מעל
 3,500ק"ג
נהגת ברכב הנ"ל שמשקלו הכולל המותר עולה על  3,500ק"ג ועקפת רכב עוקף,
בניגוד לתקנה )47ח( לתקנות התעבורה.
* האיסור איננו חל על אוטובוס זעיר

עקיפה  /סטיה לעקיפה בצומת
נהגת ברכב הנ"ל )ועקפת  /וסטית עם רכבך כדי לעקוף רכב( ,בעוברך בתוך צומת,
בניגוד לתקנה )47ה() (4לתקנות התעבורה.
* לא תהווה עבירה:
 (1עקיפה שמבוצעת בכביש שיש בו  2נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה.
 (2עקיפת בעלי חיים ,רכב דו גלגלי ,רכב הנגרר ע"י בהמה ובלבד שמולאו הוראות החוק לגבי
עקיפות.

אי השלמת עקיפה לפני צומת
נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב כשלא השלמת את העקיפה לפני הגיעך לצומת,
בניגוד לתקנה )47ה() (4לתקנות התעבורה.

* לא תהווה עבירה :
 (1עקיפה שמבוצעת בכביש שיש בו  2נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה.
 (2עקיפת בעלי חיים ,רכב דו גלגלי ,רכב הנגרר ע"י בהמה ובלבד שמולאו הוראות החוק לגבי
עקיפות.

עקיפת רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל
נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר אשר עצר לפני מפגש מסילת ברזל לשם מילוי
הוראות חלק ב של תקנות התעבורה ,בניגוד לתקנה )47ז( לתקנות התעבורה.
עקיפת רכב שנעצר לפני צומת
נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר אשר עצר לפני צומת לשם מילוי הוראות חלק ב
של תקנות התעבורה ,בניגוד לתקנה )47ז( לתקנות התעבורה.
עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חציה
נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר אשר עצר לפני מעבר חציה לשם מילוי הוראות
חלק ב של תקנות התעבורה ,בניגוד לתקנה )47ז( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
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פניות/סטיות
נתיב :חלק מרוחבו של הכביש ,בין שמסומן ובין שלא מסומן ,המספיק לתנועת טור אחד של כלי רכב )למעט רכב דו-גלגלי(

תיאור
פנייה או סטייה בחוסר זהירות
נהגת ברכב הנ"ל וגרמת לסיכון או להפרעה בכך שסטית מקו נסיעתך או פנית
שמאלה או ימינה בתחילת נסיעה או תוך כדי נסיעה,
בניגוד לתקנה  41לתקנות התעבורה.
פנייה שמאלה מכביש חד-סיטרי
נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלה מכביש חד-סיטרי ,שלא מן הצד השמאלי של
הכביש ,בניגוד לתקנה )43א() (1לתקנות התעבורה.
פנייה שמאלה מכביש דו-סיטרי )עם נתיב אחד(
נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלה מכביש דו-סיטרי כשלא נמצאת קרוב ככל האפשר
לאמצע הכביש ,בניגוד לתקנה )43א() (2לתקנות התעבורה .
פנייה שמאלה לכביש חד-סיטרי
נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלה לכביש חד-סיטרי שלא לנתיב השמאלי ביותר בכיוון
הנסיעה ,בניגוד לתקנה )43ב() (1לתקנות התעבורה.
פנייה שמאלה לכביש דו-סיטרי )עם נתיב אחד(
נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלה לכביש דו-סיטרי ,שלא בקשת רחבה לנתיב הימני
של הכביש ,בניגוד לתקנה )43ב() (2לתקנות התעבורה.
פנייה שמאלה לכביש דו-סיטרי עם  2נתיבים או יותר
נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלה לכביש דו-סיטרי עם  2נתיבים או יותר שלא לנתיב
השמאלי שבכיוון הנסיעה ,בניגוד לתקנה )43ב() (3לתקנה התעבורה.
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תיאור
פנייה ימינה שלא בקשת חדה
נהגת ברכב הנ"ל ופנית ימינה ,כשלא היית סמוך לשפה הימנית של הכביש,
בניגוד לתקנה  42לתקנות התעבורה.
פניית פרסה תוך הפרעה לתנועה
נהגת ברכב הנ"ל ופנית פניית פרסה ובכך גרמת הפרעה לתנועה,
בניגוד לתקנה )44א( לתקנות התעבורה.
פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך )נסיבות מחמירות(
נהגת ברכב הנ"ל ופנית פניית פרסה ובכך סיכנת עוברי דרך,
בניגוד לתקנה )44א( לתקנות התעבורה.
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* דוח זה יירשם בנסיבות בהן פניית הפרסה גרמה לסטייה או בלימת פתע של רכב אחר וסיכון עוברי
דרך.

פנית פרסה בקרבת עקומה  /פסגה תלולה  /במקום שהרכב לא נראה לעיני 6252
נוהג רכב אחר המתקרב
נהגת ברכב הנ"ל ופנית פניית פרסה )בקרבת עקומה  /פסגה תלולה  /במקום שהרכב
לא נראה לעיני נוהג רכב אחר המתקרב( ,בניגוד לתקנה )44א( לתקנות התעבורה.
5439
סטייה מנתיב הנסיעה תוך הפרעה לתנועה
נהגת ברכב הנ"ל וסטית מנתיב הנסיעה ,דבר שגרם להפרעה תנועה,
בניגוד לתקנה )40א( לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות את מהות ההפרעה מעצם הסטייה

סטייה מנתיב הנסיעה תוך סיכון התנועה
נהגת ברכב הנ"ל וסטית מנתיב הנסיעה דבר שגרם לסיכון התנועה,
בניגוד לתקנה )40א( לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות את מהות הסיכון מעצם הסטייה

אי סטייה לימין בשעה שהרכב נעקף
נהגת ברכב הנ"ל ולא סטית עם רכבך עד כמה שאפשר לשפת הכביש ,בעת שנעקפת
על-ידי רכב אחר ,כדי לאפשר לרכב העוקף לעקוף בביטחה,
בניגוד לתקנה )48א( לתקנות התעבורה.
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נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול
חשוב:
אם לא מבוצעת במקום פסילת ר.נ .והשבתת רכב ,אין לאפשר לנהג להמשיך בנהיגה כל עוד הינו שיכור!
לכן ,בהתאם להנחיות ,בטופס אישור בדבר נטילת רשיון נהיגה וזימון נהג/ת לקצין משטרה )טופס ט (3390-יש
להוסיף מתחת לסעיף 1ג את :לאור הממצאים ,הנהיגה אסורה עליך כל עוד הינך שיכור.
• נהג רכב ציבורי  -רכב המשמש ,או המיועד לשמש ,להסעת נוסעים בשכר
• נהג ברכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלם עולה על 3,500ק"ג
 oרכב מסחרי :רכב המשמש ,או המיועד לשמש ,להובלת משא ,בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של
בעל הרכב
 oרכב עבודה :רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע ,או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה ,ואינו מיועד
להובלת משא או להסעת נוסעים;
ניקוד
ס סעיף קנס בש"ח
תיאור
10
 6254הזמנה לדין
נהיגת רכב בשיכרות )בדיקת דם(  -העברה לבוחנים  -פ.ל.
נהגת ברכב הנ"ל או הנעת את הרכב הנ"ל בדרך או במקום ציבורי בהיותך שיכור,
בכך שבמאה מיליליטר דם נמצא בדמך ריכוז של ....מיליגרם אלכוהול העולה על
הריכוז של  50מיליגרם שנקבע בתקנות ,בניגוד לסעיפים 64 ,(3)62ב)א() (3וסעיף
39א לפקודת התעבורה ,ותקנה 169א) (2לתקנות התעבורה.
* שוטר אינו רשאי לרשום דוח לעבירה זו  -הסמכות היא לבוחן בלבד

נהיגת רכב בשיכרות )בדיקת דם(  -אוכלוסיה מיוחדת*  -העברה לבוחנים  -פ.ל.
נהגת ברכב הנ"ל או הנעת את הרכב הנ"ל בדרך או במקום ציבורי בהיותך שיכור,
בכך שבמאה מיליליטר דם נמצא בדמך ריכוז של ....מיליגרם אלכוהול העולה על
הריכוז של  10מיליגרם שנקבע לגביך בפקודה ,בניגוד לסעיפים 64 ,(3)62ב)א()3א(
וסעיף 39א לפקודת התעבורה.
* אוכלוסיה מיוחדת :נהג חדש  /נהג ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם עולה על  3,500ק"ג /
נהג רכב ציבורי  /נהג שטרם מלאו לו  24שנים
* שוטר אינו רשאי לרשום דוח לעבירה זו  -הסמכות היא לבוחן בלבד

נהיגת רכב בשיכרות )אויר נשוף(
נהגת ברכב הנ"ל או הנעת את הרכב הנ"ל בדרך או במקום ציבורי בהיותך שיכור,
בכך שבדגימת אויר נשוף שלך נמצא כי ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף
הינו ....מיקרוגרם ,העולה על הריכוז של  240מיקרוגרם שנקבע בתקנות ,בניגוד
לסעיפים 64 ,(3)62ב)א() (3וסעיף 39א לפקודת התעבורה ,ותקנה 169א) (1לתקנות
התעבורה.
* תלתן במקרה של  720-999מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף
* פ.ל .במקרה של  1000מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף ומעלה או פעם שלישית ללא קשר לכמות

נהיגת רכב בשיכרות )אויר נשוף(  -אוכלוסיה מיוחדת*
נהגת ברכב הנ"ל או הנעת את הרכב הנ"ל בדרך או במקום ציבורי בהיותך שיכור,
בכך שבדגימת אויר נשוף שלך נמצא כי ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף
הינו ....מיקרוגרם ,העולה על הריכוז של  50מיקרוגרם שנקבע בפקודה לגביך,
בניגוד לסעיפים 64 ,(3)62ב)א()3א( וסעיף 39א לפקודת התעבורה.
* אוכלוסיה מיוחדת :נהג חדש  /נהג ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם עולה על  3,500ק"ג /
נהג רכב ציבורי  /נהג שטרם מלאו לו  24שנים
* תלתן במקרה של  360-499מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף ובתנאי שמלאו לו  18שנים; נהג שטרם
מלאו לו  18שנה  -העברה לבוחנים  -פ.ל
* פ.ל .במקרה של  500מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף ומעלה או פעם שניה ללא קשר לכמות

סירוב להיבדק בדיקת נשיפה )"ינשוף"(
נהגת ברכב הנ"ל בהיותך שיכור ,בכך שסירבת לתת דגימת אויר נשוף לפי דרישת
שוטר ,בניגוד לסעיפים 64 ,(3)62ב)א64 ,(1ד)א( וסעיף 39א לפקודת התעבורה.

* אוכלוסיה רגילה :אירוע שכרות ראשון בלבד  -תלת"ן; אירוע שני ואילך  -העברה לבוחנים  -פ.ל.
* אוכלוסיה מיוחדת :העברה לבוחנים  -פ.ל.

סירוב לבדיקת שתן לאיתור סמים או אלכוהול
נהגת ברכב הנ"ל בהיותך שיכור ,בכך שסירבת לתת דגימת שתן לפי דרישת שוטר,
בניגוד לסעיפים 64 ,(3)62ב)ב(64 ,ד)א(39 ,א לפקודת התעבורה.

* אוכלוסיה רגילה :אירוע שכרות ראשון בלבד  -תלת"ן; אירוע שני ואילך  -העברה לבוחנים  -פ.ל.
* אוכלוסיה מיוחדת :העברה לבוחנים  -פ.ל.

סירוב לבדיקת דם לאיתור אלכוהול
נהגת ברכב הנ"ל בהיותך שיכור ,בכך שסירבת לתת דגימת דם לפי דרישת שוטר,
בניגוד לסעיפים 64 ,(3)62ב)ב(64 ,ד)א(39 ,א לפקודת התעבורה.
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* אוכלוסיה רגילה :אירוע שכרות ראשון בלבד  -תלת"ן; אירוע שני ואילך  -העברה לבוחנים  -פ.ל.
* אוכלוסיה מיוחדת :העברה לבוחנים  -פ.ל.
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רמזור
תיאור
נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך בכך שלא
עצרת את רכבך לפני קו העצירה או לפני מעבר החציה או סמוך לרמזור הקרוב או
נכנסת לצומת  -בניגוד לאור האדום ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
נהיגה כשברמזור אור אדום )לא בצומת(
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך בכך שלא
עצרת את רכבך לפני קו העצירה או לפני מעבר החציה או סמוך לרמזור הקרוב -
והמשכת בנסיעה בניגוד לאור האדום ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור )תמרורי  201עד  208ברמזור(
נהגת ברכב הנ"ל ולא נסעת בכיוון הנסיעה המותר על ידי הרמזור,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
*יש להתיחס בנסיבות המקרה לתמרור הוריה שמעל הרמזור

נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת )נסיבות מחמירות-הפרעה לעובר דרך(
נהגת ברכב הנ"ל ,ולא צייתת לאור האדום ,שדלק ברמזור בכוון נסיעתך ,בכך שלא
עצרת את רכבך לפני קו העצירה או לפני מעבר החציה או סמוך לרמזור הקרוב או
נכנסת לצומת בניגוד לאור האדום תוך גרימת הפרעה או סיכון לעובר דרך אחר,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת )נסיבות מחמירות-הימצאות רכב אחר(
נהגת ברכב הנ"ל ,ולא צייתת לאור האדום ,שדלק ברמזור בכוון נסיעתך ,בכך שלא
עצרת את רכבך לפני קו העצירה או לפני מעבר החציה או סמוך לרמזור הקרוב או
נכנסת לצומת בניגוד לאור האדום ,בשעה שבצומת היה רכב אחר ,שהגיע מכוון
אחר ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת )נסיבות מחמירות אחרות(*
נהגת ברכב הנ"ל ,ולא צייתת לאור האדום ,שדלק ברמזור בכוון נסיעתך ,בכך שלא
עצרת את רכבך לפני קו העצירה או לפני מעבר החציה או סמוך לרמזור הקרוב או
נכנסת לצומת בניגוד לאור האדום ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
* דו"ח זה ירשם במקרה שלנהג הרשעה קודמת בעבירת אור אדום ב 3-השנים שקדמו לעבירה .אסור
לציין את קיום העבירה הקודמת בדו"ח עצמו ולא בנסיבות המיוחדות.

נהיגה שברמזור אות אופקי ) 708בצומת(
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאות האופקי שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך ,בכך שלא
עצרת את רכבך לפני קו העצירה או לפני מעבר חציה או סמוך לרמזור הקרוב או
נכנסת לצומת בניגוד לאות האופקי ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
נהיגה שברמזור אות אופקי ) 708לא בצומת(
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאות האופקי שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך ,בכך שלא
עצרת את רכבך לפני קו העצירה או לפני מעבר חציה או סמוך לרמזור הקרוב,
והמשכת בנסיעה בניגוד לאות האופקי ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
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תמרורים
תיאור
אי ציות לתמרור 201
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 201המוצב במקום ,בכך שלא נסעת ישר או
ימינה לפי הוראות התמרור ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 202
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  202המוצב במקום ,בכך שלא נסעת שמאלה
או ישר לפי הוראות התמרור ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 203
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  203המוצב במקום ,בכך שלא נסעת ישר לפי
הוראות התמרור ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 204
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  204המוצב במקום ,בכך שלא נסעת ימינה לפי
הוראות התמרור ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 205
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  205המוצב במקום ,בכך שלא נסעת שמאלה
לפי הוראות התמרור ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 206
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  206המוצב במקום ,בכך שלא נסעת ימינה
אחרי התמרור ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 207
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  207המוצב במקום ,בכך שלא נסעת שמאלה
אחרי התמרור ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 208
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  208המוצב במקום ,בכך שלא נסעת ימינה או
שמאלה לפי הוראות התמרור ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 214
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  214המוצב במקום ,בכך שלא עברת את
המקום המסומן בתמרור מצידו הימני ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 215
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  215המוצב במקום ,בכך שלא עברת את
המקום המסומן בתמרור מצידו השמאלי ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור ) 216איסור כניסה להולכי רגל,אופניים,רכב איטי(
לא צייתת לתמרור  ,216בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 218
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  218המוצב בדרך לפניך ,בכך שנכנסת לדרך
הנ"ל בעת שרכבך אינו מורשה ו/או אינו מסוגל לנוע במהירות שצוינה בתמרור
שאינה פחותה מ ...קמ"ש ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 219
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  219בכך שנכנסת עם הרכב הנ"ל שאינו רכב
מנועי לדרך בה מוצב התמרור ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור  301בצומת
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  301המוצב בדרך לפניך ,בכך שלא נתת זכות
קדימה לרכב אחר הנכנס לצומת או להתמזגות הכבישים ,מכביש אחר ,או הבא אל
הצומת או להתמזגות הכבישים ,בניגוד לתקנה )64ג( ו)22-א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור  301לא בצומת ,אי מתן זכות קדימה
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  301המוצב במקום ,בכך שלא נתת זכות קדימה
לתנועה בדרך החוצה ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור  302בצומת )עצור ומתן זכות קדימה(
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  302המוצב בדרך בכיוון נסיעתך ,בכך שלא
עצרת את רכבך לפני הכנסך לצומת ולא נתת זכות קדימה לכלי הרכב הבא או הנכנס
אל הצומת ,בניגוד לתקנה )64ד( ו)22-א( לתקנות התעבורה.
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תיאור
אי ציות לתמרור  302בצומת )מתן זכות קדימה(
נהגת ברכב הנ"ל ,ולא צייתת לתמרור  302המוצב בכיוון נסיעתך ,בכך שאף שעצרת
את רכבך ,לא נתת זכות קדימה לכלי רכב הבא או הנכנס אל הצומת,
בניגוד לתקנה )64ד( ו)22-א( לתקנות התעבורה.
6626
אי ציות לתמרור  302בצומת )עצור(
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  302המוצב בדרך בכיוון נסיעתך ,בכך שלא
עצרת את רכבך )לפני קו העצירה  /במקום בו ניתן לראות את התנועה בדרך החוצה(,
בניגוד לתקנה )22א( ו)64-ד( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 4609הזמנה לדין

* תמרור "עצור" מחייב לעצור במקום בו יוכל הנהג לראות את התנועה
בדרך החוצה ,ואם סומן קו עצירה – לפני קו העצירה.

אי ציות לתמרור  302בצומת-אי מתן זכות קדימה )כשלא ידוע אם עצר או לא( 6627
נהגת ברכב הנ"ל ,ולא צייתת לתמרור  302המוצב בדרך בכיוון נסיעתך ,בכך שלא נתת
זכות קדימה לתנועה החוצה ,בניגוד לתקנה )22א( ו)64-ד( לתקנות התעבורה.
6628
אי ציות לתמרור ) 302עצור( לא בצומת
נהגת ברכב הנ"ל ,ולא צייתת לתמרור  302המוצב במקום ,בכך שלא עצרת את רכבך
לפני הכנסך לדרך החוצה ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנה התעבורה.
6629
אי ציות לתמרור  302לא בצומת אי מתן זכות קדימה
נהגת ברכב הנ"ל ,ולא צייתת לתמרור  302המוצב במקום ,בכך שאף שעצרת את
רכבך לא נתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה ,בניגוד לתקנה )22א( לת"ת.
* פסילה רק במקרה של עבירה בהתמזגות דרכים

אי ציות לתמרור  302לא בצומת ,אי עצירה ואי מתן זכות קדימה
נהגת ברכב הנ"ל ,ולא צייתת לתמרור  302המוצב במקום ,בכך שלא עצרת כדין ולא
נתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
* פסילה רק במקרה של עבירה בהתמזגות דרכים

אי ציות לתמרור  302לא בצומת ,אי מתן זכות קדימה )לא ידוע אם עצר(
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  302המוצב במקום ,בכך שלא נתת זכות קדימה
לתנועה בדרך החוצה ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
* פסילה רק במקרה של עבירה בהתמזגות דרכים

אי ציות לתמרור  303נהיגה בניגוד לכיוון
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  303המוצב במקום ,בכך שלא עברת את
המקום המסומן מצדו הימני ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 303
נהגת ברכב הנ"ל ובהתקרבך למעגל תנועה שלפניו מוצב תמרור  303לא נתת זכות
קדימה לרכב הנמצא בתוך מעגל התנועה,
בניגוד לתקנה )64ז( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 307
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  307המוצב במקום ,בכך שלא נתת זכות
קדימה בדרך צרה לרכב שהיה קרוב ונסע מהכיוון הנגדי,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 401
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  401המוצב במקום ,בכך שנכנסת לדרך שלא
בהתאם להוראות התמרור הנ"ל ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 402
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  402המוצב במקום ,בכך שנכנסת לדרך שלא
בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 405
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  405המוצב במקום ,בכך שנכנסת לדרך שלא
בהתאם להוראות התמרור הנ"ל ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 406
נהגת ברכב מנועי מסחרי ולא צייתת לתמרור  406המוצב במקום ,בכך שנכנסת
לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל ומשקלו הכולל של רכבך עלה על הרשום בתמרור,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 407
נהגת ברכב הנ"ל והובלת בו חומר מסוכן ונכנסת לדרך,
בניגוד לתמרור  407המוצב במקום ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 408
נהגת ברכב מנועי ולא צייתת לתמרור  408המוצב במקום ,בכך שנכנסת לדרך שלא
בהתאם להוראות התמרור הנ"ל ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
* אסורה הכניסה לרכב מנועי למעט רכב דו-גלגלי.
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תיאור
אי ציות לתמרור 409
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  409המוצב במקום ,בכך שנכנסת לדרך שלא
בהתאם להוראות התמרור הנ"ל ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 411
לא צייתת לתמרור  411בכך שנכנסת עם בעל חיים לדרך בה מוצב התמרור,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 414
)בהיותך נוהג ברכב עבודה  /בהיותך נוהג בטרקטור  /בהיותך משתמש בבעל חיים /
בהיותך רוכב אופניים  /כהולך רגל(  -לא צייתת לתמרור  414המוצב במקום בכך
שנכנסת לדרך בה הוצב התמרור הנ"ל בניגוד להוראות התמרור הנ"ל
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 415
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  415המוצב במקום ,בכך שנכנסת לדרך בה
מוצב התמרור הנ"ל ומשקלו הכולל של רכבך עלה על הרשום בתמרור,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 416
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  416המוצב במקום ,בכך שנכנסת לדרך בה
מוצב התמרור הנ"ל וגובה רכבך עלה על הרשום בתמרור,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 417
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  417המוצב במקום ,בכך שנכנסת לדרך בה
מוצב התמרור הנ"ל ורוחב רכבך עלה על הרשום בתמרור,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור ) 418למעט אוטובוס(
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  418המוצב במקום ,בכך שנכנסת לדרך בה
מוצב התמרור הנ"ל ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 420
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  420המוצב במקום ,בכך שעקפת רכב מנועי
אחר הנע על יותר משני גלגלים ,שנסע בכיוון נסיעתך ,שלא בהתאם להוראות
התמרור הנ"ל ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 422
נהגת ברכב הנ"ל שמשקלו הכולל עולה על  4טון ולא צייתת לתמרור  422המוצב
במקום ,בכך שעקפת רכב מנועי אחר הנע על יותר משני גלגלים ,שנסע בכיוון
נסיעתך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
* למעט אוטובוס ואוטובוס זעיר
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אי ציות לתמרור 428
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  428המוצב במקום בכך שפנית ימינה או אם
מוצב מעל הרמזור פנית ימינה או פנית פרסה ימינה ,שלא בהתאם להוראות
התמרור הנ"ל ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
7142
אי ציות לתמרור 429
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  429המוצב במקום בכך שפנית שמאלה או אם
מוצב מעל הרמזור פנית שמאלה או פנית פרסה שמאלה ,שלא בהתאם להוראות
התמרור הנ"ל ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
7144
אי ציות לתמרור ) 430פניית פרסה(
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  430המוצב במקום ,בכך שפנית פניית פרסה
ימינה שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
7145
אי ציות לתמרור ) 431פניית פרסה(
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  431המוצב במקום ,בכך שפנית פניית פרסה
שמאלה שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
7143
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תיאור
אי ציות לתמרור 501
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  501המוצב במקום ,בכך שנכנסת לדרך בה
מותרת הנסיעה לכלי רכב האמורים בתמרור,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.

* הוצב התמרור מעל הנתיב או שול ,יחול תמרור  501רק על הנתיב או השול שמתחתיו ,בהתאמה.
* נכה שברשותו תו נכה התואם במראהו את תמרור  437או אדם המתלווה לנכה ונוהג עבורו ,רשאים
לנהוג את רכבם בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית )נת"צ( .אין לאכוף כנגד נכים ו/או מלוויהם
שברשותם תו נכה כאמור בגין נסיעה בנת"צ ואין לאכוף כנגד רכב סיור.
* לרוכב אופניים מותרת הנסיעה בנתיב זה

אי ציות לתמרור 503
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  503שסומן על פני הכביש ,בכך שנכנסת לדרך
בה מותרת הנסיעה לכלי רכב האמורים בתמרור,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.

* הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור  501או רכב הפונה בצומת הקרוב ,על פי סימון
 813או  .926לא הוצב תמרור  501הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בלבד.
* נכה שברשותו תו נכה התואם במראהו את תמרור  437או אדם המתלווה לנכה ונוהג עבורו ,רשאים
לנהוג את רכבם בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית )נת"צ( .אין לאכוף כנגד נכים ו/או מלוויהם
שברשותם תו נכה כאמור בגין נסיעה בנת"צ ואין לאכוף כנגד רכב סיור.
* לרוכב אופניים מותרת הנסיעה בנתיב זה

אי ציות לתמרור  723או 723פ )איסור נסיעה בנתיב(
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  723או 723פ בכך שנכנסת עם הרכב הנ"ל
לנתיב שמעליו מוצב תמרור זה ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 807
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  807המסמן את שפת הכביש במקום ,בכך
שעברת לצידו הימני של הקו ללא הצדקה כדין,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 815
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור  815שמסומן על פני הכביש ,בכך שעברת על
השטח המסומן ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.

פניית פרסה לשמאל אסורה:
• בנתיב בו מוצב תמרור או סימון
האוסר פניית פרסה
או
• קיים תמרור או סימון המחייב נסיעה
בכיוון מסויים בלבד ,שאיננו פנייה
שמאלה או פניית פרסה
)אם מוצב אחד מהתמרורים הבאים ,202
,215 ,213 ,212 ,210 ,208 ,207 ,205
מותר לבצע פרסה שמאלה(
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נהג חדש ללא מלווה
ס סעיף קנס בש"ח
תיאור
נהג חדש צעיר הנוהג בכל רכב מנועי למעט אופנוע ,טרקטור ומכונה ניידת 6744 ,הזמנה לדין
בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו היתר הנהיגה ,ללא מלווה
במושב לצידו
בהיותך נהג חדש צעיר ,בשלושה חודשים הראשונים מיום קבלת היתר הנהיגה,
נהגת ברכב הנ"ל ולא ישב במושב הקדמי שלצידך מלווה כהגדרתו בפקודת
התעבורה,
בניגוד לסעיף 12א)1ד() (1לפקודת התעבורה.
* יש לציין בנסיבות המקרה את התקופה שבה חלה לגבי הנוהג החדש הצעיר חובת המלווה הרשומה
בהיתר הנהיגה

נהג חדש צעיר הנוהג בכל רכב מנועי למעט אופנוע ,טרקטור ומכונה ניידת6745 ,
בשלושת החודשים האחרונים בשעות הלילה )מ 21:00-עד (06:00-מיום
שניתן לו היתר הנהיגה ,ללא מלווה במושב לצידו
בהיותך נהג חדש צעיר ,בשלושה חודשים האחרונים מיום קבלת היתר הנהיגה,
נהגת ברכב הנ"ל בשעות הלילה ולא ישב במושב הקדמי שלצידך מלווה כהגדרתו
בפקודת התעבורה,
בניגוד לסעיף 12א)1ד() (2לפקודת התעבורה.
* יש לציין בנסיבות המקרה את התקופה שבה חלה לגבי הנוהג החדש הצעיר חובת המלווה הרשומה
בהיתר הנהיגה

נהג חדש צעיר שטרם מלאו לו  21שנים שהסיע יותר משני נוסעים ללא
מלווה כדין
בהיותך נהג חדש צעיר ,שטרם מלאו לך  21שנים הסעת ברכב הנ"ל___ נוסעים,
ובמושב הקדמי שלצידך לא ישב מלווה כהגדרתו בפקודת התעבורה,
בניגוד לסעיף 12א 2לפקודת התעבורה.
* יש לציין את פרטי הנוסעים ברכב ,כולל ת.ז .וגיל

נהג חדש ללא תוית או עם תוית שאינה נראית לנהג שמאחוריו
בהיותך נהג חדש ,כאמור בסעיף 12א לפקודת התעבורה ,נהגת ברכב פרטי או
מסחרי אחוד עד  3,500ק"ג הנ"ל ,כשעל השמשה האחורית של הרכב לא הוצמדה
תוית "נהג חדש" או הוצמדה תוית "נהג חדש" אולם היא לא נראית לנהג מאחוריך,
בניגוד לתקנה 9א)א( לתקנות התעבורה.

7161
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הזמנה לדין

הזמנה לדין

250
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פרק ב'  -אורות ,אביזרים ,לוחיות
זיהוי ,טכוגרף ושעות נהיגה
אורות ופנסים
תיאור
מערכת האורות בלתי תקינה
נהגת ברכב הנ"ל ,כשמערכת האורות שבו )אינה מותקנת  /אינה פועלת כהלכה(,
בניגוד לתקנה  96לתקנות התעבורה.
פנס חזית אינו מאיר
נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה כשפנס חזית שלו אינו מאיר,
בניגוד לתקנה )97א( לתקנות התעבורה.
פנס אחורי אינו מאיר
נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה ,כשהפנס האחורי שלו אינו מאיר,
בניגוד לתקנה )97א( לתקנות התעבורה.
צבע האורות בפנסי החזית אינו שווה
נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה ,כשצבע האורות בפנסי החזית שלו אינו שווה ,בניגוד
לתקנה  335לתקנות התעבורה.
"אורות חורף" דרך עירונית ) 1בנובמבר עד  31במרץ(
נהגת ברכב הנ"ל שהינו )מונית  /אוטובוס  /רכב מנועי מסחרי( שמשקלו הכולל
המותר עולה על  14,999ק"ג ,בדרך עירונית ,בלא שפנסי החזית ופנסים אחוריים
מאירים ,בניגוד לתקנה )97ג( לתקנות התעבורה.
"אורות חורף" ) 1בנובמבר עד  31במרץ( דרך שאינה עירונית )למעט אופנוע(
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית ,בלא שפנסי החזית ופנסים אחוריים
מאירים ,בניגוד לתקנה )97ג( לתקנות התעבורה.
נהיגה ללא אורות – אופנוע
נהגת באופנוע הנ"ל בדרך כשלא מאירים בו פנסי החזית או הפנסים המיועדים
בלעדית לנסיעה ביום ,בניגוד לתקנה )97ב( לתקנות התעבורה.
פנס הרכב הצידי של האופנוע אינו מאיר
נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה ,כשפנס הרכב הצידי שלו אינו מאיר,
בניגוד לתקנה  103לתקנות התעבורה.
מכונה ניידת או נגררת ,ללא אורות
)הסעת מכונה ניידת  /גררת מכונה נגררת( ,בזמן תאורה ,מבלי שהיה קבוע לה
מאחור ,מצד שמאל ,מחזירור בצבע אדום או פנס המפיץ אור אדום והנראה לעין
ממרחק של  150מטר ,בניגוד לתקנה  105לתקנות התעבורה.
פנס הבלימה אינו תקין
נהגת ברכב הנ"ל ,כשפנס בלימה שלו אינו תקין,
בניגוד לתקנה )351א( לתקנות התעבורה.
לוחית הזיהוי האחורית אינה מוארת
נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה ,כשלוחית הזיהוי האחורית שלו אינה מוארת ,בניגוד
לתקנה )97א( לתקנות התעבורה.
שימוש בפנסי ערפל
נהגת ברכב הנ"ל והפעלת פנסי ערפל ,כשלא היה ערפל ולא ירד גשם שוטף או שלג,
בניגוד לתקנה )107ד( לתקנות התעבורה.
אי עמעום אור גבוה בנסיעה לקראת רכב
נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה ,ולא עמעמת את האור הגבוה כשנסעת לקראת רכב
אחר )באותה דרך  /בדרך סמוכה( ,בניגוד לתקנה )99א() (1לתקנות התעבורה.
אי עמעום אור גבוה בנסיעה אחרי רכב
נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה ,ולא עמעמת את האור הגבוה כשנסעת מאחורי רכב
ואלומת אור הגבוה של רכבך האירה את חלקו האחורי של הרכב הנוסע לפניך,
בניגוד לתקנה )99א() (3לתקנות התעבורה.
שימוש באור גבוה ,בדרך עירונית מוארת
נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה ,בדרך עירונית מוארת כראוי ,כשבפנסי החזית דולק
אור גבוה ,בניגוד לתקנה  98לתקנות התעבורה.
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ניקוד
4

תיאור
שימוש בפנס לנסיעה אחורית ללא צורך
השתמשת בפנס לנסיעה אחורית של הרכב הנ"ל ,שלא בעת נסיעה אחורנית,
בניגוד לתקנה )107ה( לתקנות התעבורה.
התקנת פנס נוסף
התקנת ברכב הנ"ל פנס נוסף או מתקן מפיץ אור נוסף על הפנסים והאורות ,מבלי
שקיבלת היתר לכך מרשות הרישוי ,בניגוד לתקנה )350א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 5537
6181

250

ניקוד
0
0

* הכוונה לפנסים המותקנים מחוץ לרכב ,כולל תאורה צבעונית בגחון הרכב .בתוך הרכב מותר
להתקין פנסים נוספים ובלבד שהתאורה בהם לא תפריע לנהג.

אביזרים והשימוש בהם
תיאור
מגב/ים לא תקין /ים
נהגת ברכב הנ"ל ,שהינו בעל שימשה קדמית ללא מגב תקין,
בניגוד לתקנה )357א( לתקנות התעבורה.
* המגבים צריכים להבטיח ניקוי השמשה בכל עת להבטחת שדה ראיה.

אי הצבת משולש אזהרה מאחורי רכב עומד
נהגת ברכב הנ"ל ,שנעצר על פני הדרך מחמת קלקול ,ולא הצבת מאחוריו משולש
אזהרה ,בניגוד לתקנה )70א( לתקנות התעבורה.
משולש האזהרה לא נראה ממרחק של  100מטר לפחות
נהגת ברכב הנ"ל ,שנעצר על פני הדרך מחמת קלקול ,והצבת משולש אזהרה
מאחוריו ,מבלי שהוא נראה לנוהג ברכב הבא מאחוריו ,ממרחק  100מטר לפחות,
בניגוד לתקנה )70א( לתקנות התעבורה.
הפעלת צופר זמן ממושך מן הדרוש
נהגת ברכב הנ"ל והשתמשת בצופר זמן ממושך מן הדרוש לפי הנסיבות,
בניגוד לתקנה )63א( לתקנות התעבורה.
הפעלת צופר בדרך עירונית
נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית והפעלת צופר שלא לשם מניעת סכנה קרובה ,בניגוד
לתקנה )63ג( לתקנות התעבורה.
הפעלת סירנה/אור מהבהב ללא היתר
נהגת ברכב הנ"ל והפעלת )סירנה  /אור מהבהב( ללא היתר רשות הרישוי,
בניגוד לתקנה )62א( לתקנות התעבורה.
הפצת אור מהבהב צבעוני מבלי שהדבר דרוש
נהגת ברכב הנ"ל והפצת אור מהבהב צבעוני )מבלי שהדבר היה דרוש למילוי
התפקיד שהוטל עליך  /שלא בשעת מילוי תפקיד המוטל עליך  /שלא בעת גרירה
וחילוץ בפועל( ,בניגוד לתקנה )62ג( לתקנות התעבורה.
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לוחיות זיהוי
תיאור
אי התקנת שתי לוחיות זיהוי
נהגת ברכב הנ"ל ,הרשום בישראל ,כשאין הוא נושא עליו לוחיות זיהוי,
בניגוד לתקנה )165ב( לתקנות התעבורה.
אי התקנת לוחית קדמית  /אחורית
נהגת ברכב הנ"ל הרשום בישראל ,כשאין הוא נושא עליו לוחית זיהוי )קדמית /
אחורית( ,בניגוד לתקנה )165ב( לתקנות התעבורה.
אי התקנת לוחית זיהוי בגרור
נהגת ברכב הנ"ל ,כשמחובר אליו גרור ,מבלי שהגרור נשא עליו לוחית זיהוי,
בניגוד לתקנה )165ב( לתקנות התעבורה.
העדר מספר רישום על גרור של רכב זר
נהגת ברכב הנ"ל ,הרשום בארץ מוצאו ואינו רשום לפי הפקודה ,וגררת גרור ,מבלי
שהגרור נשא עליו את מספר הרישום של הרכב ,כפי שנקבע בארץ מוצאו,
בניגוד לתקנה  (2) 570לתקנות התעבורה.
שינוי  /טשטוש  /השחתה של לוחית הזיהוי של הרכב
נהגת ברכב הנ"ל )ושינית  /וטשטשת  /והשחתת( בכל צורה שהיא את לוחית הזיהוי
)הקדמית  /האחורית( ,בניגוד לתקנה )303ב( לתקנות התעבורה.
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תיאור
העדר מספר רישום על גרור של רכב זר
נהגת ברכב הנ"ל ,הרשום בארץ מוצאו ואינו רשום לפי הפקודה ,וגררת גרור ,מבלי
שהגרור נשא עליו את מספר הרישום של הרכב ,כפי שנקבע בארץ מוצאו,
בניגוד לתקנה  (2) 570לתקנות התעבורה.
לוחית הזיהוי אינה תקינה  -רכב  4גלגלים ומעלה
נהגת ברכב הנ"ל כשאחת מלוחיות הזיהוי או יותר )אינה תקינה  /אינה נקיה  /לא
הותקנה כראוי( ,ולכן לא ניתן להבחין ברשום על גביה ממרחק של  40מטר לפחות,
בניגוד לתקנה )165א() (1לתקנות התעבורה.
* יש לפרט בנסיבות איזו לוחית אינה תקינה ומדוע לא ניתן להבחין ברשום בה
מהמרחק הנדרש

לוחית הזיהוי אינה תקינה  -רכב דו או תלת גלגלי
נהגת ברכב הנ"ל כשלוחית הזיהוי האחורית )אינה תקינה  /אינה נקיה  /לא
הותקנה כראוי( ,ולכן לא ניתן להבחין ברשום על גביה ממרחק של  20מטר לפחות,
בניגוד לתקנה )165א() (2לתקנות התעבורה.
* יש לפרט בנסיבות איזו לוחית אינה תקינה ומדוע לא ניתן להבחין ברשום בה
מהמרחק הנדרש

לוחית הזיהוי אינה לפי התקן
נהגת ברכב הנ"ל כשלוחית הזיהוי הקדמית או האחורית או שתיהן אינן לפי התקן,
בניגוד לתקנה )300ב( לתקנות התעבורה.
* לתשומת לב :בתיקון שנערך לאחרונה בת"י  ,5327מותר לכל אופנוע בכל נפח מנוע שהוא
לשאת לוחית "קטנה" בגודל :אורך הלוחית  175 -מ"מ ,גובה הלוחית  165 -מ"מ  +אור לבן
מכוון להארת הלוחית בלבד ,גובה הספרה40 :מ"מ ,עובי הספרה6 :מ"מ

זיוף סימן המשמש לזיהוי רכב
זייפת או שינית במרמה כל סימן המשמש לזיהוי רכב או כל רשיון שניתן עפ"י
פקודת התעבורה או השתמשת בהם או השאלת לאחר או הנחת לאחר להשתמש
בהם ,בניגוד לסעיף  (9)62לפקודת התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 0918

6262

7129

7032

7196

500

500

500

הזמנה לדין

ניקוד
0

0

0

0

0

טכוגרף
תיאור
נהיגת רכב החייב בטכוגרף ללא דיסקה רזרבית
נהגת ברכב הנ"ל ,ולא נמצאה ברשותך )דיסקה נוספת  /אגד דיסקות נוסף אחד
לפחות( ,מהסוג המתאים לטכוגרף שברכב,
בניגוד לתקנה 364ד)ב() (3לתקנות התעבורה.

* כלי הרכב החייבים בטכוגרף הם ]רכב משאבת בטון פטור מחובת טכוגרף[:
אוטובוס )כולל ללימוד נהיגה( :אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמינית;
אוטובוס אחר שמשקלו הכולל מעל  8000ק"ג וטיולית ,ששנת ייצורם  1990ואילך.
רכב מסחרי )כולל ללימוד נהיגה( :רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל  16,000ק"ג ומעלה,
ששנת ייצורם  1989ואילך; רכב מסחרי המיועד להוביל חומ"ס שמשקלו הכולל עולה על  8,000ק"ג
וששנת ייצורו עד  ;1990רכב מסחרי אחר שמשקלו הכולל מ 8,000-ק"ג ועד  15,999ק"ג ששנת
ייצורו  1990ואילך.

ס סעיף קנס בש"ח
750 6469

העדר תעודה תקפה של מכייל טכוגרף מוסמך
נהגת ברכב הנ"ל ולא היתה ברשותך תעודה תקפה של מכייל טכוגרף מוסמך,
המתייחסת לטכוגרף שברכב ,בניגוד לתקנה 364ד)ב() (4לתקנות התעבורה.
6471
העדר מגופות תקינות ושלמות במקומן בטכוגרף
נהגת ברכב הנ"ל והמגופות שבטכוגרף לא היו שלמות או תקינות או מקוריות או לא
היו מותקנות במקומן ,בניגוד לתקנה 364ד)ב() (5לתקנות התעבורה.
* עבירה זו תאכף רק ע"י בוחן או סייר בוחן

6470

אי ציון שם נהג ומועד תחילת עבודה על דיסקת הטכוגרף
נהגת ברכב הנ"ל מבלי שצויין בדיסקת הטכוגרף שם נהג או מועד תחילת עבודה או
קריאת מספר הרכב או קריאת מד המרחק בתחילת הנסיעה או בסיומה מונה
הקילומטרים ,בניגוד לתקנה 364ד)ב() (2לתקנות התעבורה.
6425
העדר טכוגרף תקין ברכב
נהגת ברכב הנ"ל החייב טכוגרף מבלי שהותקן בו טכוגרף תקין הפועל כהלכה,
בניגוד לתקנה 364ד)ב() (1לתקנות התעבורה.
6473

* עבירה זו תאכף רק ע"י בוחן או סייר בוחן

העדר דיסקת טכוגרף – אוטובוס בקו שרות המפורט בתוספת השמינית
נהגת ברכב הנ"ל ,הפועל בקו שרות המפורט בתוספת השמינית לתקנות התעבורה
ולא נמצא בו )דיסקה  /אגד דיסקות( המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב,
בניגוד לתקנה 364ד)ב() (2לתקנות התעבורה.
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ניקוד
8
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8

750

8

750

8

750

8

750

8

תיאור
העדר דיסקת טכוגרף – אוטובוס אחר שמשקלו הכולל עולה על  8000ק"ג
ייצורו משנת  1990ואילך
נהגת ברכב הנ"ל ,שמשקלו הכולל המותר ...ק"ג ושנת ייצורו ,...ולא נמצא בו
)דיסקה  /אגד דיסקות( המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב,
בניגוד לתקנה 364ד)ב() (2לתקנות התעבורה.
6525
העדר דיסקת טכוגרף – רכב מסחרי ועבודה )משקלו  16,000ק"ג ושנת
ייצורו משנת  1989ואילך(
נהגת ברכב הנ"ל שמשקלו הכולל המותר ...ק"ג ושנת ייצורו ,...ולא נמצא בו
)דיסקה  /אגד דיסקות( המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב,
בניגוד לתקנה 364ד)ב() (2לתקנות התעבורה.
העדר דיסקת טכוגרף – רכב המיועד להוביל חומ"ס שמשקלו הכולל המותר 6526
עולה על  8000ק"ג ושנת ייצורו עד 1990
נהגת ברכב הנ"ל ,שמשקלו הכולל המותר ...ק"ג ,ושנת ייצורו ,...ולא נמצא בו
)דיסקה  /אגד דיסקות( המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב,
בניגוד לתקנה 364ד)ב() (2לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
750 6524

* יש לציין בנוסח האישום משקל הרכב הכולל ושנת ייצורו .

העדר דיסקת טכוגרף – רכב מסחרי שמשקלו הכולל מ 8000-ק"ג עד
 15,999ק"ג ושנת ייצורו  1990ואילך
נהגת ברכב הנ"ל ,שמשקלו הכולל המותר ...ק"ג ושנת ייצורו ,...ולא נמצאה בו
)דסקה  /אגד דסקיות( המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב,
בניגוד לתקנות 364ד)ב() (2לתקנות התעבורה.
דיסקה לא נקיה או לא תקינה
נהגת ברכב הנ"ל  ,ששנת ייצורו ___ ,ומשקלו הכולל המותר ___ כאשר הדיסקה
במכשיר הטכוגרף לא הייתה נקיה או תקינה ,בניגוד לתקנה 364ד)ב() (6לת"ת.
אי החלפת דיסקה יומית
נהגת ברכב הנ"ל  ,ששנת ייצורו ______ ,ומשקלו הכולל המותר________ ,ולא
החלפת את הדיסקה היומית בתוך  24שעות למן הכנסתה למכשיר,
בניגוד לתקנה 364ד)ב)(2)(1א( לתקנות התעבורה.
אי החלפת אגד דיסקות
נהגת ברכב הנ"ל ,ששנת ייצורו __________ ,ומשקלו הכולל המותר _______,
ולא החלפת את אגד הדיסקות בתוך שבוע ימים למן הכנסתו למכשיר,
בניגוד לתקנה 364ד)ב)(2)(1ב( לתקנות התעבורה.
אי שמירת דיסקות יומיות ברכב
נהגת ברכב הנ"ל החייב טכוגרף ולא שמרת ברכב את כל הדיסקות היומיות
המציגות את תנועות הרכב ב 24-השעות שקדמו למועד הכנסתה של הדיסקה
שבשימוש ,בניגוד לתקנה 364ד)ב)(3)(1ב( לתקנות התעבורה.

ניקוד
8

750

8

750

8

6527

750

8

6669

750

8

6846

הזמנה לדין

0

6847

הזמנה לדין

0

7243

הזמנה לדין

0

עבירות לגבי שעות נהיגה
לאכיפה באמצעות דיסקת הטכוגרף העבירות מתייחסות לרכב ציבורי  /אוטובוס פרטי  /רכב מסחרי שמשקלו
הכולל המותר עולה על  6,000ק"ג  /רכב מנועי המסיע  /מיועד להסיע על פי רשיון או היתר  11נוסעים ויותר.
אין בהוראות אלה להחליף את תקנה 364ד שקובעת מי חייב בטכוגרף.
תיאור
נהיגה יותר מ 12-שעות
)נהגת ברכב הנ"ל  /הרשית לאחר לנהוג ברכב הנ"ל( יותר מ 12-שעות בכל תקופה
של  24שעות ,בניגוד לתקנה )168א() (2לתקנות התעבורה.
6489
אי עריכת הפסקה נסיעות )במשך  4שעות(
נהגת ברכב הנ"ל במשך תקופת נהיגה של יותר מ 4-שעות רצופות ולא הפסקת
נהיגתך לחצי שעה לפחות ,בניגוד לתקנה )168א() (3לתקנות התעבורה.
6490
אי עריכת הפסקה בין נסיעות )אחרי  8וחצי שעות רצופות(
נהגת ברכב הנ"ל ולא הפסקת נהיגתך לשעה אחת לפחות אחרי נהיגה במשך שמונה
וחצי שעות רצופות ,בניגוד לתקנה )168א() (4לתקנות התעבורה.
6491
נהיגה יותר מ 68-שעות בתקופה של  7ימים)טכוגרף שבועי(
)נהגת ברכב הנ"ל  /הרשית לאחר לנהוג ברכב הנ"ל( יותר מ 68-שעות בכל תקופה
של  7ימים ,בניגוד לתקנה )168א() (2לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 6488הזמנה לדין
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פרק ג'  -גרירות ומטענים
גרירה על ידי סוג רכב החייב בהיתר
תיאור
גרירת רכב מנועי ברכב פרטי או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר
פחות מ 2,200-ק"ג או במונית ללא היתר
נהגת ברכב פרטי או מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות מ 2,200-ק"ג או במונית
ללא ההיתר הנ"ל ,וגררת רכב מנועי ללא היתר מרשות הרישוי ,בניגוד לתקנה )91ג(
לתקנות התעבורה.
גרור  /נתמך שאחד מגלגליו אינו במגע מספיק עם פני הדרך
נהגת ברכב הנ"ל וגררת )גרור  /נתמך( כשלא היה מגע מספיק בין אחד מגלגליו לבין
פני הדרך ,בניגוד לתקנה )92ב( לתקנות התעבורה.
גרירת רכב ע"י מכונה ניידת
נהגת במכונה הניידת הנ"ל וגררת רכב שאינו ציוד לביצוע העבודה שהמכונה
הניידת ,על פי קביעת יצרנה ,מיועדת לבצע,
בניגוד לתקנה )91ה( לתקנות התעבורה.
גרירת רכב שלא באמצעות מוט חיבור
נהגת ברכב הנ"ל ,וגררת רכב מנועי אחר ,מבלי שהיה מחובר במוט חיבור מתאים,
בניגוד לתקנה )90א( לתקנות התעבורה.
גרירת רכב שלא בביטחה
נהגת ברכב הנ"ל ,וגררת רכב מנועי אחר ,מבלי שהדבר נעשה בביטחה,
בניגוד לתקנה )90ו( לתקנות התעבורה.
גררת גרור  /נתמך והפרת תנאי הגרירה
נהגת ברכב הנ"ל ,וגררת )גרור  /נתמך( ולא מילאת אחר תנאי הגרירה שנקבעו על-
ידי רשות הרישוי ברשיון הרכב של )הגרור  /הנתמך(,
בניגוד לתקנה )91ב( לתקנות התעבורה.

* כאשר יש סתירה בין תנאי הגרירה של הגרור לבין תנאי הגרירה של הגורר  -יגברו תנאי הגרירה של
הגורר )תקנה )91ב(

נהיגת רכב הנושא סימון אחר שנשיאתו לא הותרה
נהגת ברכב הנ"ל ונשאת על )הרכב  /הגרור( סימון שנשיאתו לא הותרה בתקנות
התעבורה ,בניגוד לתקנה  305לתקנות התעבורה.
העדר סימון "נגרר" בחלק האחורי
נהגת ברכב הנ"ל וגררת רכב מנועי אחר ,כשהרכב הנגרר לא סומן מאחור במילה
"נגרר" ,בניגוד לתקנה )90ב( לתקנות התעבורה.
* בהתאם לתקנה  90לתקנות התעבורה הסימון חובה רק כשמדובר בגרירת רכב מנועי.

ס סעיף קנס בש"ח
250 7146

6263

250

0

6617

250

0

5620

100

0
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250

4

7147

250

4

6576

250

0

5628

100

0

אי התקנת פנס אור אדום בקצה השמאלי של הנגרר
נהגת ברכב הנ"ל ,בזמן תאורה ,וגררת רכב מנועי אחר ,מבלי שהיה מותקן ,בקצה
השמאלי של הנגרר ,פנס המפיץ אור אדום ,בניגוד לתקנה )90ב( לתקנות התעבורה.
6050
אי סימון אמצעי חיבור
נהגת ברכב הנ"ל ,וגררת רכב מנועי אחר ,כשאמצעי החיבור לא סומן בסימן צבעוני
בולט לעין ,בניגוד לתקנה )90א( לתקנות התעבורה.
7110
נגרר ללא ציוד ,אבזרים או סימון
נהגת ברכב הנ"ל וגררת רכב מבלי שהיה לרכב הנגרר פנסי בלימה או פנסים
אחוריים או מחווני כיוון או לוחית זיהוי אחורית או שרשרת גרירה,
בניגוד לתקנה )27ב( לתקנות התעבורה.
* ס"ס זה מתאים גם לנגררים ללא לוחית זיהוי שלא מורשים לנסיעה בדרך
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מטענים  -הובלת מטען בניגוד לתקנות
ראה גם ס"ס  2496בעמוד ) 81נהיגת רכב שמבנהו ,ציודו ואביזריו אינם בהתאם לתקנות(
תיאור
נהיגת רכב שעולה ממנו אבק  /שנשפך ממנו חומר
נהגת ברכב הנ"ל) ,שעלה ממנו אבק  /שנשפך ממנו חומר(,
בניגוד לתקנה  (1)86לתקנות התעבורה.
נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען
נהגת ברכב הנ"ל ,שנשמט ממנו מטען,
בניגוד לתקנה )85א() (4לתקנות התעבורה.
הובלת פחם ואפר יבש ברכב שיועד לכך ללא כיסוי
נהגת ברכב הנ"ל ,שיועד להובלת פחם ואפר יבש ,והובלת פחם ואפר יבש כשהמטען
אינו מכוסה באופן שימנע התאבכות אבק או שפיכת חומר ממנו,
בניגוד לתקנה  (2)86לתקנות התעבורה.
המטען אינו מחוזק היטב
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת מטען שלא היה מחוזק היטב,
בניגוד לתקנה )85א() (4לתקנות התעבורה.
מכסה המטען אינו מחוזק היטב
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת מטען ,כשמכסה המטען לא היה מחוזק היטב,
בניגוד לתקנה )85א() (4לתקנות התעבורה.
המטען או מכסהו מגבילים את שדה הראייה של הנהג
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת )ברכב  /על הרכב( מטען )שהגביל  /שחסם  /שמכסהו
הגביל  /שמכסהו חסם( את שדה ראייתך )מהצד  /מלפנים  /והסתיר מעיניך את
אחת ממראות התשקיף( ,או שחסם את יציאתך מתא הנהג,
בניגוד לתקנה )85א())(2ב( לתקנות התעבורה.
* מגבלת שדה ראייה מלפנים או מהצד או דרך מראות תשקיף לא תחול אם כל העת הרכב המוביל
מלווה ע"י רכב אחר.

המטען  /מכסה המטען מסתיר את לוחית הזיהוי הקדמית  /האחורית
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת )מטען  /מכסה מטען( שהסתיר את לוחית הזיהוי
)הקדמית  /האחורית( של הרכב מעיני עוברי דרך,
בניגוד לתקנה )85א())(2ג( לתקנות התעבורה.
מטען  /מכסה מטען מסתירים מראות תשקיף )למעט מצבים בהם הרכב בו
מובל המטען מלווה ע"י רכב אחר(
נהגת ברכב הנ"ל והובלת )ברכב  /על הרכב( מטען) ,שהמטען  /שמכסה המטען(
הסתיר את מראות התשקיף ,בניגוד לתקנה )85א())(2ב( לתקנות התעבורה.
* עבירה זו לא תרשם כאשר הרכב המוביל את המטען מלווה ע"י רכב אחר.

ס סעיף קנס בש"ח
500 6264
3827

500

8

6168

500

6

6180

500

8

6200

500

8

5637

250

4

5641

250

0

6605

250

4

הובלת מטען בתפזורת ללא כיסוי מתאים
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת מטען בתפזורת) ,שגובהו עלה על גובה דפנות הארגז של
הרכב לרבות גובה הסולמות  /בלא שהמטען היה מכוסה בכיסוי מתאים(,
בניגוד לתקנה )85א() (6לתקנות התעבורה.
7030
הובלת מטען ללא שטר מטען או מסמך להובלה עצמית
נהגת ברכב הנ"ל והובלת בו מטען ללא )שטר מטען  /מסמך להובלה עצמית( כמוגדר
בסעיף )14א( לחוק שירותי ההובלה,
בניגוד לסעיף )18א() (3לחוק שירותי הובלה התשנ"ז – 1997
* שטר מטען יכיל סוג המטען ומשקלו.

הפעלת דופן הרמה הידראולית ללא פנסים דולקים )רכב  N2ו N3-בלבד(
הפעלת ברכב הנ"ל דופן הרמה הידראולית אחורית ללא הפעלת פנסים לפי החוק,
בניגוד לתקנה 370ג)ב( לתקנות התעבורה.

ניקוד
6

6265

7043

500

6

הזמנה לדין

0

250

0

* ברכב מסוג  N2ו N3-בעל דופן הרמה הידראולית אחורית ,יותקנו בכל צד של הדופן ,בחלק הפנימי,
במרחק שלא יעלה על  20ס"מ מקצות הדופן ,שני פנסים מפיצי אור בגוון כתום ,אשר ייראו
למרחק של  100מטרים.
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מטען חורג במידות
החריגה

המידה

ליווי

משקל הכולל
המותר של הרכב

הגובה המותר של
המטען

רוחב

 4.50 – 3.40מטר

עצמי

עד  1,500ק"ג

עד  2.50מטר

רוחב

 4.50מטר ומעלה

משטרתי

עד  3,500ק"ג

עד  3.00מטר

גובה

עד  4.80מטר

ללא ליווי

עד  8,000ק"ג

עד  4.00מטר

גובה

 4.80מטר ומעלה

משטרתי

מעל  8,000ק"ג

עד  4.00מטר

אורך

 25 – 20מטרים

עצמי

מעל  15,000ק"ג

עד  4.80מטר

אורך

 25מטרים ומעלה

משטרתי

מטענים חורגים
תיאור
המטען חורג מהחלק הקדמי  /האחורי של הרכב יותר ממטר אחד
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת ללא היתר,מטען החורג מהחלק )הקדמי  /האחורי( ביותר
של הרכב הנ"ל ,למעלה ממטר אחד ,בניגוד לתקנה )85א())(1ב( לתקנות התעבורה.
6173
הובלת מטען חורג עד מטר המחולק על משטח הרכב
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת ללא היתר ,מטען החורג עד מטר אחד מהחלק )הקדמי
ביותר  /האחורי ביותר( של הרכב הנ"ל ,והמטען אינו יחידה אחת והוא מחולק על
פני משטח הרכב ,בניגוד לתקנה )85א())(1ב( לתקנות התעבורה.
6175
מטען חורג מהרוחב הכולל של הרכב
נהגת ברכב הנ"ל והובלת ללא היתר מטען החורג מהדופן השמאלית או הימנית או
מהדפנות הצדדיות או מהרוחב הכולל של הרכב,
בניגוד לתקנה )85א())(1א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 6267

* פרט לרכב מסחרי שמשקלו  15טון ומעלה

המטען חורג מהקרקעית
נהגת ברכב הנ"ל והובלת ללא היתר מטען החורג מהצד השמאלי או מהצד הימני או
משני הצדדים של קרקעית הרכב,
בניגוד לתקנה )85א())(1א( לתקנות התעבורה.
6420
אורך הרכב כולל המטען החורג העולה על  20מטר ללא היתר מקצין
משטרה או בניגוד לתנאי ההיתר
נהגת ברכב הנ"ל והובלת בו מטען שאורכו של הרכב יחד עם המטען החורג עלה על
 20מטר בלא שקבלת לכך היתר מאת קצין משטרה או שחרגת מתנאי ההיתר,
בניגוד לתקנה )85ה() (3לתקנות התעבורה.
6176

* אם חרג מתנאי ההיתר יש לפרט בנסיבות מה היו תנאי ההיתר ומה היתה החריגה מהתנאים

מטען רחב – שלא בהתאם לתנאי ההיתר )מטען הרחב מ 3.4-מ ברכב
מסחרי שמשקלו  15טון ומעלה(
נהגת ברכב הנ"ל והובלת מטען שרוחבו היה ...מ שלא בהתאם לתנאי ההיתר
שקיבלת לכך מאת קצין במשטרה בכך ש ,.......בעוד שבהיתר נכתב,......
בניגוד לתקנה )85ג() (3לתקנות התעבורה.
3847
הובלת מטען שגובהו עולה על  2.5מ ,ברכב שמשקלו הכולל המותר אינו
עולה על  1,500ק"ג
נהגת ברכב הנ"ל ,שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על  1,500ק"ג ,והובלת בו ,ללא
היתר ,מטען שגובהו על פני הדרך עלה על  2.5מטר,
בניגוד לתקנה )85א())(2א( 1לתקנות התעבורה.
מטען גבוה מעל  3מ ברכב שמשקלו הכולל המותר מ1,501-ק"ג עד 3,500ק"ג 3848
נהגת ברכב הנ"ל ,שמשקלו הכולל המותר  .....ק"ג והובלת בו ,ללא היתר ,מטען
שגובהו מעל פני הדרך עלה על  3מטר,
בניגוד לתקנה )85א())(2א( 2לתקנות התעבורה.
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ניקוד
0

250

0

250

0

250

0

500

8

הזמנה לדין

0

500

0

500

0

ס סעיף קנס בש"ח
תיאור
מטען גבוה מעל  4מ ברכב שמשקלו הכולל המותר מ3,501-ק"ג עד 8,000ק"ג 500 3849
נהגת ברכב הנ"ל ,שמשקלו הכולל המותר  .....ק"ג והובלת בו ,ללא היתר ,מטען
שגובהו מעל פני הדרך עלה על  4מטר,
בניגוד לתקנה )85א())(2א( 3לתקנות התעבורה.
הובלת מטען שגובהו עולה על  4מ ברכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 500 3850
 8,000ק"ג
נהגת ברכב הנ"ל ,שמשקלו הכולל המותר עולה על  8,000ק"ג ,והובלת בו מטען
שגובהו מעל פני הדרך עלה על  4מטר,
בניגוד לתקנה )85א())(2א( 4לתקנות התעבורה.
רכב שמשקלו הכולל המותר מעל  15,000ק"ג גובה מטען מעל  4.80מטר  6401הזמנה לדין
ללא היתר מקצין המשטרה או בניגוד לתנאי ההיתר
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת בו מטען שגובהו עלה על  4.80מטר מפני הדרך) ,בלא
שקבלת היתר לכך מאת קצין משטרה  /חרגת מתנאי ההיתר שקבלת מאת קצין
משטרה( ,בכך ש) ...פרט( ,בניגוד לתקנה )85ד() (2לתקנות התעבורה.
 7021הזמנה לדין
הובלת מטען רוחב מעל  2.5מ ועד  3.4מ ,בזמן תאורה ,ללא פנסי רוחב
ותאורה היקפית ברכב מסחרי שמשקלו הכוללהמותר מעל 15,000ק"ג
הובלת ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 15,000ק"ג ומעלה מטען רחב מעל
 2.5מ ועד  3.4מ בזמן תאורה ללא פנסי רוחב בנקודות הקיצון מלפנים ומאחור
וללא תאורה היקפית בצידי המטען ,בניגוד לתקנה )85ג() (1לתקנות התעבורה.
 7033הזמנה לדין
מטען ברוחב העולה על  2.5מ ברכב מסחרי שמשקלו  15טון ומעלה
כשהמטען אינו מהווה יחידה אחד
נהגת ברכב המסחרי הנ"ל שמשקלו הכולל המותר  ...והובלת עליו מטען שרוחבו ...
כשהמטען אינו מהווה יחידה אחד,
בניגוד לתקנה )85ג() (1לתקנות התעבורה.
מטען ברוחב מעל  2.5מ ברכב מסחרי שמשקלו  15טון ומעלה ,ללא שילוט  7034הזמנה לדין
"זהירות מטען רחב"
נהגת ברכב המסחרי הנ"ל שמשקלו הכולל המותר  ...ק"ג והובלת בו מטען שרוחבו
היה  ...מטרים ולא היה בחלקו הקדמי ו/או האחורי של הרכב השילוט "זהירות
מטען רחב",
בניגוד לתקנה )85ג() (1לתקנות התעבורה.
מטען החורג ברוחב ביותר מ 45-ס"מ מצדי הרכב ,ברכב מסחרי שמשקלו  7035הזמנה לדין
 15,000ק"ג ומעלה
נהגת ברכב המסחרי הנ"ל והובלת ללא היתר מטען שחרג ביותר מ 45-ס"מ מדופן
אחת ו/או שתי דפנות הרכב,
בניגוד לתקנה )85ג() (1לתקנות התעבורה.
 7036הזמנה לדין
מטען בגובה עד  4.8מ ברכב מסחרי שמשקלו  15,000ק"ג ומעלה,
כשהמטען אינו ביחידה אחת
נהגת ברכב המסחרי הנ"ל שמשקלו הכולל המותר  ...והובלת בו מטען שגובהו היה
 ...מטרים מעל פני הדרך והמטען לא היה ביחידה אחת שאינה ניתנת לחלוקה,
בניגוד לתקנה )85ד( לתקנות התעבורה.
 7037הזמנה לדין
מטען החורג ביותר משליש מאורכו של משטח ההטענה ברכב מסחרי
נהגת ברכב המסחרי הנ"ל והובלת ללא היתר מטען שחרג באורכו ביותר משליש
משטח ההטענה ,בניגוד לתקנה )85ה() (1לתקנות התעבורה.
 7038הזמנה לדין
מטען החורג לאורך ברכב מסחרי והמטען אינו ביחידת אורך אחד
נהגת ברכב המסחרי הנ"ל והובלת ללא היתר מטען שחרג באורכו עד שליש משטח
ההטענה והמטען אינו יחידת אורך אחת והוא מחולק על פני משטח ההטענה ,בניגוד
לתקנה )85ה() (1לתקנות התעבורה.
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סימון מטען חורג
משולש לסימון מטען חורג:
 .1מידות :משולש שווה צלעות שצלעו  60ס"מ ,וקדקדיו מעוגלים ברדיוס של  40מ"מ.
 .2החומר :פח מצופה מחזיר אור לבן.
 .3סימון :סימון לפי ת"י  341סעיף  105.1לסימון מ.ת .באותיות שגבהן לא יעלה על 3מ"מ; הסימון יהיה בפינה
השמאלית התחתונה של בסיס המשולש.
 .4צבע המשולש:
א .לסימון מטען חורג קדמי  -יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו;
ב .לסימון מטען חורג אחורי  -יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו ולו מסגרת בצבע אדום מחזיר אור לאורך היקף
המשולש משני צדיו; רוחב המסגרת יהיה 7ס"מ
ניקוד
ס סעיף קנס בש"ח
תיאור
0
250 6268
אי סימון מטען החורג לפנים
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת בו מטען שחרג מחלקו הקדמי של הרכב ,מבלי שהמטען
סומן בקצהו החורג במשולש ,בניגוד לתקנה )88א( לתקנות התעבורה.
0
250 6456
אי סימון מטען חורג מאחור
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת בו מטען שחרג מחלקו האחורי של הרכב ,מבלי שהמטען
סומן בקצהו החורג במשולש ,בניגוד לתקנה )88ב( לתקנות התעבורה.

חישוב משקל יתר
משקל יתר
אסור להוביל מטען שמשקלו הכולל עולה על המשקל הכולל המותר של הרכב.
חישוב אחוז החריגה
המשקל הרשום בשטר מטען –  39,100ק"ג )ברוטו(
דוגמא :1
המשקל הכולל המותר על פי רישיון הרכב –  34,000ק"ג
התוצאה39,100 ÷ 34,000 = 1.15 :
תמיד יש להפחית  ,1כלומר חריגה של 15%
דוגמא :2

 5,100ק"ג =  34,000ק"ג –  39,100ק"ג )ברוטו(
5,100 ÷ 34,000 = 0.15 × 100 = 15%

משקל יתר
תיאור
משקל כולל של הרכב עולה עד  10%על המשקל הכולל המותר
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת בו מטען ,כשמשקלו הכולל של הרכב ...ק"ג העולה על
המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל ,שהוא ...ק"ג,
בניגוד לתקנה )85א() (5לתקנות התעבורה.
* באכיפה עם מערכת משקל גלגל :ס"ס 7279
* בהובלת מטען בחריגה עד  5%מעל המשקל הכולל המותר – לא יירשם דוח.

משקל כולל עולה מ 10%-ועד  14.99%מעל המותר
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת בו מטען ,כשמשקלו הכולל של הרכב ...ק"ג העולה על
המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל ,שהוא ...ק"ג,
בניגוד לתקנה )85א() (5לתקנות התעבורה.
* באכיפה עם מערכת משקל גלגל :ס"ס 7280

משקל כולל עולה מ 15%-ועד  24.9%מעל המותר
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת בו מטען כשמשקלו הכולל של הרכב ...ק"ג ,עולה על
המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל ,שהוא ...ק"ג,
בניגוד לתקנה )85א() (5לתקנות התעבורה.
* באכיפה עם מערכת משקל גלגל :ס"ס 7281
* השבתה רק לרכב מסחרי

 48מתוך 100

פרק ג  -גרירות ומטענים

מהדורת דצמבר v9.32.88 - 2019

ס סעיף קנס בש"ח
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תיאור
משקל כולל של הרכב עולה ב 25%-מעל המותר
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת בו מטען כשמשקלו הכולל של הרכב ...ק"ג ,עולה על
המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל ,שהוא ...ק"ג,
בניגוד לתקנה )85א() (5לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 7130הזמנה לדין

ניקוד
10

* באכיפה עם מערכת משקל גלגל :ס"ס 7282
* חריגה של  30%עד  49%מהמשקל הכולל המותר  -תלת"ן
* חריגה של  50%ומעלה מהמשקל הכולל המותר  -העברה לבוחנים  -פ.ל.
* השבתה רק לרכב מסחרי

נהיגה בניגוד להודעת איסור שימוש
אי שימוש :השבתה ע"י בוחן או סייר בוחן בעקבות ליקוי טכני.
איסור שימוש :השבתה ע"י שוטר בעקבות משקל יתר או ע"י קצין בעקבות עבירה שבתוספת השביעית
צו איסור שימוש :השבתה בעקבות החלטת בימ"ש
תיאור
נהיגה ברכב שנאסר לשימוש עקב מטען מ 15%-ומעלה
נהגת ברכב הנ"ל ובכך השתמשת ברכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש על ידי
שוטר,ביום ,...לתקופה של  ...יום ואשר לפיה הרכב יועמד ביום ...במקום  ...במהלך
התקופה הנ"ל וזאת ללא שהיה לך אישור בכתב מאת קצין משטרה,
בניגוד לסעיף 57א)ג( לפקודת התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 6587הזמנה לדין

ניקוד
0

הובלה במכולה
תיאור
הובלת מכולה ברכב שאין בו התקני חיבור סובב
)הובלת  /הרשית לאחר להוביל( ,מכולה ברכב שלא הותקנו בו התקני חיבור סובב,
בניגוד לתקנה 85א)א( לתקנות התעבורה.
הובלת מכולה ברכב שלא אושר להובלת מכולות  /בניגוד לתנאי ההיתר
)הובלת  /הרשית לאחר להוביל מכולה( ,ברכב )שלא אושר  /שלא בהתאם לתנאי
האישור( להובלת מכולה ,בניגוד לתקנה 85א)ו() (1לתקנות התעבורה.
הובלת מכולה הבולטת מאחור
)הובלת  /הרשית לאחר להוביל מכולה( הבולטת מן החלק האחורי של הרכב,
בניגוד לתקנה 85א)ו() (2לתקנות התעבורה.
הובלת מכולה ברכב שמורכבים עליו דפנות  /דלתות
)הובלת  /הרשית לאחר להוביל( מכולה ,כשבארגז הרכב היו מורכבות ,בעת
ההובלה) ,דפנות צדדיות  /דלתות( ,בניגוד לתקנה 85א)ו() (3לתקנות התעבורה.
הובלת מכולה ברכב שמורכב עליו דופן קדמי  /אחורי אינו סגור
)הובלת  /הרשית לאחר להוביל( ,מכולה כשבארגז הרכב היתה מורכבת ,בעת
ההובלה ,דופן )קדמית  /אחורית( שלא היתה סגורה,
בניגוד לתקנה 85א)ו() (3לתקנות התעבורה.
הובלת מכולה ללא נעילת התקני החיבור הסובב
)הובלת  /הרשית לאחר להוביל( מכולה מבלי שהתקני החיבור הסובב היו נעולים
וצמודים למכולה ,באופן שימנעו את הזזתה או את הישמטותה בעת הנסיעה בכל
תנאי הדרך ,בניגוד לתקנה 85א)ו() (4לתקנות התעבורה.
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ס סעיף קנס בש"ח
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פרק ד'  -רשיונות נהיגה ,רכב וביטוח
אי החזקת מסמכים או היתרים
תיאור
אי החזקת רשימת התנאים של רשיון נהיגה  /רכב
נהגת ברכב הנ"ל ,ולא נמצאה איתך רשימת התנאים של רשיון )הנהיגה  /רכב(,
בניגוד לתקנה )9א( לתקנות התעבורה
אי החזקת היתר
נהגת ברכב הנ"ל ,ולא נמצא איתך ההיתר ל,...
בניגוד לתקנה )9א( לתקנות התעבורה.
אי החזקת היתר הדרכה
הדרכת נהיגה ברכב הנ"ל ,ולא נמצא איתך היתר הדרכה,
בניגוד לתקנה )255ב( לתקנות התעבורה.
אי נשיאת מסמכים
נהגת ברכב הנ"ל ולא נמצאו איתך תעודת זהות או דרכון בתוקף או רישיון נהיגה
בתוקף או רישיון זר בתוקף ,בניגוד לתקנה )9א( לתקנות התעבורה..

ס סעיף קנס בש"ח
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ביטוח
תיאור
נהיגת רכב ללא ביטוח
נהגת ברכב הנ"ל ,מבלי שהיתה לך או לאדם אחר פוליסת ביטוח בת תוקף על
השימוש ברכב,
בניגוד לסעיף )2א( לפקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( ,תש"ל – .1970
* הערה הקשורה לביטוח סחר
 סמל סעיף  2106יירשם גם במקרים הבאים: .1בתעודת ביטוח של רכב במבחן ,מספר הלוחית לא תואם את המספר הלוחית המורכבת
על הרכב.
 .2שם הנהג הרשום בביטוח הסחר לא תואם את שם הנהג הנוהג ברכב.

מתן רשות לאחר להשתמש ברכב ללא ביטוח
הנחת לאדם אחר להשתמש ברכב הנ"ל ,מבלי שהיתה לו או לאדם אחר פוליסת
ביטוח בת תוקף ,המבטחת את נהיגתו ,בהתאם לדרישת פקודת הביטוח,
בניגוד לסעיף )2א( לפקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( ,תש"ל – .1970
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ס סעיף קנס בש"ח
 2106הזמנה לדין
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הזמנה לדין

ניקוד
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רשיון נהיגה
תיאור
נהיגה ברכב מנועי ללא רשיון נהיגה )מעולם לא הוצא(
נהגת ברכב המנועי הנ"ל כשמעולם לא היית מורשה לנהוג,
בניגוד לסעיף )10א( וסעיף  (1)38לפקודת התעבורה.
* פעם ראשונה  -תלת"ן
* פעם שנייה או פעם ראשונה בצירוף עבירה נוספת מהתוספת הרביעית  -העברה לבוחנים  -פ.ל.

נהיגה ברכב ע"י בלתי מורשה לסוג רכב זה )מעולם לא הוצא לסוג רכב זה(
נהגת ברכב מנועי הנ"ל ,כשמעולם לא היית מורשה לנהוג ברכב מסוג זה,
בניגוד לסעיף )10א( וסעיף  (1)38לפקודת התעבורה.
* "דרגה דומה"  -פעם ראשונה  -הזמנה לדין רגילה  -ראה מתווה תלת"ן
* "דרגה שונה"  -פעם ראשונה  -תלת"ן  -ראה מתווה תלת"ן
* פעם שניה ומעלה )"דרגה דומה" או "דרגה שונה"(  -העברה לבוחנים  -פ.ל - .ראה מתווה תלת"ן

תוקף רשיון הנהיגה פקע וטרם עברו  6חודשים מיום פקיעת תוקפו
נהגת ברכב הנ"ל ,כשתוקף רשיון הנהיגה שלך פקע וטרם עברו  6חודשים מיום
פקיעת תוקפו ,בניגוד לסעיף )10א( לפקודת התעבורה.
תוקף רשיון הנהיגה פקע מעל  6חודשים ועד שנתיים
נהגת ברכב הנ"ל כשתוקף רשיון הנהיגה פקע ועברו למעלה מ 6-חודשים וטרם חלפו
שנתיים מיום פקיעתו שרשיון נהיגה פקע בתאריך ,....
בניגוד לסעיף )10א( לפקודת התעבורה.
תוקף רשיון הנהיגה פקע מעל שנתיים
נהגת ברכב הנ"ל כשתוקף רשיון הנהיגה פקע ועברו למעלה משנתיים מיום פקיעתו
שרשיון נהיגה פקע בתאריך  ,....בניגוד לסעיף )10א( לפקודת התעבורה.
בהיותך נהג חדש רשיון הנהיגה פקע מעל  6חודשים
בהיותך נהג חדש נהגת ברכב הנ"ל כשתוקף רשיון הנהיגה פקע ועברו למעלה
משישה חודשים מיום פקיעתו שרשיון נהיגה פקע בתאריך ,....
בניגוד לסעיף )10א( לפקודת התעבורה.
מתן רשות לאחר לנהוג ברכב ,כשאין לו רשיון נהיגה תקף לסוג הרכב
הרשית לנהוג ברכב המנועי )שבבעלותך  /שבשליטתך( לאדם שאין לו רשיון נהיגה
תקף לסוג הרכב הנ"ל ,בניגוד לסעיף )10ב( לפקודת התעבורה.
אי מילוי הגבלה או תנאי של רשיון נהיגה
נהגת ברכב הנ"ל ולא מילאת אחר ההגבלה או התנאי הכלול ברשיון הנהיגה שלך
בכך ש ,....בניגוד לתקנה  8לתקנות התעבורה.
נהיגה בזמן פסילה  -פסילת בית משפט
נהגת ברכב הנ"ל על אף שנפסלת בתאריך  ....ע"י בית משפט  ....בתיק מספר ....
מלקבל או מלהחזיק ברשיון נהיגה ,בניגוד לסעיף  67לפקודת התעבורה.
* כשבעברו של הנהג ישנה פסילה אחת בטווח של  10שנים אחרונות  -תלת"ן
* כשבעברו של הנהג ישנן מספר פסילות שהוטלו ע"י בימ"ש בטווח של  10שנים אחרונות  -העברה
לבוחנים  -פ.ל.

נהיגה בזמן פסילה  -פסילת קצין משטרה
נהגת ברכב הנ"ל על אף שנפסלת בתאריך  ....ע"י קצין משטרה מלהחזיק ברשיון
נהיגה ,בניגוד לסעיף  67לפקודת התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
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רשיון לרכב מנועי
תיאור
נהיגה ללא רשיון רכב
)נהגת  /הרשית לאחר לנהוג( ברכב הנ"ל ,ללא רשיון רכב תקף לפי פקודת
התעבורה ,בניגוד לסעיף  2לפקודת התעבורה.
5691
תוקף רשיון הרכב פקע פחות מארבעה חודשים
)נהגת  /הרשית לאחר לנהוג( ברכב הנ"ל ,כשרשיון הרכב פקע בתקופה שאינה עולה
על ארבעה חודשים ,כשרשיון הרכב פקע ב,...
בניגוד לסעיף  2לפקודת התעבורה.
7044
תוקף רשיון הרכב פקע יותר מארבעה חודשים ועד שנה
)נהגת  /הרשית לאחר לנהוג( ברכב הנ"ל ,כשרשיון הרכב פקע בתקופה העולה על
ארבעה חודשים ועד שנה ,כשרשיון הרכב פקע ב ,.............
בניגוד לסעיף  2לפקודת התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 2000הזמנה לדין
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תיאור
תוקף רשיון הרכב פקע בתקופה העולה על שנה
)נהגת  /הרשית לאחר לנהוג( ברכב הנ"ל ,כשרשיון הרכב פקע בתקופה העולה על
שנה ,כשרשיון הרכב פקע ב ,...בניגוד לסעיף  2לפקודת התעבורה.
תוקף רשיון הנגרר פקע פחות מארבעה חודשים
נהגת ברכב הנ"ל וגררת רכב כשרשיון הרכב הנגרר פקע בתקופה שאינה עולה על
ארבעה חודשים ,כשרשיון הרכב הנגרר פקע ב,...
בניגוד לסעיף  2לפקודת התעבורה.
תוקף רשיון הנגרר פקע יותר מארבעה חודשים ועד שנה
נהגת ברכב הנ"ל וגררת רכב כשרשיון הרכב הנגרר פקע בתקופה העולה על ארבעה
חודשים ועד שנה ,כשרשיון הרכב הנגרר פקע ב,...
בניגוד לסעיף  2לפקודת התעבורה.
תוקף רשיון הנגרר פקע בתקופה העולה על שנה
נהגת ברכב הנ"ל וגררת רכב כשרשיון הרכב הנגרר פקע בתקופה העולה על שנה,
כשרשיון הרכב הנגרר פקע ב ,...בניגוד לסעיף  2לפקודת התעבורה.
* לא תכול על גרורים חקלאים כמפורט בעמוד  87הפטורים מרישוי )רשיון רכב(

נהיגת רכב מבלי שבוצעה בדיקת חורף
נהגת ברכב הנ"ל שהוא רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על  10טון כולל אוטובוס
או אוטובוס זעיר ציבורי רכב אספנות או רכב עבודה בין  1לנובמבר עד  31למרץ
כשאין בידך תעודה כדין כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין,
בניגוד לתקנה 273ד לתקנות התעבורה.
* כאשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה חייבים בבדיקת חורף
* טסט מ 3-באוגוסט עד  1בנובמבר יחשב כ"בדיקת חורף"
* יש לרשום בדוח משקל כולל של הרכב ע"פ רישיון הרכב וכן האם הנהג הציג לשוטר מסמך כלשהו
יש לציין מהות המסמך שהוצג )רשיון רכב הטסט נערך ביום...וכו(

ס סעיף קנס בש"ח
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אי מילוי תנאי או הגבלה של רשיון הרכב
נהגת ברכב הנ"ל ולא מילאת אחר ההגבלה או התנאי הכלולים ברשיון הרכב הנ"ל,
בניגוד לתקנה  8לתקנות התעבורה.
7105
רשיון סחר אינו תואם את המספר בלוחית "במבחן"
נהגת ברכב הנ"ל על פי רשיון סחר כשהמספר הרשום ברשיון הסחר איננו תואם את
המספר המופיע על גבי לוחית הרישוי "במבחן" המורכבת על הרכב,
בניגוד לתקנה )291ב( לתקנות התעבורה.
7111
תוקף רשיון סחר פקע
נהגת ברכב הנ"ל ,כשרשיון הסחר פקע ב ,...בניגוד לסעיף  9לפקודת התעבורה.
7122
רכב אספנות  -נהיגה מחוץ לשעות המותרות
נהגת ברכב האספנות הנ"ל בשעות האסורות לרכב מסוג זה,
בניגוד לתקנה 281א)ג( לתקנות התעבורה.
* רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות  07.00ועד  09.00בימים א עד ה שאינם חלים בחג או במועד

נהיגה ברכב שהושבת ע"י ק משטרה
נהגת או הרשת לאחר לנהוג ברכב הנ"ל על אף שהודע לך כי ניתנה לרכב הודעת
איסור שימוש ע"י קצין משטרה שניתנה בתאריך _____,
בניגוד לסעיף  67לפקודת התעבורה.

 52מתוך 100

פרק ד  -רשיונות נהיגה ,רכב וביטוח
מהדורת דצמבר v9.32.88 - 2019

ניקוד
6

6089

7193

הזמנה לדין

0

500

0

הזמנה לדין

0

הזמנה לדין

0

הזמנה לדין

0

הזמנה לדין

10

רכב שאינו רשום באיזור
תיאור
נהיגת רכב שאינו רשום באיזור ללא היתר
נהגת ברכב שאינו רשום באזור ,בלא שהיה בידך היתר מאת מפקד כוחות צבא
הגנה לישראל באזור ,לנהוג ברכב הנ"ל ,בניגוד לתקנה 578ב לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 6676הזמנה לדין

ניקוד
0

רכב הרשום בחו"ל
תיאור
נהיגה ברכב הרשום בחו"ל ,ללא תעודה וללא תווית מיסים
נהגת ברכב הנ"ל ,הרשום בארץ מוצאו ואינו רשום לפי פקודת התעבורה ,מבלי
)שנמצאה  /נמצאו( ברשותך תעודה לגבי הרכב ,תוית מיסי היבוא של הרכב* ,
בניגוד לתקנה  (1)568לתקנה התעבורה.
* מסמך היבוא של הרכב

ס סעיף קנס בש"ח
 0913הזמנה לדין

נהיגה ברכב הרשום בחו"ל ,ללא ביטוח
נהגת ברכב הנ"ל ,הרשום בארץ מוצאו ואינו רשום לפי פקודת התעבורה ללא
פוליסת ביטוח בת תוקף,
בניגוד לסעיף )2א( לפקודת ביטוח רכב מנועי )נספח חדש( ,תש"ל – .1970
0915
אי הצגת מסמכים של רכב הרשום בחו"ל
נהגת ברכב הנ"ל ,הרשום בארץ מוצאו ואינו רשום לפי פקודת התעבורה ,ולא הצגת
לפי דרישת שוטר) :רשיון  /תעודה  /תוית מיסים*(,
בניגוד לתקנה  569לתקנות התעבורה.
2108

ניקוד
0

הזמנה לדין

0

250

0

* מסמך היבוא של הרכב
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פרק ה'  -מוניות
מונית  -עבירות הנהג
תיאור
נהיגה במונית שלא הותקנה בה לוחית עם פרטי הנהג בעברית ובלטינית
נהגת במונית הנ"ל ,מבלי שהותקנה בה לוחית שצויין בה בעברית ובלטינית שם
הנהג ומספר רשיון המונית ,בניגוד לתקנה  500לתקנות התעבורה.
נהיגה במונית שלא הותקנה בה לוחית עם פרטי בעל המונית ומספר רשיון
המונית
נהגת המונית הנ"ל ,מבלי שהותקנה בה לוחית שעליה פרטי בעל המונית ,בעברית
ובלטינית ומספר רשיון המונית ,בניגוד לתקנה  500לתקנות התעבורה.
אי סימון מונית לפי התקנות
)הפעלת  /נהגת( את המונית הנ"ל מבלי שהיתה מסומנת בסימני היכר למונית,
כמפורט בתוספת הרביעית לתקנות התעבורה,
בניגוד לתקנה  507לתקנות התעבורה.
אי מילוי תנאים ברשיון שירות
)נהגת  /הפעלת( המונית הנ"ל,שלא בהתאם לתנאי ...ברשיון השירות,
בניגוד לסעיף 14ח)א( לפקודת התעבורה.
הפעלת קו שירות ללא רשיון שירות
)נהגת  /הפעלת( המונית בקו שירות ללא רשיון קו שירות,
בניגוד לסעיף 14ח)א( לפקודת התעבורה.
הסעת נוסעים במונית במספר העולה על הרשום ברשיון הרכב
נהגת במונית הנ"ל והסעת בה .........נוסעים במספר העולה על  .......נוסעים כמצוין
ברישיון הרכב ,בניגוד לתקנה  502לתקנות התעבורה.
*שני ילדים עד גיל  5אינם נימנים עם מס הנוסעים .יש לפרט גיל נוסעים בדו"ח.

הסעת נוסעים ללא היתר )נתב"ג בלבד(
נהגת במונית הנ"ל והסעת נוסעים )בנסיעה מיוחדת  /בנסיעת שירות( מנתב"ג ללא
קבלת היתר ממנהל נתב"ג ,בניגוד לתקנה )516ב( לתקנות התעבורה.
שידול נוסעים לנסוע במונית )נתב"ג בלבד(
שידלת אדם לנסוע במונית הנ"ל מנתב"ג בניגוד לתקנה  517לתקנות התעבורה.
הסעת נוסעים שלא בהתאם לתנאי הרשיון )נתב"ג בלבד(
נהגת במונית הנ"ל והסעת נוסעים שלא בהתאם לתנאי הרישיון,
בניגוד לתקנה )516ב( לתקנות התעבורה.
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ס סעיף קנס בש"ח
500 5735

ניקוד
0

5736

500

0

6335

250

0

6708

1000

0

6709

1000

0

6327

הזמנה לדין

0

6023

500

0

6026

500

0

6022

500

0

פרק ו'  -עבירות שונות
אי ציות להוראות ולאותות של שוטר
תיאור
אי ציות להוראת שוטר במדים או שוטר שהזדהה על-ידי תעודת מינוי
בהיותך עובר דרך לא צייתת להוראות שוטר במדים או שוטר שהזדהה על-ידי הצגת
תעודת מינוי ,שהורה לך) ...תאר את פרטי המקרה(,
בניגוד לתקנה )23א() (1לתקנות התעבורה.
2488
אי ציות לאות של שוטר במדים
נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאות שנתן לך שוטר במדים,
בניגוד לתקנה )23א() (2לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 2487הזמנה לדין

הזמנה לדין

ניקוד
6

6

פתיחת דלתות הרכב
תיאור
פתיחת דלת מבלי להבטיח שלומם של עוברי דרך
)נהגת  /נסעת( ברכב הנ"ל ,ופתחת את דלת הרכב ,מבלי להבטיח שלומם של עוברי
דרך ,בניגוד לתקנה )80א( לתקנות התעבורה.
פתיחת דלת כשהרכב בתנועה
)נהגת  /נסעת( ברכב הנ"ל ,פתחת את דלת הרכב בזמן שהרכב נע,
בניגוד לתקנה )80ב( לתקנות התעבורה.
נהג המניח לנוסע לפתוח את הדלת כשהרכב בתנועה
נהגת ברכב הנ"ל ,והנחת לנוסע לפתוח את הדלת בזמן שהרכב נע,
בניגוד לתקנה )80ב( לתקנות התעבורה.
פתיחת דלת אוטובוס בזמן נסיעה )נהג(
נהגת באוטובוס הנ"ל ופתחת את דלת האוטובוס בזמן נסיעה,
בניגוד לתקנה )439א( לתקנות התעבורה.
פתיחת דלת אוטובוס בחוסר זהירות )נהג(
נהגת באוטובוס הנ"ל ופתחת את דלת האוטובוס בתחנה מבלי לוודא בטיחות
הנוסעים ,בניגוד לתקנה )439ב( לתקנות התעבורה.
סגירת דלת אוטובוס בחוסר זהירות )נהג(
נהגת באוטובוס הנ"ל וסגרת את דלת האוטובוס מבלי לוודא בטיחות הנוסעים,
בניגוד לתקנה )439ג( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 2762

ניקוד
0

2763

250

0

2764

250

0

7197

500

0

7198

500

0

7199

500

0

עלייה לרכב או ירידה ממנו
תיאור
העלאת או הורדת נוסע בדרך מהירה
נהגת ברכב הנ"ל ,בדרך מהירה ,ועצרת רכבך לשם העלאת או הורדת נוסע,
בניגוד לתקנה )69ג( לתקנות התעבורה.
נוסע העולה לרכב או יורד מהרכב בתנועה
עלית לרכב או ירדת מהרכב הנ"ל ,בזמן שהרכב נע,
בניגוד לתקנה  (1)81לתקנות התעבורה.
נהג המניח לנוסע לעלות לרכב או לרדת מהרכב בתנועה
נהגת ברכב הנ"ל ,והנחת לנוסע לעלות לרכב או לרדת מהרכב ,בזמן שהרכב נע,
בניגוד לתקנה  (1)81לתקנות התעבורה.
נהג המניח לנוסע לעלות לרכב או לרדת מהרכב מצד שמאל
נהגת ברכב הנ"ל ,והנחת לנוסע לעלות לרכב או לרדת מהרכב מצידו השמאלי,
כשהרכב עמד בצד ימין של הדרך ,בניגוד לתקנה  (2)81לתקנות התעבורה.
התרה לנוסע לעלות או לרדת מהרכב מצד ימין כשהרכב בשמאל הדרך
נהגת ברכב הנ"ל ,והנחת לנוסע לעלות אליו או לרדת ממנו ,מצידו הימני ,כשהרכב
עמד בצד שמאל של הדרך ,בניגוד לתקנה  (3)81לתקנות התעבורה.
פרק ו  -עבירות שונות
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ס סעיף קנס בש"ח
500 6283

ניקוד
0

6284

250

0

6285

100

0

6287

100

0

6289

100

0
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הסעת נוסעים והסעת תלמידים
תיאור
הסעה של יותר מנוסע אחד לצד הנהג ללא היתר
נהגת ברכב הנ"ל ,והסעת לצידך יותר מנוסע אחד,ללא היתר מרשות הרישוי ,בניגוד
לתקנה )82א( לתקנות התעבורה.
הסעת נוסעים לצד הנהג שלא בהתאם לתנאי ההיתר
נהגת ברכב הנ"ל והסעת לידך נוסעים ,שלא בהתאם לתנאי ההיתר מטעם רשות
הרישוי ,בניגוד לתקנה )82א( לתקנות התעבורה.
הסעת נוסע שחלק מגופו אינו בפנים הרכב
נהגת ברכב הנ"ל ,והנחת לאדם לנסוע בו כשלא כל גופו נמצא בפנים הרכב,
בניגוד לתקנה )79א( לתקנות התעבורה.
נוסע ברכב שחלק שגופו אינו בפנים הרכב
נסעת ברכב הנ"ל ,כשלא כל גופך נמצא בפנים הרכב,
בניגוד לתקנה )79א( לתקנות התעבורה.
הסעת נוסעים בשכר
הסעת  /הרשית לאחר להסיע ברכב הנ"ל נוסעים בשכר,
בניגוד לתקנה 84א לתקנות התעבורה.
* מותר להסיע נוסעים בשכר ברכבים ובתנאים הבאים בלבד:
 אוטובוס ואוטובוס זעיר ציבורי  -כאמור בחלק ה )תקנות (384 - 484 מונית טיולית ,רכב מדברי ,רכב סיור ,רכב בטיחותי  -הרכב יעמוד כולו לרשות מזמין ההסעה ולא יגבהשכר מכל נוסע בנפרד
 רכב מסוג  N1ו N2-שמוגנו נגד ירי  -הרכב מסיע נוסעים מישראל לאזור או מהאזור לישראל)"אזור"  -יהודה והשומרון(
 רכב נוסעים פרטי  -בהסעה שהיא הסעה שיתופית כאמור בתקנה 84ב -אמבולנס  -בעת שהמוסע בו נזקק להשגחה או טיפול רפאוי בזמן הנסיעה

ס סעיף קנס בש"ח
250 5759

ניקוד
0

5760

250

0

5770

250

0

5771

250

0

6467

הזמנה לדין

0

הסעת נוסעים במספר העולה על המצוין ברשיון הרכב
נהגת ברכב הנ"ל והסעת בו  ........נוסעים במספר העולה על  ...........נוסעים כמצוין
ברישיון הרכב ,בניגוד לתקנה )84ב( לתקנות התעבורה.
6684
הסעת נוסעים מעל המותר כשההסעה מבוצעת בשכר
נהגת ברכב הנ"ל שהנו מסוג .......מס הנוסעים המצוין ברישיון הרכב .......והסעת
בו נוסעים בשכר .שמספר הנוסעים שהסעת היה,........
בניגוד לתקנה )84ב( ו84 -א לתקנות התעבורה.
7114
חובת קיומה של מערכת התרעה ברכב תלמידים
)נהגת  /הרשית לנהוג( ברכב הסעת תלמידים ללא אישור שנתי בתוקף בדבר תקינות
מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב ,בניגוד לתקנה )83א (1לתקנות התעבורה.
6468

הזמנה לדין

0

הזמנה לדין

0

הזמנה לדין

0

מכשול על פני הדרך )למעט במדרכה(
תיאור
עשיית מעשה שלא כדין ,המגביל את השימוש בדרך )למעט במדרכה(
עשית ,ללא סמכות על-פי דין ,מעשה שיש בו כדי )לצמצם  /לסכן  /למנוע את
השימוש הכללי בדרך  /להקטין את מהירות הנסיעה המותרת בדרך  /להפריע
לתנועה החופשית( ,בכך ש) ...פרט העובדות( ,בניגוד לתקנה )151א( לת"ת.
6386
אי הסרת מכשול מהדרך )למעט במדרכה(
לא החזרת את מצב הדרך לקדמותו ,לאחר שסיימת את המעשה שהיה בו כדי
)לצמצם  /לסכן  /למנוע את השימוש הכללי בדרך  /להקטין את מהירות הנסיעה
המותרת בדרך  /להפריע לתנועה( בכך ש) ...פרט העובדות(,
בניגוד לתקנה )151ב( לתקנות התעבורה.
6387
הנחת דבר העלול להטריד  /לסכן להפריע לעוברי דרך )למעט במדרכה(
הנחת על פני הדרך דבר העלול )להטריד  /לסכן  /להפריע( לעוברי דרך ,ולא סילקת
אותו מיד מעל פני הדרך ,בניגוד לתקנה )152א( לתקנות התעבורה.
6388
הגורם לאחר להניח דבר העלול להטריד  /לסכן  /להפריע לעוברי דרך
)למעט במדרכה(
גרמת לכך שאחר יניח על פני הדרך דבר העלול )להטריד  /לסכן  /להפריע( ,לעוברי
דרך ולא סילקת אותו מיד מעל פני הדרך ,בניגוד לתקנה )152א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
1000 6385
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ניקוד
0

1000

0

1000

0

1000

0

תיאור
המשאיר דבר שברשותו ,מונח על פני הדרך ,כשהוא עלול לסכן  /להטריד /
להפריע לעוברי דרך )למעט במדרכה(
לא סילקת דבר שבחזקתך ,אשר הונח על פני הדרך ועלול היה )לסכן  /להטריד /
להפריע( לעוברי דרך ,בניגוד לתקנה )152א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
1000 6389

ניקוד
0

מכשול על מדרכה
תיאור
עשיית מעשה שלא כדין ,המגביל את השימוש במדרכה
עשית ,ללא סמכות על-פי דין ,מעשה שיש בו כדי )לצמצם  /לסכן  /למנוע( את
השימוש במדרכה ,בכך ש) ...פרט העובדות( ,בניגוד לתקנה )151א( לת"ת.
הנחת דבר העלול להטריד  /לסכן  /להפריע לעוברי דרך במדרכה
הנחת על המדרכה דבר העלול )להטריד  /לסכן  /להפריע( לעוברי דרך ,ולא סילקת
אותו מיד מעל פני הדרך ,בניגוד לתקנה )152א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 6641
6643

250

ניקוד
0
0

תיקוני דרך )למעט במדרכה(
תיאור
אי גידור ואי סימון של מקום העבודה )למעט מדרכה(
היית ממונה על תיקון דרך) ,ולא גידרת  /ולא סימנת( את מקום העבודה שבדרך,
באופן שהורתה רשות התימרור ,בניגוד לתקנה )152ד( לתקנות התעבורה.
אי גידור ואי סימון של חומרי העבודה )למעט מדרכה(
היית ממונה על תיקון דרך) ,ולא גידרת  /ולא סימנת( את חומרי העבודה שעל פני
הדרך ,באופן שהורתה רשות התימרור ,בניגוד לתקנה )152ד( לתקנות התעבורה.
אי הצבת פנס עם אור צהוב מהבהב במקום של תיקון דרך )למעט מדרכה(
היית ממונה על תיקון דרך ,ולא הצבת במקום העבודה שבדרך ,בזמן תאורה ,פנס
עם אור צהוב מהבהב ,הנראה על-ידי נוהג רכב המתקרב ממרחק של  150מטר,
בניגוד לתקנה )152ד( לתקנות התעבורה.
אי הצבת פנס עם אור צהוב מהבהב ליד חומר עבודה במקום של תיקון
הדרך )למעט מדרכה(
היית ממונה על תיקון דרך ,ולא הצבת ליד חומרי העבודה שעל פני הדרך ,בזמן
תאורה ,פנס עם אור צהוב מהבהב ,הנראה על-ידי נוהג רכב המתקרב ממרחק של
 150מטר ,בניגוד לתקנה )152ד( לתקנות התעבורה.
אי סימון מכשול )למעט מדרכה(
הנחת על פני הדרך דבר שעלול היה )לסכן  /להפריע  /להטריד( עוברי דרך או כלי
רכב ,ולא סימנת אותו בזמן תאורה ,באור צהוב מהבהב,
בניגוד לתקנה )152ב( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
1000 6392

ניקוד
0

6393

1000

0

6394

1000

0

6395

1000

0

6396

1000

0

רכב הפולט עשן
תיאור
רכב הפולט עשן במידה העלולה להטריד עוברי דרך
נהגת ברכב הנ"ל בדרך ,כשהוא פולט עשן במידה העלולה לגרום הטרדה לעוברי
דרך ,בניגוד לתקנה  155לתקנות התעבורה.
רכב עומד הפולט עשן במידה העלולה להטריד עוברי דרך
עמדת את הרכב הנ"ל בדרך ,כשהוא פולט עשן במידה העלולה לגרום הטרדה
לעוברי דרך ,בניגוד לתקנה  155לתקנות התעבורה.
רכב הפולט עשן במידה העלולה לפגוע בבטיחות
נהגת ברכב הנ"ל בדרך ,כשהוא פולט עשן במידה העלולה לפגוע בבטיחות,
בניגוד לתקנה  155לתקנות התעבורה.
רכב עומד הפולט עשן במידה העלולה לפגוע בבטיחות
העמדת את הרכב הנ"ל בדרך ,כשהוא פולט עשן במידה העלולה לפגוע בבטיחות,
בניגוד לתקנה  155לתקנות התעבורה.
פרק ו  -עבירות שונות
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ס סעיף קנס בש"ח
250 5793

ניקוד
6

5794

250

6

5795

250

6

5796

250

6
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רכב שיש בו נזילת שמן/דלק
תיאור
נזילת שמן במידה העלולה לגרום הטרדה לעוברי דרך או לפגוע בבטיחות
נהגת ברכב הנ"ל ,כשהיתה בו נזילת שמן במידה העלולה )לגרום הטרדה לעוברי דרך
 /לפגוע בבטיחות( ,בניגוד לתקנה  155לתקנות התעבורה.
רכב עומד שיש בו נזילת ששמן במידה העלולה לגרום הטרדה לעוברי דרך 5800 /
לפגוע בבטיחות
העמדת את הרכב הנ"ל בדרך ,כשהיתה בו נזילת שמן במידה העלולה )לגרום
הטרדה לעוברי דרך  /לפגוע בבטיחות( ,בניגוד לתקנה  155לתקנות התעבורה.
6661
נזילת דלק הפוגעת בבטיחות
העמדת את הרכב הנ"ל בדרך ,כשהיתה בו נזילת דלק במידה העלולה לפגוע
בבטיחות ,בניגוד לתקנה  155לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
1000 5799

ניקוד
6

1000

6

1000

6

רעשים בלתי סבירים ברכב
תיאור
רכב המשמיע רעש לא רגיל עקב ליקוי
נהגת ברכב הנ"ל ,כשהוא משמיע רעש לא רגיל שמקורו בליקוי ברכב,
בניגוד לתקנה )157א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
500 5803

ניקוד
0

חפץ הנשרך מרכב
תיאור
חפץ הנשרך מהרכב )חבל  /חוט ברזל  /וכד(
נהגת ברכב הנ"ל ,כשחפץ נשרך ממנו על הדרך ונוגע בה,
בניגוד לתקנה  156לתקנות התעבורה.
השלכת חפץ מתוך רכב
נהגת  /נסעת ברכב הנ"ל ,והשלכת מתוכו חפץ ,בניגוד לתקנה )161ב( לת"ת.

ס סעיף קנס בש"ח
250 6299
5807

500

ניקוד
0
0

טלפון נייד
תיאור
שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות דיבורית
נהגת ברכב הנ"ל ובעת שהרכב היה בתנועה אחזת או השתמשת בטלפון נייד שלא
באמצעות דיבורית בניגוד לתקנה )28ב())(1א( לתקנות התעבורה.
* למקרים בהם על הצג מופיע תוכן כגון רשת חברתית ,חדשות ,סרטון או כל תוכן דומה אחר ,יש
לאכוף על פי תקנה )21ג( ס"ס  2429נהיגה בחוסר זהירות

שליחה או קריאת מסרון
נהגת ברכב הנ"ל ובעת שהרכב היה בתנועה שלחת או קראת מסרון,
בניגוד לתקנה )28ב())(1ב( לתקנות התעבורה.

* אסור לשלוח או לקרוא מסרון בכל מקרה  -בין אם הנייד מונח בהתקן כלשהו ובין אם לא.
* למקרים בהם על הצג מופיע תוכן כגון רשת חברתית ,חדשות ,סרטון או כל תוכן דומה אחר ,יש
לאכוף על פי תקנה )21ג( ס"ס  2429נהיגה בחוסר זהירות

מורה לנהיגה שימוש בטלפון
הורית נהיגה ברכב הנ"ל ובשעת הוראת הנהיגה השתמשת בטלפון שלא באמצעות
דיבורית ,בניגוד לסעיף )16ב( לפקודת התעבורה.
* יש לאכוף סעיף זה גם שהרכב בעצירה
* יש לציין פרטי התלמיד :שמו ומספר ת.ז.
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ס סעיף קנס בש"ח
1000 7140

7141

7139

1000

הזמנה לדין

ניקוד
8

8

8

תצוגה הנראית לנהג
התקנה קובעת כי ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג .יותקן ברכב מנגנון לניתוקה
בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור ,במידה ומוצג לשוטר היתר הפעלה של
תצוגה כזאת אין לדווח .אין לאכוף תצוגת ג י.פי.אס .מכשיר לניווט ,מערכות תצוגה המשמשים רכב צה"ל ומשטרה
ומערכות תצוגה נסיעה לאחור.
תיאור
תצוגה הנראית לנהג
נהגת ברכב הנ"ל בזמן שהופעלה בו תצוגה הנראית ממושב הנהג,
בניגוד לתקנה 28א לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 7168הזמנה לדין

ניקוד
4

הליכה בכביש/נהיגה עם אוזניות
תיאור
נהיגה עם אוזניות
נהגת ברכב הנ"ל ,כשלאוזניך צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים
או קולות ,בניגוד לתקנה  169לתקנות התעבורה.
* לא ירשם דו"ח לאוזניה אחת

הליכה בכביש עם אוזניות
הלכת בכביש כשלאוזניך צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או
קולות ,בניגוד לתקנה  169לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 6414

6413

100

ניקוד
0

0

* לא ירשם דו"ח לאוזניה אחת
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חגורות בטיחות
חובת חגירת חגורות בטיחות קיימת בכל רכב אשר בו מותקנות חגורות ,לא משנה סוג רכב ,משקלו או שנת יצורו.
חובת חגירת ילדים ברכב חלה:
• במושב אחורי של כל רכב ששנת יצורו  1983ואילך ובמושב קדמי של כל רכב למעט אוטובוס שאינו זעיר
פרטי ,מונית  ,אופנוע
• לא יסיע אדם ילד אשר טרם מלאו לו  3שנים ,אלא אם כן רתום הוא במושב בטיחות .
• לא יסיע אדם ילד אשר מלאו לו  3שנים וטרם מלאו לו  8שנים ,אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות ,או
במושב מגביה.
• על פי הנחייה  ,3-15במידה וגיל הילד  6עד  ,8ניתן לשבת ברכב ללא מושב מגביה במושב אחורי בלבד,
בתנאי שחגורת הבטיחות אינה עוברת על צווארו ובתנאי שאין מול הילד כרית אוויר פעילה.
הערה :יש לבדוק ברשיון הרכב קיומה של כרית אוויר .לא יירשם דו"ח במקרה בו נותק מנגנון הפעלתה .ניתוק
הכרית יכול שיתבצע ע"י מפתח מתאים או ע"י אישור מוסך על ניתוק הכרית .
פטורים מחגירה )לא כל הרשימה(:
• אדם שרשות הרישוי פטרה אותו בכתב מחגירת חגורת בטיחות
• הנוהג במונית בדרך עירונית שיש בה נוסעים
• הנוסעים במונית בדרך עירונית במושב האחורי
• הנוהג ברכב בזמן נסיעה לאחור
• מורה נהיגה בזמן שיעור ברכב מעל  3,500ק"ג ובאוטובוס
• בוחן נהיגה במבחן לרכב מעל  3,500ק"ג ובאוטובוס
• במונית ואוטובוס סיור שהותקן בהם שלט חובת חגירה,רשאי הנהג להסיעם גם אם הם אינם חוגרים
תיאור
נהג ללא חגורת בטיחות
נהגת ברכב הנ"ל שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות ,מבלי שהיית חגור בחגורת
בטיחות ,בניגוד לתקנה 83ב)א( לתקנות התעבורה.
7165
נוסע לא חגור
נסעת ברכב הנ"ל שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות ,וישבת ברכב מבלי שהיית חגור
בחגורת בטיחות,
בניגוד לתקנה 83ב)א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 6702

* יש לפרט בנסיבות העבירה היכן ישב הנוסע ברכב

נהג המסיע נוסע לא חגור )מעל גיל (14
נהגת ברכב הנ"ל שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות ,והנחת לנוסע לשבת ברכב,
מבלי שהיה חגור בחגורת בטיחות,
בניגוד לתקנה 83ב)א( לתקנות התעבורה.
* יש לפרט בנסיבות העבירה היכן ישב הנוסע ברכב

6704

נהג המסיע נוסע לא חגור )בין הגילאים  8ל(14-
נהגת ברכב הנ"ל שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות ,והנחת לנוסע כשמלאו לו 8
שנים וטרם מלאו לו  14שנים לשבת ברכב ,מבלי שהיה חגור בחגורת בטיחות,
בניגוד לתקנה 83ב)א( לתקנות התעבורה.
הסעת ילד שטרם מלאה לו שנה )למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי7204 ,
מונית ואופנוע( ,כשגבו של מושב הבטיחות אינו מופנה לחזית הרכב
נהגת ברכב הנ"ל והסעת ילד שטרם מלאה לו שנה ,כשגבו של מושב הבטיחות בו
ישב הילד אינו מופנה לחזית הרכב,
בניגוד לתקנה 83א)ג( לתקנות התעבורה.
6743

* בכל עבירה של אי חגירת חגורת בטיחות חובה לציין את שנת ייצור הרכב בנסיבות המקרה
* ברכב ששנת ייצורו פחות מ 1983-לא יינתן דוח זה אם הילד יושב במושב האחורי

הסעת ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים )למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר 7162
פרטי ,מונית ואופנוע( שלא במושב בטיחות
נהגת ברכב הנ"ל והסעת ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים ,כשהילד אינו רתום
במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו,
בניגוד לתקנה 83א)ב() (1לתקנות התעבורה.
* בכל עבירה של אי חגירת חגורת בטיחות חובה לציין את שנת ייצור הרכב בנסיבות המקרה
* ברכב ששנת ייצורו פחות מ 1983-לא יינתן דוח זה אם הילד יושב במושב האחורי
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250

250

ניקוד
6
4

2

500

2

250

8

1000

8

תיאור
הסעת ילד שמלאו לו שלוש שנים אך לא מלאו לו שמונה שנים )למעט
אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי ,מונית ואופנוע( ,כשהילד אינו רתום
במושב בטיחות או מושב מגביה
נהגת ברכב הנ"ל והסעת ילד שמלאו לו שלוש שנים אך טרם מלאו לו שמונה שנים,
כשהילד אינו רתום במושב בטיחות או מושב מגביה ,המתאים לגובהו ומשקלו של
הילד ,בניגוד לתקנה 83א)ב() (2לתקנות התעבורה.
* בכל עבירה של אי חגירת חגורת בטיחות חובה לציין את שנת ייצור הרכב בנסיבות המקרה
* ברכב ששנת ייצורו פחות מ 1983-לא יינתן דוח זה אם הילד יושב במושב האחורי

הסעת ילד )למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי ,מונית ואופנוע(,
במושב בטיחות או מושב מגביה במקום שיש מולו כרית אויר שלא נותק
מנגנון הפעלתה
נהגת ברכב הנ"ל והסעת בו ילד במושב בטיחות ,או במושב מגביה ,במקום שיש
מולו כרית אויר שלא נותק מנגנון הפעלתה,
בניגוד לתקנה 83א)ד( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
750
7163

7164

250

ניקוד
8

8

* יש לבדוק ברשיון הרכב ולציין בנסיבות את עובדת קיומה של כרית האויר כפי שמופיע ברשיון
הרכב מול המושב בו ישב הילד ולהתייחס לקיום מתג ניתוק כרית אויר ואיזה מצב היה

רכב במבחן )רשיון סחר(
תיאור
הסעת נוסעים שלא בהתאם לרשיון הסחר ברכב "במבחן"
נהגת ברכב הנ"ל ,על פי רשיון סחר ,והסעת בו נוסעים שלא בהתאם לרשיון הסחר,
בניגוד לתקנה  (2)298לתקנות התעבורה.
* ת"ת  (2)298איסור הסעה יותר מארבעה אנשים מלבד הנהג ,והם :בעל הרשיון או עובדו ,הקונה,
יועציו הטכניים או עובדיהם.

ס סעיף קנס בש"ח
500 5773

אי התקנת לוחות זיהוי "במבחן"
נהגת ברכב הנ"ל על פי רשיון סחר מבלי שהרכב נשא עליו לוחית זיהוי קדמית או
אחורית או שתי לוחיות זיהוי "במבחן" ,בניגוד לתקנה  295לתקנות התעבורה.
7105
רשיון סחר אינו תואם את המספר בלוחית "במבחן"
נהגת ברכב הנ"ל על פי רשיון סחר כשהמספר הרשום ברשיון הסחר איננו תואם את
המספר המופיע על גבי לוחית הרישוי "במבחן" המורכבת על הרכב,
בניגוד לתקנה )291ב( לתקנות התעבורה.
7111
תוקף רשיון סחר פקע
נהגת ברכב הנ"ל ,כשרשיון הסחר פקע ב,...
בניגוד לסעיף  9לפקודת התעבורה.
5565

ניקוד
0

1000

0

הזמנה לדין

0

הזמנה לדין

0

אפוד זוהר
תיאור
אי לבישת אפוד זוהר ביציאה  /ירידה מרכב בדרך שאינה דרך עירונית
נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית ,ויצאת  /ירדת מהרכב ,כשאינך לבוש
אפוד זוהר בניגוד לסעיף 65ב)ג( לפקודת התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 7167

ניקוד
2

* אין לערוך דו"ח אם הייתה קיימת מדרכה והנהג ירד אל המדרכה ושהה עליה ,אין לערוך דו"ח אם
אחד מנוסעי הרכב נמצא מחוץ לרכב והוא לבוש אפוד זוהר
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חומרים מסוכנים
חומר מסוכן :חומר שיש בו כדי לסכן חיי אדם או בריאותו או לגרום נזק לסביבה או לרכוש.
מרכז המידע בנושא חומרים מסוכנים מופעל ע"י המשרד להגנת הסביבה ופועל  08-9253321 :24/7או .*6911

 9קבוצות לפי ה"ספר הכתום" של האו"ם ):(#UN
 .1חומרים נפיצים
 .2גזים
 .3נוזלים מתלקחים
 .4מוצקים מתלקחים
 .5חומרים מחמצים
 .6חומרים רעילים ומדבקים
 .7חומרים רדיואקטיביים
 .8חומרים מאכלים
 .9חומרים מסוכנים אחרים
הספרות בקוד פעולת חירום
ספרה חומר כיבוי
סילון מים
1
ערפל או ריסוס מים דק
2
קצף
3
חומר כיבוי יבש )כגון אבקה(
4

אות
P
R
S
T
W
X
Y
Z
E

סכנת פיצוץ
או תגובה
אלימה
יש
אין
יש
אין
יש
אין
יש
אין

מיגון אישי
ביגוד מגן וכפפות )לכימיקלים(  +מסיכת נשימה
ביגוד מגן וכפפות )לכימיקלים(  +מסיכת נשימה
מסיכת נשימה  +כפפות )לכימיקלים(
מסיכת נשימה  +כפפות )לכימיקלים(
ביגוד מגן וכפפות )לכימיקלים(  +מסיכת נשימה
ביגוד מגן וכפפות )לכימיקלים(  +מסיכת נשימה
מסיכת נשימה  +כפפות )לכימיקלים(
מסיכת נשימה  +כפפות )לכימיקלים(

יש לשקול פינוי אוכלוסייה
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טיפול
מהול ושטוף את החומר
בכמויות מים גדולות
מנע כניסת החומר לביוב או למקור
מים .אסוף באריזות יחד עם העפר
והכן לקבורה

תיאור
חניית רכב או מכלית להובלת חומר מתלקח
החנית את הרכב או את המכלית הנ"ל ,שמשקלו הכולל המותר עולה על  3,500ק"ג
והמיועד להובלת חומר מתלקח או גלילים המיועדים להכיל חומר מתלקח ,במרחק
של פחות מ 400-מטר מבניין מגורים ,או ממבנה ציבורי ,שלא לצורך פריקה או
טעינה של החומר המסוכן לבניין או למבנה האמורים ,או ממנו,
בניגוד לתקנה )76ג( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור 407
נהגת ברכב הנ"ל והובלת בו חומר מסוכן ונכנסת )לדרך  /לכביש(,
בניגוד לתמרור  407המוצב במקום ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
הובלת חומר מסוכן שלא עפ"י שטר או תעודת מטען
נהגת ברכב הנ"ל והובלת או התרת לאחר להוביל חומר מסוכן שלא עפ"י שטר מטען
או תעודת מטען לחומרים מסוכנים,
בניגוד לתקנה )8א() (1לתקנות שרותי הובלה.
הובלת חומר מסוכן ללא אישור מוביל רכב
נהגת ברכב הנ"ל ולא החזקת אישור מוביל לרכב זה,
בניגוד לתקנה )8א() (2לתקנות שרותי הובלה.
הובלת חומר מסוכן ללא היתר מאת המפקח על התעבורה
נהגת ברכב הנ"ל והובלת חומר מסוכן ללא היתר מאת המפקח על התעבורה,
בניגוד לתקנה )8א() (3לתקנות שרותי הובלה.
הובלת חומר מסוכן ללא אביזרים למניעת אסונות
נהגת ברכב הנ"ל והובלת בו או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן מבלי שהרכב היה
מצוייד במכשירים ואו אביזרים תקינים המוכנים להפעלה מיידית לכיבוי שריפות
או למניעת אסונות ,בניגוד לתקנה )8א() (4לתקנות שירותי הובלה.
הובלת חומר מסוכן ללא ציוד עזרה ראשונה וציוד מגן אישי
נהגת ברכב הנ"ל והובלת או הרשית לאחר להוביל חומר מסוכן מבלי שהרכב היה
מצוייד בציוד עזרה ראשונה וציוד מגן אישי,
בניגוד לתקנה )8א() (4לתקנות שירותי הובלה.
הובלת חומר רדיואקטיבי בכמות העולה על המותר ללא אישור
הובלת או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן מקבוצת סיווג -7חומר רדיואקטיבי
העולה על הכמות המותרת הנקובה בתוספת הראשונה ללא אישור ממנהל הוועדה
לאנרגיה אטומית ,בניגוד לתקנה )8ב() (1לתקנות שירותי הובלה.
הובלת חומר רדיואקטיבי שאיננו מצויד בציוד המפורט בחלק ב בתוספת
הראשונה
הובלת או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן מקבוצת סיווג -7חומר רדיואקטיבי
ללא הציוד המפורט בחלק ב בתוספת הראשונה,
בניגוד לתקנה )8ב() (3לתקנות שירותי הובלה.
הובלת חומר מסוכן כששטר  /תעודת המטען ללא פרטים מלאים
הובלת או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן כששטר המטען או תעודת המטען אינם
מכילים את מלא הפרטים ,בניגוד לתקנה )9א( לתקנות שירותי הובלה.
הובלת חומר מסוכן ללא כרטיס בטיחות כדין
הובלת או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן ללא כרטיס בטיחות הכולל את מלוא
הפרטים הנדרשים על פי דין ,בניגוד לתקנה )9ב( לתקנות שירותי הובלה.
הובלת שני חומרים מסוכנים או יותר שלא עפ"י ההוראות
הובלת או הרשת לאחר להוביל שני חומרים מסוכנים או יותר שלא בהתאם
להוראות המדריך להפרדה בשינוע חומרים מסוכנים או בהתאם להוראות הספר
הכתום או בהתאם להוראות התקנות הבינלאומיות,
בניגוד לתקנה  13לתקנות שירותי הובלה.
הובלת חומר רדיואקטיבי ללא סימון מתאים
הובלת או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן מקבוצת סיווג  - 7חומר רדיואקטיבי
ללא סימון מתאים ,בניגוד לתקנה )14א( לתקנות שירותי הובלה.
הובלת חומ"ס שאינו רדיואקטיבי בכמות הדורשת סימון  -ללא סימון מתאים
הובלת או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן שאינו רדיואקטיבי בכמות האמורה
בתוספת השניה לתקנות או בכמות העולה עליה ללא סימון מתאים,
בניגוד לתקנה )14א( לתקנות שירותי הובלה.
הובלת חומרים מסוכנים שונים במיכל או מיכלית ללא סימון נפרד
הובלת או הרשת לאחר להוביל חומרים מסוכנים בתוך מיכל או מיכלית אחת מבלי
שכל תא בהם סומן בנפרד ,בניגוד לתקנה )14ב( לתקנות שירותי הובלה.
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ס סעיף קנס בש"ח
500 5939

ניקוד
0

6404

1000

6

7029

הזמנה לדין

0

7028

הזמנה לדין

0

7027

הזמנה לדין

0

7188

הזמנה לדין

0

7189

הזמנה לדין

0

7190

הזמנה לדין

0

7191

הזמנה לדין

0

7182

הזמנה לדין

0

7184

הזמנה לדין

0

7186

הזמנה לדין

0

7183

הזמנה לדין

0

7185

הזמנה לדין

0

7187

הזמנה לדין

0
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תיאור
הובלת חומ"ס שאריזתו פגומה
הובלת או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן שאריזתו אינה שלמה ותקינה,
בניגוד לתקנה )15א() (1לתקנות שירותי הובלה.
הובלת חומ"ס שאינו מכוסה בכיסוי בלתי מתלקח
הובלת או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן שאינו מובל במכולה ,במכל ,או
במכלית  -שאיננו מכוסה בכיסןי בלתי מתלקח,
בניגוד לתקנה )15א() (2לתקנות שירותי הובלה.
הובלת חומ"ס גזים  -בגלילים שלא במאונך או שלא במסגרת
הובלת או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן השייך לקבוצת סיווג  -2גזים ,כשהוא
במצב צבירה נוזלי וארוז בגלילים כשהגלילים אינם במצב מאונך ו/או אינם בתוך
מסגרת ,בניגוד לתקנה  (3)15לתקנות שירותי הובלה.
הובלת מעל  100גלילי חומ"ס שאינם במצב מאונך ו/או אינם בתוך מסגרת
הובלת או הרשת לאחר להוביל מעל  100גלילי חומ"ס שאינם במצב מאונך ו/או
אינם בתוך מסגרת ,בניגוד לתקנה  (3)15לתקנות שירותי הובלה.
החניית רכב המוביל חומ"ס סמוך לבניין או מבנה ציבורי
החנית רכב המוביל חומר מסוכן במרחק הקטן מ 400-מ מבניין מגורים או ממבנה
ציבורי שלא לצורך פריקה או טעינה של החומר המסוכן לבניין או למבנה האמורים,
בניגוד לתקנה  17לתקנות שירותי הובלה.

ס סעיף קנס בש"ח
 7177הזמנה לדין

ניקוד
0

7178

הזמנה לדין

0

7179

הזמנה לדין

0

7180

הזמנה לדין

0

7181

הזמנה לדין

0

מידות הרכב
תיאור
אורך הרכב  -רכב מחובר )פול טריילר(
נהגת ברכב המחובר הנ"ל כאשר אורכו הכולל לרבות הגרור עולה על  18.75מטר,
האורך הכולל הוא ...מטר ,בניגוד לתקנה )313א() (3לתקנות התעבורה.
7031
אורך הרכב  -רכב מורכב )סמיטריילר(
נהגת ברכב המורכב הנ"ל כאשר אורכו הכולל עולה על האורך הכולל המותר שהוא
) 16.5מ  17.6 /מ 17.5 /מ ( כשהאורך של רכבך בפועל הוא ...מטר,
בניגוד לתקנה )313א())(3ד( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 6484הזמנה לדין
הזמנה לדין

ניקוד
0
0

* ראה טבלה בעמוד 82

עבירות טרקטורון
תיאור
נהיגת טרקטורון בכביש שלא לשם חצייתו ולא במושב או קיבוץ
נהגת ברכב הנ"ל שהינו טרקטורון ,בכביש שלא בתחום מושב או קיבוץ ,ולא לשם
חצייתו ,בניגוד לתקנה 39ג)א( לתקנות התעבורה.
7156
נהיגת טרקטורון ללא קסדת מגן )ע"י הנהג(
נהגת בטרקטורון הנ"ל ולא חבשת קסדת מגן שסומנה כחוק או שמבנה הקסדה
אינו מכסה את אפרכסת האוזן או שהקסדה לא הייתה קשורה ברצועה שתמנע את
נפילתה בשעת הנסיעה,
בניגוד לתקנה 39ג)ד( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 6475

* לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן:
 תקן אירופאי  - Regulation ECE 22סימון ע"ג רצועת האבזם )דוגמא(: תקן אמריקאי  - FMVSS 218סימון DOT -תקן יפני  - JIS T-8133 Type Cסימון JIS
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6

עם מספר תעודה

נהיגת טרקטורון כשהנוסע ללא קסדת מגן
נהגת בטרקטורון הנ"ל והסעת עליו נוסע שלא חבש קסדת מגן שסומנה כחוק או
שמבנה הקסדה אינו מכסה את אפרכסת האוזן או שהקסדה לא הייתה קשורה
ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה,
בניגוד לתקנה 39ג)ד( לתקנות התעבורה.
* לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן:
 תקן אירופאי  - Regulation ECE 22סימון ע"ג רצועת האבזם )דוגמא(: תקן אמריקאי  - FMVSS 218סימון DOT -תקן יפני  - JIS T-8133 Type Cסימון JIS

250

ניקוד
6

עם מספר תעודה
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7157

250

6

תיאור
נהיגת טרקטורון שלא הותקנה בו מסגרת בטיחות
נהגת בטרקטורון הנ"ל מבלי שהותקנה בו מסגרת בטיחות להגנה על הנהג בו,
בניגוד לתקנה 363ד)א() (4לתקנות התעבורה.
הסעת נוסע/ים בטרקטורון ללא היתר
נהגת בטרקטורון הנ"ל והסעת עליו נוסע/ים מבלי שקיבלת לכך היתר מאת רשות
הרישוי ,בניגוד לתקנה 39ג)ג( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 6478הזמנה לדין
7158

250

ניקוד
0
6

* בטרקטורון קיים איסור להסיע נוסע ,למעט אם ניתן לכך היתר מרשות הרישוי.היתר,אם
ניתן,נקבע ברשיון הרכב.

עבירות טרקטור משא
תיאור
הסעת נוסע בטרקטור משא ללא היתר ברשיון הרכב
נהגת בטרקטור משא הנ"ל והסעת עליו נוסע/ים מבלי שקיבלת לכך היתר מאת
רשות הרישוי שנרשם ברשיון הרכב ,בניגוד לתקנה 39ד)א( לתקנות התעבורה.
* יש להתייחס לטרקטור משא וטרקטור משא חקלאי כאחד

נהיגה בטרקטור משא ללא כלוב להגנת נוסעים
נהגת בטרקטור משא הנ"ל מבלי שהותקן בו כלוב להגנה על הנוסעים בו,
בניגוד לתקנה 363ג)א() (7לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 7172הזמנה לדין

7127

הזמנה לדין

ניקוד
6

0

* יש להתייחס לטרקטור משא וטרקטור משא חקלאי כאחד
* פטור מכלוב להגנה חייב להיות רשום ברשיון הרכב

עבירות רכב שטח
תיאור
נהיגת רכב שטח בכביש שלא לשם חצייתו )מותרת הנסיעה בשטח בלבד(
נהגת ברכב הנ"ל שהינו רכב שטח ,בכביש שלא לשם חצייתו,
בניגוד לתקנה 39ה)א( לתקנות התעבורה.
הסעת נוסע ברכב שטח ללא היתר הרשום ברשיון הרכב
נהגת ברכב שטח הנ"ל והסעת עליו נוסע/ים מבלי שקיבלת לכך היתר מאת רשות
הרישוי שנרשם ברשיון הרכב ,בניגוד לתקנה 39ה)ג( לתקנות התעבורה.
נהיגה ברכב שטח שלא הותקן בו כלוב להגנת נוסעים
נהגת ברכב שטח הנ"ל מבלי שהותקן בו כלוב להגנה על הנוסעים בו,
בניגוד לתקנה 363ב לתקנות התעבורה.
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ס סעיף קנס בש"ח
 7166הזמנה לדין

ניקוד
6

7173

הזמנה לדין

6

7131

הזמנה לדין

0
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קלנועית
"קלנועית" – רכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע
חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:
• רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד;
• ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;
• הוא מיועד לנוסע אחד או שניים בלבד )כולל הנהג עצמו(;
• מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על  12קמ"ש;
הגדרות לגבי הנהג והנהיגה:
• הנוהג בקלנועית פטור מחובת רישיון נהיגה ורשיון רכב;
• הנוהג בקלנועית חייב להיות בן  16ומעלה או אם הוא נכה – בן  14שנים ומעלה;
• הנוהג בקלנועית חייב כי מצבו הגופני והנפשי יאפשרו לו להפעיל את הקלנועית בבטחה;
•
• אסורה הנסיעה בכביש )מלבד מושב ,קיבוץ או כפר( אלא לשם חצייתו,
למעט:
 oבכביש בדרך עירונית שבצד הכביש אין מדרכה
 oבכביש בדרך עירונית ,כאשר לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת
מידותיה ,מצבה או מכשולים המצויים עליה
 oבנסיעה בקלנועית לא ניתן לעלות על המדרכה או לרדת ממנה
• חל איסור להיכנס לתוך מנהרה
חשוב :חובה להפעיל שיקול דעת רחב טרם ביצוע האכיפה כאשר מדובר באוכלוסיה
בעלת מוגבלות בתנועה
תיאור
נהיגה בקלנועית בכביש
נהגת בקלנועית הנ"ל בכביש שלא לשם חצייתו,
בניגוד לתקנה 39יא לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
100 6712

ניקוד
0

רכב זעיר
תיאור
נהיגה ברכב זעיר שלא בדרך עירונית
נהגת ברכב זעיר שלא בדרך עירונית ,בניגוד תקנה 39כד לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 7113הזמנה לדין

ניקוד
0

מכונה ניידת
תיאור
תנועת מכונה ניידת על הכביש
נהגת במכונה הניידת הנ"ל ,שמהירותה המירבית המתוכננת על ידי יצרנה ,עד 30
קמ"ש בדרך ,וזאת שלא לשם חצייתה וללא אישור תנועה מקצין משטרה,
בניגוד לתקנה 39א)א( לתקנות התעבורה.
* אין צורך באישור קצין משטרה אם מדובר בתנועת מכונה ניידת מחוץ לתחומי מפעל בדרך
עירונית ,ולא יותר מ –  500מ מתחום המפעל.

נהיגת מכונה ניידת שמידותיה חורגות
נהגת במכונה הניידת הנ"ל שאורכה  /רוחבה  /גובהה חורגים מהקבוע בתקנה ,313
ובכפוף לאמור בתקנה 279ג ,ללא אשור תנועה מקצין משטרה,
בניגוד לתקנה 39א)ג( לתקנות התעבורה.
* חריגות במידות המחייבות אשור תנועה גובה מעל  4.80מטר ,רוחב מעל  3.40מטר ,אורך מעל
 15.50מטר

נהיגה במכונה ניידת ללא אשור בדיקה ממוסך מורשה
נהגת במכונה הניידת הנ"ל ,ללא תעודה ממוסך מורשה על כשירות המכונה הניידת
שהוצאה בשנה האחרונה ,בניגוד לתקנה )280ב() (2לתקנות התעבורה
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ס סעיף קנס בש"ח
500
6375

6376

6243

500

הזמנה לדין

ניקוד
6

6

0

תיאור
נהיגה במכונה ניידת ללא היתר
נהגת במכונה ניידת האופנית הנ"ל ,מבלי שעברת הדרכה לפי תכנית שאישרה רשות
הרישוי ומבלי שקיבלת ברישיון הנהיגה ,היתר על כך מאת רשות הרישוי,
בניגוד לתקנה 39א)ט( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
500
6860

ניקוד
0

* לא תחול על מי שהיה בידו רשיון נהיגה דרגה  Cשהוצאה לפני 2010

רכב תפעולי
תיאור
נהיגה שלא באיזור תפעולי
נהגת ברכב התפעולי הנ"ל שלא באיזור תפעולי,
בניגוד לתקנה 95ד לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
הזמנה לדין
7155

ניקוד
6

*אם בידי הנהג רשיון נהיגה המתאים לרכב התפעולי וכן ביטוח ,תרשם בנוסף עבירה של נהיגה ללא
רשיון רכב :סמל סעיף 2000
**אם בידי הנהג רשיון נהיגה המתאים לרכב התפעולי אך אין לו ביטוח ,תרשם בנוסף לעבירה של
נהיגה ללא רשיון רכב גם נהיגה ללא ביטוח :סמל סעיף 2106
***אם אין בידי הנהג רשיון נהיגה המתאים לרכב התפעולי ירשמו העבירות הבאות:
א .נהיגה ללא ר.נ :סמל סעיף  7138או ) 7136כולל השבתה(
ב .נהיגה ללא ביטוח :סמל סעיף 2106
ג .נהיגה ללא רשיון רכב :סמל סעיף 2000
**** "אזור רכב תפעולי" :אזור שבו מופעל רכב תפעולי שבכניסה אליו וביציאה ממנו מוצבים
תמרורי כניסה לאזור רכב תפעולי ויציא מאזור רכב תפעולי בהתאמה.

עבירות אחרות
תיאור
נהיגה ברכב עם פרסומת מתחלפת
)נהגת  /הרשית לאחר לנהוג( ברכב הנ"ל ,כאשר הרכב נושא עליו )פרסומת מתחלפת
 /פרסומת העלולה להפריע את שדה הראיה  /המסתירה את פנסי הרכב  /המפריעה
להפעלתו של הרכב  /הפוגעת בהפעלתו של הרכב  /הפוגעת במבנה הרכב
ובתקינותו( ,בניגוד תקנה 305א לתקנות התעבורה.
7046
איסור נהיגה בעגלה ללא היתר
נהגת בעגלה מחוץ לתחומי מושב ,קיבוץ או כפר ,או בתחום רשות מקומית ללא
היתר ,בניגוד לתקנה 142א)א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 6618הזמנה לדין

* מותר בתחומי מושב ,קיבוץ או כפר
* בתחום רשות המקומית עם היתר בכתב מרשות המקומית למטרות נופש ופנאי בלבד

נהיגת אוטובוס מבלי לדאוג לבטיחות הנוסעים
נהגת באוטובוס הנ"ל ולא דאגת לבטיחות הנוסעים בכך ש,....
בניגוד לתקנה )416ב( לתקנות התעבורה.
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7126

500

ניקוד
0

0

הזמנה לדין

0
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פרק ז'  -אופנוע ,אופניים ,קורקינט
ממונע ,הולך רגל
אופנוע ,אופניים ,גלגינוע  -מטענים
אופנוע כולל :קטנוע או אופנוע/קטנוע עם רכב צידי  -לא כולל תלת אופנוע
תיאור
הובלת חפץ על אופנוע ,אופניים ,גלגינוע המונע שליטה ברכב
נהגת ברכב הנ"ל והובלת עליו חפץ שעלול היה למנוע ממך שליטה מלאה ברכב,
בניגוד לתקנה  121לתקנות התעבורה.
* תקף לאופנוע )לא כולל תלת אופנוע( ,אופניים )רגילים וחשמליים( וגלגינוע

ס סעיף קנס בש"ח
250 5825

ניקוד
0

הובלת חפץ על אופנוע ,אופניים ,גלגינוע החורג מלפנים או מאחור
נהגת ברכב הנ"ל ,והובלת עליו חפץ שחרג מחלקו הקדמי או האחורי ביותר של
הרכב ,בניגוד לתקנה  (2)121לתקנות התעבורה.

6304

250

0

הובלת חפץ על אופנוע ,אופניים ,גלגינוע העולה באורכו על 70ס"מ
נהגת ברכב הנ"ל והובלת עליו חפץ העולה באורכו על 70ס"מ,
בניגוד לתקנה  (1)121לתקנות התעבורה.

7024

250

0

* תקף לאופנוע )לא כולל תלת אופנוע( ,אופניים )רגילים וחשמליים( וגלגינוע

* תקף לאופנוע )לא כולל תלת אופנוע( ,אופניים )רגילים וחשמליים( וגלגינוע

אופנוע ותלת אופנוע  -רכיבה והרכבה
תיאור
הנוהג באופנוע שאינו מותאם למספר הרוכבים עליו
נהגת באופנוע או בתלת אופנוע הנ"ל ,והרכבת עליו אדם אחר ,כשהרכב לא היה
מותאם למספר האנשים שרכבו עליו ,בניגוד לתקנה )120ב( לתקנות התעבורה.
נוסע הרוכב על אופנוע שאינו מותאם למספר הרוכבים עליו
נסעת באופנוע או בתלת אופנוע הנ"ל ,שהיה נהוג על-ידי אחר ,כשהרכב לא היה
מותאם למספר האנשים שרכבו עליו ,בניגוד לתקנה )120ב( לתקנות התעבורה.
הרכבת נוסע ,כששתי רגליו אינן נמצאות משני צידי האופנוע
נהגת באופנוע או בתלת אופנוע הנ"ל ,והנחת לאחר לרכב עליו ,כשתי רגליו אינן
נמצאות בשני צידי הרכב ,בניגוד לתקנה )120א( לתקנות התעבורה.
הרכבת נוסע על אופנוע שרגליו אינן מונחות על תומכי רגלים
נהגת באופנוע או בתלת אופנוע הנ"ל והנחת לאחר לרכב עליו כששתי רגליו אינן
מונחות על תומכי הרגלים המיועדים לכך ,בניגוד לתקנה )119ב (1לת"ת.
נהג או נוסע הרוכב על אופנוע ,ששתי רגליו אינן נמצאות משני צידי אופנוע
נהגת באופנוע או בתלת אופנוע הנ"ל או נסעת ברכב הנ"ל שהיה נהוג על-ידי אחר,
כששתי רגליך אינן נמצאות משני צידי הרכב ,בניגוד לתקנה )119ב( לת"ת.
הרכבת נוסע שלא על המושב המיועד לכך
נהגת באופנוע או בתלת אופנוע הנ"ל ,והנחת לאחר לרכב עליו ,מבלי שישב על גבי
המושב המיועד לכך ,בניגוד לתקנה )120א( לתקנות התעבורה.
אי החזקת כידון האופנוע בשתי ידיים
נהגת באופנוע או בתלת אופנוע הנ"ל ,ולא החזקת בשתי ידיך את הכידון בזמן
שהרכב היה בתנועה ,וזאת בעת שלא עשית כל פעולה אחרת לקיום כללי תנועה או
להבטחת פעולתו התקינה של הרכב ,בניגוד לתקנה )28א( לתקנות התעבורה.
נסיעה באופנוע או בתלת אופנוע לצד רכב אחר
נהגת באופנוע או בתלת אופנוע הנ"ל ,ונסעת לצידו של רכב אחר ,שלא כדי לעוקפו
או לעבור על פניו ,בניגוד לתקנה  122לתקנות התעבורה.
איסור הרכבה באופנוע או תלת אופנוע אם הרוכב אינו מעל גיל 18
נהגת באופנוע או בתלת אופנוע הנ"ל כשטרם מלאו לך  18שנה או שמלאו לך  18שנה
ואינך בעל רשיון נהיגה לאופנוע או תלת אופנוע חודשיים לפחות ,והרכבת נוסע,
בניגוד לתקנה )120ג( לתקנות התעבורה.
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ס סעיף קנס בש"ח
500 5828
5829

500

0

5830

500

0

6713

250

0

5831

500

0

5833

500

0

4032

100

0

5834

250

0

6624

500

0
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ניקוד
0

תיאור
נהיגה באופנוע או בתלת אופנוע על מעבר חציה
נהגת באופנוע או בתלת אופנוע על מעבר חציה בכיוון המיועד לחצית הולכי רגל,
בניגוד לתקנה )34א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
500 7119

ניקוד
0

קסדות מגן )אופנוע ,אופניים ,אופניים חשמליים(
תיאור
נהיגה באופנוע ללא קסדת מגן )כולל תלת אופנוע ,אופנוע עם רכב צידי(
נהגת או נסעת באופנוע או תלת-אופנוע הנ"ל מבלי שחבשת קסדת מגן שסומנה
כחוק או שמבנה הקסדה אינו מכסה את אפרכסת האוזן או שהקסדה אינה קשורה,
בניגוד לתקנה )119ג( לתקנות התעבורה
* לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן:
 תקן אירופאי  - Regulation ECE 22סימון ע"ג רצועת האבזם )דוגמא(: תקן אמריקאי  - FMVSS 218סימון DOT -תקן יפני  - JIS T-8133 Type Cסימון JIS

ס סעיף קנס בש"ח
250 7148

עם מספר תעודה

הרכבת נוסע באופנוע ללא קסדת מגן )כולל תלת אופנוע ואופנוע עם רכב צידי( 7149
נהגת באופנוע או תלת-אופנוע הנ"ל והרשת לאחר לרכב עליו מבלי שחבש קסדת
מגן שסומנה כחוק או שמבנה הקסדה אינו מכסה את אפרכסת האוזן או שהקסדה
אינה קשורה,
בניגוד לתקנה )119ג( לתקנות התעבורה
* לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן:
 תקן אירופאי  - Regulation ECE 22סימון ע"ג רצועת האבזם )דוגמא(: תקן אמריקאי  - FMVSS 218סימון DOT -תקן יפני  - JIS T-8133 Type Cסימון JIS

250

6

עם מספר תעודה

הדרכת נהיגה באופנוע ללא קסדת מגן
הדרכת או הורת נהיגה באופנוע הנ"ל מבלי שחבשת או שהתלמיד לא חבש קסדת
מגן שסומנה כחוק או שמבנה הקסדה אינו מכסה את אפרכסת האוזן או שהקסדה
אינה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה,
בניגוד לתקנה )223ב( לתקנות התעבורה
* לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן:
 תקן אירופאי  - Regulation ECE 22סימון ע"ג רצועת האבזם )דוגמא(: תקן אמריקאי  - FMVSS 218סימון DOT -תקן יפני  - JIS T-8133 Type Cסימון JIS

ניקוד
6

7240

750

0

עם מספר תעודה

רכיבה או הרכבת אחר על אופניים רגילים ללא קסדה
רכבת על אופניים או הרכבת אחר כשאינך חובש או המורכב אינו חובש קסדת מגן
הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה,
בניגוד לסעיף 65ג)א( לפקודת התעבורה.
*לא יחול על בגיר בדרך עירונית )אלא אם כן עוסק בפעילות ספורטיבית(

7235

250

0

רכיבה או הרכבה על אופניים חשמליים ללא קסדה
רכבת על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או הרכבת אחר
כשאינך חובש או המורכב אינו חובש קסדת מגן הקשורה ברצועה שתמנע את
נפילתה ,בניגוד לסעיף 65ג)א( לפקודת התעבורה.

7242

250

0

רכיבה או הרכבה על אופניים ללא קסדה  -אחריות הורה או בגיר
בהיותך הורה או אפוטרופוס או בהיותך בגיר שבהשגחתך קטין  -הנחת לקטין
שבמחיצתך לרכב על אופניים או להרכיב אחר ללא קסדת מגן הקשורה ברצועה
שתמנע את נפילתה,
בניגוד לסעיף 65ג)ב( לפקודת התעבורה.
רכיבה או הרכבה על אופניים חשמליים ללא קסדה  -אחריות הורה או בגיר
בהיותך הורה או אפוטרופוס או בהיותך בגיר שבהשגחתך קטין  -הנחת לקטין
שבמחיצתך לרכב על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או
להרכיב אחר ללא קסדת מגן הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה,
בניגוד לסעיף 65ג)ב( לפקודת התעבורה.

7236

250

0

7241

250

0

*חובת חבישת קסדה באופניים חשמליים חלה בכל גיל ובכל כביש
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אופניים ואופניים חשמליים
תיאור
אי עמידה בתנאים לנהיגה באופניים חשמליים
נהגת באופניים עם מנוע עזר מבלי שעברת הכשרה מתאימה,
בניגוד לתקנה 39טז) (3לתקנות התעבורה.
רכיבה על אופניים חשמליים כשטרם מלאו לך  16שנים
רכבת על אופניים עם מנוע עזר וטרם מלאו לך  16שנים,
בניגוד לתקנה 39טז לתקנות התעבורה.
רכיבה על אופניים כשברמזור המיועד לאופניים אור אדום
רכבת על אופניים ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור לאופניים בכיוון נסיעתך
והתחלת בחציית הכביש ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
* תקף עבור רוכב אופניים או אופניים חשמליים כאשר קיים רמזור המיועד לרוכבי אופניים )תמרור
 (720כמו באיור

רכיבה על אופניים על המדרכה
רכבת על אופניים על פני המדרכה,
בניגוד לתקנה )129א( לתקנות התעבורה.
רכיבה על אופניים חשמליים על המדרכה
רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך על
פני המדרכה ,בניגוד לתקנה )129א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור ) 412האוסר על אופניים להיכנס לדרך( )למעט תלת-אופן(
לא צייתת לתמרור  ,412בכך שנכנסת עם האופניים הנ"ל ,שעליהם רכבת ,לדרך בה
מוצב התמרור ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
רכיבה על אופניים שלא בשביל לאופניים
רכבת על אופניים בדרך בה הוקצה שביל לאופניים מסומן ,שלא בשביל לאופניים,
בניגוד לתקנה )129ב( לתקנות התעבורה.
רכיבה על אופניים חשמליים שלא בשביל לאופניים
רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך
בדרך בה הוקצה שביל לאופניים מסומן ,שלא בשביל לאופניים,
בניגוד לתקנה )129ב( לתקנות התעבורה.
רכב ללא מנוע  -שימוש בכביש ,שביל ,נתיב המיועד לרכב אחר
נהגת ברכב שאינו מנועי הנ"ל והשתמשת בכביש או בשביל או בנתיב המיועד
והמסומן לסוג רכב אחר מסוג הרכב שבו נהגת,
בניגוד לתקנה )34א( לתקנות התעבורה.
* יש לציין בנסיבות תמרור ומספרו והיכן מוצב

אופניים חשמליים  -שימוש בכביש ,שביל ,נתיב מיועד לרכב אחר
נהגת באופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או
בקורקינט ממונע הנ"ל והשתמשת בכביש או בשביל או בנתיב המיועד והמסומן
לסוג רכב אחר מסוג הרכב שבו נהגת ,בניגוד לתקנה )34א( לתקנות התעבורה.
* יש לציין בנסיבות תמרור ומספרו והיכן מוצב

רכיבה על אופניים במנהרה
רכבת על אופניים במנהרה ,בניגוד לתקנה )129ג( לתקנות התעבורה.
רכיבה על אופניים חשמליים במנהרה
רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך
במנהרה ,בניגוד לתקנה )129ג( לתקנות התעבורה.
רכיבה באופניים בדרך שאינה עירונית שלא בשול
נהגת ברכב הנ"ל שלא קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית של שול הדרך,
בניגוד לתקנה )129ה( לתקנות התעבורה.
* תקנה  129היא תקנה שמחריגה את האיסור לנהיגה בשול כלפי אופניים ,וקובעת כי בניגוד לכלי
הרכב האחרים הרי שחובה על רוכב אופניים לנסוע בשול בדרך שאינה עירונית ,בתנאי שהשול
פנוי ומיוצב באספלט; עוד קובעת התקנה כי יש לנהוג על השול קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

רכיבה באופניים חשמליים בדרך לא עירונית שלא בשול
רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך
הנ"ל שלא קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית של שול הדרך,
בניגוד לתקנה )129ה( לתקנות התעבורה.
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* תקנה  129היא תקנה שמחריגה את האיסור לנהיגה בשול כלפי אופניים ,וקובעת כי בניגוד לכלי
הרכב האחרים הרי שחובה על רוכב אופניים לנסוע בשול בדרך שאינה עירונית ,בתנאי שהשול
פנוי ומיוצב באספלט; עוד קובעת התקנה כי יש לנהוג על השול קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.
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ניקוד
0

250

0

תיאור
רכיבה שלא בצד ימין כשאין שול או בחוסר זהירות
רכבת על אופניים או תלת-אופן הנ"ל שלא בסמוך לשפתו הימנית של הכביש ,ואו
בחוסר זהירות הנדרשת בעת עקיפת רכב עומד או הנע באותו כיוון,
בניגוד לתקנה  128לתקנות התעבורה.
* תקנה  129היא ספציפית ומחייבת רוכב אופניים לנסוע על השול בדרך שאינה עירונית כאשר
השול פנוי ומיוצב באספלט וקרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

רכיבה שלא בצד ימין כשאין שול או בחוסר זהירות )אופניים חשמליים(
רכבת על אופניים או תלת אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך
הנ"ל שלא בסמוך לשפתו הימנית של הכביש ,ואו בחוסר זהירות הנדרשת בעת
עקיפת רכב עומד או הנע באותו כיוון ,בניגוד לתקנה  128לתקנות התעבורה.

* תקנה )129ה( היא ספציפית ומחייבת רוכב אופניים לנסוע על השול בדרך שאינה עירונית כאשר
השול פנוי ומיוצב באספלט וקרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

רכיבה על אופניים על מעבר חציה
רכבת על אופניים או תלת-אופן הנ"ל במעבר חציה,
בניגוד לתקנה )129ז( לתקנות התעבורה.

* מותר לרכב על מעבר חציה לרוכבי אופניים המסומן בתמרור 812
* מותר להוביל אופניים על מעבר חציה

רכיבה על אופניים חשמליים על מעבר חציה
רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך
הנ"ל במעבר חציה ,בניגוד לתקנה )129ז( לתקנות התעבורה.
* מותר לרכב על מעבר חציה לרוכבי אופניים המסומן בתמרור 812
* מותר להוביל אופניים על מעבר חציה

רכיבה על אופניים לא תקינים
רכבת על אופניים או תלת-אופן הנ"ל שאינם תקינים ואינם ראויים לשימוש,
בניגוד לתקנה )123א( לתקנות התעבורה.
רכיבה על אופניים חשמליים לא תקינים
רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך
שאינם תקינים ואינם ראויים לשימוש ,בניגוד לתקנה )123א( לתקנות התעבורה.
רכיבה על אופניים ללא פנס או מחזיר אור
רכבת על אופניים בזמן תאורה שלא הותקן בהם פנס המפיץ אור לבן מקדימה או
פנס אדום מאחור או מחזירי אור צהובים על הדוושות,
בניגוד לתקנה  132לתקנות התעבורה.
רכיבה על אופניים חשמליים ללא פנס או מחזיר אור
רכבת על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך הנ"ל בזמן
תאורה שלא הותקן בהם פנס המפיץ אור לבן מקדימה או פנס אדום מאחור או
מחזירי אור צהובים על הדוושות ,בניגוד לתקנה  132לתקנות התעבורה.
רכיבה על אופניים שלא על גבי המושב
רכבת על אופניים או תלת-אופן הנ"ל שלא על גבי המושב הקבוע המחובר אליהם,
בניגוד לתקנה )123ב( לתקנות התעבורה.
רכיבה על אופניים חשמליים שלא על גבי המושב
רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך
שלא על גבי המושב הקבוע המחובר אליהם,
בניגוד לתקנה )123ב( לתקנות התעבורה.
הרכבת אנשים על אופניים מעל גיל 8
רכבת על אופניים הנ"ל והרכבת עליו אדם שגילו עולה על  8שנים,
בניגוד לתקנה )124א( לתקנות התעבורה.
* מותר להרכיב ילד עד גיל  8במושב מתאים ,כשהרוכב עצמו מגיל  14ומעלה

הרכבת אנשים על אופניים חשמליים מעל גיל 8
רכבת על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך והרכבת עליו
אדם שגילו עולה על  8שנים כשהם אינם עשויים לרכיבתם של אנשים במספר
הרוכבים עליהם ,בניגוד לתקנה )124א( לתקנות התעבורה.
* מותר להרכיב ילד עד גיל  8במושב מתאים ,כשהרוכב עצמו מגיל  16ומעלה

הרכבת אנשים על אופניים עד גיל 8
רכבת על אופניים הנ"ל והרכבת עליו ילד שגילו אינו עולה על  8שנים שלא במושב
נפרד המבטיח את שלום הילד,
בניגוד לתקנה )124ב( לתקנות התעבורה.
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* מותר להרכיב ילד עד גיל  8במושב מתאים ,כשהרוכב עצמו מגיל  14ומעלה
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תיאור
הרכבת אנשים על אופניים חשמליים עד גיל 8
רכבת על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך והרכבת עליו ילד
שגילו אינו עולה על  8שנים שלא במושב נפרד המבטיח את שלום הילד,
בניגוד לתקנה )124ב( לתקנות התעבורה.
* מותר להרכיב ילד עד גיל  8במושב מתאים ,כשהרוכב עצמו מגיל  16ומעלה

התחברות או אחיזה של אופניים ברכב אחר
רכבת על אופניים או על תלת-אופן הנ"ל ואחזת ברכב אחר או חיברת את אופניים
או את תלת האופן לרכב אחר הנע בדרך ,בניגוד לתקנה )126א( לתקנות התעבורה.
התחברות או אחיזה של אופניים חשמליים ברכב אחר
רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך
הנ"ל ואחזת ברכב או חיברת את הרכב לרכב אחר הנע בדרך,
בניגוד לתקנה )126א( לתקנות התעבורה.
איסור גרירת באופניים
רכבת על אופניים או תלת-אופן הנ"ל וגררת  ,...בניגוד לתקנה )126ב( לת"ת.
* יש לפרט מה נגרר

איסור גרירה באופניים חשמליים
רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך
הנ"ל וגררת  , ...בניגוד לתקנה )126ב( לתקנות התעבורה.
* יש לפרט מה נגרר

שמירת מרחק בין אופניים לרכב שלפניו
רכבת על אופניים או תלת-אופן הנ"ל ולא שמרת על רווח בינך ובין הרכב שלפניך
שיש בו כדי לעצור באופן בטוח,
בניגוד לתקנה  127לתקנות התעבורה.
שמירת מרחק בין אופניים חשמליים לרכב שלפניו
רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך
הנ"ל ולא שמרת ריווח בינך ובין הרכב שלפניך שיש בו כדי לעצור באופן בטוח,
בניגוד לתקנה  127לתקנות התעבורה.
רכיבה בקבוצה ללא ליווי בדרך שאינה עירונית
רכבת על אופניים או תלת-אופן הנ"ל בקבוצה המונה עשרה רוכבים לפחות ללא
ליווי רכב לפי החוק ,בניגוד לתקנה 129א)א( לתקנות התעבורה.
נהיגת רכב ליווי לקבוצת רוכבים שלא על פי החוק
נהגת ברכב הנ"ל כרכב ליווי לקבוצת רוכבים בכך שלא עמדת בדרישות התקנה
להוראות הליווי ,בניגוד לתקנה 129א)ב( לתקנות התעבורה.
* הנוהג ברכב ליווי חייב לעמוד בכל דרישות הנ"ל :ינהג מאחורי הרוכב האחרון בקבוצת רוכבי
האופניים ובמרחק סביר ממנו ויפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ברכב

רכיבה על אופניים לצד רכב אחר
רכבת על אופניים הנ"ל ונסעת לצידו של רכב אחר ,שלא כדי לעוקפו או לעבור על
פניו ,בניגוד לתקנה  122ו 125-לתקנות התעבורה.
רכיבה על אופניים חשמליים לצד רכב אחר
רכבת על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך הנ"ל ונסעת
לצידו של רכב אחר ,שלא כדי לעוקפו או לעבור על פניו,
בניגוד לתקנה  122ו 125-לתקנות התעבורה.
הובלת חפץ על אופניים המונע שליטה
רכבת על אופניים הנ"ל והובלת עליו חפץ שעלול היה למנוע ממך שליטה מלאה
באופניים ,בניגוד לתקנה  121ו 125-לתקנות התעבורה.
הובלת חפץ על אופניים חשמליים המונע שליטה
רכבת על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך הנ"ל והובלת
עליו חפץ שעלול היה למנוע ממך שליטה מלאה באופניים,
בניגוד לתקנה  121ו 125-לתקנות התעבורה.
הובלת חפץ על אופניים החורג מלפנים  /מאחור
רכבת על אופניים הנ"ל והובלת עליו חפץ שחרג מחלקו הקדמי או האחורי של
האופניים ,בניגוד לתקנה  (2)121ו 125-לתקנות התעבורה.
הובלת חפץ על אופניים חשמליים החורג מלפנים  /מאחור
רכבת על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך הנ"ל והובלת
עליו חפץ שחרג מחלקו הקדמי או האחורי של האופניים,
בניגוד לתקנה  (2)121ו 125-לתקנות התעבורה.
חפץ על אופניים העולה באורכו על 70ס"מ
רכבת על אופניים הנ"ל והובלת עליו חפץ העולה באורכו על 70ס"מ,
בניגוד לתקנה  (1)121ו 125-לתקנות התעבורה.
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ניקוד
0

תיאור
חפץ על אופניים חשמליים העולה באורכו על 70ס"מ
רכבת על אופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך הנ"ל והובלת
עליו חפץ העולה באורכו על 70ס"מ ,בניגוד לתקנה  (1)121ו 125-לתקנות התעבורה.
7219
רכיבה באופניים ללא הציוד הנדרש
נהגת באופניים הנ"ל מבלי שהיו מצויידים בפעמון ו/או במנגנון בלימה ו/או
במחזיר אור של אחורי האופניים,
בניגוד לתקנה  130לתקנות התעבורה.
7218
רכיבה באופניים חשמליים ללא הציוד הנדרש
נהגת באופניים החשמליים הנ"ל מבלי שהיו מצויידים בפעמון ו/או במנגנון בלימה
ו/או במחזיר אור של אחורי האופניים,
בניגוד לתקנה  130לתקנות התעבורה.
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גלגינוע  -קורקינט ממונע
תיאור
אי עמידה בתנאים לנהיגה בגלגינוע
נהגת בגלגינוע מבלי שעברת הכשרה מתאימה,
בניגוד לתקנה 122א)ג( לתקנות התעבורה.
7231
רכיבה על גלגינוע כשטרם מלאו לך  16שנים
רכבת על גלגינוע וטרם מלאו לך  16שנים,
בניגוד לתקנה 122א)א( לתקנות התעבורה.
7230
גלגינוע ללא תווית סימון או צמיגים ללא סימון
השתמשת בגלגינוע ללא תווית סימון כאמו ר בחלק ג לתוספת השניה או עם צמיגים
שלא סומנו על ידי היצרן או יבואן לפי הוראות תקן גלגינוע,
בנניגוד לתקנה 39יח 2לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 7268הזמנה לדין

* סימון הגלגינוע יהיה במדבקה בת-קיימא ,רוחבה לא יפחת מ 60-מ"מ ואורכה מ50-מ"מ ,גודל אות
בה לא יפחת מ5-מ"מ ,והיא תכלול את כל אלה:
 שם היצרן ,שם היבואן וסימנם המסחרי אם קיים; הודעה בדבר הגבלת גיל הרכיבה לגיל  16לפחות; המספר הסידורי של הגלגינוע כפי שסומן בידי היצרן; משקל עצמי של הגלגינוע; משקל מרבי של רוכב; הספק מרבי; מהירות מרבית; -בגלגינוע עם צמיג פניאומטי – לחץ אוויר בצמיגים;

רכיבה על גלגינוע שלא בשביל או נתיב לאופניים
רכבת על גלגינוע בדרך בה הוקצה שביל או נתיב מסומן לאופניים ,שלא בשביל או
בנתיב לאופניים ,בניגוד לתקנה 122א)ב( לתקנות התעבורה.
רכיבה על גלגינוע על מדרכה
רכבת על גלגינוע על מדרכה ,בניגוד לתקנה 122א)ב( לתקנות התעבורה.
רכיבה על גלגינוע בכביש בזמן תאורה ללא אפוד זוהר
רכבת על גלגינוע בכביש בזמן תאורה ולא לבשת אפוד זוהר כהגדרתו בסעיף 65ב
לפקודה ,בניגוד לתקנה 122ב)א( לתקנות התעבורה.
* "זמן תאורה"  -זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האויר או מחמת
סיבות אחרות;

רכיבה על גלגינוע ללא קסדת מגן מסומנת וקשורה
רכבת על גלגינוע מבלי שחבשת קסדת מגן שסומנה כאמור בחלק ג בתוספת השניה
הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הרכיבה,
בניגוד לתקנה 122ב)ב( לתקנות התעבורה.
* לפי ת"י  - 1613סימון ע"י היצרן או היבואן בסימן ) EN-1078כאשר לפי הוראות התקן האירופי
 (EN-1078או בסימן ) CPSCכאשר לפי הוראות התקן האמריקני (CPSC-16

הרכבת אנשים על גלגינוע
רכבת על גלגינוע הנ"ל והרכבת עליו אדם נוסף,
בניגוד לתקנה 122ב)ג( לתקנות התעבורה.
התחברות או אחיזה של גלגינוע ברכב אחר
רכבת על גלגינוע הנ"ל ואחזת ברכב או חיברת את הרכב לרכב אחר הנע בדרך,
בניגוד לתקנה )126א( לתקנות התעבורה.
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תיאור
איסור גרירה בגלגינוע
רכבת על גלגינוע הנ"ל וגררת  , ...בניגוד לתקנה )126ב( לתקנות התעבורה.
* יש לפרט מה נגרר

שמירת מרחק בין גלגינוע לרכב שלפניו
רכבת על גלגינוע הנ"ל ולא שמרת ריווח בינך ובין הרכב שלפניך שיש בו כדי לעצור
באופן בטוח ,בניגוד לתקנה  127לתקנות התעבורה.
רכיבה שלא בצד ימין כשאין שול או בחוסר זהירות )גלגינוע(
רכבת על גלגינוע הנ"ל שלא בסמוך לשפתו הימנית של הכביש ,ואו בחוסר זהירות
הנדרשת בעת עקיפת רכב עומד או הנע באותו כיוון,
בניגוד לתקנה 122ב)ד( ו 128-לתקנות התעבורה.
* תקנה )129ה( היא ספציפית ומחייבת רוכב אופניים )ודרך תקנה 122ב)ד( את רוכבי גלגינוע( לנסוע
על השול בדרך שאינה עירונית כאשר השול פנוי ומיוצב באספלט וקרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

רכיבה על גלגינוע במנהרה
רכבת על גלגינוע במנהרה ,בניגוד לתקנה 122ב)ד( ו)129-ג( לתקנות התעבורה.
רכיבה על גלגינוע בדרך לא עירונית שלא בשול
רכבת על גלגינוע הנ"ל שלא קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית של שול הדרך,
בניגוד לתקנה 122ב)ד( ו)129-ה( לתקנות התעבורה.

* תקנה  129היא תקנה שמחריגה את האיסור לנהיגה בשול כלפי אופניים )ודרך תקנה 122ב)ד( את
רוכבי גלגינוע(  ,וקובעת כי בניגוד לכלי הרכב האחרים הרי שחובה על רוכב אופניים וגלגינוע לנסוע
בשול בדרך שאינה עירונית ,בתנאי שהשול פנוי ומיוצב באספלט; עוד קובעת התקנה כי יש לנהוג על
השול קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

רכיבה על גלגינוע על מעבר חציה
רכבת על גלגינוע הנ"ל במעבר חציה,
בניגוד לתקנה 122ב)ד( ו)129-ז( לתקנות התעבורה.
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* מותר לרכב על מעבר חציה לרוכבי אופניים המסומן בתמרור 812
* מותר להוביל גלגינוע על מעבר חציה

הולכי רגל
תיאור
אי ציות הולך רגל להוראת שוטר במדים
לא צייתת להוראת שוטר במדים ,שהורה לך)...פרט העובדות(,
בניגוד לתקנה )23א() (1לתקנות התעבורה.
אי ציות הולך רגל לאות של שוטר במדים
לא צייתת לאות שנתן לך שוטר במדים ,בניגוד לתקנה )23א() (2לתקנות התעבורה.
הליכה בכביש כשיש לצידו מדרכה
הלכת בכביש ,כשהייתה לצידו מדרכה ,בניגוד לתקנה )108א( לתקנות התעבורה.
הליכה בכביש כשיש לצידו שוליים תקינים
הלכת בכביש ,כשהיו לצידו שוליים תקינים ,בניגוד לתקנה )108א( לת"ת.
הליכה בכביש כשיש לצידו שביל הולכי רגל
הלכת בכביש ,כשהיה לצידו שביל להולכי רגל ,בניגוד לתקנה )108א( לת"ת.
הליכה בכביש שלא בצד שמאל
הלכת בכביש ,שלא בסמוך לשפתו השמאלית ,כשפניך לא אל התנועה הבאה
לקראתך ,בניגוד לתקנה )109א( לתקנות התעבורה.
חציית כביש כשברמזור אור אדום
בהיותך הולך רגל לא צייתת לרמזור בכך שהתחלת לחצות את הכביש כשברמזור
המוצב בכיוון חצייתך היה אור אדום ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
חציית כביש שלא במעבר חציה
חצית כביש שלא במעבר חציה המצוי בקרבת מקום ,בניגוד לתקנה )110ב( לת"ת.
חציית כביש שלא במנהרה
חצית כביש שלא במנהרה להולכי רגל המצויה בקרבת מקום,
בניגוד לתקנה )110ב( לתקנות התעבורה.
חציית כביש שלא על גשר להולכי רגל
חצית כביש ,שלא על גשר להולכי רגל המצוי בקרבת מקום,
בניגוד לתקנה )110ב( לתקנות התעבורה.
חציית כביש שלא ליד צומת
חצית כביש שלא ליד צומת הנמצא בקרבת מקום,
בניגוד לתקנה )110ג( לתקנות התעבורה.

 74מתוך 100

ס סעיף קנס בש"ח
 4077הזמנה לדין
2489

הזמנה לדין

0

5878

100

0

5879

100

0

5880

100

0

5881

100

0

5882

100

0

5883

100

0

5884

100

0

5885

100

0

5886

100

0

פרק ז  -אופנוע ,אופניים ,קורקינט ממונע ,הולך רגל
מהדורת דצמבר v9.32.88 - 2019

ניקוד
0

תיאור
חציית כביש בצורה מסוכנת
חצית כביש שלא בבטחה ,מבלי שבדקת את מצב התנועה ואפשרות החצייה ,בניגוד
לתקנה )110א( לתקנות התעבורה.
חציית כביש במקום בו מותקן מעקה בטיחות להולכי רגל
חצית כביש ,במקום שבו מותקן מעקה בטיחות להולכי רגל בצד הכביש,
בניגוד לתקנה )113א( לתקנות התעבורה.
חציית כביש במקום שבו מותקנת גדר בשטח ההפרדה
חצית כביש,במקום שבו מותקנת גדר בשטח הפרדה שבדרך,
בניגוד לתקנה )113א( לתקנות התעבורה.
חציית כביש במקום שבו גדלה צמחייה בשטח ההפרדה
חצית כביש ,במקום שבו גדלה צמחייה בשטח ההפרדה שבדרך,
בניגוד לתקנה )113א( לתקנות התעבורה.
ירידה מהמדרכה לכביש ,ללא זהירות
ירדת באופן פתאומי מהמדרכה לכביש ,בזמן שהתקרב אליך רכב ולא היה
באפשרות הנהג לעוצרו כדי למנוע תאונה ,בניגוד לתקנה  111לתקנות התעבורה.
ירידה ממקום מבטחים לכביש ,ללא זהירות
ירדת באופן פתאומי ממקום מבטחים לכביש ,בזמן שהתקרב אליך רכב ולא היה
באפשרות הנהג לעוצרו כדי למנוע תאונה ,בניגוד לתקנה  111לתקנות התעבורה.
הפרעה להולכי רגל על המדרכה
גרמת להפרעה לתנועת הולכי רגל על המדרכה ,בכך ש) ...פרט העובדות(,
בניגוד לתקנה  114לתקנות התעבורה.
הימצאות בכביש שלא בתוקף תפקיד רשמי
עמדת בכביש ,שלא בתוקף תפקיד רשמי ,בניגוד לתקנה  112לתקנות התעבורה.
הימצאות מעבר למעקה בטיחות
נמצאת מעבר למעקה בטיחות ,בצד הכביש ,בניגוד לתקנה )113ב( לת"ת.
שימוש בדרך שלא בהתאם למתקנים
השתמשת בדרך שלא בהתאם למתקנים שהוצבו בה,
בניגוד לתקנה )33ב( לתקנות התעבורה.
אי-ציות לתמרור ) 413האוסר על הולך רגל להיכנס לדרך(
לא צייתת לתמרור  ,413בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
חציית מפגש מסילת ברזל על ידי הולך רגל
חצית מסילת ברזל במפגש ,מבלי שבדקת אם אין רכבת מתקרבת ,ומבלי שנוכחת
לדעת כי אפשר לחצות את המסילה בבטחה,
בניגוד לתקנה )117א( לתקנות התעבורה.
חציית מסילת ברזל כשניתן אות אזהרה
)חצית את מסילת הברזל  /התקדמת מעבר למחסום  /התקדמת מעבר לגדר מסילת
הברזל  /התקדמת למרחק שהוא פחות מ 6-מטר לפני פס המסילה הקרוב( ,כשניתן
אות אזהרה על התקרבות הרכבת ,בניגוד לתקנה )117ב( לתקנות התעבורה.
חציית מסילת ברזל כשהמחסום נע
)חצית את מסילת הברזל  /התקדמת מעבר למחסום  /התקדמת מעבר לגדר מסילת
הברזל  /התקדמת למרחק שהוא פחות מ 6-מטר לפני פס המסילה הקרוב(,
כשהמחסום שלפני המפגש התחיל להתנועע )לחסימת  /פתיחת( הדרך,
בניגוד לתקנה )117ב( לתקנות התעבורה.
מעבר דרך מחסום של מסילת ברזל
עברת )דרך מחסום  /מסביב למחסום  /מעל למחסום  /מתחת למחסום( של מפגש
מסילת ברזל) ,בזמן שהיה סגור  /תוך כדי סגירתו(,
בניגוד לתקנה )117ג( לתקנות התעבורה.
הפרעה לתנועה/עיכוב תנועה )הולך רגל(
גרמת )הפרעה  /עיכוב( לתנועה בהיותך עובר דרך בכך ש ...פרט העובדות,
בניגוד לתקנה )21ב() (3לתקנות התעבורה.
הולך רגל  -שימוש בכביש ,שביל ,נתיב המיועד לרכב אחר
בהיותך הולך רגל השתמשת בכביש או בשביל או בנתיב המיועד והמסומן לכלי רכב,
בניגוד לתקנה )34א( לתקנות התעבורה.
* יש לציין בנסיבות תמרור ומספרו והיכן מוצב

פרק ז  -אופנוע ,אופניים ,קורקינט ממונע ,הולך רגל
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פרק ח'  -חנייה
לצורך פרק זה יחולו על המונחים הבאים הפירושים שלצידם:
עצירה – עצירת רכב לזמן כלשהו.
העמדה – עצירת רכב למספר דקות ,כאשר הנהג נמצא ברכב או בקרבתו.
חנייה – העמדת רכב למשך  10דקות ,כאשר הנהג איננו במכונית ואינו עוסק ,ברציפות ,בטעינה או בפריקה.

חנייה בניגוד להוראות תמרורים
תיאור
עצירה בדרך שהוצב לפניה תמרור 401
עצרת את הרכב הנ"ל בדרך שהוצב לפניה תמרור ,401
בניגוד לתקנה )72א()2ב( לתקנות התעבורה.
5912
אי ציות לתמרור ) 432האוסר חנייה(
לא צייתת לתמרור  ,432בכך שהחנית את הרכב הנ"ל בדרך ,בצד שבו מוצב התמרור
הנ"ל ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
5913
אי ציות לתמרור ) 433האוסר עצירה(
לא צייתת לתמרור  ,433בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בדרך ,בצד שבו מוצב התמרור
הנ"ל ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
100 7205

*האיסור אינו חל על מונית לצורך הורדה  /איסוף נוסע ע"פ תקנה )76ב(

ניקוד
0

250

0

250

0

אי ציות לתמרור 435
לא צייתת לתמרור  ,435בכך שהחנית את הרכב הנ"ל ,שמשקלו הכולל המותר עולה
על  10,000ק"ג ,באזור שבכניסה אליו מוצב תמרור,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.

6486

250

0

אי ציות לתמרור ) 507האוסר עצירה בתחנת מוניות לרכב שאינו מונית,
שלא לשם העלאה או הורדת נוסעים(
לא צייתת לתמרור  ,507בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בתחום תחנת מוניות ,שלא
לשם העלאה או הורדת נוסעים ,בניגוד לתקנה )72א() (14לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור ) 509האוסר העמדת מונית בתחנה ,זמן העולה על הדרוש
להורדת או להעלאת נוסעים(
לא צייתת לתמרור  ,509בכך שהמתנת עם המונית הנ"ל ,בתחום של  5מטר
מהתמרור המוצב במקום ,זמן ממושך מן הדרוש להורדת או להעלאת נוסעים,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
עצירת רכב במקום המיועד לנכה
עצרת את הרכב הנ"ל ,ליד תמרור  ,437המסמן מקום חניה לרכב של נכה,
בניגוד לתקנה )72א() (16לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור ) 815האוסר חנייה באי תנועה המסומן על פני הדרך(
לא צייתת לתמרור  ,815בכך שהחנית את הרכב הנ"ל באי תנועה המסומן על פני
הדרך ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור  ) 818האוסר עצירה לאורך אבני שפה צבועות אדום-לבן(
לא צייתת לתמרור  ,818בכך שעצרת את הרכב הנ"ל לאורך קטע של אבני שפה
הצבועות אדום-לבן ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.

5917

250
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250
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5920

1000
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250
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250

0

*למעט אוטובוס

*האיסור אינו חל על מונית לצורך הורדה  /איסוף נוסע ע"פ תקנה )76ב(

אי ציות לתמרור ) 511אוסר עצירה לאורך אבני שפה צבועות אדום צהוב(
לא צייתת לתמרור  ,511בכך שעצרת את הרכב הנ"ל לאורך קטע של אבני שפה
הצבועות אדום צהוב ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות הדו"ח מהו סוג הרכב שעצירתו הותרה בתמרור המוצב במקום

אי ציות לתמרור ) 820האוסר חנייה בתוך שטח המסומן על פני הכביש(
לא צייתת לתמרור  ,820בכך שהחנית את הרכב הנ"ל בתוך שטח המסומן על פני
הכביש ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור ) 513המתיר עצירה לרכב מסוג מסוים בלבד(
לא צייתת לתמרור  ,513בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בשטח המסומן על פני הכביש
והמיועד לעצירת כלי רכב מסוג מסוים בלבד,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות הדו"ח מהו סוג הרכב שעצירתו הותרה בתמרור המוצב במקום
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6599

250

0

5923

250

0

5924

250

0

תיאור
אי ציות לתמרור ) 512המתיר עצירה במפרץ לרכב מסוג מסוים בלבד(
לא צייתת לתמרור  ,512בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בתוך מפרץ מסומן ,המיועד
לעצירת כלי רכב מסוג מסוים בלבד ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות הדו"ח מהו סוג הרכב שעצירתו הותרה בתמרור המוצב במקום

אי ציות לתמרור ) 512כאשר הרכב נעצר ליד קו קטעים(
לא צייתת לתמרור  ,512בכך שעצרת את הרכב הנ"ל ליד קו קטעים שבצד מפרץ
מסומן ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
* חובה לציין בנסיבות הדו"ח מהו סוג הרכב שעצירתו הותרה בתמרור המוצב במקום

עצירה בתחום של תחנת אוטובוס ,המסומן על הכביש
עצרת את הרכב הנ"ל ,בתחום של תחנת אוטובוס ,המסומן על פני הכביש,
בניגוד לתקנה )72א() (12לתקנות התעבורה.
אי ציות לתמרור  803בהעמדת רכב סמוך לקו הפרדה רצוף
לא צייתת לתמרור  ,803בכך שעצרת את הרכב הנ"ל ליד קו הפרדה רצוף המסומן
בכביש ,שלא לשם מילוי הוראות כל דין ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
עצירה לפני תמרור של תחנת אוטובוס
עצרת את הרכב הנ"ל ,בתחום של  20מטר לפני תמרור תחנת אוטובוס,
בניגוד לתקנה )72א() (12לתקנות התעבורה.
עצירה אחרי תמרור של תחנת אוטובוס
עצרת את הרכב הנ"ל ,בתחום של  20מטר אחרי תמרור תחנת אוטובוס,
בניגוד לתקנה )72א() (12לתקנות התעבורה.
עצירה מול תחום מסומן של תחנת אוטובוס )כשרוחב הכביש פחות מ12-
מטר(
עצרת את הרכב הנ"ל בכביש שרוחבו פחות מ 12-מטר ,מול תחום של תחנת
אוטובוס המסומן על פני הכביש ,בניגוד לתקנה )72א() (12לתקנות התעבורה.
עצירה מול תמרור של תחנת אוטובוס ,בשטח שלפני התמרור )בכביש
שרוחבו פחות מ 12-מטר(
עצרת את הרכב הנ"ל ,בכביש שרוחבו פחות מ 12-מטר ,מול תמרור של תחנת
אוטובוס ובתחום של  20מטר לפני התמרור,
בניגוד לתקנה )72א() (12לתקנות התעבורה.
עצירה מול תמרור של תחנת אוטובוס ,בשטח שמאחורי תמרור )בכביש
שרוחבו פחות מ 12-מטר(
עצרת את הרכב הנ"ל בכביש שרוחבו פחות מ 12-מטר ,מול תמרור של תחנת
אוטובוס ובתחום של  20מטר אחרי התמרור,
בניגוד לתקנה )72א() (12לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 5925

ניקוד
0

5926

250

0

5927

250

0

6606

250

0

5928

250

0

5929

250

0

5930

250

0

5931

250

0

5932

250

0

חניה בניגוד להוראת תמרורים )באזור קנס מוגדל(
תיאור
אי ציות לתמרור ) 433האוסר עצירה(
לא צייתת לתמרור  ,433בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בדרך,בצד שבו מוצב התמרור
הנ"ל ,כשעליו שלט המורה על אזור קנס מוגדל,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.
*האיסור אינו חל על מונית לצורך הורדה  /איסוף נוסע ע"פ תקנה )76ב(

ס סעיף קנס בש"ח
500 5973

ניקוד
0

אי ציות לתמרור ) 818האוסר עצירה לאורך אבני שפה צבועים אדום-לבן(
לא צייתת לתמרור  ,818בכך שעצרת את הרכב הנ"ל לאורך אבני שפה הצבועות
אדום-לבן כשבמקום שלט המורה על אזור קנס מוגדל,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.

5974

500

0

אי ציות לתמרור ) 513המתיר עצירה לרכב מסוג מסוים בלבד(
לא צייתת לתמרור  513באזור קנס מוגדל ,בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בשטח
המסומן על פני הכביש ,והמיועד לעצירת כלי רכב מסוג מסוים בלבד,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.

6730

500

0

*האיסור אינו חל על מונית לצורך הורדה  /איסוף נוסע ע"פ תקנה )76ב(

* חובה לציין בנסיבות הדו"ח מהו סוג הרכב שעצירתו הותרה בתמרור המוצב במקום

אי ציות לתמרור ) 512המתיר עצירה במפרץ לרכב מסוג מסוים בלבד(
לא צייתת לתמרור  512באזור קנס מוגדל ,בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בתוך מפרץ
מסומן ,והמיועד לעצירת כלי רכב מסוג מסוים בלבד,
בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.

6731

500

0

* חובה לציין בנסיבות הדו"ח מהו סוג הרכב שעצירתו הותרה בתמרור המוצב במקום
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תיאור
אי ציות לתמרור ) 512כאשר הרכב נעצר ליד קו קטעים(
לא צייתת לתמרור  512באזור קנס מוגדל ,בכך שעצרת את הרכב הנ"ל ליד קו
קטעים שבצד מפרץ מסומן ,בניגוד לתקנה )22א( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
500 6732

ניקוד
0

* חובה לציין בנסיבות הדו"ח מהו סוג הרכב שעצירתו הותרה בתמרור המוצב במקום

עצירה/עמידה/חנייה במקומות האסורים לפי התקנות
תיאור
הפרעה וסיכון לתנועה )נסיבות מחמירות(
גרמת הפרעה וסיכון לתנועה בכך שהחנת את הרכב הנ"ל על נתיב נסיעה,
בניגוד לתקנה  (1)71לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
 6453הזמנה לדין

* יש לפרט בדו"ח כיצד בא לידי ביטוי הסיכון שנגרם

עצירה בתחום של  2מטר מברז כיבוי המסומן על המדרכה  /על שולי הכביש 6306
עצרת את הרכב הנ"ל בתחום של  2מטר מברז כיבוי ,המסומן )על המדרכה  /על
שולי הכביש( ,בניגוד לתקנה )72א() (5לתקנות לתעבורה.
5935
עצירה על גשר
עצרת את הרכב הנ"ל על גבי גשר ,בניגוד לתקנה )72א() (11לתקנות התעבורה.
6307
עצירה באופן המסתיר תמרור  /חלק מתמרור
עצרת את הרכב הנ"ל ,באופן שהסתיר )תמרור  /חלק מתמרור( מעיני עוברי דרך,
בניגוד לתקנה  (2)71לתקנות התעבורה.
5938
עצירה המפריעה לתנועה
עצרת את הרכב הנ"ל ,באופן שיש בו משום הפרעה לתנועה,
בניגוד לתקנה  (1)71לתקנות התעבורה.
* יש לפרט בדו"ח כיצד באה לידי ביטוי ההפרעה לתנועה

חניית רכב או מכלית להובלת חומר מתלקח
החנית את הרכב או את המכלית הנ"ל ,שמשקלו הכולל המותר עולה על  3,500ק"ג
והמיועד להובלת חומר מתלקח או גלילים המיועדים להכיל חומר מתלקח ,במרחק
של פחות מ 400-מטר מבניין מגורים ,או ממבנה ציבורי ,שלא לצורך פריקה או
טעינה של החומר המסוכן לבניין או למבנה האמורים ,או ממנו,
בניגוד לתקנה )76ג( לתקנות התעבורה.
5942
עצירה בדרך שאיננה עירונית ,שלא לצורך העלאת נוסעים או הורדתם
)למעט רכב צה"ל בתפקיד ,רכב מקולקל ופעולת חילוץ וביצוע עבודות
ציבוריות(
עצרת את הרכב הנ"ל ,על הכביש ,בדרך שאיננה עירונית,
בניגוד לתקנה )69א( לתקנות התעבורה.
5943
עצירה על שול דרך,בדרך שאינה עירונית
עצרת את הרכב הנ"ל ,בשול הדרך ,בדרך שאיננה דרך עירונית,
בניגוד לתקנה )69א( לתקנות התעבורה.
5939

* מותרת עצירה לצורך העלאה או הורדת נוסעים

עצירת רכב המיועד לרוכלות בצידי הדרך
עצרת את הרכב הנ"ל ,המיועד למסחר או להובלות ,בצידי הדרך שאיננה דרך
עירונית ,במקום שלא הוסדר ואושר עפ"י דין לחניית רכב כאמור,
בניגוד לתקנה 69א)א( לתקנות התעבורה.
עצירת רכב בין גדרות כביש מהיר
עצרת את הרכב הנ"ל ,בין גדרות הקובעות את גבולות רצועת הדרך ,מבלי שהדבר
הותר בסימן מיוחד ,בניגוד לתקנה )69ג( לתקנות התעבורה.
עצירה בכניסה לשטח המיועד לכלי רכב )שלא לצורך העלאת נוסעים
והורדתם(
עצרת את הרכב הנ"ל ,בכניסה לשטח המיועד לכלי רכב ,שלא לצורך העלאת נוסעים
או להורדתם ,בניגוד לתקנה )72א() (4לתקנות התעבורה.
עצירה במעבר חציה
עצרת את הרכב הנ"ל בתוך מעבר חציה ,בניגוד לתקנה )72א() (6לתקנות התעבורה.
עצירה לפני מעבר חציה )בתחום של  12מטר(
עצרת את הרכב הנ"ל בתחום של  12מטר לפני מעבר חציה,
בניגוד לתקנה )72א() (6לתקנות התעבורה.
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ניקוד
0

100

0
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0
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0
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6149

250

0

6152

500

0

5944

250

0

5945

250

5946

250

0
0

תיאור
עצירת רכב סמוך לקו העצירה שלפני צומת או מעבר חציה )בתחום של  12מ(
עצרת את הרכב הנ"ל בתחום של  12מטר לפני קו העצירה,
בניגוד לתקנה )72א() (7לתקנות התעבורה.
עצירה בצד מעקה בטיחות
עצרת את הרכב הנ"ל בצד מעקה בטיחות להולכי רגל שבשפת הכביש,
בניגוד לתקנה )72א() (13לתקנות התעבורה.
עצירה בתוך צומת
עצרת את הרכב הנ"ל בתוך צומת ,בניגוד לתקנה )72א() (3לתקנות התעבורה.
עצירה בתחום  12מטר מצומת
עצרת את הרכב הנ"ל בתחום  12מטר מצומת,
בניגוד לתקנה )72א() (3לתקנות התעבורה.
עצירה בכביש ליד קו הפרדה בלתי מרוסק
עצרת את הרכב הנ"ל בכביש שבו קיים ,בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד ,המסומן
בקו הפרדה בלתי מרוסק ,בניגוד לתקנה )72א() (9לתקנות התעבורה.
עצירת רכב על המדרכה עד שני גלגלים ונותר מעבר של  1.3מטר כאשר
מותרת עצירה על הכביש לצד הרכב
עצרת את הרכב הנ"ל על המדרכה במקום שלא הוסדר להעמדת רכב והחנייתו,
בניגוד לתקנה )72א()2א( לתקנות התעבורה.

* התנאים המצטברים לרישום דו"ח זה:
 מותרת החניה על הכביש שבו הועמדו יתר הגלגלים נותר מעבר של 130ס"מ לפחות על המדרכה העמדת עד שני גלגלים בלבד על המדרכה** למקרה אחר של עצירת רכב על מדרכה שאינם עומדים בתנאים דלעיל יש להשתמש בס"ס (5953

עצירת רכב או חלק ממנו על המדרכה
עצרת את הרכב הנ"ל על המדרכה ,במקום שלא הוסדר להעמדת רכב והחנייתו,
בניגוד לתקנה )72א()2א( לתקנות התעבורה.
עצירת רכב על שביל אופניים מסומן
עצרת את הרכב הנ"ל על שביל אופניים מסומן בתמרור,
בניגוד לתקנה )72א() (2לתקנות התעבורה.

* מותר לעצור אופניים ,להעמידם או להחנותם במדרכה או בשביל אופניים מסומן בתמ רור אם אין
בכך הפרעה לתנועה

השארת רכב מקולקל לזמן העולה על  24שעות
השארת את הרכב הנ"ל ,עקב קלקול) ,בדרך  /במקום חניה ציבורי( ,לזמן העולה על
 24שעות ,בניגוד לתקנה )154ב( לתקנות התעבורה.
עצירה בתחום  20מטר לפני ואחרי מפגש מסילת ברזל
עצרת את הרכב הנ"ל ,בתחום של  20מטר מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת
ברזל ,בניגוד לתקנה )72א() (8לתקנות התעבורה.
העמדת רכב בתוך שטח הפרדה
העמדת את הרכב הנ"ל בתוך שטח הפרדה המחלק את הדרך,
בניגוד לתקנה )36ב( לתקנות התעבורה.
עצירה בצד שמאל של דרך דו סטרית או דרך המחולקת על ידי שטח
הפרדה
עצרת את הרכב הנ"ל בצד שמאל של דרך שהינה דו סטרית,
בניגוד לתקנה )72א() (1לתקנות התעבורה.
עצירה בניגוד לכיוון הנסיעה
עצרת את הרכב הנ"ל בניגוד לכיוון הנסיעה,
בניגוד לתקנה )72א() (1לתקנות התעבורה.
העמדה של רכב שרוחבו עולה על  2.5מטר
העמדת בדרך את הרכב הנ"ל ,שרוחבו עולה על  2.5מטר,
בניגוד לתקנה )69ו() (1לתקנות התעבורה.
עצירה לצד רכב אחר חונה
עצרת את הרכב הנ"ל לצד רכב אחר שעמד לצד הדרך,
בניגוד לתקנה )72א() (10לתקנות התעבורה.
החניית רכב המוצע למכירה
החנית בדרך את הרכב הנ"ל ,המוצע למכירה,
בניגוד לתקנה  73לתקנות התעבורה.
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עצירה/עמידה/חנייה במקומות האסורים לפי התקנות
)באזור קנס מוגדל(
ס סעיף קנס בש"ח
תיאור
עצירה בתחום  2מטר מברז כיבוי )כאשר התחום מסומן בסימון מיוחד לכך( 250 6309
עצרת את הרכב הנ"ל בתחום של  2מטר מברז כיבוי ,המסומן בסימון מיוחד לכך,
במקום שהוצב בו שלט המורה על אזור קנס מוגדל,
בניגוד לתקנה )72א() (5לתקנות התעבורה.
500 5982
העמדה של רכב שרוחבו עולה על  2.5מטר
העמדת את הרכב הנ"ל ,שרוחבו עולה על  2.5מטר ,במקום שהוצב בו שלט המורה
על אזור קנס מוגדל ,בניגוד לתקנה )69ו() (1לתקנות התעבורה.

ניקוד
0

0

החניית רכב ללא נקיטת אמצעי זהירות מתאימים
תיאור
החניית רכב בצורה לא בטוחה
החנית את הרכב הנ"ל ,מבלי שנקטת אמצעי זהירות ,הדרושים כדי להבטיח שהרכב
לא יזוז בהעדר הנהג ,וכתוצאה מכך) ...פרט העובדות(,
בניגוד לתקנה )74א( לתקנות התעבורה.
6310
החניית רכב כשהמנוע פועל
החנית את הרכב הנ"ל ללא השגחה ,מבלי )שהפסקת את פעולת המנוע ומנגנון
ההדלקה  /שהוצאת את מפתח ההצתה( ,בניגוד לתקנה )74ב( לתקנות התעבורה.
6202
החניית רכב בצורה לא בטוחה ,בדרך שיש בה שיפוע
החנית את הרכב הנ"ל בדרך שיש בה שיפוע ,מבלי שבלמת את גלגלי המכונית
כראוי ,ומבלי שהטית את הגלגלים הקדמיים לעבר אבני השפה,
בניגוד לתקנה )74ג( לתקנות התעבורה.

ס סעיף קנס בש"ח
250 2748
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ניקוד
0

250

0

250

0

פרק ט'  -תקינות הרכב
אי שימוש :השבתה ע"י בוחן או סייר בוחן בעקבות ליקוי טכני.
איסור שימוש :השבתה ע"י שוטר בעקבות משקל יתר או ע"י קצין בעקבות עבירה שבתוספת השביעית
צו איסור שימוש :השבתה בעקבות החלטת בימ"ש
תיאור
נהיגה ברכב לא תקין שהוחלט לאסור את השימוש בו
נהגת ברכב הנ"ל והרכב נבדק ע"י )שוטר שהוא בוחן תנועה  /בוחן של רשות הרישוי(
ונמצא כי הרכב איננו תקין על פי הפירוט בהודעה המצ"ב ובשל כך נאסר השימוש
ברכב לפי תקנה )308א( לת"ת,
בניגוד בניגוד לתקנה  306לתקנות התעבורה.
* דו"ח זה יירשם בתנאי שצורף אליו טופס הודעה על אי שימוש ברכב )ט – 4113-טופס הורדה(.

ס סעיף קנס בש"ח
1000 6055

רכב לא תקין ללא מתן הודעת אי שימוש
נהגת את הרכב הנ"ל והרכב נבדק ע"י שוטר או בוחן תנועה ונמצא כי הרכב אינו
תקין בכך ש ,...בניגוד לתקנה  306לתקנות התעבורה.
6279
נהיגה ברכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש
נהגת ברכב הנ"ל ,שעליו נמסרה הודעת אי שימוש על-ידי )שוטר שהוא בוחן תנועה /
בוחן משרד רישוי( ,בניגוד לתנאים שפורטו בהודעת האי שימוש,
בניגוד לתקנה )308ד( לתקנות התעבורה.
6602
אחריות בעל רכב לרכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש
בהיותך בעל הרכב הנ"ל או בעל השליטה ברכב הנ"ל ,שנמסרה לגביו הודעת אי
שימוש ,הרשת לאחר לנהוג שלא לשם נסיעה לתיקונו ,או למלא התנאים בהודעה
הנ"ל ,בניגוד לתקנה )308ד( ותקנה )162א( לתקנות התעבורה.
* לדוח זה יש לצרף את עותק מה"אי שימוש" ,דוח שנרשם לנהג ,הוכחה כלשהי לגבי בעלות הרכב /
שליטה ברכב

נהיגת רכב שמבנהו ,ציודו ואביזריו אינם בהתאם לתקנות
נהגת ברכב הנ"ל ,כאשר מבנהו או ציודו או אביזריו או סימונו או נשיאת מטענו לא
היו בהתאם להוראות הפקודה או התקנות בכך ש,...
בניגוד לתקנה )27ב( לתקנות התעבורה.
* בתקנה זו יש להשתמש לכל חריגה במבנה הרכב או אחרת

הרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך
נהגת ברכב הנ"ל כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך,
בניגוד לתקנה )27א( לתקנות התעבורה.

6056

2496

6405

ניקוד
0
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0

הזמנה לדין

8

הזמנה לדין

8

0

500

הזמנה לדין

8

* דו"ח זה יירשם ע"י בוחן בלבד ויהיה צמוד אליו טופס הודעה על אי שימוש ברכב )ט - 4113-טופס
הורדה(.
* השבתת רכב רק ע"פ סעיפי הליקויים המופיעים בתוספת השביעית ) 11ליקויים( – ראה טבלה

המכלול

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

מהות הליקוי

גלגל הגה משוחרר ממוט ההגה עד כדי הפרעה לסיבוב
הגה
ההגה
גלגל הגה יוצא בקלות מהתושבת במוט ההגה
הגה
גלגל הגה שבור לגמרי או עלול לפצוע את ידי הנהג
הגה
חסרים  50אחוז ויותר מהאומים של גלגל
גלגלים
דליפות אוויר שנשמעות בתא הנהג או שגורמות לירידה
בלמים מאטים
נמשכת של מחוג המנומטר בעת לחיצה על דוושת הבלם
מנגנון חיבור אוויר דליפות אוויר שנשמעות בתא הנהג או שגורמות לירידה
נמשכת של מחוג המנומטר בעת לחיצה על דוושת הבלם
לגרורים
מנגנון צימוד גרורים סדק נראה לעין בתושבת מנגנון החיבור
מושב הנהג איננו מחובר למקומו ,באופן שהמושב האמור
מושב הנהג
איננו יציב

 .9בלמים
 .10בלמים
 .11גלגלים

דוושת הבלם יורדת לרצפת הרכב
תא בילום )בוסטר( באחד הגלגלים איננו פועל – מנותק
או חסר
חסר גלגל אחד או יותר באחד הסרנים
פרק ט  -תקינות הרכב
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סוג הרכב
פרטי ומסחרי
פרטי ומסחרי
פרטי ומסחרי
מסחרי מעל  7,500ק"ג
רכב שמותקנים בו בלמים
המופעלים בלחץ אוויר
רכב מחובר
רכב מחובר
כל הסוגים
כל הסוגים ,למעט רכב עם
בלמי אוויר
רכב עם בלמי אוויר
N3
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מטען והיתרים  -דוגמאות והסבר
אורך כולל של כלי רכב )תקנה  313לת"ת(
אורך כולל
)מטרים(

סוג רכב
א

רכב מסחרי

12.00

ב

אוטובוס בעל שני סרנים

13.50

ב 1אוטובוס בעל יותר משני סרנים

15.00
18.75

ג

אוטובוס מפרקי

ד

רכב מורכב
) (1בעל תא נהג מעל המנוע
) (2בעל תא נהג מאחורי המנוע
ובלבד שהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך
לא יעלה על  12.00מ והמרחק הנמדד ברדיוס מפין
הגרירה של הנתמך לכל אחד מהנקודות בחלקו הקדמי של
הנתמך לא יעלה על  2.04מ.
נתמך

16.50

17.60

12.00

) (3המורכב מתומך בעל  4סרנים עם מנוף
לטעינה עצמית מאחורי תא נהג ,שמצורף אליו נתמך בעל 3
סרנים ובלבד שאורך הנתמך לא יעלה על  12.50מ
ושהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה
 10.90מ וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך.

17.50

ה

גרור

12.00

ו

רכב מחובר

18.75

מטען חורג באורך המחייב היתר מקצין משטרה ורכב מלווה
•
•
•

עלה אורך הרכב עם המטען על  20מ חייב
באישור קצין משטרה.
אורך הרכב בין  20מ  25 -מ  ,חייב בליווי עצמי.
מעל  25מ  ,חייב בליווי משטרתי )למעט עגלה
מתארכת לציוד חריג(.
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מטען חורג אורך
מותר להוביל מטען החורג באורך של יותר מ-
 1מטר עפ”י התנאים הבאים:
• הרכב הוא רכב מסחרי/משא
• המטען הוא יחידת אורך אחת
• המטען חורג עד שליש מאורך
משטח ההטענה
• אורך כולל )רכב  +מטען( לא יעלה על
 20מטר
• מותקן משולש בקצה המטען

מטען חורג גובה
המרחק מפני הדרך ועד הנקודה הגבוהה
ביותר של הרכב והמטען.

מטען חורג רוחב
רוחבו של רכב כשהוא נמדד בין שתי נקודות הקיצוניות של הרכב
למעט מראות תשקיף ומחוון כיוון
ככלל עפ"י תקנה )85א( :אסור להוביל מטען חורג מהרוחב הכולל של
הרכב.
על אף האמור מותר להוביל מטען חורג רחב עפ"י התנאים הבאים:
• הרכב הוא רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר  15,000ק"ג
ומעלה.
• המטען הוא יחידת רוחב אחת.
• חריגה מותרת עד  45ס”מ מכל דופן ועד לרוחב כולל של  3.40מ.
• רוחב כולל של יותר מ 3.40-מ חייב בהיתר תנועה מקצין משטרה.
• שילוט לפני הרכב ומאחוריו "זהירות מטען רחב".
• בזמן תאורה ,תהיה תאורה היקפית.
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טבלת מוסמכים למתן היתר – מטען חורג לרוחב
מידות
נותן
החריגה
היתר
)מטרים(
מ 3.40-ק את"ן
עד 4.50-מרחבי
ר זרוע
מ 4.51-מבצעית
אזורית

תנאי היתר השינוע

מועד מתן ההיתר

תוקף היתר המטען

הליווי הנדרש

על בסיס היתר המטען
עצמי ,עפ"י תנאי
שבו נקבעו תנאים
מיידי
שנה קלנדרית
ההיתר
לשעות תנועה וסוגי
צירים אסורים לתנועה.
בהתאם לתנאי ההיתר ,חד פעמי או למספר בהתאם ליכולת היחידה ליווי משטרתי בהתאם
לעקרונות העוצמה
ובתיאום כלל היחידות הובלות באותו ציר המלווה להתארגן אך לא
הנדרשים בנוהל
יאוחר מ 10-ימים
ובאותם תנאים
שבתחומן עובר המטען

טבלת מוסמכים למתן היתר – מטען חורג לגובה
מידות
נותן
החריגה
היתר
)מטרים(

תנאי היתר השינוע

מועד מתן ההיתר

תוקף היתר המטען

הליווי הנדרש

על בסיס היתר המטען
חד פעמי או למספר לאחר הצגת אישור כי
מ 4.81-ק את"ן שבו נקבע תנאים לשעות
הובלות באותו ציר תנאי הדרך מתאימים לסוג
עד 5.50-מרחבי תנועה והציר/ים שאושרו
זה של חריגה
ובאותם תנאים
לתנועה
ר זרוע בהתאם לתנאי ההיתר ,חד פעמי או למספר בהתאם ליכולת היחידה ליווי משטרתי בהתאם
לעקרונות העוצמה
מ 5.51-מבצעית ובתיאום כלל היחידות הובלות באותו ציר המלווה להתארגן אך לא
הנדרשים בנוהל
יאוחר מ 10-ימים
ובאותם תנאים
אזורית שבתחומן עובר המטען
עצמי ,עפ"י תנאי
ההיתר

טבלת מוסמכים למתן היתר – מטען חורג לאורך
מידות
נותן
החריגה
היתר
)מטרים(

תנאי היתר השינוע תוקף היתר המטען

על בסיס היתר המטען
חד פעמי או למספר
שבו נקבע תנאים
מ 20.0-ק את"ן
הובלות באותו ציר
עד 25.0-מרחבי לשעות תנועה והציר/ים
ובאותם תנאים
שאושרו לתנועה

על בסיס האישורים
חד פעמית או גורף
שהוצגו ,היתר המטען
לתקופה של עד 12
מ 25.0-ק את"ן
שבו נקבע תנאים
חודשים בציר
עד 30.0-מרחבי
לשעות תנועה והציר/ים
קבוע.
שאושרו לתנועה

ר זרוע בהתאם לתנאי ההיתר ,חד פעמי או למספר
מ 30.0-מבצעית ובתיאום כלל היחידות הובלות באותו ציר
אזורית שבתחומן עובר המטען ובאותם תנאים

מועד מתן ההיתר

הליווי הנדרש

מיידי.
ליווי עצמי רכב בודד.
במידה והמשקל כולל יעלה
נסיעה ללא מטען לא
על  80טון ,נדרש לקבל
נדרש ליווי.
היתר מרשויות הדרך.
לאחר קבלת אישור מהנדס
בכתב שבדק את ציר
התנועה ואת הרכב
המתארך וקבע כי לא תגרם
כל הפרעה בציר הנדון
כאשר הרכב המורכב נע
ליווי עצמי ע"י שני כלי
במצב פתוח של עד  30מ
רכב
וביכולתו לבצע את הנסיעה
והפניות שבמסלול התנועה
בצורה שוטפת .במידה
והמשקל כולל יעלה על 80
טון ,נדרש לקבל היתר
מרשויות הדרך.
בהתאם ליכולת היחידה ליווי משטרתי בהתאם
לעקרונות העוצמה
המלווה להתארגן אך לא
הנדרשים בנוהל
יאוחר מ 10-ימים

**הערה :נוהל  :02.240.11נוהל אג"מ את"ן  02.240.11מתן היתרי תנועה והקצאת כוחות שיטור למטען חורג
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היתר להובלת מטען חורג לפי תקנה  85לת"ת )טופס (4119
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דוגמה להיתר שנתי לקומביין תבואות )טופס (4120
חשוב!!!
היתר התנועה בכפוף ל:

 .1תעודות ביטוח חובה בתוקף
 .2אישור בתוקף מאת מורשה
לתקינות המכונה הניידת ו/או הנגרר
כנדרש בחוק ו/או רשיון רכב או
רשיון ציוד הנדסה בתוקף
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גרור חקלאי
גרור חקלאי ייגרר ע"י טרקטור ויהיה פטור מרישוי בתנאי:
• שמשקלו הכולל עד  1,500ק"ג .אורכו הכולל עם היצול עד  5מ.
• רוחבו הכולל עד  2.2מ .גובהו הכולל לרבות המטען עד  3מ.

חייב :פנסים אחוריים )כולל בלימה ומחווני כיוון( ,שרשראות ונעלי ביטחון.

מכונה ניידת חקלאית
•

•

•

כל בקשה שתועבר לקצין משטרה )או
למוסמך מטעמו( למתן אישור תנועה
לנוע בכבישי ישראל תאושר מלבד
תנועה בכבישים חד ספרתיים ,דו
ספרתיים וכבישים ,412 ,553 ,471
 443 ,431ו– .61הגבלה זו תירשם על
גבי האישור.
במידה והמבקש חייב לעבור בכבישים
הרשומים בסעיף א וזאת לאחר שנבדק
ולא נמצאה דרך אחרת ,תאושר תנועת
המכונה הניידת  /נגררת ותוגבל למרחק
ושעות נסיעה.
לא יינתן אישור תנועה לציר שאורכו מעל
 10ק"מ בין עבודה אחד למשנהו ,עלה
המרחק על  10ק"מ – תועבר המכונה
על גבי מוביל מתאים.

מכונה נגררת חקלאית
פטורה מרישוי :אך חייבת פנסים אחוריים )כולל בלימה
ומחווני כיוון( ,שרשראות ונעלי בטחון .מחווני כיוון ואורות
בלימה יופעלו מהטרקטור.
 1,001ועד  2,000ק"ג תיגרר ע"י טרקטור שמשקלו מ-
 2,301ועד  3,200ק"ג.
 2,001ועד  3,000ק"ג תיגרר ע"י טרקטור שמשקלו מעל
 3,201ק"ג.
אורך הטרקטור והמכונה הנגררת לא יעלה על  15.5מ.
עלה רוחבה על  2.5מ – תישא שלט בחזיתה "זהירות
רכב רחב".
מטען והיתרים  -דוגמאות והסבר
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דוגמה להיתר שנתי לציוד חריג
•
•
•
•
•

ליווי מלפנים ומאחור.
תומך המאושר לגרירת נתמך
לציוד חריג.
מוגבל ליחידת מטען אחת.
אישור ק משטרה מעל  20מ.
מוגבל למהירות בהתאם למשקל.
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דוגמה להיתר שנתי לנתמך שורות )עגלה מודולארית(
•
•
•
•

מוגבל למהירות מרבית של
 60קמ"ש.
יחידת מטען אחת.
שלטים בחזית ובגב "זהירות
רכב רחב וארוך".
תאורה היקפית.

מטען והיתרים  -דוגמאות והסבר
מהדורת דצמבר v9.32.88 - 2019

 89מתוך 100

תמרורים
תמרור

201

203

205

207

כוחו יפה

פירושו
סע ישר או ימינה.
בצומת או בתנועות
חץ בצבע צהוב מורה
שלפניך .הוצב
על כיוון הנסיעה
התמרור מעל רמזור
לתחבורה ציבורית
יחולו הוראות רמזור
כמפורט בתמרור
על התנועות
 .501פנית פרסה
המותרות על פי
ימינה מותרת ,אלא
התמרור; הוצב
אם הדבר נאסר ע"י
התמרור מעל
תמרור אחר .בחירת
הכביש ,יחול רק על
הנתיבים תהיה על פי
הנתיב שמתחתיו.
תמרור  813או .926
בצומת או בתנועה
סע ישר .אם החץ
מופיע בכיוון אלכסוני ,שלפניך .הוצב
התמרור מעל
סע בכיוון החץ .חץ
בצבע צהוב מורה על רמזור יחולו
כיוון הנסיעה לתחבורה הוראות הרמזור על
התנועה המותרת
ציבורית כמפורט
בתמרור  .501פנית על פי התמרור;
פרסה אסורה .בחירת הוצב התמרור מעל
הנתיבים תהיה על פי הכביש ,יחול רק על
סימון  813או  .926הנתיב שמתחתיו.
סע שמאלה .פנה לפני התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון
הנסיעה לתחבורה ציבורית
כמפורט בתמרור  .501הוצב
התמרור מעל רמזור יחולו
הוראות הרמזור על התנועה
המותרת על פי התמרור .פנית
פרסה שמאלה מותרת ,אלא אם
הדבר נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה על פי
סימון  813או .926

בצומת
או
בתנועה
שלפניך.

סע שמאלה פנה אחרי בצומת או בתנועה
שלפניך .הוצב
התמרור .חץ בצבע
התמרור מעל
צהוב מורה על כיוון
רמזור יחולו
הנסיעה לתחבורה
הוראות הרמזור
ציבורית כמפורט
על התנועה
בתמרור  .501פנית
פרסה שמאלה מותרת ,המותרת על פי
אלא אם הדבר נאסר התמרור; הוצב
התמרור מעל
ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה הכביש ,יחול רק
על הנתיב
על פי סימון  813או
שמתחתיו.
.926
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תמרור

202

204

206

208
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כוחו יפה

פירושו
סע ישר או שמאלה.
בצומת או בתנועות
חץ בצבע צהוב מורה
שלפניך .הוצב
על כיוון הנסיעה
התמרור מעל
לתחבורה ציבורית
רמזור יחולו הוראות
כמפורט בתמרור
הרמזור על
 .501פנית פרסה
התנועות המותרות
שמאלה מותרת ,אלא
על פי התמרור;
אם הדבר נאסר ע"י
הוצב התמרור מעל
תמרור אחר .בחירת
הכביש ,יחול רק על
הנתיבים תהיה על פי
הנתיב שמתחתיו.
תמרור  813או .926
סע ימינה .פנה לפני התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון
הנסיעה לתחבורה ציבורית
כמפורט בתמרור  .501הוצב
בצומת או
התמרור מעל רמזור יחולו
הוראות הרמזור על התנועה בתנועה
המותרת על פי התמרור .פנית שלפניך.
פרסה ימינה מותרת ,אלא אם
הדבר נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה על פי
סימון  813או .926
סע ימינה .פנה אחרי בצומת או בתנועה
שלפניך .הוצב
התמרור .חץ בצבע
התמרור מעל
צהוב מורה על כיוון
רמזור יחולו
הנסיעה לתחבורה
הוראות הרמזור
ציבורית כמפורט
בתמרור  .501פנית על התנועה
פרסה ימינה מותרת ,המותרת על פי
אלא אם הדבר נאסר התמרור; הוצב
התמרור מעל
ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה הכביש ,יחול רק
על פי סימון  813או על הנתיב
שמתחתיו.
.926
בצומת או בתנועות
סע ימינה או שמאלה.
שלפניך .הוצב
חץ בצבע צהוב מורה
התמרור מעל
על כיוון הנסיעה
רמזור יחולו
לתחבורה ציבורית
הוראות הרמזור
כמפורט בתמרור .501
על התנועות
פנית פרסה ימינה או
המותרות
שמאלה מותרת ,אלא
על פי התמרור;
אם הדבר נאסר ע"י
הוצב התמרור
תמרור אחר .בחירת
מעל הכביש ,יחול
הנתיבים תהיה על פי
רק על הנתיב
סימון  813או .926
שמתחתיו.

תמרור

209

211

212

214

כוחו יפה
פירושו
בצומת או בתנועות
סע ישר או בפנית
פרסה ימינה ,פנית שלפניך .הוצב
התמרור מעל רמזור
פרסה שמאלה
יחולו הוראות
אסורה .חץ בצבע
צהוב מורה על כיוון הרמזור על
הנסיעה לתחבורה התנועות המותרות
על פי התמרור;
ציבורית כמפורט
בתמרור  .501בחירת הוצב התמרור מעל
הנתיבים תהיה על פי הכביש ,יחול רק על
סימון  813או  .926הנתיב שמתחתיו.
בצומת או בתנועה
סע בפניית פרסה
שלפניך .הוצב
ימינה או שמאלה,
התמרור מעל רמזור
בהתאמה .חץ בצבע
יחולו הוראות
צהוב מורה על כיוון
הרמזור על התנועה
הנסיעה לתחבורה
המותרת על פי
ציבורית כמפורט
התמרור; הוצב
בתמרור  .501בחירת
התמרור מעל
הנתיבים תהיה על פי
הכביש ,יחול רק על
סימון  813או .926
הנתיב שמתחתיו.
עבור את המקום
המסומן מצדו הימני
או השמאלי,
בהתאמה .חץ בצבע במקום המעבר.
צהוב מורה על כוון
הנסיעה לתחבורה
ציבורית בלבד.

215

218

דרך לרכב מנועי
שמסוגל ומורשה לנוע
עד לצומת הבא או
במהירות שאינה
עד לתמרור .217
פחותה מזו שצויינה
בתמרור בקמ"ש.

רחוב משולב.

תמרור

210

213

216

219

224
שביל להולכי רגל
בלבד.

עד לצומת הבא או
עד לתמרור ,224
.229, 228 ,227

226

עבור את המקום
המסומן מימין או
משמאל .חץ בצבע
צהוב מורה על כוון
הנסיעה לתחבורה
ציבורית בלבד.

במקום המעבר.

כניסה לדרך מהירה:
אסורה הכניסה להולכי
רגל ,לאופניים ,לרכב
איטי ,לעגלות יד ,לבעלי
עד לתמרור
חיים או לכל רכב אשר
 217או .424
אינו מסוגל או מורשה
לנוע במהירות שצויינה
בתמרור  218המוצב לפני
הכניסה לדרך המהירה.
דרך לרכב מנועי
בלבד.

עד לתמרור .221

220

כוחו יפה
פירושו
בצומת או בתנועות
סע ישר או בפנית
פרסה שמאלה ,פנית שלפניך .הוצב
פרסה ימינה אסורה .התמרור מעל
חץ בצבע צהוב מורה רמזור יחולו הוראות
הרמזור על
על כיוון הנסיעה
התנועות המותרות
לתחבורה ציבורית
על פי התמרור;
כמפורט בתמרור
 .501בחירת הנתיבים הוצב התמרור מעל
הכביש ,יחול רק על
תהיה על פי סימון
הנתיב שמתחתיו.
 813או .926

עד לצומת הבא.

נתיב חד-סטרי
לתנועת אופניים.
עד הצומת הבא או
הנסיעה מותרת בכיוון
עד תמרור .225
המסומן בלבד
באמצעות סימון .804
עד לצומת הבא או
שביל לאופניים בלבד .עד לתמרור ,224
.229, 228 ,226

227
עד לצומת הבא או
שביל משותף
לאופניים ולהולכי רגל עד לתמרור ,224
.229, 227 ,226
בלבד.
229

228
תמרורים
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שבילים נפרדים
לאופניים בלבד
ולהולכי רגל בלבד,
בהתאמה.

עד לצומת הבא או
עד לתמרור ,224
.228, 227 ,226
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תמרור

301

303

307

401

כוחו יפה
פירושו
במקום שלפניו הוצב
התמרור ולכל
תן זכות קדימה
הנתיבים בכביש,
לתנועה בדרך החוצה
למעט הנתיבים
לרבות מסילה.
שבהם חל תמרור
.302
מעגל תנועה:תן זכות
קדימה לתנועה החוצה
את דרכך במעגל
במעגל התנועה.
התנועה או במסילה.
עבור את מעגל התנועה
מצידו הימני.
תן זכות קדימה
בקטע דרך צרה
לתנועה מהכיוון
הנגדי.

תמרור

302

תן זכות קדימה
להולכי הרגל
החוצים.

308

402

406

407

אסורה הכניסה לרכב
המוביל חומר מסוכן
בכביש שלצידו הוצב
החייב בסימון על פי
התמרור.
דין ,למעט אספקת
דלק וגז.
אסורה הכניסה
לאופנוע.

לאורך קטע הדרך
הצרה.

אסורה הכניסה
לרכב מנועי מסחרי
בכביש שלצידו הוצב
שמשקלו הכולל
התמרור.
המותר בטונות
עולה על הרשום
בתמרור.
אסורה הכניסה
בכביש שלצידו הוצב
לרכב מנועי ,למעט
התמרור.
רכב דו-גלגלי.

408
אסורה הכניסה
לרכב עבודה
ולטרקטור.

בכביש שלצידו הוצב
התמרור.

409

לך זכות קדימה
בקטע דרך צרה
לגבי התנועה
מהכיוון הנגדי.

אסורה הכניסה לכל בכביש שבו הוצב
התמרור.
רכב.

אסורה הכניסה לכל בכביש שלצידו הוצב
התמרור.
רכב מנועי.
405

במקום שבו מסומן
מעבר החציה בכביש.

306

לאורך קטע הדרך
הצרה.

כביש סגור  -בשני
הכיוונים  -בפני כל
בכביש שבו הוצב
רכב .הוצב התמרור
התמרור.
מעל הרמזור -
הנסיעה ישר אסורה.

כוחו יפה
פירושו
במקום שלפניו הוצב
עצור!
התמרור ולכל הנתיבים
תן זכות
בכביש .הוצב התמרור בצד
קדימה
לתנועה בדרך שמאל של הכביש כוחו יפה
החוצה לרבות לגבי הפניה שמאלה ולגבי
פניית פרסה לשמאל בלבד.
מסילה.

בכביש שלצידו הוצב
התמרור.

410
אסורה הכניסה לבעלי בדרך שבה הוצב
התמרור.
חיים.

411

אסורה הכניסה
לאופניים.
412

אסורה הכניסה
להולכי רגל.

בדרך שבה הוצב
התמרור.

413
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414
תמרורים
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בדרך שבה הוצב
התמרור.

אסורה הכניסה לרכב
עבודה ,לטרקטור ,לבעלי
חיים ,לאופניים ולהולכי
בדרך שבה
רגל .צויינו שלשה או פחות
הוצב התמרור.
מסוגי המשתמשים
בתמרור ,יחולו הוראות
התמרור על פי המצוין בו.

תמרור

415

פירושו

כוחו יפה

אסורה הכניסה לכל
רכב ,שמשקלו הכולל בכביש שלצידו
המותר בטונות עולה הוצב התמרור.
על הרשום בתמרור.

תמרור

416

417

אסורה הכניסה לרכב
שרחבו  -כולל המטען
בכביש שלצידו הוצב
 עולה על מספרהתמרור.
המטרים הרשום
בתמרור.

418

420

אסור לעקוף או
לעבור על פניו של
רכב מנועי הנע על
יותר משני גלגלים
באותו כיוון נסיעה.

422

עד לתמרור  216או
אזור דרכים עירוניות.
.425

428

426

אסורה הפניה ימינה
או שמאלה,
בהתאמה ,בפניה
עד לצומת הקרוב,
הקרובה .הוצב
כולל הצומת.
התמרור מעל
הרמזור ,אסורה
הפנייה לרבות פניית
פרסה.

435

439

430

עד לתמרור .419

אסור לרכב שמשקלו
הכולל המותר עולה על 4
עד לצומת
טון לעקוף או לעבור על
הקרוב או עד
פניו של רכב מנועי הנע
לתמרור .423
על יותר משני גלגלים
באותו כיוון נסיעה.
עד לצומת הקרוב  ,או עד
מהירות
לתמרור ,424, 217 ,216
מיוחדת:
אסורה הנסיעה  427 ,425או עד לתמרור
הקובע מהירות אחרת .צוין
במהירות
אחרת בתמרור שמתחתיו
העולה על
מספר הקמ"ש  -יחול האמור בו .הוצב
מעל הכביש ,יחול רק על
הרשום
הנתיב שמתחתיו.
בתמרור.

אסורה פנית פרסה
לימין או לשמאל,
בהתאמה ,בפניה
הקרובה.

עד לצומת הקרוב,
כולל הצומת.

431

429

432

אסורה הכניסה לרכב
שגבהו  -כולל המטען -
בכביש שלצידו
עולה על מספר
הוצב התמרור.
המטרים הרשום
בתמרור.
אזור אסור ללימוד
נהיגה.

עד לצומת הקרוב או
עד לתמרור .421

424

פירושו

כוחו יפה

עד לצומת הקרוב או
אסורה חניית רכב
עד לתמרור ,433
בדרך בצד שבו הוצב
,626, 437, 434
התמרור.
.817, 627
אזור אסור לחנית
רכב שמשקלו הכולל
עד לתמרור .436
המותר עולה על
 10,000ק"ג.
תמרור למסר מחייב שלגביו
אין תמרור בלוח התמרורים.
הוצב התמרור מתחת ובצמוד על פי
לתמרור אחר  -יחול האמור האמור בו.
בו בתוספת לתמרור שמעליו
ובצמוד לו.
תמרורים

433

437
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אסורה כל עצירה וחניה
של רכב בדרך בצד
שבו הוצב התמרור,
אלא אם דרוש הדבר
למילוי הוראות כל דין.

עד לצומת הקרוב
או עד לתמרור
437, 434 ,432
.817, 627 ,626

חנייה בלעדית לרכב
של נכה הנושא תג נכה
במקום הצבתו.
מקורי תקף ,בעת
שהרכב משמש את
הנכה שלו ניתן התג.
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תמרור

501

503
תמרור

504

509

512

613

כוחו יפה
פירושו
כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית (1) :בכל הימים והשעות ,אלא אם צוין אחרת בתמרור 439
שמוצב מתחתיו.
הנסיעה בכביש או בנתיב ,או בשול
) (2צוינו בתמרור  439שמוצב כאמור בפסקה ) (1שעות
מותרת ל -סומנה צלמית רכבת קלה -
לרכבת מקומית; סומנה צלמית אוטובוס בלבד ,בלא ציון ימים ,התמרור יהיה תקף בכל הימים ,למעט
ביום הקודם ליום המנוחה כמשמעותו לפי סעיף 18א)א(
בצבע צהוב  -לאוטובוס הנוסע בקו
שירות; סומנה צלמית אוטובוס בצבע לבן  -לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח , 1948 -החל
לכל אוטובוס; סומנה צלמית מונית  -לכל מהשעה  ,17:00וביום המנוחה.
מונית; סומנה ספרה בצירוף הסימון " (3) - "+עד אחד מאלה:
)א( תמרור .502
לרכב המסיע לפחות מספר נוסעים,
לרבות הנהג ,הנקוב בתמרור; צוינו אחד )ב( הצומת הקרוב.
)ג( קצה המסילה.
או יותר מסוגי הרכב בתמרור ,יחולו
)ד( קצה סימון .503
הוראות התמרור על פי המצוין בו.
עצירה או חנייה של כלי רכב בנתיב אסורה ) (4הוצב התמרור מעל הנתיב או השול ,יחול תמרור 501
רק על הנתיב או השול שמתחתיו ,בהתאמה.
אלא אם צוין אחרת.
נתיב לתחבורה ציבורית :קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע
צהוב או חצים בצבע צהוב .הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין
בתמרור  501או רכב הפונה בצומת הקרוב ,על פי סימון  813או  .926בקטע שסומן.
לא הוצב תמרור  501הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בלבד.
עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים ,אלא אם צוין אחרת.
פירושו

כוחו יפה

התנועה בכיוון המסומן
עד לצומת
בחץ הלבן מותרת לכל כלי
הקרוב  ,או עד
הרכב .לרכב שנסיעתו
לתמרור 145
הותרה לפי תמרור 501
או עד לתמרור
מותרת גם הנסיעה בכיוון
.618
הנגדי.
מקום עצירה למונית
להעלאת והורדת נוסעים לפי סימון,
בלבד .אסורה עצירה וחנית  511או ,512
כל רכב אחר .צוינו מספרי או  513או
מוניות או מספרי קווי שרות חמישה מטרים
לפני וחמישה
על גבי תמרור 439
מתחתיו ,הורדת הנוסעים מטרים אחרי
והעלאתם מותרת למוניות מקום הצבתו.
שצוינו בלבד.
מקום עצירה לסוג מסויים של
רכב במקום בו קיים מפרץ ואבני
שפה :אסורה עצירה בתוך
לאורך
המפרץ או ליד קו הקטעים,
הסימון.
למעט סוג הרכב שעצירתו
הותרה ע"י תמרור ,לשם העלאה
והורדת נוסעים בלבד.
הגדרת תנועות בנתיבים:
בדרך מהירה  -בחצים
לבנים על רקע כחול,
בדרכים אחרות  -בחצים בנתיבים
לבנים על רקע ירוק .חץ שלפניך.
בצבע צהוב  -נתיב
לתחבורה ציבורית כמפורט
בתמרור .501
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תמרורים

תמרור

507

511

כוחו יפה

פירושו
תחנת מוניות :אסורה עצירה
וחניית כל רכב אחר ,פרט
להורדת נוסעים .צויינו מספרי
עד
זיהוי של מוניות או תווים
לתמרור
שנקבעו בידי רשות תמרור
.508
מקומית בתמרור  439מתחת
לתמרור ,תהיה החניה מותרת
למוניות שצוינו בלבד.
מקום עצירה לסוג מסויים של
רכב ליד אבני שפה צבועות
לאורך
אדום-צהוב :אסורה עצירה,
הסימון.
למעט סוג הרכב שעצירתו
הותרה על ידי תמרור לשם
העלאה והורדת נוסעים בלבד.

513

מקום עצירה לסוג מסויים
של רכב במקום בו אין
מפרץ ואין אבן שפה:
לאורך
אסורה עצירה למעט סוג
הסימון.
הרכב שעצירתו הותרה על
ידי תמרור לשם העלאה
והורדת נוסעים בלבד.

618

עד לצומת
כביש חד סטרי :כניסה
הקרוב  ,או עד
לקטע כביש שבו
לתמרור  145או
התנועה מותרת רק
עד לתמרור
בכוון המסומן בחץ.
.504
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תמרור

619

620

629
צורת הסימון
וצבעו )מספר(

כוחו יפה

פירושו
שינוי במספר הנתיבים:
מספר הנתיבים בכביש
הולך וגדל ,מימין או
משמאל ,בהתאמה.

בדרך
שלפניך.

תמרור לאזהרה או להודעה
רק למסר שלגביו אין
תמרור בלוח התמרורים.
על פי האמור
הוצב התמרור מתחת
בו.
ובצמוד לתמרור אחר  -יחול
האמור בו בתוספת לתמרור
שמעליו ובצמוד לו.
פירושו

תמרור

621

723

723פ

803

קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן :נהג
בצידם הימני של הקוים ,אל תעבור את
הקוים בגוף הרכב או בחלקו.

807

810

קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתיב :מקום
עצירת הרכב או בעל החיים ,לפני הקו
וסמוך לו ,כאשר יש חובת עצירה.

811

מעבר חציה לרוכבי אופניים.

815

817

813
איי תנועה )בצורות שונות( ,מסומנים על
הכביש בצבע לבן :אסור לעבור ,לעצור או
לחנות עליהם.
אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול:
החנייה מותרת בתשלום על הכביש שליד
אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות
תמרור  439בצמוד ומתחת לתמרורים
 626או .627

שינוי במספר הנתיבים:
מספר הנתיבים בכביש
בדרך שלפניך.
הולך וקטן ,מימין או
משמאל ,בהתאמה.

622

צורת הסימון
וצבעו )מספר(

812

פירושו

כוחו יפה

816

818

נתיב סגור :אסור לנסוע בנתיב
שמעליו הוצב תמרור זה ,ממקום
נוהג
הצבת התמרור ועד תמרור
רכב.
426פ או  724או 724פ או עד
הצומת הקרוב.
פירושו
קו רצוף בצבע צהוב :קו שפת הכביש,
במקום שאין בו אבני שפה ,נהג בצידו
השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו הימני
אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה
כשאתה נוסע לאט ,או לשמירת הוראות
כל דין.
מעבר חציה להולכי רגל :חולק מעבר
חציה רחב לשניים ,חצה בחצי הימני של
מעבר החציה.
כווני הנסיעה המותרים בנתיב  -חצים על
פני הדרך בצבע לבן או צהוב :היכנס
לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן
בנתיב שממנו נכנסת לצומת .חצים בצבע
צהוב מורים על כווני נסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט בתמרור .501
אבני שפה צבועות שחור-לבן :להבלטה
והדגשה של מדרכות ,מפרדות ואיי תנועה
בנויים.
אבני שפה צבועות אדום-לבן :אסורה כל
עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני
השפה ,אלא אם הדבר דרוש למילוי
הוראות כל דין.

אופן הצבת התמרור בדרך
מספר התמרור
 201עד  , 208אם הוא מתיר פניה רק לחלק מהכיוונים מעל פנסי הרמזור
בשני צדי הדרך
 216עד  420 ,310 ,309 ,219עד  425ו427-
מעל הנתיבים
 723 ,616 ,615 ,607 ,603 ,602עד 726פ
הצבה יחדיו בכל דרך
 307ו 402 ,308-ו618-
מתחת לתמרור שאליו מתייחסת ההוריה
 630 ,439ו631-
הצבת שני תמרורים גב אל גב ברחובות דו-סטריים
 418ו 424 ,419-ו425-
על פני הכביש ,המדרכה או אבני השפה
 801עד 821
בשני צדי הדרך או מעל הנתיבים
 426ו426-פ
תמרור שאינו מפורט בטבלה לעיל ,יוצב מצידו הימני של הכביש או מצידו השמאלי של הכביש או משני צידי הכביש
או מעל הנתיבים או מעל הרמזור או על גבי מכשול בהתאם לתנאי הדרך.
תמרורים
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