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 פקחית התעבורה
ע הפקודה צו  תקמח: לבי

, אני מתקין תקנות 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 70 ו־71 לפקודת התעבורה

 בתקנה 1 לתקנות התעבורה,. תשכ״א—21961 (להלן — התקנות העיקריות) —
 (1) בהגדרת ״צומת״, אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) התמזגות בכביש חד־סיטרי שבו שני נתיבים או יותר באותו כיוון
 נסיעה,ושלפניה הוצב תמרור א־20!״

 (2) במקום הגדרת ״פקודת הביטוח״ יבוא:

 ״פקודת הביטוח״ — פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) (נוסח
 חדש), תש״ל—1970 3.״

 בתקנה 23(א) לתקנות העיקריות — .
 (1) בפסקה (1), בסופה יבוא:

 ״או על ידי אדם הנמנה על סיירת הבטיחות שהוא במדים (להלן — סייר
 בטיחות״)•,

 (2) בפסקה (2), בסופה יבוא:
 ״או על ידי סייר בטיחות״.

 3. בתקנה 144(א)(3) לתקנות העיקריות, אחרי ״או תעודת הביטוח״ יבוא ״ואת תעודת
 הזהות שלו אם היא נמצאת ברשותו״.

 4. בתקנה 173 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״שנה׳ שנתיים או שלוש שנים״ יבוא ״שנתיים או
 שלוש שנים״!

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״לתקופה של פחות משנה״ יבוא ״לחלק מהתקופה
 האמורה בתקנת משנה (א)״.

 בתקנה 266 לתקנות העיקריות, במקום הגדרת ״רשיון רכב״ יבוא:
 ״ ״רשיון רכב״ — פנקס הרכב, בצירוף אישור על תשלום אגרת רשיון הרכב
 ובשירותו לתנועה, ובצירוף אישור על שינוי רישום בעלות על הרכב —

 בטפסים שקבעה רשות הרישוי.״

 6. בתקנה 272(א) לתקנות העיקריות, המלים ״ולא יאוחר מחודש ימים מיום פקיעת
 תקפו״ — יימחקו.

 7. בתקנה 273 לתקנות העיקריות, במקום תקנה(א) יבוא:
 ״(א) המבקש רשיון רכב או חידושו יביא את הרכב למשרד רשות הרישוי
 שאליו הגיש את הבקשה או לתחנת בדיקה שאישרה רשות הרישוי או למקום

 אחר שתורה רשות הרישוי ובמועד שתורה.״

ת ישראל, נוםח חדש, תשכ״א, עמי 173. נ  דיני מדי
ת תשכ״א, ז5מ׳ 1425; תש״ל, עמ׳ 633, 699¡ תשל״א, עמי 1658. ״  2 ק

ת ישראל, נוסדו זזדש 15, תש״ל, עמי 320. נ י ד  3 דיני מ

ה 1 ן הקנ קו  תי

ה 23 ן מקנ  תיקו

ה 144 ן מקנ  תיקו

ה 173 נ ק ן ת  תיקו

ה 266 5, נ ק ן ת קו  תי

ה 272 נ ק ן ת  תיקו

ה 273 נ ק  מיקול ת
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נ  החלפו
ה 274 נ ק  ת

ת 8 ל ח  ה
ה 275 נ ק  ת

ה 276 נ ק ן ת קו  תי

ת ו נ ק ת ת ו פ ל ח  ה
 283 ו־284

 8. : במקום תקנה 274 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״מתן ישייו 274. (א) מצאו רשות הרישוי או בוחן רכב כי נתקיימו ברכב הנבדק
* כל התנאים שבתקנות 271, 272, 273, 273א ו־273ב׳ יתנו למבקש רשיון ־  י

 או תחדש אותו, לפי הענין, ותחתים את הרשיון בחותמת כשירות לתנועה.

 (ב) האמור בתקנת משנה(א) יחול על בוחן בתחנת בדיקה שאישרה
 רשות הרישוי׳ ובלבד שלא יפעל בוחן כאמור לפי הוראות תקנת משנה(א)

 ביודעו כי הרכב אינו תקין או אינו ראוי לשימוש.״

 9. במקום תקנה 275 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״משיחי ־יטיח 275. (א) המבקש רשיון או חידוש רשיון לרכב מנועי ימציאו לרשות

 הרישוי או למי שהיא הסמיכה לצורך בדיקות רכב —

 (1) תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח, שניתנה
 בהתאם לפקודת הביטוח! או

 (2) ראיה להנחת דעתה של דשות הרישוי כי הרכב הוא
 רכב שנתמלאו בו הוראות סעיף 4(3)(ד) לפקודת הביטוח.

 (ב) המבקש לרשום שינוי בעלות של רכב לפי תקנה 284 ימציא
 לרשות הרישוי תעודות כאמור בתקנת משנה (א).

 (ג) המבקש לרשום שינוי בעלות של רכב לפי תקנה 284א יציג
 בפני מקבל ההצהרה לפי דרישתו את הבקשה לרישום שינוי בעלות,

 שטר מכר, והתעודה כאמור בתקנת משנה(א).״

 בתקנה 276 לתקנות העיקריות —

 (1) במקום תקנות משנה (א) ו־(ב) יבוא:

 ״(א) רשיון רכב או חידושו יהיה לתקופה של שנה אחת או לתקופה קטנה
 משנה, אם אין הוראה אחרת בתקנה זו.

 (ב) רשיון רכב או חידושו למכונה ניידת, לטרקטור׳ לנגדד חקלאי ולמכונה
 נגררת יהיה לתקופה של שנתיים.״

 (2) תקנת משנה (ג) תימחק ותקנות משנה (ד) ו־(ה) יסומנו(ג) וץד) כסדרן.

 במקום תקנות 283 ו־284 לתקנות העיקריות יבוא:

« אי 283. נמכר רכב הרשום בהתאם לפקודה או חל כל שינוי בבעלותו,  ״מביית י
־ יחולו הוראות אלה: : י ־ ל ע ג י , נ י  ש

 (1) האד$ הרשום ברשיון רכב כבעל הרכב חייב להודיע
 בכתב לרשות הרישוי שאצלה רשום הרכב על השינוי שחל
 בבעלותו ^כן את השם, מספר הזהות והמען של האדם אשר

 . לטובתו נעשה השינוי בבעלות ז

 (2) האדם הרשום ברשיון הרכב כבעל הרכב ימסור בידי
 הרוכש שטר מכר ערוך כדין בצורת תצהיר בטופס בקשה
 לרישום שינוי בעלות רכב ושטר מכר שקבעה רשות הרישוי

 בהודעה ברשומות וכן ימסור לרוכש את רשיון הרכב!

.10 

.11 i 

יסן תשל״ב, 26.3.1972 865 ת 2825, י״א בנ ו נ ק ת  קובץ מ



 (3) רוכש הרכב יחתום על התצהיר שבטופס האמור בפסקה
 (2) תוך 15 ימים מיום חתימתו ביד הבעל הרשום וישלם
 את האגרה לפי תקנה 286(ב) באחד הבנקים האמורים

 בתקנה 272(א) או במשרד רשות הרישוי.

 יי״יי8 8׳־8י 284. (א) הוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי אין קיימת הגבלה
״ על רישום שינוי הבעלות של רכב, תרשום את השינוי ברשומותיו־.. ו ע  י

 הרישוי

 (ב) שילם רוכש הרכב את אגרת רישום שינוי הבעלות, תמסור
 לו רשות הרישוי קבלה על התשלום ואישור על רישום הבעלות החדשה.

, 284א. (א) שילם רוכש רכב את אגרת רישום שינוי הבעלות באחד * י פ 8 י ש י  י
 השינוי . , ,

ק הבנקים האמורים בתקנה 272(א), ימסור לו פקיד הבנק אישור על תשלום נ ן ג , ו ע צ 8 א  ב

 מוישיל האגרה; האישור יצורף לרשיון הרכב, ומשצורף כאמור יראוהו כבקשה
 לשינוי הבעלות.

 (ב) הבנק שלו נמסרה הבקשה יעביר את הטופס האמור בתקנה
 283 לרשות הרישוי. 1

 (ג) הוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי כיי אין קיימת הגבלה
 על רישום שינוי הבעלות על הרכב מחמת אי תשלום המכס, המסים,
 ההיטלים או האגרות החלים עליו׳ הרכב חפשי ממשכון ומעיקול וכן
 סולקו התשלומים והאגרות כאמור בתקנות 271, 272 ו־286׳ תשנה רשות
 הרישוי את רישום הבעלות ברשיון הרכב ותשלח לבעליו אישור על פרטי

 הבעלות החדשה.

 (ד) הוברר לרשות הרישוי כי קיימת הגבלה על רישום שינוי
 בעלות הרכב לפי תקנה 277(4) או הוטל על הרכב משכון או עיקול או
 לא שולמו האגרות והמסים החלים עליו, תודיע לבעל הרשום על

 ההגבלה!

 לא הוסרה המניעה לרישום שינוי הבעלות תוך 30 ימים מאז
 ההודעה כאמור, תחזיר רשות הרישוי לרוכש את אגדת רישום שינוי

 הבעלות ששילם.

 (ה) לענין העברת רישום הבעלות, תאריך התשלום בבנק או
 במשרד הרישוי ייחשב כתאריך רישום שינוי הבעלות.״

ה 286 12. בתקנה 286 לתקנות העיקריות — נ ק ן ת  מיתו

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״אגרת רישום הבעלות״!

 (2) תקנת משנה (א) — בטלה!

 (3) תקנות משנה (ב) עד (ד) יסומנו(א) עד (ג) כסדרן;

 (4) בתקנת משנה(ב), במקום ״(ב)״ יבוא ״(א)״!

 (5) בתקנת משנה(ג), במקום ״(ג)(4)״ יבוא ״(ב)(4)״.
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ת פ ס ו  ה
N286 ה נ ק  ת

ה 288 נ ק ן ת קו  תי

 13. אחרי תקנה 286 לתקנות העיקריות יבוא:

יי 286א. ניתן צו למינוי אפוטרופוס לנכסי חסוי בהתאם לחוק הכשרות נ י  ״מ
פ « פו  אפומרו

 המשפטית והאפוטרופסות׳ תשכ״ב—1962 ״, והומצא הצו לרשות הרישוי,
 תירשם הערה ברשיון הרכב על מינוי אפוטרופוס.״

 14. בתקנה 288(א) לתקנות העיקריות׳ המלים ״וימציא לה את רשיון הרכב לשם רישום
 השינויים״ — יימחקו.

ה 289 נ ק ן ת  תיקו

ה 308 נ ק ן ת  תיקו

ן קו  תי
H486 ה נ ק  ת

ת פ ל ח  ה
ה 497 נ ק  ת

 15. בתקנה 289 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ד) הוכח לרשות הרישוי להנחת דעתה שהרכב נגנב וטרם הוחזר לבעליו
 הרשום תוך ששה חדשים מיום גניבתו — תוך תקופת תקפו של רשיון
 הרכב — פטור בעליו מתשלום אגרת רשיון רכב בתקופה שהרכב לא היד,
 ברשותו והאגרה ששולמה בעד התקופה האמורה תוחזר בשעור של 1/12

 מן האגרה השנתית שהיתה חלה על הרכב בעת התשלום האחרון.״

 16. בתקנה 308 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), המלים ״יסיר מן הרכב את תווית הכשירות
 לתנועה״ — יימחקו!

 (2) בתקנת משנה (ה), המלים ״תתן לבעליו או למחזיקו תווית כשירות״ —
 יימחקו.

 17. האמור בתקנה 486א יסומן(א) ואחריו יבוא:

 (ב) מונית שהיתה רשומה בירושלים לפני כ״ח באייר תשכ״ז(7 ביוני 1967)
 כמונית ירדנית ולא נרשמה בישראל עד יום תחילתן של תקנות התעבורה

 (תיקון מס׳ 2), תשל״ב—1972, לא תירשם עוד ותימחק מהרישום.״

 18. במקום תקנה 497 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״י«ייו«יייי! 497. (א) לא יינתן רשיון שירות אלא לאחר שהמבקש הוכיח׳ להנחת
 דעתה של הרשות, כל אלה:

 (1) המבקש הוא תאגיד שמטרותיו או עיקר מטרותיו
 הפעלת שירותי מוניות;

 (2) עומדים לרשותו לצורך הפעלת השירות לפחות 20
 מוניות, שיש עליהן רשיון הסעה בין־אזורי, מהן לפחות

 . . 15 מוניות בבעלות י התאגיד!
 (3) הוא מקיים משרד בכל תחנת מוצא של הקו, במקומות
 שאין בהם כדי לגרום הפרעה או סיכון להזרמת התנועה
 ולעוברי דרך ושיהיו מותקנים בו שירותים לציבור, להנחת
 דעתה של הרשות׳ לרבות שירותי נוחיות׳ טלפון׳ החזקת

 אבידות, ומקום המתנה לנוסעים.
 (4) עומד לרשותו מקום חנייה מתאים, להנחת דעתה של
 הרשות, ליד המשרד או סמוך לו לגבי כל המוניות שיופעלו

 בידי המבקש ז
 * ס״ח תשכ״ב, עמי 120.
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 (5) יש לו תחנת מוניות שאישרו אותר, רשות התימרור
 המקומית ורשות התימרור המרכזית!

 (6) עומדים לרשותו עובדים, סדרנים, ציוד, סידורים
 ותנאים אחרים הדרושים, לדעת הרשות׳ להפעלתו התקינה

 של השירות!

 (7) המבקש ידאג לפרסום נאות בציבור של לוח זמנים
 וכל שינוי בו שאישרה הרשות לפי תקנת משנה (ד) או
 שהציע ולא אישרה הרשות כאמור, וכן תעריפי הנסיעה בכל

 קווי השירות שאושרו לו 5

 (8) המבקש יסמן את המוניות שיפעיל לפי סוג השירות
 והיעד וכל סימון אחר שתורה הרשות!

 (9) המבקש יחזיק במשרדיו, במקום נראה לעין, לוח תעריפי
 הנסיעה ולוח הזמנים בכל קווי השירות שיפעיל.

 (10) עומד לרשותו קצין בטיחות בהתאם לחוק!
 (11) יש לו ביטוח להנחת דעתה של הדשות לגבי אבדן

 או נזק לחפצי הנוסעים המובלים עמם או בנפרד.

 (ב) לא יפעיל מבקש שירותי הובלה של חבילות ומכתבים
 ממשרדו באמצעות מוניות או רכב מסוג אחר׳ אלא אם קיבל אישור

 מאת הרשויות המוסמכות וכן היתר מאת הרשות ולפי תנאי ההיתר.

 (ג) מוניות הפועלות לפי רשיון שירות יירשמו ברשיון השירות
 ולא יפעלו בסוג שירות אחר.

 (ד) הרשות רשאית לקבוע למבקש לוח זמנים בכל קו לפי עוגות
 השנה, ימי השבוע ושעות היממה! לא קבעה.הרשות כאמור, חייב בעל
 רשיון שידות להציע לרשות לוח זמנים׳ שיוסכם על ידה! לוח זמנים
 לפי תקנת משנה זו לא ישונה ולא יתוקן אלא באישור מוקדם של

 הרשות.

 (ה) הרשות רשאית לפטור אדם שניתן לו רשיון שירות לפגי
 תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 2), תשל״ב—1972, מהוראות

 תקנה זו, כולן או מקצתן.״

 תיקון!״!״ז 572 19. בתקנה 572 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״לענין תקנה זו, תושב קבוע בחוץ
 לארץ ייחשב מי שנעדר מהארץ במשך שנה רצופה לפחות והוא נמצא בארץ באופן זמני״.

 תיקון התוספת 20. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות —
 הראשונה

 (1) בחלק א׳, במקום סעיף 3 יבוא:
 ״3. בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו כשתוקפו לשנתיים —.50 לירות.״!

 (2) בחלק ג׳, בסעיף 19, אחדי ״לרבות כפל אישור על תוקף רשיון רכב״ יבוא
 ״ולרבות אישור רישום שינוי בעלות על רכב״!

/ אחרי סעיף 23 יבוא:  (3) בחלק ג

 ״24. האגרה בעד רשיון רכב מסוג נ.נ. או חידושו תהיה בשיעור —.5 לירות
 לשנה אם נתקיימו ברכב כל אלה:

 868 קובץ התקנות 2825, י׳׳א בניסן תעל״ב, 2.6.3.1972



 : (1) הוא נרשם לפי המלצת צה״ל על שם משק ספר ועודנו רשום,
 כאמור?

 ^ (2) הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת דפנות משוריינות כנגד מיקוש;

 (3) הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק הספר
 בלבד.״

 21. (א) תחילתן של תקנות 4 ו־20(1) היא כתום שלושה חדשים מיום פרסום תקנות מחילה
 אלה.

 (ב) תחילתן של תקנות 5 עד 12 ו־14 היא ביום י״א בניסן תשל״ב (26 במרס
.(1972 

 22. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון מם׳ 2), תשל״ב—1972״. השפ

-ב״ח באדר תשל״ב (14 במרס 1972) ש מ ע ו ן פ ר ם
״ שר התחבורה 5 6 1 2 מ 5 ח ) 

 חזק מילתה פיתוח, תש״ך-1960
 תקנות בדגר הוצאת סדרה של איגרות חוב ותגאיה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9,6,5,2, 12 ו־13 לחוק מיל!וה פיתוח, תש״ך—1960
 ובאישור, ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום י״א בניסן תשל״ב (26 במרס 1972) תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל הוצאה פייה של
׳ איגיומהופ ח ן ת י  שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לידות והיא תסומן באותיות ר״א ותכוגד. ־.״מילווה פ

 תש״ך—1960, סדרה ר״א״.

־ ־ייוןוריפימ ו כ ס ׳  2. ביום ז׳ בניסן תשל״ז (26 במרס 1977) ייפדו איגרות החוב באחד משני ד
 מים הנקובים בפסקאות (1) ו־(2) לתקנה 5(א) לתקנות מילווה פיתוח (סדרה ק״ל),
 תשכ״ט—1969־ (להלן — ״התקנות המקוריות״), והוראות התקנה האמורה יחולו על

 איגרות החוב בשינוי מועד* הפדיון.

ת ו נ ק  ^ 3. תקנות 2, 3, 4, 5(ב), 5(ג), 6, 7, 8, 9, 10 ו־ 11 לתקנות המקוריות יחולו על איגרות החלת ת
 החוב מסדרה זו.

 4. איגרות החוב יהיו בנוסח המפורט בתוספות הראשונה והשניה לתקנות המקוריות. נופח האיגרות

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח (סדרה ר״א)׳ תשל״ב—1972״. השפ

 ט׳ בניסן תשל״ב (24 במרס 1972) פ נ ח ס ס פ י ר
 שר האוצר

 1 ס״ח תש״ו, עמ׳ 47; תשכ׳׳ד, עמ׳ 116; תשכ״ו, ע«׳ 15; תשכ״ז, עמי 106; תשכ״ח, עמ׳ 34; תשכ״ט, עמ׳ 221.

 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 1310.
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