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ת התעבורה (תיקון מס׳ 11), התשג״א-991.י ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה, התשכ״א-1961' (להלן - הפקודה),
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחו־ק־יסוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות

 אלה:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ״א-1961' (להלן - התקנות העיקריות) -

 (1) אחרי הגדרת ״רכב איטי״ יבוא:

 ״״רכב אספנות״ - אופנוע, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו־שימושי ורכב מסחרי
 שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4000 ק״ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו

 ואשר צוין ברשיון הרכב כרכב אספנות״.

 (2) בהגדרת ״רכב מיושן״, בפסקה(1), במקום ״למעט אוטובוס״ יבוא ״למעט טרקטור,
 גרור ואוטובוס״.

 תיקון תקנה 9א 2. בתקנה 9א(א) לתקנות העיקריות, במקום ״ברכב פרטי״ יבוא ״ברכב נוסעים פרטי״.

 תיקון תקנה 18 3. בתקנה 18(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״עד ב־24״ יבוא ״עד ב־25״ ואחרי ״עד ב־59,״

 יבוא ״די9,״.

 תיקון תקנה 47 4. בתקנה 47(ב) לתקנות העיקריות, בפסקה (3), המלה ״האחר״ - תימחק.

 תיקון תקנה 54 5. בתקנה 54(ד) לתקנות העיקריות, במקום ״תקנות 16, 51,19 ו־52״ יבוא ״תקנות 51,16

 ו־52״.

 תיקון תקנה 62 6. בתקנה 62 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (ב), במקום פסקה (1) יבוא:
 ״(1) ברכב משטרה, ברכב משטרה צבאית וברכב צה״ל שאושר כרכב בטחון -

 כחול!״.

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) הנוהג ברכב כאמור בתקנת משנה(ב) לא יפיץ אור מהבהב כאמור אלא אם כן
 הדבר דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ובשעות מילוי התפקיד בלבד.״

 תיקון תקנה 107 7. בתקנה 107 (ד) לתקנות העיקריות, במקום ״בתקנה 347״ יבוא ״בתקנות 347 ו־347א״.

 תיקון תקנה 247 8. בתקנה 247 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (א), במקום פסקאות (4) ו־(5) יבוא:

 ״(4) המציא אישור שכושר הראיה שלו בשתי העיניים הוא כאמור בתקנות 198(2)
 ו־199(א)(2) ואישור רפואי כאמור בתקנות 192 ו״193;

 (5) סיים שתים עשרה שנות לימוד!״
 (2) תקנת משנה (ג) - בטלה.

 תיקון תקנה 273 9. בתקנה 273(0 לתקנות העיקריות, אחרי ״לרכב מיושן״ יבוא ״או לרכב אספנות״.

 תיקון תקנה 276ד 10. בתקנה 276ד(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד

 התחבורה״ יבוא ״מנהל אגף הרכב״.
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 207! התשמ׳׳ב, עמ׳ 170.

 3 ק״ת התשכ״א, «מ׳ 1425¡ התשמ״ח, עמי 800! התש״ן, ז$מ׳ 380, עמ׳ 711 ועמי 1111! התשנ׳זא, עמ׳ 102, עמי 286 ועמ׳

.458 

 836 קובץ התקנות 5354, כ״ה באייר התשנ״א, 9.5.1991



 11. בתקנה 281 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 281
 ־ (1) בתקנת משנה(א)(4), במקום ״לרכב חילוץ -״ יבוא ״לרכב ווילוץ שמשקלו הכולל

 המותר עד 16,000 ק״ג -׳׳!

 (2) במקום תקנת משנה (ד) יבוא:
 ״(ד) האמור בתקנת משנה (ג) לא יחול על רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי
 דוישימושי, אופנוע ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר לא עולה על 6,000 ק״ג
 ובלבד שבעל הרכב המציא תעודה כאמור בתקנה 273(ו) ואישור ממעבדה מוסמכת,
 על פי מפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים לפי מועד

 הבדיקה ונמצא במצב תקין."

 12. אחרי תקנה 281 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 281א

 ״רבב אספנות 281א. (א) רשיון לרכב אספנות יהיה לששה חדשים, בכפוף לאמור בתקנה

 273, ובלבד שבעלו יציג תעודה, כאמור בתקנה 273(0, פעם אחת בשנה.

 (ב) רשות רישוי תקבע לרכב אספנות לוחית זיהוי מסדרה שתיוחד
 לרכב כאמור.

 (ג) רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07.00 ועד 09.00 בימים א׳ עד ה׳
 שאינם חלים בחג או במועד.

 (ד) רכב אספנות לא ישמש את צרכי עיסוקו של בעלו.

 (ה) רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רשיון
 הרכב תקף.״

 13. בתקנה 282א(א) לתקנות העיקריות, בהגדרת ״תקנות ארים״ - תיקון תקנה 282א

 (1) בפסקה (1) -

 (א) בפסקת משנה (ב), המלים ״ואופניים עם מנוע עזר״ - יימחקו!

 (ב) בפסקת משנה(ד), במקום ״אופניים עם מנוע עזר ששנת ייצורם״יבוא ״אופנוע
 שנפח מנועו עד 50 םמ״ק, ששנת ייצורו״.

 (2) במקום פסקאות (2) ו־(3) יבוא:

 ״(2) לענין זיהום אויר - .

 (א) לגבי רכב המונע במנוע בנזין, למעט רכב כאמור בפסקת משנה (ב) -
 התקן המפורט בתקנה 15.03 של המועצה!

 (ב) לגבי רכב נוסעים פרטי, ורכב פרטי דו־שימושי המונע במנוע בנזין שנפח
 מנועו 2000 סמ״ק או יותר וששנת ייצורו 1992 או לאחריה - הנחיה
E או תקנה CFR 40-86 לתקנות . E . C של השוק האירופי המשותף HEC/88/76 

 הפדרליות של ארצות הברית של אמריקה:

 (ג) לגבי רכב המונע במנוע דיזל - התקן המפורט בתקנה 24 של המועצה״.

 14. בתקנה 282ב לתקנות העיקריות, במקום ״אופנים עם מנוע עזר״ יבוא ״אופנוע שנפח תיקון תקנה 282ב
 מנועו עד 50 סמ״ק״.
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 15. בתקנה 282ג לתקנות העיקריות, אחרי תקנה משנה (ג) יבוא:

 ״(ד) בנוסף לאמור בתקנות משנה(א), (ב) ו־(ג) לא יירשם רכב נוסעים פרטי ורכב
 נוסעים דוישימושי המונע במנוע בנזין וששנת ייצורו 1992 או לאחריה, אלא אם כן

 מותקן בו מנוע המותאם להפעלה בבנזין נטול עופרת.״

 16. בתקנה 282ה לתקנות העיקריות, במקום ״מנהל האגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד
 התחבורה״ יבוא ״מנהל אגף הרכב״.

 17. בתקנה 282ו לתקנות העיקריות, בסופה, המלים ״במשרד התחבורה״ - יימחקו.
 18. אחדי תקנה 282ז לתקנות העיקריות יבוא:

 282ח. רכב מנועי, למעט טרקטור, מכונה ניידת ואופנוע, ששנת ייצורו 1981
 או לאחריה, שבו המנוע בעל הצתה חשמלית, יעמוד בתקנים כמפורט בפרק ג׳

 בתוספת השניה, למניעת הפרעות קשר אלחוטי.״

 בתקנה 313(א)(3) לתקנות העיקריות,

 במקום:
 ״רכב משא בעל 2 סרנים

 רכב משא בעל 3 סרנים או יותר
 יבוא:

 ״רכב משא

 בתקנה 314(א) לתקנות העיקריות, במקום פסקאות 10 ו־11 יבוא:

 תיקון תקנה 282ג

 ״מניעת הפרעות
 קשר

.19 

 מטרים

11.00 
"12.00 

 12.00״.

 ק״ג
 ״10. גרור בעל שני סרנים הנגרר על ידי רכב

 בעל שני סרנים 19,000
 10א. גרור בעל שני סרנים הנגרר על ידי רכב

 בעל סרן אחד וצמד סרנים 25,000

 11. גרור בעל סרן אחד וצמד סרנים הנגרר
 על ידי רכב בעל סרן אחד וצמד סרנים 27,000״

 בתקנה 316א לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) לא יירשם רכב מן הסוגים המפורטים בתקנה זו, אלא אם כן הספק מנועו ביחס
 למשקלו הכולל המותר כמי שקבע יצרנו הוא כמפורט להלן:

 הספק לכל 1000 ק״ג משקל כולל מותר

ISO לפי תקן 
 (קילווט)

70020 DIN לפי תקן 
 סוג הרכב (כוח סוס)

9.6 
8.8 
5.9 

 4.5״

13 
12 
8 

6.12 

 אוטובוס ציבורי
 אוטובוס פרטי

 רכב מסחרי
 גורר, תומך, רכב עבודה
 ורכב מסחרי הגורר גרור

- תימחק:

 בתקנה 324 לתקנות העיקריות -

 (1) בהגדרת ״בלמנוע״, הסיפה המתחילה במלה ״ולשירותי״

.20 

.22 

 תיקון תקנה 282ה

 תיקון תקנה 282ו

 הוספת תקנה 282ח

 תיקון תקנה 313

 תיקון תקנה 314

 תיקון תקנה 316א 21.

 תיקון תקנה 324
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 (2) אחרי הגדרת ״מכשיר אזהרה״ יבוא:
 ״מאים(Retarder) - מנגנון האטה חשמלי או הידראולי המותקן במערכת ההנעה של
 •הרכב, והמיועד להאטת הרכב בלא שהוא קשור למערכת הבלמים של הרכב״.

 23. בתקנה 330 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ה) יבוא: תיקון תקנה. 330
 ״(ו) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק״ג או יותר ואשר שנת ייצורו

 1987 או לאחריה, יותקן מאיט.

 . (ז) באוטובוס שבו מותקנת מערכת בלמים המופעלת בלחץ אויר ששנת ייצורו
(A.B.s.)1991 או לאחריה, תותקן מערכת למניעת נעילת הגלגלים בשעת בלימה 

 מסוג שאישר מנהל אגף הרכב.״

 24. בתקנה 344 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (י) יבוא: תיקון תקנה 344

 ״(יא) ברכב ששנת ייצורו 1981 או לאחריה יותקן מתג שבאמצעותו ניתן להפעיל
 לפחות את מחווני הכיוון הקדמיים והאחוריים שברכב בעת ובעונה אחת״.

 25. בתקנה 345(ב) לתקנות העיקריות, במקום המלים ״לרבות אופניים עם מנוע עזר ואופנוע״ תיקון תקנה 345
 יבוא ׳לרבות אופנוע״.

 26. במקום תקנה 347א לתקנות העיקריות, יבוא:. החלפת תקנה 347א

 ״פנס ע-פל 347א. (א) ברכב מנועי, למעט טרקטור, מכונה ניידת ואופנוע, ששנת

י ייצורו 1988 או לאחריה, בנוסף לפנס האחורי יותקנו פנס ערפל אחורי אחד או ר י ח  א

 שני פנסים ובלבד שיתקיימו בפנס כל אלה:

 (1) האמור בתקנה 341 (א);

 (2) יופעל בנפרד מהפנם האחורי ורק כאשר יודלקו פנסי החזית!
 (3) תותקן בלוח המחוונים של הרכב מנורת ביקורת שתידלק

 כאשר יודלק הפנס.

 (ב) אור פנס הערפל יהיה אדום והפנס יופעל לפי האמור בתקנה 107 (ד).

 27. בתקנה 348 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא: תיקון תקנה 348
 ״(א) ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור, מכונה ניידת ורכב איטי, ששנת ייצורו
 1986 או לאחריה, יותקנו פנס אחד או שני פנסים, לפי הענין, לנסיעה אחורנית; אור
 הפנס יהיה לבן ויאיר את הדרך מאחרי הרכב למרחק שלא יעלה על 10 מטרים.״

 28. בתקנה 355 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ג) יבוא: תיקון תקנה 355
 ״(ג1) ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו שימושי ובמונית ששנת ייצורם 1981 או
 לאחריה, וברכב מסחרי שמשקלו הבולל המותר עד 5,000 ק״ג וששנת ייצורו 1989
 או לאחריה, יותקנו במושבים הקדמיים משענות ראש לנוהג ברכב וליושב לצדו״.

 29. בתקנה 356(ב) לתקנות העיקריות, הסיפה המתחילה במלה ״ושירותי״ - תימחק. תיקון תקנה 356
 30. בתקנה 357 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) יבוא: תיקון תקנה 357

 ״(ג) ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו שימושי, ברכב סיור כמשמעותו בצו
 הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב),
 התשמ״ה-41985, במונית, באוטובוס וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 2000

 4 ק״וו התשמ׳׳ה, עמ׳ 1164: התשמ״ט, עמי 194.
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 ק״ג ובכל רכב עם תא נהג, למעט טרקטור ורכב איטי, ששנת ייצורו 1987 או
 לאחריה, יותקן מנגנון להתזת מים על השמשה הקדמית שיאפשר ניקוי השמשה

 באמצעות המגבים.״

 הוספת תקנה 357א 31. אחרי תקנה 357 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״מפשיר אדים 357א. ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו שימושי, ברכב סיור כמשמעותו
 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב),
 התשמ״ה-1985, ובמונית ששנת ייצורם 1985 או לאחריה, יותקן מפשיר אדים

 בשמשה האחורית״.

 תיקון תקנה 361 32. בתקנה 361 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) באופנוע תותקן, בצדו השמאלי, מראת תשקיף״.

 תיקון תקנה 367 33. האמור בתקנה 367 לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על רכב האמור בה שהיה רשום על פי
 הפקודה לפני יום ז׳ בטבת התשנ״א(24 בדצמבר 1990) ותחול עליו הוראת תקנה זו

 כנוסחה לפני היום האמור, אלא אם כן היה צורך להחליף בו את המשולש״.

 הוספת תקנה 369א 34. אחרי תקנה 369 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״ערכת חילוץ 369א. בעל טיולית כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת
ת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ״ה-1985, יבטיח, כי תימצא בה י ל ו י ט  ב

 בקביעות ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית.״

 תיקון תקנה 370 35. בתקנה 370 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ג) - בטלה.

 תיקון תקנה 383ה 36. בתקנה 383ה לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) באופנוע ובקטנוע עם רכב צדי תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור
 בתקנת משנה (א) וכן יהיה הרכב הצדי צבוע בקצהו האחורי הקיצוני בפס בצבע

 מחזיר אור ברוחב של 2.5 ם״מ ובאורך של 15 ס״מ לפחות״.

 החלפת תקנה 408 37. במקום תקנה 408 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״ציוד לעזרה 408. (א) בכל עת שאוטובוס מסיע נוסעים יימצאו בו:
 ראשונה

 (1) שני פטישים או מכשירים אחרים לניפוץ שמשות בשעת
 הסכנה!

 (2) ארגז עזרה ראשונה שבו ציוד כמפורט בתוספת השביעית וכן
 דף נייר שבצדו האחד רשימת הציוד המצוי בארגז ובצדו השני

 הוראות הטיפול בציוד!

 (3) אלונקה אחת לפחות - כאשר מסיעים בו קבוצת נוסעים
 בסיור!

 (4) ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית! הוראה זו לא תחול
 על אוטובוס הפועל בקו שירות עירוני.

 (ב) הציוד כאמור בתקנת משנה (א) יהיה תמיד במצב תקין וראוי
 לשימוש ויותקן במקום נראה לעין שהגישה אליו חפשית.״

 ״יקוו תקנה 425א 38. בתקנה 425א לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ז) - בטלה.
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 39. בתקנה 490 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ג) יבוא: תיקון תקנה 490

 ״(ד) האגרה בעד רשיון הסעה כאמור בתקנת משנה (א), תהיה כמפורט בחלק ד׳
 בתוספת הראשונה.״

 40. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות - תיקון התוספת
 הראשונה

 (1) בחלק א/ האמור בפרט 8 יסומן (א), ואחריו יבוא:

 ״(ב) בעד כפל כתב הסמכה 12״

/ בפרט 16, בסופו יבוא:  (2) בחלק ג

 ״כפל רשיון רכב בו רשום שעבוד 50״

 (3) מתחת כותרת חלק ך, במקום ״(תקנה 526)״ יבוא ״(תקנות 490 ו־526)״ ואחרי פרט
 2 יבוא:

 ״3. אגרה בעד מתן רשיון הסעה 25״

 41. בתוספת השניה לתקנות העיקריות בחלק ג׳ - תיקון התוספת
 השניה

 (1) בפרט 1-

 (א) במקום פסקה (1) יבוא:

ח התווית יהיה ״נהג חדש״, מידותיה 20x12 ס״מ ויהיה בה אמצעי ס ו נ ) 1 (  ״
 להצמדתה לחלון״!

 (ב) פסקה (3) - תימחק.

 (2) אחרי פרט 11 יבוא:

 ״11א. תקנים למניעת הפרעות קשר
 (תקנה 282ח)

 תקנים למניעת הפרעות קשר יהיו מתאימים לאחד מאלה:
;72/245/EEC (1) 

;89/491/EEC (2) 
;10 ECE (3) 

 (4) ת״י 81;
 (5) ת״י 87.״

״ יבוא ; s . IUNHX.1.J (5)״ ובמקום ״DIN (7)״ יבוא ״DGM (6)י ״ ר ח א , 19בפרט ) 3 ) 
 ״סימון J.I.S״.

 (4) בפרט 25, אחרי ״FMVSS 125 (3)״ יבוא:

 ״(4) משולש אזהרה שיוצר בישראל על דעת הרשות המוסמכת במשרד התחבורה
 או שיובא לישראל ושוחרר על דעת אותה רשות לפני ד׳ בתשרי התשמ״ה (30

 בספטמבר 1984).״

 42. בתוספת השלישית לתקנות העיקריות. - תיקון התוספת
 השלישית

 (1) מתחת לכותרת, במקום ״(תקנות 294 ו־302)״ יבוא ״(תקנות 294 ו־300)״!

 (2) בסעיף 1 -

 (א) בסעיף קטן (א), המלים ״או אופניים עם מנוע עזר״ - יימחקו.
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 (ב) בסעיף קטן (ה), המלים ״ובאופניים עם מנוע עזר״ - יימחקו.

 תיקון התוספת 43. בתוספת השביעית לתקנות העיקריות -
 השביעית

 (1) מתחת לכותרת, במקום ״(תקנה 408(א))״ יבוא ״(תקנות 369א ו־408)׳•
 (2) במקום פרט ה יבוא:

 ״ה. ערכת חילוץ מסוג שאישר מפקח כבאות ראשי במשרד הפנים״.

 כ״ו בניסן התשנ״א (10 באפריל 1991)
(3-83) 

ב צ  משה ק
 שר התחבורה

ות המכס (תיקון מסי 4), התשנ״א-ו199  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 232 לפקודת המכס', אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 7 1. בתקנה 17 לתקנות המכס, התשכ״ו-21965 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי תקנת

 משנה (ד) יבוא:

 ״(ה) רשאי המנהל, בהתייעצות עם גזבר הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ליתן או
 לחדש רשיון למסוף למטעני עולים אף אם שטח הקרקע של המסוף קטן מן האמור
 בתוספת השביעית, ובלבד ששטח המסוף לא יקטן מ־15,000 מ״ר למחסן סגור,

 בתוספת 15,000 מ״ר למחסן חצרים.״

 תוקף 2. תוקפה של תקנה זו עד יום י״ז בטבת התשנ״ד (31 בדצמבר 1993).

 ח׳ באייר התשנ״א (22 באפריל 1991)
 (חמ 3-25)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 39.
 ק״ת התשכ׳׳ו, עמי 224¡ התשנ״א, עמ׳ 284, עמי 744 ועמי
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