
רשומות

קובץ התקנות
9 באוקטובר 2018  8082 ל' בתשרי התשע"ט 

עמוד

תקנות התעבורה )תיקון(, התשע"ט-2018                                                                                                             366

תקנות התעבורה )תיקון מס' 3(, התשס"ה-2005 )תיקון(, התשע"ט-2018                                                          366

צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון(, התשע"ט-2018                                                                                            366

קובץ התקנות 8082, ל' בתשרי התשע"ט, 9.10.2018



קובץ התקנות 8082, ל' בתשרי התשע"ט, 9.10.2018  366

תקנות התעבורה )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–4 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, אני מתקין 
תקנות אלה:

בתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 276, תקנת   .1
משנה )ב1( - תימחק.

יום   - )להלן   )2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
התחילה(.

רכב שחודש רישיונו לתקופה של חצי שנה כאמור בתקנה 276)ב1( לתקנות העיקריות,   .3
כנוסחה ערב יום התחילה, לרבות ביצוע בדיקה לפי תקנה 273 לתקנות העיקריות, 
באלול  כ"א  שמיום  בתקופה  הוא  רכב  לאותו  הבא  הרישיון  תוקף  תחילת  ומועד 
התשע"ח )1 בספטמבר 2018( עד יום כ"ג באדר א' התשע"ט )28 בפברואר 2019(, יהיה 

פטור מביצוע בדיקה נוספת לפי תקנה 273 האמורה, לצורך חידוש הרישיון.

כ"ד בתשרי התשע"ט )3 באוקטובר 2018(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 3(, התשס"ה-2005 )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1,  אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 57)ו( לתקנות התעבורה )תיקון מס' 3(, התשס"ה-22005, במקום "3 שנים" יבוא   .1
"42 חודשים".

תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בתשרי התשע"ט )9 באוקטובר 2018(.  .2
כ"ד בתשרי התשע"ט )3 באוקטובר 2018(

)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון(, התשע"ט-2018

המשפטים  שרת  בהסכמת  התעבורה1,  לפקודת  ו–30   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30)א( לפקודה, וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, 

התשל"ז-21977, אני מצווה לאמור: 

בתוספת לצו התעבורה )עבירות קנס(, התשס"ב-32002 )להלן - הצו העיקרי( -  .1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 466.  1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.  2
ק"ת התשס"ב, עמ' 932; התשע"ז, עמ' 724 ועמ' 1183.  3

תיקון תקנה 276

תחילה

הוראת מעבר

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; התשס"ה, עמ' 457; התשע"ה, עמ' 57.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ח, עמ' 234 ועמ' 2689.  2

תיקון התוספת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התשס"ה, עמ' 292; התשע"ו, עמ' 174.  2

תיקון תקנה 57

תחילה



367 קובץ התקנות 8082, ל' בתשרי התשע"ט, 9.10.2018 

בפרט 1, בסופו יבוא:  )1(

דרגת הקנספירוט נוסף לעבירהמספר הסעיףמס' סידורי

ב'";65ג)א( או )ב("6

)2( בפרט 2 -

ובטור  "34)א("  יבוא   "34" במקום  התקנה",  "מספר  בטור   ,34 סידורי  במספר  )א( 
"פירוט נוסף לעבירה" יבוא "למעט המנויים במספרים סידוריים 34א ו–34ב";

אחרי מספר סידורי 34 יבוא: )ב( 

פירוט נוסף לעבירהמס' התקנהמס' סידורי
דרגת
הקנס

 לעניין רוכב ברכב שלא מותקן34)א("34א
בו מנוע המניע אותו או מסייע 

בכך, או הולך רגל

א'

לעניין רוכב באופניים או 34)א(34ב
בתלת–אופן שמותקן בהם מנוע 

המניע אותם או מסייע בכך, 
או קורקינט ממונע כהגדרתו 

בתוספת השנייה לחוק לייעול 
הפיקוח והאכיפה העירוניים 

ברשויות המקומיות )תעבורה(, 
התשע"ו-42016

ב'";

אחרי מספר סידורי 50ב יבוא: )ג( 

מספר התקנהמס' סידורי
פירוט נוסף 

דרגת הקנסלעבירה

ה";39יח2"50ג

אחרי מספר סידורי 179 יבוא: )ד( 

פירוט נוסף לעבירהמספר התקנהמס' סידורי
דרגת
הקנס

ה'122א)א("179א

ב'122א)ב(179ב

ב'122ב)א(179ג

ב'122ב)ב(179ד

ב";122ב)ג(179ה

במקום  לעבירה",  נוסף  "פירוט  בטור  ו–181א,  180א  סידוריים  במספרים  )ה( 
מנוע  בהם  שמותקן  תלת–אופן  או  "באופניים  יבוא  עזר"  מנוע  עם  "באופניים 

המניע אותם או מסייע בכך";

במקום  לעבירה",  נוסף  "פירוט  בטור  ו–183א,  182א  סידוריים  במספרים  )ו( 
"באופניים עם מנוע עזר" יבוא "באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או 

מסייע בכך";

ס"ח התשע"ו, עמ' 1132; התשע"ז, עמ' 1017.  4
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במספרים סידוריים 184א, 185א ו–186א, בטור "פירוט נוסף לעבירה", במקום  )ז( 
"באופניים עם מנוע עזר" יבוא "באופניים, תלת–אופן שמותקן בהם מנוע המניע 

אותם או מסייע בכך או בגלגינוע";

עם  "באופניים  במקום  לעבירה",  נוסף  "פירוט  בטור  186ב,  סידורי  במספר  )ח( 
מנוע עזר" יבוא "באופניים או בתלת–אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או 

מסייע בכך";

אחרי מספר סידורי 186ב יבוא:  )ט( 

מספר התקנהמס' סידורי
פירוט נוסף 

דרגת הקנסלעבירה

ב'";בגלגינוע129)ג(, )ה( ו–)ז("186ג

עם  "באופניים  במקום  לעבירה",  נוסף  "פירוט  בטור  190א,  סידורי  במספר  )י( 
מנוע עזר" יבוא "באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך".

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.  .2
ז' בתשרי התשע"ט )16 בספטמבר 2018(

)חמ 3-250(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תחילה




