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תקנות התעבורה )תיקון מס' 6(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10, 13 ו–70)11( לפקודת התעבורה, התשכ"א-11961, אני 
מתקין תקנות אלה:

180)א()3(,  בתקנה  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשכ"א-21961  התעבורה,  בתקנות   .1
אחרי "3,500 ק"ג" יבוא "ולגבי אמבולנס - אינו עולה על 4,000 ק"ג".

אחרי תקנה 190א לתקנות העיקריות  יבוא:   .2

"היתר לנהיגה לצורך 
החניית כלי רכב 

190א1. )א( מנהל אגף הרישוי או מי שהוא הרשה לכך רשאי 
לתת היתר לנהיגת כלי הרכב המפורטים בטור א' ובתנאים 
כשהם  בחניון,  חנייתם  לצורך  ב',  בטור  לצדם  המפורטים 
בלא נוסעים או מטען , ובלבד שהחניון הוא חניון המשרת 

כלי רכב מהסוג האמור בטור א':

טור א'
סוג הרכב  

טור ב' 
התנאים

181  ")1( אוטובוס תקנה  לפי  נהיגה  רישיון 
מעשי  במבחן  בהצלחה  ועמידה 
בנהיגת אוטובוס ובלבד שההיתר 
המועסק  מינהלה  לעובד  יינתן 
שירות  קווי  המפעילה  בחברה 
תקנה   לפי  שניתן  רישיון  מכוח 

385, שמלאו לו 21 שנים". 

בתקנה 216)א1( לתקנות העיקריות -     .3
בפסקת משנה )א(, במקום "שלוש" יבוא "חמש";  )1(

בפסקת משנה )ב(, במקום "שנה" יבוא "חמש שנים";  )2(

שנים   5 בתוך  בקשתו  את  הגיש  "שהוא  יבוא  "ובלבד"  אחרי  )ג(,  משנה  בפסקת   )3(
מיום כניסתו לישראל ובלבד".

ו' בטבת התשע"ח )28 בדצמבר 2017(
)חמ 3-83-ת1(

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

הודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16)1( לתקנות התעבורה, התשכ"א-11961, אני קובע לאמור:

בתוספת להודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים(, התשע"א-22010 )להלן - ההודעה   .1
העיקרית( - 

תיקון תקנה 180

הוספת תקנה 190א1

תיקון תקנה 216

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

2  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ז, עמ'' 43; התשע"ח, עמ' 312.

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשמ"ט, עמ' 11.  1

2  ק"ת התשע"א, עמ' 304; התשע"ז, עמ' 140.

תיקון התוספת
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בחלק 1, אחרי תמרור מספר 150 יבוא:  )1(

"
150פ

מקום מסוכן 
שלגביו לא נקבע 

תמרור מיוחד
בדרך שלפניך";

                  

בחלק 4 -  )2(

)א(  בתמרורים מספר 406, 416 ו–417, בסיפה של האמור בטור 4 יבוא:

"הוצב התמרור מעל הכביש, יחול התמרור רק על הנתיב שמתחתיו.";

)ב(  בתמרור מספר 426, במקום האמור בטור 4 יבוא:

"עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 216, 217, 424, 425, 427 או עד לתמרור 
הקובע מהירות אחרת;

צוין אחרת בתמרור שמתחתיו - יחול האמור בו;

השול  או  הנתיב  על  רק  יחול  השול,  או  הכביש  מעל  התמרור  הוצב 
שמתחתיו, בהתאמה.";

בחלק 5 -  )3(

)א(  בתמרור מספר 501 -

בטור 1, במקום התמונה יבוא:  )1(

   
 

  "    ." 

 
 יבוא: 3במקום טור  (0)  

 
 "כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית:  

 

  

 -בכביש או בנתיב, או בשול מותרת להנסיעה 

 לרכבת מקומית; -סומנה צלמית רכבת קלה 

בקו  לאוטובוס הנוסע -סומנה צלמית אוטובוס בצבע צהוב 

 שירות;

 לכל אוטובוס; -סומנה צלמית אוטובוס בצבע לבן 

 לכל מונית; -סומנה צלמית מונית 

לרכב המסיע לפחות  -סומנה ספרה בצירוף הסימון  "+" 

 מספר הנוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור;
צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות 

 התמרור על פי המצוין בו.

או חניית כלי רכב בנתיב אסורה, אלא אם צוין עצירת 

 ;אחרת."

 

 
 יבוא:( 4במקום האמור בפסקה ) 4טור ב (3)  

   
רק  526תמרור או השול, יחול  נתיב"הוצב התמרור מעל ה

 על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה".

 
 - 520בתמרור מספר   (ב)  

 
 , במקום התמונה יבוא:6בטור  (6)  

   

;"                                      "

במקום טור 3 יבוא:  )2(

"כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית:

הנסיעה בכביש או בנתיב, או בשול מותרת ל -

סומנה צלמית רכבת קלה - לרכבת מקומית;

סומנה צלמית אוטובוס בצבע צהוב - לאוטובוס הנוסע בקו שירות;

סומנה צלמית אוטובוס בצבע לבן - לכל אוטובוס;

סומנה צלמית מונית - לכל מונית;

מספר  לפחות  המסיע  לרכב   -  "+" הסימון  בצירוף  ספרה  סומנה 
נוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור;

 7102 - ח)תיקון(, התשע" הודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים(

 

6616 - לתקנות התעבורה, התשכ"א (6)61בתוקף סמכותי לפי תקנה
1

 , אני קובע לאמור:

 

תיקון 

 התוספת

0262-, התשע"א (קביעת לוח תמרורים)בתוספת להודעת התעבורה  .6
2

 -)להלן ,

 - (ההודעה העיקרית

 
 יבוא: 652ור מספר , אחרי תמר6בחלק   (6) 

 פ652 "    
מקום מסוכן שלגביו לא 

 נקבע תמרור מיוחד
 בדרך שלפניך";

 
 - 4בחלק   (0) 

   
 בסיפא של האמור בטור , 464-ו 461, 421בתמרורים מספר   (א)

 יבוא: 4טור 

   
"הוצב התמרור מעל הכביש, יחול התמרור רק על הנתיב 

 שמתחתיו."

 
 יבוא: ,4טור האמור ב , במקום401מספר בתמרור   (ב)  

 

  

או  404, 405, 404, 064, 061עד לצומת הקרוב או עד לתמרור "

 עד לתמרור הקובע מהירות אחרת;

 יחול האמור בו; –צוין אחרת בתמרור שמתחתיו 

הוצב התמרור מעל הכביש או השול, יחול רק על הנתיב או 

 השול שמתחתיו, בהתאמה."

 
 -5בחלק   (3) 

 
 - 526בתמרור מספר   (א)  

 
 יבוא: ,במקום התמונה ,6בטור  (6)  

                                                                    
 .66; התשמ"ט, עמ'  6405ק"ת התשכ"א, עמ'  1
 .642ז, עמ' ק"ת התשע"; 324ק"ת התשע"א, עמ'  2
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צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על 
פי המצוין בו.

עצירה או חניה של כלי רכב בנתיב אסורה אלא אם כן צוין אחרת.";

בטור 4, במקום האמור בפסקה )4( יבוא:  )3(

"הוצב התמרור מעל הנתיב או השול, יחול תמרור 501 רק על הנתיב 
או השול שמתחתיו, בהתאמה".

)ב(  בתמרור מספר 502 -

בטור 1, במקום התמונה יבוא:  )1(

 

  "    ." 

 
 אחרי "או הנתיב" יבוא "או השול"; 3בטור  (0)  

 
 -62בחלק  (4) 

 
 , אחרי: "מצלמה" יבוא "למטרות אכיפה";3, בטור 63-בס  (א)  

 
 יבוא: 61-אחרי ס  (ב)  

 
  

  "

 
 מעבר גבול"; 64-ס

 
 יבוא: 16 -אחרי ס (ג)  

 16-ס "    
מוסד 

 אקדמי";

 

   ח__________התשע"

________(0264) 

  

   (6ת 3-411-חמ )

 יעקב בליטשטיין 

 המפקח הארצי על התעבורה

 

 

 

 

 

 

      

;"                                    "           

בטור 3, אחרי "או הנתיב" יבוא "או השול";  )2(

בחלק 10 -  )4(

)א(  בס-13, בטור 3, אחרי "מצלמה" יבוא "למטרות אכיפה";

)ב(  אחרי ס-16 יבוא:

"

 

 

  "    ." 

 
 אחרי "או הנתיב" יבוא "או השול"; 3בטור  (0)  

 
 -62בחלק  (4) 

 
 , אחרי: "מצלמה" יבוא "למטרות אכיפה";3, בטור 63-בס  (א)  

 
 יבוא: 61-אחרי ס  (ב)  

 
  

  "

 
 מעבר גבול"; 64-ס

 
 יבוא: 16 -אחרי ס (ג)  

 16-ס "    
מוסד 

 אקדמי";

 

   ח__________התשע"

________(0264) 

  

   (6ת 3-411-חמ )

 יעקב בליטשטיין 

 המפקח הארצי על התעבורה

 

 

 

 

 

 

   
מעבר גבול";ס-17

אחרי ס-68 יבוא: )ג( 

 

  "    ." 

 
 אחרי "או הנתיב" יבוא "או השול"; 3בטור  (0)  

 
 -62בחלק  (4) 

 
 , אחרי: "מצלמה" יבוא "למטרות אכיפה";3, בטור 63-בס  (א)  

 
 יבוא: 61-אחרי ס  (ב)  

 
  

  "

 
 מעבר גבול"; 64-ס

 
 יבוא: 16 -אחרי ס (ג)  

 16-ס "    
מוסד 

 אקדמי";

 

   ח__________התשע"

________(0264) 

  

   (6ת 3-411-חמ )

 יעקב בליטשטיין 

 המפקח הארצי על התעבורה

 

 

 

 

 

 

  "

    
מוסד אקדמי".ס-69

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-766-ת1(

ן י י ט ש ט י ל ב ב  ק ע י  
המפקח הארצי על התעבורה  




