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תקנות התעבורה )תיקון מס' 14(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13, 16 ו–70)19( עד )21( לפקודת התעבורה1, אני מתקין 
תקנות אלה: 

בתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 204 -  .1
)1(  במקום כותרת השוליים יבוא "רכב לביצוע בחינה מעשית";

בתקנת משנה )ב(, אחרי "אלא ברכב" יבוא "שהתקיים בו האמור בתקנה 225)א()2(   )2(
וכן".

בתקנה 206 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")ב(" ולפניה יבוא:  .2
")א( רשות הרישוי תערוך את הבחינה המעשית בנהיגה לפי סימן זה."

אחרי תקנה 206 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

"אישור מרכז 
בחינות מעשיות 

בנהיגה 

206א. )א(  רשות הרישוי רשאית לבצע בחינה  מעשית בנהיגה 
שרשות  בנהיגה  מעשיות  בחינות  מרכז  מפעיל  באמצעות 
הרישוי אישרה לכך והתקשרה עמו בחוזה, שנבחר לפי חוק 
חובת המכרזים, התשנ"ב-31992 )בסימן זה - התקשרות עם 

רשות הרישוי(, לאחר שמצאה כי התקיימו בו כל אלה:

הוא מעסיק את אלה:  )1(

עובדים העומדים בתנאים לשם קבלת הסמכה  )א( 
עם  ההתקשרות  במסגרת  שפורטו  נהיגה  לבוחני 
במסגרת  שפורט  כפי  ושמספרם  הרישוי,  רשות 

ההתקשרות כאמור;

שפורטו  בדרישות  העומד  מקצועי  מנהל  )ב( 
בתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי;

בעלי תפקידים אחרים הנדרשים, לשם ניהולו  )ג( 
המקצועי, כפי שפורט בתנאי ההתקשרות עם רשות 

הרישוי;

בחינות  עריכת  לצורך  רכב  כלי  לרשותו  עומדים   )2(
176 בתקנות  האמורות  לדרגות  בנהיגה   מעשיות 

שבהם  באתרים  הנהיגה  בוחני  לשימוש   ,178 עד 
מתבצעות בחינות כאמור;

עומד לרשותו ציוד הנדרש לשם יישום תקנות אלה,   )3(
כמפורט בתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי; בכלל זה, 
ציוד מחשוב, עמדות צפייה בסרטונים, ומקום ומיתקנים 

לנוחות הנבחנים ומורי הנהיגה שלהם;

הוא פועל על פי תקנות 206ב עד 206ד ועל פי תנאי   )4(
עבודה  נוהלי  ערך  וכן  הרישוי,  רשות  עם  ההתקשרות 
באמור  עמידה  המבטיחים  הרישוי  רשות  שאישרה 

בתקנות האמורות ובתנאים כאמור.

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

2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

3 ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

תיקון תקנה 204

תיקון תקנה 206

 הוספת תקנות
206א עד 206ה
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רשות הרישוי תפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה  )ב( 
והבטיחות בדרכים, מידע בדבר אופן עריכת הבחינה המעשית 
בנהיגה ובכלל זה מידע בדבר צילום מהלך הבחינה, האופן שבו 
המקום  אותה,  שיערוך  הבוחן  וזהות  הבחינה  מסלול  נקבעים 
שבו  והמועד  הבחינה  בסרטוני  לצפות  ניתן  שבהם  והמועדים 

ניתן להגיש ערר על תוצאות הבחינה ואופן הגשתו.

אופן ביצוע 
בחינה מעשית 

בנהיגה 

בנהיגה   מעשית  בחינה  תקיים  הרישוי  206ב.  )א(  רשות 
באמצעות בוחן נהיגה שייבחר ביום הבחינה מבין  הבוחנים 
הזמינים לבחון באותו יום שהם גם מוסמכים לבחון לדרגת 

רישיון הנהיגה שלגביה נערכת בחינה מסוימת.

שייבחר  נסיעה  במסלול  תתבצע  בנהיגה  מעשית  בחינה  )ב( 
רשות  שאישרה  המסלולים  מבין  וממוחשב  אקראי  באופן 
הרישוי, ותכלול ביצוע של מגוון פעולות מבין אלה המנויות 

בתקנה 206.

רשות הרישוי תיצור טופס בחינה ממוחשב לצורך חיווי  )ג( 
תקינות או אי–תקינות של ביצוע של כל אחת מן הפעולות 
שנכללו בבחינה כאמור בתקנה 206ב)ב(, בנפרד, ולצורך ציון 

נטילת השליטה ברכב מידי הנבחן. 

מהלך הבחינה המעשית בנהיגה, למעט בחינה לדרגות  )ד( 
מצלמות  ידי  על  יתועד   ,179 עד   176 בתקנות  האמורות 
באמצעות  לו,  מחוץ  הסביבה  ואת  הרכב  פנים  את  שיצלמו 
ייראו  שלא  אך  הרכב  בפנים  הנאמר  את  שיקליטו  סרטונים 
זיהוי  את  יאפשרו  ושלא  ברכב  הנוסעים  של  פניהם  בהם 

פניהם של עוברי הדרך מחוץ לו בעת הצפייה בהם.

יישמרו  )ד(,  משנה  בתקנת  כאמור  שצולמו  הסרטונים  )ה( 
הבחינות  נתוני  למאגר  ויועברו  הבוחן,  של  הלוח  במחשב 
המעשיות בנהיגה של רשות הרישוי בתום כל סבב מבחנים 
המסתיים בנקודת היציאה אליהם, ולכל המאוחר בתום יום 
יימחקו  כאמור,  למאגר  הסרטונים  העברת  לאחר  העבודה; 

הסרטונים ממחשב הלוח.

תוצאת הבחינה 
המעשית בנהיגה 

המעשית  הבחינה  תוצאת  את  תקבע  הרישוי  206ג. )א( רשות 
בנהיגה באופן ממוחשב, על פי שקלול ממוחשב של החיוויים 

כאמור בתקנה 206ב)ג(.

רשות הרישוי תחליט אם לתת לנבחן רישיון נהיגה, לפי  )ב( 
הבחינות  שאר  ותוצאות  בנהיגה  המעשית  הבחינה  תוצאת 
לנבחן  תמסור  והיא  אלה  תקנות  לפי  לו  שנערכו  והבדיקות 
הודעה על החלטתה בתוך יום עבודה אחד מביצוע הבחינה, 

במסרון או באמצעות מורה הנהיגה שלו, לפי בקשת הנבחן.

 שמירת תיעוד
מסלול הבחינה 

המעשית בנהיגה, 
טפסיה וצילומיה  

והעיון בהם

הבחינות  נתוני  במאגר  תשמור  הרישוי  206ד.  )א( רשות 
המעשיות בנהיגה, לגבי כל בחינה מעשית בנהיגה שנערכה, 

את כל אלה )להלן - החומר שנאגר(: 

טופס הבחינה שנערך לפי תקנה 206ב)ג(;  )1(

צילום מהלך הבחינה שנערך לפי תקנה 206ב)ד(.  )2(
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לתום  עד  תהיה  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  שמירה  )ב( 
ובתום  היותר,  לכל  הבחינה,  מיום  ימים   30 של  תקופה 
נתוני  ממאגר  הרישוי  רשות  תבער  האמורה  התקופה 

הבחינות המעשיות בנהיגה את החומר שנאגר.

זולת   נוסף  מידע  כל  יכלול  לא  הבחינות  נתוני  מאגר  )ג( 
האמור בתקנת משנה )א(.

נבחן או מורה הנהיגה שלו, רשאי, בתקופה של עד 7  )ד( 
כאמור  הרישוי  רשות  הודעת  את  קיבל  שבו  מהיום  ימים 
בתקנה 206ג)ב(, בשעות העבודה שפורסמו כאמור בתקנה 

206א)ב(, לעיין בחומר שנאגר. 

לאחר  התקופה האמורה בתקנת משנה )ד( עד לביעורו  )ה( 
הגורמים  לפני  פתוח  יהיה  בו  העיון  שנאגר,  החומר  של 

האלה, כמפורט לצדם:

הרישוי  שרשות  הרישוי  רשות  של  מפקח  לפני   )1(
המעשית  הבחינה  ביצוע  על  הפיקוח  לשם  אישרה 
לפי סימן זה ולפי תנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי 
ולשם קבלת החלטה בערר שהוגש לפי תקנה 206ה; 
לאמות  בהתאם  ייערך  זו  משנה  פסקת  לפי  פיקוח 
ובלבד  כך  לצורך  גיבשה  הרישוי  שרשות  המידה 
שהפיקוח יכלול צפייה בחלק מסרטוני הבחינה בלבד 
ולא יכלול צפייה בסרטוני הבחינה באופן רצוף ובזמן 

שהבחינה מתקיימת; 

לפני עובדי מרכז הבחינות כאמור בתקנה 206א   )2(
שרשות הרישוי אישרה לצורך בדיקת אופן הביצוע 
הבוחנים  באמצעות  המעשית  הנהיגה  בחינת  של 
206א;  בתקנה  כאמור  הבחינות  מרכז  שמעסיק 
בבדיקה כאמור יבחנו עובדי מרכז הבחינות כי ביצוע 
הבחינה נערך בהתאם לתנאי ההתקשרות עם רשות 

הרישוי.

הבחינות  נתוני  מאגר  את  תפריד  הרישוי  רשות  )ו( 
המעשיות בנהיגה מכל מאגר מידע אחר, והיא לא תעביר 
את המידע הכלול בו או מקצת המידע, לכל מאגר מידע 

אחר והיא לא תצליבו עם כל מידע אחר.

ערר על הבחינה 
המעשית בנהיגה

תוצאת  על  החולק  בנהיגה  מעשית  בבחינה  206ה. )א( נבחן 
כאמור  הבחינה  בטופס  חיווי  על  או  המעשית  הבחינה 
מקוון,  ערר  הרישוי  לרשות  להגיש  רשאי  206ב)ג(,  בתקנה 
ימים   7 בתוך  שלו,  הנהיגה  מורה  באמצעות  או  בעצמו 
מהיום שבו קיבל את הודעת רשות הרישוי כאמור בתקנה 
206ג)ב(; בערר יצוינו פרטי הנבחן, האופן שבו הוא מבקש 
כי תימסר לו ההחלטה בערר, מועד הבחינה, ונימוקי הערר.
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206ד)ה()1(,  בתקנה  כאמור  הרישוי  רשות  של  מפקח  )ב( 
רשאי, לאחר שעיין בערר ובחומר שנאגר הנדרש להחלטה 
בתקנה  כאמור  שניתן  החיווי  שינוי  על  להחליט  בערר, 
206ב)ג( לגבי אחת או יותר מבין הפעולות שביצע הנבחן 
לשנות  הוא  רשאי  וכן  בנהיגה  המעשית  הבחינה  במהלך 
את תוצאת הבחינה בהתאם לשינוי החיווי כאמור, בתוך 
תוצאת  את  מפקח  שינה  לא  הערר;  הגשת  מיום  ימים   14
המפורט  באופן  מחדש  להיבחן  הנבחן  רשאי  הבחינה, 

בתקנות אלה. 

מצא המפקח של רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ד)ה()1(  )ג( 
כי בחינת הנהיגה המעשית בוצעה שלא באופן הקבוע בסימן 

זה, יראו את הנבחן כמי שלא ביצע את הבחינה.

ההחלטה בערר תימסר לנבחן באופן שהוא ביקש על  )ד( 
גבי הערר."

בתקנה 225)א( לתקנות העיקריות, בפסקה )2(, בסופה יבוא "או כדי להבטיח תיעוד של   .4
מהלך הבחינה המעשית."

בתקנה 248)א( לתקנות העיקריות, פסקה )3( - תימחק.  .5
תחילתן של תקנות 1 עד 3, ביום ג' באב התשע"ח )15 ביולי 2018(.  .6

א' בתמוז התשע"ח )14 ביוני 2018(
)חמ 3-83-ת1(

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

צו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, 
בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-11964, אני 
מצווה לאמור:

בצו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת,   .1
בנהר הירדן, בים המלח, ובים סוף(, התשס"ד-22004 )להלן - הצו העיקרי(, בתוספת 

הראשונה, בחופים אסורים בים התיכון -

)1( במחוז הצפון -

צפונית  אכזיב  "חוף  של  השורה  במקום  אשר,  מטה  האזורית  )א( במועצה 
לקלאב מד" יבוא:

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

 מרחק
במטרים בין 

 נקודות
תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

"חוף אכזיב 
 צפונית

150";278772401209813772253209791לקלאב מד

ס"ח התשכ"ד, עמ' 172.  1

ק"ת התשע"א, עמ' 858; התשע"ח, עמ' 1746.  2

תיקון תקנה 225

תיקון תקנה 248

תחילה

תיקון התוספת 
הראשונה
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)ב( בעיריית עכו -

)1( במקום השורה של "צפונית לנמל עכו" יבוא:

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

 מרחק
במטרים בין 

 נקודות
תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

 "צפונית
1849";283760709207129758905206725לנמל עכו

)2( אחרי השורה של "צפונית לנמל עכו" יבוא:

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

 מרחק
במטרים בין 

 נקודות
תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

"דרומית לחוף 
26476074520713776070820714137נפרד צפוני

צפונית לחוף 
369";280761252207270760888207207נפרד צפוני

)2( במחוז חיפה -

)א( בעיריית קריית ים -

)1( השורה של "חוף אלמוגים" - תימחק;

)2( השורה של "חוף ימית" - תימחק;

)ב( בעיריית חיפה, אחרי השורה של "בית ספר ימי לשיט" יבוא:

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

 מרחק
במטרים בין 

 נקודות
תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

"חוף הגולשים 
152";359748552197507748549197355- בת גלים

)3( במחוז המרכז, בעיריית נתניה -

)א( במקום השורה של "צפונית לחוף קרית צאנז" יבוא:

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

 מרחק
במטרים בין 

 נקודות
תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

"צפונית לחוף 
330";285694946186464694627186380קריית צאנז
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)ב( אחרי השורה של "צפונית לחוף קריית צאנז" יבוא:

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

 מרחק
במטרים בין 

 נקודות
תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

"צפונית לחוף 
72";275695203186469695131186463בלו ביי

)4( במחוז תל אביב, בעיריית תל–אביב-יפו, במקום השורה של "בין חוף אביב לחוף 
צ'רלס קלור - קטע דרומי" יבוא:

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

 מרחק
במטרים בין 

 נקודות
תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

"בין חוף אביב 
לחוף צ'רלס 
קלור - קטע 

174".304663370177552663226177454דרומי

בתוספת השנייה לצו העיקרי, בחופים מוכרזים בים התיכון -  .2
)1( במחוז צפון -

)א( במועצה האזורית מטה אשר - 

)1( השורה של "חוף אכזיב - תחנה דרומית" - תימחק;

)2( במקום השורה של "חוף אכזיב - קלאב מד" יבוא:

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

 מרחק
במטרים בין 

 נקודות
תחילה וסוף

מרחק 
במטרים 

בין קווים 
בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

"חוף אכזיב - 
150";279772253209791772053209761201קלאב מד

)ב( בעיריית עכו, לפני השורה של "חוף הארגמן" יבוא:

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף 
מוכרז לרחצה, 

בנקודות ציון
סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

 מרחק
במטרים בין 

 נקודות
תחילה וסוף

מרחק 
במטרים 

בין קווים 
בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

"חוף נפרד 
200";263760888207207760756207223133צפוני

)2( במחוז חיפה, בעיריית קריית ים -

)א( אחרי השורה של "חוף זבולון" יבוא:

תיקון התוספת 
השנייה
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טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

 מרחק
במטרים בין 

 נקודות
תחילה וסוף

מרחק 
במטרים 

בין קווים 
בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

200";297749798205826749662205758152"חוף ימית

)ב( אחרי השורה של "חוף ימית" יבוא:

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

 מרחק
במטרים בין 

 נקודות
תחילה וסוף

מרחק 
במטרים 

בין קווים 
בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

200";292751161206358751018206300154"חוף אלמוגים

)3( במחוז מרכז, בעיריית נתניה, לפני השורה של "קריית צאנז" יבוא:

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

 מרחק
במטרים בין 

 נקודות
תחילה וסוף

מרחק 
במטרים 

בין קווים 
בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

200";275695131186463694981186449151"חוף בלו ביי

)4( במחוז תל אביב, בעיריית תל–אביב-יפו, במקום השורה של "צ'רלס קלור" יבוא:

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

 מרחק
במטרים בין 

 נקודות
תחילה וסוף

מרחק 
במטרים 

בין קווים 
בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

200".301663226177454663099177378148"צ'רלס קלור

מיום  ימים   7 זה,  לצו  ו–2)2()ב(  2)1()ב(  1)2()א()1(,  1)1()ב(,  סעיפים  של  תחילתם  )א(   .3
פרסומו )להלן - יום התחילה(. 

תחילתם של סעיפים 1)3( ו–2)3( לצו זה, 30 ימים מיום התחילה. )ב( 

כ"ח בסיוון התשע"ח )11 ביוני 2018(
עי)חמ 3-122-ת2( ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א

שר הפנים   

תחילה
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