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הודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים( )תיקון(, התשע"ט-2019
קובע  אני  התשכ"א-11961,  התעבורה,  לתקנות   )1(16 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

לאמור: 

בהודעת התעבורה )קביעת תמרורים(, התשע"א-22010, בתוספת -  .1
)1( בחלק 5 -

)א( בתמרור מס' 503 -

)1( בטור 1, במקום התמונה יבוא:

"

         ;"                                    

)2( בטור 3 -

)א( המילים "או חיצים בצבע צהוב" - יימחקו;

)ב( במקום "על פי סימון 813 או 926" יבוא "על פי סימון 514";

שירות  בקווי  ציבורי  "לרכב  יבוא  בלבד"  ציבורי  "לרכב  )ג( במקום 
בלבד"; 

אחרי תמרור מס' 513 יבוא:  )ב( 

"

514

כיווני הנסיעה המותרים 
פני  על  חצים   - בנתיב 
עם  צהוב,  בצבע  הדרך 
או בלי חצים בצבע לבן 

או כתום:

מורה  הצהוב  החץ 
המצוינים  הרכב  לכלי 
בלבד:   501 בתמרור 
ועבור  לצומת  היכנס 
החץ  בכיוון  רק  בו 
שממנו  בנתיב  שסומן 
לא  אם  לצומת;  נכנסת 
החץ   :501 תמרור  הוצב 
לרכב  מורה  הצהוב 
שירות  בקווי  ציבורי 
לצומת  היכנס  בלבד: 
החץ  בכיוון  בו  ועבור 
שממנו  בנתיב  שסומן 

נכנסת לצומת;

בקטע שסומן."

תיקון התוספת 
 

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ט, עמ' 3338.  1

ק"ת התשע"א, עמ' 304; התשע"ח, עמ' 784.  2

 2019 -הודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים()תיקון(, התשע"ט 

 –)להלן  19611 -( לתקנות התעבורה, התשכ"א 1)16תקנה בתוקף סמכותי לפי   

 :תקנות התעבורה(, אני קובע לאמור

   

  -, בתוספת 20102 -בהודעת התעבורה )קביעת תמרורים(, התשע"א   .1 תיקון התוספת

  - 503בתמרור מס'   (א)  

 , במקום האמור בו יבוא: 1בטור   (1) 

  " 

" 

  - 3בטור   (2) 

 ימחקו; –המילים "או חיצים בצבע צהוב"   (א)  

" יבוא "על פי 926או  813"על פי סימון במקום   (ב)  

 ";514סימון 

"לרכב ציבורי בלבד" יבוא "לרכב ציבורי  במקום  (ג)  

 בקווי שירות בלבד".
 

 יבוא:  513אחרי תמרור  )ב(  

      

" 

   
 

514 

כיווני הנסיעה 

 –המותרים בנתיב 

חיצים על פני הדרך 

בצבע צהוב, עם או 

בלי חיצים בצבע 

 לבן או כתום:

 בקטע שסומן".

                                                           
 .1512; התשע"ט, עמ' 1425ק"ת התשכ"א, עמ'  1
 .784ק"ת התשע"ח, עמ'  2

 2019 -הודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים()תיקון(, התשע"ט 

 –)להלן  19611 -( לתקנות התעבורה, התשכ"א 1)16תקנה בתוקף סמכותי לפי   

 :תקנות התעבורה(, אני קובע לאמור

   

  -, בתוספת 20102 -בהודעת התעבורה )קביעת תמרורים(, התשע"א   .1 תיקון התוספת

  - 503בתמרור מס'   (א)  

 , במקום האמור בו יבוא: 1בטור   (1) 

  " 

" 

  - 3בטור   (2) 

 ימחקו; –המילים "או חיצים בצבע צהוב"   (א)  

" יבוא "על פי 926או  813"על פי סימון במקום   (ב)  

 ";514סימון 

"לרכב ציבורי בלבד" יבוא "לרכב ציבורי  במקום  (ג)  

 בקווי שירות בלבד".
 

 יבוא:  513אחרי תמרור  )ב(  

      

" 

   
 

514 

כיווני הנסיעה 

 –המותרים בנתיב 

חיצים על פני הדרך 

בצבע צהוב, עם או 

בלי חיצים בצבע 

 לבן או כתום:

 בקטע שסומן".

                                                           
 .1512; התשע"ט, עמ' 1425ק"ת התשכ"א, עמ'  1
 .784ק"ת התשע"ח, עמ'  2
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לבן  בצבע  חץ  גם  סומן 
מורה  החץ  כתום,  או 
היכנס  הרכב:  כלי  לכל 
רק  בו  ועבור  לצומת 
שסומן  החץ  בכיוון 
נכנסת  שממנו  בנתיב 

לצומת;

כתום  בצבע  חצים 
מורים על כיווני נסיעה 
אתר  בתוך  או  אל 

עבודה.

"

515

נתיב לתחבורה 
ציבורית: 

משולב  כפול  רציף  קו 
בצבע  מעוינים  עם 
הקווים  חציית   - צהוב 
בנתיב  הנסיעה  אסורה; 
פי  על  לרכב  מותרת 
 501 בתמרור  המצוין 
או לרכב הפונה בצומת 
סימון  פי  על  הקרוב, 

;514

 ,501 תמרור  הוצב  לא 
מותרת  בנתיב  הנסיעה 
בקווי  ציבורי  לרכב 

שירות בלבד; 

כלי  חניית  או  עצירה 
אסורים,  בנתיב  רכב 
אלא אם כן צוין אחרת. 

בקטע שסומן."

"

516

נתיב לתחבורה 
ציבורית, חציה אל 

ומהנתיב: 

קו קטעים ליד קו רציף 
משולב עם מעוינים 

בצבע צהוב; 

חציית הקווים מותרת 
רק אם חציית קו 
הקטעים קודמת 

לחציית הקו הרציף;

בקטע שסומן.";

 

החץ הצהוב מורה 

לכלי הרכב 

המצוינים בתמרור 

בלבד: היכנס  501

לצומת ועבור בו רק 

בכיוון החץ שסומן 

בנתיב שממנו 

נכנסת לצומת; אם 

לא הוצב תמרור 

: החץ הצהוב 501

מורה לרכב ציבורי 

בקווי שירות 

בלבד: היכנס 

לצומת ועבור בו 

בכיוון החץ שסומן 

בנתיב שממנו 

 נכנסת לצומת;

סומן גם חץ בצבע 

לבן או כתום, החץ 

מורה לכל כלי 

הרכב: היכנס 

לצומת ועבור בו רק 

בכיוון החץ שסומן 

בנתיב שממנו 

 נכנסת לצומת; 

חיצים בצבע כתום 

ווני מורים על כי

נסיעה אל או בתוך 

 אתר עבודה.
 

  

 

515 
נתיב לתחבורה 

 ציבורית: 
 בקטע שסומן."

קו רציף כפול 

משולב עם מעוינים 

 –בצבע צהוב 

חציית הקווים 

אסורה; הנסיעה 

בנתיב מותרת 

לרכב על פי המצוין 

או  501בתמרור 

רכב הפונה ל

בצומת הקרוב, על 

 ;514פי סימון 

לא הוצב תמרור 

, הנסיעה 501

בנתיב מותרת 

לרכב ציבורי בקווי 

 שירות בלבד; 

עצירה או חניית 

כלי רכב בנתיב 

ים, אלא אם אסור

 צוין אחרת. 

   
 

      

"

 

516 

נתיב לתחבורה 

, חציה אל ציבורית

 : ומהנתיב

קו קטעים ליד קו 

רציף משולב עם 

מעוינים בצבע 

 צהוב; 

חציית הקווים 

מותרת רק אם 

חציית קו הקטעים 

קודמת לחציית 

 הקו הרציף;

 בקטע שסומן."
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הנסיעה בנתיב מותרת 
המצוין  פי  על  לרכב 
רכב  או   501 בתמרור 
הקרוב,  בצומת  הפונה 

על פי סימון 514;

 ,501 תמרור  הוצב  לא 
הנסיעה בנתיב מותרת 
בקווי  ציבורי  לרכב 

שירות בלבד;

עצירה או חניה של כלי 
אסורים,  בנתיב  רכב 
אלא אם כן צוין אחרת. 

בחלק 8, במקום תמרור מס' 813 יבוא:   )2(

הנסיעה בנתיב 

פי מותרת לרכב על 

המצוין בתמרור 

או רכב הפונה  501

בצומת הקרוב, על 

 ;514פי סימון 

לא הוצב תמרור 

, הנסיעה בנתיב 501

מותרת לרכב 

ציבורי בקווי 

 שירות בלבד;

עצירה או חניית 

כלי רכב בנתיב 

אסורים, אלא אם 

 צוין אחרת. 
 

 , במקום האמור בו יבוא: 813בתמרור מס'  )ג(  

     

" 

 
 

813 

כווני הנסיעה המותרים 

חצים על פני  –בנתיב 

הדרך בצבע לבן: היכנס 

לצומת ועבור בו רק בכוון 

החץ שסומן בנתיב שממנו 

 נכנסת לצומת".
 

 

 

 (2019___ ב________ התשע"ט )___ ב________ 

 (1ת 3-766)חמ  

 

__________________ 

 יעקב )קובי( בליטשטיין

 המפקח הארצי על התעבורה

 

"

813

בנתיב  המותרים  הנסיעה  כיווני 
לבן:  בצבע  הדרך  פני  על  חצים   -
היכנס לצומת ועבור בו רק בכיוון 
נכנסת  שממנו  בנתיב  שסומן  החץ 

לצומת."

י' באלול התשע"ט )10 בספטמבר 2019(
)חמ 3-766-ת1(

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

תיקון טעות

 ,8270 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התשע"ט-2019,  שעה(,  )הוראת  התעבורה  בתקנות 
התשע"ט, עמ' 4008, בתקנה 1)3(, במקום "בתקנה 192" צריך להיות "בתקנה 192)א(", ובמקום 

"בדיקה" צריך להיות "הבדיקה".

)חמ 3-83-ת1(
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