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תקנות הנהיגה הספורטיבית )אגרת הגשת בקשה לרישיון כלי תחרותי(, 
התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	32	ו–33	לחוק	הנהיגה	הספורטיבית,	התשס"ו-12005	)להלן	-	 	
החוק(,	בהסכמת	שר	האוצר	ובאישורו	לפי	סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	

ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

6	לחוק,	 	אגרה	בעד	הגשת	בקשה	לרישיון	כלי	תחרותי	או	לחידושו,	לפי	סעיף	 )א( 	�1
תהיה	כמפורט	בתוספת�	

יהיה	שיעורה	כשיעור	 פקיעת	תוקפו	של	הרישיון,	 	שולמה	האגרה	אחרי	מועד	 )ב(
הכלי	 רישיון	 שבה	 תקופה	 בעד	 אגרה	 תשולם	 לא	 התשלום;	 ביום	 שבתוקף	 האגרה	

התחרותי	לא	היה	תקף�

	בתקנה	זו,	"היום	הקובע"	-	אחר	מאלה,	לפי	העניין: )א( 	�2

	יום	ההודעה	על	הפסקת	השימוש	בכלי	תחרותי	לפי	תקנה	14)א(	לתקנות	 )1(
הנהיגה	הספורטיבית	)רישיון	כלי	תחרותי(,	התש"ע-32010	)להלן	-	תקנות	רישיון	

כלי	תחרותי(;

ו–)2(	לתקנות	רישיון	 14)ב()1(	 	יום	קרות	אחד	מהמקרים	המפורטים	בתקנה	 )2(
כלי	תחרותי;

	היום	שבו	נמסרה	ההודעה	למשטרה	על	גניבת	כלי	תחרותי� )3(

אם	 הקובע,	 מהיום	 החל	 תחרותי,	 כלי	 רישיון	 מאגרת	 פטור	 תחרותי	 כלי	 	בעל	 )ב(
נתקיים	בכלי	התחרותי	אחד	מאלה:

שיצא	 תחרותי	 כלי	 בדבר	 תחרותי	 כלי	 רישיון	 לתקנות	 	13 בתקנה	 	האמור	 )1(
מכלל	שימוש	או	שהוצא	מישראל;

	האמור	בתקנה	14	לתקנות	רישיון	כלי	תחרותי,	בדבר	הפסקת	השימוש	בכלי	 )2(
תחרותי,	ובמשך	חודש	ימים	אחד	לפחות;

	הכלי	התחרותי	נגנב,	נמסרה	למשטרה	הודעה	על	כך	והוא	לא	הוחזר	לבעליו	 )3(
בתוך	חודש	ימים	מיום	מסירת	ההודעה�

	שולמה	אגרת	הרישיון	בעבור	התקופה	הפטורה	מאגרה	כאמור	בתקנת	משנה	)ב(, 	)ג(
ובלבד	 האמורה,	 התקופה	 בעבור	 ששילם	 האגרה	 להחזר	 התחרותי	 הכלי	 בעל	 זכאי	

שהגיש	בקשה	להחזר	כאמור	לא	יאוחר	משנתיים	מהיום	הקובע�

	סכום	האגרה	כאמור	בתקנת	משנה	)ג(	יהיה	שווה	לסכום	המתקבל	מהיחס	שבין	 )ד(
סכום	האגרה	כאמור	לבין	האגרה	כולה,	השווה	ליחס	שבין	התקופה	הפטורה	מאגרה	
לפי	תקנת	משנה	)א(	לתקופת	הרישיון	כולה;	לסך	האמור	יצורפו	הפרשי	הצמדה	למדד	
ביום	 הידוע	 המדד	 לפי	 לסטטיסטיקה	 המרכזית	 הלשכה	 שפרסמה	 לצרכן	 המחירים	
ביצוע	החזר	האגרה	לעומת	המדד	שהיה	ידוע	ביום	תשלום	האגרה,	כשהוא	מעוגל	

לשקל	החדש	השלם	הקרוב:	סכום	של	מחצית	השקל	יעוגל	כלפי	מעלה�

	- )להלן	 שנה	 כל	 של	 באפריל	 ב–1	 ישתנו	 בתוספת	 הנקובים	 האגרות	 	סכומי	 )א( 	�3
לפי	שיעור	השינוי	במדד	המחירים	לצרכן	שפרסמה	הלשכה	המרכזית	 יום	השינוי(,	

__________
ס"ח	התשס"ו,	עמ'	110;	י"פ	התשס"ו,	עמ'	3408� 	1

ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 	2
ק"ת	התש"ע,	עמ'	1404� 	3

אגרת	רישיון	כלי	
תחרותי

עדכון	סכומים

פטור	מאגרה	
והחזרתה
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לסטטיסטיקה	)להלן	-	המדד(,	בחודש	ינואר	שקדם	ליום	השינוי	לעומת	המדד	שפורסם	
בחודש	ינואר	בשנה	שקדמה	לה�

	סכום	שהשתנה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	יעוגל	לשקל	החדש	השלם	הקרוב;	סכום	 )ב(
של	מחצית	השקל	החדש	יעוגל	כלפי	מעלה�

	המנהל	הכללי	של	משרד	התרבות	והספורט	יפרסם	בהודעה	ברשומות	את	נוסח	 )ג(
התוספת	כפי	שהשתנו	עקב	האמור	בתקנות	משנה	)א(	ו–)ב(�

תוספת

)תקנה	1)א((

אגרת רישיון כלי תחרותי וחידושו

רישיון	לכלי	תחרותי	לתקופה	של	שנה,	או	בעד	 	האגרה	בשקלים	חדשים	בעד	 )א(
חידוש	רישיון	כאמור,	תהיה	כקבוע	לצד	כל	קבוצה,	בטור	ג	ו–ד	לצדו:

סוג	הכלי	התחרותי

אגרה	בעבור	הגשת	נפח	מנוע	מרבי	בסמ"ק
בקשה	לקבלת	רישיון	

כלי	תחרותי

אגרה	בעבור	
חידוש	רישיון	כלי	

תחרותי 4	פעימות2	פעימות

10858מכונית	ספורט	עממי

מכונית,	רכב	שטח,	
באגי	במשקל	כולל	

של	עד	3,500	ק"ג

-288188

משאית,	רכב	שטח,	
באגי	במשקל	כולל	
של	עד	12,000	ק"ג

-288188

6512015858אופנוע

85150238138

145250238138

238138למעלה	מ–250למעלה	מ–145

	טרקטורון )3(85150238138

200300238138

238138למעלה	מ–300למעלה	מ–200

	רכב	קארט,	 )4(
לרבות	קרוס	קארט

12539015858

238138למעלה	מ–390למעלה	מ–125

י"ט	בתמוז	התש"ע	)1	ביולי	2010(
לבנת 	 ר מו לי 	 	 )חמ	3-3682(

שרת	התרבות	והספורט 	 	
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תקנות הנהיגה הספורטיבית )רישיון כלי תחרותי(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	2)ב(,	6	ו–33)א(	לחוק	הנהיגה	הספורטיבית,	התשס"ו-12005	 	
החינוך	התרבות	 ועדת	 של	 ובאישורה	 המייעצת	 הוועדה	 עם	 בהתייעצות	 החוק(,	 	- )להלן	

והספורט	של	הכנסת,	אני	מתקינה	תקנות	אלה:

פרק א': הגדרות

בתקנות	אלה	-	 	�1
"בוחן"	-	אדם	שהרשות	המוסמכת	מינתה	בכתב	לבוחן	לעניין	החוק;

"כלי	תחרותי"	-	כמשמעותו	בתקנה	2;

"רכב	ספורט	עממי"	-	מכונית,	משאית	או	רכב	שטח	העונה	על	כל	אלה	-	

	היה	עליו	רישיון	רכב	עובר	למתן	רישיון	כלי	תחרותי	לפי	תקנות	אלה; )1(

	לא	נקבע	לגביו	כי	רישיון	הרכב	בטל	מעת	קבלת	רישיון	כלי	תחרותי	לפי	 )2(
תקנות	הנהיגה	הספורטיבית	)קביעת	סוגי	כלים	תחרותיים	שרישיון	הרכב	שלהם	

יבוטל	או	יותלה(,	התש"ע-2010;

	המשמש	לספורט	עממי	והדבר	צוין	ברישיונו; )3(

"מסלול	מירוץ	סגור"	-	כהגדרתו	בפרט	3	לתוספת	לחוק2;

"מעבדה	מוסמכת"	-	מעבדה	מוסמכת	לבדיקת	כלי	תחרותי,	שאישרה	לעניין	זה	הרשות	
המוסמכת;	

"מרשם	הכלים	התחרותיים"	-	מאגר	שמנהלת	הרשות	המוסמכת	ובו	רשימת	הכלים	
התחרותיים	שלגביהם	ניתן	רישיון	כלי	תחרותי	לפי	תקנה	5)א(;

"ספורט	עממי"	-	נהיגה	ספורטיבית,	במסגרת	אירוע	נהיגה	ספורטיבית	שאושר	בידי	
הרשות	המוסמכת	במסלול	מירוץ	סגור	ברכב	ספורט	עממי;

"רישיון	רכב"	-	לפי	תקנות	התעבורה;

"שמאי	רכב"	-	כמשמעותו	בסעיף	4	לצו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)שמאי	רכב(,	
התש"ם-31980;

"תקנות	התעבורה"	-	תקנות	התעבורה,	התשכ"א-41961�

פרק ב': מתן רישיון כלי תחרותי

הכלים	המנועיים	המפורטים	להלן,	לרבות	כלים	בבנייה	עצמית,	שאפשר	לנהוג	בהם	 	�2
נהיגה	ספורטיבית,	הם	כלים	תחרותיים:

	מכונית	-	רכב	מנועי	בעל	4	גלגלים	לפחות,	במשקל	כולל	של	עד	3,500	ק"ג; )1(

	משאית	-	רכב	מנועי	מסחרי	בעל	4	גלגלים	לפחות,	במשקל	כולל	העולה	על	3,500	 )2(
ק"ג	ואינו	עולה	על	12,000	ק"ג;

	אופנוע,	כהגדרתו	בתקנות	התעבורה; )3(

__________
ס"ח	התשס"ו,	עמ'	110� 	1
ק"ת	התשס"ט,	עמ'	212� 	2
ק"ת	התש"ם,	עמ'	2182� 	3

ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425� 	4

הגדרות

כלים	תחרותיים
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	טרקטורון,	כהגדרתו	בתקנות	התעבורה,	למעט	פסקה	)4(; )4(

	קארט	-	שלדה,	עם	חיפויים	או	בלעדיהם,	בעלת	ארבעה	גלגלים	אשר	מחוברים	 )5(
ישירות,	בלא	מתלים,	לציר	קדמי	עם	היגוי	ולציר	אחורי	המונע	על	ידי	מנוע	לרבות	

קרוס	קארט;

	באגי	-	כלי	רכב	יבשתי	בבנייה	עצמית,	מונע	בכוח	עצמי,	בעל	מנוע	אחד	או	יותר	 )6(
ו–4	גלגלים	או	יותר,	הנמצא	במגע	עם	הקרקע	באופן	רציף	ומונע	דרך	חלק	או	כל	גלגליו,	

ובו	ההנעה	וההיגוי	נשלטים	על	ידי	נהג	הממוקם	בתוך	הרכב;

	רכב	שטח	-	כהגדרתו	בתקנות	התעבורה,	למעט	פסקה	)5(� )7(

	בעליו	של	כלי	תחרותי	המבקש	רישיון	על	הכלי	התחרותי	יגיש	בקשה	לפי	הטופס	 )א( 	�3
שבתוספת	הראשונה�

האגרה	 את	 ישלם	 הכלי	 רישיון	 של	 חידושו	 המבקש	 תחרותי	 כלי	 של	 	בעליו	 )ב(
שנקבעה	לכך	בתקנות	הנהיגה	הספורטיבית	)אגרת	רישיון	נהיגה	ספורטיבית(,	התש"ע-
תחרותי(,	 כלי	 לרישיון	 בקשה	 הגשת	 )אגרת	 הספורטיבית	 הנהיגה	 ובתקנות	 	,52010

התש"ע-62010�	

	המבקש	ישיב	תשובה	נכונה	ומלאה	על	כל	שאלה	שבטופס	האמור	ועל	כל	שאלה	 )ג(
אחרת	של	הרשות	המוסמכת,	ימסור	כל	מידע	ומסמך	שיידרש,	וכן	יוכיח,	לפי	דרישתה,	
את	זהות	הכלי	התחרותי,	את	הבעלות	עליו	ואת	תשלום	המכס,	המסים	וההיטלים	או	

האגרות	החלים	על	הכלי	האמור�

	בתקנה	זו,	"הבעל"	-	לרבות	אחד	מאלה: )ד(

	הבעל	הרשום	ברישיון	הכלי	התחרותי; )1(

	אחד	ממנהליו	או	עובדיו	של	תאגיד	שאושר	לכך	בכתב	בידי	התאגיד	-	אם	 )2(
הכלי	התחרותי	רשום	על	שם	תאגיד;

	מי	שהבעל	הרשום	ברישיון	הכלי	התחרותי	נתן	לו	ייפוי	כוח	בכתב� )3(

בידי	 וייבחן	 ייבדק	 שטח,	 רכב	 או	 באגי	 משאית,	 מכונית,	 שהוא	 תחרותי	 	כלי	 )א( 	�4
הנהיגה	 לכללי	 בהתאם	 המוסמכת,	 הרשות	 שתורה	 כפי	 מוסמכת,	 ובמעבדה	 בוחן	
הספורטיבית,	כדי	לברר	אם	נתקיימו	בו	כל	התנאים	שנקבעו	לעניין	התאמתו	לשמש	

כלי	תחרותי,	ואם	הוא	ראוי	לשמש	כלי	תחרותי�

	כלי	תחרותי	שאינו	מנוי	בתקנת	משנה	)א(,	ייבדק	וייבחן	בידי	בוחן,	כפי	שתורה	 )ב(
הרשות	המוסמכת	והבוחן	ימציא	על	כך	תעודה	לרשות	המוסמכת�	

	כלי	תחרותי	שיובא	שלא	בדרך	ייבוא	אישי,	אשר	לא	נעשה	בו	שינוי	מבנה,	פטור	 )ג(
כלי	 סוג	 אותו	 של	 הטיפוס	 באב	 כי	 ואישרה	 בדקה	 המוסמכת	 הרשות	 אם	 מבדיקה,	
סוג	של	 לאותו	 הנהיגה	הספורטיבית	 בכללי	 כל	התנאים	האמורים	 נתקיימו	 תחרותי	
כלי	תחרותי,	והומצאה	לרשות	המוסמכת	תעודה	מאת	מעבדה	מוסמכת,	או	כל	תעודה	
אחרת	לפי	דרישתה,	שלפיה	הכלי	התחרותי	תואם	את	אב	הטיפוס	של	אותו	סוג	כלי	

תחרותי�

	כלי	תחרותי	המובא	לבדיקה	ובחינה	יהיה	נקי	וצבוע	כראוי� )ד(

בקשה	לרישיון	
כלי	תחרותי

בדיקת	כלי	
תחרותי

__________
ק"ת	התש"ע,	עמ'	1420� 	5
ק"ת	התש"ע,	עמ'	1402� 	6
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ו–4,	 	3 שבתקנות	 התנאים	 תחרותי	 בכלי	 נתקיימו	 כי	 המוסמכת	 הרשות	 	מצאה	 )א( 	�5
תיתן	על	הכלי	רישיון	כלי	תחרותי,	לפי	הנוסח	שבתוספת	השנייה,	ורשאית	היא	לקבוע	
תרשום	 כאמור,	 רישיון	 ניתן	 לחוק;	 6)ה(	 סעיף	 לפי	 נוספים,	 ותנאים	 פרטים	 ברישיון,	

הרשות	המוסמכת	את	פרטי	הכלי	התחרותי	במרשם	הכלים	התחרותיים�

	נתנה	הרשות	המוסמכת	רישיון	כלי	תחרותי,	כאמור	בתקנה	)א(,	תיטול	הרשות	 )ב(
המוסמכת	את	רישיון	הרכב	שניתן	לפי	פקודת	התעבורה	ותודיע	לרשות	הרישוי	על	
נטילתו;	רשות	הרישוי	תתלה	או	תבטל	את	רישיון	הרכב	לפי	האמור	בתקנות	הנהיגה	
יותלה(,	 או	 יבוטל	 הרכב	שלהם	 כלים	תחרותיים	שרישיון	 סוגי	 )קביעת	 הספורטיבית	

התש"ע-72010�

זר	או	בין–לאומי	לכלי	תחרותי,	בר–תוקף,	המשתתף	 ובידו	רישיון	 מי	שאינו	תושב	ישראל	 	�6
באירוע	נהיגה	ספורטיבית	בישראל,	יראו	אותו	כמי	שבידו	רישיון	לפי	תקנות	אלה	לצורך	

האירוע	בלבד,	ובלבד	שיישא	מדבקת	זיהוי	כאמור	בתקנה	15	ויחולו	עליו	תקנות	17	עד	19�

	ניתן	רישיון	כלי	תחרותי	כאמור	בתקנה	5,	לא	תתקבל	לגביו	בקשה	לרישיון	חדש,	 )א( 	�7
בכפוף	לתקנת	משנה	)ב(,	אלא	לחידוש	רישיון�	

ולא	היה	בתוקף	תקופה	של	שלוש	שנים,	 כלי	תחרותי	שרישיונו	לא	חודש	 	על	 )ב(
יינתן	רישיון	חדש�

השנה	 במהלך	 כי	 בוחן	 אישור	 להציג	 המבקש	 על	 רישיון,	 לחידוש	 הבקשה	 	עם	 )ג(
האחרונה	עבר	הכלי	התחרותי	בדיקה	במהלך	אירוע	נהיגה	ספורטיבית;	לא	הציג	אישור	
כאמור,	ייבדק	הרכב	בידי	בוחן,	לפני	חידוש	רישיונו,	כדי	לברר	אם	הוא	כשיר	לשמש	

כלי	תחרותי�

	רישיון	כלי	תחרותי	או	חידושו	יהיה	לתקופה	של	12	חודשים� )א( 	�8

	תוקפו	של	רישיון	כלי	תחרותי	יהיה	לתקופה	שבעדה	שולמה	האגרה	לפי	תקנות	 )ב(
הנהיגה	הספורטיבית	-	אגרות�	

פרק ג': רישום בעלות בכלי תחרותי

הכלי	 ברישיון	 תחרותי	 בכלי	 בעלות	 שינוי	 של	 רישום	 תאשר	 המוסמכת	 הרשות	 	�9
התחרותי,	לאחר	שהוכח,	להנחת	דעתה,	כי	שולמו	כל	האגרות	והמסים	החלים	עליו,	
אחרת	 הגבלה	 קיימת	 ולא	 עיקול	 או	 משכון	 התחרותי	 מהכלי	 הוסר	 כי	 העניין,	 לפי	
בכלי	 בעלות	 רישום	שינוי	 ואולם	רשאית	הרשות	המוסמכת	לאשר	 לרישום	השינוי;	
תחרותי,	אם	ההגבלה	טעונה,	לפי	דין,	רישום	ברישיון	הכלי	התחרותי	גם	לאחר	שינוי	

רישום	שינוי	הבעלות	בו�

נמכר	כלי	תחרותי	שניתן	לו	רישיון	כלי	תחרותי,	יחולו	הוראות	אלה: 	�10

ויזהו	 המוסמכת	 הרשות	 אל	 יפנו	 התחרותי	 הכלי	 וקונה	 התחרותי	 הכלי	 	בעל	 )1(
עצמם	לפניה;

	הוכח	לרשות	המוסמכת	כי	אין	הגבלה	לגבי	רישום	שינוי	הבעלות,	תמסור	לצדדים	 )2(
טופס	לאישור	שינוי	בעלות	שבו	הודפסו	פרטי	הצדדים	ופרטי	הכלי	התחרותי	ובלבד	

ששולמה	אגרת	רישום	שינוי	בעלות	כאמור	בתקנות	האגרות�	

	רכש	אדם	בדרך	ירושה	כלי	תחרותי	הרשום	על	שם	המוריש,	יודיע	על	כך	לרשות	 )א( 	�11
המוסמכת	וימציא	לה	את	כל	המסמכים	המפורטים	להלן:

מתן	רישיון	למי	
שיש	לו	רישיון	זר

מתן	רישיון	כלי	
תחרותי

חידוש	רישיון

תקופת	תוקף	
רישיון

אישור	לרישום	
שינוי	בעלות

רישום	שינוי	
בעלות	בכלי	

תחרותי

__________
ק"ת	התש"ע,	עמ'	1423� 	7

רכישת	כלי	
תחרותי	בירושה
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	צו	ירושה	או	צו	קיום	צוואה; )1(

	רישיון	הכלי	התחרותי	האמור� )2(

	נמסרה	הודעה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	והומצאו	לרשות	המוסמכת	המסמכים	 )ב(
התחרותיים	 הכלים	 במרשם	 הבעלות	 שינוי	 את	 המוסמכת	 הרשות	 תרשום	 כנדרש,	

וברישיון	הכלי	התחרותי�	

ניתן	צו	למינוי	אפוטרופוס	לנכסי	חסוי	שהוא	בעלים	של	כלי	תחרותי,	בהתאם	לחוק	 	�12
הכשרות	המשפטית	והאפוטרופסות,	התשכ"ב-81962,	והומצא	הצו	לרשות	המוסמכת,	

תירשם	הערה	ברישיון	הכלי	התחרותי	על	מינוי	אפוטרופוס�	

פרק ד': ביטול רישיון כלי תחרותי

שעומד	 או	 הספורטיבית	 הנהיגה	 כללי	 לפי	 שימוש	 מכלל	 שיצא	 תחרותי	 	כלי	 )א( 	�13
להישלח	לצמיתות	אל	מחוץ	לישראל,	חייב	בעל	הכלי	התחרותי	הרשום	ברישיון,	בעל	
הכלי	התחרותי	לפי	כל	דין	או	מי	שהכלי	התחרותי	הועבר	לו	מכוח	הסכם	מכירה,	צו	
של	בית	משפט	או	לפי	חוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-91967,	או	מכוח	פוליסת	ביטוח,	
עליהם	 ממוחשבים	שהורתה	 באמצעים	 או	 בכתב	 המוסמכת	 לרשות	 כך	 על	 להודיע	
הרשות,	להחזיר	לה	את	רישיון	הכלי	התחרותי,	ולהסיר	מהכלי	התחרותי	את	לוחיות	

הזיהוי	או	את	מדבקות	הזיהוי	שנקבעו	לו�

	נמסרה	לרשות	המוסמכת	הודעה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	-	תבטל	את	רישיונו	 )ב(
של	הכלי	התחרותי	ותרשום	את	דבר	הביטול	במרשם	הכלים	התחרותיים�

	הפסיק	אדם	את	השימוש	בכלי	תחרותי,	יודיע	על	כך	בעל	הכלי	התחרותי	לרשות	 )א( 	�14
כאילו	 ויראו	 הרשות,	 עליהם	 שהורתה	 ממוחשבים	 באמצעים	 או	 בכתב	 המוסמכת,	

הופסק	השימוש	בכלי	התחרותי	ביום	קבלת	ההודעה�

	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	אם	הוכח	להנחת	דעתה	של	הרשות,	כי	אירע	 )ב(
אחד	המקרים	המפורטים	להלן,	יראו	כאילו	הופסק	השימוש	בכלי	התחרותי	ביום	קרות	

המקרה,	אף	אם	ניתנה	הודעה	במועד	המאוחר	להם:

	בעל	הכלי	התחרותי	נפטר; )1(

	הכלי	התחרותי	נתפס	בידי	רשות	מוסמכת	לפי	דין;	 )2(

	הכלי	התחרותי	נגנב�	 )3(

	להודעה	האמורה	בתקנת	משנה	)א(,	יצורף	רישיון	הכלי	התחרותי	אם	הוא	בתוקף	 )ג(
ומצוי	ברשות	בעליו	והרשות	המוסמכת	תתלה	את	הרישיון	או	תבטלו,	לפי	העניין�	

	לאחר	מסירת	הודעה	כאמור,	לא	ינהג	אדם	בכלי	התחרותי� )ד(

פרק ה': סימון

	כלי	תחרותי,	המיועד	לנהיגה	ספורטיבית	במסלול	שאינו	סגור,	יישא	מדבקת	זיהוי	 )א( 	�15
בקדמת	הכלי	התחרותי,	ולוחית	זיהוי	אחת	שתותקן	מאחור�

	כלי	תחרותי	המיועד	לנהיגה	ספורטיבית	במסלול	מירוץ	סגור,	יישא	עליו	מדבקת	 )ב(
זיהוי�

מינוי	אפוטרופוס

כלי	תחרותי	
שיצא	מכלל	

שימוש	או	הוצא	
מישראל

__________
ס"ח	התשכ"ב,	עמ'	120� 	8
ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116� 	9

הפסקת	השימוש	
בכלי	תחרותי

נשיאת	לוחיות	
או	מדבקות	זיהוי	

ברכב
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	בלוחיות	הזיהוי	ובמדבקות	הזיהוי	של	כלי	תחרותי,	יתקיימו	התנאים	המפורטים	 )ג(
בתוספת	השלישית�	

	לוחיות	הזיהוי	ומדבקות	הזיהוי	יהיו	תמיד	נקיות	ולא	יוסתרו	על	ידי	חלק	מחלקי	 )ד(
הכלי	התחרותי	או	המטען	שעליו�

שניזוקה,	 זיהוי	 מדבקת	 בחדשה;	 תוחלף	 שנשחתה	 או	 שניזוקה	 זיהוי	 	לוחית	 )ה(
נשחתה,	נמחקה	או	טושטשה,	תוחלף	או	תסומן	מחדש�

זיהוי	מכלי	תחרותי	אלא	לשם	החלפתן	 זיהוי	או	מדבקת	 לוחית	 יסיר	אדם	 	לא	 )א( 	�16
כאמור	בתקנה	15)ה(,	או	להסירן	כאמור	בתקנה	13)א(�

	לא	יוסיף	אדם	על	לוחית	הזיהוי	או	על	מדבקת	הזיהוי	סימנים	או	מספרים	על	 )ב(
אלה	שנקבעו,	ולא	ישנה	בהם	דבר,	לא	יטשטש	את	צבעם	ולא	ישחית	אותם	בכל	צורה	

שהיא�

ובצורה	 באופן	 יישא	 מסוים	 תחרותי	 שכלי	 להורות	 רשאית	 המוסמכת	 	הרשות	 )א( 	�17
ההיכר	 צבעי	 ההיכר,	 אותות	 הסמלים,	 הזיהוי,	 מדבקת	 הזיהוי,	 לוחיות	 את	 שתורה	

וסימני	ההיכר	האחרים	שהורתה;	הוראה	כאמור	תישלח	לבעל	הכלי	התחרותי�

	הרשות	המוסמכת	רשאית	להורות	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	לגבי	כל	שטח	המדינה	 )ב(
או	חלק	ממנו	או	לאירוע	נהיגה	ספורטיבית	מסוים�	

	נשלחה	הוראה	לפי	תקנת	משנה	)א(,	לא	ינהג	אדם	כלי	תחרותי	שצוין	בה	ולא	 )ג(
את	 עליו	 נושא	 הכלי	התחרותי	 כן	 אם	 אלא	 כאמור	 תחרותי	 כלי	 לנהוג	 לאחר	 ירשה	
לוחיות	הזיהוי,	מדבקות	הזיהוי,	הסמלים,	אותות	ההיכר,	צבעי	ההיכר	או	סימני	ההיכר	

האחרים	שנקבעו�

העלולה	 פרסומת	 עליו	 הנושא	 תחרותי	 בכלי	 לנהוג	 לאחר	 ירשה	 ולא	 אדם	 ינהג	 לא	 	�18
להפריע	את	שדה	הראייה,	המסתירה	את	פנסי	הכלי	התחרותי,	המפריעה	להפעלתו	

של	הכלי	התחרותי	או	הפוגעת	במבנה	הכלי	התחרותי	ובתקינותו�

	לא	ינהג	אדם	ולא	ירשה	לאחר	לנהוג	בכלי	תחרותי	הרשום	בישראל	כשהרכב	 )א( 	�19
נושא	עליו	במקום	שבו	אמורה	להיות	לוחית	זיהוי,	פרסומת	או	סימון	כלשהו	שאינו	

מהמותרים	בתקנות	15,	17	או	18�	

זיהוי	או	 זיהוי,	מדבקת	 	הרשות	המוסמכת	רשאית	להורות	על	הסרת	כל	לוחית	 )ב(
סימון	שאינם	אמורים	בתקנה	15�

פרק ו': הקלות לרכב ספורט עממי

בעליו	של	רכב	ספורט	עממי	המבקש	רישיון	על	הרכב	או	חידושו	של	רישיון	כזה,	יגיש	 	�20
בקשה	לרשות	המוסמכת	לפי	הטופס	שבתוספת	הראשונה�

רכב	ספורט	עממי	אינו	טעון	בדיקה	כאמור	בתקנה	4	ורישיון	הרכב	לפי	פקודת	התעבורה,	 	�21
ישמש	ראיה	על	כך	שהרכב	כשיר	לספורט	עממי	והרשות	רשאית	ליתן	לרכב	רישיון	כלי	

תחרותי,	ורשאית	היא	לקבוע	ברישיון,	פרטים	ותנאים	נוספים�

הרכב	 לרישיון	 הזהה	 לתקופה	 יהיו	 חידושו,	 או	 עממי	 ספורט	 רכב	 רישיון	 תוקפו	של	 	�22
)קביעת	סוגי	כלים	 לפי	תקנות	התעבורה	והכל	בכפוף	לתקנות	הנהיגה	הספורטיבית	

תחרותיים	שרישיון	הרכב	שלהם	יבוטל	או	יותלה(,	התש"ע-2010�	

שמירת	לוחית	
זיהוי	ומדבקת	

זיהוי

סימני	היכר	
מיוחדים

פרסומת

איסור	נשיאת	
סימני	היכר	

אחרים

הגשת	בקשה	
לרישיון	כלי	

תחרותי	לרכב	
ספורט	עממי

בדיקת	רכב	ספורט	
עממי

תקופת	תוקף	
רישיון	וחידושו
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ככלי	 לו	 שניתנה	 הזיהוי	 לוחית	 את	 עממי	 ספורט	 רכב	 יישא	 עממי,	 ספורט	 באירוע	 	�23
תחרותי,	בהתאם	לפרטים	ברישיון	שניתן	לפי	תקנה	5�

תוספת ראשונה

)תקנות	3)א(	ו–20(

               מדינת ישראל																																																																					]סמל	המדינה[
				משרד	המדע	התרבות	והספורט

						הרשות	לנהיגה	ספורטיבית

בקשה לרישיון כלי תחרותי/ רכב ספורט עממי

שם	המבקש*:	���������������������������������������������������������������

מס'	זהות:	���������������������������������������������������������������

כתובת:	���������������������������������������������������������������

שם	בעל	הכלי	התחרותי:���������������������������������������������������������������

תאריך	בעלות:���������������������������������������������������������������

פרטי	הבדיקה	והבחינה**:	���������������������������������������������������������������

סוג	הכלי	התחרותי/	רכב	ספורט	עממי:	���������������������������������������������������������������

מספר	שלדה:	���������������������������������������������������������������

מספר	מנוע:	���������������������������������������������������������������

הספק	)כ"ס(:	���������������������������������������������������������������

נפח:	���������������������������������������������������������������

משקל	הרכב:	���������������������������������������������������������������

שנת	ייצור:	���������������������������������������������������������������

תאריך	רישום:	���������������������������������������������������������������

פרטי	תשלום	מכס,	מסים,	היטלים	ואגרות	החלים	על	הכלי	התחרותי***
-----------------------------------------------------------

אם	הכלי	התחרותי	רשום	על	שם	תאגיד,	על	המבקש	להיות	מנהל	או	עובד	של	התאגיד,	ועליו	לצרף	 	*
לבקשה	אישור	בכתב	מהתאגיד;	אם	המבקש	אינו	הבעל	של	הכלי	התחרותי,	עליו	לצרף	לבקשה	ייפוי	

כוח	מהבעל	של	הכלי�

יש	לצרף	אישור	בוחן	או	תעודת	מעבדה	מוסמכת,	על	פי	העניין,	כפי	שתורה	הרשות	המוסמכת� 	**

לכלי	מיובא	יש	לצרף	אישורי	מכס;	לכלי	בבנייה	עצמית	יש	לצרף	תצהיר	בפני	עורך	דין;	כמו	כן	יש	 	***
לצרף	אישורים	על	תשלום	המסים,	ההיטלים	והאגרות	החלים	על	הכלי	התחרותי�

תוספת שנייה

)תקנה	5(

               מדינת ישראל																																																																					]סמל	המדינה[
				משרד	המדע	התרבות	והספורט

						הרשות	לנהיגה	ספורטיבית

רישיון כלי תחרותי

מספר	רישוי:	���������������������������������������������������������������

נשיאת	לוחיות	
זיהוי
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סוג:	���������������������������������������������������������������

בתוקף	עד:	���������������������������������������������������������������

שם	בעל	הכלי	התחרותי:	���������������������������������������������������������������

מס'	זהות:	���������������������������������������������������������������

כתובת:	���������������������������������������������������������������

תאריך	בעלות:	���������������������������������������������������������������

פרטי	הבדיקה	והבחינה:	���������������������������������������������������������������

תוצר:	���������������������������������������������������������������

מספר	שלדה:	���������������������������������������������������������������

מספר	מנוע:	���������������������������������������������������������������

הספק	)כ"ס(:	���������������������������������������������������������������

נפח:	���������������������������������������������������������������

משקל	הרכב:	���������������������������������������������������������������

שנת	ייצור:	���������������������������������������������������������������

תאריך	רישום:	���������������������������������������������������������������

היתרים	והגבלות:	���������������������������������������������������������������

רישיון	הנהיגה	הנדרש:	���������������������������������������������������������������

בכפוף	לתנאים	האלה:	���������������������������������������������������������������

הסכום	לתשלום:	����������������������������������������������������������������

)רישיון	הכלי	התחרותי	הוא	בר–תוקף	רק	לאחר	תשלום	האגרה(�

תוספת שלישית

)תקנה	15)ג((

לוחיות זיהוי ומדבקת זיהוי

בטבלה	 כמפורט	 התחרותי	 הכלי	 לסוג	 יותאמו	 זיהוי	 לוחיות	 של	 	המידות	 	)א( �1
שלהלן:	

סוג	הכלי	התחרותי

מילימטרים

עובי	הספרהגובה	הספרהגובהאורך

	כלי	תחרותי	שהוא	מכונית,	המיועד	 )1(
מירוץ	 במסלול	 שלא	 ספורטיבית	 לנהיגה	

סגור	-	באחורי	הכלי

5201157711

	,)1( בפסקה	 כמפורט	 תחרותי	 	כלי	 )2(
בעל	לוחית	זיהוי	אמריקנית

315160709

או	 אופנוע	 שהוא	 תחרותי	 	כלי	 )3(
ספורטיבית	 לנהיגה	 המיועד	 טרקטורון,	
באחורי	 	- סגור	 מירוץ	 במסלול	 שלא	

הכלי

175165406
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	צורתה	וצבעיה	של	לוחית	הזיהוי	יהיו	לפי	אחד	מאלה: )ב(

בה	 המוטבעות	 הספרות	 וצבע	 כסוף,	 יהיה	 כולה	 הזיהוי	 לוחית	 	צבע	 )1(
יהיה	שחור;	

	צבע	לוחית	הזיהוי	יהיה	כאמור	בפסקה	)1(	למעט	צדה	השמאלי	של	 )2(
הלוחית	שיהיה	כחול	ועליו	יוטבע,	בשילוב	הצבעים	כחול	ולבן,	דגל	המדינה	
האותיות	 התש"ט-101949,	 המדינה,	 והימנון	 הסמל,	 הדגל,	 בחוק	 כהגדרתו	

IL,	והמילה	"ישראל"	בעברית	ובערבית�

הזיהוי	 לוחית	 צבע	 את	 בצבע	התואם	 ויניל,	 עשויה	 הזיהוי	תהיה	 	מדבקת	 	)א( �2
האחורית�

שלהלן,	 בטבלה	 א'	 בטור	 התחרותי	 הכלי	 לסוג	 יותאמו	 הזיהוי	 	מדבקות	 )ב(
בהתאם	למידות	בטור	ב'	שלצדו:

טור	א':	סוג	הכלי	התחרותי

טור	ב':	מידות	במילימטרים

גובהאורך
גובה	
הספרה

	כלי	תחרותי	שהוא	מכונית,	המיועד	לנהיגה	 )1(
בקדמת	 סגור,	 מירוץ	 במסלול	 שלא	 ספורטיבית	

הכלי�

23011040

	כלי	תחרותי	שהוא	מכונית	או	קארט,	המיועד	 )2(
לנהיגה	ספורטיבית	במסלול	מירוץ	סגור;	טרקטורון	
בכל	 ספורטיבית	 לנהיגה	 המיועדים	 אופנוע	 או	

מסלול	מירוץ�

1004020

י"ט	בתמוז	התש"ע	)1	ביולי	2010(
לבנת 	 ר מו לי 	 	 )חמ	3-3682(

שרת	התרבות	והספורט 	 	
__________

ס"ח	התש"ט,	עמ'	37� 	10

 תקנות הנהיגה הספורטיבית )הוראות בדבר עיסוק כמדריך ומאמן(,
התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	10	ו–33	לחוק	הנהיגה	הספורטיבית,	התשס"ו-12005	)להלן	 	
-	החוק(,	ובאישור	ועדת	החינוך	התרבות	והספורט	של	הכנסת,	אני	מתקינה	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	-	 	�1

כי	הוא	רשאי	לתת	הכשרה	לנהיגה	 גוף	שהרשות	המוסמכת	קבעה	 "גוף	הכשרה"	-	
ספורטיבית	לפי	תכנית	והנחיות	שהנחתה;

"רישיון	נהיגה"	-	רישיון	נהיגה	לפי	פקודת	התעבורה2;	

"תעודת	הסמכה"	-	תעודה	מאת	הרשות	המוסמכת	המסמיכה	מדריך	או	מאמן	בנהיגה	
ספורטיבית�

הגדרות

__________
ס"ח	התשס"ו,	עמ'	110;	י"פ	התשס"ו,	עמ'	3408� 	1

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	2
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כן	 אם	 אלא	 הספורטיבית,	 הנהיגה	 מתחומי	 בתחום	 יאמן	 ולא	 אדם	 ידריך	 	לא	 )א( 	�2
גוף	 במסגרת	 ומאמן	 מדריך	 והוא	 אלה,	 תקנות	 לפי	 תקפה	 הסמכה	 תעודת	 בידו	 יש	

הכשרה�	

	בעל	תעודת	הסמכה	יחזיק	אותה	ברשותו	בשעת	ההדרכה	בכלי	התחרותי� )ב(

	לא	תינתן	לאדם	תעודת	הסמכה	להדריך	ולאמן	בנהיגה	ספורטיבית,	ולא	ידריך	 )א( 	�3
אדם	או	יאמן,	למעט	הדרכה	עיונית,	אם	הוא	פסול,	לפי	החלטת	בית	המשפט,	מלקבל	
או	מלהחזיק	רישיון	נהיגה;	בית	המשפט	המוסמך	לדון	בעבירה	שבשלה	פסל	את	רישיון	
הנהיגה,	רשאי	להורות	כי	בנסיבות	המיוחדות	שיפורטו	בהחלטתו,	הפסילה	לא	תחול	

לגבי	הדרכה	או	אימון	בכלי	תחרותי�

	לא	תינתן	לאדם	תעודת	הסמכה	להדריך	ולאמן	בנהיגה	ספורטיבית,	ולא	ידריך	 )ב(
אדם	או	יאמן	אם	הורשע	בעבירה	שמפאת	חומרתה,	נסיבותיה	או	מהותה	הוא	פסול	

לדעת	בית	המשפט	או	לדעת	הרשות	המוסמכת	מלאמן	או	להדריך�

	לא	תינתן	לאדם	תעודת	הסמכה	להדריך	ולאמן,	ולא	ידריך	אדם	או	יאמן,	אלא	 )ג(
פקודת	 לפי	 נהיגה	 רישיון	 עליו	 לו	 סוג	של	הרכב	המנועי	שיש	 בכלי	תחרותי	מאותו	

התעבורה,	באותה	דרגה	לפחות,	במשך	שלוש	שנים	לפחות�

	לא	תינתן	לאדם	תעודת	הסמכה	להדריך	ולאמן,	ולא	ידריך	אדם	או	יאמן,	בכלי	 )ד(
תחרותי	מסוג	קארט,	כמשמעותו	בתקנה	2	של	תקנות	הנהיגה	הספורטיבית	)רישיון	כלי	

תחרותי(,	התש"ע-32010	)להלן	-	תקנות	רישיון	כלי	תחרותי(	אלא	אם	כן	הוא	-	

	בן	17	לפחות;	 )1(

	בעל	ניסיון	של	שלוש	שנים	לפחות	בנהיגת	קארט,	על	פי	אישור	ההתאחדות	 )2(
הנוגעת	בדבר	או	יש	בידו	רישיון	נהיגה	ברכב	נוסעים	פרטי	במשך	שלוש	שנים	

לפחות�

תעודת	הסמכה	למדריך	ומאמן	בנהיגה	ספורטיבית,	תינתן	רק	אם	נתקיימו	בו	כל	אלה: 	�4

גוף	 ועבר	הדרכה	מעשית	במסגרת	 עיוני	שקבעה	הרשות	המוסמכת	 	עבר	מבחן	 )1(
הכשרה	שקבעה	הרשות	המוסמכת,	ובהיקף	שלא	יפחת	מ–58	שעות;

	השתתף	בכמה	מרוצים	כפי	שהורתה	הרשות	המוסמכת,	בין	בישראל	ובין	מחוצה	 )2(
לה,	ובלבד	שלא	יפחת	מ–6	מירוצים	לפחות	בכלי	תחרותי	מהסוג	שהוא	מבקש	לאמן	

ולהדריך	בנהיגתו,	וסיים	אותם;	

	עבר	השתלמות	בעזרה	ראשונה,	בהיקף	שהורתה	עליו	הרשות	המוסמכת; )3(

	הוא	לא	נפסל	מהחזקת	רישיון	נהיגה	ולא	הורשע	בעבירה,	כאמור	בתקנה	3�	 )4(

תעודת	הסמכה	תינתן	לאחר	תשלום	האגרה	שנקבעה	ולתקופה	שלא	תעלה	על	שנתיים,	 	�5
ואולם	רשאית	הרשות	המוסמכת	לחדש	תעודה	כאמור	לתקופות	נוספות,	שלא	יעלו	על	

שנתיים	כל	אחת�

	הרשות	המוסמכת	רשאית	לבטל	תעודת	הסמכה,	או	שלא	לחדשה	לאחר	שנתנה	 )א( 	�6
לבעל	התעודה	הזדמנות	להביא	לפניה	את	טענותיו,	אם	נתקיים	בבעל	התעודה	אחד	

מאלה	-

	התעודה	ניתנה	לו	על	יסוד	מידע	כוזב; )1(

	היתר	להדרכה
או	אימון

סייגים	ותנאים	
להדרכה

הכשרה	לאימון	
או	הדרכה

תקופת	תוקף	של	
תעודת	הסמכה

ביטול	תעודת	
הסמכה	

והתלייתה

__________
ק"ת	התש"ע,	עמ'	1404� 	3
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	הוא	הורשע	בעבירה	ונפסל	מלהחזיק	ברישיון	נהיגה	כאמור	בתקנה	3)א(; )2(

	הוא	הורשע	בעבירה	כאמור	בתקנה	3)ב(; )3(

	הוא	הפר	הוראה	מהוראות	תקנות	אלה� )4(

	התנהלו	נגד	בעל	התעודה	הליכים	פליליים	בשל	עבירה	אשר	נסיבותיה	כאמור	 )ב(
בתקנה	3)ב(	-	לרבות	אם	הורשע	בעבירה	כאמור	ופסק	הדין	טרם	הפך	סופי	-	רשאית	
הרשות	המוסמכת,	אם	ראתה	שחומרת	העניין	או	טובת	הציבור	מחייבות	זאת	ולאחר	
שנתנה	לבעל	תעודת	ההסמכה	הזדמנות	להביא	את	טענותיו	לפניה,	להתלות	זמנית	
את	תעודתו;	התליה	זמנית	כאמור	תעמוד	בתוקפה	עד	למתן	פסק	הדין	הסופי	באותם	

הליכים,	אלא	אם	כן	הורתה	הרשות	על	הפסקת	ההתליה	במועד	מוקדם	יותר�	

	פקעה	תעודת	ההסמכה	או	הודיעה	הרשות	המוסמכת	על	ביטולה	או	התלייתה,	 )ג(
יחזיר	בעל	תעודת	ההסמכה	את	התעודה,	באופן	מיידי,	לרשות	המוסמכת�	

	בעל	תעודת	הסמכה,	לא	ידריך	ולא	יאמן	בנהיגה	ספורטיבית,	אלא	בפיקוח	מנהל	 )א( 	�7
מקצועי	שהסמיכה	הרשות	המוסמכת	לפי	תקנות	אלה�	

	הסמכה	למנהל	מקצועי	תינתן	רק	אם	נתקיימו	בו	כל	אלה:	 )ב(

	הוא	עסק	למעשה	בהוראה,	הדרכה	או	אימון	בנהיגה	ספורטיבית	במכונית	 )1(
או	באופנוע,	במשך	שלוש	שנים	לפחות	שקדמו	להגשת	בקשתו	להסמכה	למנהל	
מקצועי	)להלן	-	הבקשה(,	ואם	הוא	מנהל	מקצועי	בתחום	הקארט	-	עסק	בהוראה,	

הדרכה	או	אימון	כאמור	בכלי	תחרותי	מסוג	קארט;	

;A	בדרגה	לאופנוע	או	מכונית	לנהיגת	רישיון	בידו	יש	 )2(

	הוא	לא	נפסל	מהחזקת	רישיון	נהיגה	ולא	הורשע	בעבירה,	כאמור	בתקנה	3; )3(

	סיים	12	שנות	לימוד; )4(

	השתתף	ב–12	מרוצים	לפחות	בין	בישראל	ובין	מחוצה	לה	וסיים	אותם,	או	 )5(
עסק	למעשה	בהוראה,	הדרכה	או	אימון	בנהיגה	ספורטיבית	במכונית	או	באופנוע,	

במשך	חמש	שנים	לפחות	שקדמו	להגשת	הבקשה;

	עבר	מבחן	עיוני	והדרכה	כאמור	בתקנה	4)1(;	 )6(

	עבר	השתלמות	בעזרה	ראשונה,	בהיקף	שהורתה	עליו	הרשות	המוסמכת; )7(

	עבר	הכשרה	מעשית	נוספת	הכוללת	הכשרה	טכנית	במסגרת	גוף	הכשרה	 )8(
לפטור	 רשאית	 המוסמכת	 הרשות	 זה;	 לעניין	 המוסמכת	 הרשות	 עליו	 שהורתה	
כהגדרתו	 	- "בוחן"	 זו,	 תקנה	 לעניין	 חלקה;	 או	 כולה	 כאמור,	 מהכשרה	 בוחן,	

בתקנות	רישיון	כלי	תחרותי�

	תפקידי	המנהל	המקצועי	הם	אלה: )ג(

	לפקח	על	כך	שהמדריך	והמאמן	בנהיגה	ספורטיבית,	ימלא	אחר	כללי	הנהיגה	 )1(
הספורטיבית	והוראות	הרשות	המוסמכת	שניתנו	לו,	בכל	הנוגע	להדרכה	ואימון;

	לפקח	על	כך	שהכלי	התחרותי	שמתקיימים	בו	האימון	או	ההדרכה	יהיה	 )2(
בכל	עת	במצב	תקין	ושיתקיימו	בו	הוראות	החוק�	

והתלייתה,	 ביטולה	 הסמכה,	 תעודת	 תוקף	 תקופת	 בדבר	 ו–6	 	5 תקנות	 	הוראות	 )ד(
יחולו	גם	על	הסמכה	של	מנהל	מקצועי�

פיקוח	מקצועי
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יום	 	- )להלן	 אלה	 תקנות	 של	 פרסומן	 שמיום	 החודשים	 עשר	 שנים	 	בתקופת	 )א( 	�8
תחילה(,	ולאחר	שהתקיימו	במבקש	שאר	התנאים	האמורים	בתקנות	4	או	7,	לפי	העניין,	

יוכל	אדם	לקבל	תעודת	הסמכה	-	

	להדריך	ולאמן	בתחום	מתחומי	הנהיגה	הספורטיבית,	גם	אם	לא	התקיימו	בו	 )1(
הוראות	תקנה	4)1(,	ובלבד	שהחל	בהכשרה	מעשית	לפיה;	

	למנהל	מקצועי,	גם	אם	לא	התקיימו	בו	הוראות	תקנה	7)ב()6(	ו–)8(,	ובלבד	 )2(
שהחל	בהכשרה	מעשית	לפי	תקנה	4)1(�	

	תוקפה	של	תעודת	הסמכה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	יהיה	לתקופה	שלא	תעלה	 )ב(
על	שנים	עשר	חודשים	מיום	התחילה�

י"ט	בתמוז	התש"ע	)1	ביולי	2010(
לבנת 	 ר מו לי 	 	 )חמ	3-3699(

שרת	התרבות	והספורט 	 	

תקנות הנהיגה הספורטיבית )רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול 
מירוץ ארעי(, התש"ע-2010

9)ו(,	32	ו–33	לחוק	הנהיגה	הספורטיבית,	התשס"ו-12005	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	 	
)להלן	-	החוק(,	בהסכמת	שר	האוצר	ובאישורו	לפי	סעיף	39	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-
21985,	ועדת	הכספים	של	הכנסת	-	לעניין	תקנה	11,	ובאישורה	של	ועדת	החינוך	התרבות	

והספורט	של	הכנסת,	אני	מתקינה	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	- 	�1

"אחראי	לאירוע	ספורט",	"מנהל	אירוע	ספורט",	"מנהל	ביטחון",	"סדרן	לאירועי	ספורט"	
-	כהגדרתם	בחוק	איסור	אלימות	בספורט,	התשס"ח-32008	)להלן	-	חוק	איסור	

אלימות(;

מנהל	 ספורט,	 אירוע	 מנהל	 ספורט,	 לאירוע	 אחראי	 בטיחות,	 ממונה	 	- תפקיד"	 "בעל	
ביטחון,	סדרן	לאירועי	ספורט	או	פקח	מסלול;

"ממונה	בטיחות"	-	ממונה	בטיחות	באירוע	בטיחות,	כהגדרתו	בחוק	איסור	אלימות;

"מסלול	מירוץ	סגור"	-	כהגדרתו	בפרט	3	לתוספת	לחוק;

"פקח	מסלול"	-	מי	שמנהל	האירוע	מינה	לשמש	ניצב	בעמדת	בקרה	במסלול	לנהיגה	
שהוגדרו	 כפי	 באירוע,	 הקשורים	 תפקידים	 האירוע	 במהלך	 וממלא	 ספורטיבית	

בכללי	הנהיגה	הספורטיבית�

בקשה	 יגיש	 ארעי,	 מירוץ	 במסלול	 ספורטיבית	 נהיגה	 לאירוע	 רישיון	 	המבקש	 )א( 	�2
לרשות	המוסמכת	על	גבי	טופס	הערוך	לפי	הנוסח	שבתוספת	הראשונה,	לפחות	עשרה	

ימים	מראש	לפני	קיום	האירוע�	

	המבקש	ימלא	כל	פרט	וישיב	תשובה	נכונה	ומלאה	על	כל	שאלה	שבטופס	האמור	 )ב(
ועל	כל	שאלה	אחרת	של	הרשות	המוסמכת	ויצרף	כל	מסמך	שתבקש	הרשות	המוסמכת	

בכל	עת�

הוראות	מעבר

הגדרות

תנאים	למתן	
רישיון

__________
ס"ח	התשס"ו,	עמ'	110� 	1

ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 	2
ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	878� 	3



1415קובץ	התקנות	6912,	ט"ו	באב	התש"ע,	2010�7�26

מצאה	הרשות	המוסמכת	כי	נתקיימו	באירוע	נהיגה	ספורטיבית	כל	התנאים	האמורים	 	�3
סידורים	 נעשו	 אלימות,	 איסור	 חוק	 הוראות	 אלה,	התמלאו	 ובתקנות	 לחוק	 	9 בסעיף	
והצלה	 חילוץ	 שירותי	 לקיום	 באשר	 המוסמכת,	 הרשות	 של	 דעתה	 להנחת	 נאותים,	
לאירוע	 רישיון	 למבקש	 תיתן	 	,11 תקנה	 לפי	 האגרה	 שולמה	 וכי	 הצורך	 בעת	 במקום	

נהיגה	ספורטיבית,	על	גבי	טופס	הערוך	לפי	הנוסח	שבתוספת	השנייה�

	תוקפו	של	רישיון	לאירוע	נהיגה	ספורטיבית	יהיה	לאירוע	במועד	שביקש	המבקש� )א( 	�4

לתאריכים	 יינתן	 מסלול	 באותו	 מסוימת	 תקופה	 פני	 על	 אירועים	 לכמה	 	אישור	 )ב(
מסוימים	לצורך	אימונים	והדרכה	בלבד,	ובכל	מקרה	לתקופה	שלא	תיארך	מעבר	לתום	

אותה	שנה�

בידי	 ספורטיבית,	במקום	האירוע,	 נהיגה	 אירוע	 יוחזק	בעת	 לפי	תקנות	אלה,	 רישיון	 	�5
מנהל	אירוע	ספורט	ויוצג	לפני	שוטר	או	מפקח	לפי	דרישה�

נוסף	על	התנאים	שנקבעו	בפרק	ג'	לחוק	איסור	אלימות	בספורט,	יהיה	על	בעל	תפקיד	 	�6
באירוע	נהיגה	ספורטיבית	לעבור	הכשרה	מתאימה,	כפי	שתורה	הרשות	המוסמכת�

נוסף	על	חובות	ממונה	הבטיחות	האמורות	בסעיף	6)ג(	לחוק	איסור	אלימות,	הממונה	 	�7
ימלא	אחר	הוראות	כללי	הבטיחות	כפי	שאלה	מופיעות	בכללי	הנהיגה	הספורטיבית	

החלים	על	אירוע	הנהיגה	הספורטיבית	לפי	סוג	האירוע�

בדיקות	 האירוע	 תחילת	 לפני	 יקיים	 ספורטיבית	 נהיגה	 לאירוע	 רישיון	 	מבקש	 )א( 	�8
הכלי	 יעבור	 קישור	 קטעי	 שבו	 ספורטיבית	 נהיגה	 באירוע	 התחרותי;	 לכלי	 כשירות	
לכלי	 כשירות	 בדיקות	 הקישור;	 בקטעי	 לנסיעה	 ההתאמה	 בדיקת	 גם	 התחרותי	
התחרותי	ובדיקת	ההתאמה	לנסיעה	בקטעי	הקישור	יתקיימו	בהתאם	לכללי	הנהיגה	

הספורטיבית�

לא	 ובדיקת	ההתאמה,	 בדיקות	הכשירות	 את	 בהצלחה	 עבר	 תחרותי	שלא	 	כלי	 )ב(
יורשה	להשתתף	במירוץ�

ייבדקו	 שבהן	 שירות	 תחנות	 יוקמו	 קישור,	 קטעי	 הכולל	 ספורטיבית	 נהיגה	 באירוע	 	�9
הכלים	התחרותיים	בהתאם	לסוג	המירוץ	ולכללי	הנהיגה	הספורטיבית	החלים	עליו	
הנסיעה	 מרחק	 את	 תקבע	 המוסמכת	 הרשות	 התחרותיים;	 הקטעים	 לאורך	 ובהתאם	
התחרותי	המרבי	שאינו	כולל	את	קטעי	הקישור	ושאחריו	תקום	חובה	לבדיקת	הכלי	
בתחנת	שירות	בהתאם	לכללי	הנהיגה	הספורטיבית	האמורים,	ובלבד	שאינו	עולה	על	

המרחק	המפורט	בתוספת	השלישית�

	לא	יינתן	רישיון	למסלול	אנדורו	אלא	בתנאים	אלה: )א( 	�10
בנקל,	 זיהויו	 בולט,	שיאפשר	 טופוגרפי	 יהיה	תחום	בתוואי	 	מסלול	אנדורו	 )1(
הן	בשטח	והן	על	גבי	המפה	המצורפת	לבקשה,	ויהיה	מורכב	מקטעים	תחרותיים	

וקטעי	מעבר;

נהיגה	 באירוע	 חלק	 נוטל	 שאינו	 רכב	 בפני	 סגור	 יהיה	 אנדורו	 	מסלול	 )2(
גישה,	באופן	 יש	 יהיה	מתוחם	באותם	מקומות	שבהם	לקהל	 והוא	 ספורטיבית,	

שיבטיח	הפרדה	בין	הקהל	למסלול,	כפי	שייקבע	בתנאי	הרישיון;	

	שבועיים	לפחות	לפני	קיום	אירוע	נהיגה	ספורטיבית	במסלול	אנדורו,	יוצבו	 )3(
באזור	המסלול	ובסביבתו	שלטים	ומודעות	במקום	בולט	לעין	ויפורסמו	בתקשורת	
וכללי	 ומיקומו	המדויק	 מועד	האירוע	 ספורטיבית,	 נהיגה	 אירוע	 בדבר	 הודעות	

התנהגות	לקהל	הצופים,	הכל	כפי	שתורה	הרשות	המוסמכת;

מתן	רישיון

תוקפו	של	רישיון

החזקת	רישיון	
והצגתו

הכשרה	מיוחדת	
לבעלי	תפקידים	
באירוע	נהיגה	

ספורטיבית

חובות	ממונה	
בטיחות

בדיקת	כשירות	
הכלים	

התחרותיים	לפני	
תחילת	אירוע	

ובדיקת	התאמה	
לנסיעה	בקטעי	

קישור

תחנות	שירות	
במהלך	אירוע	

נהיגה	ספורטיבית	
הכולל	קטעי	

קישור

הוראות	מיוחדות	
לעניין	מסלול	

אנדורו
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	אם	מסלול	האנדורו	מצטלב	עם	כביש	או	דרך	עפר,	יהיו	אלה	סגורים	לתנועת	 )4(
כלי	רכב	במהלך	אירוע	הנהיגה	הספורטיבית,	ובצמתים	יוצב	סדרן	לאירוע	ספורט	

או	פקח	מסלול,	אם	יש	צורך	כפי	שייקבע	בתנאי	הרישיון�	

	יראו	מסלול	אנדורו	כמסלול	סגור,	כמשמעותו	בסעיף	3	של	התוספת	לחוק,	על	אף	 )ב(
שהכניסה	אל	מתחם	האירוע	אינה	מבוקרת	להולכי	רגל�

	בתקנה	זו	- )ג(

משתתפים	 שבו	 ספורטיבית	 נהיגה	 לאירוע	 המיועד	 מסלול	 	- אנדורו"	 "מסלול	
אופנוע,	טרקטורון	או	קרוס	קארט	כהגדרתם	בתקנות	הנהיגה	הספורטיבית	

)רישיון	כלי	תחרותי(,	התש"ע-42010,	הכולל	קטע	תחרותי	וקטע	מעבר;

"קטע	מעבר"	-	חלק	המסלול	שאינו	תחרותי,	המקשר	בין	קטעים	תחרותיים	והסגור	
לתנועת	כלי	רכב	שאינו	נוטל	חלק	באירוע;

"קטע	תחרותי"	-	קטע	במסלול	שנערכת	בו	מדידת	זמנים	של	המתחרים�

סגור	תהיה	 מירוץ	ארעי	 נהיגה	ספורטיבית	במסלול	 רישיון	אירוע	 	האגרה	בעד	 )א( 	�11
500	שקלים	חדשים;	האגרה	בעד	רישיון	אירוע	נהיגה	ספורטיבית	במסלול	מירוץ	ארעי	

שאינו	סגור	תהיה	1,000	שקלים	חדשים�	

מדי	שנתיים	 באפריל	 ב–1	 יתעדכנו	 )א(	 בתקנת	משנה	 הנקובים	 	סכומי	האגרות	 )ב(
)להלן	-	יום	העדכון(,	לפי	שיעור	שינוי	המדד	החדש	לעומת	המדד	היסודי;	בתקנה	

זו	-

"המדד	החדש"	-	המדד	שפורסם	לאחרונה,	לפני	יום	העדכון;

"המדד	היסודי"	-	המדד	שפורסם	לאחרונה	לפני	יום	העדכון	הקודם,	ולעניין	העדכון	
הראשון	-	המדד	שפורסם	לפני	תחילתן	של	תקנות	אלה;

"מדד"	-	מדד	המחירים	לצרכן	שמפרסמת	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה�

	סכום	שהשתנה	כאמור	בתקנת	משנה	)ב(	יעוגל	לשקל	החדש	השלם	הקרוב;	סכום	 )ג(
של	מחצית	השקל	החדש	יעוגל	כלפי	מעלה�

	המנהל	הכללי	של	משרד	התרבות	והספורט	יפרסם	בהודעה	ברשומות	את	נוסח	 )ד(
תקנת	משנה	)א(	כפי	שהשתנתה	עקב	האמור	בתקנה	זו�

תוספת ראשונה

)תקנה	2)א((

בקשת רישיון לקיום אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי

פרטי המבקש

שם	מבקש	הרישיון	)האחראי	לאירוע	הספורט(���������������������������������	מס'	זהות	����������������������������������

כתובת	����������������������������������������������������	מיקוד	������������������������������

טלפון	��������������������������������������������������������	טלפון	נייד	�����������������������������������

פקסימילה	���������������������������������������	כתובת	דואר	אלקטרוני	������������������������������������������������

אגרת	רישיון	
אירוע	נהיגה	

במסלול	מירוץ	
ארעי

__________
ק"ת	התש"ע,	עמ'	1404� 	4
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אם	המבקש	הוא	מטעם	תאגיד	-	שם	התאגיד	מספר	תאגיד	�������������������������������������������������������������������������

מורשי	חתימה	בתאגיד	ומספרי	זהות	�������������������������������������������������������������������������������

שם	מנהל	אירוע	הספורט	��������������������������������������������������������	מס'	זהות	�������������������������������������

טלפון	��������������������������������������������������������	טלפון	נייד	�����������������������������������

פקסימילה	���������������������������������������	כתובת	דואר	אלקטרוני	������������������������������������������������

שם	מנהל	הביטחון	��������������������������������������������������������	מס'	זהות	��������������������������������������	מס'	תעודת	ההסמכה	
שלו	���������������������������������������������������

טלפון��������������������������������������������������������	טלפון	נייד�����������������������������������

פקסימילה���������������������������������������כתובת	דואר	אלקטרוני������������������������������������������������

תעודת	 מס'	 	�������������������������������������� זהות	 מס'	 	�������������������������������������������������������� הבטיחות	 ממונה	 שם	
ההסמכה	שלו	�����������������������������������������������������

טלפון	��������������������������������������������������������	טלפון	נייד	�����������������������������������

פקסימילה	���������������������������������������	כתובת	דואר	אלקטרוני	������������������������������������������������

פרטי אירוע הספורט

סוג	האירוע

סוג	הכלים	
התחרותיים	
המשתתפים	

באירוע

מספר	
הכלים	

התחרותיים	
המשתתף	
באירוע	לא	
יעלה	על

מספר	
הצופים	

המשוער	לא	
יעלה	על

תיאור	
מסלול	
המירוץ	
	הארעי

)סוג	קרקע(

אורך	
מסלול	
המירוץ	
הארעי

מועד/י	
האירוע/ים

מספר	סדרנים	
לאירוע	לא	
יפחת	מ–

מספר	
שוטרים	
נידרש	לא	
יפחת	מ–

מספר	פקחי	
מסלול

לא	יפחת	
מ–

תחרות

פעילות	
ספורטיבית	

אחרת

אימון

דירוג

הצבה	
בתחרות

ניסוי

הדרכה

סוג	אירוע	הספורט:	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

מקום	האירוע:	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

אופן	תיחומו	של	מסלול	המירוץ	ואמצעים	נוספים	למניעת	חדירה	של	קהל	למסלול:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטים	על	אבטחה	ושמירת	הסדר	המסלול,	באזור	הקהל	ובחניה:	�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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פרטים	על	אבטחת	כביש	כניסה	ויציאה	לאתר	)ראה	מפה	מצורפת(:	����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

מיתקנים	הדרושים	לצורך	קיום	האירוע,	כגון:	מנופים,	במות,	מגדלים,	תאורה	וכיוצא	בזה	)אם	
נדרשים	אישורי	בדיקה	והצבה	-	יש	לצרפם(	)ראה	מפה	מצורפת(:	�����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטים	על	אבטחת	ציר	פינוי	מהאתר:	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטי	אישור	הזמנת	כיבוי	אש,	אם	נדרש;	פרטים	וסימון	מיקום	בשטח	על	מפת	מסלול	המירוץ:	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטי	אישור	הזמנת	שירות	רפואי,	אם	נדרש;	פרטים	וסימון	מיקום	בשטח	על	מפת	מסלול	המירוץ:	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטי	אישור	הזמנת	שירותי	חילוץ	והצלה,	אם	נדרש;	פירוט	וסימון	המיקום	בשטח	על	מפת	מסלול	
המירוץ:	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

במפה:	 כמפורט	 השירות,	 בתחנות	 תחרותיים	 בכלים	 תיקונים	 לעריכת	 המקומות	 וסימון	 פרטים	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

האירוע	מתקיים/אינו	מתקיים	באזור	מגורים

האירוע	מתקיים	באזור	מגורים,	אך	לא	תהיה	פגיעה	בלתי	סבירה	בשגרת	החיים;	להלן	פרטים	
באשר	לסידורים	למניעת	פגיעה	בשגרת	החיים	���������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

האירוע	מתקיים	/אינו	מתקיים	בקרבת	מוסד	חינוך

האירוע	מתקיים	בקרבת	מוסד	חינוך,	אך	לא	תהיה	פגיעה	בלתי	סבירה	בקיום	הלימודים;	להלן	
פרטים	באשר	לסידורים	למניעת	פגיעה	בקיום	הלימודים	�������������������������������������������������������������������������������

מסמכים שיש לצרף )נא לסמן במקומות המתאימים ולפרט כנדרש(:

	מפה	של	מסלול	המירוץ,	כולל	כבישי	גישה	וקטעי	קישור,	תחנות	שירות,	אזור	הקהל,	שירותים	 ]	[
ומיתקנים;

נהיגה	 ושימוש	במסלול	המירוץ	המאפשרת	למבקש	לקיים	אירוע	 זכות	החזקה	 	אישור	על	 ] 	[
ספורטיבית	אם	המבקש	אינו	בעל	זכות	-

	אישור	מהבעלים	של	המסלול	או	מכל	גורם	אחר	שאישורו	נדרש	להשתמש	במסלול	לצורך	 ]	[
אירוע	נהיגה	ספורטיבית;

	רישיון	עסק	לפי	חוק	רישוי	עסקים,	התשכ"ח-51968	)להלן	-	חוק	רישוי	עסקים(;	 ]	[

	אירוע	שחל	עליו	סעיף	36	לחוק	רישוי	עסקים	-	ידרש	אישור	מהרשות	המקומית	כי	מתקיימים	 ]	[
כל	התנאים	שהיו	נדרשים	לאירוע	נהיגה	ספורטיבית	אילו	היה	האירוע	טעון	רישיון	עסק;

	לאירוע	שאינו	מצריך	רישיון	עסק	- ]	[

	אישור	קצין	משטרה,	כי	נעשו	הסידורים	המתאימים	לשם	שמירה	על	ביטחון	הציבור	במסלול	 ]	[
המירוץ	ובקרבתו	ולשם	הבטחת	הסדר	הציבורי	בעת	קיום	אירוע	הנהיגה	הספורטיבית,	ואין	בקיום	

האירוע	כדי	לפגוע	באופן	בלתי	סביר	בסדרי	התעבורה	באזור;
__________

ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	204� 	5
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כי	במסלול	 	אישור	מאת	רשות	כבאות,	כהגדרתה	בחוק	שירותי	הכבאות,	התשי"ט-61959,	 ] 	[
המירוץ	ובקרבתו	הוצבו	אמצעי	כיבוי	לפי	דרישתה;

	אישורים	לפי	חוק	הבטיחות	במקומות	ציבוריים,	התשכ"ג-71962	)להלן	-	הבטיחות	במקומות	 ]	[
ציבוריים(	וחוק	איסור	אלימות	בספורט,	התשס"ח-82008	)להלן	-	חוק	איסור	אלימות	בספורט(;

	לא	נדרש	אישור	לצורך	קיום	האירוע	לפי	חוק	הבטיחות	במקומות	ציבוריים; ]	[

	עמדת	ההתאחדות	���������������������������������������לעניין	קיום	כללי	הנהיגה	הספורטיבית	החלים	בעניינו,	 ]	[
לגבי	האירוע;

	אישור	רו"ח	כי	מבקש	הרישיון	בעל	יכולת	כספית	וכלכלית	לקיים	אירוע	נהיגה	ספורטיבית; ]	[

	צילום	תעודות	זהות	ותעודות	הסמכה	של	בעלי	התפקידים	הנוטלים	חלק	באירוע,	כמפורט	 ]	[
בבקשת	הרישיון�

הצהרת מבקש הרישיון

לכך	 מצדי	 והתחייבות	 הסכמה	 מהווה	 לרישיון	 הבקשה	 הגשת	 כי	 מצהיר	 מטה,	 החתום	 אני	
שהאירוע	יעמוד	בכל	דרישות	החוק,	התקנות	וכללי	הנהיגה	הספורטיבית	אשר	חלים	על	האירוע	

המבוקש�

	כל	הפרטים	ותשובותיי	בטופס	זה	הם	נכונים	ומלאים,	וכן	לא	הורשעתי	בעבירה	שמפאת	 ]	[
מהותה,	חומרתה	או	נסיבותיה,	אין	זה	ראוי	לתת	לי	רישיון�	

��������������������������������������������������������,	מצהיר	למיטב	ידיעתי	כי	כל	 	אני	החתום	מטה,	בשם	התאגיד	 ]	[
נושא	 בו	או	 וכל	בעל	שליטה	 וכי	התאגיד,	 ומלאים,	 נכונים	 זה	הם	 ותשובותיי	בטופס	 הפרטים	
משרה	בו	לא	הורשעו	בעבירה	שמפאת	מהותה,	חומרתה	או	נסיבותיה,	אין	זה	ראוי	לתת	לתאגיד	

רישיון�

������������������������������		����������������������������������		����������������������������������			�����������������������������������			�������������������������������������
						שם	המבקש																				מס'	זהות														חתימת	המבקש								חותמת	התאגיד													תאריך

																																																																																																		)אם	מבקש	הרישיון
																																																																																																			הוא	מטעם	תאגיד(

אישור

אני	הח"מ,	עו"ד	/רו"ח	של	התאגיד	���������������������������������	מספר	תאגיד	������������������������	-	מאשר	בזה	כי	
�������������������������������	הם	מורשי	החתימה	של	��������������������������������������	וחתמו	בפני	על	בקשה	זו�

����������������������������������������������������������										����������������������������������������������������������									���������������������������������������������������
								שם	ושם	משפחה																																					חתימה																																															חותמת

הצהרת מנהל אירוע הספורט )או מבקש הרישיון, אם לא נדרש מינוי מנהל אירוע(

	אני	מתחייב	לקיים	את	הוראות	חוק	איסור	אלימות	בספורט,	התשס"ח-92008� �1

	אני	מתחייב	שלא	להתיר	לאדם	לנהוג	נהיגה	ספורטיבית	במסלול	המירוץ	המאושר,	שלגביו	 �2
הספורטיבית,	 הנהיגה	 לחוק	 	14 בסעיף	 האמורים	 התנאים	 התקיימו	 כן	 אם	 אלא	 הרישיון	 ניתן	

התשס"ו-102005�

�������������������������������������������			����������������������������������������					������������������������������������������							���������������������������������������
							שם	המבקש																											מס'	זהות																							חתימת	המבקש																						תאריך

__________
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	199� 	6

ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	2� 	7
ס"ח	התשס"ח,	עמ'	878� 	8
ס"ח	התשס"ח,	עמ'	878� 	9
ס"ח	התשס"ו,	עמ'	110� 	10
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תוספת שנייה

)תקנה	3(

רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול ארעי

שם	מבקש	הרישיון:	���������������������������������������������������������������

מספר	זהות:	���������������������������������������������������������������

כתובת:	���������������������������������������������������������������

טלפון:	���������������������������������������������������������������

טלפון	נייד:	���������������������������������������������������������������

כתובת	דואר	אלקטרוני:	���������������������������������������������������������������

מיקום:	���������������������������������������������������������������

פרטי	המסלול:	���������������������������������������������������������������

בהתאם	למפה	המצורפת	והמהווה	חלק	בלתי	נפרד	מרישיון	זה�

הוראות	לגבי	סוג	הפעילות	המותרת	באירוע:	���������������������������������������������������������������

תנאים	והגבלות	נוספות:	���������������������������������������������������������������

מועד	האירוע:	���������������������������������������������������������������

הסכום	לתשלום:	���������������������������������������������������������������

תוספת שלישית

)תקנה	9(

מרחק	נסיעה	תחרותי	מרבי	בלא	חובת	בדיקת	הכלי	בתחנת	שירותענף

80	ק"מראלי

250	ק"מראלי	רייד

60	ק"מקרוס	קאונטרי

י"ט	בתמוז	התש"ע	)1	ביולי	2010(
לבנת 	 ר מו לי 	 	 )חמ	3-3969(

שרת	התרבות	והספורט 	 	

תקנות הנהיגה הספורטיבית )אגרת רישיון נהיגה ספורטיבית(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	32	ו–33	לחוק	הנהיגה	הספורטיבית,	התשס"ו-12005	)להלן	-	 	
החוק(,	בהסכמת	שר	האוצר	ובאישורו	לפי	סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985	

ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

האגרה	בעד	רישיון	לנהיגה	ספורטיבית	לפי	סעיף	7	לחוק	או	חידושו	לשנה,	תהיה	56	 	�1
שקלים	חדשים�

אגרת	רישיון	
נהיגה	ספורטיבית

__________
ס"ח	התשס"ו,	עמ'	110;	י"פ	התשס"ו,	עמ'	3408� 	1

ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 	2
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הוכח	להנחת	דעתה	של	הרשות	המוסמכת	שבעל	רישיון	נהיגה	ספורטיבית	אינו	מסוגל	 	�2
עוד	מחמת	נכות	לנהוג	בכלי	תחרותי	או	נפטר	בתקופת	תוקפו	של	הרישיון,	רשאית	היא	
לבטל	את	הרישיון	ולהחזיר	למי	שזכאי	לכך	את	האגרה	בשיעור	של	1/12	מן	האגרה	

ששולמה	בעד	כל	חודש	של	יתרת	תקופת	תוקפו�

יום	 	- )להלן	 שנה	 כל	 של	 באפריל	 ב–1	 ישתנה	 	1 בתקנה	 הנקוב	 האגרה	 	סכום	 )א( 	�3
המרכזית	 הלשכה	 שפרסמה	 לצרכן	 המחירים	 במדד	 השינוי	 שיעור	 לפי	 השינוי(,	
לסטטיסטיקה	)להלן	-	המדד(,	בחודש	ינואר	שקדם	ליום	השינוי	לעומת	המדד	שפורסם	

בחודש	ינואר	בשנה	שקדמה	לה�

	סכום	שהשתנה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	יעוגל	לשקל	החדש	השלם	הקרוב;	סכום	 )ב(
של	מחצית	השקל	החדש	יעוגל	כלפי	מעלה�

	המנהל	הכללי	של	משרד	התרבות	והספורט	יפרסם	בהודעה	ברשומות	את	נוסח	 )ג(
תקנה	1	כפי	שהשתנתה	עקב	האמור	בתקנות	משנה	)א(	ו–)ב(�

י"ט	בתמוז	התש"ע	)1	ביולי	2010(
לבנת 	 ר מו לי 	 	 )חמ	3-3682(

שרת	התרבות	והספורט 	 	

תקנות הנהיגה הספורטיבית )תנאים לאישור קטע קישור(, התש"ע-2010

התשס"ו-12005	 הספורטיבית,	 הנהיגה	 לחוק	 ו–)ד()1(	 33)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	השר	לביטחון	הפנים	ועם	שרת	התרבות	והספורט	ובאישור	

ועדת	החינוך	התרבות	והספורט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

יינתן	אישור	לקטע	קישור	לנהיגה	ספורטיבית,	במסגרת	אירוע	נהיגה	ספורטיבית	 לא	 	�1
במסלול	מרוץ	ארעי	)להלן	-	אירוע(,	אלא	אם	כן	התקיימו	כל	אלה:

	מבקש	רישיון	לאירוע	הגיש	לרשות	המוסמכת	בקשה	לקיים	אירוע	הכולל	קטעי	 )1(
הפעילות	 שעות	 האירוע,	 מועד	 בדבר	 פרטים	 השאר,	 בין	 תכלול,	 הבקשה	 קישור;	
הצפויות,	מיקום	קטע	הקישור,	מפת	המסלול	הארעי	שבה	מסומנים	הקטעים	שמבוקש	
אחר	 פרט	 וכל	 האירוע	 מיועד	 שלהם	 התחרותיים	 הכלים	 סוג	 קישור,	 כקטע	 לאשרם	
שתבקש	הרשות	המוסמכת;	יכול	שיראו	בקשה	לפי	תקנות	הנהיגה	הספורטיבית	)רישיון	
לאירוע	נהיגה	ספורטיבית	במסלול	מירוץ	ארעי(,	התש"ע-22010	)להלן	-	תקנות	רישיון	
לאירוע	נהיגה	ספורטיבית	במסלול	מירוץ	ארעי(,	בקשה	לפי	פסקה	זו	ובלבד	שנכללו	בה	

הפרטים	האמורים;

	מבקש	רישיון	לאירוע	יצרף	לבקשה	האמורה	בפסקה	)1(	- )2(

לנהיגה	 והתאמתם	 התחרותיים	 הכלים	 בדיקות	 לעריכת	 התחייבותו	 	את	 )א(
נהיגה	 לאירוע	 רישיון	 לתקנות	 ו–9	 	8 תקנות	 להוראות	 בהתאם	 קישור	 בקטע	

ספורטיבית	במסלול	מירוץ	ארעי;

האירוע,	 במסגרת	 קישור	 בקטע	 לשימוש	 המשטרה	 הסכמת	 בדבר	 	אישור	 )ב(
כאמור	בתקנה	2�

החזרת	אגרה

עדכון	סכומים

אישור	קטע	קישור

__________
ס"ח	התשס"ו,	עמ'	110� 	1
ק"ת	התש"ע,	עמ'	1414� 	2
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	הסכמת	המשטרה	לשימוש	בקטע	קישור	באירוע	כאמור	בתקנה	1	תינתן	רק	לאחר	 )א( 	�2
שבדקה	את	ההשלכות	הצפויות	על	ביטחון	ציבור	עוברי	הדרך	ועל	תנועת	כלי	הרכב	

בקטע	הקישור	ובכלל	זה	את	-	

	היקף	התנועה	המתוכנן	בציר	התנועה	במועד	האירוע; )1(

	הסדרי	התנועה	במקום; )2(

	פעילויות	נוספות	הנערכות	בקטע	הקישור	ובסביבתו� )3(

	המשטרה	רשאית	לסייג	את	הסכמתה	או	להתנות	את	מתן	הסכמתה	בקיום	תנאים	 )ב(
נוספים�

התנאים	לגבי	נהיגה	ספורטיבית	בקטע	קישור	יפורטו	ברישיון	האירוע,	לרבות	הוראות	 	�3
החוק	לעניין	נהיגה	בקטע	קישור	ובתקנות	רישיון	לאירוע	נהיגה	ספורטיבית	במסלול	

מירוץ	ארעי�

הוראות	תקנות	אלה	לא	יחולו	על	נהיגה	שאינה	ספורטיבית	בכלי	תחרותי	לפי	תקנות	 	�4
בכלי	 ספורטיבית	 שאינה	 נהיגה	 בדבר	 )הוראות	 הספורטיבית	 הנהיגה	 לתקנות	 ו–3	 	2

תחרותי(,	התש"ע-32010�

כ"ג	בתמוז	התש"ע	)5	ביולי	2010(
כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-3964(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

ק"ת	התש"ע,	עמ'	1422� 	3

 תקנות הנהיגה הספורטיבית )הוראות בדבר נהיגה שאינה ספורטיבית
בכלי תחרותי(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	12)ד(	ו–33)ד()1(	לחוק	הנהיגה	הספורטיבית,	התשס"ו-12005	 	
לאחר	 והספורט,	 ועם	שרת	התרבות	 לביטחון	הפנים	 -	החוק(,	בהתייעצות	עם	השר	 )להלן	
שהשתכנעתי	כי	בנהיגה	כאמור	בהוראות	אלה,	לא	ייגרם	כל	סיכון	לציבור,	ובאישור	ועדת	

החינוך	התרבות	והספורט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	-	 	�1

הספורטיבית	 הנהיגה	 בתקנות	 כמשמעותם	 	- תחרותי"	 כלי	 ו"רישיון	 תחרותי"	 "כלי	
)רישיון	כלי	תחרותי(,	התש"ע-22010;

"כלי	תחרותי	המיועד	למסלול	שאינו	סגור"	-	כלי	תחרותי	אשר	על	פי	רישיונו	אין	הוא	
מוגבל	לנסיעה	במסלול	סגור	בלבד�

נהיגה	 שאיננה	 נהיגה	 תחרותי,	 כלי	 רישיון	 עליו	 שניתן	 תחרותי	 בכלי	 לנהוג	 ניתן	 	�2
ספורטיבית,	מאזור	החניה	הסמוך	למוסך,	מכון	רישוי,	מעבדה	מוסמכת	או	כל	מקום	
המיועד	לבדיקת	הכלי	התחרותי,	תיקונו	או	רישויו,	וחזרה	לאזור	החניה	האמור;	והכל	
בכלי	תחרותי	שהובל	לשם	בדיקה,	תיקון	או	רישוי	אל	מקום	החניה	וממנו	על	גבי	עגלה	
זה,	 לצורך	 המתאימים	 הסידורים	 בהם	 שנעשו	 מסחרי	 מנועי	 רכב	 גבי	 על	 או	 נגררת	

ובלבד	שמרחק	הנסיעה	לא	יעלה	על	100	מטרים�

הסכמת	המשטרה

רישיון	אירוע

אי–תחולה

הגדרות

נהיגה	שאינה	
ספורטיבית	בכלי	

תחרותי

__________
ס"ח	התשס"ו,	עמ'	110� 	1
ק"ת	התש"ע,	עמ'	1404� 	2
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מותר	לאדם	לנהוג	בדרך	שאינה	מסלול	מירוץ	מאושר,	בכלי	תחרותי	שניתן	עליו	רישיון	 	�3
כלי	תחרותי	והמיועד	למסלול	שאינו	סגור,	לצורך	הגעה	למסלול	מירוץ	מאושר,	עזיבתו	
או	לצורך	בדיקת	כשירותו	הטכנית	של	הכלי	התחרותי	לקראת	מירוץ,	ובלבד	שיתקיימו	

בנהיגה	כל	אלה:

	היא	במהירות	סבירה	בהתחשב	בתנאי	הדרך	והתנועה	בה,	ובאופן	שלנהג	תהיה	 )1(
השליטה	המוחלטת	ברכב;

	היא	לשם	חציית	הכביש	ובין	השעות	9:00	עד	24:00,	בימים	א'	עד	ה'	שאינם	חלים	 )2(
בחג	או	במועד,	או	בימים	שישי	ושבת	ובימי	חג	או	מועד	-	בין	השעות	5:00	עד	24:00;

	היא	בדרך	הקצרה	ביותר	שבין	הכביש	הקרוב	ביותר	למסלול	המירוץ	המאושר	 )3(
לבין	מסלול	המירוץ	המאושר,	ובלבד	שהכלי	התחרותי	הובל	לשם	על	גבי	עגלה	נגררת	

או	על	גבי	רכב	מנועי	מסחרי	שנעשו	בהם	הסידורים	המתאימים	לצורך	זה�

למעט	 התעבורה3,	 פקודת	 לפי	 ההוראות	 כל	 יחולו	 ו–3,	 	2 בתקנות	 כאמור	 נהיגה	 על	 	�4
ההוראות	שעניינן	רישיון	רכב	על	פי	אותה	פקודה,	וכן	יחול	על	נהיגה	כאמור	החיוב	
כאמור	 התש"ל-41970,	 חדש[,	 ]נוסח	 מנועי	 רכב	 ביטוח	 פקודת	 לפי	 ביטוח	 בפוליסת	

בסעיף	51א	לפקודה	האמורה�

כ"ג	בתמוז	התש"ע	)5	ביולי	2010(
כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-3769(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	3
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	15,	עמ'	320;	ס"ח	התשס"ו,	עמ'	124� 	4

תקנות הנהיגה הספורטיבית )קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב 
שלהם יבוטל או יותלה(, התש"ע-2010

התשס"ו-12005,	 הספורטיבית,	 הנהיגה	 לחוק	 ו–33)ד(	 12)ג(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
בהתייעצות	עם	שרת	התרבות	והספורט	ובאישור	ועדת	החינוך	התרבות	והספורט	של	הכנסת,	

אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנות	אלה	- 	�1
"בוחן"	-	כהגדרתו	בתקנות	רישוי	כלי	תחרותי;

"בדיקת	כשירות	לתנועה"	-	בדיקה	שנערכת	לפי	תקנה	4;

לנהיגה	 המשמשים	 מכלולים	 או	 מנגנונים	 של	 פירוק	 או	 הרכבה	 	- זמנית"	 "הסבה	
ספורטיבית	בלבד	המאפשרים	להחזיר	את	הכלי	התחרותי	למצבו	הקודם;

"כלי	תחרותי"	ו"רישיון	כלי	תחרותי"	-	כמשמעותם	בתקנות	רישוי	כלי	תחרותי;

"רכב	ספורט	עממי"	-	כהגדרתו	בתקנות	רישוי	כלי	תחרותי;

"רשות	הרישוי"	ו"רישיון	רכב"	-	כמשמעותם	לפי	פקודת	התעבורה2;

"שינוי	מבנה"	-	שינוי	מבנה	רכב	כהגדרתו	בתקנה	380)ד(	לתקנות	התעבורה;

"תקנות	התעבורה"	-	תקנות	התעבורה,	התשכ"א-31961;

תחרותי(,	 כלי	 )רישיון	 הספורטיבית	 הנהיגה	 תקנות	 	- תחרותי"	 כלי	 רישוי	 "תקנות	
התש"ע-42010�

נהיגה	שאינה	
ספורטיבית	בכלי	
תחרותי	המיועד	
למסלול	שאינו	

סגור

תחולת	הוראות

הגדרות

__________
ס"ח	התשס"ו,	עמ'	110� 	1

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	2
ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425� 	3
ק"ת	התש"ע,	עמ'	1404� 	4
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רישיון	הרכב	של	כלי	תחרותי	אשר	קיבל	רישיון	כלי	תחרותי,	ונעשה	בו	שינוי	מבנה	 	�2
-	בטל,	והרשות	המוסמכת	תודיע	על	כך	לרשות	הרישוי�

	רישיון	הרכב	של	כלי	תחרותי	שהוא	אופנוע	או	טרקטורון	אשר	בוצעה	בו	הסבה	 )א( 	�3
זמנית	לצורך	נהיגה	ספורטיבית	יותלה,	כל	עוד	הכלי	התחרותי	כאמור	משמש	לנהיגה	

ספורטיבית,	ובכפוף	להוראות	תקנה	4�	

)א(	יפקיד	את	רישיון	הרכב	 	בעליו	של	רכב	שהותלה	רישיונו	לפי	תקנת	משנה	 )ב(
את	 ויראו	 לכך,	 הסמיכה	 המוסמכת	 שהרשות	 מי	 בידי	 או	 המוסמכת	 הרשות	 בידי	
תודיע	 המוסמכת	 הרשות	 הרישיון;	 להתליית	 כבקשה	 כאמור	 הרכב	 רישיון	 הפקדת	

לרשות	הרישוי	על	התליית	רישיון	הרכב�

אשר	 טרקטורון	 או	 אופנוע	 שהוא	 תחרותי	 כלי	 על	 יחולו	 לא	 זו	 תקנה	 	הוראות	 )ג(
בוצעה	בו	הסבה	זמנית	לצורך	אירוע	מסוים	של	נהיגה	ספורטיבית	בלבד�

	הותלה	רישיון	כלי	תחרותי	לפי	הוראות	תקנה	3,	תבוטל	ההתליה	של	רישיון	הרכב	 )א( 	�4
שלו	לבקשת	בעליו,	בכפוף	לעמידה	בבדיקת	כשירות	לתנועה	לפי	תקנה	5)א(	עד	)ג(�	

או	 מטעמה	 מי	 או	 המוסמכת	 מהרשות	 הרכב	 רישיון	 את	 הרכב	 בעל	 ביקש	 	לא	 )ב(
שבוחן	לא	אישר	כי	הרכב	תקין	לפי	תקנה	5	-	התליית	הרישיון	תימשך	עד	להחלטה	

אחרת	של	רשות	הרישוי�

	בדיקת	כשירות	לתנועה	תיעשה	על	ידי	בוחן� )א( 	�5
	בבדיקה	ייבדקו	כל	אלה:	תקינות	הצמיגים;	חופש	הגה;	בלמים;	אורות;	קיומן	של	 )ב(

לוחיות	זיהוי	מקוריות	ותקינות	כללית	של	הרכב�

	תוצאות	הבדיקה	יצוינו	על	גבי	הטופס	שבתוספת	ובתום	הבדיקה	יציין	הבוחן	אם	 )ג(
הרכב	תקין	וכשיר	לתנועה	או	אם	אינו	תקין�	

	אישר	הבוחן	כי	הרכב	תקין,	יחזיר	לבעל	הרכב	את	רישיון	הרכב,	ויראו	בהחזרת	 )ד(
הרישיון	את	ביטול	ההתליה	של	רישיון	הרכב�

שינוי	 בו	 בוצע	 שלא	 טרקטורון	 או	 אופנוע	 שהוא	 תחרותי	 כלי	 של	 רכב	 	רישיון	 )א( 	�6
כלשהו	או	שבוצעה	בו	הסבה	זמנית	לצורך	אירוע	מסוים	של	נהיגה	ספורטיבית	בלבד,	
וכן	רישיון	רכב	של	רכב	לספורט	עממי	יותלה	לצורך	אירוע	נהיגה	ספורטיבית	ולמשך	
אותו	אירוע	בלבד,	ובעל	הרכב	יפקיד	את	רישיון	הרכב	בידי	הרשות	המוסמכת	או	בידי	

מי	שהרשות	המוסמכת	הסמיכה	לכך�

	הופקד	רישיון	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	יחולו	הוראות	אלה: )ב(

המוסמכת	 ברשות	 הרכב	 רישיון	 בהפקדת	 יראו	 בלבד,	 אלה	 תקנות	 	לעניין	 )1(
להתליית	 כבקשה	 ספורטיבית	 נהיגה	 אירוע	 לפני	 מי	שהוסמך	מטעמה	 בידי	 או	

הרישיון	לצורך	אותו	אירוע	בלבד;

	לאחר	האירוע	יבקש	בעל	הרכב	את	ביטול	התליית	רישיון	הרכב; )2(

	הוחזר	רישיון	הרכב	אחרי	בדיקת	כשירות	לתנועה	כאמור	בתקנה	5,	ולפיה	 )3(
יראו	 ספורטיבית,	 נהיגה	 אירוע	 במהלך	 נפגע	 ולא	 תקין	 הרכב	 כי	 הבוחן	 אישר	

בהחזרת	רישיון	הרכב	כביטול	התליית	הרישיון;	

	לא	ביקש	בעל	הרכב	את	רישיון	הרכב	מהרשות	המוסמכת	או	מי	מטעמה	או	 )4(
שלא	אישר	בוחן	כי	הרכב	תקין	כאמור	בפסקה	)3(,	ולפי	תקנה	5,	יודיעו	הרשות	
המוסמכת	או	מי	מטעמה,	בהקדם	האפשרי,	על	המשך	ההתליה	לרשות	הרישוי,	

והתליית	הרישיון	תימשך	עד	להחלטה	אחרת	של	רשות	הרישוי�

תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� 	�7

סוגי	הכלים	
התחרותיים	אשר	

רישיון	הרכב	
שלהם	יבוטל

התליית	רישיון	
רכב	של	כלי	

תחרותי	שבוצעה	
בו	הסבה	זמנית

החזרת	רישיון	
רכב	של	כלי	

תחרותי	שהותלה

בדיקת	כשירות	
לתנועה

התליה	זמנית	של	
רישיון	רכב	של	

כלי	תחרותי	שלא	
בוצע	בו	שינוי	

ושל	רכב	ספורט	
עממי

תחילה
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כ"ג	בתמוז	התש"ע	)5	ביולי	2010(
כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-3825(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	
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צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	17)ב(	לחוק	הכניסה	לישראל,	התשי"ב-11952,	ואחרי	התייעצות	 	
עם	ועדת	הפנים	והגנת	הסביבה	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

בתוספת	לצו	הכניסה	לישראל	)פטור	מאשרה(,	התשל"ד-21974,	אחרי	"מונגוליה"	יבוא	 	�1
"מונטנגרו"�

כ"ג	בתמוז	התש"ע	)5	ביולי	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1084(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354� 	1
ק"ת	התשל"ד,	עמ'	976� 	2

צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	17)ב(	לחוק	הכניסה	לישראל,	התשי"ב-11952,	ואחרי	התייעצות	 	
עם	ועדת	הפנים	והגנת	הסביבה	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

יבוא	 "ספרד"	 אחרי	 התשל"ד-21974,	 מאשרה(,	 )פטור	 לישראל	 הכניסה	 לצו	 בתוספת	 	�1
"הרפובליקה	של	סרביה"�

כ"ג	בתמוז	התש"ע	)5	ביולי	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1084(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354� 	1
ק"ת	התשל"ד,	עמ'	976;	התש"ע,	עמ'	1426� 	2

אכרזת התקנים )תקן רשמי(, התש"ע-2010

עם	 התייעצות	 ולאחר	 התשי"ג-11953,	 התקנים,	 לחוק	 8)א(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
נציגי	היצרנים	והצרכנים,	אני	מכריז	כדלקמן:

ת"י	5840	-	שרפרפי	שלבים,	מאוגוסט	2009� 	�1

תקנים	 להפקדת	 מקומות	 בדבר	 בהודעה	 המפורטים	 במקומות	 הופקד	 האמור	 התקן	 	�2
רשמיים2�

תחילתה	של	אכרזה	זו	180	ימים	מיום	פרסומה� 	�3

י"ז	בתמוז	התש"ע	)29	ביוני	2010(
ר עז אלי 	 בן 	 ) פואד ( 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-95(

שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	
__________

ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשס"ח,	עמ'	430� 	1
י"פ	התשס"ט,	עמ'	5765� 	2

תיקון	התוספת

תיקון	התוספת

תקן	רשמי

הפקדה

תחילה
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הודעת המים )עדכון היטלי הפקה( )מס' 2(, התש"ע-2010

	- )להלן	 התשי"ט-11959	 המים,	 לחוק	 ו–116)ג(	 112א)ב(	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
החוק(,	אני	מודיע	בזה	לאמור:

היות	ושיעור	השינוי	של	הסל	הקובע	לפי	סעיף	112א	לחוק	הגיע	ל–6%�4)-(,	עודכנו	 	�1
היטלי	ההפקה	שבתוספת	השנייה	לחוק2	כמפורט	להלן:

	מיום	ב'	באדר	התש"ע	)16	בפברואר	2010(	- )1(

	בסעיף	4,	בלוח	1,	היטל	הבסיס	בכל	אזור	יהיה: )א(

האזור
היטל	בסיס

)בשקלים	חדשים	למטר	מעוקב(

052�0אזור	מנותק

264�0אזור	סובב	כנרת

528�0אזור	מערכת	המים	הארצית

	בסעיף	6,	בפסקאות	)1(	ו–)2(	שיעור	היטל	הפקה	למים	שפירים	עיליים	באזור	 )ב(
הגליל	העליון	יהיה:

34�27	אגורות	למטר	מעוקב; 	 	 	למטרת	חקלאות	 )1(

95�90	אגורות	למטר	מעוקב� 	למטרות	צריכה	ביתית	או	תעשייה	 )2(

	בסעיף	7	- )ג(

רישיון	 תנאי	 שלפי	 שפירים	 למים	 הפקה	 היטל	 שיעור	 	,)1( 	בפסקה	 )1(
ההפקה	נועדו	להשקיית	אדמות	הכבול	יהיה:

87�1	אגורות	למטר	מעוקב; למפיק	שעמד	בתנאי	הרישיון	

34�27	אגורות	למטר	מעוקב� למפיק	שלא	עמד	בתנאי	הרישיון	

להפקת	 היטל	ההפקה	 ו–)ב(,	שיעור	 )א(	 בפסקאות	משנה	 	,)6( 	בפסקה	 )2(
בצורת	יהיה:

	הפקה	למטרות	צריכה	ביתית	או	תעשייה	-	היטל	בשיעור	של	 )א(
427�1	שקלים	חדשים	למטר	מעוקב;

	הפקה	למטרת	חקלאות	-	היטל	בשיעור	של	190�0	שקלים	חדשים	 )ב(
למטר	מעוקב�

י"ז	בתמוז	התש"ע	)29	ביוני	2010(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-3042(

מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב 	 	
__________

ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ח,	עמ'	860� 	1
ק"ת	התש"ע,	עמ'	961� 	2

הודעת המים )עדכון תעריפי מים מקידוחי אלוני הבשן למילוי מאגרים 
ברמת הגולן( )מס' 2(, התש"ע-2010

ברמת	 תשתית	 שירותי	 למתן	 )תעריפים	 המים	 לכללי	 4)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הגולן(,	התשס"ז-12007	)להלן	-	הכללים(,	אני	מודיע	בזה	לאמור:

עדכון	היטלי	
הפקה

__________
ק"ת	התשס"ז,	עמ'	1107;	התש"ע,	עמ'	962� 	1
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הואיל	וממוצע	תעריפי	החשמל,	כעדכונם	מזמן	לזמן	על	ידי	הרשות	לשירותים	ציבוריים	 	�1
-	חשמל,	כמשמעותה	בחוק	משק	החשמל,	התשנ"ו-21996,	השתנה	ב–71%�11)-(	עודכנו	
התעריפים	לדמי	מים	לפי	סעיף	4)א()2(	לכללים,	כך	שנוסח	פסקת	משנה	)ב(	בסעיף	3)1(	

לכללים	הוא,	מיום	א'	באדר	התש"ע	)15	בפברואר	2010(,	כמפורט	להלן:

	משדה	קידוחי	אלוני	הבשן	למילוי	מאגרים	- “)ב(

0�453 	בדרום	רמת	הגולן	 )1(

"�0�771 	בצפון	רמת	הגולן	 )2(

י"ז	בתמוז	התש"ע	)29	ביוני	2010(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-3606(

מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208� 	2

הודעת סדר הדין )פיצויים בשל מעצר או מאסר( )הוצאות הגנה(, התש"ע-2010
מאסר(,	 או	 מעצר	 בשל	 )פיצויים	 הדין	 סדר	 לתקנות	 10)ג(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

התשמ"ב-11982	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

בשל	העלייה	במדד	המחירים	לצרכן,	נוסחו	של	סעיף	)ב(	בתוספת	לתקנות,	החל	ביום	 	�1
י"ז	בניסן	התש"ע	)1	באפריל	2010(,	הוא	כדלקמן*:

	בעד	שכר	טרחה	של	עורך	דין: ")ב(

הסכומים	המרביים	בשקלים	חדשים

השירות
בית	המשפט

השלום
בית	המשפט

המחוזי
בית	המשפט

העליון

הכנה,	 עבודת	 התיק,	 	לימוד	 �1
ישיבה	ראשונה	בבית	המשפט	וישיבת	

בית	משפט	שנועדה	להארכת	מעצר

2,2154,429

הישיבה	 אחרי	 נוספת	 	ישיבה	 �2
הראשונה

6641,3292,215

ערעור	 של	 משפט	 בבית	 	טיפול	 �3
משפט,	 בבית	 ראשונה	 ישיבה	 כולל	
אם	ראה	בית	המשפט	שהיה	בערעור	
פעולות	 שהצריך	 או	 מיוחד	 קושי	
על	 ערר	 הכנת	 וכן	 מיוחדות	 הכנה	
החלטה	שלא	לשחרר	בערבות	וישיבה	

בבית	המשפט

2,6574,429

	טיפול	בערעור	שבו	לא	קבע	בית	 �4
כולל	 	,)3( בפסקה	 כאמור	 המשפט	

ישיבה	ראשונה	בבית	המשפט

1,772"3,100

א'	באב	התש"ע	)12	ביולי	2010(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-1421(

מנהל	כללי	של	משרד	המשפטים 	 	
__________

	ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	1266א)1392(;	התשס"ט,	עמ'	833� 1

הסכומים	כוללים	תיקון	טעות	בתחשיב	שנעשה	ביתר	במועד	העדכון	הקודם� 	*

עדכון	התעריפים	
למים	משדה	
קידוחי	אלוני	
הבשן	למילוי	

מאגרים

הגדלת	סכומים




