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הודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים( )תיקון(, התשע"ד-2014

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

בסעיף 1 בהודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים(, התשע"א-22010 )להלן - ההודעה    1
העיקרית( -

אחרי "בהודעה זו" יבוא:  )1(

""יעד" - שם של אתר או מקום שניתן לכתוב בתמרור לצורך הכוונה;

"יעד ביניים" - מספרה של דרך שבאמצעותה ניתן להגיע ליעד;";

במקום ההגדרה "סמל" יבוא:  )2(

""סמל" - סימן המייצג יעד;"   

בסעיף 2 להודעה העיקרית, אחרי "צורתם" יבוא "צבעם"    2
במקום סעיף 3 להודעה העיקרית יבוא:   3

"דרישות ותנאים 
לתמרור

התמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה כמפורט    3
בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 32247 ותמרור סימון על פני 
הדרך יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 41423, 
מזמן  כתוקפם  כולם   ,77962 ת"י  או   61871 ת"י   ,51790 ת"י 
לזמן לפי חוק התקנים, התשי"ג-81953; התקנים האמורים 
והבטיחות  התחבורה  במשרד  הציבור  לעיון  מצויים 

בדרכים ובמכון התקנים הישראלי "

4   בתוספת להודעה העיקרית -
בחלק 1, אחרי תמרור מס' 151פ יבוא:   )1(

בדרך שלפניך  ";רוח צד        152"

בחלק  2 -   )2(

בתמרורים מס' 201, 202 ו–208 עד 210 - )א( 

בטור 3, המילים "הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על   )1(
התנועות המותרות על פי התמרור" - יימחקו; 

בטור 4, בסופו יבוא:  )2(

התנועות  על  הרמזור  הוראות  יחולו  רמזור  מעל  התמרור  "הוצב 
המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על 

הנתיב שמתחתיו "; 

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

החלפת סעיף 3

תיקון התוספת

  
 
 
 

 

 1024-דהודעת התעבורה)קביעת לוח תמרורים()תיקון(, התשע"

 2612-( לתקנות התעבורה, התשכ"א2)21בתוקף סמכותי לפי תקנה 
1

 ,  אני קובע לאמור:

 
0212-התשע"א בהודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים(, 1בסעיף   .1 1תיקון סעיף 

2
 

 -ההודעה העיקרית( -)להלן

 אחרי "בהודעה זו" יבוא: (1)  

 ;שם של אתר או מקום שניתן לכתוב בתמרור לצורך הכוונה -"""יעד

 ;";מספרה של דרך שבאמצעותה ניתן להגיע ליעד -"יעד ביניים"

 יבוא: "סמל"במקום ההגדרה  (0)

 סימן המייצג יעד;".  -""סמל"

 .אחרי "צורתם" יבוא "צבעם" ,להודעה העיקרית 2בסעיף  .0 0תיקון סעיף 

 -יבוא להודעה העיקרית 3יף סעבמקום   .3 3סעיף  החלפת
 

"דרישות ותנאים 

 לתמרור

מפורט בלוח כהתמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה  .3
ותמרור סימון על פני הדרך יהיה  22473התמרורים ובהתאם לת"י 

או  38736ת"י , 37915, ת"י 34234ובהתאם לת"י  יםכמפורט בלוח התמרור
; 39538 -, התשי"גלפי חוק התקנים מן לזמןזכולם כתוקפם מ,  79627 ת"י 

התקנים האמורים מצויים לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות 
 בדרכים ובמכון התקנים הישראלי."

 - בתוספת להודעה העיקרית  .4 תיקון התוספת

  :פ יבוא151 מס' , אחרי תמרור1בחלק  (1)  

   
     ך. "רוח צד        בדרך שלפני       150    "

 -0בחלק  (0)  

                                                           
 .1111;התשמ"ט, עמ' 1405ק"ת התשכ"א , עמ'  1
 .1398; התשע"ב, עמ' 1266( ועמ' 606)עמ'  324ק"ת התשע"א, עמ'  2
 .5047י"פ התשנ"ח, עמ'  3
 .0467י"פ התשע"ג, עמ'  4
 .0467י"פ התשע"ג, עמ'  5
 .0467י"פ התשע"ג, עמ'  6
 .0467י"פ התשע"ג, עמ'  7
 .32ס"ח התשי"ג, עמ'  8

__________
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשמ"ט, עמ' 1111   1

ק"ת התשע"א, עמ' 304 )עמ' 626( ועמ' 1066; התשע"ב, עמ' 1398   2
י"פ התשנ"ח, עמ' 5247   3
י"פ התשע"ג, עמ' 2467   4
י"פ התשע"ג, עמ' 2467   5
י"פ התשע"ג, עמ' 2467   6
י"פ התשע"ג, עמ' 2467   7

ס"ח התשי"ג, עמ' 30   8
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בתמרורים מס' 203, 206 ו–207 - )ב( 

בטור 3, המילים "הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על   )1(
התנועה המותרת על פי התמרור" - יימחקו; 

בטור 4, בסופו יבוא:  )2(

התנועה  על  הרמזור  הוראות  יחולו  רמזור  מעל  התמרור  "הוצב 
על  רק  יחול  הכביש,  מעל  התמרור  הוצב  התמרור;  פי  על  המותרת 

הנתיב שמתחתיו "; 

בתמרורים מס' 211 ו–212 - )ג( 

בטור 3, המילים "הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על   )1(
התנועה המותרת על פי התמרור" - יימחקו; 

בטור 4, בסופו יבוא:  )2(

התנועה  על  הרמזור  הוראות  יחולו  רמזור  מעל  התמרור  "הוצב 
על  רק  יחול  הכביש,  מעל  התמרור  הוצב  התמרור;  פי  על  המותרת 

הנתיב שמתחתיו ";

אחרי תמרור מס' 229 יבוא: )ד( 

כביש או נתיב אגרה:   230"

הנסיעה בכביש 
או בנתיב מותרת 

למשלם אגרה על פי 
החוק התקף במקום 

הנסיעה בכביש 
או בנתיב פטורה 

מתשלום אגרה 
לאוטובוס, לרכב 

המסיע את מספר 
הנוסעים לרבות 

הנהג, לפחות, 
כמצוין בתמרור, 

לרכב הנוסע לחניון 
חנה וסע הצמוד 
לנתיב או לכביש 

או לרכב המוריד או 
מעלה נוסעים שאינו 

ממשיך בנסיעה 
בכביש  או בנתיב, 

אם צוין בתמרור  

עד לתמרור 231 

הוצב מעל 
הכביש יחול 

רק על הנתיב 
שמתחתיו 

  
 
 
 

 

    
עד לתמרור 

031 . 
הוצב מעל 

הכביש יחול 
רק על הנתיב 

 ו.שמתחתי

 
כביש או נתיב 

 אגרה:
הנסיעה בכביש או 

בנתיב מותרת 
למשלם אגרה על 

פי החוק התקף 
 במקום.

הנסיעה בכביש או 
בנתיב פטורה 

אגרה מתשלום 
לאוטובוס,לרכב 

המסיע את מספר 
הנוסעים לרבות 

 , לפחות,הנהג
, כמצוין בתמרור

לרכב הנוסע 
 חניון חנה וסעל

הצמוד לנתיב או 
לרכב לכביש או 

או מעלה  המוריד
שאינו נוסעים 

ממשיך בנסיעה 
בכביש  או בנתיב, 

 צוין בתמרור.  אם
 
 

 
 
130 
 
 

 "       

   
 

                              

קצה כביש נתיב  
 אגרה."

233 
 
 
 

 
 

  
 -4בחלק  (3)  

 יבוא: 421 מס' תמרורבמקום  (א)   
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קצה כביש נתיב     231
אגרה "

בחלק 4 -   )3(

במקום תמרור מס' 401 יבוא:  )א( 

כביש סגור - 401"
בשני הכיוונים - 

בפני כל רכב  

הוצב התמרור 
מעל הרמזור - 

הנסיעה ישר 
אסורה 

בכביש שבו 
הוצב התמרור "

401פ

בתמרורים מס' 428 ו–429, בטור 3, בסופו יבוא "הוצב התמרור מעל הרמזור,  )ב( 
אסורה הפנייה לרבות פניית פרסה";

בחלק 5 -   )4(

בתמרור מס' 501 -  )א( 

בטור 1, במקום התמונה יבוא:   )1(

"                        "

  
 
 
 

 

    
עד לתמרור 

031 . 
הוצב מעל 

הכביש יחול 
רק על הנתיב 

 ו.שמתחתי

 
כביש או נתיב 

 אגרה:
הנסיעה בכביש או 

בנתיב מותרת 
למשלם אגרה על 

פי החוק התקף 
 במקום.

הנסיעה בכביש או 
בנתיב פטורה 

אגרה מתשלום 
לאוטובוס,לרכב 

המסיע את מספר 
הנוסעים לרבות 

 , לפחות,הנהג
, כמצוין בתמרור

לרכב הנוסע 
 חניון חנה וסעל

הצמוד לנתיב או 
לרכב לכביש או 

או מעלה  המוריד
שאינו נוסעים 

ממשיך בנסיעה 
בכביש  או בנתיב, 

 צוין בתמרור.  אם
 
 

 
 
130 
 
 

 "       

   
 

                              

קצה כביש נתיב  
 אגרה."

233 
 
 
 

 
 

  
 -4בחלק  (3)  

 יבוא: 421 מס' תמרורבמקום  (א)   

  
 
 
 

 

    
בכביש שבו 

הוצב 
 ".התמרור

 
בשני -כביש סגור

בפני כל -ווניםיכה
 רכב. 

הוצב התמרור 
 -מעל הרמזור
הנסיעה ישר 

 אסורה.

402 
 

" 

 

 
 

 
 פ402
 
 
 

 

 
 

, בסופו יבוא " הוצב 3, בטור 409-ו 408 מס' בתמרורים (ב)   
 התמרור מעל הרמזור, אסורה הפניה לרבות פניית פרסה".

 -5בחלק  (4)  

 -521 מס' בתמרור (א)   

 במקום התמונה יבוא: , 1בטור  (1)   

  " " 

יחול רק על  ,, בסופו יבוא "הוצב התמרור מעל הכביש4בטור  (0)   

 ;הנתיב שמתחתיו."

 -520 מס' בתמרור (ב)   

 , במקום התמונה יבוא:1בטור  (1)   

"  " 

 ;, אחרי "קצה" יבוא "הכביש או"3בטור  (0)   

 -525 מס' בתמרור (ג)   

  
 
 
 

 

    
בכביש שבו 

הוצב 
 ".התמרור

 
בשני -כביש סגור

בפני כל -ווניםיכה
 רכב. 

הוצב התמרור 
 -מעל הרמזור
הנסיעה ישר 

 אסורה.

402 
 

" 

 

 
 

 
 פ402
 
 
 

 

 
 

, בסופו יבוא " הוצב 3, בטור 409-ו 408 מס' בתמרורים (ב)   
 התמרור מעל הרמזור, אסורה הפניה לרבות פניית פרסה".

 -5בחלק  (4)  

 -521 מס' בתמרור (א)   

 במקום התמונה יבוא: , 1בטור  (1)   

  " " 

יחול רק על  ,, בסופו יבוא "הוצב התמרור מעל הכביש4בטור  (0)   

 ;הנתיב שמתחתיו."

 -520 מס' בתמרור (ב)   

 , במקום התמונה יבוא:1בטור  (1)   

"  " 

 ;, אחרי "קצה" יבוא "הכביש או"3בטור  (0)   

 -525 מס' בתמרור (ג)   

  
 
 
 

 

    
בכביש שבו 

הוצב 
 ".התמרור

 
בשני -כביש סגור

בפני כל -ווניםיכה
 רכב. 

הוצב התמרור 
 -מעל הרמזור
הנסיעה ישר 

 אסורה.

402 
 

" 

 

 
 

 
 פ402
 
 
 

 

 
 

, בסופו יבוא " הוצב 3, בטור 409-ו 408 מס' בתמרורים (ב)   
 התמרור מעל הרמזור, אסורה הפניה לרבות פניית פרסה".

 -5בחלק  (4)  

 -521 מס' בתמרור (א)   

 במקום התמונה יבוא: , 1בטור  (1)   

  " " 

יחול רק על  ,, בסופו יבוא "הוצב התמרור מעל הכביש4בטור  (0)   

 ;הנתיב שמתחתיו."

 -520 מס' בתמרור (ב)   

 , במקום התמונה יבוא:1בטור  (1)   

"  " 

 ;, אחרי "קצה" יבוא "הכביש או"3בטור  (0)   

 -525 מס' בתמרור (ג)   
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בטור 4, בסופו יבוא "הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב   )2(
שמתחתיו "; 

בתמרור מס' 502 -  )ב( 

בטור 1, במקום התמונה יבוא:  )1(

 "                        "

בטור 3, אחרי "קצה" יבוא "הכביש או";   )2(

בתמרור מס' 505 -  )ג( 

בטור 1, במקום התמונה יבוא:  )1(

"                         "

התמרור  גב  על  ציבוריים:  אוטובוסים  "תחנת  יבוא  במקומו   ,3 בטור   )2(
יירשם האמור בו באותה המתכונת בשפה אחרת";  

בתמרור מס' 506, במקום התמונה יבוא: )ד( 

"                       "   

בחלק 6 -    )5(

בתמרורים מס' 602, 603, 604 ו–614, בטור 3, אחרי "ליעדים" יבוא "או ליעדי  )א( 
ביניים";  

בתמרורים מס' 610, 615 ו–616, אחרי "יעדים" יבוא "או יעדי ביניים"; )ב( 

אחרי תמרור מס' 635 יבוא:  )ג( 

כביש חד–סטרי 636"
לרכב מנועי:

לאופניים מותרת 
הנסיעה גם בכיוון 

הנגדי 

עד לצומת 
הקרוב או עד 

לתמרור 145 או 
עד לתמרור 618

  
 
 
 

 

    
בכביש שבו 

הוצב 
 ".התמרור

 
בשני -כביש סגור

בפני כל -ווניםיכה
 רכב. 

הוצב התמרור 
 -מעל הרמזור
הנסיעה ישר 

 אסורה.

402 
 

" 

 

 
 

 
 פ402
 
 
 

 

 
 

, בסופו יבוא " הוצב 3, בטור 409-ו 408 מס' בתמרורים (ב)   
 התמרור מעל הרמזור, אסורה הפניה לרבות פניית פרסה".

 -5בחלק  (4)  

 -521 מס' בתמרור (א)   

 במקום התמונה יבוא: , 1בטור  (1)   

  " " 

יחול רק על  ,, בסופו יבוא "הוצב התמרור מעל הכביש4בטור  (0)   

 ;הנתיב שמתחתיו."

 -520 מס' בתמרור (ב)   

 , במקום התמונה יבוא:1בטור  (1)   

"  " 

 ;, אחרי "קצה" יבוא "הכביש או"3בטור  (0)   

 -525 מס' בתמרור (ג)   

  
 
 
 

 

 במקום התמונה יבוא:, 1בטור  (1)   

"" 

" תחנת אוטובוסים ציבוריים:על גב  מקומו יבואב ,3 בטור (0)   

  רשם האמור בו באותה המתכונת בשפה אחרת".יהתמרור י

 , במקום התמונה יבוא:526 מס' בתמרור (ד)   

 " " 

  - 6בחלק  (5)  

עדים" , אחרי "לי3בטור  614 -ו 624, 623, 620 מס' ( בתמרוריםא)   

  ;יבוא "או ליעדי ביניים"

אחרי "יעדים" יבוא "או יעדי  616-ו 615, 612 מס' ( בתמרוריםב)   

 ביניים";

 יבוא: 635 מס' אחרי תמרור( ג)   

עד לצומת    
הקרוב או עד 

 145לתמרור 
או עד 

 618לתמרור 
 

כביש חד סטרי 
 לרכב מנועי:

לאופניים מותרת 
הנסיעה גם בכיוון 

 הנגדי.

636  " 

 
                                        

מפרץ לעצירה  במפרץ"
 במצב חירום. 

637 

 

 
 -8בחלק  (6)  

 -3, בטור 820 מס' בתמרור (א)   

 ;יבוא "כביש או" בתחילתו (1)

יבוא "הנסיעה בכביש או  במקום "אל תיסע בנתיב זה" (0)

  בנתיב אסורה";

  
 
 
 

 

 במקום התמונה יבוא:, 1בטור  (1)   

"" 

" תחנת אוטובוסים ציבוריים:על גב  מקומו יבואב ,3 בטור (0)   

  רשם האמור בו באותה המתכונת בשפה אחרת".יהתמרור י

 , במקום התמונה יבוא:526 מס' בתמרור (ד)   

 " " 

  - 6בחלק  (5)  

עדים" , אחרי "לי3בטור  614 -ו 624, 623, 620 מס' ( בתמרוריםא)   

  ;יבוא "או ליעדי ביניים"

אחרי "יעדים" יבוא "או יעדי  616-ו 615, 612 מס' ( בתמרוריםב)   

 ביניים";

 יבוא: 635 מס' אחרי תמרור( ג)   

עד לצומת    
הקרוב או עד 

 145לתמרור 
או עד 

 618לתמרור 
 

כביש חד סטרי 
 לרכב מנועי:

לאופניים מותרת 
הנסיעה גם בכיוון 

 הנגדי.

636  " 

 
                                        

מפרץ לעצירה  במפרץ"
 במצב חירום. 

637 

 

 
 -8בחלק  (6)  

 -3, בטור 820 מס' בתמרור (א)   

 ;יבוא "כביש או" בתחילתו (1)

יבוא "הנסיעה בכביש או  במקום "אל תיסע בנתיב זה" (0)

  בנתיב אסורה";

  
 
 
 

 

 במקום התמונה יבוא:, 1בטור  (1)   

"" 

" תחנת אוטובוסים ציבוריים:על גב  מקומו יבואב ,3 בטור (0)   

  רשם האמור בו באותה המתכונת בשפה אחרת".יהתמרור י

 , במקום התמונה יבוא:526 מס' בתמרור (ד)   

 " " 

  - 6בחלק  (5)  

עדים" , אחרי "לי3בטור  614 -ו 624, 623, 620 מס' ( בתמרוריםא)   

  ;יבוא "או ליעדי ביניים"

אחרי "יעדים" יבוא "או יעדי  616-ו 615, 612 מס' ( בתמרוריםב)   

 ביניים";

 יבוא: 635 מס' אחרי תמרור( ג)   

עד לצומת    
הקרוב או עד 

 145לתמרור 
או עד 

 618לתמרור 
 

כביש חד סטרי 
 לרכב מנועי:

לאופניים מותרת 
הנסיעה גם בכיוון 

 הנגדי.

636  " 

 
                                        

מפרץ לעצירה  במפרץ"
 במצב חירום. 

637 

 

 
 -8בחלק  (6)  

 -3, בטור 820 מס' בתמרור (א)   

 ;יבוא "כביש או" בתחילתו (1)

יבוא "הנסיעה בכביש או  במקום "אל תיסע בנתיב זה" (0)

  בנתיב אסורה";
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מפרץ לעצירה 637
במצב חירום  

במפרץ"

בחלק 8 -   )6(

בתמרור מס' 802, בטור 3 - )א( 

בתחילתו יבוא "כביש או";  )1(

במקום "אל תיסע בנתיב זה" יבוא "הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה";   )2(

בתמרור מס' 817, בטור 3 - )ב( 

אחרי "מותרת" יבוא "בתשלום";  )1(

במקום "או 626" יבוא "בצמוד ומתחת לתמרורים 626";   )2(

בחלק 9 -   )7(

בתמרור מס' 919, בטור 3 - )א( 

בתחילתו יבוא "כביש או";  )1(

בנתיב  או  בכביש  "הנסיעה  יבוא  זה"  בנתיב  תיסע  "אל  במקום   )2(
אסורה"; 

בתמרור מס' 923, בטור 1, במקום התמונה יבוא: )ב( 

"                                      "

בתמרור מס' 933, בטור 1, אחרי התמונה יבוא: )ג( 

"                          "

בתמרור מס' 934, בטור 1, אחרי התמונה יבוא: )ד( 

"                          "

אחרי תמרור מס' 934 יבוא: )ה( 

מפרץ לעצירה 935"
במצב חירום 

באתר עבודה  

במפרץ"

  
 
 
 

 

 במקום התמונה יבוא:, 1בטור  (1)   

"" 

" תחנת אוטובוסים ציבוריים:על גב  מקומו יבואב ,3 בטור (0)   

  רשם האמור בו באותה המתכונת בשפה אחרת".יהתמרור י

 , במקום התמונה יבוא:526 מס' בתמרור (ד)   

 " " 

  - 6בחלק  (5)  

עדים" , אחרי "לי3בטור  614 -ו 624, 623, 620 מס' ( בתמרוריםא)   

  ;יבוא "או ליעדי ביניים"

אחרי "יעדים" יבוא "או יעדי  616-ו 615, 612 מס' ( בתמרוריםב)   

 ביניים";

 יבוא: 635 מס' אחרי תמרור( ג)   

עד לצומת    
הקרוב או עד 

 145לתמרור 
או עד 

 618לתמרור 
 

כביש חד סטרי 
 לרכב מנועי:

לאופניים מותרת 
הנסיעה גם בכיוון 

 הנגדי.

636  " 

 
                                        

מפרץ לעצירה  במפרץ"
 במצב חירום. 

637 

 

 
 -8בחלק  (6)  

 -3, בטור 820 מס' בתמרור (א)   

 ;יבוא "כביש או" בתחילתו (1)

יבוא "הנסיעה בכביש או  במקום "אל תיסע בנתיב זה" (0)

  בנתיב אסורה";

  
 
 
 

 

 -3בטור  ,817 מס' בתמרור (ב)   

 ;אחרי "מותרת" יבוא "בתשלום" (1)

  `"606" יבוא "בצמוד ומתחת לתמרורים 606במקום "או (0)

 -9בחלק  (7)  

 -3, בטור 919 מס' בתמרור (א)   

 ;יבוא "כביש או" תחילתוב (1)

במקום המילים "אל תיסע בנתיב זה" יבוא "הנסיעה בכביש או  (0)

 בנתיב אסורה"; 

 ום התמונה יבוא:מקב, 1בטור  ,903 מס' בתמרור (ב)   

" " 

 , אחרי התמונה יבוא:1, בטור 933 מס' בתמרור (ג)   

"    " 

 , אחרי התמונה יבוא:1, בטור 934 מס' בתמרור (ד)   

"   " 

 יבוא: 934 מס' אחרי תמרור (ה)   

מפרץ לעצירה  במפרץ"   
במצב חירום 

 באתר עבודה. 

935 

" 

 
 -12בחלק  (8)  

 , אחרי "כביש" יבוא "או נתיב";3, בטור 5-בסמל מס' ס (א)   

 -66-בסמל מס' ס (ב)   

 , יבוא :1בטור  (1)   

"" 

 ;, יבוא "אזור מנוחה"3בטור  (0)   

  
 
 
 

 

 -3בטור  ,817 מס' בתמרור (ב)   

 ;אחרי "מותרת" יבוא "בתשלום" (1)

  `"606" יבוא "בצמוד ומתחת לתמרורים 606במקום "או (0)

 -9בחלק  (7)  

 -3, בטור 919 מס' בתמרור (א)   

 ;יבוא "כביש או" תחילתוב (1)

במקום המילים "אל תיסע בנתיב זה" יבוא "הנסיעה בכביש או  (0)

 בנתיב אסורה"; 

 ום התמונה יבוא:מקב, 1בטור  ,903 מס' בתמרור (ב)   

" " 

 , אחרי התמונה יבוא:1, בטור 933 מס' בתמרור (ג)   

"    " 

 , אחרי התמונה יבוא:1, בטור 934 מס' בתמרור (ד)   

"   " 

 יבוא: 934 מס' אחרי תמרור (ה)   

מפרץ לעצירה  במפרץ"   
במצב חירום 

 באתר עבודה. 

935 

" 

 
 -12בחלק  (8)  

 , אחרי "כביש" יבוא "או נתיב";3, בטור 5-בסמל מס' ס (א)   

 -66-בסמל מס' ס (ב)   

 , יבוא :1בטור  (1)   

"" 

 ;, יבוא "אזור מנוחה"3בטור  (0)   

  
 
 
 

 

 -3בטור  ,817 מס' בתמרור (ב)   

 ;אחרי "מותרת" יבוא "בתשלום" (1)

  `"606" יבוא "בצמוד ומתחת לתמרורים 606במקום "או (0)

 -9בחלק  (7)  

 -3, בטור 919 מס' בתמרור (א)   

 ;יבוא "כביש או" תחילתוב (1)

במקום המילים "אל תיסע בנתיב זה" יבוא "הנסיעה בכביש או  (0)

 בנתיב אסורה"; 

 ום התמונה יבוא:מקב, 1בטור  ,903 מס' בתמרור (ב)   

" " 

 , אחרי התמונה יבוא:1, בטור 933 מס' בתמרור (ג)   

"    " 

 , אחרי התמונה יבוא:1, בטור 934 מס' בתמרור (ד)   

"   " 

 יבוא: 934 מס' אחרי תמרור (ה)   

מפרץ לעצירה  במפרץ"   
במצב חירום 

 באתר עבודה. 

935 

" 

 
 -12בחלק  (8)  

 , אחרי "כביש" יבוא "או נתיב";3, בטור 5-בסמל מס' ס (א)   

 -66-בסמל מס' ס (ב)   

 , יבוא :1בטור  (1)   

"" 

 ;, יבוא "אזור מנוחה"3בטור  (0)   

  
 
 
 

 

 -3בטור  ,817 מס' בתמרור (ב)   

 ;אחרי "מותרת" יבוא "בתשלום" (1)

  `"606" יבוא "בצמוד ומתחת לתמרורים 606במקום "או (0)

 -9בחלק  (7)  

 -3, בטור 919 מס' בתמרור (א)   

 ;יבוא "כביש או" תחילתוב (1)

במקום המילים "אל תיסע בנתיב זה" יבוא "הנסיעה בכביש או  (0)

 בנתיב אסורה"; 

 ום התמונה יבוא:מקב, 1בטור  ,903 מס' בתמרור (ב)   

" " 

 , אחרי התמונה יבוא:1, בטור 933 מס' בתמרור (ג)   

"    " 

 , אחרי התמונה יבוא:1, בטור 934 מס' בתמרור (ד)   

"   " 

 יבוא: 934 מס' אחרי תמרור (ה)   

מפרץ לעצירה  במפרץ"   
במצב חירום 

 באתר עבודה. 

935 

" 

 
 -12בחלק  (8)  

 , אחרי "כביש" יבוא "או נתיב";3, בטור 5-בסמל מס' ס (א)   

 -66-בסמל מס' ס (ב)   

 , יבוא :1בטור  (1)   

"" 

 ;, יבוא "אזור מנוחה"3בטור  (0)   
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בחלק 10 -   )8(

בסמל מס' ס-5, בטור 3, אחרי "כביש" יבוא "או נתיב"; )א( 

בסמל מס' ס-66 -  )ב( 

בטור 1 יבוא:  )1(

"                    

"

בטור 3 יבוא: "אזור מנוחה";   )2(

בסמל מס' ס-67 - )ג( 

בטור 1 יבוא:  )1(

"                    

"

בטור 3 יבוא: "מקום להעלאה ולהורדת נוסעים";   )2(

בסמל מס' ס-68 -   )ד( 

בטור 1 יבוא:  )1(

"                  

 "

בטור 3 יבוא: "עמדת תשלום";  )2(

בסמל מס' ס-80, בטור 3, במקום "אתר תיירותי מיוחד" יבוא "אתר תיירות"; )ה( 

בסמל מס' ס-93 -  )ו( 

בטור 1 יבוא:  )1(

"                   

"

בטור 3 יבוא "יקב";   )2(

בסמל מס' ס-114, בטור 1, במקום התמונה יבוא: )ז( 

"                    

"

  
 
 
 

 

 -3בטור  ,817 מס' בתמרור (ב)   

 ;אחרי "מותרת" יבוא "בתשלום" (1)

  `"606" יבוא "בצמוד ומתחת לתמרורים 606במקום "או (0)

 -9בחלק  (7)  

 -3, בטור 919 מס' בתמרור (א)   

 ;יבוא "כביש או" תחילתוב (1)

במקום המילים "אל תיסע בנתיב זה" יבוא "הנסיעה בכביש או  (0)

 בנתיב אסורה"; 

 ום התמונה יבוא:מקב, 1בטור  ,903 מס' בתמרור (ב)   

" " 

 , אחרי התמונה יבוא:1, בטור 933 מס' בתמרור (ג)   

"    " 

 , אחרי התמונה יבוא:1, בטור 934 מס' בתמרור (ד)   

"   " 

 יבוא: 934 מס' אחרי תמרור (ה)   

מפרץ לעצירה  במפרץ"   
במצב חירום 

 באתר עבודה. 

935 

" 

 
 -12בחלק  (8)  

 , אחרי "כביש" יבוא "או נתיב";3, בטור 5-בסמל מס' ס (א)   

 -66-בסמל מס' ס (ב)   

 , יבוא :1בטור  (1)   

"" 

 ;, יבוא "אזור מנוחה"3בטור  (0)   

  
 
 
 

 

 -67-בסמל מס' ס (ג)   

 , יבוא:1בטור  (1)   
 

"" 
  

 ;"מקום להעלאה ולהורדת נוסעים" :, יבוא3בטור  (0)   

  -68-בסמל מס' ס (ד)   

 , יבוא:1 בטור (1)   
 

"" 

 ;, יבוא: "עמדת תשלום"3בטור  (0)   

, במקום "אתר תיירותי מיוחד" 3, בטור 82-בסמל מס' ס (ה)   
 ;יבוא "אתר תיירות"

 -93-בסמל מס' ס (ו)   

 , יבוא:1בטור  (1)   
 

"" 

 ;, יבוא "יקב"3בטור  (0)   

 , במקום התמונה יבוא:1בטור  ,114-בסמל מס' ס (ז)   
 

"" 

 -102-בסמל מס' ס (ח)   

 , יבוא:1בטור ( 1)   
 

"" 

 ., יבוא "אתר גלישה"3בטור (0)   

  
 
 
 

 

 -67-בסמל מס' ס (ג)   

 , יבוא:1בטור  (1)   
 

"" 
  

 ;"מקום להעלאה ולהורדת נוסעים" :, יבוא3בטור  (0)   

  -68-בסמל מס' ס (ד)   

 , יבוא:1 בטור (1)   
 

"" 

 ;, יבוא: "עמדת תשלום"3בטור  (0)   

, במקום "אתר תיירותי מיוחד" 3, בטור 82-בסמל מס' ס (ה)   
 ;יבוא "אתר תיירות"

 -93-בסמל מס' ס (ו)   

 , יבוא:1בטור  (1)   
 

"" 

 ;, יבוא "יקב"3בטור  (0)   

 , במקום התמונה יבוא:1בטור  ,114-בסמל מס' ס (ז)   
 

"" 

 -102-בסמל מס' ס (ח)   

 , יבוא:1בטור ( 1)   
 

"" 

 ., יבוא "אתר גלישה"3בטור (0)   

  
 
 
 

 

 -67-בסמל מס' ס (ג)   

 , יבוא:1בטור  (1)   
 

"" 
  

 ;"מקום להעלאה ולהורדת נוסעים" :, יבוא3בטור  (0)   

  -68-בסמל מס' ס (ד)   

 , יבוא:1 בטור (1)   
 

"" 

 ;, יבוא: "עמדת תשלום"3בטור  (0)   

, במקום "אתר תיירותי מיוחד" 3, בטור 82-בסמל מס' ס (ה)   
 ;יבוא "אתר תיירות"

 -93-בסמל מס' ס (ו)   

 , יבוא:1בטור  (1)   
 

"" 

 ;, יבוא "יקב"3בטור  (0)   

 , במקום התמונה יבוא:1בטור  ,114-בסמל מס' ס (ז)   
 

"" 

 -102-בסמל מס' ס (ח)   

 , יבוא:1בטור ( 1)   
 

"" 

 ., יבוא "אתר גלישה"3בטור (0)   

  
 
 
 

 

 -67-בסמל מס' ס (ג)   

 , יבוא:1בטור  (1)   
 

"" 
  

 ;"מקום להעלאה ולהורדת נוסעים" :, יבוא3בטור  (0)   

  -68-בסמל מס' ס (ד)   

 , יבוא:1 בטור (1)   
 

"" 

 ;, יבוא: "עמדת תשלום"3בטור  (0)   

, במקום "אתר תיירותי מיוחד" 3, בטור 82-בסמל מס' ס (ה)   
 ;יבוא "אתר תיירות"

 -93-בסמל מס' ס (ו)   

 , יבוא:1בטור  (1)   
 

"" 

 ;, יבוא "יקב"3בטור  (0)   

 , במקום התמונה יבוא:1בטור  ,114-בסמל מס' ס (ז)   
 

"" 

 -102-בסמל מס' ס (ח)   

 , יבוא:1בטור ( 1)   
 

"" 

 ., יבוא "אתר גלישה"3בטור (0)   
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בסמל מס' ס-120 -  )ח( 

בטור 1 יבוא:  )1(

"                    

"

בטור 3, יבוא "אתר גלישה"   )2(

)תיקון(,  תמרורים(  לוח  )קביעת  התעבורה  הודעת  של  תחילתה  שמיום  בתקופה    5
התשע"ד-92014 עד יום ד' באב התשע"ד )31 ביולי 2014(, יראו כאילו בסעיף 3 נאמר:

"דרישות ותנאים 
לתמרור 

כמפורט  יהיה  הדרך,  פני  על  סימון  תמרור  למעט  התמרור,    3
פני  על  סימון  ותמרור   2247 לת"י  ובהתאם  התמרורים  בלוח 
 ,10935 לת"י  ובהתאם  התמרורים  בלוח  כמפורט  יהיה  הדרך 
ת"י 1423, ת"י 1790, ת"י 1871 או ת"י 7972 כולם כתוקפם מזמן 
האמורים  התקנים  התשי"ג-1953;  התקנים,  חוק  לפי  לזמן 
מצויים לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים 

ובמכון התקנים הישראלי "

כ"ה בשבט התשע"ד )26 בינואר 2014(
)חמ 3-766-ת1(

ן ח ר  י א מ  
המפקח הארצי על התעבורה  

תיקון טעויות דפוס

בתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )חקירת דליקות(, התשע"ד-2014, שפורסמו 
בקובץ התקנות 7349, התשע"ד, עמ' 752 -

)1( בסעיף 7, תקנת המשנה המסומנת ")2(" תסומן ")ב(";

)2( בעמ' 753, כותרת השוליים "עדכון סכום הערובה" - צריכה להימחק 

)חמ 3-4617(

__________
ק"ת התשע"ד, עמ' 968   9
י"פ התשנ"ט, עמ' 4730   10

  
 
 
 

 

 -67-בסמל מס' ס (ג)   

 , יבוא:1בטור  (1)   
 

"" 
  

 ;"מקום להעלאה ולהורדת נוסעים" :, יבוא3בטור  (0)   

  -68-בסמל מס' ס (ד)   

 , יבוא:1 בטור (1)   
 

"" 

 ;, יבוא: "עמדת תשלום"3בטור  (0)   

, במקום "אתר תיירותי מיוחד" 3, בטור 82-בסמל מס' ס (ה)   
 ;יבוא "אתר תיירות"

 -93-בסמל מס' ס (ו)   

 , יבוא:1בטור  (1)   
 

"" 

 ;, יבוא "יקב"3בטור  (0)   

 , במקום התמונה יבוא:1בטור  ,114-בסמל מס' ס (ז)   
 

"" 

 -102-בסמל מס' ס (ח)   

 , יבוא:1בטור ( 1)   
 

"" 

 ., יבוא "אתר גלישה"3בטור (0)   

הוראת שעה




