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הודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים( )תיקון(, התש"ף-2020

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

בהודעת התעבורה )קביעת תמרורים(, התשע"א-22010 )להלן - הודעת התעבורה(,    .1
בסעיף 1, לפני ההגדרה "יעד" יבוא:

בשביל  לנסיעה  מורשה  התעבורה  תקנות  שלפי  רכב  כלי  כל  לרבות   - ""אופניים" 
אופניים כמשמעותו בתקנה 122א)ב( לתקנות האמורות, ובכלל זה אופניים עם 

מנוע עזר וגלגינוע;".

בהודעת התעבורה, בתוספת -  .2
בחלק 1, בתמרור מס' 137, במקום האמור בטור 3, יבוא:   )1(

 1 בסעיף  כהגדרתם    - "אופניים"  זה,  לעניין  מקום;  בקרבת  אופניים  "תנועת 
להודעה זו";

בחלק 2 -   )2(

בתמרור מס' 216, בטור 3, במקום "לאופניים" יבוא "לאופניים - כהגדרתם  )א( 
בסעיף 1 להודעה זו,";

כהגדרתם  ," יבוא  אופניים"  "לתנועת  אחרי   ,3 בטור   ,224 מס'  בתמרור   )ב( 
בסעיף 1 להודעה זו";

בתמרור מס' 225, בטור 3, בסופו יבוא ", כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו"; )ג( 

בתמרור מס' 227, בטור 3, במקום האמור בו יבוא:  )ד( 

"שביל לתנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו";

בתמרור מס' 228, בטור 3, במקום האמור בו יבוא:  )ה( 

 - "אופניים"  זה,  לעניין  אופניים,  ולתנועת  רגל  להולכי  משותף  "שביל 
כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו";

בתמרור מס' 229, בטור 3, במקום האמור בו יבוא:  )ו( 

בלבד,  אופניים  לתנועת  נפרד  ושביל  בלבד,  רגל  להולכי  נפרד  שביל 
בהתאמה; לעניין זה, "אופניים" - כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו"; 

בחלק 4 -   )3(

בתמרור מס' 412, בטור 3, במקום האמור בו יבוא:  )א( 

"אסורה הכניסה לאופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו";

בתמרור מס' 414, בטור 3, במקום האמור בו יבוא:  )ב( 

או  חיים,  לבעלי  לטרקטור,  עבודה,  לרכב  רגל,  להולכי  הכניסה  "אסורה 
לאופניים; הוראות התמרור יחולו על המשתמשים כמצוין בו ומספרם לא 
יעלה על שלושה;  לעניין זה, "אופניים" - כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו";

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

ק"ת התשע"ח, עמ' 784; התשע"ט, עמ' 8272.  2

תיקון סעיף 1 

תיקון התוספת 
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אחרי תמרור מס' 439 יבוא:  )ג( 

4 כוחו יפה3 פירושו2 מספרו1 צורת התמרור וצבעו

אזור שבו אסורה הכניסה 440" 
מזהם,  שהוא  לרכב 
אוויר  בחוק  כהגדרתו 
נקי, התשס"ח-32008, לפי 
שחל  המקומי  העזר  חוק 
בתחום הרשות המקומית 

שבה מוצב התמרור

עד לתמרור 441;

אסורה 441 שבו  האזור  קצה 
שהוא  לרכב  הכניסה 

מזהם";

בחלק 5 -   )4(

בתמרור מס' 501 -  )א( 

בטור 1, במקום האמור בו יבוא:   )1(

"  

    

בטור 3, במקום האמור בו יבוא:   )2(

"כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית: 

הנסיעה בכביש או בנתיב, או בשול מותרת ל–

סומנה צלמית רכבת מקומית )ס-43( - לרכבת מקומית;

סומנה צלמית אוטובוס )ס-44( בצבע צהוב - לאוטובוס הנוסע בקו 
שירות;

סומנה צלמית אוטובוס )ס-44( בצבע לבן - לכל אוטובוס;

ס"ח התשס"ח, עמ' 752.  3

"

;"
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סומנה צלמית מונית )ס-45( - לכל מונית;

סומנה צלמית אופנוע )ס-48( - לאופנוע;

מסחרי  רכב  למעט   - לרכב   -  "+" הסימון  בצירוף  ספרה  סומנה 
כמה  לפחות  המסיע   - טון   3.5 על  עולה  המותר  הכולל  שמשקלו 

נוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור;

צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על 
פי המצוין בו. 

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

בתמרור מס' 502, במקום האמור בטור 1 יבוא:  )ב( 

בתמרור מס' 513, בטור 3, במקום "ואין אבן שפה" יבוא "ואבן השפה אינה  )ג( 
מסומנת או אין אבן שפה";

בחלק 6, בתמרור מס' 636, בטור 3, אחרי "לאופניים" יבוא ", כהגדרתם בסעיף 1   )5(
להודעה זו,";

בחלק 7 -   )6(

 - "אופניים"  זה,  "לעניין  יבוא  בסופו   ,3 בטור   ,707 עד   706 מס'  בתמרור  )א( 
כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו";

בתמרור מס' 720, במקום האמור בטור 4 יבוא:  )ב( 

"תנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו";

בתמרור מס' 721, במקום האמור בטור 4 יבוא:  )ג( 

"תנועת אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו";

אחרי תמרור 726 יבוא:  )ד( 

4 מיועד ל3 פירושו2 מספרו1 צורת התמרור וצבעו

אור אדום: עצור!727  "

הוריה  תמרור  הוצב 
מעל  חצים  או  חץ  בצורת 
בו  האמור  יחול  הרמזור, 
המסומנות  התנועות  על 

בתמרור;

עצור   - עצירה  קו  סומן 
לפני קו העצירה;

נוהג באופניים 
כהגדרתם בסעיף 1 

להודעה זו; 

"

;"
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4 מיועד ל3 פירושו2 מספרו1 צורת התמרור וצבעו

עצור   - חציה  מעבר  סומן 
לפני מעבר החציה;

או  עצירה  קו  סומן  לא 
עצור   - חציה  מעבר 

בסמוך לרמזור הקרוב;

קו  את  לעבור  אסור 
מעבר  את  או  העצירה 
החציה או להיכנס לצומת 
כל עוד האור האדום דולק

אור ירוק: התקדם;728

ימינה,  ישר,  לנסוע  מותר 
שמאלה או פרסה, אלא אם 
המורכב  הוריה  תמרור  כן 

מעל הרמזור מורה אחרת

נוהג באופניים 
כהגדרתם בסעיף 1 

להודעה זו;

כאמור 729 עצור  צהוב:  אור 
בתמרור 727;

לעצור  יכול  אינך  אם 
או  בבטחה  הצומת  לפני 
את  השלם  אליו,  שנכנסת 
מיד  ופנהו  הצומת  מעבר 

כאמור בתמרור 728

נוהג באופניים 
כהגדרתם בסעיף 1 

להודעה זו";

בחלק 8 -   )7(

בתמרור מס' 804, במקום האמור בטור 3 יבוא: )א( 

סע  זו;  להודעה   1 בסעיף  כהגדרתם  לאופניים,  המיועד  נתיב  או  "שביל 
בכיוון החץ בלבד";

במקום תמרור מס' 812 יבוא:  )ב( 
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3 פירושו2 מספרו1 צורת הסימון וצבעו

כהגדרתם 812 לאופניים,  חציה  מעבר 
בסעיף 1 להודעה זו";

בחלק 10 -   )8(

בסמל מס' ס-22, במקום האמור בטור 3 יבוא:  )א( 

"צומת קמץ ימינה";

בסמל מס' ס-23, במקום האמור בטור 3 יבוא:  )ב( 

"צומת קמץ שמאלה";

בסמל מס' ס-25, במקום האמור בטור 3 יבוא:  )ג( 

"צומת קמץ ימינה ואחר כך שמאלה";

בסמל מס' ס-26, במקום האמור בטור 3 יבוא:  )ד( 

"צומת קמץ שמאלה ואחר כך ימינה";

בסמל מס' ס-49, במקום האמור בטור 3 יבוא:  )ה( 

"אופניים, כהגדרתם בסעיף 1 להודעה זו".

תחילתה של הודעה זו 30 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה(, ואולם תוקפו    .3
של תמרור 812 כנוסחו ערב יום התחילה יהיה לשנה מיום התחילה, אם לא הוחלף 

בתמרור 812 שבהודעה זו.

19 ביולי 2020( כ"ז בתמוז התש"ף ) 
)חמ 3-766-ת1(

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

תחילה 

"
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תיקון טעות

בכללי משק החשמל )תעריפי חשמל( )תיקון מס' 15(, התש"ף-2020, שפורסמו בקובץ 
אחרי  בו,  המובא  התעריפים  לוח  בכותרת   ,1 בסעיף   ,1822 עמ'  התש"ף,   ,8662 התקנות 

"למיתקנים" צריך להיות "בהספק".

)חמ 3-3178-ת3(
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