
ה  )51(דף החלפה מס'   

        תוכן העניניםתוכן העניניםתוכן העניניםתוכן הענינים

        1961196119611961- - - - א. פקודת התעבורה, נוסח חדש, תשכ"אא. פקודת התעבורה, נוסח חדש, תשכ"אא. פקודת התעבורה, נוסח חדש, תשכ"אא. פקודת התעבורה, נוסח חדש, תשכ"א
        עמודעמודעמודעמוד                                                                    סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים                    

 a-zz          אינדקס לפי נושאים   
  1-3    1          מבוא  פרק ראשון:

  3-19    2- ב16  רישוי ורישום  פרק שני:
  3-4    2-9  רשיון רכב ורישום רכב סימן א':  
  4-9    10-13  רשיון נהיגה סימן ב':  
  9-11    ו14-א13  רשיון להפעלת מונית סימן ג':  
  11-18    יח14-ז14  : רישיון להפעלת מונית בקו שירות1סימן ג'  
  18    15-16  רשיון הוראה סימן ד':  
  19    ב16-א16  רשיון למתקן תחבורתי סימן ה':  

  19-20    17-22  פטור  פרק שלישי:
  21-24    25-ג27  שפיטה וסדרי דין  פרק רביעי:
  24-א24    28-34  מעצר וברירת קנס  :פרק חמישי
  24א-37    35 -1א61  פסילת רשיון ואיסור שימוש ברכב  פרק שישי:
  37-38    ב61-ו61  סדרי הסעה באוטובוס  :1פרק שישי

  38-ג46    62-ג69  עבירות ועונשין  פרק שביעי:
  ג46-גכ46    70-ה77  תקנות וחוקי עזר  פרק שמיני:

  דכ46-הכ46    79-84  שונות  פרק תשיעי: 

        עבירות הגורות  39-ו 38סעיפים   ספת ראשונה:תו
  וכ46      פסילת מינימום.  

        עבירות הגוררות  39-ו 38סעיפים   תוספת שניה:
  וכ46      פסילת מינימום.  

  וכ46-זכ46      א 12סעיף   תוספת שלישית:
  זכ46      47-ו 27סעיפים   תוספת רביעית: 
  חכ46      82סעיף   תוספת חמישית:

  טכ46-ל46       83 סעיף  תוספת שישית:
  ל46-לא46      ג57-א ו57סעיף   תוספת שביעית:
  לא46      א68סעיף   תוספת שמינית:
 לא46      1א71סעיף   תוספת תשיעית:
    לב46      א(ב)40סעיף   תוספת עשירית:

  הודעת תעבורה צורת מידות ואפיונים נוספים של - ג(ד))71סעיף   נספח א:
  ת בקו שירות), מפה ושלטים בתחנות אוטובוס ובתחנות מוניו  
  לה46- פ46      2012- התשע"ב  
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        1961196119611961- - - - ב. תקנות התעבורה תשכ"אב. תקנות התעבורה תשכ"אב. תקנות התעבורה תשכ"אב. תקנות התעבורה תשכ"א
  47-א58                           ניםציון תיקו-1961- תקנות התעבורה תשכ"א  

  חלק א': כללי
  עמוד  תקנות    

  59- ב68  1  פרשנות  פרק ראשון:
  69-72  2-ג15  הוראות כלליות  פרק שני: 

  בהחלק ב': הדרך והתנועה 
      סמכויות  פרק ראשון:

  72  16  סימן א': המפקח על התעבורה  
  73  17  סימן ב': רשות תימרור מרכזית  
  73-74  18-א19  סימן ג': רשות תימרור מקומית  
  סימן ד': קצין משטרה וקצין  
  74-75  20  משטרה צבאית פיקודי                

      התנהגות בדרך  פרק שני:
   75-78   21-32  סימן א': כללי  
  78-81  33-ז39  סימן ב': הכביש ונתיביו  
  81-82  ח39-יא39  : קלנועית1סימן ב'  
  82  יב39-טו39  נוע- : רכי2סימן ב'  
  83  זי39-טז39  : אופניים עם מנוע עזר3סימן ב'  
  83  יט39-כ39  קלנועית בטחון :4ב'סימן   
  83-84  40-45  סימן ג': סטיה, פניה ונסיעה אחורנית  
  84-86  46-48  סימן ד': פגישה ועקיפה  
  86-87  49-50  סימן ה': ריווח  
  87-89  51-54  סימן ו': מהירות   
  89-90  55-57  סימן ז': מפגש מסילת ברזל  
  90-92  58-63  סימן ח': איתות   
  92-93  64-68  סימן ט': זכות קדימה  
  94-98  69-78  סימן י': חניה, עמידה ועצירה  
  98-108  79-89  סימן י"א: הסעת נוסעים והובלת מטען  
  108-109  90-92  סימן י"ב: גרירה  
  109-110  93-95  רכב ביטחון י"ג:סימן   
  110-112  ז'95-א'95  : רכב תפעולי1סימן י"ג  
  112-114  96-107  סימן י"ד: אורות  

      הולכי רגל, אופנוע, אופניים ובעלי חיים   פרק שלישי:
  114-115  108-א117  סימן א': הולכי רגל  
  116-117  119-122  סימן ב': אופנוע או תלת אופן  
  117-118  123-136  אופן-תלתסימן ג': אופניים ו  
  119-120  137-142  סימן ד': בעלי חיים  
  120  א142  עגלה :1סימןד'  
  120-121  143  סימן ה': עגלת יד   

  121-122  144-א146  תאונות  פרק רביעי:
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ז  )51(דף החלפה מס'   

  123-127  147-169  הוראות שונות  פרק חמישי:
  128-129  א169- ט169  בדיקת שכרות  פרק שישי:

  חלק ג': נהגים
  129-130  170  פרשנות  פרק ראשון: 

      רישוי נהגים   פרק שני:
  130-132  171-א175  סימן א': בקשה לרשיון נהיגה  
  132-133  ב175-ה175  : תכנית הליווי1סימןא'  
  132-ב138  176-א190  סימן ב': רשיונות נהיגה והיתרים לסוגיהם  
  139-143  191-ג201  סימן ג': בדיקות רפואיות  
  145-147  202-210  סימן ד': בחינות  
  רשיונות לבירור, סימן ה': הזמנת בעלי   
  147-151  211-215  לקבלת הדרכה, לבחינה ולבדיקה                
  152-153  216-218  סימן ו': המרת רישיון נהיגה  
  153-154  219-א220  סימן ז': אגרות רשיון נהיגה  

    הוראה והדרכה בנהיגה  פרק שלישי: 
  154-155  221-223  סימן א': תלמיד נהיגה  
  156-158  224-244  היגהסימן ב': בתי ספר לנ  
  159-167  245-א250  סימן ג': מורים מוסמכים  
  סימן ד': מנהלים מקצועיים של בתי ספר  
  167-168  251-א252  לנהיגה               
  168  253-254  סימן ה': הוראות כלליות   
  169  255-262  סימן ו': הדרכה  
  169  263-265  סימן ז': ערר  

  חלק ד': כלי רכב
  וראות כלליותה  פרק ראשון:

  170-172  266  סימן א': פרשנות  
  172  268-ד270  סימן ב': כללי  

    רישום רכב מנועי  פרק שני:
  173-189  271-282  סימן א': רשיון רכב   
  דלק, רעש, זיהום אויר  :1סימן א  
  189-190  ד'282-א282  והפרעות קשר לרכב                 
  190-195  283-א290  סימן ב': שינויים ברישום רכב  
  195-196  291-299  סימן ג': רשיון סחר  
  196-197  300-א305  סימן ד': סימני זיהוי לרכב  

  מבנה הרכב  פרק שלישי: 
  197-ב198  306-312  סימן א': מצב הרכב והפיקוח על תקינותו  
  199-206  313-315  סימן ב': מידות רכב ומשקלו  
  206-209  316-א318  סימן ג': מנוע, מערכות הדלק והפליטה  
  מערכת הילוכים, מערכת ההיגוי סימן ד':  
  209-212  319-323  הגלגלים והקפיצים              
  212-ג216  324-ב333  סימן ה': בלמים   
  ג216-222  334-א351  סימן ו': מערכת האורות   
  222-223  352-356  סימן ז': המרכב  
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  223-234  357-ה364  סימן ח': מיתקנים נוספים ואביזרים  
  234-236  365-ב370  : ציוד מיוחדסימן ט'  
  סימן י': מיתקנים וציוד ברכב מחובר  
  236-237  371-379  וברכב מורכב                

  237-238  380-383  סימן י"א: שינויים במבנה רכב   
  238-א238  א383- י383  סימן י"ב: סימון רכב למטרות בטיחות  

  חלק ה': אוטובוסים
  239  384  פרשנות  פרק ראשון: 

  239-241  385-398  רישוי שירותי אוטובוסים  שני: פרק
  241-244  399-415  חובות בעל רשיון   פרק שלישי: 

  244-250  416-446  חובות הנהג ועובדי השירות  פרק רביעי:
  250-252  447-460  התנהגות הנוסע וחובותיו  פרק חמישי: 
  הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען  פרק שישי: 

  252-253  461-466  באוטובוס  
  הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים  פרק שביעי:

  253-256  467-484  וציודם  
  
  

  חלק ו': מוניות
  כללי  פרק ראשון: 

  256-257  485  סימן א': הגדרות  
  257  486-489ליות                               לסימן ב': הוראות כ  

    רישוי שירותי מוניות  פרק שני:  
  257-258  490-493  ון הסעהסימן א': רשי  
  258-262  494-496  סימן ב': רשיון לקו שירות  
  262  497  סימן ג': היתר להעברת רשיון  

  262-264  498-א507  חובות בעל רשיון ונהג מונית   פרק שלישי: 
  264  508  התנהגות הנוסע וחובותיו  פרק רביעי:

  265-267  509-515  מונים  פרק חמישי:
  267  516-517  גוריון- נמל התעופה בן הסדרים לגבי  פרק שישי: 

  267-268  518-526  מתן רשיון להפעלת מונית  פרק שביעי: 
  269-270   528-533  מתן רשיון להפעלת מונית  פרק שמיני:

        
  חלקים ז', ח', ט', י', י"א, י"ב, ותוספות

  270-ב272  544-551  שיטת הניקוד בעבירות תעבורה  חלק ז': 
  273-274  553-558  לאחר פסילההמצאת רשיונות   חלק ח': 
  274-277  562-577  לאומית  - תנועה בין  חלק ט':
  277-278  578-ד578  תנועה מהאזור  :1חלק ט'

  278-283  579-ד587  סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים  חלק י': 
  283-284  ה587-ו587  רשות פיקוח  חלק י"א:
  284-א284  588-590  הוראות שונות  חלק י"ב:

  285  1  2011-בורה (אגרות), התשע"אהודעת התע
  285-286    חלק א' –אגרות   -תוספת ראשונה
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ט  )51(דף החלפה מס'   

  287    חלק ב' –אגרות   
  288-294    חלק ג' –אגרות   
  א294    חלק ד' –אגרות   
  א294    חלק ה' –אגרות   

  295  (תוספת שישית) 2001-הודעת שירותי הובלה (אגרות),  התשע"א
  296-300    מחלק ג') 2נספח א' (פרט   
  305-322  פח ב' (רכב שנרשם לראשונה לפני היום הקובע)נס  

  א322-כג322      -תוספת שניה
  כד322-כה322    לוחיות זיהוי  -תוספת שלישית
  כו322    סימני היכר למוניות  -תוספת רביעית

  כז322-לא322    גרירת רכב ושחרורו  -תוספת חמישית
  לב322-לו22    שיטת הניקוד   -תוספת שישית

  לז322    ד לארגזי עזרה ראשונה ציו   -תוספת שביעית
  לח322    ד364תקנה    - תוספת שמינית

  לט322      תוספת תשיעית:
  מ322    (ג)301-(ג) ו300תקנות   תוספת עשירית:

  מא322-מו322    תוספת אחת עשרה: בקשה לקבלת רישיון לקו שירות במוניות
  מו322    (ד')(ד))216תוספת שתים עשרה: (תקנה 

  מז322- גנ322    טפסים לענין רכב שנגרם לו נזק בטיחותיתוספת שלוש עשרה: 
  נד322    עזר לפי התקן הרשמיאופניים עם מנוע סימון   

  הודעת תעבורה צורת מידות ואפיונים נוספים של   ))ד(ג71סעיף 
  ,ס ובתחנות מוניות בקו שירותושלטים בתחנות אוטובומפה   
  A-B    2012- ב"התשע  

  הודעה בדבר קביעת תמרורים ולוח תמרורים   נספח י:
      

  ג. נספחים

  עמודים) 4( אינדקס לפי נושאים    
  323-360    שחזור תאונות דרכים  :1נספח 

  361-370    צו בדבר עבירות קנס  נספח א':
  370  הוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס  

  371-386    עיפקודת ביטוח רכב מנו  נספח ב': 
  387-392  תקנות בדבר תעודות ביטוח וחובותיהם של מבטחים  

  393-398    רשויות רישוי   נספח ג': 
  399-400    תקנות בדבר טיפול במצלמות ובסרטים  נספח ד':

    תקנות סדרי הדין בערעור של שלילת רשיון נהיגה   נספח ה': 
  401-402    55לפי סעיף   

  403-404  ובערעורים  57שות לפי סעיף תקנות סדרי הדין בבק  נספח ו': 
  405    צו בדבר הקצבת אגרות   נספח ז': 

  406    מינוי מפקחים על התעבורה   נספח ח': 
  407-411    מינוי רשויות תימרור  נספח ט': 
    מז322ראה עמ'   נספח י': 

  417    הודעה בדבר סל אשפה ברכב  נספח י"א:
  פות ולהצלת נפש)פטור לגבי רכב בטחון (לכיבוי שרי  נספח י"ב: 
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  א 55מינוי חברי ועדת ערר רפואית לענין סעיף   
  417-418    לפקודת התעבורה  

  
  (בוטל)  נספח י"ג:

  418    פטור מבדיקת רכב בשנה הראשונה  נספח י"ד: 
  אישור סוגי חגורות בטיחות   נספח ט"ו: 

  419    הודעה בדבר חובת התקנת חגורות בטיחות  
  420-421    יםתעריף הסעה באוטובוס  נספח ט"ז:
  421  פיקוח הסעה באוטובוסים-אכרזה על שירות בר  נספח י"ז: 
  הפיקוח על מצרכים ושירותי (רכישת מונים -צו  נספח י"ח:

  1984 -למוניות, התקנתם ושירותי אחזקתם) התשמ"ד  
    אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מונים למוניות   
  1984 -התקנה, הרכבה ושירותי אחזקה), התשמ"ד  
  הודעה בדבר אישור מונה למוניות ואישור על בעל מלאכה  
  422-427  מוסמך, מוכר מוסמך ונותן שירות מוסמך אישור מונה למוניות   

  428    הודעה בדבר אישור משולשי אזהרה   נספח י"ט: 
  428-429    שכר הסעה במוניות   נספח כ': 

  429-430    מינוי ועדת מוניות   נספח כ"א: 
  430-431    בדבר מוסכי שירות הודעה  נספח כ"ב:
  432    הודעה על קטעי דרך לענין מטען חורג גבוה  נספח כ"ג: 
    433    פטור מאגרת רכב לשעת חירום  נספח כ"ד: 
  (בוטל)  נספח כ"ה: 
  435  פטור רכב מסחרי מחובת רישום ורישוי מאגרה  נספח כ"ו: 
  436    הודעה בדבר אישור שמשות בטיחות לרכב  נספח כ"ז:
  437    הודעה בדבר תקינות מערכת הבלמים  : נספח כ"ח

  437-438  היתר להדביק או לצבוע דברי פרסומת על אוטובוסים  נספח כ"ט:
  438    מינוי ועדת הסמכה לגרירת רכב וחילוצו  נספח ל': 

  439  מינוי ועדת הסמכה לפיקוח על שירותי הובלה ושירותי גרורים  נספח ל"א: 
  439-440    וח על מוסכיםמינוי ועדת תלונות לפיק  נספח ל"ב:
  440-441    הודע בדבר אישור התקני חיבור סובב  נספח ל"ג: 
  441-443    הודעה על מינוי מועצת ההובלה במשאיות  נספח ל"ד:

  444    הודעה בדבר מינוי רופא מוסמך  נספח ל"ה: 
  444-445    פטור מרישום ורישוי לסולם הידראולי  נספח ל"ו: 
  445-447  הודעה בדבר סימני היכר לרכב להוראת נהיגה   נספח ל"ז:

  צו יבוא חופשי, הודעה בדבר יצרנים מאושרים של  נספח ל"ח: 
  448    חלקי חילוף לרכב  

  449  צו יבוא חופשי, הודעה בדבר דגמים מאושרים של רכב  נספח ל"ט:
  449    הודעה בדבר פטור מחובה להתקנת דלתות  נספח מ':

  450-451    ערעור בפני בית המשפט המחוזי  נספח מ"א:
  451-452  סולם מתנייע - פטור מכונה ניידת מרישום ורשיון  נספח מ"ב:
  452  פטור מחובת רשיון נהיגה לנהיגת סולם מתנייע  נספח מ"ג:
  453  פטור מחובת רשיון נהיגה לנהיגת סולם הידראולי  נספח מ"ד:
  מטעם הודעה בדבר הסמכה לתת הדרכה בנהיגה  נספח מ"ה:

  453    רשות הרישוי  
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  הודעה בדבר הסמכה לתת השתלמות בנהיגה מטעם   
  454    רשות הרישוי  

  455  פטור אוטובוס ציבורי ורכב לאיסוף אשפה לגבי גלגל חילוף  נספח מ"ו:
  פטור מחובת רישום ורישוי וחובת רשיון נהיגה לאופניים   נספח מ"ז:

  455    עם מיתקן עזר  
  456    סמכה להסמכת קציני בטיחותמינוי ועדת ה  נספח מ"ח: 
  456-457    מינוי מועצה מייעצת לשמאי רכב  נספח מ"ט:

  457-458  רכב-מינוי בוחנים מורשים למניעת זיהומי אויר מכלי  נספח נ': 
  459  מינוי מועצה מייעצת ליבוא ולמתן שירותים לרכב  נספח נ"א:
  460  היתר להתקנת שלט מואר של המשמר האזרחי   נספח נ"ב:

  460    הסמכת אגודה  פח נ"ג:נס
  461    הודעה בדבר שילוט במוסך  נספח נ"ד:
  462  היטל בשל רכב לפי חוק הסדרים במשק המדינה   נספח נ"ה:
  463    מינוי ועדה מייעצת, הובלת דלק  נספח נ"ו: 
  463    פטור לרישום ורישוי של גרורים למגורים  נספח נ"ז:

  464  יה ברכבהטלת אגרה בעד החזקת מקלט טלויז  נספח נ"ח:
  465    הטלת אגרה בעד החזקת מקלט רדיו ברכב  נספח נ"ט:

  466  מינוי ועדה מייעצת, הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב  נספח ס':
  466    צבע היכר למונית  נספח ס"א: 
  467    היתר להסעת ילדים באוטובוס  נספח ס"ב: 
  467-468    הגשת בקשות לרשיונות להפעלת מוניות  נספח ס"ג:

  469-470    סדרי הגרלה למתן רשיון להפעלת מונית  ספח ס"ד:נ
  471-473  1997-סדרי הגרלה למתן רשיון להפעלת מונית, תשנ"ח  נספח ס"ד א':

  473    הודעה על אצילת סמכויות   נספח ס"ה:
  473-474    הגדלת מכסת הרשיונות למוניות  נספח ס"ו:
  474    הגדלת מכסת הרשיונות להפעלת מונית   נספח ס"ז:

  475-479    תקנות בדבר איסור שימוש ברכב  נספח ס"ח:
  ב479    הודעה על אישור מכשיר לבדיקת אויר נשוף  נספח ס"ט:

  ב479    אצילת סמכויות כרשות (מוניות)  נספח ע':
  צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מירבי להדרכה     נספח ע"א:

  ג479-ד479  2003-בנהיגה נכונה והשתלמות בנהיגה), התשס"ד  
  צו התעבורה (פטור קורקינט חשמלי מהוראות הפקודה),   נספח ע"ב:

  ד479    2004-התשס"ד  
  ד479    הודעה בדבר מינוי ועדות ערר  נספח ע"ג:
  ה479  1966-הסמכה לפי חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו  נספח ע"ד:
  הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה בחוף הים,   נספח ע"ה:

  ו479-ז479    1977-התשנ"ז  
  הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה (לפי חוק כביש אגרה),  נספח ע"ו:

  ח479    1955-התשנ"ה  
  ח479-יג479    רשימת קווי שירות למוניות ומספר רשיונות  נספח ע"ז:

  יד479    ה לתקנות587מינוי פקחים לפי תקנה   נספח ע"ח:
  יד 479    הרשאה ליתן אישור  נספח ע"ט:

  טו479    רפטור מאפוד זוה  נספח פ':
  טו479-טז479    שמירת דיסקט טכוגרף  נספח פא':

User
New Stamp



יב  )51(דף החלפה מס' 

  יז479    הרכב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  נספח פב':
  יח479  הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים  נספח פג':
    יח479    היתר להפעלת תצוגה הנראית לנהג  נספח פד':

  ד. דברי חקיקה נוספים

  480-484    1967-ים (ייצור רכב והרכבתו), תשכ"זצו הפיקוח על מצרכים ושירות  .1
  אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות במוצרי .2

  484  1965-תעבורה), תשכ"ה
  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה  .3

  485-493  1983-והסחר בהם), תשמ"ג
  צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) .4

  494-495  1989-עבורה מיובאים והסחר בהם), תשמ"ט(מחיר מוצרי ת
  496  אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מפעלים) .5
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי .6

  496-522  1970- רכב), תש"ל
  צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) .7

  523  (מחיר מרבי לבדיקת רכב)
  רכים ושירותים (הסעת סיור, השכרהאכרזת הפיקוח על מצ .8

  524  1981-והסעה מיוחדת), תשמ"א
  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת .9

  525-535  1985- והשכרת רכב), תשמ"ה
  535-540  1968-אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (רכבל), תשכ"ח .10
   בוטל .11
    בוטל .12
  542  1957-תשי"חק), צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הובלת דל .13
 543-548  1961-חוק למניעת מפגעים, תשכ"א .14
 549-551  1963-תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב), תשכ"ג .15
   תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב), (תקן של .16

  552  1963-מבחן הרטרידג'), תשכ"ד
  553  )מינוי בוחנים מורשים למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב .17
 554-558  1992-תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג .18
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים של .19

  559  1980-מצרכים ושירותים בתחבורה), תשמ"א
  560  1982-אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות הובלה), תשמ"ב .20
   בוטל .21
 566  היתר להעלאת מחירים לשירותי גרירה .22
 מינוי ועדת הסמכה לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים .23

  567  1978-(שירותיהובלה ושירותי גרורים), תשל"ט    
  אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי גרירה .24

  567  1974-וחילוץ), תשל"ה
  אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת משרד להשכרת .25

  568  1974-גרורים), תשל"ד
 מצרכים ושירותים (הסעה באוטובוסים ובמוניות),צו הפיקוח על  .26
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  568-570  1974-תשל"ד
  , תקנות בדבר הרשות להמצאת1955-חוק השיפוט הצבאי תשט"ו .27

  570-571  רשיון נהיגה לאחר פסילה
 574-587  1975-חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה .28
 588-595  תקנות בדבר סדר דין מקוצר לתשלום תכוף .29
 596-597  פיצוי נפגעי תאונות דרכיםתקנות הקרן ל .30
 598  תקנות בדבר מבחנים לחישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון .31
 צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), .32

  599-600  2000-התש"ס
  601  מינוי מינהלה לקרן פיצוי נפגעי תאונות דרכים .33
 601-603  יים)תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עית .34
 603-611  תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) .35
 612-613  צו בדבר הגבלת העברתו של רכב .36
 613  אצילת סמכויות לפי צו בדבר הגבלת העברתו של הרכב .37
 אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות למבחן .38

  613-614  1977- נהיגה), תשל"ז
    שירות למבחןאכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים ( .39

  614-615  1977-נהיגה), תשל"ז   
  צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) .40

  (מחיר מירבי לשיעור נהיגה ולהעמדת רכב למבחן נהיגה),
  615-616  1987- תשמ"ז

  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים .41
  616-621  1978-לרכב), תשל"ט

  רותי עבודה חיוניים בתחבורהחירום (שי-תקנות שעת .42
  621-624  1979- הציבורית), תשל"ט

  624  היתר כללי להסעות מיוחדות באוטובוסים פרטיים בשעת חירום .43
 625-629  1980-צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), תש"ם .44
 תקנות פיצויים למניעת תאונות דרכים (קרן למימון פעולות  .45

  629-631  1980-למניעת תאונות), תשמ"א
  632  1981-אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאות רכב), תשמ"א .46
 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב  .47

  632-644  1982-פרטי), תשמ"ב
  כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל .48

  644-650  גוריון)-התעופה בן
  651-654  ו בשדות התעופה)כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחיינת .49
   כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל .50

  654-661  גוריון)-התעופה בן
  כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות ממסוף .51

  661-663  המעבר היבשתי ברפיח)
  663-668  1983-חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, תשמ"ג .52
-יבוריים (קביעת שלטים), תשמ"דתקנות הגבלת העישון במקומות צ .53

1984  673-669 
 673-688  1984-חוק שמירת הנקיון, תשמ"ד .54
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 688-690  1987- תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), תשמ"ז .55
 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) .56

  690  1988- (אגרות לרשיונות בחינות ומסמכים בתחבורה), תשמ"ט
     א690-ד690  1994-ים נכים, תשנ"דחוק הסעה בטיחותית לילד .57
 צו הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות  .58

  ד690  2008-התשס"ח  
 ד690-ה690  תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים .59
 ו690-692  1993-חוק חניה לנכים, תשנ"ד .60
 693-696  1994-חוק כביש ארצי לישראל, תשנ"ה .61
 696-703  1995-חוק כביש אגרה, תשנ"ה .62
 703-א704  2003-יש אגרה (כביש ארצי לישראל), תשס"דתקנות כב .63
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים),  .64

 ב704- י704  1999- התשנ"ט
 יא704-706  1995-חוק כביש אגרה (מנהרות הכרמל), תשנ"ה .65
 707-א712  1966-חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו .66
 713-719  1980-תקנות הדרכים (שילוט), תש"מ .67
 720-א724  2009-ות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון), התש"עתקנ .68
 ד724-ב724  1961-צו הפעלת רכב מנועי בנזין, תשכ"א .69
 ה24-ו724  2003-צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר דל גופרית), התשס"ג .70
 725  1962-צו הפעלת רכב (סדרי נטילת רשיון), תשכ"ב .71
 725  2002-ס"בצו הפעלת רכב (הפעלת רכב בגמ"פ), תש .72
 726-737  1966-חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשכ"ו .73
 738  חוק סדר הדין הפלילי (מסירת הודעה בעבירות תעבורה) .74

 
-חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו .75

2006  738-742 
 743-745  1997-חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, תשנ"ז .76
 745  2002-בחוף הים (הכשרת מפקחים), תשס"גתקנות איסור נהיגה  .77
 745-746  צו איסור נהיגה בחוף הים (נגישות לנכים) .78
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוצרי תעבורה משומשים משטחי .79

 746  1999-האחריות הפלסטינית), התש"ס
 747-ב754  1977-חוק שירותי הובלה, תשנ"ז .80
  755-778  2001-תקנות שירותי הובלה, תשס"א .81
  א778-780  2000-חוק נתיבים מהירים, תש"ס .82
תקנות נתיבים מהירים לרכב ציבורי (נתיבי אגרה) (הוראת שעה),  .83

 780-א780  2004-התשס"ד
   חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים, .84

   ב780-ב784  1998-(מניעת גניבות), תשנ"ח  
 םתקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשי .85

 785-ג786  2007-(מניעת גניבות) (ניהול יומן ורישום בו), התשס"ז         
 787  2000-צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (דווח על תחנת דלק), תש"ס .86
 787-789  2001-תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב בדרך), תשס"א .87
 790-808  1957-חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח .88
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 809-828  2005- היגה הספורטיבית, התשס"וחוק הנ .89
          829-832  2007-תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאגדות), התשס"ז  .90
  א832-ב832  2009-תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח), התש"ע  .91
  תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מירוץ קבוע),   .92

  ב832- ח832  2010-התש"ע  
  חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות),  .93

  833-834  2008-התשס"ח  
  תקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית),  .94

  835-848  2010-התשע"א  
  תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית),   .95

  849-854  2010-התשע"א  
הוראת -תעבורה על רכבת מקומיתחוק התעבורה (החלת פקודת ה  .96

  855-856  2009- שעה, התש"ע
  תקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואטובוסים),  .97

 857-864  2012- התשע"ג  
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