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 נקודות     ₪קנס חדש  העבירה
 

 הערות

 הימני מהנתיב שלא לצומת כניסה
 עבודה רכב או מסחרי ברכב ביותר

 טון 01 מעל

למעט מקרים בהם מוצב  4 011
 תמרור המתיר.

 עצירה במקומות מפריעים. 4 011 תנועה עיכוב/  לתנועה הפרעה

 אפשרות אין כאשר לצומת כניסה
 בנסיעה להמשיך

עצירת הרכב בתחום הצומת  6 011
 מכל סיבה שהיא.

 בדרך לרכב קדימה זכות מתן אי
 סלולה

 ביציאה מדרך עפר 1 הזמנה לדין

בשיפוע הדרך כאשר השול  4 001 .המיוצב לשול ירידה ואי תנועה עיכוב
סלול יש לרדת ולאפשר 

 עקיפה

בדרך קמ"ש  01מהירות מעל 
 טון 00מעל  מסחרי לרכב עירונית

מהירות מקסימלית מותרת  1 001
גם אם מוצב תמרור  קמ"ש 01

 המתיר יותר.

 בדרך ש"קמ 01עד  00 מעל מהירות
 טון 00 מעל מסחרי לרכב עירונית

 מקסימלית מותרתמהירות  8 001
גם אם מוצב תמרור  קמ"ש 01

 המתיר יותר.

 קמ"ש 41עד  00מהירות מעל 
 00לרכב מסחרי מעל  בדרך עירונית

 טון.

קמ"ש מעל  40מעל  מהירות 01 00011
המותר הזמנה לדין 0 ופסילת 

 רישיון נהיגה

קמ"ש מעל המותר  00מהירות עד 
לרכב  בכל דרך שאינה עירונית

 טון. 00רי מעל חמס

הירות מקסימלית מותרת מ 1 001
 כולל בדרך מהירה קמ"ש 81

 מעל ש"קמ  41עד  06מ מהירות
 עירונית שאינה דרך בכל המותר

 .טון 00 מעל מסחרי לרכב

הירות מקסימלית מותרת מ 8 010
 כולל בדרך מהירה..קמ"ש 81

 מעל ש"קמ  01עד  40מ מהירות
 עירונית שאינה דרך בכל המותר

 .טון 00 מעל מסחרי לרכב

קמ"ש מעל  00מהירות מעל  01 0110
 המותר 0הזמנה לדין.

 פסילת רישיון נהיגה.ו

  המקרה. אתיפרט דו"ח ב 6 011 ותנהיגה בחוסר זהיר

רישום פרטים מלאים 0כיול  8 001  בכולן. עבירות טכוגרף
 טכוגרף

שעות ביום 0  00לא יותר מ  8 הזמנה לדין .068תקנה  עבירות שעות נהיגה
חצי  נהיגה שעות 4 כל אחרי

 שעה הפסקה

 קשירת מטען ואבטחתו. 8 011 היטב מחוזק אינוש מטעןהובלת 

 המטען כנדרש.יש לכסות את  6 011 רכב מעלה אבק 0נשפך חומר מהרכב

אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל 
 כשהמחסום נע.

ור יש כאשר מוצב תמרור עצ 01 הזמנה לדין
   גם לפתוח חלון ולכבות רדיו

הפרעה או  מצבים בהם יש 4 001 . נסיעה לאחור תוך סיכון עוברי דרך
 להעזר במכוון. סיכון יש

עקיפת רכב עוקף בדררך בה יותר 
  בכיוון הנסיעה נתיבים 0מ

 0.0אסורה לרכב מסחרי מעל  6 001
  ולאוטובוס. טון

 שחל עליו איסור יסת רכבכנ 6 011  416אי ציות לתמרור 
 הרשום בתמרורפי על 

כניסת רכב המוביל חומרים  6 0111  410אי ציות לתמרור 
 מסוכנים בניגוד לתמרור.

רכב מסחרי ל העקיפ איסור 6 011  400אי ציות לתמרור 
 .טון 4מעל 

 קנס. ₪ 0111 %00עד  6 011 %01עד  הובלת משקל יתר

 עו"ד שלמה מזרחי - נסיעה בטוחה


