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 עבירות וביהמ"ש –תעבורה  – רשויות ומשפט מנהלי

 עבירות קנס –עבירות  – עונשין ומשפט פלילי

 עבירות קנס –סדר דין פלילי  – בתי משפט וסדרי דין
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2 Go 4סעיף  ולביט  
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 *2002-צו התעבורה )עבירות קנס(, תשס"ב
הפקודה(, בהסכמת שר  –לפקודת התעבורה )להלן  00-ו 1סעיפים בתוקף סמכותי לפי  

)ד( לחוק סדר הדין הפלילי 221לפי סעיף  של הכנסת, החוקה חוק ומשפטבאישור ועדת המשפטים 
יסוד: -)א( לחוק89, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 1892-]נוסח משולב[, התשמ"ב

 :מצווה לאמוראני  ,1811-)ב( לחוק העונשין, התשל"ז2הממשלה, וסעיף 

כל עבירה על הוראה שבחוקים, בתקנות, או בחוקי העזר שפורטו בתוספת מוכרזת בזה  .1
 קנס. עבירת

לא תהיה עבירה לפי החיקוקים המפורשים בו עבירת קנס, כאשר  1על אף האמור בסעיף  .2
כתוצאה ממנה או בקשר עמה נגרמה תאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש או כאשר חלים 

 לפקודה. 08עד  01עליה סעיפים 

ה כפי דרגת הקנס שיעור הקנס לכל עבירה על סעיף בחיקוק כנקוב בתוספת יהי )א( .3
 שנקבעה לצדו.

 –בצו זה  )ב( 
 ור ב'ט ר א'וט

 שקלים חדשיםב גת הקנסרד

 100 א

 250 ב

 500 ג

 150 ד

 1,000 ה

, 120על אף האמור בסעיף קטן )א(, לעניין העבירות המנויות במספרים סידוריים  )ג( 
עשרה שנים, לא  א לתוספת לצו, נהג שהסיע יותר מנוסע אחד שטרם מלאו לו ארבע121-א ו120

יחויב בשל כך ביותר מקנס אחד במעמד אחד, ויחויב בקנס הגבוה מבין הקנסות הקבועים 
 במספרים הסידוריים האמורים, בשל העבירות שהתקיימו בנסיבות העניין.

 

 בטל. – 1811-צו התעבורה )עבירות קנס(, התשל"ז .4

 (.2002באוקטובר  1תחילתו של צו זה ביום כ"ה בתשרי התשס"ג ) .5

 
 תוספת

 (1)סעיף 

 עבירות לפי פקודת התעבורה: .1
 דרגת הקנס פירוט נוסף לעבירה מספר מספר
 הסעיף יסידור

 ב חודשים מיום פקיעתו 8עד  –כשרישיון הרכב פקע  2 1

                                                 

 .802עמ'  1.1.2002מיום  1190ק"ת תשס"ב מס' פורסם  *

 .2008-צו תשס"ד – 910עמ'  11.1.2008מיום  1020ק"ת תשס"ד מס' תוקן 

 .2005-צו תשס"ה – 185עמ'  8.5.2005מיום  1095ק"ת תשס"ה מס' 

 לענין תחילה. 2; ר' סעיף 2001-ו תשס"זצ – 1185עמ'  2.8.2001מיום  1112ק"ת תשס"ז מס' 

 .1.12.2010; תחילתו ביום 2010-צו תשע"א – 111עמ'  01.10.2010מיום  1801ק"ת תשע"א מס' 

 .2012-צו תשע"ב – 1219עמ'  10.1.2012מיום  1121תשע"ב מס'  ק"ת

 .2018-צו תשע"ד – 1812עמ'  2.1.2018מיום  1082ק"ת תשע"ד מס' 

 ימים מיום פרסומו. 00; תחילתו 2011-צו תשע"ו – 2281עמ'  10.8.2011מיום  1112ע"ו מס' ק"ת תש

אכרזה על עבירות 
 קנס

 סייג

 שיעור הקנס

 ביטול

 תחילה

 2002-צו תשס"ז

 2012-צו תשע"ב

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6180.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6323.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6385.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6612.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6937.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7126.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7392.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7712.pdf
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 ד חודשים 1חודשים ועד  8-יותר מ –כשרישיון הרכב פקע  2 א1

 ב חודשים מיום פקיעתו 1עד  –כשרישיון הנהיגה פקע  )א(10 2

 ה  ח)א(18 0

 א )ב(-ב)א( ו15 8

 ב חודשים מיום פקיעתו 8עד  –כשרישיון הרכב פקע  ב)ג(15 5
 

 

 :1811-שכ"אעבירות לפי תקנות התעבורה, הת .2
 דרגת הקנס פירוט נוסף לעבירה מספר מספר

 תקנה סידורי

 א  5 1

 א  1 2

 ג  9 0

 א  )א(8 8

 א  )ג(8 א8
 

 ב נוהג חדש בלא תווית א)א(8 5

 א נוהג, שאיננו נוהג חדש, עם תווית א)ב(8 1

 א  )ב(12 1

 א  )א(10 9

 ג  15 8

 ג  (1)ב()21 10

 ג  (0)ב()21 11

 ג  )ג(21 12

אי ציות לתמרורים למעט תמרורים המגבילים מהירות  )א(22 10
 ב ותמרורים המפורטים להלן בנפרד

 א 20-ד-ו 18-, ב12-, ב18-, ב11-מרורים באי ציות לת )א(22 18
 

 19-עד ב 18-, ב12-, ב10-, ב2-, ב1-רורים באי ציות לתמ )א(22 15
 ג באזור קנס מוגדל 21-ד-ו 19-, ד11-ד-, ו81-עד ב 80-ב

 

אי ציות נוהג רכב לרמזור למעט אי ציות לכיוון הנסיעה  )א(22 11
 ה ברמזור, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אור אדום

 אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, התחלת נסיעה באור צהוב )א(22 11
 ג יחד עם אדום

 א אי ציות הולך רגל לרמזור )א(22 19

 ב ולתמרור האוסר חניה 1-אי ציות לתמרור ב )א(22 18

 ב 18-אי ציות לתמרור ד )א(22 20

 ה 19-אי ציות לתמרור ב )א(22 21

 ב באי עצירה בלבד 09-, ב01-אי ציות לתמרורים ב )א(22 22

 ג 500-ו 501אי ציות לתמרורים  )א(22 א22
 

 ב אי ציות לתמרור או סימון האוסר עצירה )א(22 20

 ג עצירה או חניהאי ציות לתמרור האוסר  –באזור קנס מוגדל  )א(22 28

 ב בליקוי לא חמור )א( 21 25

 או )ד( 

 2004-צו תשס"ד

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2012-צו תשע"ו
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 ג  )ב(21 21

 א  )א(29 21

 ה  )ב(29 29
 

 א  28 28

 ב י הרכבת מכשיר אופטיא 00 00

 א אי החזקת מכשיר אופטי נוסף 00 01

 ד למעט אופנוע )א(00 02

 ב באופנוע )א(00 00
 

 ג  08 08

 ב  05 05

 ב  )ב(01 01
 

 )נמחק( 01
 

 ג  )ג(01 09

 ג  )ד(01 08

 ג  )ה(01 80

 ג  01 81

 ב  )א(09 82

 ב  )ב(09 80

 ב  )א(08 88

 ג למעט תקנת משנה )ה( א08 85
 

 א  א)ה(08 81

 ב  ג)א(08 81

 או )ג( 

 א תרקמ"ש מעל המו 20עד  ג)ב(08 89

 ג קמ"ש מעל המותר 20מעל  ג)ב(08 88

 ב  ג)ד(08 50

 א  יא08 א50
 

 ב תוך כדי הפרעה )א(80 51

 ג תוך כדי סיכון )א(80 52

 ב  )ב(80 50

 ג  )ג(80 58

 ב  81 55

 ב  82 51

 ב  80 51

 ב  88 59

 ב  85 58

 ב  81 10

 ב  )א(81 11

 ב  (2)ה()81 12

 ג  (0)ה()81 10

 2004-צו תשס"ד

 2004-צו תשס"ד

 2004-צו תשס"ד

 2002-צו תשס"ז

 2002-תשס"ז צו

 2002-צו תשס"ז
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 ג עקיפה בצומת (8)ה()81 18

 ב אי השלמת עקיפה לפני צומת (8)ה()81 15

 ג  )ז(81 11

 ד  )ח(81 11

 ב  )א(89 19

 ב  )ב(89 18

 ב  )ג(89 10

 ב  88 11

 ב  )א(50 12

 ב  52 10

 ב  50 18

 ב קמ"ש מעל המותר 20בדרך עירונית עד  )א(58 15

 ד קמ"ש מעל המותר 00ועד  21-בדרך עירונית מ )א(58 11

 ב קמ"ש מעל המותר 25בדרך שאיננה עירונית עד  )א(58 11

 ד קמ"ש מעל המותר 80ועד  21-בדרך שאיננה עירונית מ )א(58 19

 א  (0)ד()58 18

 ב  55 90

 ג (1)ב()51למעט  )ב(51 91
 

 א  (1)ב()51 92

 ד  51 90

 א  59 98

 ב  11 95

 )נמחק( 91
 

 ב  )ב(12 91

 ב  10 99

 ב , אי עצירה בלבד01-תמרור ב )ד(18 98

 ג  15 80

 ב בגרימת הפרעה 11 81

 ג בגרימת סיכון 11 82

 ג  )א(11 80

 ב  19 88

 ב  )א(18 85
 

 ג בשולי הדרך )ג(18 א85
 

 א שלא בכביש או בשולי הדרך )ג(18 ב85
 

 ב למעט באזור קנס מוגדל )ו(18 81

 ג באזור קנס מוגדל )ו(18 81

 ב א18 89

 א  10 88

 ב  11 100

( 11)-( ו12(, )18(, )10(, )1(, )8(, )0(, )א2למעט פסקאות ) )א(12 101

 2004-צו תשס"ד

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז
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 א ולמעט באזור קנס מוגדל
 

 ב ( באזור קנס מוגדל11)-( ו12א(, )2למעט פסקאות ) )א(12 102

 ג א( למעט בנסיבות המפורטות להלן2)א()12 100
 

א( בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר 2)א()12 108
ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה  100מעבר של 

 ב בכביש שבו הועמדו יתר גלגלי הרכב
 

 ב (10)-( ו1(, )8(, )0)א()12 א108
 

 ב למעט באזור קנס מוגדל  (12)א()12 105
 

 ג באזור קנס מוגדל  (12)א()12 101

 ב  (18)א()12 א101
 

 ה  (11)א()12 101
 

 ב  )ב(12 109

 ב  )ג(12 108

 ג  א12 א108
 

 א  10 110

 ב  18 111

 א  15 112

 ג  )ג(11 110
 

 ב  18 118

 ב  90 115

 א לנוהג הרכב 91 111
 

 ב העולה או היורד מהרכב 91 א111
 

 ב  92 111

 א אי התקנת שלט "ילדים" 90 119

 א אי הסרת שלט "ילדים" 90 118

 ה אם הנוסע הוא ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים א90 120
 

אם הנוסע הוא ילד שמלאו לו שלוש שנים וטרם מלאו לו  א90 א120
 ד שמונה שנים

 

 ב א121למעט אם הנוסע הוא ילד כמפורט במספר סידורי  ב90 121
 

אם הנוסע הוא ילד שמלאו לו שמונה שנים וטרם מלאו לו  ב90 א121
 ג ארבע עשרה שנים

 

 )נמחק( 122
 

 ב )ה(-למעט תקנות משנה )ב( ו 98 120

 ב  )ה(98 128

 ב  (1)א()95 125

 (0ו )א 

 ג ()א(2)א()95 121

 ב ()ב(2)א()95 121

 או )ג( 

 2004-צו תשס"ד

 2004-צו תשס"ד

 2004-צו תשס"ד

 2004-צו תשס"ד

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז
 2012-צו תשע"ב

 2002-צו תשס"ז

 2010-תשע"אצו 

 2010-צו תשע"א

 2012-צו תשע"ב

 2012-צו תשע"ב

 2012-צו תשע"ב
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 ג  (8)א()95 129

 ג מעל המותר 10%כשמשקל הכולל של הרכב מגיע עד  (5)א()95 128

-ולא יותר מ 10%כשהמשקל הכולל של הרכב מגיע מעל  (5)א()95 100
 ה מעל המותר 28.88%

 ג  (1)א()95 101

 ב בהעדר סימון (2)ה()95 102

 ג בהעדר היתר (0)ה()95 100

 ב  )ו(95 108

 ג  א95 105

 ב  ב)ב(95 101

 ג  91 101

 ד  91 109

 ב  )א(99 108

 או )ב( 

 א  )ג(99 180

 א )א(, )ב(,80 181

 )ג(, )ד( או )ז( 

 ב  )ו(80 182

 ב  81 180

 ב  )ב(82 188

 או )ד( 

 ג  )ג(82 185

 ב בנוהג רכב (1)א()80 181

 א  (2)א()80 181

 ב  )ב(80 189

 ב  85 188

 א  81 150

 א למעט לגבי הארת לוחית זיהוי 81 151

 א לגבי הארת לוחית זיהוי )א(81 152

 00א  89 150

 ב  88 158

 ב  100 155

 ב  101 151

 ב  102 151

 ב  100 159

 ב  108 158

 ב  105 110

 ב  101 111

 ב  )א(101 112

 ב  )ג(101 110

 ב  )ד(101 118
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 ב  )ה(101 115

 א  )א(109 111

 א  )א(108 111

 ב  )ב(108 119

 א  110 118

 א  111 110

 ב  112 111

 ב  110 112

 ב  118 110

 ב  111 118

 ג  )ב(118 115

 ב  (1)ב118 א115
 

 ב  )ג(118 111

 ג  120 111

 ב  121 119

 ב  122 118

 א באופניים במצב לא תקין )א(120 190

 א למעט אופניים במצב לא תקין )ב(120 191

 א  )א(128 192

 או )ב( 

 א  125 190

 א  121 198

 א  121 195

 א  129 191

 א  128 191

 א  100 199

 א  101 198

 א  102 180

 א  101 181

 ב למעט חיית מחמד 101 182

 א בחיית מחמד 101 180

 ב  109 188

 א  108 185

 ב  181 181

 ב  182 181

 א )ב(, )ג(,180 189

 )ד(, )ו( או )ח( 

 ב  )ב(185 188

 ה  189 200

 א  188 201

 א  150 202

 2002-צו תשס"ז
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 ה למעט במדרכה 151 200

 ב במדרכה 151 208

 ה למעט במדרכה 152 205

 ב במדרכה 152 201

 ב  150 201

 ב  158 209

 ה למעט הפרשת גזים ועשן 155 208

 ב בהפרשת גזים ועשן 155 210

 ב  151 211

 ג  151 212

 ב בגרימת הפרעה או סיכון 159 210

 ב  158 218

 ב  110 215

 ג  111 211

 ג  115 211
 

 )נמחק( 219
 

 ב בנוהג ברכב 118 218

 א בעובר דרך שאיננו נוהג 118 220

 ב  222 221

 ד  220 222

 ב  )ב(200 220

 או )ג( 

 ד  )א(201 228

 א  )ג(258 225

 א  )ב(255 221

 ב  )ב(211 221

 ב  (2)א()290 229

 ה  285 228

 ב  281 200

 ג  (2)289 201

 ג  288 202

 ג  000 200

 ב  )ב(001 208

 ב  )א(005 205

 או )ב( 

 ה 001או  001רכב שנאסר לשימוש לפי תקנות  001 201

 ב 001או  001רכב שלא נאסר לשימוש לפי תקנות  001 201

 ב  )ד(018 209

 א בעוצמת אור בלתי שווה 005 208

 ב  )א(081 280

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז
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 ב  )א(082 281

 ב  )ג(082 282

 א  )א(080 280

 ב  )א(050 288

 א  051 285

 א  )א(051 281

 א  )א(051 281

 א  )א(059 289

 א  )ג(058 288

 א  )ד(058 250

 א  010 251

 א  012 252

 ג  א010 250

 ג  018 258

 ד  ד)ב(018 255

 א  015 251

 ב  011 251

 א  011 259

 ב  019 258

 ב  010 210

 א  ב010 211

 ב  א090 212

 ב  ב090 210

 ב  ג090 218

 ב  ד090 215

 ב  ה090 211

 ב  ו090 211

 ב  ז090 219

 ב  ט090 218

 ב  י090 210

 ג  )א(081 211

 ב  805 212

 א  811 210

 א  819 218

 ב  820 215

 א  822 211

 ג  820 211

 ב  )ב(825 219

 ב  829 218

 ב  828 290

 א  805 291



 2002-צו התעבורה )עבירות קנס(, תשס"ב
 נוסח מלא ומעודכן

 

11 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Users\israelh\Downloads\999_026 (11.doc 

 ב  801 292

 ג  (1)801 290

 א  (2)801 298

 א  809 295

 ג  808 291

 א  880 291

 ב  881 299

 ב  880 298

 ב  889 280

 א  852 281

 ב  850 282

 ב  851 280

 ג  859 288

 א  858 285

 ב  811 281

 א למעט כלבים בלא זמם )א(812 281

 ב בכלבים בלא זמם )א(812 289

 א  (1)810 288

 (2או ) 

 א  )א(818 000

 א  (0)א()819 001

 (8או ) 

 ב  )א(890 002

 ד  899 000

 )נמחק( 008
 

 ג  500 005

 ב  508 001

 א  501 001

 ב  501 009

 ג  511 א009
 

 ג  511 ב009
 

 ב  518 008

 ב  510 010

 

בדבר העמדת רכב  עירייה, מועצה מקומית או איגוד עריםעבירות על פי חוק עזר של  .0
 –וחנייתו 

 דרגה א'. –לגבי חניה או העמדת רכב במקום חניה מוסדר  (1)

קום אסור לחניה כמפורט בחלק ב' לתקנות לגבי עצירה, חניה או העמדת רכב במ (2)
 , שהיא גם עבירה לפי חוק העזר כאמור, כלהלן:1811-התעבורה, התשכ"א

 
 מספר מספר

 2004-צו תשס"ד
 2002-צו תשס"ז

 2005-צו תשס"ה

 2005-צו תשס"ה

 2002-צו תשס"ז

 2014-ע"דצו תש
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 דרגת הקנס פירוט נוסף לעבירה תקנה סידורי

-ו 19-עד ד 18-, ד59-, ב00-עד ב 29-אי ציות לתמרורים ב )א(22 1
 ב , למעט באזור קנס מוגדל21-ד

 א 20-לתמרור דאי ציות  )א(22 2

אי ציות לתמרור האוסר עצירה או חניה  –באזור קנס מוגדל  )א(22 0
 ג 20-למעט תמרור ד

 ב  )ב(01 8

 ב למעט באזור קנס מוגדל )ו(18 5

 ג באזור קנס מוגדל )ו(18 1

 ב  11 1

( 11)-( ו18(, )12(, )10(, )1(, )8(, )0א(, )2למעט פסקאות ) )א(12 9
 א לולמעט באזור קנס מוגד

 ב (10)-( ו1(, )8(, )0)א()12 א9

 ב ( באזור קנס מוגדל11)-( ו12א(, )2למעט פסקאות ) )א(12 8

 ג א( למעט בנסיבות המפורטות להלן2)א()12 10

א( בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר 2)א()12 11
ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה  100מעבר של 

 ב ר גלגלי הרכבבכביש שבו הועמדו שא

 ב למעט באזור קנס מוגדל  (12)א()12 12

 ג באזור קנס מוגדל (12)א()12 10

 ב  (18)א()12 א10

 ה  (11)א()12 18

 ב )ג(-)ב( ו12 15

 ג  א12 א15

 א  15 11

 ג  )ג(11 11

 א  )ב(180 19
 

 

 
 אפרים סנה (2002ביוני  5כ"ה בסיון התשס"ב )

 ר התחבורהש   

 

 

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2002-צו תשס"ז

 2010-צו תשע"א

 2010-צו תשע"א


