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אחריות המשתמשים 

בדרך והחוק במרחב 

 התעבורתי
 הסכנקיימת אך השימוש במרחב התעבורתי הכרחי , ממציאות  חיינו חלקהמרחב התעבורתי הוא 

 .הנובעת מהאינטרקציה בין נהגים להולכי רגל ונהגים האחרים דרכיםת ותאונלמעורבות ב

שונים: הולכי רגל, נוסעים ברכב, נהגים, רוכבי אופניים  משתמשי דרךבמרחב התעבורתי נעים 

ורוכבי אופנים חשמליים ורכינוע לסוגיו. גם בקרב משתמשי דרך אלה יש חלוקה לסוגים שונים כגון: 

נהגים . , בעלי צרכים מיוחדיםהולכי רגל המלווים בבעלי חיים ישים, קש מבוגרים, ילדים, הולכי רגל

נהגי ,נהגים המשתמשים ברכב לצורכי עבודה ומסחר צעירים, נהגים חדשים וותיקים, נהגי רכב פרטי 

 ., נשים וגבריםתחבורה ציבורית, נהגי משאיות

 .הנוסע, הולך או עומד בדרך עובר דרךהוא כל ש ממשתרת החוק דבהג

 המגדירות באופן מדויק כיצד יש להשתמש בדרך. החוקעל המשתמש חלה חובה לציית להוראות 

כוללת: מסילת ברזל, רחוב, סמטה, מעבר, גשר או כל מקום שיש  דרךעל פי הוראות המחוקק 

 לציבור זכות לעבור בו.

 ם חוק מתוקף היות שכל אחד מעוברי הדרך חייב לציית להם  חוקי התעבורה ותקנות התעבורה

במרחב התעבורתי  שפה משותפתוליצור בדרך, ליצור אחידות הרצויה באים להסדיר את ההתנהגות 

נהוגה ,ו של החוקיםאכיפה מת יקיכמו כן, ובכך להבטיח את שלומם ובטיחותם של עוברי הדרך.,

חוקי התעבורה  אינם שרירותיים ,  שיטת הנקודות, הקובעת עונשים מצטברים לעבריינים סדרתיים.

ומטרתם להגן על  בדרכים יתבטיחותהבסיסיים להתנהגות עקרונות לאלא נמצאים בזיקה 

 )פירוט בפרק הבא( המשתמשים במרחב התעבורתי
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 אחריות המשתמשים בדרך

 

  : בדרך בחוקי התעבורה קיימות תקנות המסדירות את אחריות המשתמשים    
                                                                                                                            
           21תקנה          

 כל עובר דרך חייב להתנהג בזהירות.  )א(
 

 –כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא   )ב(
 

 להשתמש שימוש מלא באותה דרך;יקפח זכותו של אדם    (1)

 יגרום נזק לאדם או לרכוש ולא יתן מקום לגרום נזק כאמור;   (2)

 יפריע את התנועה ולא יעכבנה;   (3)

 יסכן חיי אדם.   (4)
 

לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב    )ג(
נו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטע

נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על 
 פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך.

 
 
 

 אחריות האדם היא בפני עצמו, ולתוצאות מעשיו. כך גם אחריותו בנוגע לאחרים ולסביבתו.
גם בחוקים האחרים מתקיים  בתקנה ביטוי לתפיסות השונות בנוגע למושג אחריות.ניתן למצוא בכל סעיף 

 ביטוי זה.
 
 
 
 

 מתוך :דן ענבר /אחריות
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כמו כן קיימות תקנות נוספות לחובת הזהירות הכללית המפרטות את חובתם של הנהגים במרחב 
 התעבורתי:

 
 

 *אחריות לרשיון נהיגה תקף
 *אחריות לביטוח רכב תקף.

 חריות לתקינות הרכב*א
 *אחריות הנהג כלפי הולכי הרגל ואחריות הולכי הרגל

 אחריות הנהג כלפי נהגים אחרים*
 *אחריות הנהג כלפי משתמשי דרך אחרים

 
 
 
 
 
 
 

 אחריות לרישיונות ולביטוחים

 . איסור לנהוג בלי רשיון נהיגה10סעיף 

תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי )א( לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה 

פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון זולת אם פוטר מחובת רשיון נהיגה ובמידה 

 שפוטר.

)ב( בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן )א( 

ה על הרכב בידו אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליט

שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג 

 ברכב.

 לארץ.-)ג( לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ

 

 אחריות לתקינות הרכב

 . מצב כללי של הרכב27תקנה 

 אדם רכב כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך. )א( לא ינהג 

)ב( לא ינהג אדם רכב אלא אם מבנהו של הרכב, ציודו סימונו ונשיאת מטענו הם בהתאם להוראות 

 הפקודה או תקנות אלה, לרבות תנאים בהיתר וברשיון.

 )ג( לא ינהג אדם רכב כאשר הרכב במצב השולל מהנהג שליטה בו.

רכב שבו הוגבלה בכל אופן שהוא, למעט הגבלה זניחה, יכולתו לראות את הדרך )ד( לא ינהג אדם 

והתנועה בה מן השמשה הקדמית של הרכב או האחורית או זו שלצד הנהג או זו שלצד הנוסע במושב 

 הקדמי.

)ה( על אף האמור בתקנת משנה )ד( מותר לנהוג ברכב שבו קיימת הגבלת ראות מן השמשה 

 ת ברכב, מכל שנת ייצור, מראות תשקיף.האחורית, אם מותקנו

)ו( לא יתקין אדם ברכב מכשיר או אבזר המשבש או העלול לשבש מכשיר אכיפה ובכלל זה שיבוש 

 היכולת לזהות את הרכב, ולא ינהג אדם ברכב שיש בו מכשיר כאמור.
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 . שימוש ברכב שניזוק309תקנה 

)א( בעליו של רכב, קצין בטיחות או מי שהשליטה על הרכב בידו, לא ישתמש ברכב ולא ירשה לאחר  

 להשתמש בו 

אם נגרם בו נזק למערכת ההיגוי, לבלמים, לשלדה, לקורת האורך, לקורת הרוחב, לחלקי המרכב 

נוסעים שמעבר לקו ציר הגלגלים הקדמיים והאחוריים, למסגרת גג המרכב, לרצפת המרכב בתא ה

או למערכת המתלים הקדמיים והאחוריים או נזק שגרם לפתיחת כריות אוויר, אלא לאחר שהרכב 

 1תוקן במפעל וניתנה עליו תעודת בדיקה בידי מנהל מקצועי של מפעל בודק הערוכה לפי טופס 

 תעודת בדיקה(. -שבתוספת השלוש עשרה )להלן 

 

 מדרג הציות והתמרורים כחלק ממערכת החוקים

 . ציות לתמרורים22נה תק

)א( עובר דרך חייב לקיים את ההוראות הניתנות בתמרור, אולם תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח 

 שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין.

)ב( האותות הניתנים על ידי רמזור, למעט אור צהוב מהבהב, יהיו עדיפים על כל תמרור הקובע מתן 

 זכות קדימה.

 

 ציות לשוטר, פקח ועובד חברת נתיבי ישראל בע"מ. 23תקנה 

 -)א( עובר דרך חייב לציית  

( להוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או אדם הנמנה עם הג"א כשהוא 1)

בתפקיד רשמי בפועל מטעם משטרת ישראל ובמדים, או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר 

במדים או פקח עירוני במדים שהוא עובד רשות מקומית שהוסמך בידי מפקד שאושר, או שוטר צבאי 

פקח  –מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה )בתקנה זו 

 עירוני(;

א( להוראות שנותן עובד במדים של רשות תימרור מקומית או מטעמה, שהוסמך לכך בידי מפקד 1)

במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה, לצורך הכוונת התנועה מחוז או ראש אגף התנועה 

 במקום שבו מבצעת רשות התימרור המקומית עבודת סלילה או אחזקה של כביש המצוי בתחומה;

( לאותות הניתנים על ידי שוטר במדים או על ידי שוטר צבאי במדים או על ידי פקח עירוני או ע"י 2)

 או על ידי עובד נת"א במדים; עובד  חברת נתיבי ישראל בע"מ

)ב( הציות כאמור חובה הוא אף אם ההוראה או האות הם בניגוד לתקנות או בניגוד לתמרורים או 

 ין סדרי תנועה שניתנו על ידי כל רשות מוסמכת לכך.ילהוראות כלליות אחרות בענ

 )ג( תמרור נייד שהוצב בדרך על ידי שוטר יראוהו כתמרור שהוצב כדין.
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 רור:תמ

 פי על סומן או הוצב ואשר המרכזית התימרור רשות שקבעה, רמזור לרבות איתות או אות, סימון כל

 או להזהיר כדי או בדרכים התנועה את להסדיר כדי התימרור רשות מאת הוראה פי על או הסמכה

 .דרך עוברי להדריך

 

 

 

 מדוע אנשים לא מצייתים לחוקי התעבורה:
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 אכיפה ושיטת הניקוד

 שיטת הניקוד בעבירות התנועה

 . חיוב בנקודות544תקנה 

נהג( בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית,  -הורשע בעל רישיון נהיגה )להלן בחלק זה 

 .נקודות( –שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע )בחלק זה  יחויב בנקודות כמספר

 

 . ניהול מרשם עבירות545תקנה 

הרשעות בעבירות תעבורה  )א( רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב, מרשם של 

לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  10מרשם עבירות( בהתאם למידע שהתקבל לפי סעיף  -)להלן 

 .1981-התשמ"א

)ב( רשות הרישוי תרשום נקודות במרשם העבירות, ואולם על אף האמור בתקנה זו, לא תרשום  

חודשים או יותר ממועד  12רשות הרישוי נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 

 ההרשעה.

)ג( הודיעה המשטרה לרשות הרישוי כי בוטלה הרשעתו של נהג, תמחק רשות הרישוי את ההרשעה  

 .אותה עבירה שנרשמה במרשם העבירות שלב
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( הודיעה המשטרה לרשות הרישוי כי נהג ערער על הרשעתו, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את 1)ג 

 הנקודות בשל העבירה האמורה, עד למתן פסק דין סופי.

ו יפגעו ברישום הנקודות לחובת )ד( שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא 

 .של הנהג שעבר את העבירה

 

 . רישום נקודות לענין כתב אישום אחד546

במרשם העבירות הנקודות בשל  הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו

 .מספר הנקודות הגבוה ביותר העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע

 

 . סיכום נקודות וצבירתן547

בכל פעם שחל שינוי  )א( רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג 

נקודות שטרם חלפה מיום ביצוע  -במספר הנקודות הרשמות לחובתו; לעניין זה, "נקודות תקפות" 

העבירה שבשלה נרשמו, התקופה האמורה בתקנת משנה )ב( או )ג(, לפי העניין, או שטרם בוצעו כל 

 .נקודת תקפות( –י התיקון שהטילה רשות הרישוי בשלהן, אם הטילה )להלן בחלק זה אמצע

 שנתיים מיום ביצוע העבירה. )ב( נקודות יהיו תקפות במשך 

נקודות או יותר בתוך פחות  22 )ג( על אף האמור בתקנות משנה )ב(, אם הצטברו לחובתו של נהג 

 העברה. שנים מיום ביצוע 4משנתיים, יהיו תקפות למשך 

( מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות כאמור בתקנות משנה )ב( 1)ג 

 )ג(.-ו

)ה( חדלו נקודות מלהיות נקודות תקפות, ולאחר מכן נרשמו לחובתו של נהג נקודות בשל עבירה  

ת כל הנקודות האמורות שבוצעה בתוך התקופה האמורה בתקנת משנה )ב( או )ג(, לפי העניין, יראו א

 )ג( לפי העניין.-כנקודות תקפות ויחולו עליהן הוראות תקנות משנה )ב( וו

 

 . אמצעי תיקון548

 :)א( הם אלה, כולם או מקצתם547אמצעי התיקון כאמור בתקנה 

 ;( קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם1)

 ;( מבחן עיוני בנהיגה2)

 ;( מבחן מעשי בנהיגה3)

 ;תנאים שקבעה רשות הרישוי של נהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד למילוי( פסילתו 4)

 .( בדיקות רפואיות5)

 

 . הטלת אמצעי תיקון549

יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי  נקודות תקפות 22עד  12)א( נהג שלחובתו רשומות  

 .הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן מטעם רשות

נקודות תקפות יחויב לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף  34עד  24שלחובתו רשומות נהג  )ב(  

 מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן.

)ב(, לא יחויב נהג בהדרכה כאמור בהן בטרם חלפה שנה -( על אף האמור בתקנות משנה )א( ו1)ב 

 רשמו לחובתו קודם לכן.לפחות מיום שחויב באותה הדרכה לפי העניין, בשל נקודות שנ
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 3מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך  נקודות תקפות או יותר, ייפסל 36)ג( נהג שלחובתו רשומות  

המתאימה לדרגת רשיונו  205שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה   חודשים, ורישיונו יחודש לאחר

 ורשאי הוא להיבחן גם בתקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו.

שנים  6 -נוספת, בתוך לא יותר מ ד( נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה )ג( וצבר פעם) 

נקודות תקפות או יותר, או נהג  72משנה )ג(, נהג שלחובתו רשומות  מיום שחודש רישיונו לפי תקנת

ם חלפו נקודות תקפות או יותר בטר 36שהוטלה עליו פסילה לפי תקנת משנה )ג(, ורשומות לחובתו 

שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ייפסל 

במכון  ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות חודשים 9 -רישיונו ל

 .210עד  202הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 

הג לפי תקנה זו, יהיו מצטברים, ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות )ה( אמצעי תיקון שהוטלו על נ 

 אחרת הנתונה לרשות הרישוי.

)ו( נקודות שבשלהן הוטל אמצעי תיקון מסוים. לא יוטל בשלהן אותו אמצעי תיקון פעם נוספת,  

 למעט מבחן עיוני בנהיגה.

 

 . הודעות לנהג550

, תודיע לו על כך רשות הרישוי 549)א( צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה  

וההודעה תכלול פרטים בדבר אופן ביצועו;  היה אמצעי התיקון פסילת רישיון, תפרט בהודעה את 

בת תישלח לנהג בדואר רשום, לפי הכתו מועד תחילת פסילת הרישיון ואת החובה להפקידו ההודעה

 .או תימסר אישית לידיו במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה הרשומה

בתקנת משנה )א(, יראו אותה  )ב( שנשלחה כאמור-)א( ו549)ב( הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 

 משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן ימים מיום 15כמסורה לנהג בתום 

 הימנעותו מלקבלה.תלויות בו ולא עקב 

, שלא באמצעות דואר רשום, 549)ג( נמסרה אישית לידיו של הנהג הודעה על פסילת רישיונו לפי תקנה 

 ימים מיום מסירת ההודעה. 30יראו אותו כמי שיודע על הפסילה ומועד תחילתה יהיה 

 

 . ביצוע אמצעי תיקון551

על פי הפרטים  549תקנה  רישוי לפי)א( נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות ה 

בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי  ,)א(, אלא אם כן נתן לרשות הרישוי550שמסרה בהודעה לפי תקנה 

 .יכולתו לבצעם כאמור

משעות הלימוד בקורס,  20%)א( או )ב( ונעדר מעל 549( נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 1)א 

 ופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי התיקון.או נכשל שלוש פעמים במבחן שבס

 30לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך  )ג( או )ד(, רשאי549)ב( נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 

יידחה ביצוע  - בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור 550לפי תקנה  ימים מיום שהודע לו

 אמצעי התיקון.

רשות הרישוי את החלטתה לעניין אמצעי  ג הזדמנות להשמיע את טענותיו, תיתן)ג( לאחר שנתנה לנה 

התיקון שבהם יחויב הנהג החליטה הרשות כי אמצעי התיקון יהיה פסילה, תודיע לו על המועד שבו 

 .תחל
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( הטילה רשות הרישוי על נהג אמצעי תיקון שהוא פסילה, היא תתחיל מיום שקבעה רשות הרישוי 1)ג 

)ג(, לפי העניין, ובחישוב תקופתה לא תובא במניין התקופה 551)א( או 550נהג לפי תקנה בהודעה ל

 שחלפה עד שהפקיד את רישיונו.

מטעמים מיוחדים שתרשום  ,, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים549)ד( על אף האמור בתקנה  

בתקנה זו או להוסיף אחר במקום אמצעי התיקון שנקבע  בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון

)ג( על ההחלטה -החליטה הרשות להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה )ב( ו ;עליהם

 .האמורה

מיום שהודעה לו  על אמצעי התיקון או 550)ה( חלפו שישה חודשים מיום שהודע לנהג לפי תקנה 

ביצעם, רשאית רשות הרישוי לפי המאוחר, והנהג לא  ,החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה )ד(

)ב( 550)א( והוראות תקנה 550רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה  להתלות את

 ימים 7כאמור, יפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך  יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה

קון שהוטלו עליו, בכפוף להוראות מיום שהומצאה לו ההודעה והוא יחודש לאחר שיבוצעו אמצעי התי

 .תקנות אלה

 

 
 

אחריות המשתמשים בדרך והחוק במרחב בנוגע לשאלות ממאגר משרד התחבורה 

 379 ,366 ,290 ,269 ,220 ,74 ,69 ,65 ,59 ,5 :התעבורתי

או מבחר מהם המשרתים את הבטיחות     152-1 :כל תמרורי האזהרה וההתרעה תמרורים:

  :יותרברמת סיכון גבוהה 

מתמרורי זכות , 223-220: מתמרורי ההוריה, 151, 150, 137-135, 122, 121, 117-114, 106-102

 306: קדימה

 

 מקורות: 

 זהב של אזרחות

 מדריך דידקטי למשתמש חינוך תעבורתי

 חינוך תעבורתי התשסג

 נהיגה אחרת נוהגים נכון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 אנשים שונים באמצע הדרך

 נהיגה לחיים

 סקר משתמשי דרך בישראל דוד זיידל

Drivers and vulnerable/ RoSPA 

 האדם הנוהג
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 /תמרורי אזהרה והתרעהאבי חליוא 

 דן ענבר/אחריות


