תקנות התעבורה )תיקון מס'  ,( 9התשע"ג2013-

1

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12א)1ה( לפקודת התעבורה )להלן -הפקודה( ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת
F0

אני מתקין תקנות אלה:

הוספת סימן
א'1

.1

אחרי תקנה 175א לתקנות התעבורה התשכ"א1961-
העיקריות( ,יבוא:
1

2
F

)להלן – התקנות

"סימן א' :1תוכנית הליווי
תכנית
הליווי
והוכחתה

175ב.

)א(

נהג חדש צעיר ינהג עם מלווה במשך  50שעות

לפחות )להלן – שעות הליווי(; שעות הליווי יכללו 20
שעות נהיגה בדרך עירונית 15 ,שעות נהיגה בדרך שאינה
דרך עירונית ו 15-שעות נהיגה בלילה .לעניין תקנה זו,
"שעות הלילה" – כהגדרתן בסעיף 12א)1ד() (2לפקודה.
היה הנהג החדש הצעיר זכאי למימון הליווי לפי
)ב(
תקנה 176ה ,יהיה המלווה של הנהג החדש הצעיר בעל
רישיון להוראת נהיגה ,שעות הליווי יהיו  12שעות לפחות,
ויכללו  4שעות נהיגה בדרך עירונית 4 ,שעות נהיגה בדרך
שאינה דרך עירונית ו 4 -שעות בלילה.
השלים הנהג החדש הצעיר את תוכנית הליווי,
)ג(
יגיש לרשות הרישוי הצהרה על כך בכתב ,בנוסח שאישרה
רשות הרישוי.
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מידע

לנהג175ג.

חדש צעיר

רשות הרישוי תתן לנהג חדש צעיר ,יחד עם היתר הנהיגה,
נוסח הצהרה כאמור בתקנה 175ב)ג( וכן הסברים ומידע
בכתב בשפות עברית ,אנגלית או ערבית ,לפי בחירתו ,בין
היתר בעניינים אלה:
) (1

מי רשאי להיות מלווה;

) (2

משך תקופת הליווי וחלוקה לשעות;

) (3

החובה לחתום על הצהרה בדבר השלמת תכנית

הליווי;
) (4

מידע הקשור לקבלת היתר נהיגה נוסף;

) (5

פטור למי שעבר תכנית חונכות לנהגים של צבא

הגנה לישראל;
) (6הגבלות החלות על נהג חדש שגילו עד  21שנים,
לעניין הסעת נוסעים;
) (7עבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודה
ובחינות ובדיקות רפואיות שעל הנהג החדש לעבור אם
עבר עבירה כאמור.
פטור

175ד.

מתוכנית
הליווי

נהג חדש צעיר יהיה פטור מתוכנית הליווי אם ביצע
תכנית חונכות לנהגים של צבא הגנה לישראל מסוג
קליטה והכשרת הנהג ביחידה ,ובלבד שהמציא לרשות
הרישוי אישור על כך מאת קצין הבטיחות היחידתי.

זכאות

176ה.

נהג חדש צעיר אשר הוכיח לרשות הרישוי שמתקיים בו

למימון ליווי

אחד מהתנאים המפורטים להלן ,יראו אותו כמי שנבצר

בתשלום

ממנו לבצע את תכנית הליווי באמצעות מלווה ,והוא
יהיה זכאי למימון מאוצר המדינה לשם ביצוע תכנית
הליווי באמצעות מלווה שהוא בעל רישיון להוראת נהיגה
שאישרה רשות הרישוי ובכפוף לתנאי האישור:
) (1

הוא מקבל תשלום או גמלה לפי פרט ))(1א( או )(2

לתוספת

הראשונה
3

התשמ"א; 1980-
2
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F

לחוק

הבטחת

הכנסה,

) (2הוא מקבל תשלום לפי חוק המזונות )הבטחת
4

תשלום( ,התשל"ב, 1972-והוא זוכה כאמור בתקנה (3)3
3

F

5

לתקנות המזונות )הבטחת תשלום( ,התשל"ג; 1972-
בסמוך לפני שמלאו לו  18שנים הוא קיבל גמלה
)(3
F4

או תשלום כאמור בפסקה ) (1או );(2
הוא חייל המשרת בצבא הגנה לישראל ,המחזיק
)(4
תעודת חייל בודד תקפה ,והציג אישור מאת קצין תנאי
השירות ביחידתו כי לפי פקודות הצבא הוא זכאי בשל כך
למענק חודשי קבוע".
תחילה

.3

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בתמוז התשע"ג ) 1ביולי .(2013
כ"ח באייר התשע"ג ) 8במאי (2012
)חמ  – 3 – 83ת(1

ישראל כ"ץ
שר התחבורה ,התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים
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