
  

  :לתקנות התעבורה  להלן העבירות המנויות בתוספת השישית

 נקודות  2    

   אך הנהג חגור, הנוסע איננו חגור נהיגה כאשר
   )]א(ב83תקנה [

  
   נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה

   )]א(38 תקנה[

 נקודות  4    

  "עצור" אי עצירה בתמרור
   )]א(22תקנה [

  
   הפרעה לתנועה או עיכובה

  )]3)(ב(21תקנה [
  

   )מימינו או מבלי לתת זכות קדימה לרכב במעגל שלא(נסיעה שלא כדין במעגל תנועה 
  )]א(22 תקנה[

  
   שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית

   )]ב(28תקנה [
  

   כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני
   )]ה(36תקנה [

  
   פגיעה נסיעה אחורנית תוך סיכון או

   ]45תקנה [
  

   ין או עקיפה אחרי תמרור המודיע על מפגש מסילת ברזלעקיפה מימ
  )]א(47תקנה [

  
   כשהדבר נדרש אי ירידה לשוליים, עיכוב התנועה

   )]ג(48 - ו) ב(48תקנות [
  

   מסילת ברזל כשהאזור איננו סלול באספלט אוטובוס החוצה מפגש
   ]57תקנה [

  
   להולך רגל לחצות בבטחה אי מתן אפשרות

   )]א(67תקנה [
  
   מתן זכות קדימה לרכב בטחון אי

   )]1)(א(93תקנה [
  

   כנדרש נסיעה ללא הפעלת אורות
  ]103 -ו 101, )3)(א(99, )2)(א(99, )1)(א(99, )ד(97, 96תקנות [

 נקודות   6   

   נהיגה ללא רישיון רכב 
   ]לפקודת התעבורה 2סעיף [

  
   נהיגה בקלות ראש

   ]התעבורה לפקודת) 2(62סעיף [
  

   זהירה נהיגה לא
  )]ג(21תקנה [

  
   בטיחות נהג שאינו חגור בחגורת

   )]א(ב83 תקנה[



  
   הסעת ילד ללא מושב בטיחות מתאים

   ]א83תקנה [
  

   "הכניסה אסורה"אי ציות לתמרור 
  )]א(22תקנה [

  
   אי ציות לתמרור האוסר עקיפה

   )]א(22 תקנה[
  

   ש גם הוא בגדר תמרורהכבי חץ המצויר על פני/ נסיעה בכיוון המנוגד לאמור בתמרור 
   )]ד(36 -ו) א(22תקנות [

  
   אי ציות להוראתו או איתותו של שוטר או פקח עירוני

   )]2)(א(23, )1)(א(23תקנות [
  

  ברכב נהיגה תוך חוסר שליטה
  )]ג(27, )4(26תקנות [

  
   למעט כלי רכב דו גלגלי ,נהיגה שלא בכביש

   )]א(33תקנה [
  

   תוך חציית קו הפרדה רצוף נהיגה
  )]ג(36תקנה [

  
   שלא בצד ימין של הדרך נהיגה

   )]א(46, 35תקנות [
  

   סטרי -נהיגה בכיוון הנגדי בכביש חד
   ]37תקנה [

  
   נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות

  )]א(ג(39ז(א39 ,)ג(א39, )א(א39תקנות [
  

   לפני מעבר חציה או בצומת עקיפה
  )]4)(ה(47, )3)(ה(47תקנות [

  
   העוקף שלא כדין רכב עוקף טון 4מעל  רכב

   )]ח(47תקנה [
  
אי מתן אפשרות להולך רגל ; לרכב שבא מנגד; בכביש לרכב הנע; לרכב שבדרך הסלולה; לרכב ממול בפניה שמאלה; מתן זכות קדימה לרכב מימין אי

   הנסיעה חסום אי מתן זכות שנתיב; לחצות בבטחה
   ]68 ,66, )2)(ב(64, )1)(ב(64, )3)(א(64, )2)(א(64, )1)(א(64תקנות [

  
   )כניסה לצומת לא פנוי(בנסיעה  כניסה לצומת או למפגש מסילת ברזל כשאין אפשרות להמשיך

  ] 65תקנה [

  נקודות  8       
 

   תקף ללא רישיון נהיגה נסיעה
   ]התעבורה לפקודת) א(10סעיף [
   

   נפגעים או התנהגות שגרמה נזק לאדם עם תאונת דרכים גרימת
   ]לתקנות התעבורה) 2)(ב(21תקנה  ,התעבורה לפקודת) 3(38סעיף [

   התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם
  ])4)(ב(21 תקנה[
   

   עוברי דרך מצבו עלול לסכן  ברכב אשר נהיגה
  )]א(27 תקנה[
   

   דרך יכון עובריפניית פרסה תוך ס
  )]א(44 תקנה[
   

   ברזל מעבר חצייה או מפגש מסילת, לקויה לפני צומת כשהראות עקיפה
  )]2)(ה(47 ,)1)(ה(47  תקנות[
   

   מהירה עירונית או בדרך שאינה בדרך ש"קמ 40 עד 25 -ב בדרך עירונית או ש"קמ 30 עד 20 - החורגת מהמותר ב מהירות מופרזת
  )]א(54 ,)א(22תקנות [
   



   אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל
  )]4)(א(56, )3)(א(56 ,)2)(א(56, )1)(א(56תקנות [
   

   השני רמזורל בניגודצהוב יחד נסיעה באור אדום ו
  )]ד(64 ,)א(22תקנות [
   

   לאפשר להולך רגל או לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה נסיעה באור צהוב מהבהב מבלי
  )]ה(64 תקנה[
    

   לגביו נהיגה ברכב שנמסרה
  )]ד(308 תקנה[

  
  נקודות 10  

   גרימת תאונת דרכים קטלנית
   ]לחוק העונשין 304סעיף [

  
   הפקרה אחרי פגיעה

   ]לפקודת התעבורה) א(64 סעיף[
  

   ומעלה בדרך שאינה עירונית או דרך מהירה ש"קמ 40 -ש ומעלה בדרך עירונית או ב"קמ 30 -מהירות מופרזת החורגת ב
  )]א(54, )א(22תקנות [

  
   בדרך לא פנויה או תוך חציית קו הפרדה רצוף עקיפה

  )]5)(ה(47, )ד(47תקנות [
  
   "תן זכות קדימה"או " עצור"מתן זכות קדימה בתמרור  אי

  )]ד(64או ) ג(64, )א(22תקנות [
  

   ורנסיעה באור אדום בניגוד למופע הרמז
  )]ד(64 ,)א(22תקנות [

  
   רגל לחצות בבטחה בנסיבות מחמירות אי מתן אפשרות להולך

  )]א(67תקנה [
  

   מהמותר לגבי אותו סוג רכב %24.9 -הובלת מטען שמשקלו חורג ב
  )]5)(א(85תקנה [

  
   נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים

   ]ב169, )2(26תקנות ; לפקודת התעבורה) 3(62סעיף [
  

   בזמן פסילהנהיגה 
   ]לפקודת התעבורה 67סעיף [

 


