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 2.2תקנה (28א) לתקנות התעבורה
388
 2.3תקנה (28ב) לתקנות התעבורה
393
 .3יחסי שוטר-נהג  -עשה ואל תעשה
393
 3.1נהגים
394
 3.2שוטרים
397
פרק י"ד :תצוגה הנראית לנהג  -תקנה 28א לתקנות
401
פרק ט"ו :דרך מחולקת  -תקנה  36לתקנות
401
 .1הדין
401
 .2תקנה (36א) לתקנות
401
 .3תקנה (36ב) לתקנות
402
 .4תקנה (36ג) לתקנות  -חציית קו הפרדה רצוף
404
 .5תקנה (36ד) לתקנות
405
 .6תקנה (36ה) לתקנות
407
פרק ט"ז :סטיה מנתיב נסיעה  -תקנה  40לתקנות
407
 .1כללי
411
 .2רף ענישה
413
 .3עשה ואל תעשה  -יחסי שוטר-נהג
415
פרק י"ז :אין פניה אלא בבטחה  -תקנה  41לתקנות
421
פרק י"ח :פניה ימינה  -תקנה  42לתקנות

י

תוכן עניינים

425
פרק י"ט :פניית פרסה  -תקנה  44לתקנות
437
פרק כ' :פניה שמאלה  -תקנה  43לתקנות
439
פרק כ"א :נסיעה אחורנית  -תקנה  45לתקנות
449
פרק כ"ב :עקיפה  -תקנה  47לתקנות
449
 .1כללי
450
 .2תקנה (47א) לתקנות
451
 .3תקנה (47ד) לתקנות
453
 .4תקנה (47ה)( )5לתקנות  -עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף
454
 .5תקנה (47ז) לתקנות
455
 .6תקנה (47ח) לתקנות  -נוהג רכב לא יעקוף רכב עוקף
455
 .7רף ענישה
פרק כ"ג :ריווח בין רכב לרכב  -אי-שמירת מרחק  -תקנה  49לתקנות 459
פרק כ"ד :מהירות סבירה  -תקנה  51לתקנות  -חובת האטה  -תקנה 52
467
לתקנות
475
פרק כ"ה :מהירות מירבית מותרת  -תקנה  54לתקנות
495
פרק כ"ו :הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור  -תקנה  71לתקנות
501
פרק כ"ז :חובת חגירה של חגורת בטיחות  -תקנה 83ב לתקנות
501
 .1כללי
 .2אופן השימוש המתחייב מן החוק ,בחגירת חגורת בטיחות בכלי
502
רכב
512
 .3נסיעה ללא חגורת בטיחות לזמן קצר
 .4פטור מחגירת חגורת בטיחות  -תקנות 83ב(ג) ו83 -ג לתקנות
514
התעבורה
516
 .5אימתי יבוטל כתב האישום
517
 .6הרשעה על-סמך עדותו היחידה של השוטר
518
 .7רף הענישה בעבירה לפי תקנה 83ב לתקנות

יא

תוכן עניינים

522
 .8יחסי שוטר-נהג  -עשה ואל תעשה
522
 8.1שוטרים
524
 8.2נהגים
527
פרק כ"ח :הובלת מטען  -תקנה  85לתקנות
533
פרק כ"ט :הולכי רגל במעבר חציה  -תקנה  67לתקנות
פרק ל' :תאונת דרכים שתוצאתה נזק לרכב אחר או לרכוש אחר  -תקנה
549
 145לתקנות
561
פרק ל"א :איסור שימוש באוזניות בדרך  -תקנה  169לתקנות
פרק ל"ב :תאונת דרכים שתוצאותיה הריגה או פגיעה בגוף  -תקנה 144
565
לתקנות
פרק ל"ג :הזמנה לבדיקה והודעת אי-שימוש  -תקנות  308ו307 -
583
לתקנות

יב

