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תקנות התעבורה )הוראת שעה( )מס' 6(, התשפ"א-2021

 - )להלן  התעבורה1  לפקודת  ו–)17ה(  ו–70)17ד(  69א  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפקודה(, לעניין תקנה 3 - בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי 
סעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-21977, ולעניין תקנות 1, 2 ו–4 באישור ועדת הכלכלה 

של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקופה שמיום כ"ג באב התשפ"א )1 באוגוסט 2021( עד יום י"ג באב התשפ"ג  )א(   .1
התקנות   - )להלן  התשכ"א-31961  התעבורה,  בתקנות  כאילו  יראו   )2023 ביולי   31(

העיקריות( -

אחרי תקנה 83ג בא:  )1(

"מערכת עזר 
לנהג להתרעה על 

השארת ילדים 
ברכב

להלן   המפורט  מסוג  ברכב  אדם  יסיע  לא  )א(  83ד. 
ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת 
עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד כאמור 

ברכב, בהתאם לאמור בתקנה זו.

למעט   N1–ו  M1, M2 מסוג  רכבים   )1(
רכב המפורט בפסקה )2(;

רכב  מונית,  תלמידים,  להסעת  רכב   )2(
אספנות שמועד ייצורו עד שנת 1983, רכב 

בעל סיווג משנה אמבולנס או כיבוי אש.

השארת  על  להתרעה  לנהג  עזר  מערכת  )ב( 
תהיה  התרעה(  מערכת   - )להלן  ברכב  ילדים 

אחת מאלה:

הרכב  יצרן  שהתקין  התרעה  מערכת   )1(
היבואן  אשר  הרכב  של  הייצור  בפס 
רשות  במרשם  אותה  רשם  המסחרי 
המותקנות  מהמערכות  כחלק  הרישוי 

ברכב בהתאם לתקנה 271)א(; 

להתקנה  שמיועדת  התרעה  מערכת   )2(
אחת  שהיא  הרכב  של  הייצור  בפס  שלא 

מאלה:   

יצרן  אשר  התרעה  מערכת  )א( 
של  מסחרי  יבואן  או  המערכת 
גבי  על  סימן  העניין,  לפי  המערכת, 
 )2( בפסקה  כמפורט  סימון  אריזתה 
שבפרט 4ב לחלק ג' לתוספת השנייה;

מיובאת  אשר  התרעה  מערכת  )ב( 
משפחתי  או  אישי  לשימוש  בייבוא 

לפי סעיף 112 לחוק רישוי שירותים.

הוראת שעה 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

3  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425. 
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שחלה  התרעה  מערכת  אדם  יתקין  לא  )ג( 
)ב( משנה  בתקנת  כמפורט  סימון  חובת  לגביה 

כאמור  סימון  נושאת  אינה  אריזתה  אם  )2()א( 
בתקנת המשנה האמורה.

התרעה  מערכת  שרכש  אדם  יראו  )ד( 
שמיועדת להתקנה שלא בפס הייצור של הרכב 
 וחלה לגביה חובת סימון כאמור בתקנת משנה 
התרעה  מערכת  ברכבו  שהתקין  כמי  )ב()2()א( 
המקיימת את דרישות תקנה זו, ובלבד שהותקנה 
ברכבו בידי מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת 

האמורה או יבואן מסחרי שלה.

 - המערכת"  של  מסחרי  "יבואן  זו,  בתקנה  )ה( 
לשימוש  שלא  התרעה  מערכות  המייבא  אדם 
לחוק   112 בסעיף  כאמור  משפחתי  או  אישי 

רישוי שירותים.";

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בחלק ג', אחרי פרט 4א בא:  )2(

"4ב. מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שמיועדת להתקנה 
שלא בפס הייצור של הרכב.

)תקנה 83ד )ב()2( ו–)ג((

כאמור ברכב  ילדים  השארת  על  להתרעה  לנהג  עזר  מערכת   )1( 
בתקנה 83ד)א( שמיועדת להתקנה שלא בפס הייצור של הרכב )בפרט זה - 
מערכת התרעה(, תהיה מערכת התרעה המשווקת כדין במדינה ממדינות 
האיחוד האירופי, בארצות הברית או בקנדה, או מערכת התרעה המקיימת 

את הדרישות האלה:

)א( המערכת פועלת באופן אוטומטי בלא צורך בהפעלתה על ידי 
הנהג;

)ב( המערכת מזהה הימצאות ילד עד גיל 4 אשר הושאר ברכב;

ההתרעה  התרעה,  ביצירת  צורך  מזהה  המערכת  שבו  )ג( במקרה 
מושכת את תשומת ליבו של הנהג באמצעות התרעה קולית וחזותית 
או באמצעות התרעה חזותית ורטט, הניתנת לזיהוי בתוך הרכב או 

מחוצה לו;

)ד( המערכת מספקת חיווי לנהג בדבר הפעלתה;

לנהג  התראה  קיימת  סוללה,  ידי  על  מופעלת  המערכת  )ה( אם 
במקרה של רמת טעינה נמוכה של הסוללה;

צורה  בשום  פוגעת  או  משפיעה  אינה  ברכב  המערכת  )ו( התקנת 
במערכות הרכב האחרות או בבטיחותו;
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)ז( המערכת ממלאת אחר דרישות התקנים, התקנות או ההנחיות 
כמפורט להלן:

הנחיות  אלקטרומגנטית:  "תאימות   -  10 חלק   961 )1( ת"י 
תאימות  של  מהיבטים  רכב  כלי  לאישור  הנוגעות  אחידות 
אלקטרומגנטית", מפברואר 42018, כתוקפו מזמן לזמן, אשר ניתן 
או  התקנים  מכון  של  האינטרנט  באתר  תשלום  בלא  לצפייה 
E.E.C 2014/30/ כתוקפה מזמן לזמן או הנחיית E.C.E 10 תקנת

EU כתוקפה מזמן לזמן;

)2( ת"י 1107 - "התקני ריסון לילדים ברכב מנועי", מפברואר 
52006, כתוקפו מזמן לזמן, אשר ניתן לצפייה בלא תשלום באתר 
האינטרנט של מכון התקנים או תקנת E.C.E 44 כתוקפה מזמן 

לזמן או תקנת E.C.E 129 כתוקפה מזמן לזמן;

)3( הנחיית E.E.C 2007/46/EC בנוגע לאישור ופיקוח השוק 
טכניות  ויחידות  רכיבים  מערכות,  ועל  ונגררים,  רכב  כלי  על 

נפרדות המיועדות לרכבים אלה, כתוקפה מזמן לזמן;

כללית  בטיחות  בדבר   E.E.C 2001/95/EC )4( הנחיית 
למוצרים, כתוקפה מזמן לזמן;

אריזת מערכת ההתרעה תישא סימון בנוסח המפורט להלן:  )2(

83ד  בתקנה  המפורטות  הדרישות  את  מקיימת  זו  התרעה  "מערכת 
לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

................. )שם מלא של יצרן המערכת או יבואן המערכת, לפי העניין(

ת"ז/ח"פ .......................... )לפי העניין(."

בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( עד יום י"ג באב התשפ"ג  )ב(  
הכותרת תחת  העיקריות,  לתקנות  השישית  בתוספת  כאילו  יראו   )2023 ביולי   31( 

"4 נקודות", אחרי מס"ד 10א בא:

מס' סעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

הסעת ילד עד גיל 4 ברכב מהסוגים 83ד"10ב
המנויים בתקנה 83ד)א( בלא שהותקנה 
ברכב מערכת התרעה על השארתו של 

הילד כאמור בתקנה 83ד)ב(" 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת ביום כ"ז בכסלו   .2
התשפ"ב )1 בדצמבר 2021( או בסמוך למועד האמור, לגבי יישומן של תקנות אלה, 
ובכלל זה לגבי היערכות לאכיפתן, זמינות מערכות להתרעה על השארת ילדים ברכב 
כאמור בתקנות אלה לרכישה בישראל, מחיריהן ומספר היבואנים המייבאים מערכות 

כאמור לשם שיווקן בישראל.   

ח' בניסן התשפ"א )21 במרס 2021(
)חמ 3-83-ת1(  

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים   

דיווח לוועדת 
הכלכלה של 

הכנסת   

4  י"פ התשע"ח, עמ' 7242.

5  י"פ התשס"ו, עמ' 2162.
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