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1 .פקודה זו תקרא פקודת ההובלה בדרכים.

חלק אי  מבוא.

הקצר השם

אם מלבד דלקמן, הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה (1) .2
 אחר פירוש יחייב הכתוב ענין

"קרון" או "עגלה" פירושם מרכבה הנסחבת ע"י בהמה או בהמות:

להובלת לשמש שנועדה או המשמשת מרכבה פירושה מסחרית" "מרכבה
סחורות, אם בשכירות או בקשר עם מסחרו או מלאכתו של בעל

המרכבה;

הסוהר ובתי המשטרה על הכללי המפקח פירושה רשיונות" למתן "הרשות
או קצין משטרה עליון המורשה על ידו:

הוד של והאויר הים הצבא, בחילות המשמש קצין כל כולל צבאי'* "קצין
מלכותו:

דו לרבות מיכאני, כח מין בכל הנעה מרכבה פירושה מוטור" "מרכבת
עגלתצד, אליהם מחוברת שאינה ובין שמחוברת בין מניע, אופני
אך במניע, הנעזרים ושלשאופנים ודואופנים שלשאופנימניע

אחרת: מוטור מרכבת ע''י הנגררת מרכבה כוללת היא אין

פירוש ושמוש



מסחרית; או צבורית מרכבה שאינה מרכבה כל פירושה פרטית" "מרכבה

להובלת לשמש שנועדה או המשמשת מרכבה פירושה צבורית" "מרכבה
בשכר! נוסעים

מגרש או גשר שביל, רחבה, סמטא, רחוב, כביש, דרך, כל כולל "דרך"
בהם! המעבר זכות לצבור שיש פתוח

מיכאני בכח מונעה שהיא בין אופנים בת מרכבה מין כל פירושה "מרכבה"
להובלת לשמש שנועדה או והמשמשת לבהמות, רתומה שהיא ובין

סחורות או בני אדם בכל דרך שהיא, והיא כוללת דואופנים או
שלשאופנים.

ממשלתמס' 46 לש' 1932 בשרות המשמשים ואנשים מרכבות על תחול זו פקודה (2)

המורה מפורשת הוראה ישנה אם חוץ מלכותו, הוד בשרות או (א"י) פלשתינה
את ההיפך.

חלק ב.  מתן רשיונות למרכבות ורישומן.

למרכבית רשיונות מתן

מס' 30 לש' 1934

המרכבה, בעל כשהוא או, לנהוג, אדם לשום אסור לקמן, למותנה פרט .3
כן אם אלא שהיא, דרך בכל במרכבה לנהוג אחר אדם לכל להרשות לו אסור
להוראות בהתאם נרשמה והמרכבה מרכבה, אותה להחזיק רשיון תחלה קבל

זו. פקודה

הרשיון התנאיםתנאי לאותם כפוף ויהא שיקבע הטופס לפי ערוך יהא רשיון (1) .4
שייקבעו ויהא נישא על גבי המרכבה, בצורה שתקבע.

ללא לחדשו או מוטור מרכבת להחזקת רשיון ליתן מותר (2)

שרשיון ובלבד חדשים, שלושה או חדשים ששה חודש, עשר משנים יותר
 חדשים לששה רשיון בדצמבר! 31 ביום מועדו יתם חדש עשר לשנים שניתן
ב30 ביוני או ב31 בדצמבר: ורשיון לשלשה חדשים  ב31 במרץ, ב30 ביוני,

בדצמבר. ב31 או בספטמבר, ב30

שייקבע. המס את משלמין חידושו או רשיון בעד (3)

יקבעו. אשר בתנאים להעברה ניתן יהא מרכבה להחזקת רשיון (3)



הרשות במשרד המרכבה את ירשום רשיון מרכבה בעל בבקש (1) .5
חוץ עסקיו, מקום או מגוריו מקום נמצא שבו במחוז אשר הרשיונות על הממונה

ורישום. רשיון מתן בדבר זו פקודה מהוראות פוטר אם

רישום מרכבות

שנרשמה מרכבה לכל תיחד הרשיונות על הממונה הרשות (2)

נרשם. שבו והמחוז הרשום המספר את המציין וסימן מיוחד, מספר ידה על

קרון, לכל או המרכבה, אל הקבוע באפן יודבק הרישום סימן (3)

יקבע. אשר ככל כאחד, שתיהן אל או ידה, על הגדורים אחרת מרכבה או עגלה

יקבע. אשר המס את משלמין מרכבה רישום בעד (4)

מס' 22 לש' 1932

על הממונה הרשות יכולה ,(2) 5 סעיף בהוראות האמור כל למרות .6
הקבוע, המס את בשלמו מוטור, מרכבות של לסוחר או לחרשתן ליחד הרשיונות
שמנסים מוטור מרכבת לכל שתקבע, בצורה לשמש, שיוכל כללי מסחרי מספר
אותה מנסה כשמישהו או ארצה, שהובאה לאחר או עשיתה גמר לאחר אותה

לקנותה. מנת על

לנהגים רשיונות מתן  ג. חלק

מסחריים מספרים

מרכבתמוטור, לנהוג אדם לשום אסור זו, בפקודה למותנה פרט .7
(א"י), בפלשתינה זמני באפן והנמצאת בחו"ל שנרשמה מרכבתמוטור לרבות
ושום זה, חלק עפ''י לכך רשיון קבל כן אם אלא דרך, בכל צבורית מרכבה כל או

כזאת. מרכבה בנהיגת רשיון קבל שלא אדם יעסיק לא אדם

לנהגים רשיונות מתן

אם זה חלק עפ"י רשיון לתת יכולה רשיונות למתן הרשות (1) .8
 שהמבקש לה נתברר

פסול הוא ואין בקשה עליה שהגיש המרכבה את לנהוג סמך בן הוא (א)
עפ"י הוראות פקודה זו: וכן

הקבוע. המס את שלם (ב)

שנה: עשרה שמונה לו מלאו שלא למי רשיון נותנין אין (2)

שש לו מלאו שכבר למי אופנימניע לנהוג רשיון ליתן שמותר בתנאי
שנה. עשרה

והתנאים ההכשרות
נהג לרשיון



למתן הרשות תהא המבקש של לגילו ביחס ספק קיים אם (3)

 זו. בשאלה פוסקת הרשיונות

הנהנו, מתאריך חדש עשר לשנים יפה יהא נהג רשיון של כהו (4)

הקבוע. המס בתשלום בשנה שנה מדי לחדשו ואפשר

צבוריות למרכבות רשיונות  ד. חלק

למרכבות רשיונות
צבוריות

מס' 20 לש' 1933
מס' 30 לש' 1934

9 .יכול מפקח המשטרה המחוזית לתת ולחדש רשיונות להחזיק או
אחרת יקבע לא העליון שהנציב זמן וכל מחוזומחוז, בכל צבוריות מרכבות לנהוג
אותם מספר את להגביל הוא רשאי (י"ט), 23 סעיף עפ"י שיתקין בתקנות
הרשיונות במחוזו כדי השעור שיישר בעיניו לאחר המלכו בדעת העיריה או

בדבר. הנוגעת המקומית המועצה

חלק ה*  פטורין
השייכות מרכבות פיטורי
ולאנשים מלכותו להוד

חילות על הנמנים
מלכותו הוד

מס' 46 לש' 1932

הוד לחילות השייכת מרכבה לכל וברישום ברשיון צורך אין (1) .10
מלכותו:

הכללי המפקח ע"י שאושר זהות סימן תשא כזאת מרכבה שכל בתנאי
הסוהר. ובתי המשטרה על

(2) שום אדם השייך לחילות הוד מלכותו לא יהא זקוק לרשיון
כזאת. מרכבה לנהוג

רשיון ממס פטורין
רישום וממס

!

11 .לא ישולם מס בעד רשיון או רישום של מרכבה 

(א) השייכת לממשלת פלשתינה (א"י) :

(ב) השייכת לפקיד קונסולרי שנתמנה בפלשתינה (א"י) והנמנה עלמס' 22 לש' 1932
שרות הקונסוליה הקבוע ואינו עוסק בשום עסק או מקצוע אחר:

(ג) השייכת לעיריה או למועצה מקומית :

המלחמה! חללי לקברות הקיסרית לועדה השייכת (ד)

אלאמס' 13 לש' 1931 נבנתה שלא אחרת מכונה או הצלה מכונת או כבוי מכונת שהיא (ה)

אלא משמשת ואינה שרפה מסכנת נפשות הצלת או כבוי לצורך
בלבד. כך לשם



חקלאות לצורך אלא נבנתה שלא למרכבה רשיון בעד מס ישולם לא .12
אדמה לעבוד הדרושים הצרכים או חקלאית אדמה של התוצרת להובלת או
הקבוע המס את ישלמו שלם אולם כך, לשם אלא משמשת אינה ואשר חקלאית,

מרכבה. אותה לרישום

פטורי מרכבות חקלאיות
רשיון מפסי

13. אין צורך ברישום וברשיון לדואופנים ולשלשאופנים, לבד מדר
מועצה או עיריה אזור בתחומי גר בעליהם שאין מניע, ושלשאופני מניע אופני

מקומית.

דואופנים פטורי
ידועים ושלשאופנים

חלק זי  הגבלות בשמוש של מרכבות מסויימות
השעורים על עולה שלה הציר שמטען מרכבה דרך בכל לנהוג אסור .14

 דלקמן

 הציר של המקסימלי המטען אופנים, ארבעה בת היא כשהמרכבה (א)
3500 ק"ג:

 הציר של המקסימלי המטען אופנים, ששה בת היא כשהמרכבה (ב)
ק"ג; 3000

 בתנאי

מקרים של מסויים בסוג או מסויים במקרה העליון הנציב שיכול (א)
על עולים ששיעוריה מרכבה דרך בכל לנהוג ירשה בו צו* ליתן

שיעורים אלה:

המקסימלי המשקל
מרכבות של

מס' 13 לש' 1931

(א"י) פלשתינה לממשלת השייכות מרכבות על יחול לא זה שסעיף (ב)
מלכותו. מס' 46 לש' 1932ולהוד

לנהוג אין ובתיהסוהר המשטרה על הכללי המפקח מאת רשות בלא .15
התקינו כן אם אלא מיכאני בכח המונעה מרכבה או מוטור מרכבת שום דרך בכל

אויר. צמיגי לה

צריך מוטור מרכבות
להתקין להן צמיגי אויר

מס' 13 לש' 1931

* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.



חלקה של העיריה במסים

חלק ז*  שונות
לזמן מזמן הקיימות העיריות למועצות להקצות העליון הנציב יכול .16
היושבים אנשים ע"י מרכבה להחזיק רשיונות בעד ששולמו מהמסים החלק אותו
העליון. הנציב מאת בצו יקבע אשר ככל העיריה, אזור בתחומי הרשיון מועד במשך

לידי לבוא הסמכות
הסכם עם הממשלות
סמוכות ארצות של
מכוניות בנידון

ומסחריות צבוריות
מס' 46 לש' 1932

ארץ כל של הממשלה עם הסכם* לידי לבוא העליון הנציב יכול .17
ארץ באותה הרשומות ומסחריות צבוריות מוטור מרכבות רישום בענין סמוכה
ושהובאו לפלשתינה (א"י) לתקופה מוגבלת: ובהסכם כזה יכול הוא להורות
בנידון או זו פקודה עפ"י שנקבעו המסים של הפחתתם או הגדלתם בנידון הוראות

מקצתם. או כלם המסים, מן מרכבות בעלי פיטורי

חלק ח'  עברות, עונשין ופרוצידורה
עברות אדם כל .18

זו, פקודה מהוראות הוראה כל אחרי ממלא שאינו (א)

שיש במהירות או ברשלנות או בזהירות, שלא בדרך מרכבה הנוהג (ב)
בה, בהתחשב עם המסבות באותו מקרה, משום סכנה לצבור, אפילו

הקבועה, המקסימלית המהירות מן פחותה היא אם

ברשות או שהיא דרך בכל עליה ממונה או מרכבה של נהגה שהוא (ג)
שכור, והוא הרבים,

מסרב והוא לעברה, גרם נהיגתה שאופן מרכבה של נהגה שהוא (ד)

כוזבים, כתובת או שם מוסר או כתבתו, או שמו את למסור

(ה) שהוא בעליה של מרכבה שאפן נהיגתה גרם לעברה ואינו מוסר
את ולתפוש לזהות אפשר בעזרתן ואשר למסרן שבידו ידיעות

הנהג,

את מראה ואינו צבורית מרכבה או מוטור מרכבת של נהגה שהוא (ו)
מאתו, שדרשו לאחר לשוטר רשיונו

* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.



תאונה כשאירעה המרכבה את עוצר ואינו מרכבה, של נהגה שהוא (ז)
מציאות מחמת אדם להשגחת הנתונה למרכבה או לבהמה או לאדם
שמו ואת שלו וכתבתו שמו את למסור נדרש והוא בדרך, מרכבתו
המרכבה, מספר את או הרישום סימן ואת המרכבה בעל של וכתבתו

אלה, פרטים למסור וסרב

(ח) שאינו ממלא אחרי הוראות כל סימודרד או אות של שוטר הלבוש
שרד, בגדי

שעפ"י רשיון כל או מרכבה של זהות סימן בתרמית משנה או המזייף (ט)
לאחר מרשה או משאילם או בתרמית בהם משתמש או זו, פקודה

בהם, להשתמש

וחמשה עשרים בסכום לקנס או ימים חדש למאסר צפוי ויהא בעברה יאשם
יהא שלאחריה עברה או שניה עברה כל ועל כאחד, העונשין לשני או פונט,
כאחד. העונשין לשני או פונט חמשים בסכום לקנס או חדשים שלשה למאסר צפוי

19 . יכול כל שוטר לתפוס בלא צו נהג מרכבה שעבר עברה עפ''י סעיף
רשיונו את להראות או וכתבתו שמו את למסור מסרב הוא אם עיניו לנגד 18

הקבוע. הזהות סימן את נושאת אינה המרכבה אם או בכך, בהדרשו

בלא לאסור הסמכות
מאסר צו

אדם כל לחייב המשפט בית יכול העדות בפקודת האמור כל למרות .20
בעדות זו עדות נתחזקה לא אם אף אחד עד של בעדותו זו פקודה עפ"י בעברה

ערך. בעלת

אחד עד של בעדותו די
נד. פרק

זו פקודה עפ"י בעברה אדם בפניו שנתחייב משפט בית כל (1) .21
 מרכבה נהיגת עם בקשר

בדין כשהחייב מסוימת, לתקופה נהג של רשיונו את להפסיק יכול (א)
הוא בעל רשיון נהג: ואם ימצא בית המשפט לנכון, יכול הוא
לתקופה רשיון לקבלת כפסול בדין שנתחייב האדם את להכריז

הרשיון: תקופת תום לאחר נוספת

יפסיק ,18 סעיף של (ג) פסקא עפ"י בדין אדם נתחייב שאם בתנאי
רשיון לקבלת כפסול האדם על ויכריז הרשיון של תקפו את המשפט בית

ללא פחות משנים עשר חדש מיום החיוב בדין :

של תקפם הפסקת
נהגים רשיונות



בית יכול זו, פקודה עפ"י רשיון בעל אינו בדין שנתחייב האדם אם (ב)
המשפט להכריזו פסול לקבלת רשיון לתקופה מסוימת : וכן

המשפט בית יצוד. נהג, רשיון בעל הוא בדין שנתחייב האדם אם (ג)
בית של צו כל ועל בדין החיוב על פרטים הרשיון גבי על לרשום
לרשות מהפרטים העתקה ולשלוח זה סעיף עפ"י שניתן המשפט

הרשיון. את שנתנה הרשיונות על הממונה

זו, פקודה עפ"י רשיון בעל והוא בדינו כך שנתחייב אדם כל (2)

בדין נתחייב שבו מיום ימים שבעה בתוך המשפט לבית הרשיון את להמציא חייב
עפ"י בעברה יאשם כזאת עשר. לא ואם האמורה, ההערה את עליו ירשמו למען

זו. פקודה

למשך תקף מחוסר יהא כאמור המשפט בית שהפסיקו רשיון (3)

לקבלת כפסול המשפט בית ע"י שהוכרז או רשיונו שהופסק ומי ההפסק, תקופת
הפסלות. או ההפסקה תקופת בתוך רשיון יקבל לא רשיון

לערער יכול רשיון לקבלת המשפט בית צו בתוקף שנפסל מי (4)

פעולתו תוקף את לדחות רשאי המשפט ובית המחוזי: המשפט בית בפני הצו על
זאת. לעשות לנכון ימצא אם הערעור, עד הצו של

מבקש והוא זו, פקודה הוראות עפ"י רשיון לקבלת שנפסל כל (5)

ההערה את עליו שרשמו רשיון בעל שהוא כל או פסול, בעודו רשיון מקבל או

על הרשומים הפרטים את למסור בלי רשיון מקבל או מבקש והוא האמורה,
בטל. יהא כאמור שקבלו רשיון וכל זו, פקודה עפ"י בעברה יאשם רשיון, גב

לא פלילית אחריות
נפגעת תהא

ובין פלילית בין אחריות, בכל יפגע לא זו בפקודה האמור דבר שום .22
הנוהגים פקודה או חוק כל בתוקף המרכבה בעל של או הנהג של אזרחית,

שעה: באותה

עברה. אותה על פעמים שתי אדם יענש שלא בתנאי

חלק ט.  תקנות וחוקי עזר*
תקנות

מס' 30 לש' 1934
 דלקמן מהמטרות מטרה לכל * תקנות להתקין העליון הנציב יכול .23

(א) הפרוצידורה שינהגו על פיה ביחס למרכבות כשהן נהוגות בדרך:הסדר התחבורה וקבורת כללים לשבוש בדרכים בשביל כלי רכב הולכי רגל ואחרים

* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.



המרכבות: גבי על נישאים שיהיו המאורות (ב)

(ג) השמוש במרכבות בחצוצרות או באמצעי אזהרה אחרים:

(ד) קביעתם והסדרתם של גדלם, צורתם וטיבם של סימני הזהות, האפן
בהם להבחין אפשר יהא שבו והאופן המרכבות גבי על יקבעו שבו

<, נקלה על

(ה) רישום מרכבות מוטור והפרטים שירשמו בפנקס;

צבוריות! מוטור במרכבות בטקסימטרים השמוש (ו)

* הרשיון ינשא אפן באיזה (ז)

(ח) חידוש רשיונות והעברתם:

(א"י) לפלשתינה שהובאה בחו"ל הרשומה מוטור מרכבת כל פיטורי (ט)
מהוראות כזאת מוטור מרכבת של נהגה ופיטורי מוגבלת לתקופה

פקודה זו בענין רישום ומתן רשיונות, כלן או מקצתן:

(י) מסירת הודעה על שנוי הבעלות של מרכבת מוטור ורישומה מחדש:

נהגים! ולרשיונות למרכבות רשיונות בעד שישולמו המסים (י"א)

(י"ב) בחינת מבקשי רשיונות נהג וסוגי הרשיונות שינתנו:

והחובה בהן, שיובלו האנשים מספר ומבחנן, צבוריות מרכבות בדיקת (י"ג)
זו! חובה ומדת נוסעים להוביל

ואת להסיעם שמותר הנוסעים מספר את לראוה להציג החובה (י''ד)
הנסיעה. דמי של המאושר התעריף

של והתנהגותם צבוריות, במרכבות נוסעים של ונוחותם בטחונם (ט''ו)
נהגי אותן מרכבות:



של מיוחד סוג כל נהיגת או מרכבה נהיגת של הגבלתה או איסורה (ט"ז)

בהם התנאים וקביעת הימנה, בחלק או מסוימת דרך באיזו מרכבה
יש לנהוג מרכבה בכל דרך*:

מרכבות של ידוע סוג או מרכבותמוטור בנהיגת המותרת המהירות (י''ז)
אזור באיזה או מיוחד בדרך או סתם דרך בכל אם מוטור

או מקום מסוימים * * :

(י"ח) המבנה של מרכבותמוטור ותנאי השמוש בהן :

צבוריותמס' 20 לש' 1933 למרכבות רשיונות מתן ענין של ופיקוחו הגבלתו הסדרתו, (י"ט)
בכמה או אחד במקום או אחד באזור או אחד במחוז העובדות
לאזור אזור בין או למחוז מחוז בין או מקומות או אזורים או מחוזות
השימוש ענין של ופיקוחו הגבלתו והסדרתו, למקום, מקום בין או
צבוריות מרכבות אותן יסעו בהם הקוים קביעת מרכבות, באותן
לעבוד שיוכלו צבוריות מרכבות של המקסימלי המספר וקביעת
שיסעו נסיעות בעד שיטילו התעריפים וקביעת מסויים קו בכל בשכר

באותן מרכבות צבוריות * * * 

דלקמן למרכבות רשיונות מתן ענין של ופיקוחו הגבלתו הסדרתו, (כ)

בהן השמוש ענין ושל

(i) מרכבות מסחריות :

(ii) מרכבות פרטיות שנבנו על מנת להסיע בהן יותר מששה
אנשים מלבד הנהג :

זו. פקודה הוראות של המתוקן לביצוען תקנות כלל, בדרך (כ"א)

סמכותו של הנציב
תקנות להתקין העליון

לשם מתן תקף לאמנות
לאומיות בין

מס' 30 לש' 1934

24. יכול הנציב העליוו להתקין תקנות כדי ליתו תוקף לכל אמנה בין
הוראות והקובעות מכוניות של לאומית הבין התנועה על להקל שתכליתה לאומית
לתועלת להיות שיוכלו היתר כתבי או תעודות מסע, תעודות של ולקיומן לנתינתן

* לענין תקנות עפ"י פסקא 11, עיין העתון הרשמי גליונות 245, 250, 285, 301 ו342.
** לענין תקנות עפ"י פסקא זו, עיין העתון הרשמי נ5יון 253.

*** לענין תקנות עפ"י פסקא זו עיין העתון הרשמי גליון 375.



מסויים לזמן מכוניותיהם את לוקחים כשהם (א"י), בפלשתינה הגרים לאנשים
מכוניות. שם לנהוג מנת על לחו"ל נוסעים כשהם לנהגים או לחו''ל

המחוז מושל בהסכמת להתקין, מקומית מועצה או עיריה יכולה (1) .25
 דלקמן לענינים בנוגע עזר חוקי הרשיונות, למתן והרשות

חוקיעזר
מס' 20 לש' 1933
מס' 30 לש' 1934

או העיריה אזור בתחומי צבוריות מרכבות של הנסיעות תעריפי (א)
המועצה המקומית:

מס' 22 לש' 1932

 (ב) מקומות עמידה למכוניות צבוריות בתוך תחומי אזור העיריה או
המועצה המקומית :

הכשרתן מדת הבהמות, מספר לבהמות, הרתומות מרכבות של הכשרתן (ג)
בהמות של והרחקתן מרכבות, אותן המושכות הבהמות של ורתמתן

שלא תצלחנה לכך:

(ד) מתן רשיונות לדואופנים או לשלש אופנים, פרט לדואופני מניע
הרשיונות: בעד שישולמו והמסים מניע, אופני שלש או

ובלבד המסים לא יעלו על 3 לי" לשנה לאופניים ו5 ל"י לשנה לתלת אופנים 

(1) סעיףקטן או (א) (1) סעיףקטן עפ"י שהתקינוהו חוקעזר כל (2)

.23 סעיף עפ"י העליון הנציב שיתקין תקנה לכל כפוף יהא (ב)

מס' 22 לש' 1932



פרק קכט

פקודות
מס' 24 לש' 1926
מס' 23 לש' 1927


