.2

הוכח להנחת דעתה של הרשות המוסמכת שבעל רישיון נהיגה ספורטיבית אינו מסוגל החזרת אגרה

עוד מחמת נכות לנהוג בכלי תחרותי או נפטר בתקופת תוקפו של הרישיון ,רשאית היא
לבטל את הרישיון ולהחזיר למי שזכאי לכך את האגרה בשיעור של  1/12מן האגרה
ששולמה בעד כל חודש של יתרת תקופת תוקפו.
.3

סכום האגרה הנקוב בתקנה  1ישתנה ב– 1באפריל של כל שנה (להלן  -יום עדכון סכומים

(א)
השינוי) ,לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן  -המדד) ,בחודש ינואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם
בחודש ינואר בשנה שקדמה לה.

(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום
של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג) המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח
תקנה  1כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו–(ב).
י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי )2010
ל י מ ו ר לב נ ת
שרת התרבות והספורט

(חמ )3-3682

תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים לאישור קטע קישור) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) ו–(ד)( )1לחוק הנהיגה הספורטיבית ,התשס"ו2005-
(להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שרת התרבות והספורט ובאישור
ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

.1

לא יינתן אישור לקטע קישור לנהיגה ספורטיבית ,במסגרת אירוע נהיגה ספורטיבית אישור קטע קישור

במסלול מרוץ ארעי (להלן  -אירוע) ,אלא אם כן התקיימו כל אלה:
( )1מבקש רישיון לאירוע הגיש לרשות המוסמכת בקשה לקיים אירוע הכולל קטעי
קישור; הבקשה תכלול ,בין השאר ,פרטים בדבר מועד האירוע ,שעות הפעילות
הצפויות ,מיקום קטע הקישור ,מפת המסלול הארעי שבה מסומנים הקטעים שמבוקש
לאשרם כקטע קישור ,סוג הכלים התחרותיים שלהם מיועד האירוע וכל פרט אחר
שתבקש הרשות המוסמכת; יכול שיראו בקשה לפי תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון
לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי) ,התש"ע( 22010-להלן  -תקנות רישיון
לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי) ,בקשה לפי פסקה זו ובלבד שנכללו בה
הפרטים האמורים;
()2

מבקש רישיון לאירוע יצרף לבקשה האמורה בפסקה (- )1
(א) את התחייבותו לעריכת בדיקות הכלים התחרותיים והתאמתם לנהיגה
בקטע קישור בהתאם להוראות תקנות  8ו– 9לתקנות רישיון לאירוע נהיגה
ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי;
(ב) אישור בדבר הסכמת המשטרה לשימוש בקטע קישור במסגרת האירוע,
כאמור בתקנה .2

__________
1
2
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הסכמת המשטרה .2

(א) הסכמת המשטרה לשימוש בקטע קישור באירוע כאמור בתקנה  1תינתן רק לאחר
שבדקה את ההשלכות הצפויות על ביטחון ציבור עוברי הדרך ועל תנועת כלי הרכב
בקטע הקישור ובכלל זה את -
()1

היקף התנועה המתוכנן בציר התנועה במועד האירוע;

()2

הסדרי התנועה במקום;

()3

פעילויות נוספות הנערכות בקטע הקישור ובסביבתו.

(ב) המשטרה רשאית לסייג את הסכמתה או להתנות את מתן הסכמתה בקיום תנאים
נוספים.
רישיון אירוע

.3

התנאים לגבי נהיגה ספורטיבית בקטע קישור יפורטו ברישיון האירוע ,לרבות הוראות
החוק לעניין נהיגה בקטע קישור ובתקנות רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול
מירוץ ארעי.

אי–תחולה

.4

הוראות תקנות אלה לא יחולו על נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי לפי תקנות
 2ו– 3לתקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי
תחרותי) ,התש"ע.32010-

כ"ג בתמוז התש"ע ( 5ביולי )2010
(חמ )3-3964

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
3

ק"ת התש"ע ,עמ' .1422

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר נהיגה שאינה ספורטיבית
בכלי תחרותי) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (12ד) ו–(33ד)( )1לחוק הנהיגה הספורטיבית ,התשס"ו2005-
(להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שרת התרבות והספורט ,לאחר
שהשתכנעתי כי בנהיגה כאמור בהוראות אלה ,לא ייגרם כל סיכון לציבור ,ובאישור ועדת
החינוך התרבות והספורט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

הגדרות

.1

נהיגה שאינה
ספורטיבית בכלי
תחרותי

.2

בתקנות אלה -
"כלי תחרותי" ו"רישיון כלי תחרותי"  -כמשמעותם בתקנות הנהיגה הספורטיבית
(רישיון כלי תחרותי) ,התש"ע;22010-
"כלי תחרותי המיועד למסלול שאינו סגור"  -כלי תחרותי אשר על פי רישיונו אין הוא
מוגבל לנסיעה במסלול סגור בלבד.
ניתן לנהוג בכלי תחרותי שניתן עליו רישיון כלי תחרותי ,נהיגה שאיננה נהיגה
ספורטיבית ,מאזור החניה הסמוך למוסך ,מכון רישוי ,מעבדה מוסמכת או כל מקום
המיועד לבדיקת הכלי התחרותי ,תיקונו או רישויו ,וחזרה לאזור החניה האמור; והכל
בכלי תחרותי שהובל לשם בדיקה ,תיקון או רישוי אל מקום החניה וממנו על גבי עגלה
נגררת או על גבי רכב מנועי מסחרי שנעשו בהם הסידורים המתאימים לצורך זה,
ובלבד שמרחק הנסיעה לא יעלה על  100מטרים.

__________
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