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בתקנה,             המנויים הרכב לכלי חורף בדיקת לביצוע שנה בכל הנתון הזמן , 273כלומר  ( אשר( לתקנות א ד
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       ,    , בין   ישנם בו מיוחד מצב נוצר בו החול ובימי אוקטובר בחודש בלבד    (15-18חל עבודה רק  18ימי ימים
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 .              , החורף      בדיקת את אלה רכב כלי לכל לבצע מעשית מבחינה יהיה שניתן כך נוסף ימים חודש של זמן תקופת

, " ל                 הנ הרכב בעלי ציבור כלפי בתקנות הקיים המצב של הטבה מהווה זו שעה הוראת כי העובדה לאור

     - תקופת          (  הרכב כלי לבעלי ניתנת להיפך אלא פליליים היבטים החמרהשל השעה בהוראת אין כי העובדה ולאור
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