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ן מם׳ 10), ד.תשג׳׳ט-1999.  חוק משכן הכנסת ורחבתו(תיקו

(להלן - החוק העיקרי), אחרי פרק ג׳ י  בחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ״ח-968ו

 יבוא:

 ״פרק ג׳ו: הסדרה התנועה

 6וא. בפרק זה -

/ ״הודעת תשלום קנם־ - במשמעותם בחוק סדר הדין ט פ ש  ״ברירת מ

2 (להלן - חוק סדר הדין  הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982ו

 הפלילי);

להלן - ) 3  ״גורר מורשה״, ״רכב מנועי״ - כמשמעותם בפקודת התעבורה

 פקודת התעבורה);

ינה אי ציות  ״עבירת תעבורה״ - כהגדרתה בפקודת התעבורה, ובלבד שענ

 לתמרור או אי ציות להוראות בדבר הכוונה של תנועת רכב, חנייתו או

 עצירתו.

 6וב. קצין הכנסת, או מי שיושב ראש הכנסת הסמיכו לבך, רשאי לקבוע

 את הסדרי התנועה והחניה ברחבת הכנסת לפי פקודת התעבורה, ולשם

 כך יהיו לו כל הסמכויות הנתונות לפי הפקודה האמורה למפקח על

 התעבורה, לקצין משטרה ולרשויות התימרור.

 6 וג. לצורך הכוונת תנועת רכב, חנייתו או עצירתו ברחבת הכנסת, תהיה

 לקצין הכנסת או לאיש משמר הכנסת שקצין הכנסת הסמיכו לכך לאחר

 שקיבל הכשרה מתאימה, כל סמכות הנתונה לפי כל דין לשוטר.

 6וד. (א) קצין הכנסת, או איש משמר הכנסת שקצין הכנסת הסמיכו

 לפי סעיף 6וג, שיש לו יסוד להניח כי אדם פלוני עבר ברחבת הכנסת

 עבירת תעבורה ברכב מנועי שהיא עבירה של ברירת משפט, רשאי למסור

 לו הודעת תשלום קנם.

 (ב) דין הודעת תשלום קנם שנמסרה בהתאם להוראות סעיף

 קטן (א), בדין הידעת תשלום קנס שנמסרה על ידי שוטר והוראות לפי

 סעיפים 228 עד 230 לחוק סדר הדין הפלילי יחולו לעניין זה, בשינויים

 המחויבים.

 6וה. (א) קצין הכנסת רשאי להורות על גרירתו או על העברתו של רכב

 מנועי, העומד ברחבת הכנסת במקום שהעמדתו אסורה, או בנסיבות שיש

 בהן בדי הפרת סדרי התנועה או בטיחותה, או שההרחקה דרושה לשם

 הסדרת התנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור ברחבת הכנסת.

 (ב) גרירת הרכב או העברתו תיעשה על ידי איש משמר הכנסת או

 על ידי גורר מורשה, למקום אחר, בין בתחום רחבת הכנסת ובין מחוצה לה;

 הגרירה או ההעברה תיעשה תוך נקיטת אמצעי זהירות סבירים הדרושים

 בדי להבטיח את בטיחות הרכב.
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ת חוק ו ע צ ה ת החוק ודברי ההסבר פורסמו ב ע צ  נתקבל בכנסת ביום ט׳ בשבט התשנ״ט(26 בינואר 1999); ה

 2787, מיום ט״ז בטבת התשנ״ט (4 בינואר 1999), עמי 307.

 סייח התשכ״ח, עמי 197; התשנ״ז, עמי ו20.

 סייח התשמ״ב, עמי 43; התשנ״ז, עמי 49ז.

ש 7, עמי 173. ר  דיני מדינת ישראל, נוסח ח

 הוספת פרק ג׳ו
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ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 (ג) הוראות סעיף 70א(ד), (ו) ו־נז) לפקודת התעבורה יחולו,

 בשינויים המחויבים, על גרירת רכב או על העברתו לפי סעיף זה.

 דרך בתחום 6וו. לענין פרק זה, דין כל מקום בתחום רחבת הכנסת שבו יכול לנוע רכב

ת מנועי, כדין ״דרך״ בהגדרתה בפקודת התעבורה.״ ס נ כ ת ה ב ח  ר

 2. במקום התוספת לחוק העיקרי יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף ו)

 גבולות רחבת הכנסת
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ה ש י 6וה לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף ז לחוק זה, ש ־  תחילה 3. תחילתם של סעיפים 16ד ו

 חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 ראש הממשלה

ן ו כ י ן דן ת מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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