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ן - תיקון סעיף 2ואו * ו רה (להלן - הפקודה), בסעיף 2 ו  1. בפקודת התעב

ה ו יחשב מלו ם לא י בוא ״ואולם אד דרה ״מלווה״, בסופה י  (1) בסעיף קטן(א), בהג

תו שיבור בהגדרתו בסעיף 64ב.״־, ו ן סעיף זה בעת הי י  לענ

ר ג ס  ה

 בהצעת חוק זו מוצעים תיקונים בפקודת התעבורה
 אשר נועדו להתמודד עם הממצאים האמורים.

 סעין* 1 סעיף 2ואו לפקודת התעבורה (להלן -
 הפקודה), שענינו חובת ליווי, קובע בסעיף
 קטן(ב) כי לא ינהג נוהג חדש, במשמעותו בסעיף 2וא
 לפקודה, ברכב מנועי במשך החודשיים הראשונים מיום
 שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב במושב שלצדו

 מלווה כהגדרתו בסעיף 12או(א) לפקודה.

 מוצע לקבוע כי מי שנתון תחת השפעת אלכוהול
 או םמיס לא ייחשב מלווה לענין סעיף 12א1(לפסקה (1)

 המוצעת).

י ר ב  ד

 בללי

 נתוני תאונות הדרכים בשנים האחרונות מלמדים
 על מעורבות גביהה של נהגים חדשים בתאונות דרכים,
 ובמיוחד בקרב נהגים חדשים צעירים שטרם מלאו להם
 24 שנים. חקירח תאונות אלה מלמדת על סגנון נהיגה
 לא מרוסן דיו המאפיין נהגים כאמור ועל טעויות בשיקול
 דעת הנובעות מחוסר ניסיון. עוד נמצא שנהגים אלה
 מרבים לנהוג כשברכבם נוסעים נוספים. מציאות זו
 גורמת להסחת דעתו של הנהג החדש, מפעילה עליו לחץ
 חברתי ליטול סיכונים בנהיגתו ומביאה לתוצאות קשות

 במיוחד במקרה של התרחשות תאונת דרכים.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 175: התשס־ד, עמי 06ג.
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 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״בחודשיים הראשונים״ יבוא ״בשלושת החודשים

גה בטרם והג החדש רשיון נהי בוא ״ואם ניתן לנ  הראשונים״ ואחרי ״רשיון נהיגה״ י

ם האמור.״; ו ים מהי נ ם הראשו ים - בששת החודשי  מלאו לו עשרים וארבע שנ

׳ יבוא ״את ו לים ״את התנאי שלפי  (3) בסעיף קטן (ר), במקום הםיפה החל במי

י לפי סעיף קטן(ב)״. ו ו ו חובת הלי  התקופה שבה חלה לגבי

או יבוא:  הוספת סעיף 2, אחרי סעיף 2ו

, , , 2 * י 2 

או י לפי הוראות סעיף 2ו ו ו ו חובת הלי והג חדש שחלה לגבי  ״הגבלת מספר 2וא2. (א) נ
בה האמורה, יותר מגוסע ו החו ג לא יסיע, במשך התקופה שבה חלה לגבי ה י ג ם ל י , ע  חדש 1 1 ^
(ב) של אותו סעיף; ואולם אדם לא ועי באמור בסעיף קטן  אחד ברכב מנ

וה לפי הוראות סעיף ן סעיף זה בעת שהוא משמש מלו י  ייחשב נוסע לענ

 12או.

ים וחלפה לגביו התקופה והג חדש שטרם מלאו לו 21 שנ  (ב) נ

ועי באמור באותו סעיף קטן,  האמורה בסעיף קטן (א), לא יסיע ברכב מנ

עו לגיל 21.״ י ותר משני נוסעים, עד הג  י

ום פרסומו וסחם בחוק זה, 45 ימים מי לתם של סעיפים 2וא1 ו־12א2 לפקודה, כנ  תחילה ותחולה 3. תחי

ום גה בי הי יתן לו רשיון נ ש שנ ד והג ח לו לגבי נ ום התחילה), והם יחו  של חוק זה (להלן - י

לה או לאחריו.  התחי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שלפיהם לא נשלל הכיסוי הביטוחי במקרה ׳.על תאונה,
 גם אם בעת ביצועה עבר נוהג הרכב עבירת תעבורה.

 מוצע לפיכך, לתקן את הסעיף האמור ולבטל את
 התניית תוקפו של רשיון הנהיגה בקיומה של חובת
 הליווי לפי הוראות סעיף 12אולפקודה, כך שהתוצאה
 של הפרת החובה האמורה תישאר במישור העוגשי

 בלבד (לפסקה (3) המוצעת).

 סעיף 2 מוצע להוסיף לפקודה הוראה. שעניגה
 הגבלת מספר נוסעים לנוהג חדש, ולפיה
 נוהג חדש שחלה לגביו חובת ליווי לפי הוראות סעיף
 2ואו, לא יסיע, במשך התקופה שבה הלה לגביו החובה
 האמורה, יותר מנוסע אחד ברכב מנועי כאמור בסעיף

 12או(ב)(לסעיף 12א2(א) המוצע).

 עוד מוצע לקבוע כי נוהג חדש שטרס מלאי לו 21
 שנים וחלפה לגביו תקופת הליווי האמירה בסעיף
 קטן(א) המוצע, לא יסיע ברכב כאמור באותו סעיף קטן
 יותר משני נוסעים, עד הגיעו לגיל ז2 (לסעיף ?יא2(ב)

 המוצע).

 סעיף 3 מוצע לקבוע בי יום תחילתו של החוק
 המוצע יהיה 45 ימים מיום פרסומו, וזאת
 כדי לאפשר למשטרת ישראל ולמשרד התחבורה
 התארגנות לשם יישומן של הוראות החוק המוצע. עוד
 מוצע לקבוע בי הוראות החוק המוצע יחולו לגבי מי
 שניתן לו רישיון נהיגה ביום תחילתו של החוק המוצע

. ד י ר ו ד כ ר ל  מ
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 כמו בן, בשל המעורבות הגבוהה של נהגים
 חדשים, ובהם רבים שגילם פחות מ־24 שנים, בתאונות
 דרבים, מוצע לתקן את סעיף 12א1(ב) לפקודה ולהבחין,
 לענין התקופה שבה חייב נוהג חדש בליווי, בין נוהג
 חרש שטרם מלאו לו 24, שנים לנוהג חדש מבוגר יותר: בך
 מוצע להאריך את תקופת הליווי למשך שלושה חודשים
 מיום קבלת רישיון הנהיגה - לנוהג חדש שמלאו לו 24
 שנים במועד האמור, ולמשך שישה חודשים מיום קבלת
 רישיון הנהיגה - לנוהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים

 באותו מועד (לפסקה (2) המוצעת).

 סעיף 2ואמר) לפקודה קובע כי רשות הרישוי תציין
 ברשיון נהיגה שניתן לנוהג חדש את התנאי שלפיו
 תוקפו של הרשיון מותנה בליווי בעת הגהיגה וכן את
 התקופה שבה חלה חובת הליווי, קביעה זו עשויה
 להתפרש כך שנסיעה שבוצעה תוך הפרת חובת הליווי
 כמוה כנסיעה שבוצעה בלא רשיון נהיגה בר תוקף. לפי
 פרשנות זו, במקרה של תאונת דרכים שהתרחשה במהלך
 נסיעה שבה נהג נוהג חדש החייב בליווי בלא מלווה
 ועקב התאונה נפגעו הנוהג החדש ונוסעים ברכבו או
 הולכי רגל, יפוצו הנוסעים והולכי הרגל על ידי ״קרנית״,
 ואילו הנהג עצמו ייוותר חסר פיצוי ואף חשוף לתביעת
 שיבוב של ״קרנית״ בעד הסכומים ששילמה לנפגעים

 האחרים.

 תוצאה זו, ולפיה ביצוע עבירת תעבורה בעת
 התרחשות תאונת דרכים שולל ממי שנהג ברכב בעת
 התאונה את הכיסוי הביטוחי, מנוגדת לעקרונות שביסוד
, 1 9 7 5 - ז ר ׳ ' ל ע / 1 ־ ו ז ־ , ז מ י כ ר ! ר ר ר ג ר ^ ־ ת ע ג פ נ ״בו ל ־ ־ י י ^ זפי ־ ק ז ר  ח

404 

 המחיר 70 אגורות 00)0334-3 סודר במח׳ רשומות. משרד המשפטים. והודפס במדפיס הממשלתי


