


רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

15באוקטובר2018 1256 ו'בחשווןהתשע"ט

עמוד

הצעתחוקלתיקוןפקודתהתעבורה)מס'125(,התשע"ט-2018                               30

DoCenter Id:801-02-2018-001093, received on -17/10/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



הצעותחוקהממשלה-ו125,ו'בחשווןהתשע"ט,2018ע10ע15 30

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 125(, התשע"ט-2018

בפקודתהתעבורה1)להלן-הפקודה(,בסעיף57א)א(-1עתיקוןסעיף57א

בפסקה)2(,במקום"בחלקא'לתוספת"יבוא"בתוספת"; )1(

בפסקה)3(,בסופהיבוא"למעטעבירהשלאי–ציותלרמזורבאוראדום"ע )2(

בסעיף57ג)א(לפקודה,במקום"בעבירהמןהעבירותהמנויותבתוספתהשביעית"יבוא2עתיקוןסעיף57ג
"בעבירתתעבורה"והמילים"ובלבדשהעבירהאינהעבירתקנס"-יימחקוע

בסעיף5וג)א(לפקודה,במקום"אלאבעת"יבוא"אלאאםכןהוארוכבעלאופניים3עתיקוןסעיף5וג
שמותקןבהםמנועהמניעאותםאומסייעבכךאובעת"ע

התיקוןהמוצעעניינובשינויהסדריםאחדים  כללי
הנוגעיםלהיבטהפלילישלדיניהתעבורהע 

בסעיפים57או־57גלפקודתהתעבורה)להלן-  סעיפים
חוק במסגרת לפקודה נוספו אשר הפקודה(,  1, 2 ו־4

לתיקוןפקודתהתעבורה)מס'וו(,התשס"ה-2005 
סמכות המקנה הסדר מעוגן ו45(, עמ' התשס"ה, )ס"ח
מינהלית)לשוטר(אושיפוטיתלאסורעלשימושברכבע
ניתנו לתוקף, האמור החוק נכנס מאז שחלפה בתקופה
עשרותאלפיהודעותאיסורשימושברכבמכוחהסמכות
המינהליתשלעיל,מהןמעל33,000הודעותבשנים2015
עד2017עלאורהניסיוןהנצבר,מוצעיםכמהשינוייםלגבי

השימושבסמכויותאלה,כמפורטלהלןע

איסור כאמור שעניינו לפקודה, 57א)א( סעיף לפי
מינהליעלשימושברכב,לאניתןלאסורעלשימושברכב
בשלעבירהשהוכרזהעבירתקנסעמשמעותהשלהוראה
זוהיא,ביןהשאר,ששוטראינורשאילמסורהודעתאיסור
שימושכאמורבשלעבירתאי–ציותלרמזורבאוראדום,
זוהיאעבירה שכןמדוברבעבירתקנסעמאחרשעבירה
חמורהומסוכנת,ונקבעהכעבירתקנסמטעמיםשליעילות
האכיפה,מוצעלהחריגהלענייןזהמכללעבירותהקנס
כךשיהיהאפשרלהטילבשלביצועהאיסורעלשימוש
אחר תיקון עם מתיישב המוצע התיקון כי יצוין ברכבע
לתיקון חוק בהצעת נכלל אשר לפקודה 57א סעיף של
פקודתהתעבורה)מס'112(,התשע"ד-2013)הצ"חהממשלה
התשע"ד,עמ'188(,אשראושרהבקריאהראשונהבכנסת
ביוםי"טבשבטהתשע"ד)2014ע1ע20(ונמצאתכעתבהליכי
אפשר יהיה תיקון אותו לפי בכנסתע מתקדמים חקיקה
להטילאיסורמינהליעלשימושברכבבשלעבירהשדבר
זומן ובלבדשהנהג מצלמה, ביצועההתגלהבאמצעות

לשימועבתוך14ימיםמיוםביצועהע

57גלפקודה,ביתמשפטלתעבורה,אשר לפיסעיף
גוזראתדינושלנאשםשהרשיע,מוסמךלתתצואיסור
שימושברכברקאםהעבירהשבההורשעהנאשםמנויה
עבירות שהן כאמור עבירות למעט השביעית, בתוספת

קנסעמוצעלבטלהגבלותאלהולהשאירלשיקולדעתושל
ביתהמשפטאםלתתנוסףעלהעונשגםצואיסורשימוש
ברכב,בשלכלעבירהשהיא,בשיםלבלמכלולשיקולי

הענישההמקובליםע

בעקבותההרחבההמוצעתשלסמכותביתהמשפט
התעבורה, עבירות כלל בשל שימוש איסור צו להטיל
ובשלהעובדהשסמכותשוטרלמסורהודעתאיסורשימוש
בעבירהשלשימושברכבמסחרישמשקלוהכוללעולה
עלהמותרמעוגנתבסעיף57א)א()1(לפקודה,מתייתרחלק
ב'לתוספתהשביעיתלפקודהומוצעלבטלועוזולשונושל

חלקב'לתוספתהשביעיתלפקודה:

"חלק ב'

עבירהלפיתקנה85)א()5(לתקנות,לעניןהובלתמטען )1(
ברכבמסחריכשהמשקלהכוללשלהרכבוהמטעןהמובל

בועוליםעלהמשקלהכוללהמותרלפירישיוןהרכבע"

התיקוניםהמוצעיםלעילנכללובהצעתחוקלתיקון
פקודתהתעבורה)מס'ו8(,התשס"ח-2008)הצ"חהממשלה
התשס"ח,עמ'370(,שאושרהבקריאהראשונהבכנסתביום
י"גבאדרא'התשס"ח)2008ע2ע19(,אךהליכיחקיקתםלא

הושלמוע

האסדרהלגביאופנייםעםמנועעזרמעוגנת  סעיף 3
התעבורה, בתקנות 2014 בשנת החל 
התשכ"א-1ו19)ק"תהתשכ"א,עמ'1425()להלן-תקנות
התעבורה()ראוסימןב'3בפרקשנילתקנותהאמורות(עמאז
הפכוכלירכיבהאלהנפוציםמאוד,ולפיההערכותמספרם
עומדכיוםעלכ־250,000עלצדיתרונותיהםהמשמעותיים
העירוני, במרחב האוויר וזיהום הרעש העומס, בהקלת
הרכיבהעליהםמלווהבסיכונים,בראשובראשונהלרוכבע

סעיף5וגלפקודהפוטררוכביאופנייםבגיריםבדרך
עירוניתמחובתחבישתקסדהעפטורזהנועדביסודולעודד
מיזמיםלהשכרתאופנייםעואולםבשלהסיכוניםלרוכבים
עלאופנייםעםמנועעזר,ומאחרשאופנייםכאמוראינם
עומדיםלהשכרהבמסגרתאותםמיזמים,מוצעשהפטור

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173;ס"חהתשע"ח,עמ'748ע 1

ר ב ס ה י  ר ב ד

DoCenter Id:801-02-2018-001093, received on -17/10/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



31 הצעותחוקהממשלה-ו125,ו'בחשווןהתשע"ט,2018ע10ע15

תיקוןהתוספת
השביעית

בתוספתהשביעיתלפקודה-4ע

בכותרת,במקום")סעיפים57או־57ג("יבוא")סעיף57א("; )1(

כותרתהמשנה"חלקא'"-תימחק; )2(

חלקב'-בטלע )3(

תיקוןהתוספתבתוספתהשביעיתלפקודה-4ע
השביעית

בכותרת,במקום")סעיפים57או־57ג("יבוא")סעיף57א("; )1(

כותרתהמשנה"חלקא'"-תימחק; )2(

חלקב'-בטלע )3(

מחובתחבישתקסדהלאיחולעלהרוכביםעלאופניים
כאמורע

מוצעלהחילאתהחובהלחבושקסדה,באופןרחב,
עלכלמישרוכבעל"אופנייםשמותקןבהםמנועהמניע
אותםאומסייעבכך"ולאלהשתמשבהקשרזהבמונח
בתקנות מוגדר זה שמונח כפי עזר" מנוע עם "אופניים

התעבורהעזאת,כדישהחובהלאתצומצםלרוכביםעל
אופנייםתקנייםבלבדאלאתחולגםעלמישרוכבעל
אופנייםחשמלייםשאינםתקנייםואינםעוניםלהגדרה
הנזכרתלעילעיצויןכיהגדרהדומהנקבעהלענייןאכיפת
עבירותאחרותשלרוכביאופנייםחשמליים,בחוקלייעול

האכיפהברשויותהמקומיות)תעבורה(,התשע"ו-ו201ע
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