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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 115( )מתן מידע בדבר נקודות(, התשע"ד–2014 *

בפקודת התעבורה 1, בסעיף 69א –1.תיקון סעיף 69א

הנקודות  מספר  "וכן  יבוא  בעבירה"  יורשע  אם  אדם  "אותו  אחרי  )ד(,  קטן  בסעיף   )1(
התקפות הכולל שנרשמו לחובתו כפי שהועברו למשטרת ישראל מרשות הרישוי עד למועד 

מסירת הודעת תשלום הקנס";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )2(

")ה(  רשות הרישוי תציין בטופס חידוש רישיון הנהיגה את מספר הנקודות התקפות 
הכולל הרשומות לחובת הנהג; השר יקבע דרכים נוספות למתן מידע בדבר מספר 
הנקודות כאמור, לרבות באמצעות האינטרנט והטלפון, באופן שיבטיח את שמירת 

סודיות המידע 

התעבורה,  לתקנות   547 בסעיף  כהגדרתן   – תקפות"  "נקודות  זה,  בסעיף  )ו( 
התשכ"א–1961 "

סעיף 69א לפקודת התעבורה, שעניינו ניקוד בעבירות 
תעבורה, קובע כי "נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס בשל 
הנקודות  מספר  ההודעה  בטופס  יצוין  תעבורה,  עבירת 
בעבירה"   יורשע  אם  אדם  אותו  של  לחובתו  שיירשמו 
עם זאת, המידע על המספר הכולל של הנקודות שנרשמו 
לחובתו של מי שנשלחה לו הודעת תשלום קנס לא מצוין 
בטופס ההודעה, ועל אדם המעוניין לברר מידע זה לפנות 
התחבורה  משרד  ידי  על  המופעל  קולי  מענה  לשירות 
המידע  לו  יישלח  לפנייתו,  בהמשך  בדרכים   והבטיחות 
כאמור בדואר לכתובתו  דרך זו למסירת מידע מקשה את 
קבלתו, בין היתר בשל העובדה כי זמן ההמתנה בשירות 
המענה הקולי עלול להתארך, וכן בשל העובדה שאנשים 

עם לקות שמיעה אינם יכולים להיעזר בו 

המספר  בדבר  המידע  קבלת  על  להקל  כדי  לפיכך, 
מוצע  אדם,  של  לחובתו  שנצברו  הנקודות  של  הכולל 

לקבוע כי מידע זה יימסר בכמה דרכים:

הנקודות  מספר  לצד  הקנס,  תשלום  בהודעת     1
שיירשמו לחובתו של האדם אם יורשע בביצוע העבירה 
המיוחסת לו, והכול בהתאם למידע בדבר מספר הנקודות 
כאמור שתעביר רשות הרישוי למשטרה עד למועד מסירת 

הודעת תשלום הקנס;

באמצעות רשות הרישוי בטופס חידוש רישיון     2
הנהיגה;

התחבורה  שר  שיקבע  נוספות  בדרכים     3
והבטיחות בדרכים, לרבות באמצעות האינטרנט והטלפון 

יודגש כי המידע על מספר הנקודות שנצברו לחובתו 
של אדם מבוסס על מאגר של רשות הרישוי הכולל מידע 
ותקנת  הפלילי  המרשם  לחוק   10 סעיף  פי  על  שהתקבל 
השבים, התשמ"א–1981  מאחר שלפי החוק האמור המרשם 
הפלילי חסוי ואין למסור מידע הכלול בו אלא במגבלות 
הקבועות בחוק, מוצע לקבוע כי שר התחבורה והבטיחות 
בדרכים יקבע את דרכי מסירת המידע באופן שיבטיח את 
שמירת סודיותו  בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה 
ולקריאה השלישית תבחן ועדת הכלכלה של הכנסת אם 
יש מקום לקבוע כי תקנות אלה יותקנו באישורה, וכן את 

האפשרויות ליישום ההסדר ואת השלכתן הכלכלית  

ההסדר המוצע צפוי לא רק להקל את מסירת המידע 
לנהגים על מספר הנקודות שנצברו לחובתם, אלא גם עשוי 
לעודד נהגים שנצבר לחובתם מספר רב של נקודות לנהוג 
תעבורה  עבירות  מביצוע  ולהימנע  יותר  שקולה  בצורה 

נוספות 

הצעת חוק מס' פ/1059/19 )מספר פנימי : 479183(; הועברה לוועדה ביום כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(    *

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ד, עמ' 406.  1

יוזם: חבר הכנסת אמנון כהן

סודר והודפס במחלקת הדפוס והפרסומים של הכנסת  ISSN 0334-3030 המחיר 0.81 שקלים חדשים 

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הכנסת – 556, ג' בתמוז התשע"ד, 1.7.2014




