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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים )תיקון מס' 5( )איסור שימוש ברכב שנעברה בו עבירה(, 
התשע"ו–2016 *

בחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז–1997 1 )להלן – החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1.הוספת סעיף 7ג
7ב יבוא:

"סמכות בית 
המשפט לאסור 

שימוש ברכב

הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7, רשאי בית המשפט, נוסף על 7ג 
כל עונש אחר ועל אף האמור בכל דין, להורות בצו על איסור 
על  תעלה  שלא  לתקופה  העבירה  נעברה  שבו  ברכב  שימוש 
120 ימים; החליט בית המשפט על איסור שימוש ברכב כאמור, 
יודיע על כך לרשות הרישוי, כהגדרתה בפקודת התעבורה; על 
סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 57ג עד 57ז לפקודת התעבורה, 

בשינויים המחויבים "
בסעיף 8 לחוק העיקרי –2.תיקון סעיף 8

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ואיסור שימוש ברכב";   )1(

האמור בו החל במילים "לפסול אותו אדם" יסומן כפסקה ")1(", ואחריה יבוא:  )2(

לו  למסור   – אדם  אותו  נגד  אישום  כתב  יוגש  כי  להניח  יסוד  לו  היה  אם   )2("
הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 ימים, וליטול את 
רישיון הרכב; לעניין זה יחולו הוראות סעיפים 57א)ב( עד )ו( ו־57ב עד 57ז לפקודת 

התעבורה, בשינויים המחויבים "

הים,  בחוף  ברכב  נהיגה  איסור  לחוק  7ב  סעיף 
התשנ"ז–1997 )להלן – החוק(, קובע כי בית המשפט רשאי, 
הים,  בחוף  ברכב  נהיגה  של  בעבירה  אדם  הרשיע  אם 
לפסול אותו אדם מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה שלא 
תעלה על 120 ימים  כמו כן, נקבע בסעיף 8 לחוק כי קצין 
משטרה בדרגת מפקח ומעלה רשאי לפסול אדם מלהחזיק 
סביר  יסוד  יש  אם  ימים,   30 של  לתקופה  נהיגה  רישיון 
להניח כי הוא נהג ברכב בניגוד להוראות החוק באופן שיש 

בו כדי לסכן חיי אדם או לגרום לפגיעה ניכרת בסביבה 

פעמים רבות, נהגים שרישיונם נפסל ממשיכים לנהוג 
בחוף הים למרות פסילת רישיון הנהיגה שלהם, תוך זלזול 

בחוק וסיכון ממשי של חיי אדם 

בניסיון למגר תופעה זו מוצע כי נוסף על כל עונש 
כאמור  בעבירה  אדם  שהרשיע  המשפט  בית  יוכל  אחר, 
להורות בצו על איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה 
לתקופה שלא תעלה על 120 ימים, בדומה לאיסור השימוש 
עבירות  לעניין  התעבורה  לפקודת  57ג  בסעיף  שנקבע 

תעבורה חמורות )סעיף 1(  

לעניין  לעיל  האמורים  התנאים  בהתקיים  כן,  כמו 
פסילת רישיון הנהיגה על ידי קצין משטרה, מוצע להסמיך 
איסור  על  להורות  ומעלה  מפקח  בדרגת  משטרה  קצין 
שימוש ברכב לתקופה של 30 ימים, ובלבד שיש לו יסוד 

להניח כי יוגש נגד הנהג כתב אישום )סעיף 2( 
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