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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם המבושלת:

 חוק לתיקון פקודת התעבורה(מסי 8)׳ תשכ״ז-1967
ן - הפקודה) — ל ה ל )  תיקון סעיף ד2א 1, (א) בסעיף 27א(א) לפקודת התעבורה נ

 (1) ברישה, במקום ״במצלמה אלקטרונית המופעלת מעל רמזור שבצומת״
 יבוא ״במצלמה אלקטרונית המופעלת מעל רמזור או םמוך לרמזור״;

 (2) בפסקה (2) - המלה ״שבצומת״ תימחק.

 (ב) סעיף 27א(ג) לפקודה - יימחק.

 תיקון סעיף ד2ב 2, בסעיף 27ב לפקודה, המלים ״בהיותו בצומת״ - יימחקו.

 ביטול סעיף 3, סעיף 3 לחוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 7), תשכ״ו-1966 3 - בטל.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 על פי החוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 7), תשכ״ו-966! (להלן י־ החוק העיקרי),
 הונהגה בישראל שיטת השיטור האלקטרוני, שעיקר־ - הצבת מצלמות אלקטרוניות בסמוך
 לרמזורים, לשם הרחבת הפיקוח על עבירות נסיעה בניגוד לאורות הרמזור. החוק העיקרי
 כלל הוראות להנהגת שיטת השיטור האמורה והמאפשרות הצגתו של צילום כראיה קבילה

 בכל הליך משפטי.
 בהמשך לחוק ולצורך ביצועו הותקנו שתי מערכות של תקנות:

 (א) על ידי שר המשפטים — תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט),
 תשכ״ז—1966 3;

 (ב) על ידי שד התחבורה - תקנות התעבורה (תיקון), תשכ״ז-&4196.
 בתקנות הוסדרו הוראות בדבר הטיפול במצלמות ובסרטים, השמירה עליהם והגשתם

 לבית המשפע וכן בדבר דרך ביצוע הצילום.
 החוק העיקרי הגביל, לשם נסיון, את שיטת השיטור האלקטרוני לתקופה של שבה
 אחת מיום תחילתו, היינו עד יום י״ט בתמוז תשכ״ז(27 ביולי 1967). הגבלה זו נקבעה כדי
 לאפשר לכנסת לחזור ולדון בהסדרים שלפי החוק כתום שנה מהפעלתם ולאור הנסיון

 שהצטבר.
 מאז כניסת החוק לתקפו הופעלו מצלמות אלקטרוניות במספר צמתים; שיטת השיטור
 בעזרתן הוכהה כיעילה ושימשה אמצעי הרתעה נוסף לגבי עבירות אי-ציות לרמזור. לאור
 הנסיון והתוצאות החיוביות שבהפעלת שיטת השיטור האלקטרוני, מוצע ביטול ההוראה
 שהגבילה את תקפו של החוק לשנה אחת מיום תחילתו(סעיף 3), וכן מוצע להחיל בעיקרי

 הוראותיו תיקונים מסויימיט כמפורט בםעיפיט 2 ו״3 של החוק המוצע.

׳  1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173; ס״ח תשג״ב, עמ׳ 8, 64; םי׳ת תשב״ד, ע:!׳ 78; ם״ח תעכ׳׳ה, על
 115, 183, 202; ס״ה תשכ״ו, עמי 58.

 2 ס׳׳ה 480, תשכ״ו, ע«׳ 58.
 3 ק״ת 1953, תשכ״ז, עמי 532.
 .4 ק״ת 1955, תשכ״ז, עמי 333.
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 ואלה עיקרי התיקונים שבחוק המוצע:
 (א) הפעלת שיטת השיטור האלקטרוני באמצעות מצלמות לא רק בצמתים,

 אלא בכל מקום מרומזר, כגון מעברי חצייה להולכי רגל;

 (ב) ביטול הקביעה שבחוק הקיים בדבר קביעת המצלמות מעל לרמזור דוקא,
 שעל ידי כך תתאפשר העברת המצלמות ממקום למקום והצבתן מעל לרמזור

 או בסמוך לו.

 וזה נוסח הסעיפים שהחוק המוצע בא לתקנם, במידה שתכנם לא פורט לעיל:
 ״צילום רכב 27א. (א) צילום שגעשה בדרך שנקבעה בתקנות, במצלמה אלקטרונית המופעלת מעל רמזור

 בצומת — שבצומת, יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי —

ה (1) מספר הרישום של הרכב המצולם המופיע בלוחית הזיהוי של הרכב שבצילום; ^ י נ ה ק י א  ר

 (2) מקום הימצא הרכב שבצומת בעת הצילום;

 (3) הימצאו של הרכב במקום האמור בפסקה (2) בניגוד לאות ״עמוד״ שניתן לגביו
 ברמזור;

 (4) זמן הימצא הרבב המצולם במקום האמור בפסקה (2) כפי שצויין בצילום או
 יעל גביו, הכל בפי שייקבע בתקנות,

 ובלבד שהוכח כי הצילום המוגש הוא העתק אמין של הסרט שהוכנס למצלמה והוצא ממנה,
 וכי מרגע שהובא למצלמה עד שהוגש לבית המשפט לא נעשתה בו שום פעולה שיש בה כדי

 לשנות פרט מפרטיו.

 (ב) שר המשפטים יקבע בתקנות -
 (1) אופן השמירה, האחזקה והטיפול במצלמות ובסרטים;

 (2) בדיקתן וקביעת תקינותן של מצלמות;

 (3) אופן הגשתם לבית המשפט של צילומים שנעשו באמור בסעיף זה.

 (ג) בסעיף זה —
 ״צומת״ — השםח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר והמוגבל על ידי קווי שפת

 הכביש או אבני השפה של אותם כבישים או על ידי הארכתם המדומה.
 חזקה בדבר 27ב. צולם רכב על ידי מצלמה בהיותו בצומת באמור בסעיף 27א, רואים את בעל הרכב או
 אחריות בעל הרבב את האדם האחראי לרכב, באילו הניע את הרכב לאותו מקום, זולת אם הוכיח שהרכב היה אותה

 שעה ברשותו של אדם אחר, או שהרכב נלקה ללא הסכמתו.״

 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום
 (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום), תשכ״ז-1967

- הארכת תוקף ז ״ כ ש  1. תקפן של תקבות־שעת־חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה לשעת־הירום), ת
 1967!, מוארך בזה עד יום כ״ט בכסלו תשכ״ח (31 בדצמבר 1967).

 2. תחילתו של חוק זה היא •ביום ה׳ באלול תשכ״ז(10 בספטמבר 1967). תחילה
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 תקנות־שעת־חירומ (ביטוח מתנדבים לעבודה לשעת־חירום), תשכ״ז-1967, קובעות י
 דינו של מתנדב לענין חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-1953, וחישוב דמי הביטוח נגד פגיעה

 בעבודה.
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 תקפן של תקנות אלה הוא עד יום ה׳ באלול תשכ״ז(10 בספטמבר 1987).
 מאחר שהצורך בתקנות בעינו עומד, מציעה הממשלה להאריך את תקפן עד סיום

 שנת 1967.

 הה נוסח התקנות שמוצע להאריך את תקפן:

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948, אני מתקין
 תקנות־שעת־חירום אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה —

 ״התנדבות לעבודה״ — עבודה בהתנדבות בעסק, במפעל, במשק ובשירות ציבורי ושלא על מנת
 לקבל פרס;

 ״משק״ — עבודה חקלאית ושירותים חקלאיים;

 ״מתנדב״ — מי שעושה בהתנדבות לעבודה אצל הזולת;

 ״המעסיק״ — מי שאצלו מועסק המתנדב;

 ״חוק הביטוח״ — חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953;

 ״עובד״ ו״עובד עצמאי״ — כמשמעותם בסעיף 1 לחוק הביטוח;

 ״מועד תשלום״ — כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי־ביטוח), תשי׳׳ד—1954.

 2. לעבץ הלק ב׳ לחוק הביטוה:

 (1) מתנדב שבתקופת ההתנדבות לעבודה הוא מבזטה בעובד שמעבידו חייב לפי חוק
 הביטוח בתשלום דמי־ביטוח בעדו, או בעובד עצמאי — ייחשב לגבי ההתנדבות
 לעבודה כממשיך לעבוד אצל אותו המעביד או לעסוק במשלח־ידו כעובד עצמאי,

 לפי הענין.

 (2) מתנדב שאינו מהסוג האמור בפסקה (1) —

 (א) ייחשב לגבי ההתנדבות לעבודה כאדם המצוי בהכשרה מקצועית לפי
 סעיף 16 (א)(2) לחוק הביטוח אם הוא מתחת לגיל 18 לעבודתו בהתנדבות

 תיחשב בהכשרתו המקצועית;

 (ב) ייחשב לגבי ההתנדבות לעבודה בעובד ועבודתו בהתנדבות תיחשב כעבודה
 שלגביה מתקיימים יחסי מעביד ועובד אם הוא בן 18 ומעלה.

 חישוב דמי הביטוח 3. המעסיק ישלם דמי-ביטוח נגד פגיעה בעבודה (להלן — דמי־ביטוה) במקרים הבאים בלבד:

 (1) בעד מתנדב כאמור בתקנה 2 (2) (א) לפי הכללים שבתקנה 27 (א) לתקנות
 הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—1954 (להלן — התקנות בדבר

 פגיעה בעבודה);

 (2) בעד מתנדב כאמור בתקנה 2 (2) (ב) — לפי שכד של 15 לירות ליום ושיעור
 דמי־הביטוח הוא לפי סעיף הסיבון של מקום העבודה בהתנדבות כאמור בתוספת

 הראשונה לתקנות בדבר פגיעה בעבודה.

 דינו של מתנדב
 לענין חוק הביטוה

 4. המעסיק יגיש במועד תשלום דמי־הביטוח רשימה שמית של מתנדבים המועסקים אצלו עם
 ציון מספר תעודת הזהות של כל אחד מהם.

 5. בית הדין לביטוח לאומי המוקם לפי חדק הביטור תהיה לו הסמכות הייחודית לדו!־ ולפסוק
 בכל תביעה לגימלה לפי תקנות אלה ובכל תביעה להחזרת גימלה שניתנה בטעות או שלא כדין
 והסעיפים 105, 106, 107, 108 ו־111 לחוק הביטוה והתקנות לפיו יחולו בשינויים המתוייבים;

 לענין תקנות אלו ייווסף ברשימת בעלי דין לפי סעיף 105 לחוק הביטוח ״המעסיק״.

 6. תקנות אלה יחולו על התנדבות לעבודה שנעשתה בתקופה כלשהי בחי באייר תשכ״ז (18
 במאי 1967) ולאחר-מכן.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־ישעת־חירוס (ביטוח מתנדבים לעבודה לשעת־חירום), תשכ״ז—
."1967 

 הגשת דו״ח

 סמכות בתי הדין
 לביטוח לאומי

 תהי?ה

 השם

 הצעות חיק 738, ט״ו בתמוז ת^ב״ז, 67ו!נ.23.7

, ירושלימ  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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