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ק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 9), תשכ״ט—1969  חו

 חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מסי 2), השכי׳ט—1969



 מתפרסמת בזה הצעת זזוק מטעם הממשל!־•;

 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 9), תשכ״ט-1969

 1, בסעיף 27א לפקודת התעבורה! (להלן - הפקודה) -

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא:
 ״צילום רכב - ראיה קבילה״;

 (2) בסעיף קטן(א), בדישה, אחרי ״המופעלת מעל רמזור או סמוך לרמזור״
 יבוא ״או כמצלמה המופעלת על ידי שוטר״.

 (3) בסעיף קטן(א), במקום פסקה (3) יבוא:
 ״(3) הימצאו של הרבב במקום האמור בפסקה (2), או נסיעתו
 שם, בביגוד לאות ״עמוד״ או באופן אחר בביגוד להוראות

 פקודה זד או תקנות שהותקנו לפיהד

 (4) בסעיף קטן (א), בפסקה (4), אחרי ״כפי שצויין בצילום או על גביו״
 יבוא ״אם צויין״.

 תיקון סעיף 27א

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (3) אופן הגשתם לבית המשפט של צילומים
 שבעשר כאמור בסעיף זה.׳׳

 הגורמים המאפיינים את תביעת הרבב המנועי כיום הם
 עומס התבועה המגביר את צפיפותה ומהירות הנסיעה
 ההולכת וגדלה עקב השכלולים בכלי הרכב ובכבישים.
 גורמים אלה יוצרים מצבים שבהם קשה׳ ולעתים אף
 מסובן׳ תפקידו של שוטר המבקש לרדוף אחרי ״עבריין
 תנועה״ כדי לזהותו ולהביאו לדין. סכנה זו מאיימת גם

 על עובדי הדרך ועל העבריין.

 מוצע להפעיל פיקוח חדיש לגילוי עבירות תנועה
 באמצעות מצלמות המותקנות ברכב המשטרה הבע בדרך,
 שיופעלו על ידי השוטרים ויצלמו את רכבו של העבריין.

 על פי הצילום או סידרת צילומים ניתן להוכיח את דרך
 נסיעתו של הרכב המצולם ואת העבירה שהביהג בו עבר/
 בגון עקיפת רכב כשהדרך אינה פבויה׳ מעבר על פס לבן
 בלתי־מרוםק, אי ציות לאור האדום ברמזור׳ אי ציות

 לתמרורים׳ וגם התאריך והשעה של המקרה.

 בבית המשפט יופ־ע בעד השוטר שצילם את הרבב
 ויציג את הצילום כראיה לזהותו של הרכב המופיע

 בצילום.

 ההוראות האמורות ייווספו להוראות הקיימות בדבר
 קבילות צילומים שנעשו מעל או בסמוך לרמזור.

 סעיף 1 סעיף 27א לפקודת התעבורה׳ אומר:
ה ל י ב ה ק י א ר ־ ת מ ו צ ב ב ב ם ר ו ל י צ  ״

 27א. (א) צילום שנעשה בדרך שנקבעה בתקנות׳ במצלמה
 אלקרטרונית המופעלת מעל רמזוד או סמוך לרמזור׳

 יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי —

 (1) מספר הרישום של הרכב המצולם
 המופיע בלוחית הזיהוי של הרכב שבצילום;

 (2) מקום הימצא הרכב בעת הצילום;

 (3) הימצאו של הרבב במקום האמור בפסקה
 (2) בביגוד לאות ״עמודי׳ שניתן לגביו

 ברמזור;

 (4) זמן הימצא הרכב המצולם במקוס האמור
 בפסקה (2) כפי שצויין בצילום או על גביו׳

 הכל כפי 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 במצ

 למות ובסרטים;
 (2) בדיקתן וקביעת תקינותן של מצלמות;

 1 דיני מדינת ישראל׳ נוסח חדש ד׳ עמי 3ד1; פ״ח תשכ״ב׳ עמ׳ 8׳ עמי 64; תשכ״ד׳ עמי 78; תשכ״ה׳ עמי 115,
 עמי 183׳ שמי 202; תשכ״ו׳ עמי 58; תשב״ז׳ עמי 146.
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 2, בסעין^27ב לפקודה, אחרי ״ברשותו של אדם אחר״ יבוא ״ומי הוא אותו אדם״. חיקין סעיף ד2ב

 3, סעיף 3 לחוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 7), תשכ״ו-966!2 - בטל, ביטול סעיף

ר ב ס י ה ר ב  ד

 , סעיף 3 לחוק לתיקון פקודת התעבורה
 ״ ״ (מס׳ 7)׳ תשכ-ו-1966׳ אומר:

ף ק ו ת ת פ ו ק ת  ״

 3. תקפו של סעיף 1 הוא לשנה אחת מיום תחילתו
 של חוק זה.״

 עם קבלת ההוראות בדבר צילום עבירות רמזור בצמתים
 לפי החוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 7)׳ תשכ״ו—
 1966׳ הגבילה הכנסת את תקפן לשנה אחת׳ מיום 28
 ביולי 1966/ ולאחר מכן הוארך תקפן לפי החוק לתיקון
 פקודת התעבורה (מסי 8)׳ תשכ׳׳ז—31967׳ עד יום 28

 ביולי 1969 — בדי להעמידן במבחן נוסף.

 לאור הנםיון והתוצאות החיוביים שבהפעלת המצלמות
 באמור וכוונת השלטונות להרחיב את הפעלתן׳ מוצע
 לבטל את הגבלת התוקף ולהשאיר את ההוראות דבן כחוק

 של קבע.

 סעיף 2 סעיף 27ב לפקודת התעבורה אומר:

ב ב ר ל ה ע ת ב ו י ר ח ר א ב ד ה ב ק ז ח  ״

 27ב. צולם רכב על ידי מצלמה באמור בסעיף 27א,
 רואים את בעל הרכב או את האדם האחראי לרכב׳ כאילו
 הניע את הרכב לאותו מקום׳ זולת אפ הוכיח שהרכב היה
 אותה שעה ברשותו של אדם אחר/ או שהרכב נלקח ללא

 הסכמתו.״

 מוצע להוסיף הוראה׳ כי אם בעל הרבב או מי שהרכב
 בשליטתו לא נהג את הרכב כשעת הצילום/ ואינו מוכיח
 שהרכב נלקח ממנו שלא ברשותו׳ יהיה עליו להוכיח׳

 בבית המשפט, מי נהג את הרבב אותה שעה.

 2 פ״ח תשכ״ו, עמ׳ 58.
 3 םיח תשכ״ז׳ עמי 146.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חבר הכנסת:

 חוק המהנדסים והאדריכלים(תיקון מס׳ 2), תשכ״ט-1969
 1. בסעיף 12 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח-11958, אחרי ״לאחר התייעצות תיקוןסעיף12

 במועצה״ יבוא ״ובאישור ועדת העבודה של הכנסת״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עובדים אחת וממילא מגבילה את פעילותן המקצועית של
 קבוצות עובדים אחרות. ראוי כי תקנות מסוג זה יקבלו
 לפחות את הגושפנקה של ועדה של הכנסת. במקצועות
 אחרים המוסדרים על ידי החוק׳ כגון רופאים׳ עורבי דין׳
 מודדים׳ שמאים׳ רואי חשבון וכוי׳ ייחוד הפעולות

 נקבעו בחוק גופא.

 סעיף 12 לחוק המהנדסים קובע:
 ״השר דשאי/ לאחד התייעצות במועצה׳ לייחד בתק־
 נות פעולות למהנדס רשוי או לאדריכל רשוי;
 משמחדה פעולה כך׳ לא יבצענה אדם אלא אם הוא

 בעל רשיון לפי סעיף 11.״
 מדובר באן בייחוד פעולות׳ המקנה מונופול לקבוצת

 חבר כנסת : מ׳ ארם

 1 ס״ח תשי״ח׳ עמ׳ 108; תשכ״ה, עמ׳ 126.
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ת הודפס ל־י המדפיס הממשלתי, ירושלים י י י ג 1 א י 2 י ח מ  ה


