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 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי 16), התשמ״א-1981

ת סעיף 7! 1. במקום סעיף 17 לפקודת התעבורה1 (להלן — הפקודה) יבוא: פ ל ח  ה

 ׳׳פטורים 17. (א) פטורים מאגרות רישום ומאגרות רשיון רכב לפי פקודה זו —

 פ ד 1 (1) אמבולנס של מגן דוד אדום;

 (2) רכב של אחד מאלה או של נציגו או פקידו שהם אזרחי
 חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר:

 (א) ארגון האומות המאוחדות;

 (ב) נציגות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינ
 לאומי לשיקום ולפיתוח;

 (ג) נציגות, של ארגון בינלאומי אחר — בהתאם לצו
 מאת שר החוץ לפי חוק מעמד ארגונים בינלאומיים,

 התשמ״א—21980;

 (3) , רכב של נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת
 חוץ או של עובד או פקיד של נציגות כאמור שהם אזרחי חוץ.
 ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר, כשאותה מדינה

 מעניקה לישראל פטורים מקבילים.

 (ב) כל פטור מאגרת רישום או מאגרת רשיון רכב שניתן לא
 מכוח פקודה זו — בטל.״

ר ג פ י ה ר ב  ד

 (5) רכב של חברה קדישא שבידה רש
 יון תקף לפי תקנות העדות הדתיות (אר
 גונן) (הברות קדישא), התשי״ח—1957,

 ושאינו משמש אלא להובלת מתים;

 (6) רכב שאינו משמש אלא להובלת
 חולים:

 (ד) רכב של ארגון האומות המאוחדות;

 (8) רכב של נציגות דיפלומטית או קונ
 סולרית של מדינת חוץ או של נציג דיפ
 לומטי או קונסולרי של מדינת חוץ או
 של פקיד המועסק על ידי נציגות כאמור,
 שהם אזרחי חוץ ואינם עוסקים בכל עסק
 או מקצוע אחר, והכל כשאותה מדינה

 מעניקה פטורים מקבילים.״

 סעיף 1 סעיף 17 לפקודת התעבורה קובע לאמור:

 . ׳׳פטור על פי דין

 17. (א) פטורים מאגדות רישום ומאגרות
 רשיון לפי הפקודה —

 (1) רכב של המדינה;
 (2) רכב של רשות מקומית, למעט רכב
 מסוג ששר התחבורה, בהתייעצות עם שר

 הפנים, יפרט בתקנות;
 (3) רכב שאינו משמש אלא לצרכי חק
 לאות, או להובלת תוצרת חקלאית או
 להובלת דברים הדרושים לעיבוד אדמה;
 (4) רכב שאינו משמש אלא לצרכי כיבוי

 או הצלה;

סח הדש 7, עמי 173; 0״ח ד.ו1ש״פ, עמ׳ 18. ו נת ישראל, נ  1 דיני מדי
 2 ס׳׳ח התש״ם, עמ׳ 163.
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! סעיף 35 קי  2. בסיפה של 0עיף 35 לפקודה, לפני ״צו מבחן״ יבוא ״צו שירות לפי סימן ד 1 תי
 לפרק ו׳ לחוק העונשין, התשל״ז—1977 יי, או״.

 3. בסעיף 36 לפקודה, במקום סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) יבוא: תייןיץ סעיף 36

 ״(נ) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם נקבעה בחיקלק לגבי עבירה
 שעליה הורשע הנאשם פסילה לתקופת מינימום מקבל או מהחזיק רשיון
 . נהיגה (להלן בסעיף זה — תקופת מינימום), ייפסל בפועל ולא יורה בית
 המשפט כי הפסילה לתקופת המינימום, כולה או מקצתה, תהיה על תנאי,
 אולם אם הורשה בית המשפט בחיקוק להורות על פסילה לתקופה קצרה
 מתקופת המינימום רשאי הוא להורות כי התקופה שקבע או מקצתה תהיה

 על תנאי.

 (ג) מי שנפסל על תנאי ייפסל בפועל אם תוך תקופה שנקבעה בגזר דינו,
 ושלא תפחת משנה ולא תעלה. על שלוש שנים, עבר אותה עבירה שעליה
 הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה
 או עבירה אחרת שקבע בית המשפט בגזר הדין, והורשע בשל העבירה הנו
 ספת תוך התקופה האמורה או לאחריה; התקופה האמורה תתחיל מיום
 גזר הדין, ואם נושא הנאשם אותו זמן עונש מאסר — מיום שחרורו מן

 המאסר, והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת.״

ר ב ם י ה ר ב  ד

 בית המשפט רשאי על פי חוק העונשין, התשל״ז—
 1977, לצוות בי במקום מאסר ישרת הנאשם שירות
 לתועלת הציבור ללא שכר כפי שנקבע. מוצע לכלול
 את השירות לתועלת הציבור בין העבשים אשר בנוסף

 להם רשאי בית המשפט להטיל ענשי פסילה.

 מעיף 3 בסעיף 36(ב) ו־(ג) לפקודה, לפי הנוסח
 של החוק המתקן מס׳ 15 משנת התש״ם—

 1979, בקבע לאמור:
 ״(ב) בית המשפט לא יטיל פסילה שהיא על

 תנאי בלבד —
 (1) אם הרשיע את הנאשם בעבירה לפי

 סעיפים 36ב, 64, 64א או 65;
 (2) אמ הרשיע את הנאשם בעבירה מן
 המפורטות בתוספת הראשונה שגרמה לתאו
 נת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש;
 (3) אם הרשיע את הבאשם בעבירה מן
 המפורטות בתוספת הראשונה גבשתי הש
 נים שקדמו לעבירה כבר הורשע על אותה
 עבירה כאמור ולא הוטלה עליו פסילה על

 תנאי על אותה עבירה;

 סכומי הפטורים מאגרות רשיונות רכב מגיעים
 לכ־20 מיליון שקלים במחירי חודש אפריל 1980.

 אין כל הצדקת להמשיר בהענקת פטורים אלה,
 למעט פטורים שיש חובה להעביקם על פי התחייבויות
 בינלאומיות לנציגויות או לארגונים בינלאומיים ולמגן
 דוד אדים כגוף העוסק בפעולות הצלה בהתנדבות ועל

 פי דין.

 מוצע, איפוא, לצמצם את הפטורים האלה כאמור
 בנוסח הסעיף.

 סעיף 35 לפקודת התעבורה ענינו ״סמכות
 בית המשפט לפסול״, והוא קובע לאמור:

 ״שמכות ליכית המשפט לפסול

 העיף 2

 35. הורשע אדם על עבירת תעבורה או על
 עבירה לפי חוק אחר הנובעת מנהיגת רכב, בית
 המשפט שהרשיעו רשאי, בנוסף על כל עונש
 אחד, לפסול אותו מקבל או מהחזיק רשיון נהי
 גה, לצמיתות או לתקופה מסויימת או עד שית
 מלאו. התנאים שיקבע בית המשפט; לעבין סעיף
 זה רואים צו מבחן כעונש אחר אף אם ניתן

 ללא הרשעה.״

׳ 226; התשיו־׳ט, עמי 43. מ , ד  3 ס״ח התשל״ז
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ן סעיף 37 4, בסעיף 37 לפקודה, סעיף קטן(ב) — בטל, והסימון(א) — יימחק.  תיקו

ן סעיף 49 5. בסעיף 49 לפקודה, המלים ״ובלבד שבקשה לעיון חוזר, אשר על פי הפקודה  תיקו

 האמורה יש להגישה לנשיא בית המשפט העליון, תוגש •לנשיא בית המשפט המחוזי
 שבמחוזו ניתנה ההחלטה״ — יימחקו.

ת סעיף 55א 6. אחרי סעיף 55 לפקודה יבוא: פ ס ו  ה

י 55א. (א) רשות הרישוי תמנה בהודעה ברשומות מפאים מוסמכים ״״י  ^לי
 דע נין אישור

גה לענין מתן אישור רפואי לנהיגה. אי לנהי  רפו

 (ב) מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה הרואה עצמו נפגע
 מהחלטת רופא מוסמך רשאי לערור, תוך זמן שייקבע ־בתקנות, לפני
 ועדת ערר רפואית של שלושה רופאים מתוך רשימה שאישר שר התח

 בורה בהתייעצות עם שר הבריאות.
 (ג) המותב והיושב ראש של כל ועדת ערר רפואית ייקבעו בדרך

 שתיקבע בתקנות.

 (ד) לא יוגש ערעור לפי סעיף 55 על החלטת רשות הרישוי לפי
 סעיף 51 שניתנה מטעמים של כשירות רפיואית אלא לאחר שניתנה
 החלטה של ועדת ערר רפואית בערר על החלטת הרופא המוסמך, ולענין
 זה יימנה הזמן להגשת הערעור מיום שהודיעו לבעל הרשיון את ההחלטה

 של ועדת הערר הרפואית.״

ד כ פ י ה ר ב  ד

 לתקופה ארוכה ממנה תוכל התקופה הנותרת
 להיות על תנאי;

 {2} . להחזיר לסעיף קטן (ג) את ההוראה שהו
 עתקה ממנה, באשר מקומה הנכון הוא. כפי

 שהיה לפני התיקון.

 האמור בסעיף 37(ב) נוגע להוראת מעבר סעיף 4
 שהתייחסה לעבירות שנעברו לפני י״א
 באב התשי״ח (18 ביולי 1958) ואין צורך 'בהוראה זו

 עתה. מוצע, איפוא, לבטלה.

 החוק המתקן משנת התשי׳ם—1979 תיקן סעיף 5
 את סעיף 49 לפקודה, שהפנה לפקודת
 השחרור בערבות, •1944, וקבע, במקום ההפניה ההיא,
 כי הדרך לעיון חוזר ולערר תהיה הדרך הקבועה בחוק
 סדר הדין הפלילי, התשכ״ד—1965. אולם המלים "ובלבד
 שבקשה לעיון חוזר, אשר על פי הפקודה האמורה יש
 •להגישה לנשיא בית המשפט העליון, תיגש לנשיא
 בית המשפט המחוזי שבמחוזו ניהנה ההחלטה״ נותרו

 בסעיף, והן מיותרות ויש לכ(חקן.

 תקנות התעבורה מאפשרות הגשת ערר סעיף 6
 לועדה רפואית על סירוב הרופא המוסמך

 לתת אישור כושר נהיגה.

 (4) אם הרשיע אדם שכבר נפסל על תנאי,
 בשל עבירה שעבר תוך תקופה שנקבעה
 בגזר דינו ושלא פחתה משבה ולא עלתה
 על שלרש שבים, והעבירה היא אותה עבירה
 שעליה הורשע או אחת העבירות המפורטות
- -י ־ בתוספת הראשונה או בתוספת השביה או
 עבירה שקבע בית המשפט באותו׳ גזר דין.

 (ג) התקופה האמורה תתחיל מיום מתן גזר
 הדין, ואם בושא הנאשם אותו זמן עובש מאסר —
 ־ מיום שחרורו מן המאסר, והכל כשבית המשפט

 לא הורה אחרת.״

 העיון בהוראות אלה ובהוראות סמוכות להן בפקו
 דה מראה כי האמור בפסקאות (1) עד (3) של סעיף
קטן (ב) כלול כבר בסעיפים 36ב ו־38 עד 40, וכי  י

 הוראות פסקה (4) הועתקו מסעיף קטן (ג) בנוסחו
 •הקודם.

 מוצע איפוא —
 (1) לקבוע בסעיף קטן (ב) רק זאת, כי אם
 נקבעה בחיקוק פסילה לתקופת מינימום ואין
 לבית המשפט סמכות להטיל פסילה לתקופה
 קצרה ממנה — על בית המשפט להטיל לפחות
 פסילת מינימום זד בפועל, ורק אם הוא פוסל
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6 ! ף י ע ו ס  7. בסעיף 61 לפקוידי — י תיקי
 (1) בסעיף קטן (א), המלים ״אותה רשות תרשום ברשיון את ההרשעה, את

 הפסילה או את התנאים״ — יימחקו;

 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:
 ״(ב) הנוהל בדבר רישום וטיפול ברשיון כאמור בסעיף קטן (א) ייקבע

 בתקנות.״

ת סעיף 69כ פ ס ו ה
 8. אחרי סעיף 69א לפקודה יבוא: ; 

ת 69ב. (א) נעשתה עבירה ברכב, רואים את בעל הרכב או את מחזיקו ו  ״אחרי
ל רכב . ״ ע  כ

 כאילו הוא נהג את הרכב אותה שעה, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב או
 שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

 (ב)־־ בחבר בני אדם רואים לענין סעיף קטן (א) גם מנהל פעיל,
 שותף או עובד מינהלי בכיר האחראי לאותו רכב, כבעל הרכב,״

 (ג) האמור בסעיף זה יחול גם על בעל רשיון
 רכב שנפסל מהחזיק בו ועל רשיון כזה.״

 ש  מזה שנים מספר מופעלת שיטה ממוכנת של ר
 יונות נהיגה וחידושם, לרבות הצורה המתחייבת מכך.
 לפי שיטה זו אין אפשרות טכנית שבתי המשפט או
 רשויות אחרות ירשמו ברשיונות הרשעות או פסילות

 או תנאים שנקבעו עקב הרשעה.

 לפיכך מוצע לבטל את החובה הקבועה בסיפה
 לסעיף 61(א). משטרת ישראל ורשות הרישוי מנהלות
 רשומות לענין הפסילות דההרשעדת של בעלי רשיו

 נות נהיגה.

 8 סעיף 10 לפקודה קובע כי בעלו של

 הרככ, או מי שהשליטה עליו בידו, אח
 ראי על נהיגת הרכב בידי אדם שאינו רשאי לנהוג
 בו אלא אם הוכיח כי נקט בכל האמצעים הסבירים

 כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

 חזקה זו של אחריות בעל הרכב לענין עבירתו
 של מי שאינו רשאי לנהוג ברכב — טובה לכל מקרה
 שבו נעברה עבירה ברכב והנוהג בו לא זוהה או לא

 נתפס בשעת ביצוע העבירה.

 בעל הרכב חייב, לפי הוראות סעיף 62 לפקודה,
 למסור, לפי דרישת שוטר, ידיעה שיש בידו למסרה
 והיא עשויה להביא לזיהויו ולתפיסתו של נוהג הרכב
 שהיה מעורב בתאונה או שעבר עבירה 'תוך שימוש

 ברכב.

 מן הראוי והנבון שגם במקרה שנוהג הרכב לא
 נתפס תיקבע חזקה כללית שלפיה יראו את בעל הרכב
 כאילו הוא נהג את הרכב אלא אם הוכיח מי נהג
 ברכב אותה שעה או שהרכב נלקה ממנו ללא הסכמתו

י ד כ  ד

 סעיף 55 לפקודת התעבורה מאפשר לבעל רשיון
 נהיגה־ לערער לבית המשפט המחוזי על החלטת רשות
 הרישוי לבטל רשיון נהיגה עקב המלצת הרופא המוס

 מך או ועדת הערר הרפואית.

 יוצא כי בעל רשיון נהיגה, שבוטל רשיונו עקב
א המוסמך, נמצא במצב שאינו ברור — פ ת  המלצת ה
 האם לערור לפני ועדת הערר או לערער לפני בית
 המשפט המחוזי, אד לעשות שביהם כאחד, מחשש
 שהמועד להגשת הערעור לבית המשפט המחוזי יחלוף

 ולא יוכל עוד לערער על החלטת הרשות.

 מוצע לעגן בחוק את תפקידי הרופאים המוסמכים
 וועדות הערר הרפואיות, ולקבוע כי על סירוב הרופא
 המוסמך יוגש ערר לועדה רפואית וכי הערעור
 לבית המשפט יוגש רק לאחר שבעל הרשיון מיצה את
 הליך הערר לועדת הערר הרפואית; הזמן להגשת הער
 עור לבית המשפט, הקבוע בסעיף 55, יתחיל מיום
 שנמסרה לבעל הרשיון ההחלטה של ועדת הערר

 הרפואית.

 מעיף 7 סעיף 61 לפקודה קובע לאמור:
 ״חובה'להמציא רשיון נהיגה

 . 61. (א) הורשע בעל רשיון נהיגה על עבירת
 תעבורה או על עבירה לפי דין אחר הנובעת
 מנהיגת ירכב, או שהוא נפסל מהחזיק רשיון או
 שהותנו בו תנאים לפי פקודה זו, חייב הוא
 להמציא את הרשיון לרשות הנקובה בתקנות
 תוך התקופה שנקבעה בהן; אותה רשות תרשום
 ברשיון את ההרשעה, את הפסילה או את

 התנאים.

 (ב) הנוהל בדבר הרישום והטיפול ברשיון
 שהומצא ייקבעו בו^קנות.
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ו סעיף 70. 9. בסעיף 70(19) לפקודה, אחרי ״ועל הכשרתם״ יבוא ״בענין החובה ללמד נהיגה קי  תי

 לפי תכנית לימודים שנקבעה״.

ן סעיף 70א 10. בסעיף 70א לפקודה — קו  תי

 (1) בסעיף קטן (ג), במקום ״על ידי אחר״ יבוא ״על ידי מי שאישר אותו ראש
 מחלקת התנועה במשטרת ישראל(להלן — גורר מורשה)״;

 (2) במקום סעיפים קטנים (ד) ו־(ה) יבוא:
 ״(ד) האגרות בעד הרחקת רכב והחסנתו בידי משטרת ישראל, או התשלום
 שנקבע בעד הרחקת רכב והחסנתו בידי גורר מורשה, יהיו מוטלים על
 בעל הרכב הרשום ברשיון הרכב, זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי
 ידיעתו ובלי הסכמתו; רכב שאגרות או תשלום מוטלים על בעלו כאמור

 לא יוחזר אלא אם הם שולמו.

 (ה< המוציא רכב ממקום החסנתו לפני ששולמו האגרות או התשלום כאמור
 בסעיף קטן(ד), דינו — מאסר שנה.״

ר כ ס י ה ר ב  ד

 בסעיפים 0דא(ד) ו־(ה) קבוע עתה כך:
 ״(ד) האגרות בעד הרחקת רכב והחסנתו כאמור
 בסעיף קטן (ג) בש־עור שנקבע, יהיו מוטלות
 על בעל הרכב הרשום ברשיון הרכב, זולת אם
 הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו והסכמתו.
 (ה) רכב שהורחק כאמור בסעיף קטן (ג) לא
 יוחזר לבעלו או למחזיקו אלא אם שולמה האג
 רה שנקבעה לפי סעיף קטן (ד) במועד ובדרו
 שקבעו שר התחבורה ושר המשפטים בתקנות

 באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.״

 על פי סעיף קטן (ג) הותקנו תקנות בענין
 שיעור האגרה, באישור ועדת הכספים של
 הכנסת, ונהלי טיפול בהחזרת רכב שהורחק
ר לפי הוראת מ ג  והותםן בידי מי שהורשה ל

 שוטר.

 למעשה משולם סכום האגרה כולו, בהת
 חשבנות בין המשטרה לבין הגורר, לגורר שזכה

 במכרז שפרסמה משטרת ישראל.״

 הנסיון שהצטבר בנושא הגרירה מוכיח כי
 שיטת ההתחשבנות ונהלי הטיפול ברכב שהורחק
 כאמור אינם יעילים. מוצע לנקוט שיטה שלפיה
 רכב שהורחק לפי הוראת שוטר ייגרר למקומות
 של גוררים מורשים או — בידי המשטרה בעצ
 מה — למקומות שבההזקתה. מחיר הגרירה כפי
 שייקבע ישולם לגורר מאת בעל הרכב או מח
 זיקו, ללא כל התחשבנות עם המשטרה, ואם
 הגרירה נעשתה בידי המשטרה תשולם תמורת

 הגרירה כאגרה שתיקבע בתקנות.

 וללא ידיעתו. במקרה של חבר בני אדם יראו גם
 מנהל פעיל, שותף או עובד מינהלי בכיר האחראי

 לאותו רכב כבעל לעבין זה. י

 סעיף 9 סעיפים 15 ו־16 לפקודה קובעים לאמור:

 ״בתי פפר לנהיגה
 15. לא יחזיק אדם ולא ינהל בית ספר לנהיגת
 רכב מנועי, אלא ברשיון מאת רשות הרישוי

 ובהתאם לתנאים שנקבעו.

 מדדים לנהיגה
 16. לא יעסוק אדם בהוראת נהיגה, אלא ברש
 יון מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאים שנק

 בעו.״
 סעיף 70 לפקודה קובע בפסקאות (19) ל־(20)
 את הסמכויות של שר התחבורה להתקין תקנות בכל
 הנוגע לפיקוח על הוראת נהיגה והדרכתה, על מורים,
 מדריכים ובתי ספר לנהיגה ועל הכשרתם, וכן בענין
 מתן רשיונות, תקופת תקפם, תנאיהם והסמצות לבטלם
 אד להתלותם עקב עבירה על התקנות או תנאי הרשיון,

 ומתן פטור מחובה לקבל רשיה להוראת נהיגה.
 מוצע שהפיקוח על הוראת הנהיגה יכלול קביעת
 תכנית לימודים שעל פיה יורו המורים בבתי הספר

 לנהיגה.

1 (1) בחוק המתקן משנת התש״מ—1970 0 _ ״  ״
 תוקן סעיף 70א הדן בהרחקת רכב שהע
 מדתו במקום פלוני אסורה על פי חיקוק או שהועמד
 במקום בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה

 או בטיחותה.
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