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 מתפרסמת בזה העעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 40) (נהג חדש), התשנ״ה-995ו

, במקדם ״מוגבל לשנה אחת, ובה׳׳ יבוא ״מוגבל  תיקון סעיף 2וא 1. בסעיף 2זא(א) לפקודת התעבורה1
 לשנתיים, ובהן״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (ד) לענין סעיף זה, מי שהיה בידו רשיון לנהיגת
 אופנוע, תלת־אזפנוע, קטנוע. טרקטור או מבונה ניידת,
 בלבד, רואים אותו כמי שלא היה בידו רשיון לנהיגת

 רבב מבועי.״

 בשנת 990ו הוארכה לראשונה התקופה שבה נחשב
 נוהג בנוהג חדש, משנה לשנתיים, בהוראת שעה,
 לתקופה של שנה, ולאחר מבן לשנה נוספת, שהסתיימה
 ביום 25 באוגוסט 1992 (ס״ח התש״ן, עמי 175 והתשנ־׳א,

 עמי 174).

 הניסיון שנרכש מאז שפג תוקפה של הארכה זו
 מלמד, שפעמים רבות הדיון במשפטם של נהגים חדשים
 שעברו עבירות תעבורה חמורות מאלה המנויות
 בתוספת השלישית, נמשך יותר משנה. בכך נמצאה
 מטרת החוק מסוכלת לעבין הוראות סעיף 12א(ב)
 המצוטטות לעיל. מוצע לשוב ולקבוע את ההוראה,

 בהוראה קבע.

 סעיף נ1א לפקודת התעבורה, כנוסחו היום, קובע
 לאמור.-

 ׳׳רשיון נהיגה לנוהג חדש

 12א. (א) רשיון נהיגה לפי סעיף 11 שניתן למי שלא
 היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי תקפו יהיה מוגבל

 לשנה אחת ובה יראו אותר כנוהג הדש.

 (ב) רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג
 חדש, אולם אם הוא הורשע באחת מן העבירות המנויות
 בתוספת השלישית, תתנה רשות הרישוי את חידוש
 רשיונו בבחינות ובבדיקות שתקבע, ומשחידשה כך את
 רשיונו אחרי קיום תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף

 זה כאילו ניתן הרשיון לפי סעיף קטן(א).

 (ג) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמבות
 של רשות הרישוי לפי הוראה אחרת של פקודה זו.
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