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 העעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ ו4), התשנ״ו-996ו

ף 1, בהגדרה ״בעל״ בפסקה (2), אחרי תיקון סעיף 1 רה' (להלן - הפקודה), בסעי דת התעבו  1. בפקו
א ״או הסבם מבר״. בו  ״מקח־אגב־שכירות״ י

ף ד2ב לפקודה - סעיף ד2ב ר בסעי  2. האמו

כיח למי ס הו א ״או א בו ר״ י דו או החנהו כאמו א) ואחרי ״העמי ) מן סו ר בו י  (1) האמו
 מסר את החזקה ברכב;״

 סעיף 2 בסעיף ד2ב לפקודה נקבעה חזקת אחריות
 של בעל רכב לפיה רואים את בעל הרבב
 במי שנהג ברכב שבו בעברה עבירה, זולת אם הוכיח מי
 נהג ברכב או שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי

 הסכמתו.

י ר ב  ד

 סעיף 1 בסעיף ו לפקודת התעבורה (להלן -
 הפקודה) מוגדר -בעל״ (של רכב), בין
 השאר כמי שמחזיק ברכב מכוח הסכם שכירות או הסכם
 של מקח ־אגב ־שבירות. מוצע לקבוע שמי שמחזיק ברכב
 מבח הסכם מכר על הרכב אף על פי שעדיין לא נרשם

 כבעלו, יראו גם אותו כ״בעל״ הרכב.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ד, עמ׳ 173; ס״ח התשנ״ה, עמ׳ 346 (486); ה״ח התשנ״ה, עמי 358.
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א) יבוא: )  (2) אחרי סעיף קסן

ל  ״(ב) הוכיח בעל הרכב למי מסר את החזקה ברכב (להלן - המחזיק) תחו
א) על המחזיק.״ ) ף קטן  החזקה האמורה בסעי

ם״ ובמקום ם חדשי א ״2000 שקלי בי ם״ י ף 30 לפקודה, במקום ״500 שקלים חדשי  תיקון סעיף 30 3. בסעי
א ״3000 שקלים חדשים.״ ו ב  ״760 שקלים חדשים״ י

א ״סימן ה׳ בפרק ו ב , 1936״ י לי ף 44 לפקודה, במקום ״פרק י״ז לפקודת החוק הפלי  תיקון סעיף 44 4. בסעי
״. ' , התשל״ז-לד9ו ן נשי  י׳ לחוק העו

ם פי יא) ובמקום סעי ־( ) ו י ם( ר ף 47 לפקודה, סעיפים קטנים (ד) ו־(ה) יסומנו כסד  תיקון סעיף 7¿ 5. בסעי
 קטנים (א) עד (ג) יבוא:

ף זה, ״קצין משטרה״ - קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.  ״(א) בסעי

ת רטו ת המפו רו רה מן העבי ו עבי י נ  (ב! היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעי
ה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק ב נת דרכים ש רעה תאו  בתוספת הרביעית, או בי אי
ו אל קצין י ת אל ו לו ש מהנהג להי ו ר ד י השוטר ל ר הנהג, רשא ב ע ל עבירה ש ש ש ב  רכו

. ן הנהיגה שלו ו  משטרה או ליטול ממנו את רשי

לת ר על נטי שו ף קטן(ב), יתן לנהג אי ן הנהיגה במפורט בסעי ו  (ג) נטל השוטר את רשי
ך ר ו צ ן משטרה ל י קצי עד שיקבע, בפנ ה ימים במו ש ו ל ך ש ן להופיע, בתו ימו ז ן ו ו  הרשי

 סעיף 5 סעיף 47 לפקודה דן בפסילה מינהלית של
 רשיון נהיגה על ידי קצין משטרה, בנסיבות
 שבהן אדם עבר, לעיני שוטר, עבירת תעבורה חמורה מן
 המנויות בתוספת הרביעית לפקודה, כגון מהירות
 מופרזת או אי־מתן זכות קדימה בצומת, או באשר נעברה
 עבירה שגרמה לתאונה שבה ניזוק רכוש או נפגע

 ארם.

 המשטרה נתקלה בקשיים בבואה להפעיל סמכויות
 קצין המשטרה לפי סעיף 47 לפקודה, וזאת בשל העדר
 סמבות מפורשת בחוק לשוטר ליטול את רשיון הנהיגה
 מהנהג העבריין עד להבאתו לפני קצין משטרה שהוא

 בעל הסמכות לפסול את הנהג מלהחזיק רשיון נהיגה.

 מוצע לקבוע מפורשות בחוק -

 (א) בנסיבות המפורטות בסעיף, רשאי השוטר
 שלעיניו נעברה העבירה, לדרוש מן הנהג בי יתלווה
 אליו אל קצין משטרה או ליטול את רשיון הנהיגה שלו
 ולתת בידו זימון להופיע, בתוך שלושה ימים בפני קצין

 המשטרה.

 (ב) נטל שוטר את רשיון הנהיגה של הנהג י תן לו
 השוטר אישור כי נטל את רשיונו ובו יפרט את כל פרטי
 רשיון הנהיגה. דינו של אישור יהיה כדין רשיון הנהיגה

 עד למועד זימונו של נהג בפני קציץ המשטרה.

 חזקה זו אינה מביאה בחשבון את המקרה השביח
 שבו בעל רבב יודע למי מסר את הרבב, אך אינו יודע

 הלכה למעשה מי נהג ברכב בעת ביצוע העבירה.
 מוצע לקבוע כי משהוכיח בעל רכב למי מסר את
 הרכב, יצא בכך ידי חובתו והחזקה האמורה תחול על מי

 שנמסרה לו החזקה ברכב.

 סעיף 3 בסעיף 30 לפקודה נקבע בי שר התחבורה
 יקבע בצו שיעורי קנם לעבירת קנם
 כמשמעותה בסעיף ו לפקודה ובלבד ששיעור הקנס לא
 יעלה על 500 ש״ח לגבי עבירה ראשונה ועל •76 ש״ח

 לגבי עבירה חוזרת.

 שיעור קבס של 500 ש׳יח הינו שיעור נמוך שאינו
 מרתיע. מוצע לכן לתת סמבות בצו התעבורה (עבירות
 קנס) לקבוע דרגות קבס גבוהות מאלה הקיימות היום כך
 ששיעור הקבס המירבי יהיה 2000 ש״ח לגבי עבירה

 ראשונה ו־3000 ש״ח לגבי עבירה חוזרת.

ף 4 סעיף 44 לפקודה הדן במי שמסתייע ברכבו  סעי
 לביצוע עבירה על המוסר, מתייחס לפרק
 ־״ז לפקודת הה! ק הפלילי, 1936, שהוחלף בהימן ה׳ לפרק
 •״׳ של חוק העונשין, התשל׳״ז-1977 (להלן - חוק
 העונשין). לפיכך מוצע לאזכר את הוראות החוק

 התקפות היום.

 1 ס״ח התשל״ז, עמי 226: התשב״ב, עמי 142.
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ן הנהיגה ו ן רשי י ר כד ר כאמו שו ל אי נו ש ; די ן הנהיגה שלו ו  החלטה בדבר פסילת רשי
ן הנהג בפני קצין המשטרה. ימו עד שנקבע לז זאת עד למו טל ו י  שנ

טר י השו א ש , ר (ב) טר לפי סעיף קטן ו לשו ן הנהיגה של ו  (ד) לא מסר הנהג את רשי
ף קטן(ג). ר בסעי  לתת לו זימון כאמו

ת ע א צ י ב ם נגד הנהג ש שו גש כתב אי ו ד להניח בי י סו ן משטרה י  (ה) היה לקצי
) ינהג כלהלן לפי הענין: ב ) ף קטן  העבירה לפי סעי

ת הנהג נת דרכים שבה נהרג אדם - יפסול א  (1) בעבירה שגרמה לתאו
ל 90 ימים; ן נהיגה לתקופה ש ו  מלהחזיק ברשי

י א ש ש - ר ו כ נת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק ר  (2) בעבירה שגרמה לתאו
ל 60 ימים: ן נהיגה לתקופה ש ו  הוא לפסול את הנהג מלהחזיק ברשי

ל את הנהג א לפסו ת - רשאי הו עי  (3) בעבירה מן המפורטות בתוספת הרבי
ל •3 ימים. ן נהיגה לתקופה ש ו  מלהחזיק ברשי

ף קטן(ג), ר בסעי ו כאמו י מן אל ו עד שז ע הנהג בפני קצין המשטרה במו פי  (ו) לא הו
, גם (ה) ן הנהיגה לפי סעיף קטן ו  רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מלהחזיק ברשי
ו י יחולו על ן נהיגה ו ו דו רשי ן בי י עד יראו את הנהג כמי שא  בהעדרו ומאותו מו

ף 67. ראות סעי  הו

ום מתן ן נהיגה תחל בי ו ל קצין משטרה על הנהג מהחזיק רשי  (ז) פסילה שהטי
 ההחלטה.

ן ו א במנין התקופה שחלפה עד מסירת הרשי ב תקופת הפסילה לא תבו שו  (ח) בחי
בדרך שנקבעה. ת שנקבעה לכך בתקנות ו  לרשו

ף קטן (ה), ן לפי סעי ו ן בעבירה, בשלה נפסל הרשי  (ט) בית המשפט המוסמך לדו
ן או לבטל אותה. י ך את הפסילה עד לגמר בירור הד י להארי א ש  ר

א ״5000 שקלים תיקון סעיף 62 בו ף 62 לפקודה, ברישה, במקום ״1500 שקלים חדשים״ י  6. בסעי

 חדשים״.

א ״סעיף 304 תיקון סעיף 64 בו  7. בסעיף 64 לפקודה, במקום ״סעיף 218 לפקודת החוק הפלילי, 1936״ י

, התשל״ז-977ז״. ן  לחוק העונשי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מחייבת בהתאמה העלאת שיעור הקנס שבית המשפט
 מוסמך להטיל על עבירת קנס.

 על בן מוצע לקבוע שהקנס לפי סעיף זה יהיה 5,000
 ש ״ח.

 סעיף ד סעיף 64 לניקודה הקובע את דינו של נהג
 שגרם למות אדם בנהיגה רשלנית מאזכר
 בהקשר זה סעיף שאינו תקף היום, הסעיף התקף לעבירה
 זו הוא סעיף 304 של חוק העונשין; מוצע לאזכר את

 הסעיף הנכון.

 (ג) לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה, רשאי
 קצין המשטרה להחליט בדבר פסילת הרשיון בהעדרו.
 בסעיף 47 לא קיימוה היום הוראות בענין חישוב תקופת
 הפסילה. מוצע להעתיק בענין זה את ההסדר הקיים
 בנוגע לפסילה שהטיל בית המשפט (סעיף 42 לפקודה).

 םעדף 6 בסעיף 62 לפקודה נקבע, בין השאר, כי
 העובר עבירת קנס שדן בה בית המשפט

 צפוי לקנס בסך 500.ו ש״ח.

 העלאת שיעור עבירת הקנס במוצע בסעיף 1
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ב) יבוא: ) ף 64ב לפקודה, אחרי סעיף קטן  תיקון סעיף 64ב 8. בסעי

, לפי בקשת שוטר, נת רדביבו, רשאי בא אדם שנפטר עקב תאו ו הו י  ״(בו) רופא שאל
ל שבדמו״.  ליטול מהנפטר דגימת דם לקביעת אחוז האלכוהו

נה לפקודה, במקום סעיף 3 יבוא:  תיקון התוספת 9. בתוספת הראשו
 הראשונה

ן, התשל״ז-דד19״. 4) לחוק העונשי )  ״3. עבירה לפי סעיף 338(1) או

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בדיקה השכרות האמורה מצריכה לקיחת דם בכמות
 מזערית בלבד.

 סעיף 9 בתוספת תראשונה לפקודה מנויות עבירות
 שבשלהן מוטל על בית משפט להטיל עובש
 פסילה של רשיון נהיגה בנוסף לבל עונש אחר שהוא
 מטיל על עבריין תתבועה. בסעיף 3 לתוספת הראשונה
 לפקודה מאוזכר סעיף 243 לפקודת החוק הפלילי, 1936
 שאינו בתוקף היום, מוצע לתקן ולאזכר את הסעיף

 הבכון.

 סעיף 8 סעיף 64ב לפקודה קובע כללים לבדיקת
 שכרות של נהג. אין בסעיף זה התייחסות
 לבדיקת שכרות של מי שנפטר בתוצאה מתאונת דרבים.
 המשטרה, בעבודתה, צריכה לעיתים קרובות לדעת את
 אחוז הכוהל בדמו של הבפטר שנהג ברכב המעורב

 בתאונה וזאת בעיקר כדי לקבוע את גורם התאונה.

 מוצע לאפשר לרופא שאליו תובא מי שנפטר עקב
 תאונת דרכים, ליטול מהנפטר דגימה לקביעת אתה
 תאלבוהול בדמו, אם נתבקש לעשות בן על ידי שוטר.
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