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זעעה חזק מטעט הממשלה: ה ז  מתפרסמת בז

 העעת חוק לתיקון טקודת התעבורה (מס׳ 45), ההשנ׳׳ח־1998

רה' (להלן ־ הפקודה), בסעיף ו - . בפקודת התעבו  תיקון סעיף ו ו

 (ו) אחרי ההגדרה ״בעל״ יבוא:

ת חוק ראו גה״ ו״בוחן רכב״ - מי שרשות הרישוי אישרה בכתב לפי הו  ״״בוחן נהי

ה או בוחן רכב. לפי הענין״; ג הי א בוחן נ  זה שהו

 (2) אחרי ההגדרה ״דרך- יבוא:

ת חוק 1ד, המסמן בבל עת, על גבי ראו  ״״טכוגרף״ - מכשיר המותקן ברכב לפי הו

עה או עצירה, את סי ת הרכב במיצב נ ו  ריסקה או ברישום ממוחשב, את הי

הג כרבב:״; ו גה של הנ הי ת נסיעתו ואת זמן הנ רו  מהי

דרה ״רשות הרישוי״ יבוא:  (3) במקום ההג

ת סגן מנהל כללי ו ן להי נה כדי רה שמו  ״״רשות הרישוי״ - עובד משרד התחבו

תו כרשות א אצל לו מסמכו עה במשרד התחבורה, לרבות מי שהו ו ר לתנ  בכי

םר. י נ י ן פלוני או לסוג של ענ י לה או לחלק ממנו, לענ ה כו נ י י לשטח המד  הרישו

וע עזר״ - יימחקו. ם ״לאופניים עם מנ לי  תיקון סעיף ל 2. בסעיף 3(א) לפקודה, המי

(א) יבוא: א לפקודה, אחרי סעיף קטן  תיקון העיף 12א 3. בסעיף 2ו

והג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בששת נהג נ ) לא י  ץאו

, גה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו הי יתן לו רשיון הנ ם שנ ו ם מי י נ ם הראשו רשי  החו

ם י תוקף לאותו סוג הרכב, 5 שנ גה בר־ הי ם ושבידו רשיון נ י  מי שמלאו לו 23 שנ

 לפחות.״

 הוספת סעיף 27ג 4. אחרי סעיף ד2ב לפקודה יבוא:

 ״טבוגרף ד2ג. (א) רישום שנעשה בדיסקה או ברישום ממוחשב בטכוגרף המותקן

ה ראיה קבילה בכל הי בדרך שנקבעה בהן, י ת ו ו  ברכב כפי שנקבע בתקנ

ך משפטי לגבי - י  הל

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ״רשיון נהיגה לנוהג חדש

 2וא. (א) רשיון נהיגה לפי סעיף וו שניתן למי שלא
 היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי תוקפו יהיה מונבל

 שנתיים ובהן יראו אותו כנוהג הדש.׳,

 סעיפים על פי תקנה 364ד לתקנות התעבורה
־ ד מחויב רבב מסחרי שמשקלו הכולל המותר  4 ו
ו 1990 ר ^ י ההגדרה עולה על 0סס,8 ק״ג ושנת י  ו
 ״טכוגרף״ ולאחריה, אוטובוס ציבורי ורכב המיועד
 להוביל חומר מסוכן, בהתקנת טבוגרף
 הרושם באופן אוטומטי פרטים לגבי שעות העבודה של

 נהג הרבב ומהירות הנסיעה של הרבב.

 מוצע למחוק את המילים ״אופנייס עס
 מנוע עדר״ מאחר שבלי מהסוג הזה בבר לא

 סעיף 2

 קייס.

 מוצע כי נוהג חדש, במשמעותו בסעיף סעיף 3
 2 וא(א) לפקודת התעבורה (להלן -
 הפקודה), לא ינהג ברכב במשך תקופה של שישה
 חודשים מיום שקיבל את רשיונו אלא אם כן יושב לצדו
 נהג שמתקיימים בו התנאים המפורטים בסעיף המוצע.

 מטרתה העיקרית של ההוראה המוצעת להדריך
 את הנוהג החדש ולשפר את דרכי נהיגתו.

 וזה לשונו של סעיף 12א(א) לפקודה:

 דיני מרעת ישראל, נוסת חדש ל, עמי נדו: ס׳ח התשנ־ז, עמי ו20.
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 החלפת סעיף 55

הג ברכב: ו חה של הנ ו המנ דה ו ו ת העב  (ו) שעו

ת נסיעתו של הרכב: רו  (2) מהי

 (3) מרחק נסיעתו של הרבב;

ת י ב כח כי הרישום בדיסקה או ברישום הממוחשב שהוגש ל בלבד שהו  ו

כי רה ו ע העבי צו א הרישום שנעשה על ידי הטכוגרף בעת בי  המשפט הו

ד שהוגש צא מהטכוגרף ע  מרגע שהדיסקה או הרישום הממוחשב הו

ת פרט ו י לשנ ד לה שיש בה כ ם פעו ם שו ה ת המשפט לא נעשתה ב י ב  ל

ים בטכוגרף. ו מותקנ  מהפרטים שנרשמו בעת שהי

דה והטיפול  (ב) שר המשפטים יקבע את אופן האחזקה, השמי

את אופן די הטכוגרף ו  ברישום הממוחשב או בדיסקות שנרשמו על י

 הגשתן לבית המשפט.״

 במקום סעיף 35 לפקודה יבוא:

כה ו ר רה לפי חוק אחר הכ רה או בעבי רת תעבו  35. הורשע אדם בעבי

, , גם אם לא הרשיעו , או שנתן עו ת המשפט שהרשי ה ברכב, רשאי בי ג הי  בנ

ן - צו להל ) * 1 דד9 - ז ״ , התשל ן רות לפי סימן דיו לפרק ו׳ לחוק העונשי  צו שי
נ ו 969 ט- ׳ י  שירות), אר צו מבחן לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשב

תו מלקבל נש אחר או במקומו, לפסול או  (להלן - צו מבחן), בנוסף לבל עו

ימת או עד שיתמלאו ת או לתקופה מסו תו גה, לצמי ן נהי ו יק רשי  או מלהחז

ה כפי נ כו ה נ ג הי ה בנ כ ר בו לקבל הד י לחי ם שקבע בית המשפט ו אי  התנ

נש ם צו שירות או צו מבחן כעו אי ן סעיף זה, רו י  שקבע שר התחבורה; לענ

יתן ללא הרשעה.״  אתר אף אם נ

.5 

 ״סמבות בית
 המשפט לפסול

 רשיון נהיגה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 המשפט שהרשיעו רשאי, בנוסף על כל עונש אחר אי
 במקומו, לפסול אותו מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה,
 לצמיתות או לתקופה מסוימת או עד מתי שיתמלא־
 התנאים שיקבע בית המשפט, לענין סעיף זה רואים צו
 שירות לפי סימן דיו לפרק ו׳ לחוק העונשין, התשל׳׳ז-
 1977, או צו מבחן כעונש אחר אף אם ניתן ללא

 הרשעה.

 (ב) הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף קטן(א),
 רשאי בית המשפט שהרשיעו, בנוסף לעונש שהטיל עליו,
 גבו לחייבו לקבל הדרכה בנהיגה בבונה כפי שקבע שר

 התחבורה בתקנות.״

 הסעיף קובע כי מי שהורשע בעבירת תעבורה,
 רשאי בית המשפט שהרשיעו, נוסף על כל עונש, לפסול
 אותו מהתזיק ברשיון נהיגה. כן נאמר בסעיף בי רואים צו

 שירות או צו מבחן בעונש גם אם ניתנו ללא הרשעה.

 ובך, על פי הסיפה של הסעיף תיתכן פסילת רשיון
 נהיגה נוסף על עונש שהוטל גם אם העונש אינו בולל
 הרשעה, ואילו על פי הרישה, תנאי לפסילה הוא הרשעה

 של אותו אדם.

 החיוב בהתקנת הטבוגרף מטרתו למנוע תאונות
 דרביבז, אך בהתאם להסדר החקיקתי הקיים לגבי טבוגרף
 אץ אפשרות להגיש את רישומי הטבוגרף בראיה קבילה
 לבתי המשפט וממילא אין דרך יעילה לאכוף את החבות

 בהתקנת הטכוגרף המוסדרת בתקנה 364ד, כאמור.

 מועע לקבוע בפקודה כי רישומי הטכוגרף יישמרו
 ויאוהסנו באופן ששר המשפטים יקבע בתקנות וישמשו

 ראיה קבילה בבל הליך משפטי(סעיף 4 המוצע).

 לענין זה מוצע להוסיף לסעיף 1 בפקודה הגדרה
 למונה ״טבוגרף״(סעיף 1 המוצע).

 עוד מוצע, בסעיף 7, לקבוע הוראה עונשיה למי
 שמשנה שלא בדין רישום של טבוגרף.

 סעיף 5 סעיף 35 לפקודה קובע לאמור:

 ״סמבות בית המשפט לפסול

 35. (א) הורשע אדם על עבירת תעבורה או על
 עבירה לפי חוק אחר הנובעת מנהיגת בלי רכב, בית

 2 סייח התשל״ז, עמי 7.11.

 5 ס־ח התשל״א, עמי 88.

 הצעות חוק 2677, ב״א בטבת התשנ׳יח, 998ו.ו.9ו 185



 הוספה העיף 52א 6. אחדי סעיף 52 לפקודה יבוא;

גה כתב אישום על עבירה אשר לדעת הי גד בוחן נ  ״:!בחן ח״ר 52א. (א; הוגש נ

תו רו בותיה יש בה כדי לפגוע בכשי י מפאת חומרתה או נסי  רשות הרישו

גה, ת בוחן נהי ו תו מלהי כתוצאה מכך היא פסלה או ת בוחן נהיגה, ו ו  להי

גה על סמך מבחן הי ן כל מי שניתן לו רשיון נ י להזמי  רשאית רשות הרישו

גה חוזר, ובלבד שטרם חלפו 6 ו הי תו בוחן נהיגה, למבחן נ ה שערך או נ י ה  נ

גה. ום שקיבל את רשיון הנהי ם מי דשי  חו

ה ג הי גה כאמור בסעיף קטן(א), במבחן הנ הי  (ב) נכשל בעל רשיון נ

ל את י לשלו יצב למבחן החוזר, רשאית רשות הרישו  החודר או שלא התי

ד בהצלחה במבחן נהיגה.״ גה שלו עד שיעמו הי  רשיון הנ

 תיקון העיף 62 7. בסעיף 62 לפקודה, אחרי פסקה (9) יבוא:

ן רישום של טבוגרף.׳־ ה שלא בדי  ״(10) משנ

 תיקון העיף םל 8. בסעיף סד לפקודה, אחרי פסקה (דוג) יבוא:

ת רו עת עבי י נם ברכב ושמטרתם מנ ם שיש להתקי ם אחרי ם או אמצעי י  ״(דוד) מיתקנ

ד הפרתן, לכלל כלי הרבב או עו ת לפי פקודה זו או תי ראו ום ההו  תעבורה, פיקוח על קי

גים מסוימים:  לסו

ם לפי ם אחרי ים או אמצעי ים מיתקנ ם ברכב שבו מותקנ י הג ו ת הנ בו  (דוה) חו

ראות פסקה (דור);״.  הו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 נהיגה של מי שנכשל בבחינה חוזרת או לא התייצב
 אליה.

 סעיף 6 מרגע להוסיף בסעיף 70 לפקודה, שענינו
 סמכות השר להתקין תקנות, הוראות
 הסמבה לענין חובת התקנת טכוגרף ומיתקנים אחרים
 שמטרתם מניעת עבירות תעבורה, פיקוח על קיום
 ההוראות לפי הפקודה או תיעוד הפרתן (פסקה (דוד)
 המוצעת) וכן לעבין חובות הנוהגים ברכב שבהם
 מותקנים טכוגרף או אמצעים כאמור (פסקה (7וה)

 המוצעת).

 התיקון המוצע בא לתת פתרון לבעיה האמורה
 ולאפשר לבית המשפט לפסול רשיון נהיגה גם אם נתן צו

 שירות או צו מבחן, ללא הרשעה.

 סעיף 6 הוספת סעיף 52א לפקודה באה לתת בידי
 רשות הרישוי סמכות לזמן למבחן נהיגה
 חוזר כל מי שניתן לו רשיון נהיגה על סמך מבחן נהיגה
 שערך בוחן אשר נפסל על ידי רשות הרישוי מלהיות
 בוחן, מאחר שהוגש נגדו כתב אישום על עבירה אשר
 לדעתה יש בה בדי לפגוע בכשירותו להיות בוחן. עוד
 מוצע לתת בידי רשות הרישוי סמבות לשלול רשיון
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