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תיקון סעיף 12א

.1

התשי"ב( 11952-להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף 12א -

בחוק הכניסה לישראל,
()1

בסעיף קטן (ג) -
(א) בפסקה ( ,)1המילים "הוראות פסקה זו יעמדו בתוקפן עד יום ט"ו בניסן
התשע"ח ( 31במרס  - ")2018יימחקו;
(ב)

בפסקה (1א) -
( )1במקום הרישה יבוא "נעברה עבירה לפי פסקה ( )1באחת מהנסיבות
המפורטות להלן ,דינו של עובר העבירה  -מאסר ארבע שנים או כפל הקנס
הקבוע בסעיף (61א)( )3לחוק העונשין;":
( )2בפסקת משנה (א) ,אחרי "התקנת מיתקן" יבוא "או נעשתה פעולה
אחרת ,והכול";
( )3בפסקת משנה (ב) ,במקום "שישה" יבוא "שלושה" ובסופה יבוא
"שאינם בני משפחתו של המסיע; לעניין זה" ,בן משפחה" ,של המסיע -
הורהו ,ילדו ,אחיו או אחותו;";

(ג)

אחרי פסקה ( )2יבוא:
"(( )3א) נעברה עבירה לפי פסקה ( )1בידי תאגיד ,דינו  -כפל הקנס
הקבוע לאותה עבירה.
(ב) נעברה עבירה לפי פסקה (1א) בידי תאגיד ,דינו  -כפל הקנס
הקבוע לאותה עבירה.
()4

(א) קנס המוטל לפי פסקה (1א) לא יפחת מהסכום המפורט להלן,
לפי העניין ,אלא אם כן החליט בית המשפט ,מטעמים מיוחדים
שיירשמו ,להקל בעונש:
()1

קנס המוטל על יחיד  10,000 -שקלים חדשים;

()2

קנס המוטל על תאגיד  40,000 -שקלים חדשים.

(ב) הוראות פסקת משנה (א) יעמדו בתוקפן עד יום י"ח בניסן
התשפ"א ( 31במרס ;".)2021
()2

במקום סעיף קטן (ג )4יבוא:
"(ג)1( )4

(א) היה לשוטר יסוד סביר לחשד כי נעברה עבירה לפי סעיפים
קטנים (ג) או (ג ,)6רשאי הוא לדרוש מהמסיע להילוות אליו אל קצין
משטרה או ליטול ממנו את רישיון הנהיגה שלו.
(ב) הוראות סעיפים (47ג)( ,ד)( ,ו) ו–(ז) עד (יא) ו־ 48עד  50לפקודת
התעבורה  יחולו לעניין פסקת משנה (א) ,בשינויים המחויבים
ובשינויים אלה:
()1
אלה:

במקום סעיף (47ה) לפקודת התעבורה יחולו הוראות
היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום
בעבירה כאמור בפסקת משנה (א) ,ינהג כלהלן ,לפי העניין:

*
1
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התקבל בכנסת ביום י"ח באדר התשע"ח ( 5במרס  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1193 -מיום ו' בשבט התשע"ח ( 22בינואר  ,)2018עמ' .308
ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;280התשע"ז ,עמ' .458
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(ג)(- )1
בעבירה
סעיף קטן
( )1בעבירה לפי ()1
נהיגה לתקופה שלא
ברישיוןשלא
לתקופה
מלהחזיק
ברישיון נהיגה
את המסיע
את המסיע מלהחזיק
שהמסיע הורשע בעבר
ובלבד בעבר
ימים,הורשע
שהמסיע
על 20
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תעלה
תעלה על  20ימים,
בעבירה כאמור; בעבירה כאמור;
קטנים (ג)(1א) או (ג- )6
סעיפים (ג- )6
(ג)(1א) או
קטניםלפי
בעבירה
סעיפים
( )2בעבירה לפי ()2
מלהחזיק ברישיון נהיגה
המסיענהיגה
אתברישיון
מלהחזיק
הוא לפסול
המסיע
רשאי
רשאי הוא לפסול את
ימים; תעלה על  60ימים;
לתקופה שלא
לתקופה שלא תעלה על 60
יקראו "46 ,46ב "47 ,יקראו
"47במקום
התעבורה,
לפקודת"46 ,46ב,
התעבורה ,במקום
לפקודת בסעיף 49
()2
( )2בסעיף 49
";"47
";"47
בכל מקום ,במקום
במקום
התעבורה,
לפקודת מקום,
התעבורה ,בכל
לפקודתבסעיף 50
( )3בסעיף )3( 50
 "47יקראו "סעיף ."47
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"הסעיפים 46
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הסעיפים הקטנים המפורטים
לפיהמפורטים
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בעבירה
הסעיפים
שהרשיע אדם
בעבירה לפי
המשפט
ביתאדם
שהרשיע
( )2בית המשפט ()2
מלהחזיק רישיון נהיגה
רישיוןאונהיגה
מלהחזיקמלקבל
פסילת הנידון
מלקבל או
להורות על
פסילת הנידון
להלן רשאי
להלן רשאי להורות על
כמפורט להלן ,לפי העניין:
לתקופה העניין:
לתקופה כמפורט להלן ,לפי
שלא(ג - )5לתקופה שלא
(ג)( )1או
לתקופה
קטנים
(ג- )5
סעיפים
(ג)( )1או
עבירה לפי
סעיפים קטנים
לפי לעניין
(א) לעניין עבירה (א)
חודשים;על שישה חודשים;
תעלה על שישה תעלה
לתקופה או (ג - )6לתקופה
קטנים (ג)(1א)
סעיפים(ג- )6
(ג)(1א) או
קטניםלפי
סעיפיםעבירה
(ב) לעניין עבירה(ב)לפי לעניין
שנתיים;".תעלה על שנתיים;".
שלא תעלה על שלא
()3

כפסקה ( ,)1ואחריה יבוא:
ואחריה יבוא:
האמור(,)1בו יסומן
כפסקה
(ג,)5
יסומן
בו קטן
בסעיף
()3האמור
בסעיף קטן (ג,)5
הקנס הקבוע לאותה
לאותה
הקבוע -כפל
הקנסד ,דינו
כפל תאגי
דינו(-)1בידי
פסקה
תאגיד,
בידי לפי
עבירה
נעברה()1
לפי פסקה
"( 	 )2נעברה עבירה"(	 )2
עבירה;".
עבירה;".

()4

כפסקה ( ,)1ואחריה יבוא:
ואחריה יבוא:
האמור(,)1בו יסומן
כפסקה
(ג,)6
יסומן
בו קטן
בסעיף
()4האמור
בסעיף קטן (ג,)6
להלן ,לפי העניין ,אלא
המפורטאלא
מהסכום העניין,
יפחתלהלן ,לפי
המפורט
( )1לא
מהסכום
לפי פסקה
יפחת
המוטל
קנס( )1לא
פסקה
"(	 )2
"( 	 )2קנס המוטל לפי
שיירשמו ,להקל בעונש:
בעונש:
מיוחדים
שיירשמו ,להקל
המשפט ,מטעמים
ביתמיוחדים
מטעמים
המשפט,החליט
אם כן החליט בית אם כן
 40,000שקלים חדשים;
חדשים;
יחיד -
שקלים
המוטל על
קנס 40,000
(א) קנס המוטל על(א)יחיד -
(ב)

 160,000שקלים חדשים.
חדשים.
תאגיד -
עלשקלים
160,000
קנס-המוטל
קנס המוטל על(ב)תאגיד

התשפ"א ( 31במרס ;".)2021
בניסן ;".)2021
י"חבמרס
יום (31
התשפ"א
בתוקפן עד
יעמדו בניסן
פסקהעד()2יום י"ח
בתוקפן
הוראות
( )2יעמדו
( 	 )3הוראות פסקה(	 )3
()5

תימחק;פסקה זו"  -תימחק;
"הוראות
זו" -
במילים
החלפסקה
"הוראות
במיליםהסיפה
החל (ד)(,)2
בסעיף קטן
(ד)( ,)2הסיפה
בסעיף קטן ()5

()6

יבוא:סעיף קטן (ד )1יבוא:
(()6ד)1אחרי
אחרי סעיף קטן
(ג )5או (ג )6רשאי בית
(ג),בית
רשאי
קטנים
סעיפים(ג)6
לפי (ג )5או
קטנים (ג),
בעבירה
סעיפים
הורשע אדם
בעבירה לפי
"(ד1א) ()1
"(ד1א) ( )1הורשע אדם
חילוט הרכב שבו נעברה
שבועלנעברה
להורות
עונש,הרכב
להורותעלעלכלחילוט
שהרשיעו ,נוסף
על כל עונש,
המשפט
המשפט שהרשיעו ,נוסף
שלבוהרכב או המחזיק בו
המחזיק
אובעליו
הוא
הרכב
בעבירה
בעליו של
שהורשע
האדםהוא
בעבירה
שהורשעאם
העבירה ,אם האדםהעבירה,
לפקודת סדר הדין הפלילי
רביעי הפלילי
סדר הדין
לפקודתפרק
רביעי הוראות
לעניין זה
ויחולו פרק
קבע,הוראות
לעניין זה
דרך קבע ,ויחולו דרך
חדש] ,התשכ"ט1969-.
התשכ"ט1969-.
וחיפוש) [נוסח
חדש],
(מעצר
(מעצר וחיפוש) [נוסח
(ג ,)5או (ג ,)6ומצא בית
ומצא בית
קטנים (ג),
סעיפים (ג,)6
לפי (ג ,)5או
קטנים (ג),
סעיפיםבעבירה
הורשע אדם
בעבירה לפי
( )2הורשע אדם ()2
כך בפסקה ( )1בשל כך
כאמור
חילוטבשל
בפסקה ()1
להורות על
ניתןכאמור
חילוט
על לא
שהרשיעו כי
ניתן להורות
המשפט
המשפט שהרשיעו כי לא
או נעברה העבירה או
העבירהשבו
של הרכב
נעברה
בעליו
אינושבו
הרכב
בעבירה
בעליו של
שהורשע
שהאדם אינו
שהאדם שהורשע בעבירה
את גובה הקנס שיוטל
שיוטל
לקבוע
הקנס
בבואו
גובה
המשפט
לקבוע את
רשאי בית
קבע,בבואו
המשפט
ביתדרך
המחזיק בו
המחזיק בו דרך קבע ,רשאי
כאמור ,כולו או חלקו;".
חלקו;".
הרכב
שווי או
את כולו
כאמור,
בחשבון
להביאהרכב
את שווי
עבירה,
בחשבון
אותה
להביא
בשל אותה עבירה ,בשל

()7

תימחק.פסקה ( - )1תימחק.
קטן (ד,)2
(- )1
בסעיף
( )7פסקה
בסעיף קטן (ד,)2
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בסעיף 12ב(2ג)( )3לחוק העיקרי ,במקום "עד יום ט"ו בניסן התשע"ח ( 31במרס ")2018
יבוא "עד יום י"ח בניסן התשפ"א ( 31במרס .")2021

תיקון סעיף 12ב3

.3

בסעיף 12ב(3ג)( )3לחוק העיקרי ,במקום "עד יום ט"ו בניסן התשע"ח ( 31במרס ")2018
יבוא "עד יום י"ח בניסן התשפ"א ( 31במרס .")2021

תיקון סעיף 12ב7

.4

בסעיף 12ב 7לחוק העיקרי   -

תיקון סעיף 12ב11

.5

תיקון סעיף 12ב12

.6

()1

האמור בו יסומן "(א)" ,ואחריו יבוא:
"(ב) צו הגבלה מינהלי או צו הגבלה שיפוטי יכול שיכלול גם דרישה למתן
ערובה להבטחת קיום התנאים ,ההגבלות או האיסורים שנקבעו בצו .
(ג) בסעיף זה" ,ערובה"  -עירבון כספי או ערבות עצמית של הבעלים של המקום
או המחזיק בו ,בין לבדם ובין בצירוף ערבות מכל סוג שהוא ,ערבות או עירבון
כספי של ערבים ,והכול כפי שיורה קצין המשטרה המוסמך או בית המשפט ,בצו
ההגבלה המינהלי או בצו ההגבלה השיפוטי ,לפי העניין".

בסעיף 12ב 11לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,במקום "סעיפים 12ב "4יבוא "סעיפים 12א(ג )1()4ו־12ב;"4

( 	 )2בסעיף קטן (ב) ,אחרי "סעיפים" יבוא "12א(ג.",)1()4
בסעיף 12ב 12לחוק העיקרי -
()1

האמור בו יסומן "(ב)" ,ולפניו יבוא:
"(א) הופרו הוראות צו הגבלה מינהלי או צו הגבלה שיפוטי ,ובכלל זה דרישה
למתן ערובה ,רשאי קצין משטרה מוסמך להורות על סגירת המקום שלגביו ניתן
הצו כאמור ,לאלתר ,לתקופה שתסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפו של צו
ההגבלה שניתן;".

()2

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) שופט הדן בעניינו של מפר צו הגבלה מינהלי או צו הגבלה שיפוטי רשאי,
נוסף על כל עונש ,להורות על חילוט הערובה שנדרשה בצו; ואולם בקשה לחילוט
ערובה שניתנה על ידי ערב לא תידון אלא לאחר שניתנה לערב הזדמנות להשמיע
את טענותיו".
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה
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