
התשנ"ה1995* ,(36 (מס' התעבורה פקודת לתיקון חוק

70א סעיף יבוא:תיקון (ז) קטן סעיף אחרי הפקודה),  (להלן התעבורה1 לפקודת 70א בסעיף .1
המקומות באחד עמד כן אם אלא רכב, יינעל לא (ג). קטן סעיף הוראות אף על "(ח)

אסורה: בו הרכב שהעמדת להלן, המנויים

רגליים; משותק נכה של לרכב חנייה מקום (1)

לתקנות; (12)72 בתקנה כאמור אוטובוסים, תחנת תחום (2)

לתקנות; ו בתקנה כהגדרתו הפרדה, שטח (3)

'. דיפלומטי לרכב המיועד חנייה מקום (4)

77 סעיף 'ובלבדתיקון יבוא כאמור" שננעל שרכב 'ובלבד לפני ,(3) בפסקה לפקודה, 77(א) בסעיף .2
70א(ח)'. בסעיף כאמור במקום עמד כן אם אלא רכב יינעל שלא

חוק תיקון
הדין סדר

20 מס'  הפלילי

יבוא: 239 סעיף אחרי התשמ'ב21982, משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר בחוק .3

הודעה מסירת
תעבורה בעבירות

לפי או התעבורה פקודת לפי עבירה שבוצעה מיום שנה עברה 239א.
חדש], [נוסח מנועי רכב ביטוח פקודת לפי או לפיה, התקנות

רכוש, ניזוק או אדם נפגע שבה דרכים לתאונת גרמה שלא ,3 התש"ל1970
תקנה לפי למשפט הזמנה בעניניה תומצא ולא אישום כתב עליה יוגש לא

אותה תוך כן, אם אלא ,4 התשל'ד1974 הפלילי, הדין סדר לתקנות 38
על הודעה לו נשלחה או לחקירה, העבירה בביצוע החשוד הוזמן תקופה,
חלה לא בי בעבירה החשוד הרכב בעל הוכיח אם אולם, העבירה; ביצוע

כתב להגיש ניתן התעבורה, לפקודת 27ב סעיף לפי לעבירה אחריות עליו
שנתיים עברו לא אם ברכב, שנהג למי למשפט הזמנה ולהמציא אישום

העבירה." ביצוע מיום

פרסומו.תחילה מיום ימים תשעים 3 סעיף של תחילתו .4

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

קיסר ישראל
התחבורה שר

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת באפריל1995); 4) התשנ"ה בניסן ד' ביום בכנסת נתקבל *
.516 ועמ' 515 עמ' ביוני1994), 27) התשנ"ד בתמוז י*ח מיום ,2285
154. עמ' התשנ"ה, ס"ח ;173 עמ' ,7 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני י

.59 עמ' התשנ"ד, ;45 עמ' התשמ"ב, ס"ח 2
עבד.2 התשנ'א, ;320 עמ' התש'ל, ,15 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 3

.495 עמ' התשנ''ה, עמ'1200; התשל''ד, ק''ת 4

ירושלים הממשלתי, במדפיס והודפס בסדרצילום סודר


