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                    שר הפנים
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נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 87(, התשס"ח-2008 *
  

בפקודת התעבורה 1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 1 -1  תיקון סעיף 1

אחרי ההגדרה "דרך" יבוא:   )1(

""התליה", של רישיון נהיגה - פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה עד להתקיימותו 
של תנאי שציינה רשות הרישוי בהחלטת ההתליה;";

במקום ההגדרה "עבירת קנס" יבוא:   )2(

""עבירת קנס" - עבירת תעבורה שהוכרזה כעבירת קנס לפי סעיף 30)א(;"  

תיקון כותרת פרק 
חמישי 

בפרק חמישי לפקודה, בכותרת, במקום "וברירות קנס" יבוא "ועבירות קנס"  2  

בסעיף 29 לפקודה - 3  תיקון סעיף 29 

בכותרת השוליים, במקום "ברירת קנס" יבוא "עבירת קנס";   )1(

בסעיף קטן )א(, במקום "בנסיבות מחמירות" יבוא "וכי התקיימו נסיבות מחמירות   )2(
הקשורות באותו אדם או בביצוע העבירה"; 

בסעיף קטן )ב(, במקום "בעתון בוקר ובעתון ערב" יבוא "בשלושה עיתונים יומיים   )3(
שאחד מהם מתפרסם בשפה הערבית, ובאתר האינטרנט של משטרת ישראל" 

בסעיף 30 לפקודה - 4  תיקון סעיף 30 

במקום כותרת השוליים יבוא "עבירת קנס";   )1(

*  התקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' התשס"ח )2 באפריל 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 
הממשלה - 362, מיום כ"א בשבט התשס"ח )28 בינואר 2008(, עמ' 370 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 382   1

ס"ח התשנ"ג, עמ' 116   54

ס"ח התשנ"ז, עמ' 84   55

ס"ח התשס"ד, עמ' 540   56

ע"ר תוס' 2, עמ' 86   57

ק"ת התשמ"ג, עמ' 387   58
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האמור בו יסומן ")ב(" ולפניו יבוא:   )2(

השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי  ")א( 
להכריז, בצו שיפורסם ברשומות, על עבירת תעבורה כעל עבירת קנס; הוראות 
סעיף 221)ד( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 2, לא יחולו 

לעניין הכרזה על עבירת קנס לפי סעיף קטן זה ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )3(

נעברה ברכב עבירת קנס, למעט עבירת חניה, ובעל הרכב או מי שהוכח  ")ג( 
כי הוא המחזיק לפי סעיף 27ב, הוא תאגיד, יהא שיעור הקנס בשל עבירת הקנס 
גבוה פי ארבעה מן השיעור שנקבע לאותה עבירה בצו לפי סעיף קטן )ב(, אלא 

אם כן האחריות אינה חלה על תאגיד כאמור, לפי הוראות סעיף 27ב "

בסעיף 57ג לפקודה, אחרי סעיף קטן )א( יבוא: 5  תיקון סעיף 57ג 

")א1( הורשע אדם בעבירה של אי ציות לרמזור באור אדום, שנעברה ברכב, והתקיימו 
נסיבות מחמירות כמשמעותן בסעיף 29, ייתן בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, צו 
איסור שימוש ברכב לתקופה שלא תפחת מ–60 ימים, ואולם רשאי בית המשפט, בנסיבות 

מיוחדות שיפרש בגזר הדין, ליתן צו איסור שימוש לתקופה קצרה יותר שיקבע "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ז פ ו מ ל  ו א ש        
           שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                        יושבת ראש הכנסת

   

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 88 - הוראת שעה(, התשס"ח-2008 *
  

בפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 64ב - 1 תיקון סעיף 64ב

אחרי סעיף קטן )א1( יבוא:  )1(

שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת ")א2(  )1(
רוק מפיו, לשם בדיקה אם מצוי בגופו סם מסוכן, באמצעות מכשיר שאושר 
לשם כך בידי השר, בהסכמת שר הבריאות, בהודעה ברשומות )בסעיף זה 
- דגימת רוק(; שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף זה אף בהעדר חשד 

כי נעברה עבירה לפי פקודה זו 

בתוצאת דגימת רוק המעידה כי בגופו של הנבדק מצוי סם מסוכן   )2(
יש כדי לבסס חשד סביר כאמור בסעיף קטן )ב(  

*  התקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב’ התשס"ח )2 באפריל 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 
הכנסת - 185, מיום י"ח בכסלו התשס"ח )28 בנובמבר 2007(, עמ' 54 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ’ 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 466  1

ס"ח התשמ"ב, עמ’ 43   2

השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי  ")א( 
להכריז, בצו שיפורסם ברשומות, על עבירת תעבורה כעל עבירת קנס; הוראות 
סעיף 221)ד( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 2, לא יחולו 

לעניין הכרזה על עבירת קנס לפי סעיף קטן זה ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )3(

נעברה ברכב עבירת קנס, למעט עבירת חניה, ובעל הרכב או מי שהוכח  ")ג( 
כי הוא המחזיק לפי סעיף 27ב, הוא תאגיד, יהא שיעור הקנס בשל עבירת הקנס 
גבוה פי ארבעה מן השיעור שנקבע לאותה עבירה בצו לפי סעיף קטן )ב(, אלא 

אם כן האחריות אינה חלה על תאגיד כאמור, לפי הוראות סעיף 27ב "

תיקון סעיף 57ג בסעיף 57ג לפקודה, אחרי סעיף קטן )א( יבוא: 5  

")א1( הורשע אדם בעבירה של אי ציות לרמזור באור אדום, שנעברה ברכב, והתקיימו 
נסיבות מחמירות כמשמעותן בסעיף 29, ייתן בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, צו 
איסור שימוש ברכב לתקופה שלא תפחת מ–60 ימים, ואולם רשאי בית המשפט, בנסיבות 

מיוחדות שיפרש בגזר הדין, ליתן צו איסור שימוש לתקופה קצרה יותר שיקבע "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ז פ ו מ ל  ו א ש        
           שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ב, עמ’ 43   2
   

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 88 - הוראת שעה(, התשס"ח-2008 *
  

תיקון סעיף 64בבפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 64ב - 1 

אחרי סעיף קטן )א1( יבוא:  )1(

שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב לתת לו דגימת ")א2(  )1(
רוק מפיו, לשם בדיקה אם מצוי בגופו סם מסוכן, באמצעות מכשיר שאושר 
לשם כך בידי השר, בהסכמת שר הבריאות, בהודעה ברשומות )בסעיף זה 
- דגימת רוק(; שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף זה אף בהעדר חשד 

כי נעברה עבירה לפי פקודה זו 

בתוצאת דגימת רוק המעידה כי בגופו של הנבדק מצוי סם מסוכן   )2(
יש כדי לבסס חשד סביר כאמור בסעיף קטן )ב(  
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