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בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982  1, אחרי סעיף 239א יבוא:1  הוספת סעיף 239ב

"חזקת מסירה לעניין 
נהיגה בזמן פסילה

לעניין עבירה של נהיגה בזמן פסילה מקבל או מהחזיק רישיון 239ב 
נהיגה בלבד, לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה  2, נשלחה הודעה 
על גזר דין שבו הוטלה הפסילה או הודעה על ההחלטה בדבר 
הפסילה עד תום ההליכים בדואר רשום, רואים אותה כאילו 
הומצאה כדין, וכאילו הודע לנמען על הפסילה לפי סעיף 67 
האמור גם בלא חתימה על אישור מסירה כאמור בסעיף 237, 
237)ג(, זולת אם הוכיח  אף אם לא התקיימו הוראות סעיף 
הנאשם כי לא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו 

ולא עקב הימנעותו מלקבלה, ואם התקיימו כל אלה: 

חלפו 15 ימים מיום משלוח ההודעה;  )1(

או  237 סעיף  לפי  משפט  בבית  לדיון  הוזמן  הנאשם   )2( 
בעל–פה לפי סעיף 97;

ההזמנה לדיון כאמור בפסקה )2( כללה אזהרה, בכתב   )3(
להתקבל  עשויה  הדיון  שבמועד  העניין,  לפי  בעל–פה,  או 
החלטה בדבר פסילה, וכן הודעה בדבר תחולת החזקה לפי 

סעיף זה אם הנאשם לא יתייצב לדיון;

הדיון בעניין כאמור בפסקה )2( הסתיים באותו מועד,   )4(
או שמועד הדיון שונה לבקשת הנאשם;

בטופס אישור המסירה של דבר הדואר שהוחזר מולאו   )5(
פרטי מוסר ההודעה, המען והמועד שבהם היא נמסרה או 

הטעם לאי–ביצוע המסירה "
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