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 לקריאה השנייה ולקריאה השלישית הצעת חוק

 2018578-4667מספר פנימי:

 /א'1137-נספח מס' מ
  
 

  2017–חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה( )תיקון(, התשע"ז

 

(, תעבורה) המקומיות ברשויות העירוניים והאכיפה הפיקוח לייעול בחוק  .1 4 סעיף תיקון

  –( א)4 בסעיף(, העיקרי החוק – להלן) 20161–ו"התשע

 ;יבוא "להלן"" 5 סעיף להוראות בכפוףלהלן, "במקום , ברישה (1)  

 פקודת לפי ורישום רישוי מחובת הפטורהרכב " במקום(, 4) הבפסק (2)  

 ;'"א ראשונה בתוספת המנוירכב " יבוא" התעבורה

 פקודת לפי ורישום רישוי מחובת הפטור(, במקום "5בפסקה ) (3)  

 .'"א ראשונה בתוספת המנוי" יבוא "התעבורה

 ובמקום ,"9-ו 4 סעיפים" יבוא" 4 סעיף" במקום, העיקרי לחוק 5 בסעיף  .2  5 סעיף תיקון

 ".האמורים הסעיפים" יבוא" האמור הסעיף"

 – העיקרי לחוק 11 בסעיף  .3 11 סעיף תיקון

 יבוא" השנייה והתוספת הראשונה התוספת" במקום, השוליים בכותרת (1)  

 ";התוספות"

 התוספתהראשונה, " יבוא" השנייה ואת התוספת הראשונה" במקום (2)  

 ".השנייה והתוספת 'א הראשונה

 תוספת הוספת

 'א ראשונה

 :יבוא העיקרי לחוק הראשונה התוספת אחרי  .4

 'א ראשונה תוספת"  

 ((5)-ו( 4()א)4 סעיף)  

 ;אופן-תלת או אופניים (1)  

 ;בכך המסייע או אותם המניע מנוע מותקן שבהם אופן-תלת או אופניים (2)  

                                                                    
 .1214' עמ, ו"התשע ח"ס 1
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 ."השנייה בתוספת כהגדרתו ממונע קורקינט (3)  

 התוספת תיקון

 השנייה

 – העיקרי לחוק השנייה בתוספת  .5

 – זו בתוספת"במקום "בתוספת זו," יבוא  (1)  

 : מאלה אחד כל –" ממונע קורקינט"   

 –)בהגדרה זו  התעבורה בתקנות כהגדרתו – גלגינוע (1)    

 ;גלגינוע(

 אמצעי , יש בויותר או אחד גלגל בעל שהוא אחר התקן (2)    

 בישיבה או נמוך משטח על בעמידה לרכיבה מתוכנןוא ה ,להיגוי

  –, למעט בכך המסייע או אותו המניע מנוע בו מותקןו, מושב על

 נעשים שלו והייצוב העצירה, ההיגויהתקן כאמור ש (א)     

 גירוסקופית ייצוב ומערכת הגוף הטיית באמצעות

  ;חשמלית

, רכב או 5 או 2, 1 בפרטיםבטור א'  המנוי מסוג רכב )ב(     

 ;, שאינו גלגינועהתעבורה פקודת לפי המוגדר מסוג

 או בו השימוש אופן, ומאפייניו צורתו פי שעל רכב )ג(     

בפסקת  כאמור מסוג הוא כי להניח יש העניין נסיבות

 משנה )ב(;";

 קורקינט) גלגינוע", "שביל", "תנועה מיתון אזור", "מדרכה"" בהגדרות (2)  

 – ", ההגדרה "גלגינוע )קורקינט חשמלי(""אופן-תלת"ו" אופנוע(", חשמלי

 אופנוע";-אופן" יבוא "תלת-תימחק, ובמקום "תלת

  – 3 בפרט (3)  

 קורקינט" יבוא(" חשמלי קורקינט) גלגינוע" במקום', א בטור (א)   

 ";ממונע

 אסור שימוש או הרכיבה" יבוא" היא הרכיבה" במקום', ג בטור (ב)   

 ".הם אחר
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