
* 7)'תשכ"ו1966 (מס' התעבורה פקודת לתיקון חוק

27א סעיף הוספת
יבוא:ו27ב הפקודה),  (להלן התעבורה1 לפקודת סעיף27 אחרי .1

רכב "צילום
 בצומת

קבילה ראיה

אלקטרונית במצלמה בתקנות, שנקבעה בדרך שנעשה צילום (א) 27א.
משפטי הליך בכל קבילה ראיה יהיה שבצומת, רמזור מעל המופעלת

לגבי

בלוחית המופיע המצולם הרבב של הרישום מספר נו)
שבצילום; הרכב של הזיהוי

הצילום; בעת שבצומת הרכב הימצא מקום (2)

בניגוד (2) בפסקה האמור במקום הרכב של הימצאו (3)
ברמזור; לגביו שניתן "עמוד" לאות

כפי (2) בפסקה האמור במקום המצולם הרכב הימצא זמן (4)
בתקנות, שייקבע כפי הכל גביו, על או בצילום שצויין

שהוכנס הסרט של אמין העתק הוא המוגש הצילום כי שהוכח ובלבד
המשפט לבית שהוגש עד למצלמה שהובא מרגע וכי ממנה, והוצא למצלמה

מפרטיו. פרט לשנות כדי בה שיש פעולה שום בו נעשתה לא

 בתקנות יקבע המשפטים שר (ב)

ובסרטים; במצלמות והטיפול האחזקה השמירה, אופן (1)

מצלמות; של תקינותן וקביעת בדיקתן (2)

כאמור שנעשו צילומים של המשפט לבית הגשתם אופן (3)
זה. בסעיף

 זה בסעיף (ג)
כבישים שני של פגישתם ידי על המתהווה השטח  "צומת"
השפה אבני או הכביש שפת קווי ידי על והמוגבל יותר או

המדומה. הארכתם ידי על או כבישים אותם של

בדבר חזקה
הרכב בעל אחריות

רואים בסעיף27א, כאמור בצומת בהיותו מצלמה ידי על רכב צולם 27ב.
לאותו הרכב את הניע כאילו לרכב, האחראי האדם את או הרכב בעל את
, אחר אדם של ברשותו שעה אותה היה שהרכב הוכיח אם זולת מקום,

". הסכמתו ללא נלקח שהרכב או

36א סעיף יבוא:הוספת לפקודה סעיף36 אחרי .2

לכל "פסילה
הרשיון דרגות

מהחזיק או מקבל תנאי על פסילה או פסילה המשפט בית הטיל 36א.
שהוא; סוג מכל ברכב נהיגה לגבי כאמור הפסילה את יטיל נהיגה, רשיון

. 36 עמי תשכ"ו, ,674 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ?(1966 ביולי 19) תשכ"ו באב בי ביום בכנסת נתקבל *
,115 עמ' תשכ"ה, ?78 עמ' תשכ"ד, ס"ח ;64, 8 עמ' תשכ"ב, ס"ח ?173 עמי , 7 חדש נוסח , ישראל מדינת דיני 1

202. , 183



להורות , הדין בפסק שיפרש מיוחדות, בנסיבות המשפט, בית רשאי אולם
של מסויים סוג לגבי או מסויים, רכב נהיגת לגבי תחול לא הפסילה כי

". רכב

זה. חוק של תחילתו מיום אחת לשנה הוא 1 סעיף של תקפו . תוקף3 תקופת

לוז קדיש
הכנסת ראש יושב

המדינה נשיא מקום ממלא

אשכול לוי
הממשלה ראש

גלילי ישראל
שר


