חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון מס' ,(18
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תיקון סעיף  12ב

בסעיף  6לפקודת התעבורה) 1להלן
.1
שבמקום עסקו"  יימחקו.
.2

 הפקודה( ,המלים "שבמחוז מושבו או

)7א( לפקודה ,המלים "ואת המחוז שבו נרשם"

בסעיף

התשמ"ה* 1985

 יימחקו.

בסעיף  9לפקודה ,במקום "רכב מנועי" יבוא בכל מקום "רכב" ובמקום "לבעל
.3
מוסך שיש לו רשיון כדין או לסוחר של רכב מנועי" יבוא "לבעל מוסך שיש לו רשיון
כדין ,לסוחר של רכב או למעבדה לבדיקת רכב שאישרה רשות הרישוי".
.4

בסעיף

 12ב לפקודה



)(1

בכותרת השוליים ,המלים "ציבורי ורכב מסחרי"

)(2

במקום סעיף קטן )א( יבוא :

 יימחקו ;

")א( רופא המטפל באדם שמלאו לו  16שנים והוא מאבחן אצלו מחלה
וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה
מחלה ,ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות )להלן בסעיף זה 
הרשות הרפואית(; ".
)(3

בסופו יבוא :
")ה(

תיקון סעיף 27ב

העובר על הוראות סעיף קטן )א(

 ייאשם בעבירה".

בסעיף 27ב)א( לפקודה ,במקום הסיפה המתחילה במלים "זולת אם הוכיח" יבוא
.5
"זולת אם הוכיח מי נהג ברכב אותה שעה או שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי
הסכמתו".

תיקון סעיף 69ב

.6

תיקון סעיף 70

.7

69ב לפקודה ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא :

בסעיף

לענין סעיף קטן )א(" ,בעל הרכב"

")ב(



) (1לגבי רכב הרשום על שם חברבניאדם
עובד מינהלי בכיר האחראים לאותו רכב ;

 מנהל פעיל או שותף או

) (2לגבי רכב הרשום על שם קטין  הורו או מי שמונה לו אפוטרופוס
לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב) 21962להלן 
חוק הכשרות המשפטית( ;
) (3לגבי רכב הרשום על שם חסוי כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית
שמונה לו אפוטרופוס  אפוטרופסו הממונה".
בסעיף

 70לפקודה ,אחרי פסקה )17א( יבוא :

")17ב(

*

מזגני אויר ברכב ,סוגם ,החובה להתקינם ולהפעילם והתנאים להפעלתם ;"

נתקבל בכנסת ביום י"ט באדר התשמ"ה ) 12במרס  ;(1985הצעת החוק ודברי הסכר פורסמו בה''ח ,1663
עמ' .150
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ; 173ס"ח התשמ"ד ,עמ' .30
ס"ח התשכ"ב ,עמ' .120

התשמ''ד,

.8

אחרי

"מסירת מידע
ממאגר מידע

.9

סעיף  81לפקודה יבוא :
 .82רשות הרישוי רשאית למסור לגופים המנויים בתוספת החמישית,
פרטי מידע ממאגר מידע כמשמעותו בסעיף  7לחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א ,31981המנוהל על ידה ,כמפורט בתוספת החמישית".

בתוספת

השניה לפקודה

הוספת סעיף 82

תיקון התוססת
השנית



) (1בפרט  ,3במקום "תקנות )320א( או )324א( לתקנות" יבוא "תקנה )320א(
לתקנות או סימן ה' לפרק השלישי בחלק ד' לתקנות" ;
)(2
. 10

אחרי

בפרט  ,4במקום ")438ח(" יבוא "."438
הו60ת תוססת
חמישית

התוספת הרביעית לפקודה יבוא :

"תוספת חמישית
)סעיף (82
סרטי המידע שיימסר

הגוף שלי יימסר המידע

הלאומית למניעת תאונות

שם בעל רכב ,מספר זהותו ומענו

.2

אבנר ,איגוד לביטוח נפגעי רכב
בע"מ

שם בעל רכב ,מספר זהותו ומענו

.3

חברות ביטוח באמצעות איגוד
חברות הביטוח או איגוד שמאי
הרכב

שם בעל רכב ,מספר זהותו ומענו ,שנת
הייצור של הרכב ,תוצר הרכב ,רישום
אבדן גמור

.4

עורך דין המייצג לקוח

שם בעל רכב ,מספר זהותו ומענו ,שלדברי
עורר הדין נחוצים להליך משפטי".

.1

המועצה

שמעון פרס
ראש הממשלה
הרצוג
חיים
נשיא המדינה

קורפו
חיים
שר התחבורה

