
התשנ"ה1995* ,(34 (מס' התעבורה פקודת לתיקון חוק

25 סעיף תיקון הפקודה)  (להלן התעבורה1 לפקודת 25 בסעיף .1
יבוא: (5) פסקה אחרי (א), קטן בסעיף (ו)

בדי תוך שנעברה ,2 התשל"ז1977 העונשין, לחוק 304 סעיף לפי עבירה (6)"
ברכב."; שימוש

בטל.  (ב) קטן סעיף (2)

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במרס1995); התשנ"ה(28 ב' באדר כ"ו ביום בכנסת נתקבל .
.80 עמ' באוקטובר1994), התשנ"ה(24 בחשון י''ט מיום ,2316

עמ'.154 התשנ'ה, ס"ח ;173 עמ' ,7 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני י
.142 עמ' התשנ'ב, ;226 עמ' התשל"ז, ס''ח 2



יבוא: לפקודה 26 סעיף במקום .226 סעיף החלפת

שופטי 'מינוי
תעבורה

לחוק 4 סעיף לפי שלום משפט בית לשופט להתמנות שכשיר מי (א) .26
המשפט), בתי חוק  (להלן התשמ"ד31984 משולב], [נוסח המשפט בתי

תעבורה. לשופט להתמנות כשיר

להאריכה שניתן שנה של לתקופה יתמנה תעבורה שופט (ב)

להתמנות כשיר יהיה לכהונתו שנתיים ובתום שנה, של נוספת לתקופה
קבע. של מינוי

רשאי אחד, תעבורה משופט יותר בו שיש שלום, משפט בבית (ג)

תעבורה, שופט למנות העליון, המשפט בית נשיא בהסכמת המשפטים, שר

לעניני שלום משפט בית נשיא סגן להיות קבע, של מינוי שמונה
תעבורה.

ועל תעבורה שופט מינוי על יחולו זה, סעיף להוראות בכפוף (ד)

משפט בית שופט של וכהונתו מינויו על החלות החוק הוראות כהונתו
שלום.

יהיה תעבורה, שופט ונתמנה בדיון שהחל משפט בית של רשם (ה)

כאמור." שנתמנה מיום חודשים שלושה תוך הדיון את לסיים מוסמך

יבוא: לפקודה 36(ה) סעיף אחרי .3

הפסילה הפעלת על לצוות במקום נוספת, בעבירה נאשם שהרשיע משפט בית "(ו)
או תנאי על הפסילה תקופת הארכת על לצוות שיירשמו, מטעמים רשאי, תנאי, על

לא הענין שבנסיבות שוכנע אם שנתיים, על תעלה שלא נוספת לתקופה חידושה
תנאי. על הפסילה את להפעיל צודק יהיה

לגבי אלא (ו), קטן בסעיף כאמור התנאי תקופת את יאריך לא המשפט בית (ז)
נוספת. עבירה בשל הנאשם של הראשונה ההרשעה

התנאי תקופת תום לפני נוספת לתקופה התנאי תקופת את המשפט בית האריך (ח)
בית חידש הראשונה, התנאי תקופת בתום הנוספת התנאי תקופת תחל הראשונה,

תקופת תחל הראשונה, התנאי תקופת שתמה לאחר התנאי תקופת את המשפט
אחרת." הורה לא המשפט כשבית והכל הדין, פסק מתן מיום המחודשת התנאי

36 סעיף תיקון

שיפרט מיוחדות בנסיבות המשפט, בית רשאי "אולם יבוא בסופו לפקודה, 37 בסעיף .4
יותר." קצרה לתקופה פסילה על להורות הדין, בפסק

37 סעיף תיקון

שיפרט מיוחדות בנסיבות המשפט, בית רשאי "אולם יבוא בסופו לפקודה, 38 בסעיף .5

יותר." קצרה לתקופה פסילה על להורות הדין, בפסק

38 סעיף תיקון

יבוא: 45א סעיף אחרי ,4 התשל"א1971 טיפול), ודרכי ענישה (שפיטה, הנוער בחוק חוק6. תיקון
(שפיטה, הנוער
ודרכי ענישה

9 מס'  טיפול)
לתחולה "סייג

עבירות על
תעבורה

תעבורה עבירת שעבר קטין זה, חוק הוראות אף על (א) 45ב.
על עבירה או מנועי רכב בנהיגת הכרוכה התעבורה, בפקודת כמשמעותה
בשימוש הכרוכה ,5 התש"ל1970 חדש], [נוסח מנועי רכב ביטוח פקודת

.143 עמ' התשנ'ב, ;198 עמ' התשמ"ד, ס"ח 3

.245 עמ' התשמ"ו, עמ'134; התשל"א, ס"ח 4
.2 עמ' התשנ"א, ;320 עמ' התש''ל, ,15 חדש נוסח ישראל, מדינת דייי 5



מבחינת כשיר היה הוא אם תעבורה, שופט לפני לדין יועמד מנועי, ברכב

העבירה. נעברה שבו המנועי לרכב נהיגה רשיון לקבל גילו,

תעבורה עבירת שעבר קטין על יחולו לא (א) קטן סעיף הוראות (ב)
או התעבורה, לפקודת 64ב בסעיף כאמור שיכור בהיותו נהג הוא שבה
אותו לפי עבירה למעט התעבורה, לפקודת 0ו(א) סעיף לפי עבירה שעבר

קנס. כעבירת הוכרזה אשר סעיף

זה חוק הוראות יחולו לא (א) קטן בסעיף כאמור הליכים על (ג)
הסמכויות תעבורה לשופט ויהיו ,37 עד 35, 19 עד 13, 11, 10 סעיפים למעט

(6) עד (1)26 סעיף לפי צו המשפט בית יתן לא ואולם ה' בפרק האמורות
.22 סעיף לפי מבחן קצין של תסקיר שקיבל לאחר אלא

לרבות שיירשמו, מיוחדים מטעמים רשאי, תעבורה שופט (ד)

להעביר הקטין, לטובת בכך צורך ראה ואם ותוצאותיה, העבירה נסיבות
לדון הוא רשאי כאמור, הדיון ומשהועבר לנוער, המשפט לבית הדיון את

התעבורה." שופט הגיע שאליו השלב מן בו

ויצמן עזר
המדינה נשיא
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