
התשנ"ח1998* ,(47 (מס' התעבורה פקודת לתיקון חוק

 ו בסעיף הפקודה),  (להלן התעבורה בפקודת ו.
יבוא: ''בעל' ההגדרה לפני (ו)

או נהיגה בוחן להיות הסמיכה הרישוי שרשות מי  רכב' ו"בוחן נהיגה" "בוחן
הענין;''; לפי רכב, בוחן

יבוא: 'דרך" ההגדרה אחרי (2)

1 סעיף תיקון

חוק בהיצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1998 ביולי 20) התשנח בתמוז כו ביום בכנסת נתקבל
.184 עמ' ,(1998 בינואר 19) התשנ"ח בטבת כ"א מיום ,2677

201. עמ' התשנ"ז, ;175 עמ' ,7 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1



3 סעיף תיקון

או לסמן המיועד זו. פקודה הוראות לפי ברכב המותקן מכשיר  "''טכוגרף"
את הנסיעה. מרחק את ובן עצירה, או נסיעה במצב הרבב היות את לרשום

;'; ברכב הנוהג של הנהיגה זמן ואת הנסיעה מהירות

יבוא: הרישוי" רשות ההגדרה במקום (3)

כללי מנהל סגן להיות כדין שמונה התחבורה משרד עובד  הרישוי'' '"רשות
לו אצל שהוא אחה מדינה עובד לרבות התחבורה, במשרד לתנועה

פלוני לענין ממנו, לחלק או כולה המרינה לשטח הרישוי כרשות מסמכותו
ענינים;". של לסוג או

יימחקו.  עזר'' מנוע עם ''לאופניים המילים לפקודה, 5(א) בסעיף .2

12א1 סעיף יבוא:הוספת לפקודה 12א סעיף אחרי . 5

ליווי לאותו"חובת תוקף בר נהיגה רשיון שבידו מי  מלווה" זה, בסעיף (א) 2ואו.
לו מלאו אם  לפחות שנים ו3 שנים, 24 לו ומלאו לפחות שנים 5 רכב סוג

שנים. 30

טרקטור אופנוע, למעט מנועי, ברכב חדש נוהג ינהג לא (ב)
כן אם אלא נהיגה, רשיון לו שניתן מיום הראשונים בחודשיים וטרקטורון,

מלווה שלצדו, במושב יושב,

נהיגה רשיון מתן ,12 סעיף לפי בתקנות התחבורה, שר התיר (ג)
בסעיף כאמור ברכב שנים 17 לו1/2 מלאו וטרם שנים 17 לו שמלאו לקטין

שנים, לו171/2 מלאו לא עוד כל ברכב, חדש נוהג אותו ינהג לא (ב), קטן
נוסף יחולו זה קטן סעיף הוראות מלווה; שלצדו, במושב יושב, בן אם אלא

(ב). קטן סעיף הוראות על

את חדש, לנוהג שניתן הנהיגה ברשיון תציין הרישוי רשות (ד)
התקופה ואת הנהיגה בעת בליווי מותנה הרשיון של תוקפו שלפיו התנאי

הליווי. חובת חלה שבה

רכב, הנוהג שוטר, על או חייל על יחולו לא זה סעיף הוראות (ה)
צבא מטעם ברתוקף נהיגה רשיון מכוח בשירות, תפקידו מילוי במסגרת
על החלות ההוראות יחולו זה ולענין המשטרה, מטעם או לישראל הגנה

המשטרה.'' ופקודות הצבא פקודות לפי חדש נוהג

27ג סעיף יבוא:הוספת לפקודה 27ב סעיף אחרי . 4

המותקן"טכוגרף בטכוגרף ממוחשב ברישום או בדיסקה שנעשה רישום (א) 27ג.

שנקבע באופן והפועל בתקנות, שנקבעה ובדרך בתקנות שנקבע כפי ברכב
 לגבי משפטי הליך בכל קבילה ראיה יהיה בהן,

ברכב; הנוהג של והמנוחה העבודה שעות (1)

הרכב; של נסיעתו מהירות (2)

הרכב, של נסיעתו מרחק (3)

לבית שהוגש הממוחשב ברישום או בדיסקה הרישום בי שהוכח ובלבד

וכי העבירה, ביצוע בעת הטכוגרף ידי על שנעשה הרישום הוא המשפט

לבית שהוגש עד מהטכוגרף הוצא הממוחשב הרישום או שהדיסקה מרגע



מהפרטים פרט לשנות כדי בה שיש פעולה שום בהם נעשתה לא המשפט

בטכוגרף. מותקנים שהיו בעת שנרשמו

והטיפול השמירה ההחזקה, אופן את יקבע המשפטים שר (ב)
אופן ואת הטכוגרף ידי על שנרשמו בדיסקות או הממוחשב ברישום

המשפט. לבית הגשתם

של הכלכלה ועדת אישור טעונות זה סעיף לפי תקנות (ג)
הכנסת.''

יבוא: לפקודה 35 סעיף במקום .555 סעיף החלפת

בית סמכות
לפסול המשפט

נהיגה רשיון

הכרוכה אחר חוק לפי בעבירה או תעבורה בעבירת אדם הורשע .35
הרשיעו, לא אם גם שנתן, או שהרשיעו, המשפט בית רשאי ברכב, בנהיגה

צו  (להלן 2 1977 התשל"ז העונשין, לחוק ו' לפרק ד'1 סימן לפי שירות צו
3 התשכ"ט1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי מבחן צו או שירות),

או מלקבל אותו לפסול במקומו, אחר עונש כל על נוסף מבחן), צו  (להלן
שיתמלאו עד או מסוימת לתקופה או לצמיתות נהיגה, רשיון מלהחזיק

כפי נכונה בנהיגה הדרכה לקבל ולחייבו המשפט בית שקבע התנאים

זה, סעיף לענין הכנסת; של הכלכלה ועדת באישור התחבורה שר שקבע
הרשעה." ללא ניתן אם אף אחר כעונש מבחן צו או שירות צו רואים

יבוא לפקודה 52 סעיף אחרי .6*52 סעיף הוספת

חוזר לכאורה,מבחן ראיות יש כי להניח, סביר יסוד הרישוי לרשות היה (א) 52א.

מיוחדות בנסיבות הרשות, רשאית כדין, שלא נהיגה רשיון אדם שקיבל
18 חלפו שטרם ובלבד חוזר, נהיגה למבחן להזמינו שיירשמו, ומטעמים

נהיגה. רשיון שקיבל מיום חורשים

הנהיגה במבחן (א), קטן בסעיף כאמור נהיגה רשיון בעל נכשל (ב)
את לשלול הרישוי רשות רשאית החוזר, למבחן התייצב שלא או החוזר

נהיגה.'' במבחן בהצלחה שיעמוד עד שלו הנהיגה רשיון

יבוא: (9) פסקה אחרי לפקודה, 62 בסעיף . 7

טכוגרף." של רישום בדין שלא משנה (10)"

62 סעיף תיקון

יבוא: (17ג) פסקה אחרי לפקודה, 70 בסעיף . 8

עבירות מניעת שמטרתם ברכב, להתקינם שיש אחרים אמצעים או מיתקנים "(17ד)
או הרכב כלי לכלל הפרתן, תיעוד או זו פקודה לפי ההוראות קיום על פיקוח תעבורה,

תקנות אחרים; אמצעים או מיתקנים אותם של הפעלתם דרך וכן מסוימים, לסוגים
הכנסת; של הכלכלה ועדת באישור יותקנו זו פסקה לפי

לפי אחרים אמצעים או מיתקנים מותקנים שבו ברכב הנוהגים חובות (17ה)
של הכלכלה ועדת באישור יותקנו זו פסקה לפי תקנות (17ד); פסקה הוראות

הכנסת;".

70 סעיף תיקון

.322 עמ' התשל''ז, ס"ח 2
312 עמ' ,14 חרש נוסח ישראל, מדינת דיני 3



שעה תחילתוהוראת ממועד שנה בתוקפו יעמוד זה. לחוק 5 בסעיף כנוסחו לפקידה, סעיף12א1(ג) .9
זה. חוק של

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

יהלום שאול

התחבורה שר

ויצמן עזר
המדינה נשיא

תיכון דן
הכנסת ראש יושב


