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בפקודת התעבורה) 1להלן 
)(1

)(2

התשס"ג*2002

,(56

הפקודה( ,בסעיף 57א



בסעיף קטן )א( ,במקום פסקה ) (2יבוא:
") (2היה לשוטר יסוד להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות
בחלק א' לתוספת השביעית ,רשאי הוא לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין
משטרה או ליטול ממנו את רישיון הרכב ,והוראות סעיף )47ג() ,ד( ו)ו( יחולו,

בשינויים המחויבים ,היה לקצין משטרה יסוד להניח בי יוגש כתב אישום נגד
הנהג ,רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה
לתקופה של  30ימים וליטול את רישיון הרכב;
) (3הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי עבירות קנס,".
בסעיף קטן )ב( 
)א( ברישה ,במקום "יציין השוטר את" יבוא "יצוינו";
)ב( בפסקה )ו( ,אחרי "שהובל ברכב" יבוא "או שבו יש להוריד נוסעים

המוסעים ברכב ,לפי הענק" ואחרי "בנסיבות הענין יבוא "והוראות בדבר
הורדת נוסעים שמוסעים שלא כרין אם הורדתם במקום שבו נמצא הרכב אינה
אפשרית בנסיבות הענין;":
) (3בסעיף קטן )ר( ,בפסקה ) ,(2במקום "לא נטל שוטר את רישיון הרכב" יבוא "ניתנה
הודעת איסור שימוש לפי סעיף זה ,ולא ניטל רישיון הרכב":
* התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשסג ) 13בנובמבר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,3080מיום חי באדר התשסב ) 20בפברואר  ,(2002עמ' .280

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;73ס"ח התשס"א ,עמ' .227

) (4בסעיף קטן )ה( במקום "בשל הובלת המטען באמור בסעיף קטן )א() "(1יבוא
"בשל העבירה כאמור בסעיף קטן )א('.
 .2בסעיף 57ב)ב( לפקודה ,בפסקה ) ,(2במקום "למנוע נסיעה כאמור בסעיף 57א )א()"(1
יבוא "למנוע את העבירה כאמור בסעיף 57א)א(".
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בסעיף 57ו לפקודה 

תיקון סעיף

57ב

תיקון סעיף 57ו

) (1במקום כותרת השוליים יבוא "איסור שימוש ברכב  ביצוע ופיקוח":
) (2האמור בסעיף יסומן ")ב(' ולפניו יבוא:
י)א( השר לביטחון הפנים ,בהתייעצות עם שר התחבורה ,רשאי לקבוע דרכים
לביצוע הודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש לפי הוראות סעיפים 57א עד
57ג ,לרבות גרירת הרכב ,אחסנתו או נעילת גלגליו כאמור בסעיף 70א".
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במקום התוספת השביעית יבוא:

החלפת התוספת
השביעית

"תוספת שביעית
)סעיפים 57א ו57ג(

חלק א'

לתקנות באשר הסעת הנוסעים היא בשבר ומספר

)ו( עבירה לפי תקנה )84ב(
הנוסעים המותר קבוע ברישיון הרבב.
)(2

עבירה לפי תקנה 84א לתקנות.

)(3

עבירה לפי תקנה  502לתקנות.
חלק ב'

)ו( עבירה לפי תקנה )85א() (5לתקנות ,לענין הובלת מטען ברכב מסחרי כשהמשקל
הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולים על המשקל הכולל המותר לפי רישיון
הרכב".
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