)ב( סעיף  71לחוק מיסוי מקרקעין ,כנוסחו בסעיף  40לחוק זה יחול על הקצאה מיטיבה
שנעשתה ביום פרסומו של חוק זה ואילך.
)ג( הוראות סעיף  75לחוק מיסוי מקרקעין ,כנוסחו בסעיף  46לחוק זה ,יחולו גם על
הקצאה כאמור באותו סעיף שהיתה באיגוד מקרקעין בתקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב
) 7בנובמבר  (2001עד יום תחילתו של חוק זה ,ואולם התקופה למסירת הודעה לפי הסעיף
האמור תהיה  60ימים מיום פרסומו של חוק זה.
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

בנימין נתניהו
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חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' ,(66
תיקון סעיף 3

.1

תיקון סעיף 57א

.2

התשס"ה―*2005

בפקודת התעבורה) 1להלן ― הפקודה( ,בסעיף ― 3
)(1

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (1שר התחבורה רשאי ,מטעמים מיוחדים ,להאריך ,בצו ,את התקופות
האמורות בסעיף קטן )א( ,דרך כלל או לענין רישיונות רכב מסוימים ,לתקופות
נוספות שלא יעלו במצטבר על  90ימים ,ורשאי הוא להתנות את ההארכה
בתנאים;".

) (2בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא "ולענין זה לא תבוא בחשבון כל תקופת הארכה לפי
סעיף קטן )א."(1
בסעיף 57א לפקודה ―
) (1בסעיף קטן )א( ,בפסקאות ) (1ו ,(2)-אחרי "לתקופה של  30ימים" יבוא "ואם
במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה הודעת איסור שימוש באותו רכב לפי סעיף
זה ,או שניתן לגביו צו איסור שימוש לפי סעיף 57ג ― לתקופה של  60ימים;",
)(2

בסעיף קטן )ב( ,במקום פסקה ) (2יבוא:
") (2המגרש שבו יועמד הרכב במהלך תקופת איסור השימוש ,אשר ייבחר בהתחשב
בהצעתו של הנהג מבין המגרשים שיועדו לכך; השר לביטחון הפנים ,בהסכמת
שר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,יקבע הוראות לענין זה ,לרבות
לענין אופן קביעתם של מגרשים שייועדו להעמדת רכב במהלך תקופת איסור
שימוש והרשות המוסמכת לקבעם ,מספרם ,מיקומם וגודלם של מגרשים כאמור
ואופן השמירה והפיקוח על כלי רכב שיועמדו בהם ,וכן לענין שיעור ההוצאות בשל
שינוע כלי רכב למגרשים שנקבעו לפי פסקה זו ובשל העמדתם בהם;";

) (3בסעיף קטן )ד() ,(1במקום הרישה עד המילים "לרשות הרישוי" יבוא "המשטרה
תודיע לרשות הרישוי על מתן הודעת איסור שימוש לפי סעיף זה" ,והמילה "גם"
― תימחק.
__________
* התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשס"ה ) 30במרס  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,144מיום כ"ג בכסלו התשס"ה ) 6בדצמבר  ,(2004עמ'  ;450ובהצעות חוק ― הכנסת ,63
מיום כ"ט בטבת התשס"ה ) 10בינואר  ,(2005עמ' .64
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשס"ה ,עמ'  430ועמ' .421
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 .3בסעיף 57ב)ג( לפקודה ,בסופו יבוא "ולענין זה רשאי בית המשפט להביא בחשבון ,בין
השאר ,את הזיקה בין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב".
.4

תיקון סעיף 57ב
תיקון סעיף 57ג

בסעיף 57ג לפקודה ―
) (1בסעיף קטן )א( ,במקום "לתקופה של עד  60ימים" יבוא "לתקופה של עד 120
ימים" ,ובמקום הסיפה החל במילים "את המקום שבו יועמד הרכב" יבוא "את המגרש
שבו יועמד הרכב במהלך תקופת איסור השימוש ,מבין המגרשים שיועדו לכך לפי
סעיף 57א)ב();"(2
)(2

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג (1בית המשפט ,בבואו להחליט בדבר תקופת איסור השימוש ,רשאי להביא
בחשבון ,בין השאר ,את הזיקה שבין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב".

.5

תיקון סעיף 57ד

בסעיף 57ד לפקודה ―
)(1
בו";

בכותרת השוליים ,במקום "העמדת רכב" יבוא "שינוע רכב למגרש והעמדתו

) (2במקום "הוצאות בשל העמדת רכב בתקופת איסור שימוש לפי סעיפים 57א
עד 57ג" יבוא "הוצאות בשל שינוע רכב למגרש שבו יועמד בתקופת איסור שימוש
לפי סעיפים 57א עד 57ג ובשל העמדתו במגרש כאמור ,בשיעור שנקבע לפי סעיף
57א)ב().",(2
.6

תיקון התוספת
השביעית

בתוספת השביעית לפקודה ,בחלק א' ,אחרי פרט ) (8יבוא:
")(9

עבירה לפי סעיפים 12א 1או 12א 2לפקודה;

)(10

עבירה לפי סעיף  (3)62לפקודה;

)(11

עבירה לפי סעיף 64א לפקודה;

)(12

עבירה לפי תקנה  (2)26לתקנות".

) .7א( תחילתם של סעיפים 57א57 ,ב57 ,ג57 ,ד והתוספת השביעית לפקודה ,כנוסחם
בסעיפים  2עד  6לחוק זה ,בתום שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה )בסעיף זה ― יום
התחילה המקורי( ,ובלבד שעד למועד האמור יהיו שישה מגרשים לפחות בפריסה ארצית
)בסעיף זה ― התנאים(.

תחילה

)ב( לא התקיימו התנאים ביום התחילה המקורי ,ידחה השר לביטחון הפנים,
בהסכמת שר התחבורה ,את תחילתם של הסעיפים האמורים בסעיף קטן )א( למועד שיקבע,
ובלבד שבמועד שקבע חלפו לפחות שלושים ימים מהמועד שבו התקיימו התנאים ולא
חלפו למעלה משישה חודשים מיום התחילה המקורי )בסעיף זה ― יום התחילה הדחוי(;
השר לביטחון הפנים יפרסם ברשומות הודעה על יום התחילה הדחוי.
)ג( חלפה שנה מיום פרסומו של חוק זה ולא התקיימו התנאים ,יקבע השר לביטחון
הפנים ,בהסכמת שר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,את מועד התחילה".
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
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