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התשס"ו-2006* ,(76 (מס' התעבורה פקודת לתיקון חוק

יבוא: 61 סעיף אחרי התעבורה1, בפקודת .1
- מידע "מאגר
שנפסלו נהגים

מלהחזיק רישיון
נהיגה

הנתונים ייכללו שבו מידע, מאגר תנהל ישראל משטרת (א) 61א.
או תעבורה בעבירת שהורשע אדם כל  לגבי  (ב), קטן בסעיף המפורטים
אותו, פסל  המשפט  ובית ברכב, בנהיגה הכרוכה אחר חוק לפי  בעבירה 
(בסעיף ימים 60 על העולה לתקופה נהיגה רישיון מלהחזיק אחד, דין  בפסק

פסילה). - זה

אלה: נתונים יכלול המידע מאגר (ב)

שלו; הזהות ומספר שם משפחתו האדם, של הפרטי שמו (1)

וסיומה תחילתה מועדי וכן הפסילה, תקופת משך (2)
הפקודה; הוראות לפי המחושבים

תנאים לרבות הפסילה, תחולת לענין וסייגים תנאים (3)
ו–41א. 36א וסייגים לפי סעיפים

הוראות סעיף  לפי תנאי על הפסילה תהיה כי המשפט בית (ג) קבע  
הופעל לא עוד כל אותה פסילה, לגבי המידע נתונים במאגר ייכללו לא ,36

התנאי.

המידע  יימחק הפסילה, תקופת הסתיימה או הפסילה בוטלה (ד)  
המידע. ממאגר פסילה לאותה המתייחס

של  האינטרנט באתר הציבור לעיון פתוח יהיה המידע מאגר (ה)  
הפנים. לביטחון השר שקבע נוספת דרך ובכל ישראל משטרת

או ברור שלם, נכון, אינו כי ומצא שעליו במידע שעיין אדם (1) (ו)
המידע את לתקן בבקשה ישראל למשטרת לפנות רשאי מעודכן,

בקשה). זה - למחקו (בסעיף או

בבקשה; החלטתה  על למבקש תודיע ישראל משטרת  (2)
השינויים תבצע את לבקשה, להיעתר משטרת ישראל החליטה

זמן שנקבע בתקנות. פרק בתוך הנדרשים במאגר המידע,

המרשם  לחוק  3 בסעיף  האמור אף  על יחולו זה סעיף הוראות  (ז)  
התשמ"א-21981. השבים, ותקנת הפלילי

רשאי, והוא זה, סעיף ביצוע על ממונה הפנים לביטחון השר (1) (ח)
ובאישור בדרכים, והבטיחות התחבורה שר עם בהתייעצות
זה ובכלל לביצועו, תקנות להתקין הכנסת, של הכלכלה ועדת

- לענין הוראות

דרכי לרבות המידע, במאגר הכלול המידע עדכון (א)
המשפט; בתי ממנהל מידע קבלת

בקשה; הגשת דרכי (ב)

61א הוספת סעיף

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2006 ביולי   18) התשס"ו בתמוז כ"ב ביום בכנסת  * התקבל

.150 עמ' התשס"ו (20 בדצמבר 2005), בכסלו י"ט מיום  ,112 ― הכנסת חוק  
.124 עמ' התשס"ו, ס"ח ;173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשמ"א, עמ' 322.
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בבקשה ישראל משטרת החלטת  על  ההודעה תוכן (ג)
מסירתה. ודרכי

ממנהל שענינן דרכי קבלת מידע (1)(א) פסקה  לפי (2) תקנות
המשפטים." שר הסכמת גם טעונות המשפט, בתי

פרסומו. תשעה חודשים מיום בתום חוק זה תחילתו של (א) .2

את  בצו, לדחות רשאי, הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור הפנים, השר לביטחון (ב)  
חודשים. שישה על תעלה ושלא שיקבע, נוספת לתקופה זה חוק של תחילתו

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

פז מו ל   שאו
בדרכים והבטיחות התחבורה שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ו-2006* ,(87 מס' (תיקון הלאומי הביטוח חוק

העיקרי), בסעיף  החוק משולב], התשנ"ה-11995 (להלן - הלאומי [נוסח בחוק הביטוח .1
להלן: כמפורט "בסכום יבוא השווה" "בסכום במילים החל הסיפה במקום 68(ב),

השווה סכום  - ההורה של ילדיו במנין השלישי הילד שהוא כאמור ילד לגבי  (1)
ב–1.2; מוכפל כשהוא הבסיסי לסכום

סכום השווה - ההורה של ילדיו במנין ואילך הרביעי הילד שהוא כאמור לגבי ילד (2)
ב–2.22." מוכפל כשהוא הבסיסי לסכום

בטל. - לחוק העיקרי ד' לוח .2

1 לחוק  בסעיף כנוסחו העיקרי לחוק 68(ב) לפי סעיף המשתלמות גמלאות על יחול חוק זה .3
זה ואילך. חוק של תחילתו בעד יום זה,

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

אולמרט  אהוד
הרווחה שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

תחילה

68 תיקון סעיף

ד' לוח ביטול

תחולה

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2006 ביולי   18) התשס"ו בתמוז כ"ב ביום בכנסת  * התקבל

.536 עמ' התשס"ו (5 ביולי 2006), בתמוז ט' מיום  ,251 ― הממשלה חוק  
.370 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210;


