חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'  ,)86התשס"ח*2008-
הוספת סעיף 40א

.1

בפקודת התעבורה( 1להלן  -הפקודה) ,אחרי סעיף  40יבוא:
"פסילה בשל
הרשעות חוזרות

40א( .א)

( )1הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיפים ,)3(62
64 ,64א(65 ,א)( )2או ( )3או  ,67או על עבירה לפי סעיף
 298לחוק העונשין ,התשל"ז1977- ,2תוך שימוש ברכב,
ובעשר השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר
הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות,
דינו  -נוסף על כל עונש אחר  -פסילה מקבל או מהחזיק
רישיון נהיגה ,לתקופה שלא תפחת מעשר שנים.
( )2נפסל אדם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לפי
פסקה ( ,)1והוא הורשע על עבירה מהעבירות המנויות
בפסקה האמורה שעבר בתקופה שממועד פסילת הרישיון
ועד שנתיים לאחר שחודש ,דינו  -נוסף על כל עונש אחר
 -פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות.

(ב)

( )1הורשע אדם על עבירה המנויה בתוספת העשירית,
ובחמש השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר
הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות,
דינו  -נוסף על כל עונש אחר  -פסילה מקבל או מהחזיק
רישיון נהיגה ,לתקופה שלא תפחת משנתיים.
( )2נפסל אדם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לפי
פסקה ( ,)1והוא הורשע שלוש פעמים על עבירה
מהעבירות המנויות בתוספת העשירית שעבר בתקופה
שממועד פסילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש,
דינו  -נוסף על כל עונש אחר  -פסילה מקבל או מהחזיק
רישיון נהיגה ,לתקופה שלא תפחת מחמש שנים.
( )3נפסל אדם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לפי
פסקה ( ,)2והוא הורשע שלוש פעמים על עבירה
מהעבירות המנויות בתוספת העשירית שעבר בתקופה
שממועד פסילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר
שחודש ,דינו  -נוסף על כל עונש אחר  -פסילה מקבל
או מהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות.

(ג)

בית המשפט רשאי -
( )1בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין ,להורות
על פסילה לתקופות קצרות יותר מהתקופות האמורות
בסעיפים קטנים (א) ו–(ב) ,ובלבד ששוכנע כי אין בהמשך
הנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור;
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