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  בחו� הי�סור נהיגה ברכב יא

  )1(�1997ז"תשנ, הי� ק איסור נהיגה ברכב בחו�חו

  —וק זה בח  .1

   —" חו� הי�"  

  ;לאור# הי� מנקודת גאות המי� שבחו�,  מטרי�100ברוחב של , צועת קרקער  )1(

כמשמעותו , שבה מצוי מקו� רחצה מוכרז, )1(כאמור בפסקה , רצועת קרקעב  )2(
א� , כל תחו� מקו� הרחצה המוכרז — 1964–ד"שכ ת  , מקומות רחצהרתבחוק הסד

  , מטרי�100א� הוא חורג מרוחב של 

תחומי� שהוכרזו כנמל לפי פקודת הנמלי� , עט דרכי� שהוסדרו על פי חיקוקמל
  ;וחניוני�, 1971–א"תשל, ]נוסח חדש[

  ;י� כנרת, י� המלח, י� סו�, י� התיכו� —" �י"  

  —" כבר"  

, )הרפקודת התעבו —להל�  (1961–א"תשכ, ותו בפקודת התעבורהמעמשכ  )1(
  ;למעט אופניי�, יפ או רכב שדה בדומה לו ואופנוע'ג, טרקטורו�, ובי� היתר

  ;ג� כשהוא משמש לרוכלות) 1(כב כאמור בפסקה ר  )2(

  .שר הפני� —" שרה"  

  . ינהג אד� ברכב בחו� הי�לא  .2

הי� לאחת ממטרות ורשה לכ# לנהוג ברכב בחו� שהרשאי אד� , 2 א� הוראת סעי� על  .3
  :אלה

  ;מירה על בטחו� הציבור ועל בטחו� המדינהש  )1(

  ;יצוע משימות שיטור על פי די�ב  )2(

  ;יקוח והצלהפ  )3(

������������  
  ).789'  עמ2542' ו מס"ח תשנ"ה (84'  עמ17.3.1997 מיו� 1615' ז מס"ח תשנ"רס� ספו  )1(
   

נוהג ברכב הורשה לכ# בכתב על ובלבד שה —ת� שירותי� בתחו� רשות מקומית מ  )4(
  ;ידי ראש הרשות המקומית הנוגעת בדבר

ובלבד שהנוהג ברכב הורשה לכ# על  —ת� שירותי� מחו2 לתחו� רשות מקומית מ  )5(
  ;ידי הממונה על המחוז

  .טרה אחרת שאישר השר בצומ  )6(

מות ומתו# רשי,  מפקחי� לעני� חוק זה מקרב עובדי משרדוי# רשאי להסמרשה  )א(  .4
פקחי� ומפקחי� שהגישו לו רשויות מקומיות ואיגודי ערי� שעיקר עיסוק� שמירה על איכות 

  .הסביבה

שר לאיכות הסביבה רשאי להסמי# מפקחי� לעני� חוק זה מקרב עובדי משרדו ה  )ב(  
  —ומתו# רשימות שהגישו לו 

של המוסמכי� לפעול לפי  —ראל והקר� הקיימת לישראל ישינהל מקרקעי מ  )1(
  ;1981–א"תשמ, )סילוק פולשי�(חוק מקרקעי ציבור 

קחי� שמונו לפי חוק גני�  פ  של, שות הגני� הלאומיי� ורשות שמורות הטבער  )2(
  ;1992–ב"תשנ, אתרי� לאומיי� ואתרי הנצחה, שמורות טבע, לאומיי�

  דרותהג

  סור נהיגהאי
  ו� הי�בח

יגי� לנהיגה בחו� סי
  הי�

  מכת מפקחי�הס
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וק רשויות נחלי�  ח  מכי� לפעול לפיוס עובדי� המלש —שויות נחל ר  )3(
  ;1965–ה"תשכ, ומעינות

–ח"תשל, של עובדי� המוסמכי� לפעול לפי חוק העתיקות —שות העתיקות ר  )4(
1978.  

א יתמנה מפקח לפי חוק זה אלא א� כ� קיבל הכשרה מתאימה כפי שנקבע על ידי השר ל  .5
  . פני�ו�בתיאו� ע� השר לבטח, העני� לפי, והשר לאיכות הסביבה

  —רשאי מפקח ,  זהש� פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוקל  )א(  .6

וראות חוק זה להזדהות  ה  דרוש מכל אד� שיש לו חשש סביר כי עבר עלל  )1(
  ;קשורי� לקיו� הוראות חוק זה ה  בפניו ולהציג בפניו מסמכי�

ה לכל מקו� שיש לו חשש סביר שבו מתבצעת עביר, בכל עת סבירה, היכנסל  )2(
נעברה בו עבירה או שבו או שבו מצוי רכב שיש חשש ש, 2בניגוד להוראות סעי� 

ובלבד שלא ייכנס למקו� ; מצוי אד� שנהג ברכב ויש חשש שעבר עבירה כאמור
  .אלא על פי צו של בית משפט ובליווי שוטר, המשמש למגורי� בלבד

ו למפקח סמכויות חקירה המסורות לקצי� משטרה היש� גילוי עבירה לפי חוק זה יל  )ב(  
וכ� סמכויות של שוטר לבקש , 1927, )עדות(רה הפלילית  לפקודת הפרוצדו�3 ו2לפי סעיפי� 

מעצר (לפקודת סדר הדי� הפלילי ) 1)(א(�24 ו23מבית משפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפי� 
חיפוש ותפיסת , ולו על חקירהחי הוראות חיקוקי� אלה; 1969–ט"תשכ, ]נוסח חדש[) וחיפוש

  . העני�לפי, חפצי� כאילו נערכו בידי קצי� משטרה או שוטר

, )ב(חיפוש שנער# על ידי מפקח לפי סעי� קט� , )ב(בלי לגרוע מהוראות סעי� קט� מ  )ג(  
  .ייעשה בנוכחותו של שוטר

) 3)(א(�61 קנס כאמור בסעי —דינו , 2ו� הי� בניגוד להוראות סעי� חנוהג ברכב בה  . 7
  .1977–ז"תשל, לחוק העונשי�

הג ברכב בניגוד להוראות חוק זה ובאופ� שיש בו יה לשוטר יסוד סביר להניח כי אד� נה  .8
טרה בדרגה שאינה שיודיע על כ# לקצי� מ, כדי לסכ� חיי אד� או לגרו� פגיעה ניכרת בסביבה

 ברשיו� נהיגה לאותו סוג של יקמהחז, בצו, והקצי� רשאי לפסול אותו אד�, פחותה מדרגת מפקח
 49, 48, 47והוראות סעיפי� , נמסר לו הצו ימי� מיו� ש30לתקופה של , רכב שבו נעברה העבירה

  . לפקודת התעבורה יחולו בהתא��50ו

ובלבד , חוק זה והוא רשאי להתקי� תקנות בכל הנוגע לביצועו ר ממונה על ביצועהש  .9

 —השר לבטחו� פני� או שר התחבורה ממוני� עליה� , בהשתקנות בעניני� שהשר לאיכות הסבי
  .יותקנו בהסכמת�

  .ת חוק זה באות להוסי� על הוראות כל די�ראוהו  .10

  

  
  ליהו סויסהא    נימי� נתניהוב    
  ר הפני�ש    אש הממשלהר    

  
  � תיכו�ד    זר ויצמ�ע  
  ושב ראש הכנסתי    שיא המדינהנ  

  
  
  

  

  שרת מפקחי�הכ

  כויות מפקחי�סמ

  נשי$עו

  ילת רשיו$ נהיגהפס

  צוע ותקנותבי

  ירת דיני�שמ


