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ו .בחוק שהייה שלא כדין).איסור סיוע( )הוראות שעה( ,התשנ"ו ,1 1996בפסקה ) (2של
סעיף  ,1המתקנת את חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב ,2 1952בסעיף 12א שבה ,אחרי סעיף
קטן )ג( יבוא:

")ג (1היה לשוטר יסור סביר לחשד כי נעברה עבירה לפי סעיף קטן )ג( ,רשאי הוא
למסור לנהג הרכב שבו נעברה העבירה או לבעל הרכב כאמור הודעה האוסרת את
השימוש ברכב לתקופה של שלושים ימים וליטול את רישיון הרכב לאותה תקופה,
בהודעה תצוין הסיבה לאיסור השימוש ברכב ולנטילת הרישיון.
)ג (2הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן )ג( רשאי בית משפט השלום ,נוסף על כל
עונש אחר להורות כאמור בסעיף 57ג)א( לפקודת התעבורה  ,3בשינויים המפורטים

■

בסעיף קטן)ג.(3

)גג( על איסור שימוש ברכב לפי סעיפים
לפי פקודת התעבורה ,בהתאמה:

קטנים )גו( ו)ג(2

יחולו ההוראות האלה

) (1סעיף 57א)ב() (2ו) (3בשינוי זה :במקום "בפסקאות ) (1ו) "(2יבוא

"בפסקה );"(2

) (2סעיף 57א)ג( )ד( ו )ו(;
)(3

סעיפים 57א)ה( ו57ב עד

57ז,

בשינויים אלה:

)א( בסעיף 57א)ה() ,(2במקום הובלת המטען כאמור בסעיף קטן )א()"(1
יבוא "עבירה לפי סעיף קטן )ג(";
)ב( בסעיף 57ב ,במקום 'מבית המשפט ,המוסמך לרון בעבירות תעבורה
יבוא "מבית משפט השלום";
)ג( בסעיף 57ג)א( ,במקום הרישה עד בתוספת השביעית יבוא הורשע

אדם בעבירה לפי סעיף קטן )ג( ,והסעיף ייקרא בלא המילים "ובלבד
שהעבירה אינה עבירת קנס";
)ד( בסעיף 57ד ,במקום בית המשפט המוסמך לרון בעבירות תעבורה
יבוא "בית משפט השלום"".
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