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 הטיפול בעברייני תנועה מועדי 
 תקציר

מחקרי  . תאונות הדרכי  ותרבות הנהיגה בישראל אינ  יורדי  מסדר היו  הציבורי
שנעשו בעול  מלמדי  כי ציות לחוקי התנועה הוא גור  מפתח בהפחתת שיעור 

הנפגעי  מתאונות דרכי 
1

על פי דוח. 
2

 למשרד התחבורה 2003 שהוגש ביולי 
בדר! כלל נהגי  הנוטי  לעבור יותר , ) משרד התחבורה להל   (והבטיחות בדרכי 

מכא  שהטיפול בעברייני תנועה מועדי  ; עברות נהיגה מעורבי  יותר בתאונות דרכי 
המחוקק התייחס בחומרה לתופעה של נהיגה בזמ  . חיוני במאבק בתאונות הדרכי 

פסילה וקבע שזו עברה פלילית שעונשה עד שלוש שנות מאסר
3
.  

 פעולות הביקורת
ורשות הרישוי שבמשרד התחבורה , משרד התחבורה אחראי לבטיחות בדרכי 

 .משטרת ישראל אחראית לאכיפת דיני התעבורה; אחראית לרישוי נהגי 
 בדק משרד מבקר המדינה את דרכי ההתמודדות ע  2008יולי  בחודשי  ינואר

; תנועה ועוברי  עברות רבות נהגי  שאינ  מצייתי  לחוקי ה עברייני נהיגה מועדי  
כ  בדק כיצד נאכפי  דיני התעבורה על נהגי  הממשיכי  לנהוג א% שרשות מוסמכת 

; פסלה את רישיונות הנהיגה שלה ) בתי המשפט או משרד התחבורה או המשטרה(
על ענייני  אחדי  נעשתה ביקורת מעקב
4

הבדיקה נעשתה באג% הרישוי של משרד . 
בדיקות השלמה נעשו ).  " את להל  ( הארצי של המשטרה התחבורה ובאג% התנועה
במדור ; במרחב החו% ובמרחב השפלה,  במחוז תל אביב   "בשלוש יחידות של את

במחלקת , באג% מערכות מידע של משרד התחבורה; מחשוב תנועה של המשטרה
  .ייעו' וחקיקה של משרד המשפטי  ובהנהלת בתי המשפט

 עיקרי הממצאי 
 תור נהגי  מועדי  ולטיפול בה אמצעי  לאי

י  ד ע ו מ י   ג ה נ ד  ג נ ד  ו ק י נ ה ת  ט י ש ל  ש ת  י ק ל ח ה  ל ע פ  פקודת :ה
) , פקודת התעבורה או הפקודה להל   (1961 א"התשכ, ]נוסח חדש[התעבורה 

לקבוע בתקנות )  שר התחבורה להל  (מסמיכה את שר התחבורה והבטיחות בדרכי  
לחייבו , הורשע בעל רישיו  נהיגהשיטה לרישו  נקודות על עברות תעבורה שבה  

__________________ 
1 ·¯ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È Î˙ ˙ Î‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡Â ‰˜È˜Á ÔÈÈ ÚÏ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„- ˙È˙ ˘

ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·Ï17סעי  , )2005(ר יעקב שייני  " בראשות ד. 
 ).Â Â‡˙· ˙Â·¯ÂÚÓÂ ‰ÚÂ ˙ ˙Â¯·Ú ÔÈ· ¯˘˜)˙Â¯ÙÒ ¯˜Ò() 2003˙ , ויקטוריה גיטלמ  ושלו  הקרט 2
 . בפקודת התעבורה67סעי   3
ההתמודדות ע  תאונות " בפרק ,·È˙ ˘ ÁÂ„56 , בנושא ראו מבקר המדינה על ביקורת מערכתית קודמת 4

 . כמו כ  ראו ש  פירוט דוחות קודמי  בנושא. 3' עמ, )2006" (הדרכי 
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בנקיטת אמצעי תיקו 
5

 ולהתלות
6

 החל משרד התחבורה להפעיל 2003 ב.  את רישיונו
איתור נהגי  מועדי  ופסילת , בי  השאר, שיטת ניקוד חדשה שתכליתה

חיוב הנהג . רישיונותיה  למש! שלושה או תשעה חודשי  כדי למנוע מה  לנהוג
שהמשטרה מעבירה , על הרשעות נהגי  בעברות תעבורהבנקודות נעשה לפי המידע 

 .לרשות הרישוי
ב של מבקר המדינה56בדוח 

7
וא% הגופי  ,  צוינו ליקויי  רבי  בהפעלת שיטת הניקוד

עמדו על בעיות ) משרד המשפטי  והמשטרה, משרד התחבורה(הנוגעי  בדבר 
 2006עוד ביוני , פזמר שאול מו, לפיכ! הורה שר התחבורה. יעילותה בהפעלתה ועל אי

 .לגבש בתו! שלושה חודשי  שיטת ניקוד חדשה
. טר  גובשה שיטת ניקוד חדשה, שנתיי  לאחר מכ , במועד סיו  הביקורת הנוכחית

במש! למעלה משנתיי  נזנחו תיקוני  נדרשי  , בשל התמשכות ההלי!, יתר על כ 
שיטת , צאה מכ!כתו. בתקנות הקיימות שיאפשרו את יישו  שיטת הניקוד הקיימת

שהיא כלי , פסילת הרישיו  לתשעה חודשי : הניקוד שבתוק% מופעלת חלקית בלבד
לא מופעלת דווקא נגד אות  , משמעותי שנועד למנוע מנהגי  מועדי  להמשי! ולנהוג

 . הנהגי  שצברו מספר רב של נקודות
 שעליה  מתבסס משרד התחבורה בכל הנוגע, נתוני המשטרה על הרשעות נהגי 

ועקב כ! נמנע משרד התחבורה , אינ  מהימני , לחיוב  בנקיטת אמצעי תיקו 
 קבעה המשטרה דרכי  2007וא% שכבר באוגוסט ; מלהתלות רישיונות של נהגי 

  . ה  טר  יושמו במועד סיו  הביקורת, לשיפור מהימנות הנתוני 
 כשלי  באכיפת נהיגה בזמ  פסילה

מחקרי  מלמדי 
8

גי  שרישיונותיה  נשללו ממשיכי  לנהוג  מ  הנה60% 30% כי 
ותופעה זו היא אחד המאפייני  הבוטי  של עבריינות התנועה , בתקופת השלילה

נדמה כי אי  צור! להרחיב אודות החומרה "בית המשפט העליו  ציי  ש. החוזרת
שכבר הוכיח בעבר כי , בביצוע מעשה כזה מסכ  הנהג. הכרוכה בנהיגה בזמ  פסילה

הוא ;  נהגי  והולכי רגל כאחד את שלו  הציבור , ורה אינ  נר לרגליוחוקי התעב
כי לא נית  להרחיק אותו נהג , הוא מוכיח; משפט מבטא זלזול בצווי  של בית

"מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב
9

בדברי ההסבר להצעת חוק לתיקו  פקודת . 
התעבורה

10
נאמר , ישיונותיה  נפסלוהמתייחס להקמת מאגר מידע בנוגע לנהגי  שר, 

מטרת החוק היא לסייע בצמצו  התופעה של עשרות אלפי עברייני  הנוהגי  בזמ  "ש

__________________ 
 אמצעי התיקו  מתווספי  על כל עונש ')  התקנות'להל   (1961'א"התשכ, כמשמע  בתקנות התעבורה 5

, השתתפות בקורס בסיסי או ייעודי בנהיגה: וה  כוללי ,  הרשעתו בעברת תעבורהשהוטל על נהג בשל
בדיקות רפואיות במכו  הרפואי לבטיחות בדרכי  שבמשרד הבריאות ועמידה , פסילת רישיו  נהיגה

 .במבח  עיוני או מעשי בנהיגה
 ל בכנסת שהתקב, 466ח "ח תשס"ס, 2008'ח"התשס, )87' מס(בחוק לתיקו  פקודת התעבורה  6

נקבע כי התליה של רישיו  נהיגה היא פסילה מלהחזיק רישיו  נהיגה עד להתקיימות התנאי , 2.4.08'ב
 .שציינה רשות הרישוי בהחלטת ההתליה

 .4ראו הערה  7
 .98' עמ, )ÚÂ ˙ ˙Â ÈÈ¯·Ú-˙È˙¯Â·Á˙ ‰È‚ÂÏÂ ÈÓÈ¯˜Ï ‡Â·Ó ) 2003‰ , ר ד  מוקואס"ד 8
 ).2007( לפסק דינו של השופט לוי 5' פס,  תקדי ,·Ï‡¯˘È ˙ È„Ó '‡Ô·Ï Â   6115/06פ "רע 9

 .922ז "ח הממשלה תשס"ה, 2007'ז"התשס, )תיקו ) (76' מס(הצעת חוק לתיקו  פקודת התעבורה  10
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משרד מבקר המדינה ". בלי שרשויות האכיפה מצליחות לאתר , שרישיונ  נפסל
 :בדק את סדרי הטיפול והאכיפה בנדו  והעלה את הממצאי  האלה

י ה נ ה ו   י ש י ר ת  ל י ס פ ל  ע ג  ה נ ה ע  ו ד י י ב י   ל ש ו כ ל ש ה   ג
י א ו ו ת ד ק פ בפקודת התעבורה נקבעו התנאי  והנסיבות לפסילת רישיו  .  1   :ה

על הרשות הפוסלת . בידי קצי  משטרה ובידי רשות הרישוי, נהיגה בידי בית משפט
 . ועליו להפקיד בידיה את רישיונו, להודיע לנהג על דבר הפסילה

ות בדבר פסילת הועלה שרשות הרישוי ובתי המשפט שולחי  לנהגי  הודע
 מה  אינ  מגיעות לידי הנהגי 50% 40% א! כ, רישיונותיה 

11
לא נקבעה בחוק . 

דהיינו לא נקבע שיראו בה  הודעות המסורות , חזקת מסירה באשר להודעות הפסילה
לפיכ! בכל אות  מקרי  שההודעות לא הגיעו . לנהג לאחר תקופה שהוגדרה מראש

לנהוג ולסכ  את הציבור א% שרישיונותיה  לידי הנהגי  יש חשש שה  ממשיכי  
 .נפסלו

התנאי המקדי  לקיו  עברה של נהיגה בזמ  פסילה הוא שקוד  לכ  הודע לנהג  .2
כי נפסל מלקבל רישיו  נהיגה או מלהחזיק בו

12
רישו  במחשב המשטרה שנהג . 

או שהוא נכח בדיו  המשפטי כאשר פסל בית משפט את , הפקיד את רישיונו כנדרש
 שהודע לנהג דבר הפסילה ומאפשר למשטרה המשמש לשוטר אינדיקצי, יונוריש

 . לאכו% את החוק בגי  עברת נהיגה בזמ  פסילה
2006 ב של מבקר המדינה מ56כבר בדוח 

13
 צוי  שמשרד התחבורה לא נקט אמצעי  

ושעליו לנקוט , כדי לאכו% על נהגי  שרישיונותיה  נפסלו להפקיד את רישיונותיה 
 יצא לראשונה משרד 2008ואול  רק בינואר . י  הנדרשי  לאכיפה זואת הצעד

ובו הורה לכל הנהגי  שרישיונותיה  נפסלו , התחבורה במסע פרסו  בתקשורת
כמו כ  הוא שלח מכתב אישי לנהגי  שרישיונותיה  נפסלו בידי . להפקיד  כנדרש

קדות בבתי כתוצאה מכ! עלה שיעור ההפ; בתי המשפט ושלא הפקידו אותו כנדרש
. ואול  המשרד לא שלח מכתב התרעה דומה לנהגי  שהוא עצמו פסל. המשפט

על פי נתוני משרד התחבורה מאוגוסט :  הייתה עגומה2008תמונת המצב באוגוסט 
 נהגי  שרישיונותיה  נפסלו בידי אחת משלוש הרשויות 82,366  מ32%רק , 2008

הפקידו את , הסתיימההמוסמכות לכ! ותקופת הפסילה שנקבעה לה  טר  
עובדה זו מקשה . מהנהגי  לא הפקידו את רישיונ  כנדרש) 68% (55,980 ו; רישיונ 

 .על המשטרה לאכו% את החוק
ה פ י כ א ב ה  ר שט מ ה ל  ש י   ל ד ח רישו  במחשב המשטרה , כאמור :מ

שרישיונו של נהג נפסל ושהנהג הפקיד את רישיונו כנדרש מאפשר למשטרה לאכו% 
הנתוני  המצויי  במחשב המשטרה . י  נהיגה בזמ  פסילהאת הוראות החוק בג

המוצגי  לשוטר במסו% מאפשרי  לשוטר לקבוע א  אד  שנפסל רישיונו נהג בלא 
לכ  חשוב שנתוני  בנוגע לפסילות שפסלו שלוש . שידע זאת או נהג א% שידע זאת

חשב א  אי  במ. הרשויות והמידע על הפקדת הרישיונות יהיו מהימני  ומדויקי 
אזי בעת מפגש של שוטר ע  נהג על השוטר , המשטרה רישו  על הפקדת רישיו 

__________________ 
הודעה עלולה לא להגיע לידי הנהג א  הוא אינו מקבל את . ההודעות נשלחות לנהגי  בדואר רשו  11

או א  הוא מקבל אותה א- אינו פונה , למשל, עות בכתובתההודעה על דבר הדואר הרשו  מחמת ט
 .לבית הדואר כדי לקבל את דבר הדואר הרשו 

 לפקודה נהג שרישיונו נפסל בידי קצי  משטרה נחשב כמי 47יצוי  שעל פי סעי  ;  לפקודה67סעי   12
 . שהודע לו שנפסל מלהחזיק רישיו  נהיגה ג  א  לא התייצב לשימוע שזומ  אליו

 .4ו הערה רא 13
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ליידע אותו על הפסילה ולהזי  את דבר ההודעה למחשב המשטרה כדי שא  ייתפס 

 . יהיה אפשר לאכו% עליו את החוק, אותו אד  נוהג בשנית בעת הפסילה
ק קט  מההודעות על א% ההנחיות המשטרה הזינה למחשב שלה מידע רק באשר לחל

שהשוטרי  מסרו לנהגי  ולא הזינה למחשב הודעות על נהגי  שפסלה רשות הרישוי 
ג  א  הנהג נתפס בשנית , לכ  בכל אות  מקרי  שלא הוז  המידע כנדרש. כל עיקר

התוצאה היא פגיעה בהרתעה ובמועילות . לא נאכ% עליו החוק, נוהג בזמ  פסילה
 . בזמ  פסילהתהלי! אכיפת החוק נגד הנוהגי 

 ידוע למשטרה ולהנהלת בתי המשפט שאי  ברשות המשטרה 2002 א% שלפחות מ
ה  , מעודכני  ומהימני  באשר לפסילות רישיו  שגזרו בתי המשפט, נתוני  מלאי 

כ! נמנעת אכיפה יעילה של החוק על . טר  נתנו לכ! פתרו  במועד סיו  הביקורת
 .הנוהגי  בעת פסילה
ש  הכנת כתב אישו  זקוקה המשטרה למידע בנוגע להוראת כדי לבסס ראיות ל

, וכ  עליה לדעת א  הנהג טע  את טענותיו לפני הפסילה, הפסילה ולמעורבי  בהלי!
הועלה שהמסמ!. וא  כ  עליה לקבל פרטי  לגביה 

14
 שמקבלת המשטרה מרשות 

מקשה דבר זה ; הרישוי ככלל אינו כולל פרטי  חשובי  הנחוצי  לה לביסוס ראיות
 .על המשטרה להכי  כתבי אישו 

 תיקי  פליליי  בשל עברת נהיגה 5,589  שבמשטרה " נפתחו ביחידות את2007בשנת 
ואול  אי  למשטרה נתוני  המלמדי  כמה מהתיקי  שנפתחו הבשילו ; בזמ  פסילה

כמה ממתיני  להגשת , כמה נסגרו ומה היו העילות לסגירה, לכדי הגשת כתב אישו 
בהיעדר נתוני  אי  למשטרה . מה מש! זמ  ההמתנה ומה  הסיבות לכ!, כתב אישו 

ולכ  נפגעת היכולת להפיק לקחי  ונפגמת , מידע על טיב הטיפול באות  תיקי 
 .התועלת של הלי! האכיפה

הסיכוי לאתר את כל אות  הנהגי  הממשיכי  לנהוג א% שרישיונותיה  נפסלו תלוי 
  אינו מרכז נתוני  באשר "ואול  את. הבבדיקה שעושה השוטר במסו% המשטר
 איתור בני אד  הנוהגי  כשרישיונותיה   למספר הבדיקות במסו% ולתוצאותיה  
.   היכולת להפיק לקחי "לכ  נמנעת מאת. נפסלו או הודעה לנהג על דבר הפסילה

  לא ביצע בקרה שיטתית על דר! היישו  של כל הוראות הנוהל בדבר הטיפול של "את
ולפיכ! לא עמד על הכשלי  והקשיי  , ת השונות במי שנוהגי  בזמ  פסילההיחידו

  .באכיפת החוק על אלה ולא הפיק לקחי  בעניי  זה
 סיכו  והמלצות

למנוע מנהגי  מועדי  לנהוג אינה מופעלת , בי  השאר, שיטת הניקוד שנועדה
נקודות היא דווקא נגד נהגי  מועדי  שצברו את מרב ה; ביעילות ואי  בה די תועלת
נמצאו ליקויי  בהעברת נתוני  ממאגרי המידע של . מופעלת באופ  חלקי בלבד

אלה פוגמי  ביכולת משרד . המשטרה אל משרד התחבורה באשר להרשעות נהגי 
נמצאו ליקויי  בהעברת הנתוני  מהנהלת בתי . התחבורה להפעיל את שיטת הניקוד

אלה מקשי  על . משפט על נהגי המשפט אל המשטרה באשר לפסילות שגזרו בתי ה

__________________ 
 ".תעודת עובד ציבור" 14
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נמצאו כשלי  באכיפה של החוק . המשטרה לאכו% את החוק על הנוהגי  בזמ  פסילה
 .בידי המשטרה על הנוהגי  בזמ  פסילה
מוטלת האחריות , משרד התחבורה והמשטרה, על הגופי  המעורבי  בטיפול בנושא

עליה  לקבוע ; לנהוגלאכו% את החוק כדי למנוע מעברייני תנועה מועדי  להמשי! 
על משרד התחבורה לפעול בדחיפות לתיקו  . כללי  ברורי  לטיפול מערכתי בה 

עליו ליצור את : שיטת הניקוד כ! שתבטיח טיפול ממוקד בעברייני התנועה המועדי 
כ  . האפשרות לאתר  ולזהות  ולמנוע מה  נהיגה תקופה ארוכה ומרתיעה די הצור!

על המשטרה . ה את המידע שלו היא זקוקה לאכיפת החוקעליו לדאוג להעביר למשטר
עדכני ואמי  אשר , להקפיד ולהעביר למשרד התחבורה קוב' הרשעות נהגי  מלא

 להסדיר  עליה לייעל את תהלי! האכיפה . יבטיח הפעלה תקינה של שיטת הניקוד
ע  משרד התחבורה וע  הנהלת בתי המשפט את הדרכי  שבה  יועברו מסמכי  

ס ראיות לש  הוכחת העברה של נהיגה בזמ  פסילה וכ! לאפשר הגשת כתב לביסו
לדאוג , עליה לקבוע בנוהל הנחיות מלאות ומפורטות באשר להלי! האכיפה; אישו 

לקיי  , לטיוב הנתוני  המצויי  במחשב המשטרה בשיתו% הנהלת בתי המשפט
 במחשב המשטרה מעקב ובקרה ה  על ביצוע הוראות הנוהל וה  על בדיקות הנתוני 

כל זה נחו' כדי להגביר את האכיפה ואת אפקט . בעת מפגשי שוטרי  ע  נהגי 
  .ההרתעה ולשנות את דפוס ההתנהגות של הנהגי 

♦  
 מבוא

מחקרי  שנעשו בעול  . תאונות הדרכי  ותרבות הנהיגה בישראל אינ  יורדי  מסדר היו  הציבורי
על פי . 15פתח בהפחתת שיעור הנפגעי  מתאונות דרכי מלמדי  כי ציות לחוקי התנועה הוא גור  מ

 משרד  להל  ( למשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  2003 שהוגש ביולי 16)המכיל סקר ספרות(דוח 
בדר! כלל נהגי  , בעניי  הקשר בי  עברות תנועה למעורבות נהגי  בתאונות דרכי ) התחבורה

מכא  שהטיפול בעברייני ; ר בתאונות דרכי הנוטי  לעבור יותר עברות נהיגה ג  מעורבי  יות
 .תנועה מועדי  חיוני במאבק בתאונות הדרכי 

המחוקק התייחס בחומרה לתופעה של נהיגה בזמ  פסילה וקבע שזו עברה פלילית שעונשה עד 
כדי למנוע מנהגי  לחזור ולעבור עבירות חמורות בה  ג  נהיגה בזמ  פסילה . 17שלוש שנות מאסר

). ראו להל ( הקובע עונשי מינימו  בשל הרשעות חוזרות 18א לפקודה40 סעי$ 2008 התווס$ ביוני
המצב החוקי הקיי  אינו מונע מנהג שהורשע בעבירות תנועה " נאמר 19בדברי ההסבר להצעת החוק

 ...".חמורות להמשי! ולנהוג א$ א  הורשע באחת מהעבירות החמורות
__________________ 

15 ·¯ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È ÎÂ˙ ˙ Î‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡Â ‰˜È˜Á ÔÈÈ ÚÏ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„- ˙È˙ ˘
ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·Ï17סעי  , )2005(ר יעקב שייני  " בראשותו של ד. 

 .Â Â‡˙· ˙Â·¯ÂÚÓÂ ‰ÚÂ ˙ ˙Â¯·Ú ÔÈ· ¯˘˜)˙Â¯ÙÒ ¯˜Ò(, 2003˙ , ויקטוריה גיטלמ  ושלו  הקרט 16
 .  בפקודת התעבורה67סעי   17
 פורס  ברשומות ; 382ח "ח תשס"ס, 2008&ח"התשס, )86' מס(חוק לתיקו  פקודת התעבורה  18

 . 27.3.08&ב
, )פסילה לצמיתות בשל הרשעה בשלוש עבירות חמורות) (83' מס(הצעת חוק לתיקו  פקודת התעבורה  19

 . 271ז "ח הכנסת תשס"ה, 2007&ז"התשס
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 זה אחד; יה  נשללו ממשיכי  לנהוג מאלה שרישיונות60% 30%  שכ20מחקרי  מלמדי 

נדמה כי אי  צור! "בית המשפט העליו  מציי  ש. המאפייני  הבוטי  של עבריינות התנועה החוזרת
שכבר הוכיח , בביצוע מעשה כזה מסכ  הנהג. להרחיב אודות החומרה הכרוכה בנהיגה בזמ  פסילה

הוא מבטא ; נהגי  והולכי רגל כאחד  את שלו  הציבור , בעבר כי חוקי התעבורה אינ  נר לרגליו
כי לא נית  להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר , הוא מוכיח; משפט זלזול בצווי  של בית

 המתייחס להקמת 22בדברי ההסבר להצעת חוק לתיקו  פקודת התעבורה. 21"תלוי ברצונו הטוב
ת החוק היא לסייע מטר"נאמר ש) ראו להל (מאגר מידע בנוגע לנהגי  שרישיונותיה  נפסלו 

בלי שרשויות האכיפה , בצמצו  התופעה של עשרות אלפי עברייני  הנוהגי  בזמ  שרישיונ  נפסל
 ".מצליחות לאתר 

  להל   (1961 א"התשכ, ]נוסח חדש[ההסדרי  החוקיי  לרישוי נהגי  נקבעו בפקודת התעבורה 
 1961 א"התשכ, נות התעבורהבעיקר תק, ובתקנות שהותקנו על פיה) פקודת התעבורה או הפקודה

להל  (כמו כ  נקבעו בפקודת התעבורה התנאי  והנסיבות לפסילת רישיו  נהיגה ).  התקנות להל  (
 .בידי קצי  משטרה או בידי משרד התחבורה, בידי בית משפט)  פסילה 

תפקידו להוביל את המאבק . משרד התחבורה אחראי לבטיחות בדרכי  ובכלל זה על רישוי נהגי 
משטרת ישראל מופקדת על אכיפת דיני  .בתאונות הדרכי  לרבות המאבק בנהגי  מועדי 

 .על חקירת תאונות הדרכי  ועל הפיקוח על התנועה בכבישי , התעבורה
 בדק משרד מבקר המדינה את דרכי ההתמודדות ע  עברייני נהיגה 2008יולי  בחודשי  ינואר

כ  בדק כיצד נאכ$ החוק על . עה ועוברי  עברות רבות נהגי  שאינ  מצייתי  לחוקי התנו מועדי  
נבדקו הנושאי  . נהגי  הממשיכי  לנהוג א$ שרישיו  הנהיגה שלה  נפסל בידי רשות מוסמכת

מידת היעילות של שיטת הניקוד שמשרד התחבורה מפעיל בטיפול בנהגי  מועדי  : האלה
הליכי אכיפה ; כי רישיונותיה  נפסלוהעברת ההודעות לנהגי  ; והאמצעי  הנוספי  הננקטי  נגד 

הבדיקה נעשתה באג$ . שהמשטרה נוקטת כדי למנוע מנהגי  לנהוג לאחר שלילת רישיונותיה 
בדיקות השלמה ).  " את להל  (הרישוי של משרד התחבורה ובאג$ התנועה הארצי של המשטרה 

במדור ; רחב השפלהבמרחב החו$ ובמ,  במחוז תל אביב נעשו בשלוש יחידות של אג$ התנועה 
במחלקת ייעו/ וחקיקה ; באג$ מערכות מידע של משרד התחבורה; מחשוב התנועה של המשטרה

   .של משרד המשפטי  ובהנהלת בתי המשפט
 אמצעי  לאיתור נהגי  מועדי  ולטיפול בה 

 שיטת הניקוד
בוע לק)  שר התחבורה להל  (פקודת התעבורה מסמיכה את שר התחבורה והבטיחות בדרכי  

)  נהג להל   (23בתקנות שיטה לרישו  נקודות על עברות תעבורה שבה  הורשע בעל רישיו  נהיגה

__________________ 
 .98' עמ, )ÚÂ ˙ ˙Â ÈÈ¯·Ú-˙È˙¯Â·Á˙ ‰È‚ÂÏÂ ÈÓÈ¯˜Ï ‡Â·Ó ) 2003‰ ,   מוקואסר ד"ד 20
 ).2007( לפסק דינו של השופט לוי 5' פס,  תקדי ,‡·Ï‡¯˘È ˙ È„Ó 'Ô·Ï Â   6115/06פ "רע 21
 .922ז "ח הממשלה תשס"ה, 2007&ז"התשס, )תיקו ) (76' מס(הצעת חוק לתיקו  פקודת התעבורה  22
; א  בית משפט הרשיע אותו בעברת תנועה: ורשע בעברת תנועה בנסיבות האלהאד  נחשב כמי שה 23

א  לא שיל  קנס ; לאחר שקיבל דוח משטרתי" ברירת משפט"א  שיל  קנס בגי  עברת תעבורה מסוג 
&ב"התשמ, ]נוסח משולב[לחוק סדר הדי  הפלילי ) 2ח(229כזה א  התקיימו התנאי  שנקבעו בסעי  

 ).פ" החסד&להל   (1982
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 במטרה לשפר את נהיגת  של נהגי  שעברו עברות חמורות שבגינ  24ולחייבו בנקיטת אמצעי תיקו 
 .צברו נקודות

ג  על הפעלת מופקדת על רישוי נהגי  ו)  רשות הרישוי להל  (רשות הרישוי שבמשרד התחבורה 
התקנות מסמיכות אותה לנהל לכל נהג רישו  של הרשעות בעברות תעבורה במאגר . שיטת הניקוד

להפנות את הנהג ; לרשו  בו את הנקודות שצבר ולסכ  את מספר הנקודות התקפות, מידע ממוחשב
שות א  לא התייצב כנדרש לפני ר,  את רישיונו25לנקיטת אמצעי תיקו  כמשמע  בתקנות ולהתלות

 . הרישוי או לא קיי  את החלטותיה
לאתר ולזהות נהגי  מועדי  , בי  השאר, מטרתה.  מופעלת שיטת ניקוד חדשה2003מינואר 

לחייב  בנקיטת אמצעי תיקו  ולמנוע מה  לנהוג , העוברי  שוב ושוב את העברות החמורות ביותר
רישומ  לחובתו של נהג , ת נקודותבשיטה זו מופעל הלי! אוטומטי של צביר. על ידי פסילת רישיונ 

וחיובו בנקיטת אמצעי תיקו  לפי הניקוד שצבר כדי להימנע ככל האפשר מהתערבות  של פקידי  
 מתבקש להשתת$ בקורסי  26 נקודות בתקופת הצבירה34נהג שצבר עד . בעניי  אמצעי התיקו 

 הנהיגה שלו נפסל למש!  השיטה מחמירה עמו יותר ורישיו   נקודות ויותר 36נהג שצבר ; שוני 
ובתו  התקופה מתאפשר ,  לתשעה חודשי   א$ 28ובתנאי  המפורטי  בתקנות, 27שלושה חודשי 

, חידושו רק לאחר שהנהג עמד בבדיקות רפואיות במכו  הרפואי לבטיחות בדרכי  ובבחינות שונות
 האמורה נעשה חיוב הנהג בנקודות על פי השיטה. בה  שלב עיוני ושלב מעשי של בחינת הנהיגה

 . שהמשטרה מעבירה לרשות הרישוי, על פי המידע השוט$ על הרשעות של נהגי  בעברות תעבורה
)  מיליו 1.42( מה  40% כ.  מיליו  נהגי 3.5  היו רשומי  במשרד התחבורה כ2008באפריל 

דות הורשעו בעברות שבגינ  נזקפות נקו)  מיליו 1.08 כ( מה  30% וכ, הורשעו בעברות תעבורה
 36מ  הנהגי  שנזקפו לחובת  נקודות צברו ) 45,722 (4%  כ2008עד אפריל . על פי שיטת הניקוד

 .וה  נפסלו מלהחזיק רישיו  למש! שלושה חודשי , נקודות ויותר
1. „ Â ˜ È  ‰  ˙ Ë È ˘ ·  Ì È È Â ˜ È Ï:  צוינו ליקויי  רבי  29ב של מבקר המדינה56בדוח 

משרד המשפטי  , משרד התחבורה(  הנוגעי  בדבר א$ הגופי, יתר על כ . בהפעלת שיטת הניקוד
א! , מטופלי  אמנ  עשרות אלפי נהגי , לפי השיטה: עמדו על בעיות בהפעלת השיטה) והמשטרה

יש קושי במסירת ; יש צור! לייחד הלי! אכיפה שיתמקד במספר קט  יותר של נהגי  מועדי 
לה  כי רישיונ  נפסל בשל צבירת וכל עוד לא הודע , )ראו להל (ההודעה על הפסילה לנהגי  

מה שמקשה למנוע , 30לא נית  לאכו$ עליה  את האיסור לנהוג בזמ  פסילה, נקודות לחובת 
תקופות הפסילה שמוטלות מכוח שיטת הניקוד קצרות ואינ  מרתיעות ; מנהגי  מועדי  לנהוג

עי  בהלי! צבירת הנקודות ואמצעי התיקו  שבעקבותיה נקב, על פי השיטה; במידה מספקת
. 31ונהג שרישיונו נפסל בידי רשות הרישוי רשאי להשמיע את טיעוניו נגד הפסילה, אוטומטי

__________________ 
וה  כוללי  את , אמצעי התיקו  מתווספי  לכל עונש שהוטל על נהג בשל הרשעתו בעברת תעבורה 24

בדיקות רפואיות במכו  הרפואי , פסילת רישיו  נהיגה, השתתפות בקורס בסיסי או ייעודי בנהיגה: אלה
 .לבטיחות בדרכי  שבמשרד הבריאות ועמידה במבח  עיוני או מעשי בנהיגה

 שהתקבל בכנסת , 466ח "ח תשס"ס, 2008&ח"התשס, )87' מס(  פקודת התעבורה בחוק לתיקו 25
נקבע כי התליה של רישיו  נהיגה היא פסילה מלהחזיק בו עד להתקיימות התנאי שציינה , 2.4.08&ב

 .רשות הרישוי בהחלטת ההתליה
הא תקופת הצבירה  נקודות או יותר ת22אול  א  נצברו לחובתו של נהג , תקופת הצבירה היא שנתיי  26

 .ארבע שני 
בסיו  שלושת חודשי הפסילה הנהג יכול לחדש את רישיו  הנהיגה רק לאחר שעמד בשלב העיוני של  27

 .בחינת הנהיגה
 .לתקנות) ד(549תקנה  28
ההתמודדות ע  " של מבקר המדינה בפרק ·È˙ ˘ ÁÂ„· Â‡¯56 בנושא  ביקורת מערכתית קודמת 29

 .כמו כ  ראו ש  ג  פירוט דוחות קודמי  בנושא. 3' מע, )2006(, "תאונות הדרכי 
 . לפקודה67ראו סעי   30
 .לתקנות) ב(551תקנה  31
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הפקידי  שלפניה  הנהגי  משמיעי  את טיעוניה  יכולי  לשנות את אמצעי התיקו  רק במקרי  

 .ולכ  הוצע לשקול הסדר חלופי למצב הקיי , חריגי 
 להתחיל בעבודת מטה לקביעת 2006עוד ביוני , ל מופזמר שאו, לנוכח כל זאת הורה שר התחבורה

 .שיטת ניקוד חדשה בתו! חודש כדי שהליכי החקיקה יחלו בתו! שלושה חודשי 
ל בכיר תנועה " סמנכ2006בעקבות הוראת השר לפעול לקביעת שיטת ניקוד חדשה מינה ביולי 

נציג הרשות , התחבורהבמשרד התחבורה צוות לגיבוש הצעה בראשותו ובהשתתפות נציגי משרד 
 קיי  שר התחבורה דיו  בהצעת הצוות 2007בפברואר . הלאומית לבטיחות בדרכי  ונציג המשטרה

ובסיכומו הורה להכי  תכנית חלופית שלא תכלול קורסי  ייעודי  כאמצעי תיקו  בשל צבירת 
  ועל נהגי  אלא תתמקד בשלילת רישיו  תו! שימת דגש על נהגי  שה  עברייני  מועדי, נקודות

 .מקצועיי 
 הוחלפו בי  אנשי הצוות במש! כשנה ורבע הצעות באשר 2007לאחר הוראת השר מפברואר 

 ציי  שר התחבורה שהקורסי  בתחו  2008בדיו  של הצוות שהתקיי  במאי . לשיטת ניקוד אפשרית
אישר השר . ושינוי שיטת הניקוד מחויב המציאות, הנהיגה המונעת אינ  משיגי  את מטרת 
הורה לתקצב את שינוי השיטה והטיל על הרשות , להפעיל את אחת השיטות שגיבש הצוות

 מחקר בעניי  יעילות השיטה המוצעת 2008הלאומית לבטיחות בדרכי  לערו! עד תו  שנת 
ל בכיר תנועה אל היועצת " העביר סמנכ2008ביוני . 2009ולהתחיל בהפעלת השיטה החדשה בשנת 

סגנית היועצת המשפטית . התחבורה את ההצעה שאישר השר לצור! חקיקההמשפטית של משרד 
של משרד התחבורה השיבה שההצעה עדיי  אינה בשלה לחקיקה ושיש לדו  בישיבה נוספת 

 .בנקודות שהועלו בה
 מסר משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה כי תהלי! בחינה ושינוי של 2008בתשובתו מנובמבר 

המשרד הוסי$ בתשובתו . מעורבי  בו גורמי  רבי  והוא דורש זמ  רב, תרשיטת ניקוד מורכב ביו
 ונועד 2008יישו  השיטה החלופית מותנה במחקר אשר יושל  בסו$ , שבהתא  להנחיית השר

 5 לבדוק ה  את יעילות השיטה הקיימת וה  את הפעלת השיטה המוצעת ובתקצוב הפרויקט בכ
 .רכת המחשובח שנחוצי  בעיקר להתאמת מע"מיליו  ש

 ÚˆÓ‡· ¯·Î2006‰¯Â‰ Ì È‚·˘ ˙ÓÈÈ˜‰ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â¯˙Â‡  ,¯ÂÓ‡Î ,
 Ô‚ÂÚ˙Â ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ‚‰ ·Â ÌÈ„ÚÂÓ ÌÈ‚‰ · „˜Ó˙˙˘ ‰˘„Á ‰ËÈ˘ ˙Â¯È‰Ó· ˘·‚Ï ¯˘‰

‰˜È˜Á· . ‰ËÈ˘‰ ÈÂ È˘Ï ˙ÂˆÂÁ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ
Ô‚ÚÈ˘ ÍÈÏ‰· ÏÁÂ‰ Ì¯ËÂ‰˘„Á ‰ËÈ˘ ‰˜È˜Á·  . ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ

ÌÈ„ÚÂÓ‰ ÌÈ‚‰ ‰ ˙‡ ˙Â‰ÊÏÂ ¯˙‡Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ ÍÎ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ÈÂ È˘Ï , Ì‰· ÏÙËÏ
‰‚È‰  Í˘Ó‰ Ì‰Ó ÚÂ ÓÏÂ „˜ÂÓÓ ÏÂÙÈË , ˙‡ÊÂ- ‰È‰È˘ È„Î Ú·˜ÈÈ ‰Î¯Â‡˘ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· 

ÚÈ˙¯Ó Ì¯Â‚. 
2. Â Ó ‰  Ì È ‚ ‰  ‰  „ ‚   È ˜ Ï Á  Ô Ù Â ‡ ·  „ Â ˜ È  ‰  ˙ Ë È ˘  ˙ Ï Ú Ù ‰Ì È „ Ú:  
 לא 2005 עד מועד סיו  הביקורת בדצמבר 2005 צוי  כי מיוני 32ב של מבקר המדינה56בדוח )  א(

וזאת בעקבות חוות דעת מ  המשנה ליוע/ , הפעיל משרד התחבורה את שיטת הניקוד כל עיקר
בחוות הדעת נקבע שהפרשנות שלפיה ).  חוות הדעת להל   (2005ביוני ) ייעו/(המשפטי לממשלה 

 המורה באילו תנאי  יש לפסול את רישיונו של נהג לתשעה 33פעיל משרד התחבורה את התקנהה

__________________ 
 .29ראו הערה  32
צבר ,  נקודות ומעלה ונפסל מלהחזיק רישיו  לשלושה חודשי 36נקבע שא  נהג שצבר ) ד(549בתקנה  33

ייפסל רישיונו לתשעה חודשי  ,  נקודות ומעלה פע  שנייה36 מיו  שחודש רישיונובתו0 שש שני  
ויחודש בתו  התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכו  הרפואי לבטיחות בדרכי  

 .בה  שלב עיוני ושלב מעשי של מבח  הנהיגה, ובבחינות שונות
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והומל/ שמשרד התחבורה ישנה אותו וכ! יתק  את , 34אינה תואמת את הנוסח שלה, חודשי 
 .המעוות

 ËÒÂ‚Â‡· „ÂÚ2005Ê‡„ ‰¯Â·Á˙‰ ¯˘ ‰¯Â‰  ,˙È¯Ë˘ ¯È‡Ó ¯Ó , ÍÎ ˙Â ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï
Ï˘ ˙Â ˘¯Ù‰ Ô‰· Ô‚ÂÚ˙˘„Â˜È ‰ ˙ËÈ˘· ¯È„Ò‰Ï ÍÎÂ ÏÚÂÙ· ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ‚‰  ‰ÈÙ , ÔÈ·

¯‡˘‰ ,ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Ï ‚‰  Ï˘ Â ÂÈ˘È¯ ˙ÏÈÒÙ ÍÈÏ‰ ˙‡. 
 שיש לפעול לקביעת שיטת ניקוד 2006מיוני , מר שאול מופז, בשל הוראת שר התחבורה, ואול 
אלא , קיימתהייעו/ המשפטי של המשרד לא ראה לנכו  לקד  תיקוני  חלקיי  בשיטה ה, חדשה

, הדבר לא נעשה עד מועד סיו  הביקורת, אבל כאמור. לכלול אות  בתיקו  הכולל של השיטה
 .כשנתיי  לאחר מכ 

)·(  ¯‡Â È· Ì Ó‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ2006 ˙ËÈ˘ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÈÚÙ‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÁ‰ 
„Â˜È ‰ ,È‡ Ï˘· Í‡-„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÙÂÓ ‡È‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ ˜˙‰ ÁÒÂ  ÔÂ˜È˙ : ÔÈ‡

ÂÙÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Ï ÔÂÈ˘È¯ ÌÈÏÒ . Ï˘ Ì ÂÈ˘È¯ ÏÒÙ  ‡Ï ÔÎÏ4,313 ÏÈ¯Ù‡ „Ú˘ ÌÈ‚‰  2008 
 Â¯·ˆ72¯˙ÂÈÂ ˙Â„Â˜  . 

 È ÂÈ· ‰ÚÈ„Â‰ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ˙È ‚Ò2008‚·‰ ˙˜ÏÁÓÏ " ÌÈˆ
ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·35È‡ Ï˘· ÈÎ - ‡Â‰ È·¯Ó‰ ÔÂ˜È˙‰ ÈÚˆÓ‡ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Ï ‰ÏÈÒÙ ˙ÏË‰

„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ï ‰ÏÈÒÙÌÈ˘ . ˙ÂÚ„Â‰ ˙‡ ¯ÂÒÓÏ ‰˘˜˙Ó ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó˘ ‰ÙÈÒÂ‰ ‡È‰
 ÌÈ‚‰ Ï ‰ÏÈÒÙ‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯( ,Û˜Â˙ ˙ÂÏ·˜Ó Ô È‡ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ï ˙ÂÏÈÒÙ‰ Ì‚ ÍÎÈÙÏÂ .

‰È¯·„Ï , ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯Â˙Ù˙ ÔÎ‡ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘˘ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ˙ÂÂ˜˙ ‰·ÊÎ  ÔÎÏ
ÌÈ„ÚÂÓ‰ ÌÈ ÈÈ¯·Ú‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰. 
˙ËÈ˘˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈÈ˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÙÂÓ „Â˜È ‰  , ÈÚˆÓ‡‰ ‡˜ÂÂ„ ‡Ï‡

˙Â„Â˜  Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ Â¯·ˆ˘ ÌÈ‚‰ Ó ‰‚È‰  ÚÂ ÓÏ ÔÂÂÎÓ‰ , ‰Ú˘˙Ï ‰‚È‰ ‰ ÔÂÈ˘È¯ ˙ÏÈÒÙ
ÌÈ˘„ÂÁ ,Ë˜   Â È‡. 

 Â¯·ˆ˘ ÌÈ„ÚÂÓ ÌÈ ÈÈ¯·Ú ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰· ÌÈÏ˘Î‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙‡¯Â‰ ˙Â¯ÓÏ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡Â ˙Â„Â˜  Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ È ÂÈÓ ‰¯Â·Á˙‰ ¯˘2006 ‰ËÈ˘ ÚÂ·˜Ï 

È‡Â ˙ÂÈÚ·‰ Ï˘· ‰˘„Á-Û˜Â˙·˘ ‰ËÈ˘‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ‰ , ÏÁÂ‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
‰˘„Á ‰ËÈ˘ ‰ÂÂ˙Ó˘ ‰˜È˜Á ÍÈÏ‰· .˘„ÁÓ Ï˜˘  ‡Ï Û‡ , ˘Â·È‚ ÍÈÏ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÁÎÂ Ï

‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘‰ , ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡ ˙·˘ ÍÎ ˙ÓÈÈ˜‰ ‰ËÈ˘‰ ˙‡ ˙È˙„Â˜  Ô˜˙Ï ÛÂÁ„‰ Í¯Âˆ‰
È‰ÈÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Ï ‚‰  Ï˘ ÔÂÈ˘È¯ ÏÂÒÙÏ ¯˘Ù‡ ‰. 

3. È ‡-˙ Â  Â È ˘ È ¯  ˙ È È Ï ˙  התליה היא אמצעי אכיפה הנתו  בידי רשות הרישוי כדי :‰
. להבטיח את השתתפות הנהג בקורסי  שחויב בה  בעקבות צבירת מספר מוגדר של נקודות

הרישוי בהחלטת משמעותה היא פסילה מלהחזיק ברישיו  נהיגה עד מילוי התנאי שציינה רשות 

__________________ 
 הנקודות של הפע  השנייה לא אחרי מועד 36נהג משרד התחבורה לספור את , שלא לפי נוסח התקנה 34

 הנקודות 36אלא באופ  רצו  מיד לאחר , ידוש הרישיו  בתו  תקופת הפסילה של שלושת החודשי ח
משרד התחבורה הסביר שלהתחיל לספור את . שבגינ  הוטלה הפסילה לשלושת החודשי , הראשונות

 הנקודות בפע  השנייה רק לאחר חידוש הרישיו  משמעו לתת חסינות לנהג מניקוד בנוגע להרשעות 36
 הנקודות הראשונות ועד חידוש הרישיו  36ורשע לאחר ההרשעה האחרונה שהביאה לצבירת  של שה

 .בתו  תקופת הפסילה של שלושת החודשי 
ההודעה נועדה להציג את עמדת משרד התחבורה בנוגע לבקשת רשות ערעור על פסק די  של בית  35

 .שהוגשה לבית המשפט העליו  -Â Ê ' Ï‡¯˘È ˙ È„Ó   3676/08פ " רע&המשפט המחוזי בתל אביב 
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 37א  חלפה שנה מיו  שהודע לנהג, 36רשות הרישוי רשאית להתלות את רישיונו של נהג. ההתליה

בתקנה א$ נקבע שבתו  . ואילו הוא לא עשה כ , שהיא הטילה עליו את החובה לנקוט אמצעי תיקו 
הודעה ההודעה נחשבת ל, על חובת ההשתתפות בקורסי ) בדואר רשו ( ימי  משליחת ההודעה 15

 . שנמסרה לנהג
 נהגי  אשר 480,564 היו רשומי  במשרד התחבורה 2008באפריל , על פי נתוני משרד התחבורה

וה  חויבו להשתת$ בקורס בסיסי , בשל צבירת נקודות הוטלה עליה  החובה לנקוט אמצעי תיקו 
עברה שנה מנהגי  אלו לא השתתפו בקורס שחויבו בו א$ ש) 126,022 (26%; או בקורס ייעודי

 .38ממועד שליחת ההודעה
 ÏÎÏ ÔÂÈ˘È¯‰ ˙ÈÈÏ˙‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰ ÁÏ˘ ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó˘ ‰ÏÚÂ‰126,022 „Ú˘ ÌÈ‚‰ ‰ 

 ÏÈ¯Ù‡2008Â· Û˙˙˘‰Ï Â·ÈÂÁ˘ Ò¯Â˜· ÂÙ˙˙˘‰ ‡Ï  , ˙ÁÈÏ˘ „ÚÂÓÓ ‰ ˘ ‰¯·Ú˘ Û‡
ÍÎ ÏÚ ‰Ú„Â‰‰ ,‚Â‰ ÏÓ ÂÏ‡ ÌÈ‚‰  ÂÏÒÙ  ‡Ï ‰Ê ÌÚËÓÂ . Ú Ó ˘ ¯È·Ò‰ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó

 ÁÂÏ˘ÏÓ ÂÚÈ‚‰˘ ˙ÂÚ˘¯‰‰ Èˆ·Â˜˘ ÌÂ˘Ó ˙ÂÈÂÚËÓ ˘˘Á Ï˘· ˙ÂÚ„Â‰‰ Ô˙Â‡ ˙‡ ÌÈ‚‰ Ï
‰¯Ë˘Ó‰Ó ,„Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ÈÙ ÏÚ ˙Â„Â˜ · ÌÈ‚‰ ‰ ·ÂÈÁ· ÍÓ˙ÒÓ ‡Â‰ Ì‰ÈÏÚ ¯ÂÓ‡Î˘ ,

˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂÓÂ˘¯ Ï˘ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ ÂÏÏÎ39. 
 משרד התחבורה והמשטרה להקי  צוות 2007כדי לפתור את הבעיות שהתעוררו החליטו באוגוסט 

 2007למרות שכבר באוגוסט . משרדי שיבדוק את תהליכי העבודה ביניה  ויציע כיצד לשפר  בי 
ניסחה המשטרה מסמ! ובו סיכו  התיקוני  שעליה לתק  התברר כי עד מועד סיו  הביקורת טר  

לא זו בלבד שמשרד התחבורה המשי! לקבל מהמשטרה קבצי  ע  , יתרה מזאת. הושלמו התיקוני 
 39,000  מחקה המשטרה בטעות כ2008מינואר : אלא התעוררה בעיה נוספת, רשומות שגויות

 .רשומות מקוב/ ההרשעות
 שהיא פועלת ליישר קו ע  2008המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מאוקטובר 

משרד התחבורה מסר . משרד התחבורה באשר למידע המצוי במאגרי המידע שלה ושל המשרד
 כי למרות שנתקבלו קבצי  מהמשטרה שנועדו 2008תשובתו מנובמבר למשרד מבקר המדינה ב

 .התאמה ברישומי שני הגופי  לסגור פערי  בי  רישומיה לבי  רישומי המשרד עדיי  שוררת אי
 ËÒÂ‚Â‡· „ÂÚ˘ ÌÚËÂÈ2007 ÌÈÎ¯„ ‰˘·È‚ ‰¯Ë˘Ó‰Â ˙ÂÚ˘¯‰ ı·Â˜ È Â˙ · ˙ÂÈÚ·‰ Â¯˙Â‡ 

Ô Â˜È˙Ï ,˙Ù ÏÚ Â‡· ‡Ï ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡Ê Û¯Á Í‡Ô Â¯ .ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ,‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ , ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ‰
‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ Ì˙¯·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ‚‰  Ï˘ ˙ÂÚ˘¯‰‰ ı·Â˜ È Â˙  ÊÂÎÈ¯ , ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Ô˜˙Ï
‡ÏÓ ˙ÂÚ˘¯‰ ı·Â˜ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯·ÚÂÈ˘ ‚Â‡„ÏÂ ÔÂ˜È˙ ÔÂÚË‰ ˙‡ , ¯˘‡ ÔÈÓ‡Â È Î„Ú

„Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ˙ÏÚÙ‰Ï ‰ ˙È‡ ˙È˙„·ÂÚ ˙È˙˘˙ ¯ÂˆÈÈ.  
__________________ 

 . לתקנות) ה(551תקנה  36
 . לתקנות550לפי תקנה  37
 יו  לאחר שאג  מערכות מידע 21הוא ) במערכת הממוחשבת של שיטת הניקוד(מועד שליחת ההודעה  38

שלפיה ,  זאת כדי לעמוד בהוראת התקנות&של משרד התחבורה העביר את הודעת הפסילה לדפוס 
 . ו  המשלוח בדואר רשו  ההודעה נחשבת להודעה שנמסרה לנהג ימי  מי15בתו  

בעקבות זאת משרד התחבורה ; המשטרה שלחה למשרד התחבורה הודעות על ביטול הרשעות, למשל 39
ואול  זמ  קצר לאחר מכ  המשטרה הודיעה , הודיע לנהגי  על ביטול נקיטת אמצעי התיקו  שחויבו בו

 .  אות  ההרשעותמחדש למשרד התחבורה על קיומ  של
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 בנהגי  מועדי כלי  נוספי  לטיפול 
, בכלל  נהגי  החוזרי  ונוהגי  בזמ  פסילה, כדי להגביר ולשפר את האכיפה נגד נהגי  מועדי 

 :  לפקודה וכ  התקבלו שני תיקוני  לפקודת התעבורה56החל משרד התחבורה להפעיל את סעי$ 
1.  Û È Ú Ò  ˙ Â Ú ˆ Ó ‡ ·  ‰ ‚ È ‰   ˙ Â  Â È ˘ È ¯  ˙ Ï È Ò Ù5 6‰ „ Â ˜ Ù Ï כדי  : 

מצייתי  לחוקי התנועה ועוברי  עברות תנועה רבות החליטה הממשלה להתמודד ע  נהגי  שאינ  
 להטיל על צוות בראשות המפקח הכללי של המשטרה ובהשתתפות 199740  ו1996עוד בשני  

מנהל בתי המשפט ורשמת מאגרי מידע במשרד המשפטי  לקבוע , ל משרד התחבורה"מנכ
גי  המועדי  ולקבוע כללי  ברורי  להכי  רשימה של הנה, "נהג מועד"קריטריוני  להגדרת 
 .לטיפול מערכתי בה 

הדבר לא נעשה עד מועד סיו  הביקורת , 2006שפורס  במאי , 41ב של מבקר המדינה56על פי דוח 
משרד התחבורה מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו לאותו דוח כי לא הצליח . 2005בדצמבר 

 נועדה לאתר 42ח העובדה כי שיטת הניקודבייחוד לנוכ, לגבש רעיונות חדשי  לחקיקה בנושא
 הוסי$ משרד 2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר . עברייני תנועה ולהחמיר עמ 

 לא הצליחו משרדי הממשלה לגבש הגדרה של נהג מועד בשל 1996התחבורה שאכ  משנת 
נית לרשות  התקבלה החלטה להשתמש בסמכות החוקית המוק2007ואול  בשלהי , מורכבות הנושא

 . לפקודה שבמסגרתה ג  גובשה הגדרה לנהג מועד56הרישוי מכוח סעי$ 
מר , לשר המשפטי , מר שאול מופז,  בפגישת עבודה בי  שר התחבורה2007באוקטובר , ואכ 

משרדית אשר אחת ממטרותיה לאסור מלחמה על הנהגי   הוחלט להקי  ועדה בי , דניאל פרידמ 
הוועדה החליטה להשתמש בסמכות החוקית . רה רבות וחמורותהמועדי  שעברו עברות תעבו

 לפקודה ולפסול נהגי  מסוכני  מלהחזיק רישיו  נהיגה 56המוקנית לרשות הרישוי מכוח סעי$ 
והיא פוקעת , פסילה מכוח סעי$ זה טעונה ג  אישור של שופט תעבורה. בתנאי  המפורטי  ש 

 57פני כ  לאישור בית המשפט כמפורט בסעי$ א  לא הוגשה הבקשה ל,  יו  מההחלטה30בתו  
 הורה שר התחבורה כי פסילת רישיונות הנהיגה של נהגי  מסוכני  2007בנובמבר . לפקודה

 .2008 לפקודה תחל בינואר 56באמצעות סעי$ 
  בתיאו  ע  משרד התחבורה רשימה של עברות תעבורה חמורות והעביר "לש  כ! גיבש את

 נהגי  שנקבע כי הרשעות התעבורה שהורשעו בה  בארבע 130שונה של לרשות הרישוי רשימה רא
רשות הרישוי זימנה את הנהגי  להציג לפניה את . השני  האחרונות מעידות על מסוכנות 

 נהגי  59ולאחר מכ  החליטה לפסול את רישיונותיה  של ,  לפקודה56כנדרש בסעי$ , טענותיה 
 .ות  ההחלטות הוגשו בהמש! לאישור בית המשפטא; 43 שני 15לתקופות שלושה חודשי  עד 

) במקרי  שבה  הוגש ערעור(החלטות בתי המשפט לתעבורה וא$ אלה של בתי המשפט המחוזיי  
:  לפקודה56מלמדות שאי  אחדות דעי  באשר לעצ  סמכותה של רשות הרישוי להפעיל את סעי$ 

 56של הנהגי  בהסתמ! על סעי$ חלק  אישרו את החלטת רשות הרישוי לפסול את רישיונותיה  
ואחרי  לא אישרו , )א$ שבמקרי  רבי  ה  קיצרו את זמ  הפסילה שקבעה רשות הרישוי(לפקודה 

יפו שאישר את החלטת  אביב על החלטת בית המשפט המחוזי בתל. את החלטת רשות הרישוי
הגישה , ת זאתלעומ, המדינה; 44רשות הרישוי הגיש נהג בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליו 

__________________ 
 .1997מאפריל ) 17/בק (1897 והחלטה 1996מאפריל ) 22/תמ (740החלטת ממשלה  40
 . 74' עמ, 29ראו הערה  41
 . של התקנות' הקבועה בחלק ז 42
בכוונת רשות הרישוי לפסול את רישיונותיה  של שמונה נהגי  נוספי  שלא התייצבו לטיעו  א  שבידי  43

 . נהגי  נוספי  נקבע שיש לזמנ  מחדש32לגבי ; נמסר לה הרשות מסמ0 שלפיו הזימו  
 . Ê'  Â  'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó 3676/08פ "רע 44
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 שדחה הלכה למעשה את 45בקשת רשות ערעור על פסק הדי  של בית המשפט המחוזי בירושלי 

 . בידי רשות הרישוי56הפעלת הסמכות הקבועה בסעי$ 
 ÛÈÚÒ ˙ÏÚÙ‰56„ÚÂÓ ‚‰ Ï ¯˘‡· ‰˘·Â‚˘ ‰¯„‚‰‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰„Â˜ÙÏ  , ËÂ˜ Ï ˘È Â„‚ ˘

„ÁÂÈÓ· ÌÈ¯ÈÓÁÓ ‰˘È Ú È„Úˆ ,· ˘„ÁÓ ‡ÂÙ‡ ‰ Á· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ. 
 מסר משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה כי גיבש נוהל הכולל תכנית 2008בתשובתו מדצמבר 

 . בפקודה56עבודה מפורטת והלי! סדור ליישו  סעי$ 
2. ˙ Â ¯ Ê Â Á  ˙ Â Ú ˘ ¯ ‰  Ï ˘ ·  Ì Â Ó È  È Ó  È ˘  Â Ú  ˙ Ú È ·  נכנס לתוק$ 2008 ביוני :˜

  שהורשעו פעמי  מספר בעברות תעבורה  שנועד למנוע את נהיגת  של נהגי46א לפקודה40סעי$ 
במקרי  מסוימי  יהא , לפי הסעי$. חמורות ובשל כ! ה  מסכני  את הציבור או מועדי  לפורענות
 .דינו של נאש  עונש של פסילה לצמיתות בשל הרשעות חוזרות

ולחובתו , בתיקו  האמור נקבע שא  בית משפט מרשיע אד  בעברה מ  העברות שמפורטות בסעי$
יטיל בית המשפט ,  על פי התנאי  הנקובי  בסעי$ ל אותו אד  כבר הצטברו הרשעות קודמות ש

הענישה על פי סעי$ זה חלה . עונש פסילה לתקופה האמורה בסעי$ וזאת נוס$ על כל עונש אחר
בנסיבות מיוחדות בית המשפט . לגבי הרשעה חוזרת בעברות חמורות שבה  ג  נהיגה בזמ  פסילה

 .ת על פסילה לתקופות קצרות יותר מאלה שנקבעו בתיקו יכול להורו
3. Â Ï Ò Ù   Ì ‰ È ˙ Â  Â È ˘ È ¯ ˘  Ì È ‚ ‰  Ï  Ú ‚ Â  ·  Ú „ È Ó  ¯ ‚ ‡ Ó:  $א 61בסעי

 הוטלה על המשטרה החובה להקי  ולנהל מאגר מידע אשר יכלול את פרטיה  47לפקודת התעבורה
 לעיו  הציבור ולפתוח אותו,  יו 60 של נהגי  שרישיונותיה  נפסלו בידי בתי המשפט ליותר מ

 מועד תחולתו המקורי של הסעי$ נקבע ).  מאגר המידע להל  (באתר האינטרנט של המשטרה 
ובאישור ועדת הכלכלה של ) פ" לבט להל  (א! על פי החלטת השר לביטחו  הפני  , 24.4.07 ל

  בי,  נכתב48בדברי ההסבר להצעת החוק. 24.10.07  ל הכנסת הוא נדחה בשישה חודשי  נוספי  
 .שמאגר המידע יתרו  ליכולת האכיפה באמצעות הציבור, השאר

, משרדית של המשטרה ושל הנהלת בתי המשפט לש  הקמת מאגר המידע הוקמה ועדה בי 
ובמסגרתה פירטו נציגי המשטרה את רשימת המסמכי  שעליה  לקבל באופ  שוט$ מהנהלת בתי 

בדיו  . מלא ועדכני, טרנט יוצג מידע אמי כדי שיהיה ביד  מידע שיבטיח כי במאגר שבאינ, המשפט
נציגי הנהלת בתי המשפט ונציגי המשרד ,  בנוכחות נציגי המשטרה2007שהתקיי  באוקטובר 

א יתאפשר רק לאחר הטמעת מערכת מחשוב 61פ ציי  מנהל בתי המשפט שיישו  סעי$ "לבט
. ע הנדרש למשטרה תיער! הנהלת בתי המשפט להעברת המיד2008ועד סו$ , חדשה בבתי המשפט

ובה בקשה לדחות את יישו  סעי$ , 49 הצעת חוק מטע  הממשלה2007בעקבות זאת הוגשה ביולי 
 .הליכי החקיקה באשר להצעת חוק זו לא הסתיימו. 24.10.08 עד  א לפקודה בשנה נוספת 61

פ אל היוע/ המשפטי לממשלה " פנה היוע/ המשפטי של המשרד לבט2008יצוי  שבאוגוסט 
מלא ומדויק בכל , אפשר להציג מאגר מידע אמי  אי ר שבשל בעיות מהותיות ביישו  החוקוהסבי

שג  א  יוק  המאגר עדי  לא נמצאה הדר! להעביר מידע , בי  השאר, כ  הוא הוסי$. רגע נתו 
 .א61ולכ  הוא סבור שיש לבטל את סעי$ , אמי  ומעודכ  באשר לפסילות שהוטלו טר  הקמתו, מלא

__________________ 
; )2008(מ המאגר המשפטי "נבו הוצאת לאור בע, ·¯‡˘Ï‡¯˘È ˙ È„Ó 'È  )  &מחוז י (2156/08פ "ע 45

 .·¯‡˘Ï‡¯˘È ˙ È„Ó 'È   7353/08פ "רע
 .18ראו הערה  46
 .18.7.06&התקבל בכנסת ב; 383ו "ח תשס"ס, 2006&ו"התשס, )76' סמ(חוק לתיקו  פקודת התעבורה  47
מאגר מידע לעני  נהגי  שנפסלו מלהחזיק רשיו  ) (75' תיקו  מס(הצעת חוק לתיקו  פקודת התעבורה  48

 .150ו "ח הכנסת התשס"ה, 2005&ו"התשס, )נהיגה
 .922ו "ח הממשלה תשס"ה, 2007&ז"התש, )תיקו ) (76' מס(הצעת חוק לתיקו  פקודת התעבורה  49
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פ "ציינה עוזרת ליוע/ המשפטי לממשלה כי בידי המשרד לבט,  בתשובה לפניה זו2008באוגוסט 
 .א61האפשרות ליזו  בשיתו$ משרד התחבורה הצעת חוק ממשלתית לביטול סעי$ 

 ¯·ÂË˜Â‡· ¯·Î Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó ˙‡ ÌÈ˜‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰˙ÈÈ‰ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÓ 
2007 ,˙ ‡È‰˘ ‰¯ÒÓ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰˘ ÌÂ˘Ó Í‡ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ‰Ï ¯È·Ú‰Ï ‰ÎÂ¯Ú ‰È‰

 ÛÂÒ· ˜¯ ˘¯„ ‰2008 , ‰¯Ë˘ÓÏ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰Ó ¯È·Ú‰Ï Í¯„‰ ‰‡ˆÓ  ‡ÏÂ ÏÈ‡Â‰Â
‡ÏÓ Ú„ÈÓ ,¯‚‡Ó‰ ˙Ó˜‰ Ì¯Ë ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÏÈÒÙÏ ¯˘‡· ÔÎ„ÂÚÓÂ ÔÈÓ‡ , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú

Ì˜Â‰ Ì¯Ë ‡Â‰ ˙¯Â˜È·‰. 
ת והוא מעוניי  להביא פ שהיו" מסר המשרד לבט2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 

הוא העביר , ונוכח התשובה שקיבל מהיוע/ המשפטי לממשלה, א לפקודה61לביטולו של סעי$ 
משרד המשפטי  מסר למשרד . טיוטת תזכיר חוק למשרד המשפטי  במטרה לבטל את הסעי$

 שהמסמ! הועבר להתייחסות משרד התחבורה והנהלת 2008מבקר המדינה בתשובתו מאוקטובר 
 .משפט ולאחר שיקבל את עמדת  המקצועית הוא יגבש עמדה בנושאבתי ה

ÌÈ„ÚÂÓ ÌÈ‚‰ · ˜·‡ÓÏ Â˘·Â‚˘ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÚˆÓ‡ Û‡Â „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , Ì‰·
 ÛÈÚÒ ˙ÏÚÙ‰56ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰ Ï Ú‚Â · Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰Â ‰„Â˜ÙÏ  , Ì¯Ë

ÂˆÂÓ ; Ì˙ˆ˜Ó-ÌÏ˘Â‰ ‡Ï Ì˘Â·È‚ .   
   בזמ  פסילהאכיפת החוק על הנוהגי

כדי להתגונ  מפני עברייני  העבריי  מורחק מהחברה על ידי כליאתו או שמוטל עליו עונש אחר 
, מידת ההרתעה תלויה בסיכוי שהעבריי  אכ  ייענש. שאמור ג  להרתיעו מפני חזרה על העברה

אפקט ההרתעה המרבי מושג מהגברת הסיכוי . במהירות הפעלת הליכי הענישה ובעצמתה
 .51 להיתפס על ידי שוטר בשל ביצוע עברה ומ  החשש מעונש50ייקטיביהסוב

. ובי  השאר הוא מופקד על אכיפת דיני התעבורה,   מופקד על פעילות מער! התנועה בישראל"את
  להל  (משטרת התנועה הארצית .  1:     פועלי  בתחו  האכיפה"שלושה גופי  הקשורי  לאת

  מחוזי "את.  2;   עירוני קדת על הטיפול במער! התנועה הבי   ומופ" פועלת במסגרת את ) א"מתנ
; 52 מופקד על הטיפול במער! התנועה העירוני בכל אחד מששת מחוזות המשטרה הטריטוריאליי  

יחידה מרכזית .  3;    " לראש את ומקצועית ,   המחוזי כפו$ פיקודית למפקד המחוז"קצי  את
על אכיפה יזומה הממוקדת בנהיגה , בי  השאר,  ומופקדת " פועלת במסגרת את ) ר" ימ להל  (

ממרס ) פ" מחלקת תו להל  (  "על פי נתוני מחלקת תכנו  ופיתוח באת. בזמ  פסילה בכל האר/
משרד .  תקני 1,149  ולמער! העירוני ,  תקני שוטרי 648עירוני  היו למער! התנועה הבי , 2008

  .יי  נהיגה בזמ  פסילה והעלה ממצאי  המובאי  להל מבקר המדינה בדק את פעולות האכיפה בענ
__________________ 

 . הסיכוי כפי שהוא נתפס בידי הפרט 50
 .84, 75' עמ, 20ראו הערה  51
 .ובכל מרחב כמה תחנות משטרה, בכל מחוז כמה מרחבי  52
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 כשלי  ביידוע נהג על פסילת רישיו  הנהיגה שלו

בידי קצי  , בפקודת התעבורה נקבעו התנאי  והנסיבות לפסילת רישיו  נהיגה בידי בית משפט
 או על נהג שרישיונו נפסל, על פי התקנות).  שלוש הרשויות להל  (משטרה ובידי רשות הרישוי 

 .53הותלה להפקיד את רישיונו אצל הגו$ שפסל או התלה אותו
 לפקודה נקבע שהתנאי המקדי  לעברה של נהיגה בזמ  פסילה הוא שקוד  לכ  67בסעי$ , כאמור

א  הנהג הפקיד את רישיונו ברשות , למשל. הודע לנהג כי נפסל מלקבל או מלהחזיק רישיו  נהיגה
ר  אישושל הנהג וישמכתב רשו  למענו הפסילה נשלחה בא  ההודעה על , שפסלה את הרישיו 

א  הנהג ערער על החלטה של , א  הפסילה נקבעה בידי בית משפט והנהג נכח בדיו  זה, מסירה
נהג שרישיונו נפסל בידי קצי  .  אפשר להניח שהנהג ידע שנפסל רישיונו אחת משלוש הרשויות 

ג  א  לא התייצב לשימוע שזומ  , ו  נהיגהמשטרה נחשב למי שהודע לו שנפסל מלהחזיק רישי
 .54אליו

ובתנאי , אלא א  הורו אחרת, תחילת הפסילה היא מיו  מת  ההחלטה בידי אחת משלוש הרשויות
ואול  חישוב תקופת הפסילה . שדבר הפסילה בידי בית המשפט או בידי רשות הרישוי הודע לנהג

לנהוג או מהמועד שבו העביר הנהג לרשות מתחיל מיו  הפקדת הרישיו  ברשות שפסלה את הנהג 
 .55שפסלה אותו הצהרה שרישיונו אבד

‰ ¯ È Ò Ó  ¯ Â ˘ È ‡  ˙ Ï · ˜ ·  Ì È Ï ˘ Î:   1  .ההודעה על אמצעי התיקו  , 56על פי התקנות
שהוטל על נהג בשל שיטת הניקוד תישלח לו בדואר רשו  לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני 

 נקודות ויותר יז  משרד 36רישיו  בשל צבירת להודעה על פסילת . הנהגי  שבמשרד התחבורה
, הוא מצר$ להודעת הפסילה גלויה: שנועד לוודא שהיא אכ  הגיעה לנהג, התחבורה הלי! נוס$

ועליה בקשה ממקבל ההודעה לאשר , ) דואר ישראל להל  (מ "הנמסרת בידי חברת דואר ישראל בע
א  זו לא . ולציי  מי קיבל אותה) סירה אישור מ להל  (בחתימתו על הגלויה כי ההודעה נמסרה 

בסו$ הטיפול דואר ישראל מחזיר את הגלויה . נמסרה דואר ישראל אמור לפרט את הסיבות לכ!
 .ומשרד התחבורה סורק אותה למחשב, ועליה הנתוני  למשרד התחבורה

, ההועלה שאמנ  משרד התחבורה דואג להזי  למחשב המשרד את הנתוני  הנוגעי  להודעת הפסיל
 הוא לא בנה מערכת ממוחשבת שתאפשר חיפוש ואחזור של אישורי 2008ואול  עד אפריל 

הדבר פוג  ביכולת המשטרה לעשות שימוש באישורי המסירה לצור! אכיפה . המסירה שנסרקו
 ).ראו להל (

‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó È Â˙  ÈÙ ÏÚ ,„Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰ ˙ÏÈÁ˙Ó , ¯‡Â È2003 , ÏÈ¯Ù‡ „Ú
2008 ÂÁÏ˘  47,311 Ï˘· ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ï Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯ ˙ÏÈÒÙ ÏÚ ÌÈ‚‰ Ï ˙ÂÚ„Â‰ 

 ˙¯È·ˆ36¯˙ÂÈÂ ˙Â„Â˜   . ˜¯52%‰¯ÈÒÓ ¯Â˘È‡ ÌÚ Â¯ÊÁÂ‰ ˙ÂÈÂÏ‚‰Ó  ;38% Â¯ÊÁÂ‰ Ô‰Ó 
ÈÂ‚˘ Â‡ ¯ÒÁ ÔÂÓÈÒ ÌÚ Â‡ ‰¯ÈÒÓ ¯Â˘È‡ ÈÏ· .10% „¯˘ÓÏ Â¯ÊÁÂ‰ ‡Ï ˙ÂÈÂÏ‚‰ ÔÓ 

 ÏÈ¯Ù‡ „Ú ‰¯Â·Á˙‰2008 ,Ó ÂÁÏ˘  Ô‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ ÈÎ Û‡ Ï‡¯˘È ¯‡Â„Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó
 ÌÈ ˘· „ÂÚ2004-2007.  ÏÈ¯Ù‡· ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú·2008 Ì‡ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ‡ÂÙ‡ Ú„È ‡Ï  

Ï-48%ÍÎ ÏÚ Ú„Â‰ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰ ‰Ó  .È‡- ˙¯·Ú‰
 ÎÈ‰Ï ‰ ÓÓ ˙Ú ÂÓÂ ‰ÏÈÒÙ‰ ˙‡ ˙ÏÎÒÓ ‰ÏÈÒÙ‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰‰ÒÛ˜Â˙Ï . 

__________________ 
 . לתקנות556&554תקנות  53
 . לפקודה47סעי   54
 . לתקנות557תקנה ; לפקודה) ח&ז(47, 42סעיפי   55
 . לתקנות550תקנה  56
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 כי עד מועד בדיקתו הוחזרו 2008ר המדינה בתשובתו מנובמבר דואר ישראל מסר למשרד מבק
 הנותרי  לא הייתה כל 3% באשר ל;  מהגלויות שלא הגיעו עד אז7% למשרד התחבורה כ

הוא הוסי$ שכאשר מתקבלות פניות . אינדיקציה שה  הועברו לדואר ישראל בידי משרד התחבורה
ת העניי  בדיקה מעמיקה בשיתו$ פעולה ע  על תקלות בהלי! החזרת אישורי מסירה הוא בודק א

משרד התחבורה מסר . ואול  דואר ישראל לא קיבל פנייה בעניי  ממשרד התחבורה, הלקוח
למשרד מבקר המדינה שהוא מבצע עבודת מטה ע  , 2009 ומינואר 2008מנובמבר , בתשובותיו

לפתח מערכת ממוחשבת ושהוא פועל , דואר ישראל כדי לשפר את אחוזי המסירה של דברי הדואר
 .שתאפשר אחזור של אישורי המסירה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ¯˜Ó· ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÚ„Â‰ ÌÈ‚‰ Ï ÁÂÏ˘Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÌÈ ÚÓ Ï ‰ÚÈ‚‰ Â˙Ú„Â‰ Ì‡ ¯Â¯· ‰È‰ ‡Ï˘ ,ÏÒÙ  Ì ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰ ‰ È„È· Ô˙Ï·˜ ‡„ÂÂÏÂ. 

הוא , רו מ  הדיו  המשפטיכאשר בית משפט מחליט לפסול את רישיונו של נהג בעת היעד .2
 . 57דואג לשלוח לנהג הודעה על כ!

 È ÂÈ·2008 ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ‚Èˆ  ¯ÒÓ 
‰ È„Ó‰ , ÍÈÏ‰· Ô¯ÂÚÈ˘Ó ‰ Â˘ Â È‡ Ô˙„ÂÚ˙Ï ‰¯Â·Ú˙ È ÈÈ Ú· ˙ÂÚ„Â‰ ˙Ú‚‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ

 ‡Â‰Â ¯Á‡ ÈÏÈÏÙ50%-60%„·Ï· . 
Ó‰˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ¯·ÚÂ‰ ÔÎ‡ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ È„È· ÔÂÈ˘È¯‰ ˙ÏÈÒÙ ÏÚ Ú„È

ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰ ‰ ˙ÈˆÁÓÎÏ , Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰  Ï˘ ‰ÓÂ„ ¯ÂÚÈ˘· ÔÈ„‰ ‡Â‰Â
Ì¯„ÚÈ‰· ËÙ˘Ó‰ È˙· È„È· ÂÏÒÙ  .ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯ ÈÎ Ì‰Ï Ú„Â‰ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ÍÎÈÙÏ ,

È‡-‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ‰‚È‰ · Ì˙Â‡ ÌÈ˘‡‰Ï ¯˘Ù‡ ,È‡Â-ÂÎ‡Ï ¯˘Ù‡ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ Û
‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ‰‚È‰ . 

È‡ Ï˘·˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ˙ÏÈÒÙ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰
 ÔÈ‡ ËÙ˘Ó‰ È˙·Â ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ È„È· ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰ ‰ ˙ÈˆÁÓÎ Ï˘ ˙Â ÂÈ˘È¯‰

Ì‰ÈÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï Ô˙È . 
‰ ¯ È Ò Ó  ˙ ˜ Ê Á: הוער כי שלא , 200658ס  במאי שפור, ב של מבקר המדינה56 כבר בדוח

להל  ( שעל פי התקנות היא נחשבת להודעה המסורה לנהג  כהודעה על חובת השתתפות בקורסי  
 לא נקבעה חזקת מסירה באשר להודעות של רשות   59 ימי  משליחתה15בתו  )  חזקת מסירה 

ואר רשו  אלא נקבע ש  שההודעה על הפסילה תישלח בד, הרישוי על פסילת רישיו  נהיגה
חזקת מסירה לא נקבעה א$ . לכתובת הנהג הרשומה במאגר נתוני הנהגי  שבמשרד התחבורה

 .באשר להודעות בית משפט בנוגע לפסילותיה 
באשר למשרד התחבורה היוע/ המשפטי של משרד התחבורה השיב על קביעת המבקר  .1

ה ג  באשר להודעות על כי הוא מציע לתק  את התקנות כ! שתיקבע חזקת מסיר, שנזכרה לעיל
ואול  ,  הוא דאג לכלול זאת במקב/ תיקוני  שביקש להכניס בתקנות2006במאי , ואמנ . פסילה

הוא לא המשי! לקד  בנפרד ,  שיש לקבוע שיטת ניקוד חדשה2006כאמור בשל הוראת השר מיוני 
  בשיטה משו  שהוא לא ראה לנכו  לקד  תיקוני  חלקיי, את עיגו  חזקת המסירה בחקיקה

__________________ 
 .שעניינו המצאת מסמכי , פ" לחסד237נהג נעשית לפי סעי  שליחת ההודעה ל 57
 .29ראו הערה  58
, א לתקנות סדר הדי  הפלילי44יצוי  שחזקת מסירה נקבעה א  בתקנה . לתקנות) ב(550על פי תקנה  59

הודעה לתשלו  , פ"א לחסד239בעניי  הודעה על ביצוע עברת תעבורה שחל עליה סעי  , 1974&ד"תשל
 .למשפט לעניי  עברת קנסקנס או הזמנה 
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טר  , שנתיי  אחר כ!, כאמור עד מועד הביקורת. אלא לשלב  בתיקו  כולל של השיטה, הקיימת

 .תוקנה השיטה
˙ÓÈÈ˜‰ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ÔÂ˜È˙· ÔÓÊ‰ ˙ÂÎ¯‡˙‰ ÁÎÂ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘·Â

 ˙Â ˜˙· ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ Â˜È˙‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ¯Â·ÈˆÏ ‰ÏÂ„‚‰ ‰ ÎÒ‰
˙ÂÓÈÈ˜‰. 

ולפיה , 60 הוגשה הצעת חוק פרטית2008בפברואר , באשר לפסילות שפסלו בתי המשפט .2
 2008ביוני . תיקבע חזקת מסירה בעברות תעבורה של גזרי די  שבה  נפסלו רישיונות נהיגה

 .החליטה מליאת הכנסת להעביר את הצעת החוק לדיו  בוועדת הכלכלה של הכנסת
ËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚÌ„˜ÏÂ ÏÂÚÙÏ ÌÈ ,Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ , ˙‡

 ¯ÂÒÈ‡‰ ˙ÙÈÎ‡ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„Î ‰‚È‰  ÔÂÈ˘È¯ ˙ÏÈÒÙ Ï˘ ˙ÂÚ„Â‰ ÏÚ ‰¯ÈÒÓ‰ ˙˜ÊÁ ˙ÚÈ·˜
‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ‰‚È‰  ÏÚ.  

 כשלי  בנוגע להפקדת הרישיונות שנפסלו
נהג אבל א  אי  ה, במועד הפקדת הרישיו  ברשות שפסלה אותו, כאמור, מניי  ימי הפסילה מתחיל

, דבר הפסילה יכול שייוודע לו בכמה דרכי . 61הוא לא יפקיד אותו כנדרש, יודע שרישיונו נפסל
בהודעה הנשלחת אליו בדואר בידי , למשל בעת שהוא נוכח בדיו  המשפטי המתקיי  בעניינו

 .הרשות שפסלה את הרישיו  ומפי שוטר שמצא אותו נוהג בלא שידע כי רישיונו נפסל
 ˙ „ ˜ Ù ‰  Ï Ú  Ú „ È ÓÂ Ï Ò Ù  ˘  ˙ Â  Â È ˘ È כדי שיהיה בידי רשות הרישוי קוב/ .  1   :¯

עליה לקבל מ  המשטרה ומבתי המשפט , ) קוב/ הנהגי  להל  (מעודכ  של נהגי  המורשי  לנהוג 
המשטרה והנהלת . 62חובת דיווח זו הוסדרה בתקנות; את הנתוני  הנוגעי  לפסילת רישיונות נהגי 

א  שוטר פוגש בנהג . ד התחבורה מדי יו  ביומו במחשבבתי המשפט מעבירות את המידע למשר
וא  לשוטר יש מידע , וא  הפוסל הוא משרד התחבורה או בית משפט, הנוהג בזמ  פסילה

הדבר משמש לו אינדיקציה שהודע לנהג על הפסילה ומאפשר לו לאכו$ עליו את , שהרישיו  הופקד
 .החוק

 נהגי  82,366ו רשומי  בקוב/ הנהגי   הי2008באוגוסט , על פי נתוני משרד התחבורה
 50% לכ. שרישיונותיה  נפסלו בידי אחת משלוש הרשויות והלי! הפסילה שלה  טר  הסתיי 

מ  .  בידי המשטרה  3% לכ;  בידי בתי המשפט  47% לכ; נפסלו הרישיונות בידי משרד התחבורה
נות של נהגי  שנפסלו בידי  רישיו60% מה  כ,  רישיונות68% הרישיונות שנפסלו לא הופקדו כ

 . בידי בתי המשפט  40% וכ, משרד התחבורה
 ÌÈ˘ÈÏ˘ È ˘˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ Â˙ ‰Ó)55,980 ( Ì˙Â‡ Â„È˜Ù‰ ‡Ï ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰ ‰Ó

˘¯„ Î .ÌÈ‚‰Â  Â‡ˆÓÈÈ Ì‡ ˜ÂÁ‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÛÂÎ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ‰˘˜Ó˘ ‰Ó. 
__________________ 

, ) חזקת מסירה הודעות למי שרישיונו נפסל על ידי בית המשפט&תיקו  (הצעת חוק סדר הדי  הפלילי  60
 .כ אופיר פינס"כ גלעד ארד  וחה"של חה, 3435/17' מס, 2008&ח"התשס

רתה על שמסדירות את המצאת הרישיו  לרשות שהו) 557&554(יצוי  שנהג שמפר את הוראות התקנות  61
 . לפקודה68הפסילה עובר עברה פלילית לפי סעי  

 .לתקנות) ג(ו) ב (556&ו) ב(555תקנות  62
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מהנהגי  שרישיונותיה  נפסלו  בלבד 18%  עלה ש2008מנתוני משרד התחבורה מאוגוסט  .2
 מתו! 33,346 (82%ואילו , הפקידו אות  כנדרש) 40,851 מתו! 7,505(בידי משרד התחבורה 

 .לא עשו זאת) 40,851
, צבירת נקודות על פי שיטת הניקוד: רשות הרישוי רשאית לפסול רישיו  של נהג מכמה טעמי 

רישיונות של נהגי  שנפסלו מטעמי כושר התברר שהמידע על הפקדת ה. 63כושר ובטיחות, מסוכנות
 אינו 64והפקידו את רישיונותיה  במחוז תל אביב והמרכז ובמחוז חיפה והצפו  של רשות הרישוי

 .מוז  למחשב
 Ï˘ ‰„˜Ù‰‰ Û˜È‰ ˙‡ ‰ ÂÎ  Û˜˘Ó ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ‚‰ ‰ ı·Â˜ ÔÈ‡˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ È„È· ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰  . ˙Ú‚Ù  ÍÎ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÏÂÎÈ. 
 ˙ ‡  Â „ È ˜ Ù È  Ì È ‚ ‰  ˘  È „ Î  ‰ ¯ Â · Á ˙ ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ë ˜  ˘  Ì È „ Ú ˆ ‰

Ì ‰ È ˙ Â  Â È ˘ È  צוי  שמשרד התחבורה לא נקט אמצעי  65ב של מבקר המדינה56 כבר בדוח :¯
 .ועליו לעשות זאת, כדי לאכו$ על נהגי  שרישיונותיה  נפסלו להפקיד את רישיונ 

 הוא והרשות 2008רק בינואר : ט צעדי  נגד נהגי  אלוג  אחר כ! משרד התחבורה כמעט לא נק
ובו הורו לכל הנהגי  , הלאומית לבטיחות בדרכי  יצאו לראשונה במסע פרסו  בתקשורת

 תחל משטרת 2008בתשדיר התריע המשרד ג  כי מפברואר . שרישיונותיה  נפסלו להפקיד  כנדרש
על פי הוראת שר , מלבד זאת. ילהישראל בשיתופו במבצע אכיפת החוק על הנוהגי  בזמ  פס

 שיש לטפל בשלב הראשו  בנהגי  שרישיונותיה  נפסלו בידי בתי 2007התחבורה מדצמבר 
 נהגי  23,677  מכתב אישי ל2008שיגר משרד התחבורה בינואר , המשפט ובידי המשטרה

פקיד  ללא ודרש מה  לה, שרישיונותיה  נפסלו בידי בתי המשפט ועל פי נתוניו לא הפקידו אות 
 .דיחוי בבתי המשפט

 ÏÒÙ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÌÈ‚‰ Ï ‰ÓÂ„ ‰Ú¯˙‰ ·˙ÎÓ „¯˘Ó‰ ÁÏ˘ ‡Ï ˙‡Ê ÌÚ) ¯ÂÓ‡Î Ì‰˘60% 
˘¯„ Î Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯ ˙‡ Â„È˜Ù‰ ‡Ï˘ ÌÈ‚‰ ‰Ó.( 

„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÂÈË¯ÙÏ Ì‡Â˙ ‡Ï ˙Â ÂÈ˘È¯ ˙„˜Ù‰Ï Úˆ·Ó‰˘ ‰ÏÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÈÎÓÒÓÓ
ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÌÚ ,„ÚÂÓ „ÂÚ· ÂÓ‡Â˙ ‡ÏÂ È„Î ËÂ˜ Ï ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ ÏÚ ‰È‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ 

ÈÂ‡¯Î ÍÎÏ Í¯ÚÈ‰Ï .ÍÎ Ï˘· ,ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÈÎÓÒÓ ÈÙ ÏÚ , ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ È„È· ‰È‰ ‡Ï
Úˆ·ÓÏ Í¯ÚÈ‰Ï ÔÓÊ È„ ËÙ˘Ó‰ È˙· ,ÌÈ˘˜ ‰„Â·Ú ÈÒÓÂÚ ËÙ˘Ó‰ È˙·· Â¯ˆÂ Â . „ÂÚ

ÌÈ·Â˘Á Ú„ÈÓ ÈË¯Ù Â¯ÒÁ ‰Ú¯˙‰‰ ·˙ÎÓ·˘ ¯¯·˙‰ ,Ú ‰¯Â‰˘ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈË¯Ù Ì‰·Â Ï
˜È˙‰ ¯ÙÒÓÂ ‰ÏÈÒÙ‰ . È˙· Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ÊÎ¯ÓÏ ˙Â·¯ ˙ÂÈ Ù ÂÚÈ‚‰ ‰Ê Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰ ÏÏ‚·

ËÙ˘Ó‰ ,·¯ ÒÓÂÚ Ì‰· Ì¯‚  ÍÎÂ , Ú„ÈÓ‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ ˙Â¯È˘‰ Ú‚Ù Â ‰ ˙Ó‰‰ ÔÓÊ Í˘Ó˙‰
ÔÈ„‰ ÈÏÚ· ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï . 

 מסר נציג הלשכה המשפטית של הנהלת בתי המשפט למשרד מבקר המדינה כי 2008ביוני 
והוגשו מאות , מסגרת המבצע לעיל הופקדו בבתי המשפט כשלושת אלפי  רישיונותב, להערכתה

וההודעה על הפסילה לא , בקשות לביטול החלטות פסילה בטענה שה  ניתנו במעמד צד אחד
 .נמסרה בשעתה לנהגי  שנגזרה עליה  פסילת רישיו 

__________________ 
 ).בהתאמה( לפקודה 52& ו51 וכ  סעיפי  56סעי   63
באר ; ירושלי  ונפות אשקלו  ואשדוד; חיפה והצפו ; תל אביב והמרכז: לרשות הרישוי ארבע מחוזות 64

 .שבע הדרו 
 .29ראו הערה  65
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שלושה חודשי  במש! , משרד התחבורה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה שבתקופת המבצע

וה  כללו ג  הפקדת רישיונות , מספר ההפקדות היה פי שלושה ממספר  הרגיל, )2008מרס  ינואר(
בתיאו  מלא "המשרד מסר שעשיית המבצע . של נהגי  שרישיונותיה  נפסלו מכוח שיטת הניקוד

, יותהביאה להצלחתו והסביר שהנהלת בתי המשפט לא צפתה מראש את מספר הפנ" בי  כל הגופי 
 .ולפיכ! נוצר עומס במוקד השירות הטלפוני שהיא מפעילה

האמור לעיל מעורר ספק בדבר תיאו  מלא מראש בי  הנהלת בתי המשפט לבי  משרד התחבורה 
לא היה תיאו  מלא בי  הגופי  והיא , על פי עמדת הנהלת בתי המשפט, בכל מקרה. בעניי  המבצע

קבע את פרטיו והיפנה במסגרתו אלפי נהגי  , יז נאלצה להתמודד ע  מבצע שמשרד התחבורה 
 .שלא היו ערוכי  כראוי, להפקדת רישיונות בבתי המשפט
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÂ‡È˙ ‰˘ÚÈÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈÙÂ‚ ‰ÓÎ Â· ÌÈ·¯ÂÚÓ˘ ÍÏ‰Ó

 ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‚˘‰ Ì˘Ï „ÚÂÓ „ÂÚ· ÂÏ Í¯ÚÈ‰Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ˘‡¯Ó Ì‰È È· ‡ÏÓ
˙ÂÈ·ËÈÓ .‡Ê „ÂÚÂ˙ : ÌÈ‚‰ ‰ Ï˘ Ì ÈÈ Ú· Ì‚ È˙ËÈ˘ ˙È· ˜„· ‰˘ÚÈ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯

ÏÒÙ ÂÓˆÚ ‡Â‰ Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯ ˙‡˘ ; ÔÂÈ˘È¯ ˙Â„˜Ù‰ ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰· È„ ÔÈ‡ ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ
˙¯Â˘˜˙· ÌÂÒ¯Ù Ï˘· ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó È„È· ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰  Ï˘ ˙ÂÈ‡¯˜‡ ,

ÌÈ‚‰ ‰Ó ÈÓ È˙ËÈ˘Â ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˜Â„·È ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯ ‡Ï‡ ˘Â¯„ÈÂ Â ÂÈ˘È¯ ˙‡ „È˜Ù‰ ‡Ï 
¯˙Ï‡Ï ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ì‰Ó . ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ¯Â·ÈˆÏ ˙Ù˜˘ ‰ ‰ ÎÒ‰ ÁÎÂ 

˙Â ÂÈ˘È¯‰ ˙„˜Ù‰Ï ‡È·‰Ï È„Î ÌÈÙÒÂ  ÌÈÚˆÓ‡ ˙ÏÚÙ‰ ÏÂ˜˘È , ÌÈÁÈÏ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï˘ÓÏ
˙È·Ï ˙È·Ó Â¯·ÚÈ˘.  

 כשלי  באכיפה של המשטרה
Ï È ‚ ¯ ‰  ‰ Ù È Î ‡ ‰  Í È Ï את פעולות האכיפה שלו בעברות   " מיקד את2006 באוקטובר :‰

עברות המשפיעות , עברות הגורמות לתאונות דרכי : תנועה חמורות על פי שיוכ  לשלוש קבוצות
 .על חומרת התאונות ועברות בריונות שבה  כלולה העברה של נהיגה בזמ  פסילה

ההרתעה שכדי להגביר את , בי  השאר,  נקבע200866  לשנת "במסגרת קביעת יעדי האכיפה של את
  להל  (יוש  דגש על ריבוי מפגשי  יזומי  של שוטרי  ע  נהגי  , ואת הסיכוי שהנהג ייתפס

 יעד של שני 2008נקבע לשנת , 200767לפי הוראת שר התחבורה מאוקטובר ). אזרח מפגש שוטר
בתכנית העבודה א$ נקבע שבכל מפגש יבדוק השוטר את רישיונות הנהג ואת . מיליו  מפגשי 

 יש בה  להגביר  פעולות אלה . הרכב ויבדוק במסו$ את המידע המצוי במחשב של המשטרהרישוי 
 .איתור בני אד  הנוהגי  בזמ  פסילה

על ההנחיה המקצועית בנושאי , בי  השאר,   מופקדת"הפועלת באת)  " מת להל  (מחלקת התנועה 
, על פי הנוהל).  הנוהל הל  ל (68היא הכינה נוהל בדבר הטיפול במי שנוהגי  בזמ  פסילה. תעבורה

על השוטר לבדוק , בעת מפגש של שוטר ע  נהג כדי לקבוע א  זה עבר עברת נהיגה בזמ  פסילה
על השוטר למנוע את המש! נסיעתו ולקחת , א  כ ; א  במחשב רשו  שבאותו מועד הנהג בפסילה

ע לנהג דבר הפסילה לאחר מכ  עליו לבדוק במחשב המשטרה א  הוד. ממנו את רישיונו בו במקו 
יראו את הנהג , א  נפסל רישיונו של נהג בידי קצי  משטרה, כאמור. והוא נוהג בעת פסילה ביודעי 

הנוהל קובע , א  נפסל הרישיו  בידי בית משפט או בידי רשות הרישוי; כמי שהודע לו על הפסילה
 שהנהג הפקיד את שהאינדיקציה שהודע לנהג דבר הפסילה היא העובדה שבמחשב המשטרה רשו 

__________________ 
 .2008  לשנת "בעו בתכנית העבודה של אתשנק 66
 .21.10.07&פרוטוקול פורו  בטיחות מ 67
 .22.1.06& המעודכ  ל02.231.18' נוהל מס 68
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א  אי  אינדיקציה . רישיונו ברשות הפוסלת או שהוא נכח בדיו  בבית משפט שפסל את הרישיו 
הודעה על תפיסת "על השוטר להודיע לו שרישיונו נפסל ולמלא דוח , שהודע לנהג כי רישיונו נפסל
 של הנהג  המפרט את פרטי המקרה וכולל הצהרה חתומה69"פ מסו$"רישיו  של נוהג בפסילה ע

  להל  (וידוע ומוב  לו שאסור לו לנהוג , שהשוטר הודיע לו שרישיונו נפסל, בי  השאר, המאשרת
 ).הודעה כדי 

על השוטר להביא את הנהג לפני בוח  תנועה או לפני חוקר , א  הנהיגה בעת פסילה היא ביודעי 
, לעברת נהיגה בזמ  פסילהעל הבוח  לחקור את הנהג באזהרה בחשד .  "באת)  בוח  להל  (תנועה 

לפתוח תיק פלילי בנושא תעבורה ולרכז בו , להחתימו על ערבות, על פי המידע שבמחשב המשטרה
 .את חומר החקירה ומסמכי  נוספי 

 ורק ,  ניידות משטרה304 עמדו לרשות שוטרי התנועה 2008ביוני , יוער כי על פי נתוני המשטרה
. 70המאפשר לבדוק בו במקו  נתוני  ממחשב המשטרהמה  הותק  מסו$ מחשב ) 197 (65% ב

והוא אמור , אזי הוא פונה לגור  משטרתי שיש לו גישה למחשב, כאשר לשוטר אי  נגישות למסו$
 .לבדוק בעבורו את הנתוני  הנוגעי  לאותו נהג

¯ Ë Â ˘  È „ È ·  ‰ Ï È Ò Ù ‰  Ï Ú  ‚ ‰  ‰  Ú Â „ È È ·  Ì È Ï ˘ Î: בעת מפגש של שוטר , כאמור
על השוטר ליידע את הנהג על , יה שהנהג ידע קוד  לכ  כי רישיונו נפסלא  אי  אינדיקצ, ע  נהג

ואת ההעתק שלה ואת , על השוטר למסור את מקור ההודעה לנהג. הפסילה ולמלא הודעה כדי 
  להל   (71  המחוזי או המרחבי" עליו להעביר לרכז בוחני התנועה באת  א  נתפס  רישיו  הנהיגה 

  להזי  למחשב המשטרה כי הודעה "ל בעל סמכות שנקבע ביחידות אתלאחר מכ  ע).  "יחידות את
הזנת המידע הזה נועדה להבטיח שא  ייתפס הנהג שנית נוהג בזמ  שפסילה זו . כדי  נמסרה לנהג

ולכ  יהיה , תראה הבדיקה במחשב המשטרה שהנהג ידע כבר בעת שנהג שרישיונו פסול, בתוקפה
 .אפשר לנקוט נגדו אמצעי 

Ó ˙˘˜·Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ , ¯·ÓËÙÒ· ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ·˘ÁÓ‰ ˙„ÈÁÈ ‰˜ÈÙ‰2008 ˙‡ 
‰¯Ë˘Ó‰ ·˘ÁÓÏ Â ÊÂ‰ ¯˘‡ ÔÈ„Î ˙ÂÚ„Â‰‰ ¯ÙÒÓ ,Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰· ˘¯„ Î .ÌÈ Â˙ ‰ ÈÙÏ ,

 ˙ ˘·2007 ‰¯Ë˘Ó‰ ·˘ÁÓÏ Â ÊÂ‰ 900ÔÈ„Î ˙ÂÚ„Â‰  , ÔÎ‡ ‡Â‰ ‰Ê ¯ÙÒÓ Ì‡ ˜ÙÒ ÌÏÂ‡Â
 ˙Ó ÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ˘ ˙ÂÈ‰ ÔÂÎ ‰ ¯ÙÒÓ‰"‡72 , ˙ ˘·2007 ‰ÒÙ˙ ‡È‰ 2,309 Â‚‰ ˘ ÌÈ‚‰  

ÔÈÚ„ÂÈ· ‡Ï˘ ‰ÏÈÒÙ· .Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÈÎ ˘˘Á‰ ‡ÂÙ‡ ¯¯ÂÚ˙Ó , ÔË˜ ˜ÏÁ
‰¯Ë˘Ó‰ ·˘ÁÓÏ Â ÊÂ‰ ÔÎ‡ ÌÈ‚‰ Ï Â¯ÒÓ ˘ ÔÈ„Î ˙ÂÚ„Â‰‰Ó „·Ï·. 

 ˙ÏÈÁ˙Ó˘ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ·˘ÁÓ‰ ˙„ÈÁÈ È Â˙ Ó ¯¯·˙‰ „ÂÚ2006 È ÂÈ ÛÂÒ „ÚÂ 2008 ,
ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘ Í˘Ó· , Â ÊÂ‰ ·˘ÁÓÏ1,952ÔÈ„Î ˙ÂÚ„Â‰  ;1,907 ÌÈ‚‰ Ï Â¯ÒÓ  Ô‰Ó 

ËÙ˘Ó‰ È˙· È„È· ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ , ÂÏÈ‡Â45 ˙ÂÚ„Â‰ - ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰ Ï 
‰¯Ë˘Ó ÔÈˆ˜ È„È· , ÈÓ Â· Â‡¯È ‰¯Ë˘Ó ÔÈˆ˜ È„È· ÏÒÙ  Â ÂÈ˘È¯˘ ‚‰ ˘ Ú·Â˜ ˜ÂÁ‰˘ Û‡

ÏÒÙ  Â ÂÈ˘È¯˘ ÂÏ Ú„Â‰˘ ,ÔÓÂÊ˘ ÚÂÓÈ˘Ï ·ˆÈÈ˙‰ ‡Ï Ì‡ Ì‚ÂÈÏ‡  . ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ÔÎÏ
ÔÈ„Î ˙ÂÚ„Â‰ ÌÈ‚‰ Ï ¯ÂÒÓÏ ÌÂ˜Ó· ‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ‰‚È‰  ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï . ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ

 ˙Â˘¯ È„È· ÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰ Ï ÔÈ„Î ˙ÂÚ„Â‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ·˘ÁÓÏ ÔÊÂ‰˘ ‡ˆÓ 
ÈÂ˘È¯‰ ,ÔÈ„Î ˙ÂÚ„Â‰ Â ˙È  Ì‡˘ Ï‰Â · Ú·˜  ÂÏ‡ ÌÈ¯˜ÓÏ ¯˘‡· Ì‚˘ Û‡ , ˙‡ ÔÈÊ‰Ï ˘È

„ÈÓ‰·˘ÁÓÏ Ú. 
__________________ 
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È‡ ÏÏ‚·- Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÏÂÎÈ ˙Ú‚Ù  Â¯ÒÓ ˘ ÔÈ„Î ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙È·¯ÓÏ ¯˘‡· Ú„ÈÓ‰ ˙ Ê‰

 ‚‰ ‰˘ ÁÈÎÂ‰Ï È„Î ‰Ï ˙˘¯„ ‰ ˙ÂÈ‡¯‰ ˙È˙˘˙ Ï˘ ‰˙Ó˜‰ ˙Ú Ó  ÍÎ˘ ÌÂ˘Ó ‰¯Ë˘Ó‰
‰‚È‰  ÏÂÒÙ ‡Â‰˘ Ú„È ÔÎ‡. 

 הודעה יצוי  כי ההודעות כדי  אינ  ממוספרות במספרי  עוקבי  מה שמונע את היכולת לבדוק א 
בהיעדר המספור העוקב .  לעקוב ולראות מה נעשה בה וא  לא הוזנה , שנמסרה אכ  הוזנה למחשב

אי  המשטרה יכולה לקיי  מעקב ובקרה ולוודא שכל ההודעות כדי  שנמסרו לנהגי  אכ  הוזנו 
 .למחשב המשטרה ושהשוטרי  בשטח ממלאי  אחר הוראות הנוהל כנדרש

Ú„Â‰‰ ˙‡ ¯ÙÒÓÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ‰¯Â·Ú˙‰ ˙ÂÁÂ„ ¯ÂÙÒÓÏ ‰ÓÂ„· ÌÈ·˜ÂÚ ÌÈ¯ÙÒÓ· ÔÈ„Î ˙Â
 ÌÈ‚‰Â ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ È˙ËÈ˘ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ Ì˘Ï ‰¯Â·Ú˙ ˙Â¯·Ú ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈ‚‰ Ï ÌÈ ˙È ‰

ÔÈÚ„ÂÈ· ‡Ï˘ ‰ÏÈÒÙ· . ˙Â‡¯Â‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ¯˘Ù‡È ÂÊ Í¯„· Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡
‰ÙÈÎ‡‰ ÏÂÚÈÈÏ ÌÂ¯˙ÈÂ Ï‰Â ‰. 

מדינה שחלק מהפער בי  מספר הנהגי  שנתפסו נוהגי  המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר ה
בפסילה שלא ביודעי  לבי  מספר ההודעות כדי  שהוזנו למחשב נובע ממסקנות העולות מ  

ואול  .  ההודעה כדי  אינה מוזנת למחשב א  במהלכה מסתבר שהפסילה אינה תקפה : החקירה
א תדאג להפי/ לה  הודעות רענו  הי,   בנושא"אחידות בפעולות שנוקטות יחידות את בשל אי

כמו כ  מסרה המשטרה שבעקבות הביקורת החליטה . לנוהל ותקיי  פיקוח על הטמעתו ועל יישומו
 ".בו יתויקו כלל ההודעות שהתקבלו מהשטח, תיק הודעות ממוספר"לנהל 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙‡ ˙Â„ÈÁÈÏ ÁË˘‰Ó ÂÚÈ‚‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ˙ÂÚ„Â‰‰ ¯ÂÙÒÓ" ÔÈ‡ Ô
È„ Â·ÁË˘· ÌÈ¯ËÂ˘‰ Â ˙ ˘ ˙ÂÚ„Â‰‰ ÏÎ ÏÚ ·˜ÚÓ ¯˘Ù‡Ó Â È‡˘ ˙ÂÈ‰  . ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ

ÌÈ·˜ÂÚ ÌÈ¯ÙÒÓ· ÔÈ„Î ˙ÂÚ„Â‰‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÙÒÓÏ , ÏÎ È˜˙Ú‰ ÔÎ‡˘ ‡„ÂÂÏ ¯˘Ù‡È˘ ‰Ó
˙‡ ˙Â„ÈÁÈÏ ÂÚÈ‚‰ ÁË˘· Â¯ÒÓ ˘ ˙ÂÚ„Â‰‰"·˘ÁÓÏ Â ÊÂ‰Â Ô. 

È ‡  · ˜ Ú  ‰ Ù È Î ‡ ·  Ì È Ï ˘ Î- Ë Ù ˘ Ó ‰  È ˙ ·  Ï ˘  Ì È  Â ˙  ‰  ˙ Â  Ó È ‰ Ó
‰ ¯ Ë ˘ Ó Ï  Ì È ¯ · Ú Â Ó  מאחר שהשוטר מתבסס על הנתוני  המוצגי  במחשב המשטרה :‰

חשוב , וא  כ  יחל להתבצע נגדו הלי! פלילי, כדי לקבוע א  הנוהג בעת פסילה עשה זאת ביודעי 
 .שהנתוני  המוצגי  לשוטרי  באשר לפסילות בידי שלוש הרשויות יהיו מהימני  וזהי 

בתי המשפט ומשרד התחבורה את המידע מעבירי  לה , כדי שהמשטרה תוכל לאכו$ את החוק
משרד התחבורה מעביר למשטרה בכל יו  נתוני  על כל פסולי רשות . בעניי  פסילת הרישיונות
כ! שיש זהות , ובכל יו  המשטרה מעתיקה את הנתוני  למחשב המשטרה, הרישוי הרשומי  אצלו

 הנהלת בתי המשפט ואול . בי  הנתוני  הרשומי  במשרד התחבורה לאלו הרשומי  במשטרה
מעדכנת את מחשב המשטרה באמצעות מנשק ממוחשב בנוגע להחלטות בתי המשפט לתעבורה 

וכ  היא מעבירה לה עדכו  על הפקדת רישיונות , בה  החלטות הכוללות פסילות, פע  בשבוע
בה  החלטות , החומר המועבר אינו כולל החלטות של בתי משפט אחרי . הנהיגה בבתי המשפט

נתוני  אלו מועברי  למשטרה באופ  ידני באמצעות . לתאונות דרכי  ובנוגע לערעורי בנוגע 
וה  , התובע של המשטרה או הפרקליט המטפלי  בתיק המקבלי  מבית המשפט את ההחלטה

החברה החיצונית . אמורי  למלא טופס נתוני  המועבר לחברה חיצונית הנותנת שירותי  למשטרה
 .ובאמצעותו מעודכ  הקוב/ של המשטרה,   לפורמט ממוחשבממירה את הנתוני  הידניי

   שהול! וגובר היק$ "תעבורה במת) ד" רמ להל  ( התריעה ראש מדור 2007עוד בתחילת 
ד תעבורה "רמ. ההתאמה בי  מסו$ בית המשפט לבי  מסו$ המשטרה באשר לפסילות ולריצוי  אי

המסמ! נכתב בעקבות . כ  נעברה עברההנחתה את השוטרי  לבדוק בכל האמצעי  הקיימי  א  א
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ואול  א$ ; לקחי אירוע שבו נהג שרישיונו נפסל בידי בית משפט הפקיד את רישיונו כנדרש
עדיי  הופיע שמו כמי שפסול לנהוג במסו$ המשטרה , 1998שהפסילה הסתיימה עוד בשנת 

ות חויבה המשטרה בעקבות הטע. ולכ  נפתח לו תיק פלילי, שבע שני  לאחר מכ , 2005בנובמבר 
 .ח" ש30,782לשל  לנהג פיצויי  בס! 

ההתאמה בי   של המשטרה אי) ט" מנ להל  ( נודעה למינהל טכנולוגיות 2002יצוי  שעוד בשנת 
ובעקבות דיוני  שהתקיימו בי  נציגי שני הגופי  , נתוני המשטרה לבי  נתוני הנהלת בתי המשפט

 .הבעיות נפתרואבל לא כל , נעשו פעולות לטיוב הנתוני 
 Ó·˘ ‰ÚÂ ˙ ·Â˘ÁÓ ˙„ÈÁÈ ‰˙˘Ú˘ ‰˜È„··" ˙ÏÈÁ˙· Ë2007 ‰È Â˙  ˙‡ ‰˙ÂÂ˘‰ ‡È‰ 

 ÌÈ Â˙  ı·Â˜Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· È„È· ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰  Ï˘ ˙Â ÂÈ˘È¯‰ ˙„˜Ù‰Ï Ú‚Â ·
ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰Ó ‰Ï·È˜˘ . ÍÈ¯‡˙ ÔÈÈ Ú· Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ı·Â˜· ÈÎ ¯¯·˙‰

È‰ ‰ ÔÂÈ˘È¯ ˙„˜Ù‰ Ï˘ ‰‚85%Ó -61,759 Ì˙ÏÈÒÙ ¯·„Â ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰  
‰¯Ë˘Ó‰ ·˘ÁÓ· Ì˘¯  .Ó¯" Ó· ‰ÚÂ ˙ ·Â˘ÁÓ „" Ï˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÙÒÓ‰ Ï˘·˘ ‰ ÈÈˆ Ë

 ˙ÙÂ˜˙˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò ÔÂÈ˘È¯ ˙„˜Ù‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯ Ô„ÈˆÏ ÔÈ‡Â Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯ ÂÏÒÙ ˘ ÌÈ‚‰ 
‰ÓÈÈ˙Ò‰ ‰ÏÈÒÙ‰ ,Ó ‰¯Ë˘Ó‰ ·˘ÁÓ· ÚÈÙÂ‰Ï ÌÈÎÈ˘ÓÓ Ì‰È˙ÂÓ˘ Í‡ Â· ¯ÒÁ˘ ÌÂ˘

ÔÂÈ˘È¯‰ ˙„˜Ù‰ ÍÈ¯‡˙. 
ל "ט אל סמפכ"שבמנ) מ" פי להל  (במסמ! של ראש המחלקה לניהול פרויקטי  ויישומי  

 ציי  ראש המחלקה שפסולי הנהיגה הוא אחד הנושאי  הבעייתיי  ביותר בי  2007המשטרה ממרס 
דות מבית המשפט הוא הסביר שאחת הסיבות לתקלות היא קבלת קוב/ הפק. בתי המשפט למשטרה

חלק מההפקדות רשומות ללא (בנפרד מקוב/ גזרי הדי  והעובדה שלא תמיד יש התאמה ביניה  
עוד הסביר שיש מקרי  שבה  חלק מהמידע בגזר הדי  הנוגע לפסילה מועבר ). מפתח תוא  לגזר הדי 

לוט אותו ואי  אפשרות לק, כתוספת מילולית שבה יש התייחסות למש! הפסילה או למועד תחילתה
 .לכ  אי  תקופת הפסילה הרשומה במחשב המשטרה תואמת לזו שבגזר הדי . בדר! דיגיטלית

 2007התאמת נתוני המשטרה לאלו של הנהלת בתי המשפט התקיימה במרס  כדי לאתר את מקור אי
ונקבעה ישיבת המש! , הוחלט בה על בדיקה. ישיבה של נציגי המשטרה ונציגי הנהלת בתי המשפט

מסרו ה  המשטרה וה  הנהלת בתי , 2008יולי , אול  במועד הביקורת. דונו בממצאי שבה י
 .המשפט למשרד מבקר המדינה כי לאחר הבדיקה התקיי  דיו  א! לא נמצא ביד  פרוטוקול שלו

 ¯·ÓËÙÒ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ Ó2008‰ÏÚÂ‰  , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘
ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰Â ‡È‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â ÂÈ˘È¯‰ ˙„˜Ù‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ Â·ÈÈË ‡Ï 

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ , Ï˘ ‰‚È‰ ‰ ÔÂÈ˘È¯ ˙„˜Ù‰ ÍÈ¯‡˙ ÔÈÈ Ú· Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ85% ÈÏÂÒÙÓ 
‰‚È‰ ‰73. 

 ‚‰  Ï˘ ÔÂÈ˘È¯ ˙„˜Ù‰ ÌÂ˘È¯Ï ÔÂ¯˙Ù Â‡ˆÓ ‡Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰Â ‰¯Ë˘Ó‰Â ÏÈ‡Â‰
ÏÒÙ  Â ÂÈ˘È¯˘ ,Ú· ÌÈ‚‰Â ‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÈ ‰ÙÈÎ‡ ˙Ú Ó ‰Ú˙¯‰‰ ˙Ú‚Ù Â ‰ÏÈÒÙ ˙ .

 Â‡ ‰¯·Ú ¯·Ú ‡Ï˘ ‚‰  „‚  Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÈÏÈÏÙ ˜È˙ Á˙ÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ˘ ‡Ï‡ „·Ï· ÂÊ ‡ÏÂ
‰¯·Ú ‰¯·Ú ˘ Û‡ ÈÏÈÏÙ ˜È˙ Á˙ÙÈÈ ‡Ï˘ , ÌÈÈÂˆÈÙ ÌÏ˘Ï Ú·˙È˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ Ì‚ ¯˘Ù‡Â

˙ÂÚËÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÏ‚· .ÍÎ Ï˘· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Ï‰ ‰ ÏÚÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
Ï ÏÂÚÙÏ ËÙ˘Ó‰ È˙·ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙  ‰¯Ë˘Ó‰ È„È· ÂÈ‰È˘ ‚Â‡„ÏÂ ÌÈ Â˙ ‰ ·ÂÈËÏ ÈÂÁÈ„ ‡Ï ,

ÌÈ ÓÈ‰ÓÂ ÌÈÈ Î„Ú. 
__________________ 

 נהגי  64,281& מ54,341 לא הפקידו את רישיונותיה  2008על פי נתוני המשטרה עד סו  יוני  73
 . פסלו בידי בתי המשפטשרישיונותיה  נ
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המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה שבעקבות הפעלת מערכת חדשה בהנהלת בתי 

אול  הוא יבוא לידי , המשפט יחול שינוי שיפתור את בעיות ההתאמה בי  המערכות של שני הגופי 
הגי  שפסילת רישיונותיה  תדווח באמצעות המערכת החדשה ולא באשר לאלה ביטוי רק באשר לנ

לכ  מונה צוות בי  משרדי בראשות הנהלת בתי המשפט . שרישיונותיה  נפסלו קוד  הפעלתה
 .לבדוק את הבעיות ולהמלי/ על פתרונות שיביאו לטיוב הנתוני  ההיסטוריי 

˘  Ô Â È ˘ È ¯  ˙ Ï È Ò Ù  ˙ Á Î Â ‰ ·  ˙ Â È Ú ·  · ˜ Ú  ‰ Ù È Î ‡ ·  Ì È Ï ˘ Î È „ È ·  ‚ ‰   Ï
È Â ˘ È ¯ ‰  „ ¯ ˘ Ó:כאשר בבדיקת מסו$ נמצא שנהיגה בעת הפסילה , על פי הנוהל,  כאמור

בנוהל מפורטת רשימת . על הבוח  לפתוח לנהג תיק פלילי בנושא תעבורה, נעשתה ביודעי 
מזכרי  , דוח החקירה, ובכלל  דוח שיירשמו בו נסיבות עצירת הנהג, המסמכי  שעליו לצר$ לתיק

על , עוד נקבע בנוהל שא  קצי  משטרה הוא הפוסל את הרישיו . ות חתו  על ידי הנהגוטופס ערב
ואות  עליו לקבל , הבוח  לצר$ ג  העתק מצו הפסילה ומטופס השימוע שהתקיי  ע  הנהג לפניה

. יש לצר$ לתיק את העתק גזר הדי , א  בית משפט הוא הפוסל. מיחידת התנועה שבה נפסל הנהג
יש לצר$ לתיק את צילו  צג המחשב של המשטרה שבו צוינו ,  היא הפוסלתא  רשות הרישוי

כ  נקבע בנוהל שא  . הפסילה והפקדת הרישיו  וכ  מסמ! ממשרד הרישוי המעיד שהרישיו  הופקד
על הבוח  להעביר את התיק ללשכת התביעות לש  , יש בתיק די ראיות להוכיח כי נעברה עברה

ייגנז התיק בידי בעלי , אפשר להשיג מסמכי  לביסוס הראיות  איא ; הכנת כתב אישו  נגד הנהג
 .התפקידי  המוסמכי  לכ!

 ‰ÁÎÂ‰ Ï‰Â · ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÎÓÒÓ· ÔÈ‡ ˙ÏÒÂÙ‰ ‡È‰ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ Ì‰·˘ ÌÈ˜È˙·˘ ‰ÏÚÂ‰
‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ‰‚È‰  ˙¯·Ú ¯·Ú ‚‰ ‰˘ ˙˜ÙÒÓ .˙‡ ˙Â„ÈÁÈ˘ ‡ˆÓ  „ÂÚ" ‚È˘‰Ï ˙Â˘˜˙Ó Ô

· Í¯ÂˆÏ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯Ó ÌÈÎÓÒÓÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰Â ˙ÂÈ‡¯ ÒÂÒÈ. 
 74"תעודת עובד ציבור"כדי לבסס את הראיות המשטרה מקבלת ממשרד התחבורה מסמ! הנקרא 

צ מועט ואינו כולל פרטי  החשובי  להכנת כתב אישו  כמו "התברר שהמידע בתע). צ" תע להל  (
טר  הפסילה ופרטי  ב) טיעו  טענות(שימוע ) קיו  או אי(קיו  , בעל התפקיד שהורה על הפסילה

צ להעיד בבית "כ  התברר שקשה לזמ  את פקידי רשות הרישוי החתומי  על התע. א  התקיי , עליו
ציו  פרטיה   ובה  אי, והיו פגמי  במסמכי הפסילה של משרד הרישוי במחוז צפו , משפט

 .חתימה על טופס הפסילה האישיי  של פקידי רשות הרישוי שהורו על הפסילה ואי
 ככלל לא לחקור פסילת 2006ד תביעות ביולי "  הורה לה  רמ" הקשיי  שהעלו יחידות אתנוכח

, 2007היות שהבעיות בנושא חזרו ונשנו בנובמבר . רישיונות בידי משרד הרישוי עד להודעה אחרת
  עד סיו  ההיערכות של משרד "  שפסולי משרד הרישוי לא יטופלו על ידי את"הורה ג  ראש את

 .התחבורה
 ישיבת עבודה במשרד התחבורה 2007התקיימה בדצמבר , כדי לפתור את הבעיות כמתואר לעיל

.  "כולל ראש מת, ונציגי המשטרה, ל בכיר תנועה"לרבות סמנכ, בהשתתפות נציגי משרד התחבורה
א! הוא , צ"תוכל המשטרה לקבל מסמ! הדומה לתע" בתו! חודש"ש, בי  השאר, בפגישה סוכ 

; אופ  מסירת ההודעה על הפסילה; פרטי הפוסל ותואר תפקידו; פרטי הנהג: ותריכלול מידע רב י
ד תביעות את הנחייתו " תיק  רמ2008כמו כ  במרס . פרטי ההודעה שהועברה באמצעות הדואר

הקודמת והורה להביא לדי  נהגי  על נהיגה בעת פסילה שקבע משרד הרישוי במקרי  שבה  יש 
 .ובכלל  ראיות מוצקות ליידוע הפסילה, ראיות לכאורה להוכחת העברה

__________________ 
תעודה זו מוגשת לבית , 1971&א"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות 28&23כהגדרתה בסעיפי   74

צ מפיקה מחלקת "את התע. בכפו  לזכות לחקור את עורכה, המשפט והיא משמשת כראיה לאמור בה
: ע על שלילת הרישיו ומפורטי  בה נתוני  על רישיו  הנהיגה ומיד, עדכו  ובקרה של משרד התחבורה

 .מי הרשות ששללה והא  הופקד הרישיו  כנדרש
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 ‡Ï ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ È„È· ÌÈ‚‰  ˙Â ÂÈ˘È¯ ˙ÏÈÒÙ ˙ÁÎÂ‰Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈÚ·‰˘ ¯¯·˙‰ ÌÏÂ‡Â
Ô Â¯˙Ù ÏÚ Â‡· .Ï˘ÓÏ , ÈÏÂÈ „Ú2008˙‡ Ï·È˜ ‡Ï " ÍÓÒÓ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÓ ‰ÏÙ˘ Ô

Ú˙· ÌÈÚÈÙÂÓ‰ ÂÏ‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ·¯ ÌÈË¯Ù ÏÏÂÎ‰"ˆ .˙‡ÊÓ ‰¯˙È , ÌÂ„È˜· ÌÈÈ˘˜‰ Ï˘·
ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ È„È· ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰ Ï ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈ˜È˙ , ÈÏÂÈ ˙ÏÈÁ˙· ‰¯ÈÊÁ‰

2008 ‰ÏÙ˘‰ ·Á¯Ó· ˙¯˜ÂÁ‰ ÌÈ ÁÂ·‰ ˙„ÈÁÈÏ ‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ 50 „¯˘Ó ÈÏÂÒÙ Ï˘ ÌÈ˜È˙ 
ÌÈ˜È˙· Ú„ÈÓ‰ ˙ÓÏ˘‰ ‡ÏÏ ÌÂ˘È‡ È·˙Î Â˘‚ÂÈ ‡Ï˘ ‰ ÚË· ÈÂ˘È¯‰. 

  הוא מסר לנציגי משרד מבקר "של אתד תביעות " ע  רמ2008יצוי  שבפגישה שנערכה במאי 
ובכלל זה , שהואיל ואי  הגדרה מספקת בנוהל באשר למסמכי  הנדרשי  להוכחת העברה, המדינה

הוא ידאג להוציא הנחיות מפורטות שיסדירו את , ראיות ליידוע הפסילה לצור! הכנת כתב אישו 
 .העניי 

צ הראוי "תרה בעיית נוסח תעהמשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה שאכ  טר  נפ
  ולמשרד התחבורה שמכי  נוהל משות$ שיית  "והוק  צוות משות$ לאת, להגשה לבית משפט

במסגרת עבודת . מענה הול  לכל הבעיות בטיפול בנהגי  שרישיונותיה  נפסלו בידי רשות הרישוי
חת פסילת רישיונות צ הראוי ואת הראיות הנדרשות להוכ"הצוות יגובש מסמ! שיגדיר את נוסח התע

מדור , באשר לפסילת רישיונות בידי בתי המשפט או קצי  משטרה. נהגי  בידי משרד הרישוי
 .  יפרס  חוזר להסדרת הנושא"תביעות שבאת

משרד התחבורה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה שהוא פועל בשיתו$ ע  המשטרה להכי  
הנוהל יסדיר ג  את . פסלו בידי רשות הרישוינוהל שיסדיר את הטיפול בנהגי  שרישיונותיה  נ

המשרד ג  מסר שיפתח מערכת ממוחשבת שתאפשר אחזור של . העברת המידע בי  שני הגופי 
כ  הודיע המשרד שהיערכות זו . אישורי המסירה מה שיאפשר ביסוס ראיות והגשת כתבי אישו 

 .2009צפויה להסתיי  עד סו$ שנת 
Ï‡Ï ¯È„Ò‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÌÈˆÂÁ ‰ Ú„ÈÓ‰Â ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ ¯˙

ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙ Î‰ Ì˘Ï ‰Ï . ÌÈ˘¯„  ÌÈÎÓÒÓ ÂÏÈ‡ Ï‰Â · ¯È‰·‰ÏÂ Ë¯ÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
‰¯·Ú‰ ˙ÁÎÂ‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈ‡¯‰ ÒÂÒÈ·Ï ,‰ÏÈÒÙ‰ ÚÂ„ÈÈÏ ˙ÂÈ‡¯‰ ÔÏÏÎ·Â , ˙Â Â˘Ï ÒÁÈÈ˙‰·

ÁË·Â˙Â ˙ÂÈÚ·‰ ˙Â ˘È‰ Ú ÓÈ˙˘ ÍÎ ‰ÏÈÒÙ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÈ‡˘¯‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ‰ÏÈÚÈ ‰ÙÈÎ‡ 
˜ÂÁ‰ Ï˘. 

Ô È „ Ï  Ì  Ó Ê Ï  È „ Î  Ì È Ó ˘ ‡   ¯ Â ˙ È ‡ ·  Ì È Ï ˘ Î  Ï ˘ ·  ‰ Ù È Î ‡ ·  Ì È Ï ˘ Î: 
לאחר הכנת כתב האישו  הוא נמסר לנאשמי  מ  האחראי  לתביעה באמצעות מזכירויות בתי 

כתבי האישו  בצירו$ זימו  לדי  נמסרי  על פי די  בדואר רשו  לנאש  בכתובת . 75המשפט
א  אי  מזכירות בית המשפט מצליחה למסור את כתב האישו  . שרשמה התביעה בכתב האישו 

מנתוני . והיא האמורה למסר , כתבי האישו  מועברי  למשטרה, למשל בשל כתובת שגויה, כדי 
הנהלת בתי המשפט עולה כי שיעור ההצלחה במסירת כתבי האישו  בענייני תעבורה אינו שונה 

 . בלבד60% 50%משיעור ההצלחה בהלי! פלילי אחר והוא 
  השונות ממתיני  תיקי תביעה רבי  שנפתחו "  כי ביחידות את" ציי  ראש מת2008במסמ! ממרס 

ולכ  לא , בתיקי  אלו לא אותרו הנאשמי . בעקבות תאונות דרכי  או בעקבות דוחות תעבורה
צוי  י. ובסופו של דבר נגנזי  מקצת  בעילות שונות, נמסרה לה  הזמנה כדי  להופיע בבית משפט

 . תיקי  שממתיני  לאיתור נאשמי 1,279  על " דיווחו כמחצית מיחידות את2008שבינואר 
__________________ 

 .חו2 ממקרי  של הבאה לשיפוט מהיר 75
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 È ÂÈÓ ÍÓÒÓ·2008ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ‚Èˆ  ÔÈÈˆ  , ÔÓÊÏ È˘Â˜‰ ÈÎ

ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï˘ ¯˜È ÔÓÊ ÏÂËÈ·Ï Ì¯Â‚ ÔÂÈ„Ï ÌÈÓ˘‡  , ÌÏÂ·¯ÒÏÂ ÌÈÎÈÏ‰ ˙ÂÎ˘ÓÈ‰Ï ‡È·Ó
Î‡ ÏÚ ÔÈ¯˘ÈÓ· ÚÈÙ˘ÓÂ‰¯Â·Ú˙‰ È È„ ˙ÙÈ. 

˙‡· ‰˙ÏÚÂ‰ ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏÂ ˙ÂÒ Ï È„Î"ÂÊ ‰ÏËÓ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ·„ ˙Ó· ¯ÊÚÈ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ Ô ,
Ó¯ ÏÚ ÏËÂ‰Â"˙‡·˘ ÌÈÎ¯„ ˙Â Â‡˙ „"ÚÂˆÈ·‰ ˙‡ Ì„˜Ï Ô .˙‡· Ì Ó‡" ˙‡ ˜Â„·Ï ÂÏÁ‰ Ô

˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „Ú Í‡ ‡˘Â ‰ Ï˘ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÂÈË·È‰ , È ÂÈ ÛÂÒ2008 ,Â˙Â‡ Ì„È˜ ‡Ï Û‚‡‰. 
 כי ועדה שמינה מנהל בתי המשפט כדי להציע דרכי  לשיפור הליכי המשפט וייעול  המליצה יצוי 
 לשנות את אופ  מסירת כתבי האישו  לנאשמי  ולעדי התביעה בגלל שכיחות תופעת 200876ביוני 

הוועדה המליצה ליזו  . התייצבות נאשמי  ועדי  לדיוני  בבתי המשפט ולנוכח תוצאותיה אי
שבמסגרתו תועבר האחריות הכוללת , ת הנהלת בתי המשפט וגופי התביעהמהל! בהשתתפו

לדעת משרד מבקר . למסירת כתבי האישו  ולהזמנת עדי התביעה מבתי המשפט לגופי התביעה
 .שינוי דומה ראוי לשקול ג  בנוגע למסירת פסקי די  שניתנו בהיעדר הנאש , המדינה

‰ Ù È Î ‡ ·  Ì È Ù Ò Â   Ì È Ï ˘ Î:   1  .הל כי נהג שיש לכאורה ראיות שעבר בעבר נקבע בנו
 2006בעדכו  הנוהל בשנת .  יירש  לו דוח תנועה מסוג הזמנה לדי 77עברת נהיגה בזמ  פסילה

אלא יש להביאו לחקירה לפני בוח  , ונקבע שאי  לרשו  לנהג כזה דוח הזמנה לדי , שונתה ההוראה
תיק יש להעבירו ליחידת התביעות ובסיו  הטיפול ב, לפתוח לו תיק תעבורה פלילי,  "ביחידת את

ההוראה השתנתה משו  שהמידע המתקבל ממסו$ המשטרה אי  די בו . לש  הגשת כתב אישו 
ואול  מנתוני המשטרה הועלה שחר$ השינוי בהוראות . להוכיח שנעברה עברת נהיגה בזמ  פסילה

 . בזמ  פסילה דוחות מסוג הזמנה לדי  בשל נהיגה3,205 נמסרו לנהגי  2007בשנת , הנוהל
דוח הזמנה לדי  כולל למעשה ג  , 78פ ולפי התקנות שהותקנו מכוחו"יצוי  כי לפי הוראות החסד

, מכא  נובע שבמקרי  שבה  הייתה חריגה מהנוהל ונמסר לנהג דוח הזמנה לדי . הגשת כתב אישו 
  .  כדי לברר א  אכ  נעברה העברה"בטר  נחקר ביחידת את, למעשה נמסר לו כתב אישו 

א! הועלה שעד , אישורי מסירה יכולי  לשמש מסמ! נוס$ המבסס את הראיות ליידוע הפסילה .2
במשרד התחבורה מרוכזי  אישורי המסירה . מועד סיו  הביקורת לא נעשה בה  שימוש למטרה זו

. 79של ההודעות שנשלחו לנהגי  שרישיונותיה  נפסלו בידי רשות הרישוי מכוח שיטת הניקוד
י המשפט מרוכזי  אישורי המסירה של ההודעות שנשלחו לנהגי  שרישיונותיה  נפסלו בהנהלת בת

אמנ  מנתוני שני הגופי  התברר שההצלחה במסירת ההודעות היא . בידי בתי המשפט בהיעדר 
האישור יכול לשמש , ואול  בכל המקרי  שבה  צלחה המסירה,  בלבד60% 50%בשיעור של 

 .ליידוע הפסילהמסמ! נוס$ המבסס את הראיות 
א! הוא לא בנה מערכת , אמנ  המשרד סורק את אישורי המסירה, באשר למשרד התחבורה

. אפשר להעביר את המסמ! במחשב ולכ  אי, ממוחשבת שתאפשר את חיפוש  ואת אחזור 
ואת , ובה  מידע א  זו צלחה, המשרד דואג להזי  למחשב פרטי  שוני  הנוגעי  לאישורי המסירה

מנהלת מרכז המידע מסרה . עצמ  הוא מרכז בארגזי  ביחידת מרכז מידע ארצי שלוהאישורי  
,  שלעתי  המשטרה מבקשת את אישור המסירה לנהג מסוי 2008לנציגי מבקר המדינה באפריל 

 .והיחידה נענית לבקשה
א! עד מועד סיו  , התברר שה  נוהגי  לסרוק את אישורי המסירה, באשר להנהלת בתי המשפט

 מסר נציג הלשכה המשפטית של הנהלת 2008ביוני . רת לא נמסרו אישורי המסירה למשטרההביקו

__________________ 
 בראשות השופטת רות „ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÏÂÚÈÈ ÈÎ¯„ ˙ ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ, הנהלת בתי המשפט 76

 . 27' עמ, )2008יוני (רונ  
 .הרישוי או בידי בית המשפט והיא ביודעי או נקבעה בידי רשות , הפסילה נקבעה בידי קצי  משטרה 77
 .1974&ד"תשל, ג בתקנות סדר הדי  הפלילי44פ ותקנה " לחסד239סעי   78
 .ללא אישור מסירה, בעניי  פסילות מטעמי כושר משרד התחבורה שולח הודעות בדואר רשו  רגיל 79



 127 ונות הדרכי ההתמודדות ע  תא

בתי המשפט לנציגי משרד מבקר המדינה שבמסגרת ההתארגנות להקמת מאגר המידע על פי סעי$ 
 .סוכ  שהנהלת בתי המשפט תיער! להעברת האישורי  באופ  שוט$ למשטרה, א לפקודה61

טרה הוראה לשוטרי  להיעזר באישורי מסירה כדי לבסס את הראיות עוד התברר שאי  בנוהל המש
 .להוכחת הידיעה על הפסילה

 ˙ÏÂÎÈ· ÌÈÚ‚ÂÙ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· ÌÈÈÂˆÓ‰ ‰¯ÈÒÓ‰ È¯Â˘È‡ Ï˘ ¯ÂÊÁ‡·Â ¯Â˙È‡· ÌÈÏ˘Î‰
‰ÏÈÚÈ ‰ÙÈÎ‡ Úˆ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ . ‰¯ÈÒÓ‰ È¯Â˘È‡ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‚Â‡„Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ

·˘ÁÓ· , · ¯È„Ò‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚÂ ÌÚÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÌÚ Ì‡˙ÏÂ Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ Ï‰Â
‰ÈÏ‡ Ì˙¯·Ú‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰. 

משרד התחבורה מסר בתשובתו שיפתח מערכת ממוחשבת שתאפשר אחזור של אישורי , כאמור
המשטרה מסרה בתשובתה למשרד . 2009המסירה ושהיערכות זו צפויה להסתיי  עד סו$ שנת 

  ומשרד התחבורה יפעל למצוא פתרו  הול  לשימוש "ת$ של אתמבקר המדינה שהצוות המשו
 .באישורי המסירה בהלי! האכיפה

על , א  נתפס רישיו  נהג משו  שבמחשב המשטרה צוי  שהנהג פסול נהיגה, על פי הנוהל .3
  להזי  למחשב המשטרה כי נמסרה לו הודעה כדי  ולשלוח את הרישיו  לרשות "יחידות את

ואול  אי  בנוהל תשובה לשאלה א  על יחידות . ח המפרט מתי נתפס הרישיו שפסלה בצירו$ דו
שכ  מאותו מועד מתחיל מניי  ימי ,   לציי  במחשב המשטרה את העובדה שהרישיו  הופקד"את

  הועלה שבהיעדר הנחיה ברורה הטיפול בנושא אינו "בבדיקה בשלוש יחידות של את. הפסילה
משו  שהרשות , לטענתו; י  את המידע שהרישיו  הופקד בידו  במרחב השפלה לא הז"את. עקבי

  במרחב החו$ הזי  "את. היא הנדרשת לעשות זאת, שעל פי הנוהל הרישיו  נשלח אליה, הפוסלת
א! לא הזי  אותו א  , את המידע הזה למחשב המשטרה א  הפוסלי  היו המשטרה או בתי המשפט

חוז תל אביב הזי  את המידע למחשב המשטרה דר!   במ"ואילו את. הפוסלת הייתה רשות הרישוי
 לא שולחות את הרישיונות שנתפסו לכתובת 80 "עוד עלה בבדיקה ששלוש יחידות את. קבע

 .אלא לכתובות אחרות, בתיאו  ע  משרד התחבורה, 81שנקבעה בנוהל
 ˙Â ÓÈ‰Ó ÏÚ ÚÈÙ˘Ó ‰¯Ë˘Ó‰ ·˘ÁÓÏ ÔÂÈ˘È¯‰ ˙„˜Ù‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙ Ê‰· ˙ÂÈ·˜Ú‰ ¯„ÚÈ‰

È Â˙ ‰ ˙¯·Ú ¯·Ú ‚‰ ‰ ÈÎ ‰¯Â‡ÎÏ ˙ÂÈ‡¯ ˘È Ì‡ ÚÂ·˜Ï Â‡Â·· ‰ËÏÁ‰‰ Ï·˜ÓÏ ˘È˘ Ì
 ‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ‰‚È‰ )ÔÈÚ„ÂÈ· ‡Ï˘ Â‡ ÔÈÚ„ÂÈ· ‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ‚‰  Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ÏÚ ˙ÎÓÒ ‰ .(

 ˙„˜Ù‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙ Ê‰Ï ¯˘‡· ‰¯Â¯· ‰‡¯Â‰ Ï‰Â · ÏÂÏÎ˙ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎÏ
ÔÂÈ˘È¯‰. 

 המדינה שתדאג להפי/ חוזר רענו  באשר להזנת המידע המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר
ודר! הביצוע תיבדק בפעולות , על הפקדת הרישיו  ובאשר לכתובת שאליה יש לשלוח את הרישיו 

 . "בקרה שוטפות של את
Ì È „ ˜ Â Ó Ó  Ì È Ú ˆ · Ó  ˙ Â Ú ˆ Ó ‡ ·  ‰ Ù È Î כדי להגביר את ההרתעה ואת ההסתברות  :‡

 .ש  כ! מבצעי אכיפה ממוקדי חשוב לקיי  ל, שייתפסו הנוהגי  בזמ  פסילה
בשני  :   שלושה מבצעי  ממוקדי  נגד נוהגי  בזמ  פסילה" עשה את2008 עד אמצע 2005משנת 
 לא התקיי  מבצע 2007בשנת ,  נעשה בכל שנה מבצע ממוקד במש! חמישה ימי 2006  ו2005

התחבורה משרד , כאמור.  השתתפה המשטרה במבצע שיז  שר התחבורה2008ובינואר , בנושא

__________________ 
 .במרחב השפלה ובמרחב החו , במחוז תל אביב 80
 .הרישוי בחולו  במשרד 6ד "מרכז המידע ת 81
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 תחל המשטרה במבצע אכיפה נגד 2008התריע במסע פרסו  בתקשורת כי מתחילת פברואר 

  "באת) מ" אג להל  ( הוציא קצי  אג$ מבצעי  2008ואמנ  בסו$ ינואר . הנוהגי  בזמ  פסילה
 .2008  בנושא נהיגה בזמ  פסילה במהל! פברואר "הוראות מפורטות למבצע ממוקד של את

 הועלה שהנתוני  באשר למבצע שהתקיי  2008נמסרו למשרד מבקר המדינה ביוני מ ש"מנתוני אג
מנתוני שאר היחידות עלה .   במחוז הצפו " היו חלקיי  ולא כללו נתוני  של את2008בפברואר 

 נהגי  שעשו 365  נהגי  שנהגו בזמ  פסילה ו829ונתפסו ,  נהגי 142,098שבאותו חודש ה  בדקו 
 .זאת שלא ביודעי 

 ËÚÓ ‡Ï˘ „ÓÏÓ ÔÈÚ„ÂÈ· ‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ÌÈ‚‰Â  Úˆ·Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· ÂÒÙ˙ ˘ ÌÈ‚‰ ‰ ¯ÙÒÓ
ÂÏÏ˘  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈÚ„ÂÈ Ì‰˘ Û‡ ‚Â‰ Ï ÌÈÎÈ˘ÓÓ ÌÈ‚‰  . ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰Â ¯Á‡Ó

‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ÌÈ‚‰Â ˘ ÈÓ Ï˘ Ì˙ÒÈÙ˙Ï ˙Ó¯Â˙ ˙„˜ÂÓÓ‰ , ˙Â¯È„˙ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯
 ˙‡Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î ÌÈÚˆ·Ó‰ ‚Â‰ ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï Ì‡È·‰ÏÂ Ì„‚ Î ‰Ú˙¯‰‰ Ë˜Ù‡

‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ·. 
Ó È  ˙ Â Ú ˆ Ó ‡ ·  ‰ Ù È Î ‡ ·  ˙ Ï Ú Â ˙ ‰"˙ ‡  ¯"Ô: 2004  הוק  בסו$ שנת "ר באת"הימ 

בניית תשתית מודיעי  וייזו  : מתפקידיו. כדי לרכז ולשפר את הלחימה בפשיעה בתחו  התעבורה
ר ה  "יחידות ימ. ע תאונות דרכי   למנו"וביצוע של מבצעי  ושל חקירות כדי לסייע לכל גופי את

ר " היו לימ2008במאי ,  "על פי נתוני את. 82מחלק מודיעי  וחקירות ומחלק בילוש, פיקוד היחידה
ר שבעה "כמו כ  עמדו לרשות הימ.  שוטרי 50ואילו במצבת כוח האד  שובצו ,  תקני 58

 .מתנדבי  אשר היו מורשי  לטפל בנוהגי  בזמ  פסילה
ר אג$ "ימ"לפי נוהל . ר מיוחד לאכיפה יזומה נגד נוהגי  בזמ  פסילה"לות הימחלק נכבד מפעי

ר לאתר ולהביא נהגי  שנתפסו נוהגי  בזמ  "של הימ" יחידת פסולי "תפקידה של , 83"התנועה
תועד$ הפעילות , על פי הנוהל: באשר לפעילות המודיעי .  "פסילה לבוחני התנועה ביחידות את

המידע ייאס$ . פני יציאה לתצפיות ולמעצר יעודכ  המודיעי  ויושל  תיק היעדול, נגד יעדי מודיעי 
, בי  השאר, ממקורות חיי  הוא ייאס$. ממקורות חיי  וממקורות דוממי : בשתי דרכי  מרכזיות

. תביעות תעבורה ובוחני התנועה, מקומות עבודה, תלונות של אזרחי , רכזי מודיעי : מאלה
אלה מופקי  . מדוחות מחשב על נהגי  שרישיונותיה  נפסלו, שארבי  ה: ממקורות דוממי 

למשל דוח נתוני  על נהגי  , ר על פי חתכי  שוני "מיחידת המחשב של המשטרה לפי בקשות הימ
שתי עובדות הערכה של , ר"לפי המידע הראשוני המתקבל בימ. שהיו מעורבי  בתאונות קטלניות

 אוספות מידע בנוגע לכל חשוד   מול מחלק בילוש אחר  שכל אחת מה  עובדת יחידת המודיעי  
ואלה מועברי  , המידע והמסמכי  שנאספו לביסוס הראיות מרוכזי  בתיקי . ובודקות אותו

ר "בנוהל ימ. למחלקי הבילוש לש  מעקב ולש  אכיפה על מי שאכ  ייתפסו נוהגי  בזמ  פסילה
ר לחקור את הנהג ולרשו  לו דוח "הימשעל שוטרי , אג$ התנועה נקבע בנוגע לתחו  החקירה

לאחר מכ  עליה  להעביר את המש! הטיפול בו לבוחני  ביחידות . פעולה ודוח עיכוב ומעצר
לעקוב אחר הטיפול בלשכות תביעות התעבורה ולקיי  את  קשר כדי להכי  כתבי אישו  ,  "את

 .וכדי להביא את הנהגי  לשיפוט מהיר
 נהגי  שנוהגי  1,300ר לעמוד ביעד של תפיסת " הוטל על הימ2007בשנת ,  "על פי מסמכי את

  2007ר טיפל בשנת "הימ.  בעקבות עבודת מודיעי  מוקדמת וממוקדת  מה  30%, בזמ  פסילה
האחרו  העביר  על פי . א" מתנ  150  מה  הוא תפס ו1,255;  נהגי  שנהגו בזמ  פסילה1,405 ב

ר לא היה אפשר לדעת כמה נתפסו בעקבות "וני היממנת. ר"הוראות הנוהל להמש! טיפול בימ
 .עבודת מודיעי  מוקדמת

__________________ 
 .מחלק בילוש כולל את מחלק בילוש מרכז ודרו  ואת מחלק בילוש צפו  82
 .30.3.05הנוהל מתארי0  83
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,   כי באשר למספר הנתפסי  בביצוע עברות חמורות" קבע ראש את2008במדיניות האכיפה לשנת 
ר "לפיכ! יעד הימ. 2007 מ  היעד לשנת 10% ייקבע יעד הגבוה ב, שכוללות ג  נהיגה בזמ  פסילה

ולכ  בשליש הראשו  של השנה היה , לפחות,  נוהגי  בזמ  פסילה1,430  הוא תפיסה של2008לשנת 
 578 ר ב"טיפל הימ) כולל(אפריל  בחודשי  ינואר. לפחות,  נוהגי  בזמ  פסילה480 עליו לתפוס כ

מה  נתפסו בעקבות עבודת ) 165 (31%. ר" הימ  536 א ו" מה  תפס מתנ42, נוהגי  בזמ  פסילה
 .מודיעי  מקדימה

ר בתחו  זה ה  "נמצא שחוקרי הימ, ר"חקירת הנוהגי  בפסילה שנתפסו בידי שוטרי הימבאשר ל
בעבודה ע  .   השונות"ומספר פעולות החקירה שה  עושי  תלוי ביחידות את, בלשי היחידה

ר חוקרי  חקירה בשלמותה ומעבירי  את חומר " שוטרי הימ   של מחוז הדרו  "יחידות את
ר חוקרי  ומעבירי  את " שוטרי הימ   במחוז הצפו  "  יחידות אתעבודה ע. החקירה לתובעי 

  במחוז "בעבודה ע  יחידת את. וא  יש צור! ה  משלימי  את החקירה, החומר לבוחני התנועה
ר חוקרי  את הנהגי  שתפסו ומעבירי  אות  להמש! טיפול לבוחני " שוטרי הימ ירושלי  
ר " שוטרי הימ המרכז ושלוחת חדרה במחוז הצפו  מחוז , בעבודה ע  מחוז תל אביב. התנועה

 .  בלי לחקר "מעבירי  את הנהגי  מיד ע  תפיסת  לטיפול יחידות את
ÓÈ‰ ÔÈ‡˘ ‰ÏÚÂ‰" ÌÈ‚‰ · ‰ÚÈ·˙‰Â ‰¯È˜Á‰ ˙Â„ÈÁÈ· ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ·˜ÂÚ ¯

ÒÙ˙˘ :Â˘‚Â‰˘ ÌÂ˘È‡‰ È·˙Î ¯ÙÒÓ ¯·„· ÌÈ Â˙  Â˙Â˘¯· ÔÈ‡ , „Ú ¯ˆÚÓÏ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ
ÔÈ„ È˜ÒÙ· ÂÓÈÈ˙Ò‰˘ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓÂ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÌÂ˙ .ÓÈ‰ ÔÈ‡ ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ ·" Ì‡ Ú„ÂÈ ¯

˘È·Î‰Ó ÂÏ‡ Ï˘ Ì˙„¯Â‰· ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ÔÎ‡ ÌÈ„ÚÂÓ ÌÈ‚‰  „‚  ˙„˜ÂÓÓ‰ Â˙ÂÏÈÚÙ , ÔÈ‡ ÔÎÏÂ
Ì„‚  Â˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÏÈÚÈ ÏÚ Ú„ÈÓ ÂÏ , È ÈÈ¯·Ú· ˜·‡Ó· Â˙ÓÂ¯˙ ˙‡ „ÂÓ‡Ï ˙ÏÂÎÈ ÂÏ ÔÈ‡Â

ÂÏ‡ ÌÈ ÎÂÒÓ ‰ÚÂ ˙. 
¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „ , ÂÈ„ÚÈÓ Ì‰ Â¯ÂÙÈ˘Â ‰‚È‰  ÈÏÂÒÙ· ÏÂÙÈË· ˙Â„˜Ó˙‰‰˘ ¯Á‡Ó

ÓÈ‰ Ï˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰"¯ ,˙‡˘ ÈÂ‡¯"ÓÈ‰ Ï˘ ÔÂ‚¯‡‰ ‰ ·Ó ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ÏÂ˜˘È Ô" Ï˘ ‰ÊÏ ¯
ÓÈ" ˙Â¯È˜Á ˙„ÈÁÈ ÌÈ˜ÈÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯- ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˙„ÈÁÈÓ ˜ÏÁÎ Â‡ ˙È‡ÓˆÚ - Ì‚ ˜ÂÒÚ˙˘ 

‰ÏÈÒÙ ˙Ú· ‰‚È‰ · ÌÈ„Â˘Á ˙¯È˜Á· .ÍÎÈÙÏ , Úˆ·È˘ ÈÂ‡¯- ÂÓˆÚ ‡Â‰ - ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ˙‡ 
 Ô‰È˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ¯È·ÚÈ˘Â ‰ÏÈÒÙ ˙Ú· ‰‚È‰ Ï „˘Á· ÒÙÂ˙ ‡Â‰˘ ÌÈ‚‰ ‰ Ï˘ ‰¯È˜Á‰

‰ÚÈ·˙‰ ˙Â„ÈÁÈÏ ˙Â¯È˘È .ÓÈ‰ ‰È‰È Ì‡"‰¯È˜Á‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÎ ÏÚ ‰ ÂÓÓ ¯ , ¯·„‰ ÚÈÈÒÈ
˜È˙· ˙ÂÈ‡¯‰ ¯ÓÂÁ ÛÂÒÈ‡ ÏÂÚÈÈÏ ,ÈÒÙ ˙Ú· ‰‚È‰ · ÌÈÓ˘‡  Ï˘ ÔÈ„Ï Ì˙„ÓÚ‰ ˙˘Á‰Ï ‰Ï

ÌÈ Â˘‰ ÂÈ·Ï˘· ˙ÂÈÚ· ¯Â˙È‡ÏÂ ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ÚÈÈÒÈ Û‡Â. 
אי  בידה מערכת ממוחשבת המאפשרת " כיו "המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ש

מערכת "מוקמת " בימי  אלה"כ  הוסיפה ש. איסו$ נתוני  ולכ  הנתוני  נאספי  באופ  ידני וחלקי
ובאמצעותה יהיה נית  לאסו$ נתוני  ,   שפלה"באת) פיילוט(המופעלת בניסוי חלו/ " א תנועה"פל

מערכות אלו . המשטרה הודיעה שהחלה לפעול למחשוב מער! תביעות התנועה. באופ  ממוחשב
ר נמצא "כמו כ  מסרה שהימ. ר"יהיו מקושרות ויאפשרו בעתיד לבצע מעקב שיטתי אחר טיפול הימ

לא נית  " הקיי "ועל בסיס כוח האד  ,  בו תקני בשלבי ארגו  מחדש ובשל מחסור בתקציב יקוצצו
 .כמוצע לעיל, לתת מענה חקירתי

ÓÈ‰ Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ¯ÂÙÈ˘ Í¯ÂˆÏÂ ÌÈ Â˙ ‰ ÛÂÒÈ‡ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ¯Â‡Ï" ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ˙Ó˜‰ „Ú ¯
‡ÏÓÂ È˙ËÈ˘ È „È ÌÈ Â˙  ÛÂÒÈ‡ ÚˆÂ·È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ . ÌÈ‚‰Â ‰ ˙¯È˜ÁÏ ¯˘‡·

‰ÏÈÒÙ· ,ÓÈ‰˘ ÈÂ‡¯" ˙È ˘· ÔÁ·È ¯È Â‚¯‡ ÈÂ È˘ ˙¯‚ÒÓ· ‰ ÚÓ ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ˙˙Ï ˙Â¯˘Ù‡. 
‰ ¯ ˜ · Â  · ˜ Ú Ó:  כדי לאבח  את הקשיי  ואת הכשלי  בשלבי הלי! האכיפה ולש  הפקת

 .לקחי  יש לאסו$ נתוני  ולקבוע הלי! מוסדר של מעקב ובקרה
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 ˙ ˘Ï ‰ÙÈÎ‡Â ÌÈÎ¯„ ˙Â Â‡˙ ‡˘Â · ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈËÒÈËËÒ‰ ÌÈ Â˙ ˘·2006 ˙ ˘ÏÂ 

2007˙  ÔÈ‡  ‰ÓÎ ÔÂ‚Î ‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ‰‚È‰  ‡˘Â · ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ Û˜È‰ ÏÚ ÌÈ Â
‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ÌÈ‚‰Â  ÂÒÙ˙  ÌÈ‚‰  ,ÔÈÚ„ÂÈ· ‡Ï˘Â ÔÈÚ„ÂÈ· ; ÌÈ˜È˙ ÂÁ˙Ù  ÌÈ‚‰  ‰ÓÎÏ

ÌÈÈÏÈÏÙ ;ÏÚÂÙ· Â˘‚Â‰ ÌÂ˘È‡ È·˙Î ‰ÓÎ .˙‡· Û‡ Â‡ˆÓ  ‡Ï ‰Ê ‡˘Â · ÌÈÏÏÂÎ ÌÈ Â˙ "Ô. 
 ל הנחיית כל יחידות המשטרה מבחינה מקצועיתשבי  היתר מופקד ה  ע,  "מדור תעבורה במת

, לא ביצע בקרה שיטתית על יישו  כל הוראות הנוהל ביחידות, תעבורתית וה  על המעקב והבקרה
לא אבח  את השוני , ולכ  לא אבח  את הכשלי  ואת הקשיי  באכיפה בתחו  הנהיגה בזמ  פסילה

 .בי  ביצועי היחידות השונות ולא הפיק לקחי  בנושא
¯ËÂ˘ È˘‚ÙÓÏ ¯˘‡·-Á¯Ê‡ :Â˙ ˙˜ÏÁÓ Ï˘ ‰È Â˙  ÈÙ ÏÚ"¯‡Â È· Ù- È ÂÈ2008 , ÈˆÁ Í˘Ó·

 ÂÓÈÈ˜˙‰ ‰ ˘1,205,471ÌÈ˘‚ÙÓ 84 .Â˙ ˙˜ÏÁÓ˘ ‡ˆÓ  ÌÏÂ‡Â" ·˜ÚÓ ˙Ï‰ Ó ‰ È‡ Ù
ÛÂÒÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˜È„·‰ ¯ÙÒÓÏ ¯˘‡· ÌÈ Â˙  ˙ÊÎ¯Ó ‰ È‡Â , ˙Â˘Ú  Ô‰˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡Â

˘¯„ Î .ÔÎ‡Â ,Ó ‰¯ÒÓ˘ ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈ Â˙ ÓÂ˙ ˙˜ÏÁ" È ÂÈ ˘„ÂÁÏ ¯˘‡· Ù2008„·Ï·  , ‰ÏÂÚ
ÌÈ˘‚ÙÓ‰ ¯ÙÒÓÏ ˙ÈÒÁÈ ÔË˜ ÛÂÒÓ· ˙Â˜È„·‰ ¯ÙÒÓ˘ , ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÔÈ‡Â

¯ËÂ˘ ˘‚ÙÓ ÏÎ· ÛÂÒÓ· ÌÈ Â˙  ˜Â„·Ï ‰‡¯Â‰‰-Á¯Ê‡. 
ÛÂÒÓ ˙˜È„·· ¯È˘È ÔÙÂ‡· ÈÂÏ˙ ‰ÏÈÒÙ ˙Ú· ÌÈ‚‰Â ‰ ÌÈ‚‰  ¯˙‡Ï ÈÂÎÈÒ‰ , ÔÂÁ·Ï ‰„ÚÂ ˘

˘ÁÓ· ‚‰ ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙‡‰¯Ë˘Ó‰ · ;˙‡ ‰ËÓÓ Ú ÂÓ ‡˘Â · ÌÈ Â˙  ¯„ÚÈ‰" ˙‡ Ô
‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ,ÛÂÒÓ‰ ˙Â˜È„· ˙ÂÚˆÂ·Ó ÔÎ‡ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ÔÂÁ·Ï ,

‰ÙÈÎ‡‰ Û˜È‰ ÏÚ ˙ÂÚÈÙ˘Ó‰ ,ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ‰¯˜· ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÈ˜Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ

˙Â„ÈÁÈ‰ È„È· Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ ÌÈÏ˘Î‰ ˙‡Â ÌÈÈ˘˜‰ ˙‡ ÔÁ·‡ÏÂ „„Â·Ï È„Î ˙Â Â˘‰ 
‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡· , ¯˘‡ È˙ËÈ˘ ÍÈÏ‰ ÚÂ·˜ÏÂ Ï‰Â ‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‰ÈÏÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙Â·˜Ú·Â

‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ÌÈ‚‰Â ‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ·ˆÓ‰ ÏÎÏ ‰ ÚÓ Ô˙ÈÈ. 
È ‡- Ì È È Ï È Ï Ù  Ì È ˜ È ˙ ·  Ï Â Ù È Ë ‰  Í È Ï ‰ ˙  Ï Ú  ‰ ¯ ˜ · Â  · ˜ Ú Ó  Ú Â ˆ È ·

Ó Ê ·  ‰ ‚ È ‰   Ï ˘ ·  Â Á ˙ Ù  ˘‰ Ï È Ò Ù  Ô:  הועלה שהמידע הנאס$ על הטיפול בתיקי 
אלא נרש  באופ  ידני בידי כל יחידת , פליליי  שנפתחו בשל נהיגה בזמ  פסילה אינו מוז  למחשב

פ נתוני  כדי לקבל מידע על " ריכזה מחלקת תו2008ביוני , לבקשת משרד מבקר המדינה.  "את
 תיקי  פליליי  בשל 5,589  "פתחו ביחידות את נ2007 מהנתוני  עלה שב. מספר התיקי  שנפתחו

 .נהיגה בזמ  פסילה
  לא נמצאו נתוני  ולא קוי  מעקב שיטתי על שלבי הטיפול בתיקי  "הועלה שבאת, זאת ועוד

אי  לדעת כמה מהתיקי  שנפתחו הבשילו , בי  השאר. הפליליי  שנפתחו בשל נהיגה בזמ  פסילה
כמה מהתיקי  עומדי  ;  נסגרו ומה  העילות לסגירת כמה מהתיקי ; לכדי הגשת כתב אישו 

 .פתוחי  תקופה ארוכה ללא הגשת כתב אישו  והסיבות לכ!
בנוהל נקבע כי א  יש לנהג הרשעות קודמות בשל נהיגה בזמ  פסילה או שרישיונו נפסל בשל 

בית על החוקר לשקול את האפשרות לעצרו ולהביאו לשיפוט מהיר לפני , תאונת דרכי  קטלנית
  ג  לא "הועלה שבאת. וזאת בתיאו  ע  יחידת התביעות, משפט ולבקש מעצר עד תו  ההליכי 

היו נתוני  על מספר הנהגי  שהובאו לשיפוט מהיר ועל מספר הנהגי  שהוגשו נגד  כתבי אישו  
לא נית  לדעת באיזו מידה , כאמור, בהיעדר נתוני . והתביעה ביקשה את מעצר  עד תו  ההליכי 

__________________ 
אלא רק את המפגשי  שבה  לא נמסר לנהג דוח , אי  הנתו  משק  את כלל המפגשי  שהתקיימו 84

 .תעבורה
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כמה נהגי  אכ  הובאו לשיפוט מהיר ובכמה מקרי  ביקשה התביעה מעצר : ימו הוראות הנוהלקו
 .עד תו  ההליכי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ ˙ÂˆÓÏ ˘È ‰ÙÈÎ‡‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î
‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ‰‚È‰  Ï˘· ÂÁ˙Ù ˘ ÌÈÈÏÈÏÙ‰ ÌÈ˜È˙· .˙‡ ÏÚ ÍÎ Ì˘Ï" ¯„ÒÂÓ ÍÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï Ô

ÏÂ ·˜ÚÓÏ˙‡ ˙Â„ÈÁÈ· ÂÏ‡ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ‰¯˜·"˙Â Â˘‰ Ô , ÌÈ Â˙  ÛÂÒÈ‡Ï ‚Â‡„Ï
ÍÎ ÏÚ È˙ËÈ˘ ,ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ Á˙ Ï. 

המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה שכאמור ה  פועלי  להקי  מערכות ממוחשבות 
. רו מעקב ובקרהאשר יאפשרו בעתיד להפיק נתוני  מדויקי  אשר ישולבו בדוחות השנתיי  ויאפש

אזרח נאמר כי היא בשלב של הטמעה ובחינה והחלה במחקר שיבח  את  בעניי  המפגש שוטר
כמו כ  מסרה המשטרה שקיימה בקרה על חלקי  מהנוהל במסגרת . האפקטיביות של המפגש

 .הבקרה הכוללת שמבצע מדור תעבורה
¯ÂÓ‡Î , ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÂÓ˜ÂÈ˘ „Ú ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ·Â˘ÁÂ ÈÂˆ¯

 ÏÂÙÈËÏ ˙Â·¯Ï ‰ÙÈÎ‡‰ ÍÈÏ‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ È „È ÔÙÂ‡· ÌÈ‡ÏÓÂ ÌÈÈ˙ËÈ˘ ÌÈ Â˙  ÂÙÒ‡ÈÈ˘
‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ‰‚È‰  Ï˘· ÂÁ˙Ù ˘ ÌÈÈÏÈÏÙ‰ ÌÈ˜È˙· .ÔÎ ÂÓÎ ,˙‡˘ ÈÂ‡¯" ‰¯˜· ÌÈÈ˜È Ô

 ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙ ÈÁ· ˙‡ ¯˘Ù‡˙ ¯˘‡ Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÎ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ È˙ËÈ˘ ·˜ÚÓÂ
Û˜È‰ ˙¯·‚‰Ï ÂÓ¯‚È˘ Â¯ÂÙÈ˘Â‰ÙÈÎ‡‰ .   

 סיכו 
ÌÈ„ÚÂÓ ‰ÚÂ ˙ È ÈÈ¯·Ú ,˙Â·¯ ‰¯Â·Ú˙ ˙Â¯·Ú ÌÈ¯·ÂÚÂ ‰ÚÂ ˙‰ È˜ÂÁÏ ÌÈ˙ÈÈˆÓ Ì È‡˘ ,

 ¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÌÈ ÎÒÓ-„Á‡Î Ï‚¯ ÈÎÏÂ‰Â ÌÈ‚‰   . ‡È‰ ˙Â¯ÂÓÁ‰ ˙Â¯·Ú‰Ó ˙Á‡" ‰‚È‰ 
‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ·" ,È‡ Ï˘· ÏÒÙ  ‚‰Â ‰ ÔÂÈ˘È¯˘ Û‡ ‰‚È‰  Í˘Ó‰ Â ÈÈ‰„-‰¯Â·Ú˙‰ È˜ÂÁÏ ˙ÂÈˆ. 

 „¯˘ÓÌÈ‚‰  ÈÂ˘È¯ ÏÚÂ ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·Ï È‡¯Á‡ ‰¯Â·Á˙‰ ; ˘‡¯· „ÂÓÚÏ Â„È˜Ù˙
ÌÈ„ÚÂÓ ÌÈ‚‰ · ˜·‡Ó‰ ˙Â·¯Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ÌÈ˜·‡ ‰ . ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ ‰¯Ë˘Ó‰

‰¯Â·Ú˙‰ È È„ . 
 È ÈÈ¯·Ú· ÏÂÙÈË· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ·¯ ÌÈÏ˘Î Â‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··

 ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘·Â ÌÈ„ÚÂÓ ‰ÚÂ ˙Ì‰È È· .‰„ÚÂ ˘ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ÈÎ ¯¯·˙‰ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,
 „‚  ‡˜ÂÂ„ „·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ‰ÏÚÙÂ‰ Û‡Â ‰ÏÈÚÈ ‡Ï ‰‡ˆÓ  ‚Â‰ Ï ÌÈ„ÚÂÓ ÌÈ‚‰ Ó ÚÂ ÓÏ

˙Â„Â˜ ‰ ·¯Ó ˙‡ Â¯·ˆ˘ ÌÈ‚‰  , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ È ÙÏ ÌÈÈ˙ ˘ ¯·Î ‰¯Â·Á˙‰ ¯˘ ˙‡¯Â‰ ˙Â¯ÓÏÂ
 ‰˘„Á ‰ËÈ˘ ÚÂ·˜Ï ˘È˘ ˙¯Â˜È·‰-˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ „¯˘Ó‰ ‚‡„ ‡Ï . ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ 

 ˙ÂÚ˘¯‰Ï ¯˘‡· ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï‡ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡ÓÓ ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈ Â˙ Ï
ÌÈ‚‰  , ÌÈÈÂ˜ÈÏÂ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ˙ÏÂÎÈ· ÌÈÓ‚ÂÙ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ

 ÌÈ‚‰ Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï‡ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰Ó ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈ Â˙ Ï ÌÈÚ‚Â ‰
È„È· ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ËÙ˘Ó‰ È˙·  . ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ÌÈ˘˜Ó ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ

‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ÌÈ‚‰Â ‰ „‚  ˜ÂÁ‰ . „‚  ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÍÈÏ‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ ÔÎ
‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ÌÈ‚‰Â ‰ .˙ÂÏÈÚÈ· ÌÈÏˆÂ Ó Ì È‡ ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó ÍÎ ÌÂ˘Ó , ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙÂ

˙ÂÚ‚Ù  ÌÈ„ÚÂÓ ‰ÚÂ ˙ È ÈÈ¯·Ú „‚  ‰Ú˙¯‰‰Â. 
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·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ ‡˘Â · ÏÂÙÈË· ÌÈ

Ì‰· È˙Î¯ÚÓ ÏÂÙÈËÏ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ„ÚÂÓ ‰ÚÂ ˙ È ÈÈ¯·Ú Ï˘ Ì˙‚È‰  Í˘Ó‰ . ÏÚ
 È ÈÈ¯·Ú· „˜ÂÓÓ ÏÂÙÈË ÁÈË·˙˘ ÍÎ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó

ÌÈ„ÚÂÓ‰ ‰ÚÂ ˙‰ :ÊÏÂ Ì¯˙‡Ï ˙Â¯˘Ù‡Ï ‚Â‡„Ï ÂÈÏÚ ‰‚È‰  Í˘Ó‰ Ì‰Ó ÚÂ ÓÏÂ Ì˙Â‰
Í¯Âˆ‰ È„ ‰ÚÈ˙¯ÓÂ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í¯Â‡Ï . ÂÏ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ‚Â‡„Ï ÂÈÏÚ ÔÎ

˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï È„Î ‰˜Â˜Ê ‡È‰ . ı·Â˜ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰ÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
‡ÏÓ ÌÈ‚‰  ˙ÂÚ˘¯‰ ,„Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ Ï˘ ‰ È˜˙ ‰ÏÚÙ‰ ÁÈË·È ¯˘‡ ÔÈÓ‡Â È Î„Ú . ÏÚ

‚ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÏÚÈÈÏ Ì- È˙· ˙Ï‰ ‰ ÌÚÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÌÚ ¯È„Ò‰Ï 
 ˙¯·Ú ‰¯·Ú ˘ ÁÈÎÂ‰Ï È„Î ˙ÂÈ‡¯ ÒÂÒÈ·Ï ÌÈÎÓÒÓ Â¯·ÚÂÈ Ô‰·˘ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ËÙ˘Ó‰

ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ ¯˘Ù‡Ï ÍÎÂ ‰ÏÈÒÙ ÔÓÊ· ‰‚È‰  ; ˙ÂË¯ÂÙÓÂ ˙Â‡ÏÓ ˙ÂÈÁ ‰ Ï‰Â · ÚÂ·˜Ï
‰ÙÈÎ‡‰ ÍÈÏ‰˙Ï ¯˘‡· ; ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÌÚ ÏÂÚÙÏ ·˘ÁÓ· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ·ÂÈËÏ

ÌÈ‡ÏÓ ÂÈ‰È˘ ÍÎ ‰¯Ë˘Ó‰ ,ÌÈ ÓÈ‰ÓÂ ÌÈ Î„ÂÚÓ ; ÏÚ Ô‰ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ Ï˘ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï
 ÌÚ ÌÈ¯ËÂ˘ È˘‚ÙÓ ˙Ú· ‰¯Ë˘Ó‰ ·˘ÁÓ·˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙˜È„· ÏÚ Ô‰Â Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜

ÌÈ‚‰  . ˙‡Ê ÏÎ- Ï˘ ˙Â‚‰ ˙‰‰ ÒÂÙ„ ˙‡ ˙Â ˘ÏÂ ‰Ú˙¯‰‰ ˙‡Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î 
ÌÈ‚‰ ‰.  


