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 ההתמודדות ע  תאונות הדרכי 

 תקציר
. המלחמה בתאונות הדרכי  היא משימה לאומית בחברה המודרנית וג  בישראל

אלפי  נפגעי  , בתאונות הדרכי  במדינת ישראל נהרגי  מדי שנה מאות בני אד 
 . בשנהח"והנזק הכלכלי שה  גורמות למשק נאמד במיליארדי ש

במהל  השני  דנו ועדות מקצועיות בדרכי  לשפר את יכולת הגופי  האחראי  
שתי הוועדות האחרונות ה  ועדת לנגנטל . לנושא להתמודד ע  תאונות הדרכי 

ועדת ; 2003שהגישה את המלצותיה לנשיא המדינה בינואר , )לנגנטל' כ נ"בראשות ח(
. 2005 המלצותיה לשר התחבורה ביולי שהגישה את, )שייני ' ר י"בראשות ד(שייני  

לשנות ; המליצו הוועדות להציב את נושא הבטיחות בדרכי  כיעד לאומי, בי  השאר
להתאי  , ) הרשות הלאומית%להל  (את מעמד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי  

את מבֶניָה לתפקידה ולתת לה סמכות לקבוע סדר עדיפויות בכל הנוגע לתקציבי 
לרכז את נתוני התאונות ולהכי  תכנית הסברה ; די  השוני הבטיחות במשר

להגביר ; להגדיל את ההשקעות בתשתית הבטיחותית; מתאימה לקהלי היעד השוני 
 . לשפר את מער  החילו( וההצלה; את נוכחות המשטרה בכבישי 

לש  ריכוז פעולות הממשלה במאבק בתאונות הדרכי  ולתיאו  פעולותיה  של 
, והגופי  האחרי  המטפלי  בנושא הוק  במשרד התחבורהמשרדי הממשלה 

 הוקמה במקומו הרשות 1997באוקטובר . המינהל לבטיחות בדרכי , 1981באוגוסט 
 חוק %להל   (%1977ז"התשנ, הלאומית מכוח חוק המאבק הלאומי בתאונות הדרכי 

ק הגופי  העיקריי  הנוספי  העוסקי  במאב). המאבק בתאונות הדרכי  או החוק
התרבות , משטרת ישראל ומשרד החינו , בתאונות הדרכי  ה  משרד התחבורה

 ). משרד החינו %להל  (והספורט 
 בדק משרד מבקר המדינה היבטי  של ההתמודדות ע  תאונות 2005במהל  שנת 

,  ברשות הלאומית לבטיחות בדרכי %הבדיקה נעשתה במשרד התחבורה . הדרכי 
 %במשטרה ; במשרד החינו ; . הרכב וברשות הרישויבאג, ל התעבורהעבאג. המפקח 
  .  במכו  הרפואי לבטיחות בדרכי %ובמשרד הבריאות ; באג. התנועה

 המאבק בתאונות הדרכי  כיעד לאומי
. הגדרה של פרויקט כפרויקט לאומי אמורה לקד  אותו בסול  העדיפויות הלאומי

ק בתאונות הדרכי  ראש הממשלה ושר התחבורה הצהירו פעמי  מספר כי המאב
למרות זאת לא הגדיר משרד . בישראל הוא אחד היעדי  הלאומיי  המרכזיי 

את המאבק בתאונות הדרכי  , שהוא המשרד העיקרי האחראי לנושא, התחבורה
 . כפרויקט לאומי

" גישת היעדי  לקידו  משימות הממשלה" החלה הממשלה בהטמעת 2003באפריל 
  לקבוע לעצמו את יעדיו המרכזיי  לשנה מסוימת אשר לפיה כל משרד ממשלתי צרי

 לא %2004 ו2003התברר כי בשני  . ולדווח על מידת השגת  למשרד ראש הממשלה
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כללו משרד התחבורה ומשרד החינו  את המאבק בתאונות הדרכי  ברשימת יעדיה  

 . העיקריי 
 ואת %10%המשרד לביטחו  הפני  קבע את צמצו  מספר תאונות הדרכי  החמורות ב

פריסת מער  האכיפה האלקטרוני למדידת מהירות הנהיגה בכבישי האר( כיעדי  
 החלה המשטרה לקד  פרויקט של אכיפה 1999ואול  א. שכבר בשנת . 2003לשנת 

משרד , עד מועד סיו  הביקורת לא הסדירו המשרדי  העוסקי  בנושא, אלקטרונית
ולכ  לא , קט ומקורות המימו  שלואת היק. הפרוי, התחבורה והמשרד לביטחו  הפני 

  . הוחל בהפעלתו
 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי 

לצמצ  את מספר , הרשות הלאומית הוקמה במטרה להגביר את הבטיחות בדרכי 
תאונות הדרכי  ולתא  בי  משרדי הממשלה ובי  הגופי  השוני  העוסקי  במאבק 

הרשות הלאומית לא הצליחה ממצאי הביקורת מעידי  על כ  ש. בתאונות הדרכי 
לעמוד במטלות שהוטלו עליה בשל הפער בי  המטרות המוצהרות שלשמ  הוקמה לבי  

לרשות הלאומית אי  סמכות לקבוע לגופי  שהיא מתקצבת , למשל. הכלי  שניתנו לה
אי  לה סמכות לאכו. פיקוח על משרד , סדר עדיפויות בנושאי תקציב ותכניות עבודה

ואי  לה יכולת לפקח על , ל הנוגע להשקעות בתשתית בטיחותיתהתחבורה עצמו בכ
 .ביצוע התקציב שהיא מעבירה למשרדי ממשלה למאבק בתאונות הדרכי 

,  פורסמה ברשומות הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי %14.11.05ב
מטרת החוק המוצע להקי  את הרשות הלאומית . שיזמה הממשלה, %2005ו"התשס

רכי  כתאגיד סטטוטורי עצמאי ולקבוע את תפקידיה על פי המלצות לבטיחות בד
בשל חילוקי דעות בי  משרד התחבורה למשרד האוצר לא , אול . ועדת שייני 

 .הסתיימו הליכי החקיקה עד תו  הביקורת
הרשות הלאומית משתתפת בתקציב של משרדי הממשלה והגופי  השותפי  במאבק 

  שבי  חצי אחוז לעשרה אחוזי  מהתקציב של בתאונות הדרכי  בשיעורי  קטני
בקשותיה לקבל מה  את פרטי התקציב ואת תכניות העבודה . המשרדי  האלה

הדבר מקשה עליה להשפיע על אופ  קבלת ההחלטות .  לא נענו%2004 ו2003לשני  
" צינור"בנסיבות אלה הרשות הלאומית היא למעשה . במשרדי  ובגופי  אלה

 . ופי  העוסקי  במאבק בתאונות הדרכי להעברת תקציבי  לג
כפי שנקבע , שנתית% הרשות הלאומית אינה פועלת במסגרת תכנית רב%2002החל מ
, לא הייתה שלמה, שהגישה הרשות לכנסת, %2005תכנית העבודה השנתית ל. בחוק

מ "לחברה הלאומית לדרכי  בישראל בע, 1וחסרו בה התכניות למינהל היבשה
לרשויות המקומיות , )(" חברת הדרכי  הממשלתית או מע%הל  ל) ((" מע%לשעבר (

 התקני  של הרשות הלאומית לא היו מאוישי  בעת %36כשליש מ, כמו כ . ולהסברה
 .והיה בכ  כדי לפגוע בתפקודה ובהשגת יעדיה, הביקורת

בתכנית העבודה של . על הרשות הלאומית לרכז מידע בתחו  הבטיחות בדרכי 
 נכללו הקמת מרכז מידע לאומי לבטיחות ושדרוג מאגרי %2005 ו2004הרשות לשני  
הרשות לא : אול  עד מועד סיו  הביקורת טר  הושלמו משימות אלה, מידע קיימי 

__________________ 
 .רד התחבורה אחראי לתחבורה היבשתית בכל האר מינהל היבשה אשר במש 1



 5 ע  תאונות הדרכי התמודדות 

; את הנתוני  שבידיה , אשר אליה  פנתה, קיבלה מכלל הגופי  העוסקי  בנושא
הוקמה ביולי ש, הוועדה המייעצת להגדרת מסד הנתוני  על תאונות דרכי  והרכבו

בהשתתפות נציג הרשות ) ס" הלמ%לה  ( בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2004
  .טר  סיימה את עבודתה, הלאומית

 הסברה וחינו  לבטיחות בדרכי 
 הסברה

תפקידי הרשות הלאומית ה  בי  היתר לתכנ  ולקד  תכניות הסברה מתאימות 
 של הרשות הלאומית הביקורת העלתה כי תכניות העבודה. לקהלי היעד השוני 

 כללו את נושאי ההסברה העיקריי  ואת אמצעי התקשורת 2004%2005לשני  
א  בתוכניות לא פורטו האומדני  , השוני  שבה  תעשה הרשות הלאומית שימוש

עד מועד סיו  הביקורת לא הוכנו תכניות הסברה . לביצוע נושאי ההסברה השוני 
,  חרדי %גדול יותר משיעור  באוכלוסייה מיוחדות למגזרי  ששיעור התאונות בה  

  .עולי  חדשי  וקשישי , ערבי 
 חינו  לבטיחות בדרכי 

מערכת החינו  רואה בחינו  לבטיחות בדרכי  משימה לאומית לטיפוח תרבות 
 . התנהגות ולהפחתת מעורבות  של תלמידי  בתאונות דרכי 

ו  לבטיחות בדרכי  כבר בתחילת שנות התשעי  החליטה הממשלה להפו  את החינ
למרות זאת קבע .  שעות בשנה30ב וללמדו "למקצוע חובה מג  הילדי  ועד לכיתה י

 %4ד שיש ללמוד בטיחות בדרכי  רק ב"משרד החינו  לקראת שנת הלימודי  התשס
בשנת . וג  בה  נלמד המקצוע בפחות ממחצית מכלל הכיתות,  שנות הלימוד%13מ

במגזר ;  מ  הכיתות חינו  לבטיחות בדרכי %13%הלימודי  האמורה למדו רק כ
 . מבתי הספר%7.2%החרדי נכללה הפעילות בתחו  זה רק ב

 בדבר מינוי רכז למקצוע הבטיחות בדרכי  בכל 1993החלטת הממשלה מספטמבר 
עשר שני  לאחר החלטת הממשלה היו רכזי  רק : בית ספר יושמה רק בחלקה

 . יסודיי %מבתי הספר העל %44%בכמחצית מבתי הספר היסודיי  ובכ
א לא יושמה " ללמד תאוריה בנהיגה בכיתות י1989ג  החלטת הממשלה משנת 

 מהתלמידי  נבחנו בבחינת התאוריה בנהיגה במסגרת בתי הספר 36%רק : במלואה
בשנת הלימודי  שלאחריה לא התקיימו בבתי הספר . ג"בשנת הלימודי  התשס

 .בחינות בתאוריה כלל
על , בי  היתר, עטות במרכזי ההדרכה לבטיחות בדרכי  משפיעותשעות הפעלה מו

 מכלל הכיתות שהיו אמורות לקבל %20% כ%מספר התלמידי  הקט  שלמד בה  
 מספר התלמידי  %30%במש  השני  פחת בכ. ה"הדרכה בשנת הלימודי  התשס

 .שהודרכו במרכזי 
כיתות הנמוכות של תלמידי  בללסייע ) זהירות בדרכי (ב "תפקיד  של משמרות זה

ב "במשמרות הזה. בית הספר היסודי לחצות בבטחה את הכבישי  הסמוכי  אליו
רשאי  ליטול חלק רק תלמידי  שהוכשרו לכ  על ידי שוטרי ההדרכה של משטרת 
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ועקב כ  לא יכלו , התברר שהמשטרה הקטינה את מספר שוטרי ההדרכה. ישראל

 לא 2003בשנת : ב"מרות הזהתלמידי  בבתי ספר רבי  להיות מוצבי  במש
 מבתי %85% לא היו ב2004בינואר ;  יהודה ושומרו יהתקיימה כלל הדרכה ביישוב

  .ב"הספר במחוז המרכז משמרות זה
 בטיחות בהסעות תלמידי 

%ט"התש, הסעת תלמידי  במערכת החינו  נועדה לסייע ביישו  חוק לימוד חובה
והיא מאפשרת לתלמידי , ר מבית לתלמידי  שבית הספר מרוחק מרחק ניכ, 1949

חובת ארגו  . החינו  המיוחד ללמוד בבתי ספר המותאמי  לצורכיה  הייחודיי 
, ההסעות והפעלת  חלה על הרשות המקומית שבתחומה מתגוררי  התלמידי 

 . ומשרד החינו  משתת. במימונ  בלבד
הוא לא דרש : משרד החינו  לא ריכז נתוני  על תאונות הקשורות בהסעות תלמידי 

בהיעדר נתוני  אי  . ולא הקי  מנגנו  לאיסו. נתוני  עליה , שידווחו לו על כל תאונה
בידי משרד החינו  תמונה מלאה על הגורמי  לתאונות שמעורבי  בה  תלמידי  

 . דבר העשוי להגביל את יכולתו להתמודד ע  הנושא, משתתפי הסעות
 הקשורי  להסעות כמו רשויות מקומיות משרד החינו  לא קבע נוהלי דיווח לגורמי 

על כ  אי  בידי המשרד . וחברות הסעה ולא קבע שיטת מעקב אחר תיקו  הליקויי 
המשרד ג  לא . מידע עדכני מלא על מידת קיו  הוראות הבטיחות שהוא עצמו קבע

קבע כללי  המחייבי  את הרשויות המקומיות לפקח על חברות ההסעה ולבדוק א  
  .ות אחר הוראות הבטיחותה  אכ  ממלא

 הכשרה וכשירות של נהגי 
%א"התשכ, ]נוסח חדש[ההסדרי  החוקיי  לרישוי נהגי  נקבעו בפקודת התעבורה 

, בעיקר תקנות התעבורה, ובתקנות שהותקנו על פיה, ) פקודת התעבורה%להל   (1961
רשות הרישוי שבמשרד התחבורה ).  תקנות התעבורה%להל   (%1961א"התשכ

הנחיות : על כל הפעולות הקשורות למת  רישיו  נהיגה, בי  השאר, קדתמופ
, הנחיות להכשרת מורי הנהיגה ובוחני הנהיגה, מבחני נהיגה, להכשרת  של הנהגי 

 היו רשומי  2005בשנת . הסמכת בתי ספר לנהיגה ומורי נהיגה ופיקוח עליה 
  .  ומנהלי  מקצועיי  מורי4,630שהעסיקו ,  בתי ספר לנהיגה524במשרד התחבורה 

 פיקוח על בתי ספר לנהיגה
הפיקוח על בתי הספר לנהיגה נעשה בידי מפקח ארצי ברשות הרישוי ובידי רשויות 

 לא הכי  המפקח הארצי תכנית שנתית לפיקוח על כל 2004בשנת . הרישוי המחוזיות
א  , ר( ביקורות בלבד בבתי ספר לנהיגה בא46בשנה זו הוא עשה ; בתי הספר לנהיגה

בשני  . לא ריכז את הממצאי  מביקורות אלה ולא הפיק מה  לקחי  ברמה הארצית
ובשני  ,  לא התקיי  פיקוח מחוזי על בתי ספר לנהיגה במחוז באר שבע2005 1995%
ג  לא נקבעו נוהלי דיווח .  לא התקיי  פיקוח מחוזי במחוז ירושלי 2003%2004
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דבר המקשה על הפקת ,  בתי הספר לנהיגהאחידי  של המחוזות על ליקויי  בתפקוד
 .לקחי  ברמה ארצית ועל בניית תכנית פיקוח מובנית

חידוש הרישיו  מותנה . על בתי הספר לנהיגה לחדש כל שנה את רישיונותיה 
 בתי ספר לא שילמו כלל אגרת בית 96, לפי נתוני משרד התחבורה. בתשלו  אגרה
תחבורה אינו מקיי  בקרה על תשלומי הועלה שמשרד ה. 1990%2004הספר בתקופה 

 .אגרות ולא נוקט אמצעי  נגד בתי ספר לנהיגה שלא חידשו רישיו 
תנאי למת  רישיו  להוראת נהיגה והיתר לנהל בית ספר לנהיגה או לחידוש  הוא 
שאי  למבקש הרישיו  רישו  במרש  הפלילי של הרשעה בעבירה שלדעת הרשות יש 

%א"תשמ, לפי חוק המרש  הפלילי ותקנת השבי . יו בה כדי למנוע את מת  הריש
המשטרה תעביר לרשות הרישוי באופ  שוט. מידע מ  המרש  על עבירות , 1981

מידע נוס. מ  המרש  יימסר לרשות א  מבקש ; הכרוכות בנהיגה ועל עבירות סמי 
א. שמשרד התחבורה ביקש ממחלקת ייעו( וחקיקה במשרד . הרישיו  הסכי  לכ 

  ליזו  תיקוני  בחוק המרש  הפלילי שיאפשרו מסירת מידע מ  המרש  המשפטי
לא הוסדר הנושא עד , הפלילי לרשות בלא תלות בהסכמת מי שהמידע מתייחס אליו

  .מועד סיו  הביקורת
 הכשרת תלמיד הנהיגה ומת  הרישיו  

למרות  .על מבקש רישיו  נהיגה להיבח  בבחינה שיש בה שלב עיוני ושלב מעשי
 המלצות ועדה מקצועית לשנות את מתכונת 1998שרד התחבורה אימ( עוד בשנת שמ

והכשרת , עד מועד סיו  הביקורת היא לא השתנתה, המבחני  העיוניי  והמעשיי 
ג  לא הושלמו הליכי החקיקה הנדרשי  בעניי  הכשרת נהגי . הנהג נותרה כשהייתה

גיבוש תכנית חדשה רכב משא כבד א. שעברו כשלוש וחצי שני  מאז הוחל ב
 .להכשרת 
 התריע צוות שמונה במשרד התחבורה על כשלי  מובני  בתהלי  1997כבר בשנת 

המלצות . ההכשרה ובמבחני הנהיגה והמלי( על מחשוב הלי  קבלת רישיו  נהיגה
והליקויי  שעליה  , הצוות הנוגעות ללימודי נהיגה ולמת  רישיונות נהיגה לא יושמו

תוצאה מכ  מצא משרד התחבורה שנבחני  ממשיכי  להעתיק כ. הצביע לא תוקנו
  כי מסר דובר משרד התחבורה2004באוגוסט  יצוי  כי. י אחרבבחינות ולהתחזות ל

. ואול  הדבר טר  נעשה, פועלת למחשוב  של המבחני  העיוניי  הרישוי רשות
ת עשיית מבחני  כאלה באמצעות מחשב תייעל את הבחינה ואת בדיקתה ותגדיל א

 .מהימנותה
 פורס  תיקו  לתקנות התעבורה שלפיו יוקמו מגרשי הדרכה לנהגי  2003בספטמבר 

 חודש מיו  פרסו  18חדשי  ולהשתלמות תקופתית של נהגי  מקצועיי  בתו  
על פי לוח זמני  . אול  עד תו  הביקורת טר  הוחל בהכשרת , התקנות החדשות

 מגרשי  ראשוני  יהיו מוכני  שלושה, שהגישה חברת ייעו( למשרד התחבורה
כשנתיי  וחצי לאחר המועד שנקבע בתקנות , 2007להפעלה במחצית השנייה של שנת 

 . התעבורה
על המבקש ללמוד נהיגה לקבל אישור על כשירותו , על פי נהלי רשות הרישוי

ידי רופא המשפחה הקבוע בבהיעדר חובה להיבדק דווקא . הרפואית ללמוד נהיגה
.  בידי רופאי  מזדמני  המועסקי  במרכזי קניות או בבתי ספר לנהיגהנבדקי  רבי 

על הרופא המבצע את , לפיכ  ניסח משרד התחבורה תיקו  לתקנות התעבורה לפיו
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הבדיקות להכיר את עברו של הנבדק לפחות חמש שני  או לראות את תיקו הרפואי 

 .רה התקנהעד מועד סיו  הביקורת טר  אוש. של המבקש בפרק הזמ  האמור
לרשות הרישוי יש מאגר מידע על נהגי  ועל כלי רכב בישראל ומאגר מידע על תלמידי 

 תוצאות 337,000 לא הוזנו לקוב( התלמידי  תוצאות של 2000%2004בשני  . נהיגה
 מכלל הנהגי  שקיבלו 80%שה  , מבחני  עיוניי  ומעשיי  של תלמידי נהיגה

רישיונות נהיגה על , בניגוד להוראות, י הנפיקהרשות הרישו. רישיונות באותה תקופה
הועלה ג  שמערכת הבקרה על הנפקת רישיונות . סמ  דפי הריכוז של הבוחני  בלבד

נהיגה מאפשרת שדרוג דרגות הרישיו  של בעלי רישיונות נהיגה למרות שלא עמדו 
ואי  סבירי  %כמו כ  מער  הקבצי  אינו חוס  הזנת נתוני  בלתי. בתנאי  הנדרשי 

דבר המאפשר הנפקת רישיונות נהיגה ג  למי , מתקיימת בו בקרה לאיתור חריגי 
  .שאינ  עומדי  בדרישות

 המכו  הרפואי לבטיחות בדרכי  
עוסק ברפואה ) ד" המרב%להל  (מכו  הרפואי לבטיחות בדרכי  שבמשרד הבריאות ה

גיי  למבקשי יקר בדיקות רפואיות ומבדקי  פסיכולועהמכו  מקיי  ב. תעבורתית
המופני  אליו מגופי  שוני  כדי לקבוע א  ה  כשירי  , לנהגי ורישיונות נהיגה 

הבדיקות הרפואיות שמבקשי . לי הרכב שה  מבקשי  בפרטכובסוג , לנהוג בכלל
רישיונות נהיגה לסוגיה  נדרשי  לעבור נקבעו בפקודת התעבורה ובתקנות שהותקנו 

,  שרופא המטפל באד  ומאבח  אצלו מחלהבפקודת התעבורה נקבע ג . על פיה
, ת עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלהאהסבור כי אותו אד  עלול בנהיגתו לסכ  

שר קבע כי הרשות הרפואית לעניי  זה ה. חייב לדווח עליה לרשות שקבע שר הבריאות
). %15%כ(ל "ומצה) %49%כ(רוב הפניות למכו  ה  מרשות הרישוי . ד"היא המרב

 2 הפניות ומצא פגמי %18,000ד בכ"טיפל המרב 2005ת הראשונה של שנת במחצי
 .הנבדקי מ %69%בכשירות  של כ

יצוי  . 1.4%ד מבעלי רישיו  הנהיגה במדינה הוא "שיעור הנהגי  שמופני  למרב
שקיו  בדיקות לשיעור גדול יותר , 3 שני 10שמשרד מבקר המדינה העיר כבר לפני 

, יכו סשייבחרו על פי קריטריוני  שיגדירו קבוצות , "ותמועדי  לתאונ"של נהגי  
נהיגה העשוי לסייע לאתר בעוד מועד נהגי  שאינ  כשירי  לנהוג ולמנוע מה  את 

 .ובכ  למנוע חלק מתאונות הדרכי 
בעיקר עקב מעורבות  , נהגי  שהמשטרה הפנתה אליו, בי  היתר, ד נבדקי "במרב

י  המטפלי  בה  סבורי  שבשל מחלה ה  וכ  נהגי  שהרופא, בתאונות דרכי 
שיעור ההפניות של המשטרה ושל . עלולי  לסכ  את עצמ  או את זולת  בנהיגת 

 . בהתאמה%4% ו1.7%ד היה "הרופאי  מכלל ההפניות למרב
, ד"ל למרב"עקב שיטת העברת הרשימות מצה. ד חיילי  רבי "ל מפנה למרב"צה

א. , ד"ממוש  טר  זימונ  לבדיקה במרבחלק מהמופני  ממשיכי  לנהוג פרק זמ  
 .שחלק  לא כשיר לכ 

__________________ 
לגבי התנהגות " מידת מה של ספק"צור  בבדיקה נוספת לנבדק כעבור שנה או שנתיי  במקרה של  2

 .או כאשר מדובר בליקוי בריאותי ע  תהלי  פרוגרסיבי/ו, בכביש ובחברה
 .754"ו, 244'  עמÈ˙ ˘ ÁÂ„46 ראו  3
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ת עצמ  אמשרד הבריאות עדיי  לא החיל את חובת הדיווח על נהגי  שעלולי  לסכ  
ובדי  ע,  פסיכולוגי %או את זולת  ג  על מטפלי  נוספי  שאינ  רופאי  

 .סוציאליי  ואחרי 
. לפחות ארבעה חודשי ד אר  "הטיפול של רשות הרישוי בחלק מהמלצות המרב

העיכוב בטיפול בהמלצות משמעותו שיש נהגי  המחזיקי  ברישיו  נהיגה מסוג 
מסוי  שנקבעו לה  תנאי  מגבילי  או סוג רישיו  אחר כדי שלא יסכנו את עצמ  

 .וה  נוהגי  כמקוד , א  החלטות אלה לא הובאו לידיעת , ואת הציבור
הקובע כי המבקש רישיו  נהיגה במשאיות , 1995התיקו  בתקנות התעבורה מיוני 

חל , ד על כשירותו הרפואית לנהוג ברכב מסוג זה"בדות ימציא אישור רפואי מהמרבכ
נהגי  שבמועד התיקו  כבר היה בידיה  ; ל המבקשי  רישיו  מאז נעשה התיקו ערק 

, ד א. בעת חידוש הרישיו "זה אינ  נדרשי  להמציא אישור רפואי מהמרבכרישיו  
 . זאת למרות מעורבות  הגדולה של משאיות גדולות בתאונותו

בעוד שגופי  אחרי  , ד רק בידי המשטרה"נרקומני  ואלכוהוליסטי  מופני  למרב
   .שבידיה  מידע על אוכלוסייה זו לא מעבירי  אותו לידיעתו

 פיקוח על הבטיחות במשאיות
 2003שנת ב. בה יחסיתס מעורבות  של משאיות בתאונות דרכי  ר"י נתוני הלמ"עפ

' קילומטרז ( בנסועה השנתית%3%כ,  טונות%16שמשקל  גדול ממשאיות ה היה שיעור
בשנת . %6.1% מעורבות  בתאונות דרכי  קטלניות היה כושיעור ,)של כלי הרכב בשנה

בעיקר במשאיות שמשקל  גדול , %7.5% עלה שיעור מעורבות  בתאונות כאלה לכ2004
 . טונות%34מ

אחראי לקביעת מידותיו , תחבורה מקיי  פיקוח על הבטיחות במשאיותמשרד ה
ומשקלו של הרכב ולאימו( תקני  בינלאומיי  לגבי כלי רכב מיובאי  ולעיגונ  

להסדרת ענ. התובלה לרבות רישוי ופיקוח על משרדי הובלה ; בתקנות התעבורה
 בטיחות לאישור העסקת קציני; ולהסדרת הובלה יבשתית של חומרי  מסוכני 

 .בחברות הנדרשות לכ 
שבע ( מפעיל ג. ניידות שבאג. הרכב במשרד התחבורה ניידות בטיחות 1982משנת 
 לא היו שתי 2005בשנת . לבדיקת תקינות  של כלי רכב בכבישי האר() 2005בשנת 

כמו כ  אי  . לא פעלו תמיד ברציפות, ניידות בשימוש בגלל מחסור בכוח אד  והיתר
הגה , בדיקת מערכות הבלמי (יידות לבצע בדיקה המצריכה מכשור ביכולת  של הנ

והדבר מעורר ספק א  הבדיקות שה  עושות במערכות האלה של כלי , )וסר  קדמי
יצוי  שבמהל  כל תקופת פעילות  של ניידות הבטיחות לא נבחנה . הרכב יעילות

 .האפקטיביות שלה  ומידת ההשפעה שיש להפעלת  על ציבור הנהגי 
נהיגה ברכב ע  משא . נות התעבורה קובעות משקל כולל מרבי מותר לכל כלי רכבתק

ג. ניידות במשרד התחבורה שוקל משאיות באמצעות . החורג מהמותר היא עבירה
אול  אי  לו מידע על מספר המשאיות שנבדקות ביחס , שני מתקני שקילה ניידי 
 .לכל הנסיעות של המשאיות

. שנשקלות ש , י  והיוצאי  מה  מובלי  במשאיותרוב המטעני  המגיעי  לנמל
כדי שיהיה אפשר להשוות את תוצאות שקילת המשאיות למשקל  הכולל המותר 
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הוזנו לעמדות השקילה בנמלי  נתוני משקלי המשאיות , ולקבוע את החריגה ממנו

ואול  ספק א  נתוני . מקוב( הרכב שבאג. מערכות מידע שבמשרד התחבורה
 זה ראויי  להשוואה בעניי  תוצאות השקילה בפועל שכ  קיימי  המשקלי  מקוב(

 .הבדלי  בי  תוצאות שקילת המשאיות הריקות בנמל ובי  נתוני קוב( הרכב
ובתקנות שהותקנו על פיו נקבעו הוראות שנועדו , %1997ז"התשנ, בחוק שירותי הובלה

הובלת חומרי  ובפרט , להגביר את הבטיחות בהפעלת משאיות ובמת  שירותי הובלה
 קלט משרד התחבורה ארבעה עובדי  לתפקיד פקח 2005רק בינואר . מסוכני 

 .אול  ה  טר  הוסמכו לפי החוק, כמשמעו בחוק
להגביר , בי  השאר, פקודת התעבורה ותקנותיה וחוק שירותי הובלה ותקנותיו שנועדו

יהיה אפשר מחייבי  שינויי  על מנת ש, את הבטיחות בתפקודו של נהג הרכב הכבד
האכיפה הקיימת היא מעטה ואי  . בחלק  עדיי  לא בוצעו, שינויי  אלה. לאכו. אות 

נתוני  באשר למספר כלי הרכב שנאכפו בה  ההוראות האמורות וסוג הליקוי שנמצא 
  .בה 

 חקירת תאונות דרכי  
האמצעי  להתמודדות ע  התאונות הוא חקירת  בידי גור  מקצועי לש  הפקת אחד 
 . י לקח

על , על פי נוהלי המשטרה. מספר תאונות הדרכי  שנחקרות בידי המשטרה הוא קט 
בוחני התנועה לחקור את כל תאונות דרכי  שבה  נפגעו המעורבי  באורח קטלני או 

. וחלק מהתאונות שבה  נפגעו המעורבי  באורח קל או שנגר  בה  נזק בלבד, קשה
 %18%וחקרה רק כ,  תאונות דרכי  תיקי%105,000 כ2004המשטרה פתחה בשנת 

 .מה 
גילוי האחראי  לתאונה והבאת  : לחקירת תאונת דרכי  ע  נפגעי  כמה מטרות
איתור מפגעי  בדר  ובתקינות כלי ; לדי  של החשודי  בביצוע עבירות שגרמו לתאונה

יציאתו של בוח  התנועה לזירת התאונה . הרכב המעורבי  בתאונה ודיווח עליה 
א  לא יצא בוח  . חקירה במקו  אמורי  לתרו  להשגת המטרות האלהוניהול ה

משרד מבקר המדינה בדק . התנועה לזירת התאונה מתנהלת החקירה ביחידת התנועה
את תרומת  של בוחני התנועה לחקירת תאונות הדרכי  באמצעות מדג  סטטיסטי 

 . 2003 של תיקי  שנפתחו בשנת 4מייצג
 י בוח  תנועה יצא לניהול החקירה בזירת התאונה כ, מבדיקת תיקי המדג  עלה

.  מתאונות הדרכי  הקלות שבה  דווח על התאונה בסמו  למועד התרחשותה%45%ב
מניתוח נתוני המדג  עלה כי ליציאת בוח  התנועה לזירת התאונה בתאונות דרכי  
קלות לא הייתה תרומה של ממש להשגת מטרות החקירה בהשוואה לתאונות האלה 

בגודל המדג  שנבדק לא נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בי  :   לא יצא בוח  לזירהשבה
אחוז התיקי  שבה  הוגשו כתבי אישו  כאשר יצא בוח  לזירה ובי  אחוז תיקי 

__________________ 
 תיקי  כלליי  של תאונות 77,  תיקי תאונות דרכי  ע  נפגעי 405מה  ,  תיקי 537במדג  נכללו  4

 472משרד מבקר המדינה בדק .  תיקי תאונות דרכי  שבה' נגר  נזק לרכב בלבד55"דרכי  ע  נפגעי  ו
 39" תיקי  כלליי  של תאונות דרכי  ע  נפגעי  ו69,  תיקי תאונות דרכי 364מה  , מתיקי המדג 
 .תיקי נזק בלבד
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בי  אחוז התיקי  שנסגרו מחוסר ראיות ; תאונות הדרכי  שבה  לא יצא בוח  לזירה
נסגרו מחוסר ראיות כאשר הוא לא א. שיצא בוח  לזירת התאונה ובי  אחוז התיקי  ש

מכא  שיציאת בוח  התנועה למקו  התאונה אינה מסייעת . יצא למקו  התאונה
 .לאיסו. ראיות להעמדה לדי  של הנהגי  האחראי  לתאונה

בתמרור ובסימו  לא נמצא הבדל , ג  בעניי  איתור מפגעי  ודיווח על מפגעי  בדר 
יעור הליקויי  שאותרו בי  שבוח  יצא סטטיסטי מובהק בגודל המדג  שנבדק בש

במרבית התיקי  שבה  נמצאו ליקויי  , זאת ועוד. לזירת התאונה ובי  שלאו
 .בתשתית לא נמצא כי הבוח  דיווח עליה  לגורמי  האחראי  לתיקונ 

יעילותו של גור  ההרתעה הולכת ופוחתת ככל שחול. זמ  רב יותר ממועד ביצוע 
כי לעתי  , מבדיקת תיקי המדג  עלה. ל האחראי לה לדי העבירה עד למועד הבאתו ש

בי  היתר , וחל עיכוב בהגשת כתבי האישו  כנגד נהגי , התמשכו הליכי החקירה
 מהתיקי  נמשכו הליכי %15%ב, למשל. בגלל העומס המוטל על מערכת התביעה

 מהתיקי  שבה  הוגש כתב אישו  נגד אחד %31%ב; החקירה שלושה חודשי  ויותר
חלפו שלושה חודשי  ויותר ממועד סיכו  החקירה עד מועד , מעורבי  בתאונהה

 . הכנת האישו 
חקירת בוח  התנועה ; מכא  שרק מיעוט תאונות הדרכי  שהיו בה  נפגעי  נחקר
ואול  יציאתו למקו  , במקו  התרחשותה מתמקדת בהיבט הפלילי של התאונה

ה לדי  וג  לא לאיתור מפגעי  התאונה אינה מסייעת לאיסו. הראיות לש  העמד
על המשטרה לבחו  את הסיבות לכ  ולהסיק מה  מסקנות כגו  בעניי  סוגי . בדר 

התאונות שבה  ליציאת בוח  תנועה לשטח עשויה להיות תרומה של ממש לאיסו. 
 .ראיות להעמדה לדי  או לאיתור ליקויי  הגורמי  לתאונות

מידע זה . יק מוזני  למערכת ממוחשבתנתוני התאונה שנאספו בחקירה ורוכזו בת
חיוני ה  לניתוח ולחקר של הגורמי  והסיבות לתאונות וה  לקביעת מדיניות האכיפה 

בבדיקת תיקי המדג  הועלו ליקויי  בהזנת נתוני  שוני  על אודות . של המשטרה
סיבתה או הגור  העיקרי לה ובהזנת נתוני  על מיקו  , התאונה כמו סוג התאונה

 . ההתאונ
בי  היתר משו  שבהיעדר רכב משטרתי , מער  מהנדסי התנועה אינו מופעל ביעילות

על פי נתוני . ה  אינ  יכולי  להגיע למקומות ההתרחשות של תאונות הדרכי 
 %250אפשר לעשות באמצעות כוח האד  הקיי  תחקירי  הנדסיי  על כ, המשטרה

 תאונות הקטלניות  מממוצע ה%55%שה  כ, תאונות דרכי  קטלניות בשנה
התאונות ) 4% (%485 מ19 עשו מהנדסי התנועה תחקירי  על 2002בשנת . שנתי%הרב

) 11% (%448 מ49 עשו תחקירי  על 2003בשנת ; הקטלניות שאירעו באותה שנה
 . התאונות הקטלניות) 15.5% (%457 מ70 על % 2004ובשנת , מהתאונות הקטלניות

ר ליקויי תשתית בידי מהנדסי התנועה כדי כי אי  די באיתו, הביקורת העלתה
לא תמיד מילאו הרשויות המקומיות את ההנחיות לתיקו  . להבטיח את תיקונ 

כמו כ  מהנדסי . הליקויי  שהעבירו לה  מהנדסי התנועה בעקבות התחקירי  שביצעו
התנועה לא דיווחו באופ  שיטתי לראש מדור הנדסה ותשתיות באג. התנועה על 

ולכ  אי  לאג. התנועה תמונת מצב , ורי  ההנדסיי  שעליה  ה  המליצויישו  השיפ
במצב זה עשויה עבודת  של מהנדסי . עדכנית על תיקו  הליקויי  ברמה הארצית

  .התנועה לאיתור ליקויי תשתית להיעשות לשווא
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 אמצעי תיקו  וענישה

 שיטת הניקוד 
  נקודות על עבירות  שיטה לרישו%70משרד התחבורה מפעיל מאז תחילת שנות ה

 שהוא מחויב בה  א  נרשמו 5ואמצעי תיקו , תעבורה שבה  הורשע בעל רשיו  נהיגה
מטרת השיטה לגרו  לנהגי  שצברו נקודות לשפר את התנהגות  . לחובתו נקודות

 נכנסה לתוק. %1.1.03ב. הפעלתה לא לוותה במחקר בדבר יעילותה, ואול . בכבישי 
 . שיטת ניקוד חדשה

, 31.12.03מיו  כניסתה לתוק. של שיטת הניקוד החדשה ועד , תקנות התעבורהלפי 
הנהג יכול לבחור בי  נקיטת אמצעי תיקו  לפי השיטה הישנה ובי  המרת הנקודות 

רשות הרישוי לא נערכה להמרת הנקודות מ  השיטה הישנה , ואול . לשיטה החדשה
, גי  שהיו מחויבי  בקורס נהיגה נה%100,000ולכ  לא הומרו נקודות ליותר מ, לחדשה
לכל הנהגי  .  נהגי  שהיה על רשות הרישוי לפסול את רישיונותיה 640מה  

 נקיטת % נמחקו הנקודות ומטרת שיטת הניקוד 31.12.02המועדי  שצברו נקודות עד 
 .  לא הושגה%אמצעי תיקו  

קודות במקו  להתמקד בנהגי  מועדי  גרמה השיטה החדשה לצבירה מואצת של נ
.  נהגי %10,000דבר שגר  לפסילת רישיונותיה  של כ, בתקופה קצרה של שנה וחצי

ספק א  יש בכ  כדי לשפר את . אלה נדרשו להשתת. שוב ושוב באותו קורס נהיגה
 שרישיונותיה  %10,000 מה%74%כ. איכות נהיגת  או להגביר את מידת ִציות  לחוק

: ה החדשה החטיאה אפוא את מטרתהג  השיט. נפסלו לא הפקידו אות  כנדרש
בשיטת הניקוד החדשה . איתור עברייני תנועה מועדי  וחיוב  לנקוט אמצעי תיקו 

לא הוחלו אמצעי תיקו  מיוחדי  על נהגי  מקצועיי  כגו  נהגי אוטובוסי  או רכב 
 . וה  נשארו זהי  לאלה של נהגי רכב פרטי, כבד

 המשטרה לאג. מערכות מידע ברשות  לא העבירה2005 עד ספטמבר 2003מתחילת 
 מ  הדיווחי  של %30% דיווחי  על הרשעות שה  כ%580,000כ) מ" אמ%להל  (הרישוי 

 נקודות %2,000,000כתוצאה מכ  לא נרשמו כ. מ בנוגע לשיטת הניקוד"המשטרה לאמ
ולפיכ  לא , עניי  זה לא נבדק לגבי שיטת הניקוד הישנה. לנהגי  בגי  עבירות תנועה

 . שנות הפעלתה30וע מספר ההרשעות שלא דווחו במש  יד
נרש  על ש  הבעלי  , הנרש  בעקבות שימוש באמצעי אלקטרוני, הואיל ודוח תנועה

בדוח על . אי  נרשמות נקודות לנוהגי  ברכב הרשו  על ש  חברה, של כלי הרכב
, דותעבירת תנועה שהמשטרה מוסרת לנהגי  לא מצוי  א  העבירה גוררת חיוב בנקו

באלה יש כדי לפגוע בהשגת המטרות שלשמ  הונהגה . בניגוד לפקודת התעבורה
 . השיטה

 בעניי  תקנה 2005מיוני ) ייעו((נוכח עמדתו של המשנה ליוע( המשפטי לממשלה 
הפסיק משרד התחבורה להפעיל את שיטת ,  נקודות36הנוגעת לנהגי  שצברו יותר מ 

  . הניקוד
__________________ 

בדיקות רפואיות במכו' הרפואי לבטיחות , השתתפות בקורס הדרכה בנהיגה נכונה: עי תיקו'אמצ  5
 .עמידה במבח' עיוני או מעשי בנהיגה או פסילת הרשיו', בדרכי  שבמשרד הבריאות
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 הטיפול בנהגי  מועדי 
 פסילה בידי בית %קודת התעבורה נקבעו שלושה סוגי  של פסילת רישיו  נהיגה בפ

פסילה בידי קצי  משטרה ופסילה או התלייה בידי רשות הרישוי שבמשרד , המשפט
 נהגי  נוהגי  א. %180,000כ, להערכת משרד התחבורה והמשטרה. התחבורה

 . שרישיונותיה  נפסלו
עת פסילת רישיו  סוכ  בי  משרד התחבורה על מנת להיאבק בתופעה של נהיגה ב

;  כי יקוימו מבצעי  מיוחדי  לאיתור נוהגי  בפסילה2004ובי  המשטרה באוקטובר 
הנהג יקבל הודעה על איסור נהיגה באמצעות שליח ; לכל עבריי  יוכ  תיק פרופיל

לא , התברר כי המשטרה לא פעלה על פי הסיכו  ע  משרד התחבורה. ויהיה במעקב
לה באופ  יזו  בעניינ  של נהגי  אלה ולא גיבשה דרכי פעולה לאיתור יזו  של טיפ

נהגי  אלה המשיכו . מי שנוהגי  א. שרישיונ  נפסל כדי למנוע המש  נסיעת 
ג  כשנתפסו בביצוע עבירת . לנהוג א. שרישיו  הנהיגה שלה  נשלל פע  אחר פע 

  לא עוכבו להמש  טיפול נרשמו לה  דוחות א  ה, תעבורה בזמ  שנהגו בפסילה
 .במשטרה ולא הובאו לשיפוט מהיר

 ביקורת המדינה על צוות בראשות המפקח לענייניועדת השרי  הטילה  1997במרס 
ולקבוע כללי  ברורי  באשר מועדי  הכללי של המשטרה להכי  רשימה של נהגי  

רה עד מועד סיו  הביקורת לא קבעה המשט,  למרות זאת. המערכתי בה לטיפול
ולא הכינה תכנית להתמודדות ע  נהגי  שהורשעו " נהג מועד"קריטריוני  ל

המאפייני  של נהגי  שהורשעו בעבירות ג  לא נעשה ניתוח . בעבירות תעבורה רבות
  . הקיימי הנתוני   על פי  רבותתעבורה

♦  
 מבוא

בתאונות . המלחמה בתאונות הדרכי  היא משימה לאומית בחברה המודרנית וג  בישראל .1
ורב הנזק הכלכלי שה  , אלפי  נפגעי , הדרכי  במדינת ישראל נהרגי  מדי שנה מאות בני אד 

עלות תאונות הדרכי  למשק לשנת , 30.10.03 על פי דוח שהוגש לשר התחבורה ב. גורמות למשק
 . 6ג" מהתמ2.5%שה  , ח" מיליארד ש12.5 הייתה 2002

תקינות של  אי; יקויי  בתשתית הדרכי ל: אונות דרכי מקובל לציי  שלושה גורמי  עיקריי  לת
ציות שלה  ושל הולכי רגל לחוקי  מיומנות של נהגי  ואי יא  " הגור  האנושי"ו; כלי רכב

, תרשי  נתוני  על מספר הנפגעי  בתאונות הדרכי בלהל  .  הגור  העיקרי לתאונות התעבורה 
 :20047 2000בשני  , לפי סוג הדר#

__________________ 
פגיעה ברווחת החיי  , אובד' ימי העבודה של הנפגעי  ומשפחותיה : הערכת העלות התבססה על אלה  6

הוצאות של גופי  אחרי  בעניי' , )שיקו  וסיעוד, טיפול(שירות של הטיפול בנפגעי  עלויות י, שלה 
הוצאות הביטוח הלאומי על נפגעי , עלויות בתי המשפט; זה כגו' הוצאות המשטרה על חקירת תאונות

עלויות אכיפה וחינו  למניעה ועלות העיכוב של כלי , עלויות תיקו' כלי הרכב ותשתית הדר , התאונות
 . כב בדר  שקרתה בה תאונההר

 .2005יוני , 1250' פרסו  מס, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 7
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ש  ריכוז פעולות הממשלה במאבק בתאונות הדרכי  ולתיאו  פעולותיה  של משרדי ל .2

 במשרד התחבורה המינהל 1981הממשלה והגופי  האחרי  המטפלי  בנושא הוק  באוגוסט 
  להל  ( הוקמה במקומו הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי  1997באוקטובר . לבטיחות בדרכי 
 חוק המאבק  להל   (1977 ז"התשנ, הלאומי בתאונות הדרכי מכוח חוק המאבק ) הרשות הלאומית

 . שר התחבורה ממונה על ביצוע החוק). בתאונות הדרכי  או החוק
משרד : עוסקי  במאבק בתאונות הדרכי  במסגרת פעילות  השוטפת הגופי  האלה, נוס+ על כ#

חברת הדרכי    להל  ) (," מע לשעבר (מ "החברה הלאומית לדרכי  בישראל בע; תחבורהה
המכו  הרפואי לבטיחות בדרכי  שבמשרד ; משרד החינו#; המשטרה; ),"הממשלתית או מע

 . הרשויות המקומיות וכ  ארגוני מתנדבי  וגופי מחקר; בריאותה
במהל# השני  עסקו ועדות מקצועיות בדרכי  לשפר את יכולת הגופי  האחראי  לנושא  .3

ועדה לבדיקת , מר יצחק לוי,  מינה שר התחבורה דאז1998בשנת . להתמודד ע  תאונות הדרכי 
).  ועדת בקר להל  (בקר ' ר מ"הבחינה ומת  הרישיו  לנהגי  בישראל בראשות ד, מער# ההכשרה

והוא , מר שאול יהלו , לשר התחבורה דאז, באפריל אותה שנה, המלצותיה של הוועדה הוגשו
 .נת הכשרת הנהגבי  השאר היא המליצה לשנות את מתכו. אימ, אות 

ועדה ציבורית לבחינת ענ+ ההובלה , שחק מר אמנו  ליפקי ,  מינה שר התחבורה דאז2000בשנת 
המלצותיה של הוועדה הוגשו לשר התחבורה במאי ).  ועדת סגיס להל  (סגיס ' בישראל בראשות ע

הול ענ+ היא המליצה להגביר את מעורבותה של המדינה בני, בי  השאר.  והוא אימ, אות 2002
 . ההובלה באמצעות הגברת הפיקוח והאכיפה על המובילי 

לנגנטל לבדיקת הסיבות '  הקימה הכנסת ועדה בראשותו של חבר הכנסת מר נ2002בפברואר 
הוועדה הגישה את ).  ועדת לנגנטל להל   (2001 במספר ההרוגי  בתאונות בשנת 18%לעלייה של 

היא המליצה לשנות את מעמד הרשות , י  השארב. 2003המלצותיה לנשיא המדינה בינואר 
לתת לה סמכות לקבוע סדר עדיפויות בכל הנוגע לתקציבי , להתאי  את מבֶניָה לתפקידה, הלאומית

לרכז את נתוני התאונות ולהכי  תכנית הסברה מתאימה לקהלי היעד , הבטיחות במשרדי  השוני 
לשפר את שיטות לימוד , כי  בבתי ספרכ  המליצה לפתח תכנית לחינו# לבטיחות בדר. השוני 
ולשפר את הבטיחות , להפעיל שיטת ניקוד חדשה, לבצע רפורמה בהכשרת הנהג המקצועי, הנהיגה
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, למשטרה המליצה הוועדה להגביר את האכיפה בדרכי  בשילוב טכנולוגיה מתקדמת. בדרכי 

 .  את ההרתעה להתאי  את עצמה ואת העונשי  לעבירות ובכ# להגביר ולמערכת המשפט 
שייני  ' ר י"ועדה ציבורית בראשות ד, מר אביגדור ליברמ ,  הקי  שר התחבורה דאז2004ביוני 

היא המליצה להציב , בי  השאר.  הגישה הוועדה את המלצותיה2005ביולי ).  ועדת שייני  להל  (
גבות אגרת ל; לעשות את הרשות הלאומית רשות עצמאית; את נושא הבטיחות בדרכי  כיעד לאומי

שיועברו לתקציבה , ח" מיליו  ש390 בס# הכול כ,  מדמי ביטוח החובה9%בטיחות בשיעור של 
להגדיל ; להכי  תכנית הסברה מתאימה; ח מתקציב המדינה" מיליו  הש160 של הרשות ויתווספו ל

להגביר את נוכחות המשטרה בכבישי  ולשפר את מער# ; את ההשקעות בתשתית הבטיחותית
 . באותו חודש אישרה הממשלה את עקרונות התכנית שהגישה הוועדה.  וההצלההחילו,

, 2005 ו"התשס,  פורסמה ברשומות הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי 14.11.05 ב
מטרת החוק המוצע להקי  את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי  כתאגיד . שיזמה הממשלה

בשל חילוקי דעות בי  משרד . פי המלצות ועדת שייני סטטוטורי עצמאי ולקבוע את תפקידיה על 
 .לא הסתיימו הליכי החקיקה עד תו  הביקורת, התחבורה למשרד האוצר

עולותיה  של משרדי הממשלה וגופי  אחרי  פ את 2005שרד מבקר המדינה בדק במהל# מ .4
ת לבטיחות  ברשות הלאומי בדיקה נעשתה במשרד התחבורה ה. הפועלי  למניעת תאונות דרכי 

לזהירות בדרכי  ובג+ לבטיחות ; באג+ הרכב וברשות הרישוי, ל התעבורהעבאג+ המפקח , בדרכי 
שרד מבקר מ. במשרד הבריאותשבמשטרה ובמכו  הרפואי לבטיחות בדרכי  ; שבמשרד החינו#

המדינה בדק בעבר פעמי  מספר את הפעולות למניעת תאונות דרכי  שעשו משרדי הממשלה 
להל   (2000שנת  / 3' אחרונות בדוח מסהממצאי ביקורת בעניי  זה פורסמו בשני  . רי ופי  אחגו

  ). 552' עמ (40ובדוח שנתי ) 720' עמ (46בדוח שנתי , ) או הביקורת הקודמת2000הדוח משנת 
 המאבק בתאונות דרכי  כיעד לאומי

, לפי הגדרתה. אומיי  הגדירה ועדת השרי  לענייני תיאו  ומינהל פרויקטי  ל24.7.90 ב .1
רב תחומיות וקשר ליותר : פרויקט ייחשב פרויקט לאומי בהתקיי  בו אחד המאפייני  האלה

השלכות במישור ; יישו  במש# תקופה ארוכה; הקצאת משאבי  לטווח הארו#; ממשרד אחד
  ר ועדת השרי  לענייני תיאו"כל פרויקט לאומי יובא לידיעתו של יו, על פי החלטתה. הלאומי
 .הגדרת פרויקט כפרויקט לאומי אמורה לקד  את הטיפול בו בסול  העדיפויות הלאומי. ומינהל

ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ˘È ÌÈÎ¯„ ˙Â Â‡˙· ˜·‡ÓÏ . ÔÈ ÈÈ˘ ˙„ÚÂÂ ÏË ‚ Ï ˙„ÚÂ
ÈÓÂ‡Ï „ÚÈ Ï‡Î ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï ˘È ÈÎ ÂÓÈÚË‰ . ‰¯Â·Á˙‰ ¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯

Ó‰ ÈÎ ¯ÙÒÓ ÌÈÓÚÙ Â¯È‰ˆ‰ ÌÈÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ„ÚÈ‰ „Á‡ ‡Â‰ Ï‡¯˘È· ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ˜·‡
ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ , „¯˘Ó· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˘‡¯·Â ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˘‡¯· ·ˆÂÈ ‡˘Â ‰Â
‰¯Â·Á˙‰ .ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ˜·‡Ó‰ ˜ÂÁ Ì‚ ,˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰ ˙‡ ÌÈ˜‰˘ , ÍÎ ÏÚ „ÈÚÓ

·Â˘Á ÈÓÂ‡Ï „ÚÈ· ¯·Â„Ó˘ .‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , „¯˘Ó‰ ‡Â‰˘ È‡¯Á‡‰ È¯˜ÈÚ‰
‡˘Â · ÏÂÙÈËÏ , ‰ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ÚÈˆ‰ ‡Ï" Ë˜ÈÂ¯ÙÎ ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ˜·‡Ó‰ ˙‡ Ï

ÈÓÂ‡Ï . 
 כי המאבק בתאונות 2005משרד התחבורה הודיע למשרד מבקר המדינה בתשובתו בנובמבר 

הדרכי  יועלה בעתיד ג  בדיווחי  למשרד ראש הממשלה ולוועדת השרי  לענייני תיאו  ומינהל 
 .יקט לאומיכפרו
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שר התחבורה : שחבריה,  החליטה הממשלה למנות ועדת שרי  לענייני בטיחות בדרכי 30.3.03 ב
שרת החינו# , השר לביטחו  פני , שר הבינוי והשיכו , סג  ראש הממשלה ושר המשפטי , ר" יו 

 2004בשני  ). לאחר מכ  השר לביטחו  הפני (שר הפני  והשר גדעו  עזרא , התרבות והספורט
בכ# אי  כדי להצביע על התייחסות לנושא כאל מאבק ;  קיימה הוועדה ישיבה אחת בלבד2005
 . לאומי

ככלי " גישת היעדי  לקידו  משימות הממשלה" החלה הממשלה בהטמעת 2003באפריל  .2
כל משרד ממשלתי צרי# לקבוע לעצמו את . לתכנו  הפעילויות במשרדי הממשלה ולמעקב אחריה 

הגישה הזאת . זיי  לשנה מסוימת ולדווח על מידת השגת  למשרד ראש הממשלהיעדיו המרכ
לסייע ביצירת שיתו+ , לעקוב אחר השגת המטרות, נועדה להביא להתמקדות בנושאי  החשובי 

 .פעולה בי  המשרדי  השוני  ולבטל חסמי  המונעי  את השגת 
המשרדי  המטפלי  במאבק משרד מבקר המדינה בדק את מידת השגת היעדי  שהציבו לעצמ  

 :להל  הממצאי ; בתאונות הדרכי 
Í Â  È Á ‰  „ ¯ ˘ Ó Â  ‰ ¯ Â · Á ˙ ‰  „ ¯ ˘ Ó:  ÌÈ ˘·2003Â -2004 „¯˘Ó ÂÏÏÎ ‡Ï 

 ‡ÏÂ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ Ì‰È„ÚÈ ˙ÓÈ˘¯· ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ˜·‡Ó‰ ˙‡ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ‰¯Â·Á˙‰
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ÂÈÏÚ ÂÁÂÂÈ„ . 

Ì È  Ù ‰  Ô Â Á Ë È · Ï  „ ¯ ˘ Ó  2003ע כמשימה מרכזית לשנת המשרד לביטחו  הפני  קב: ‰
הפחתת תאונות : משימה זו חולקה לשלוש. 10% לצמצ  את מספר תאונות הדרכי  החמורות ב

הפחתת תאונות דרכי  חמורות בכבישי  עירוניי  ופריסת , דרכי  חמורות בכבישי  בינעירוניי 
נות הדרכי  המש# שיפור המאבק בתאו" נקבע היעד 2004בשנת . מער# אכיפה אלקטרוני ארצי
 .לצור# זה" ושילוב טכנולוגיות מתקדמות

י  ב י   ש י ב כ ב י   כ ר ד ת  ו נ ו א ת ו   צ מ י  צ י נ ו ר י י נתוני מדור מחקר "עפ: ע
 בתאונות הקשות 18%  הייתה ירידה של כ2003בשנת , ופיתוח שבאג+ התנועה של המשטרה

  האלה הייתה בכל הכבישי; עירוניי  שהייתה בה  אכיפה מוגברת והקטלניות בקטעי הדר# הבי 
 8% עירוניי  עלייה של כ  חלה בכבישי  הבי 2004בשנת , לעומת זאת.  במספר 15% ירידה של כ

אול  ניכרה מגמת ירידה במספר התאונות האלה , במספר תאונות הדרכי  הקשות והקטלניות
 .בקטעי הדר# שבה  הייתה אכיפה מוגברת

י  י נ ו ר י ע ה י   ש י ב כ ב ת  ו נ ו א ת ה ו   צ מ דור מחקר ופיתוח שבאג+ י נתוני מ"עפ: צ
; 3%  ירד מספר תאונות הדרכי  הקשות והקטלניות בכבישי  העירוניי  בכ2003בשנת , התנועה

 ירד 2004בשנת .  בתאונות אלה4.2%באזורי  העירוניי  שבה  התנהל המבצע הייתה ירידה של 
התמקדה באותה שנה . 6% מספר תאונות הדרכי  הקשות והקטלניות בכבישי  העירוניי  בכ

 במעורבות  12%בבדיקות יזומות של נהגי  צעירי  וחלה ירידה של , בי  היתר, פעילות המשטרה
 . בתאונות דרכי  קטלניות

י  י ג ו ל ו נ כ ט י   ע צ מ א ת  ס י ר  2005פעילות האכיפה של המשטרה נעשתה בשנת : פ
קט  החלה המשטרה לקד  פרוי1999עוד בשנת .  מצלמות למדידת מהירות הנהיגה213באמצעות 

שבמסגרתו תוכנ  לפתח ולהציב מאות מצלמות דיגיטליות , "אכיפה אלקטרונית אוטומטית"ל
המצלמות יקושרו , על פי התכנו . למדידת מהירות הנהיגה בכבישי האר, ומידת הציות לרמזורי 

למרכז בקרה ממוחשב שימיר בזמ  קצר את התמונות לדוחות תנועה שיישלחו לנוהגי  במהירות 
אג+ , הרשות הלאומית, משטרת ישראל, רויקט לוקחי  חלק המשרד לביטחו  פני בפ. מופרזת

 .התקציבי  במשרד האוצר ויועצי  חיצוניי 
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ÌÈ ˘ ˘˘Ó ¯˙ÂÈ ÂÎ˘Ó  Â˘Â·È‚Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÂ Î˙ ; Â˙È˘‡¯·)1999 ( ˙ÂÈ¯Á‡· ‰È‰ ‡Â‰

‰¯Ë˘Ó‰ ,˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÂÈ¯Á‡Ï ¯·ÚÂ‰ ÍÎ ¯Á‡Â , ˙ ˘·Â2004 ÂÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰¯·ÚÂ‰ 
ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘ÓÏ . 

לוח , שהקימו שר התחבורה והשר לביטחו  הפני , משרדית  קבעה ועדת היגוי בי 2004בנובמבר 
עד מועד סיו  . 2005 וקביעת הזוכה בו במאי 2005פרסו  מכרז בפברואר : זמני  לקידו  הפרויקט

 . טר  פורס  המכרז, 2005ספטמבר , הביקורת
כי סוכ  בי  משרד האוצר ובי  , 2005שרד מבקר המדינה מנובמבר משרד האוצר מסר בתשובתו למ

משרד התחבורה . ח" מיליו  ש35משרד התחבורה שהתקציב למימו  השלב הראשו  בפרויקט יהיה 
ובה  מקורות , מסר בתשובתו כי עקב חילוקי דעות בינו ובי  המשרד לביטחו  הפני  בכמה נושאי 

המשרד לביטחו  הפני  מסר . רוייקט והמועד לפרסומוטר  סוכמו סופית היק+ הפ, התקציב
, כי הוא נער# לדיו  מסכ  ע  משרד התחבורה לגיבוש המסגרת הכללית של התכנית, בתשובתו

העבודה אמורה . לרבות המסגרת התקציבית ובמקביל פועל צוות לסיכו  המפרט של המכרז
 .2006פברואר  להסתיי  במהל# ינואר

 È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï·¯ ‰Î ÔÓÊ Í˘ÓÈÈ Ë˜ÈÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·· ÏÂÙÈË‰˘ ¯È·Ò ‰Ê ÔÈ‡ ‰ . 
משרד מבקר המדינה בדק מדג  : להל  דוגמה לנזק שנגר  מהיעדר  של אמצעי  טכנולוגיי 

ראו להל  בפרק על  (2003 תיקי תאונות דרכי  שפתחה המשטרה בשנת 537סטטיסטי מייצג של 
 תיקי תאונות דרכי  שהתרחשו בצמתי  48, בי  היתר, המדג  כלל). חקירת תאונות דרכי 

בבדיקת התיקי  האלה התברר כי . ציות לרמזור מרומזרי  שבה  סיבת התאונה הוגדרה כאי
ומרבית  נסגרי  , בתאונות שמתרחשות בצמתי  מרומזרי  מתקשי  בוחני התנועה לאסו+ ראיות

הוגשו ) 48  מ18 ב( מה  37.5% כי רק ב, מבדיקת התיקי  עלה. עקב כ# מהיעדר ראיות מספיקות
) 24 (80%מרבית  , נסגרו, 62.5%, שלושי  התיקי  האחרי ; כתבי אישו  נגד הנהגי  המעורבי 

הצבת מצלמה בצומת לצילו  רכב חוצה באור אדו  יכולה לסייע מאוד לאיסו+ .  מהיעדר ראיות 
   .ראיות ברורות באשר לאחריות לתאונה

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי 
לגבש ולהכי  תכניות : אלה תפקידי הרשות הלאומית, על פי חוק המאבק בתאונות הדרכי  .1

; לצמצו  תאונות הדרכי  ולהפחתת חומרת , שנתיות להגברת הבטיחות בדרכי  שנתיות ורב
לגבש את ; להפעיל מער# בקרה ומעקב במשרדי הממשלה ובמוסדות הקשורי  ליישו  התכניות

לתכנ  ולקד  תכניות ; דימויות ואת הסכומי  בכל הנוגע להקצאת תקציבי את הק, סדרי העדיפויות
לתכנ  ולתא  הכשרה לקציני בטיחות בתעבורה ולרכזי מטות בטיחות ברשויות ; הסברה

לרכז מידע בתחו  ; ליזו  פעולות של מחקר ופיתוח בתחו  הבטיחות בדרכי ; המקומיות
ולשרי  בענייני  הנוגעי  לחוק ולקבל דיווחי  לייע, באמצעות השר לממשלה ; הבטיחות בדרכי 

ממשרדי ממשלה אחרי  העוסקי  בבטיחות בדרכי  על התקציבי  שייעדו לפעולות בתחו  
עוד . והוא יגיש  לאישור הממשלה, התכניות יוגשו לאישורו של שר התחבורה. הבטיחות בדרכי 

,  כפי שאושרו בידי הממשלהקבע החוק כי הרשות הלאומית תפעל לקידו  יישומ  של התכניות
 .ולש  כ# תקי  מער# בקרה ומעקב על משרדי הממשלה
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¯ÎÈ  ¯ÚÙ ˘È ˙Â˘¯‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÔÈ·Ï ˜ÂÁ‰ ¯È‰ˆÓ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙Â¯ËÓ‰ ÔÈ· : ˙ÂÎÓÒ ÔÈ‡ ˙Â˘¯Ï
‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙Â ·Èˆ˜˙ È‡˘Â · ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ˙·ˆ˜˙Ó ‡È‰˘ ÌÈÙÂ‚Ï ÚÂ·˜Ï , ‰Ï ÔÈ‡

Ú ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÛÂÎ‡Ï ˙ÂÎÓÒ˙È˙ÂÁÈË· ˙È˙˘˙· ˙ÂÚ˜˘‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÂÓˆ ,
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘ÓÏ ‰¯È·ÚÓ ‡È‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ Á˜ÙÏ ˙ÏÂÎÈ ‰Ï ÔÈ‡Â ,

ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ : 
 ביקשה הרשות הלאומית מהגופי  ומהמשרדי  השותפי  למאבק בתאונות 2004  ו2003בשני  

, שיעבירו "המשטרה ומע, בורההדרכי  ובכלל  מינהל היבשה ומינהל התנועה שבמשרד התח
ג  את אלה הנוגעות לפרויקטי  שיתבצעו , לידיה את פרטי התקציב ואת תכניות העבודה שלה 

כמו כ  ביקשה הרשות מהגופי  האמורי  שיכינו מדדי בקרה לבחינת הפרויקטי  . מתקציביה 
 ואת תכניות בקשותיה לקבל מה  את פרטי התקציב. העיקריי  שנכללו בתכניות העבודה שלה 

 . לא נענו2004  ו2003העבודה לשני  
משרד התחבורה הודיע למשרד מבקר המדינה כי הרשות מכינה מפרט בעניי  בקרת הגופי  שהיא 

 .2006ובכוונתה להחילה עליה  בשנת , מתקצבת
יצוי  כי הרשות הלאומית משתתפת בתקציב של משרדי הממשלה והגופי  השותפי  במאבק 

חלקה היחסי של הרשות הלאומית מתקציבי מינהל היבשה הוא :   בשיעורי  קטני בתאונות הדרכי
הדבר מקשה עליה . 10%  ומתקציב אג+ התנועה במשטרה ,  כחצי אחוז , "ומתקציב מע, 3.5%

 . להשפיע על אופ  קבלת ההחלטות במשרדי  ובגופי  אלה
 באג+ התנועה במשטרה רק הביקורת העלתה כי הרשות הלאומית הייתה מעורבת בקבלת החלטות

 מהתקציב 20%(ח " מיליו  ש12 בכל הנוגע לתקציב המיועד לרכש ולמבצעי  מיוחדי  שהסתכ  ב
 265אי  מידע מלא על פעילות לרשות הלאומית ג  . )שהרשות הקצתה לאג+ התנועה במשטרה

ולה לדעת ואי  היא יכ, שאת פעילות  היא מממנת)  השוטרי  במשטרת התנועה2065 מ(השוטרי  
 .א  ה  ביצעו משימות משטרתיות אחרות

 ‰˘ÚÓÏ ‡È‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·"¯Â Èˆ " ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙¯·Ú‰Ï
ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ˜·‡Ó· . 

בתשובת משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה צוי  כי ע  מינוי ניצב שחר אילו  לתפקיד ראש 
ולראשונה התקבלו מהמשטרה נתוני  , נמסר לרשותאג+ התנועה במשטרה חל שיפור במידע ה

 . ערוכי  על פי תפקידי  ומחוזות,  על כוח האד  שאותו היא מתקצבת2005מלאי  לחודש נובמבר 
 שר 2003ביולי : כפי שנקבע בחוק, שנתית  הרשות אינה פועלת במסגרת תכנית רב2002מאז 

 2005בפברואר ; 2002 ת שמונה לש  כ# בדחה תכנית שהגיש לו צוו, ליברמ ' מר א, התחבורה דאז
: הביקורת העלתה כי התכנית לא הייתה שלמה. הגישה הרשות לכנסת תכנית עבודה לאותה שנה

התכניות ; היות שהוא טר  סיכ  ע  שר התחבורה את תכניותיו, התכניות למינהל היבשה לא סוכמו
תהלי# מעבר מפעילות במסגרת מאחר שהיא הייתה עדיי  ב, לחברת הדרכי  הממשלתית לא סוכמו

וג  באשר להסברה ולרשויות המקומיות לא גובשה , יחידת סמ# לפעילות במסגרת חברה ממשלתית
 .התכנית

עד ינואר . ח לשנה" מיליו  ש160  הסתכ  ב2005 2003תקציב הרשות הלאומית לתקופה  .2
תו מועד מקור תקציבה מאו; "הקר  למימו  פעולות למניעת תאונות" מומנה הרשות מכספי 2004

ועדת שייני  המליצה לקבוע שמקור התקציב של הרשות . של הרשות הלאומית הוא תקציב המדינה
 מדמי ביטוח חובה שייגבו על ידי חברות 9%הלאומית יהיה אגרת בטיחות בדרכי  בשיעור של 

משרד האוצר . בכ# ביקשה הוועדה למנוע את תלות הרשות בתקציב המדינה. הביטוח ויועברו אליה



 ב56דוח שנתי  20
היוע, . משו  שהיא מגדילה את נטל המס, בי  היתר, והיוע, המשפטי לממשלה התנגדו להמלצה זו

 2005כי בישיבת הממשלה ביולי , המשפטי לממשלה הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
א# הדיו  בפרטיה טר  הסתיי  ונושאי  שוני  צפויי  , אושרו עקרונות התכנית של ועדת שייני 

 . הידו  שוב בממשלהל
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ·Â˘Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ

ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ‰ÓÁÏÓÏ ÔÂÓÈÓ‰ ˙ÂÙÂÏÁ . ÌÈ ˙˘Ó‰ ÏÎÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ ÈÁ·‰
ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ,˙ ÓÓÓ ˙Â˘¯‰˘ ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·‰ ÈÚˆÓ‡Ï ˘Ó˙˘Ó‰ Ï˘ ‰˜ÈÊ‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,

ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ˙È·Èˆ˜˙ ˙Â·ÈˆÈ,·Èˆ˜˙Â ˙Â˜ÂÙ˙ ˙¯˜·  ,˙È„ÂÚÈÈ‰ ‰¯‚‡‰ Ï˘ ‰È·‚ ˙ÂÏÚ ,
ÂÈÎÂ ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÈ·ÈÒ¯‚Â¯Ù"· . 

במועד סיו  הביקורת לא היו מאוישות שלוש .  תקני 36 ברשות הלאומית שישה אגפי  ו .3
לא אוישה , בי  היתר). 18 מ(ותשע משרות של עובדי  מקצועיי  ) משש(משרות של ראש אג+ 

שנתיות של הרשות   המשרה שנושא4 אמור לקיי  בקרה על התכניות השנתיות והרב2004 משנת
משרת ראש אג+ בכיר לאג+ מידע מחקר , בגופי  האחרי  העוסקי  במאבק בתאונות הדרכי 

 פרש 2005במרס , נוס+ על כ#. ופיתוח ומשרת ראש תחו  פיתוח ויישו  מחקרי  בטיחותיי 
לא אוישה , 2005נובמבר , עד מועד סיו  הביקורת. מידע הלאומיהעובד אשר ריכז את מרכז ה

דבר שפגע בהמש# הקמת מרכז המידע הלאומי ברשות ובייצוגה בוועדה הציבורית למסד , המשרה
מנהל הרשות הלאומית מסר למשרד מבקר המדינה כי שני תקני  וחצי ). ראה להל (ס "נתוני  בלמ

מחסור כה רב בעובדי  פוגע בתפקוד . רה לצרכי  אחרי שתוקצבו לה אוישו על ידי משרד התחבו
 . הרשות הלאומית ובהשגת יעדיה

 לפי סעי+ . מערכת מידע ע  נתוני התאונות היא תנאי הכרחי לקיו  פעילות להפחתת מספר  .4
בתכנית העבודה של הרשות . על הרשות הלאומית לרכז מידע בתחו  הבטיחות בדרכי , לחוק) ד(7

.  נכללו הקמת מרכז מידע לאומי לבטיחות ושדרוג מאגרי מידע קיימי 2005  ו2004לשני  
 .ס כדי שזו תקי  עבורה מאגר נתוני " התקשרה הרשות הלאומית ע  הלמ2004בתחילת 

מהמשטרה יש : לצור# הקמת מרכז מידע יש לקבל מגופי  שוני  את הנתוני  שה  מרכזי  )א(
ממינהל היבשה ; ותיקי חקירה של תאונות דרכי  קטלניותקוב, דוחות תנועה , לקבל קוב, תאונות

מבחני , מורי נהיגה, מכוני הרישוי, ניידות הבטיחות, כלי רכב, יש לקבל קבצי  ע  נתוני  של נהגי 
נקודות , מחברת הדרכי  הממשלתית יש לקבל סקר תשתיות; נהיגה ונתוני השקעות בתשתית בערי 

ווחה יש לקבל מידע על אלכוהוליסטי  ועל מורשעי  ממשרד הר; תורפה ופרויקטי  בעשייה
א "ממד; וקוב, מאושפזי  ארצי, ממערכת הרפואה יש לקבל קובצי טראומה; בעבירות של סמי 

ומבתי המשפט , מחברות הביטוח יש לקבל נתוני תביעות על נזקי גו+; יש לקבל קוב, פינוי פצועי 
  .יש לקבל נתוני  על ענישה ועל גביית קנסות

Ú „¯˘Ó· ‰˘·È‰ Ï‰ ÈÓÓ Ú„ÈÓ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰ ‰Ï·È˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „
‰¯Â·Á˙‰ , ˙ÏÈÁ˙· ÂÏ·˜Ï ‰˘˜È· ‡È‰˘ Û‡2004 ; ‰„·ÂÚ· ‰·˘Á˙‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰

Ú„ÈÓ ‰ ÓÓ ‰˘˜È· ‡Ï ÔÎÏÂ ‰Ó˜‰ ÈÎÈÏ‰˙· ˙‡ˆÓ  ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÎ¯„‰ ˙¯·Á˘ . ÌÚ
 ˙Ï·˜Ï ÌÈÚ‚Ó ÂÏÁ‰ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÌÚÂ ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á¯ÓÂÁ‰ ; ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï‡

„ÚÂÓ Â˙Â‡ „Ú Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘¯‰ ‰˙ Ù Ì¯Ë. 
בסיסי המידע  כוללת אשר משלבת את מערכת מידעבידי א+ לא אחד מהגופי  העוסקי  בנושא אי  

 .למסד נתוני  אחד ושל מהמקורות השוני  והנתוני  
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ת נציגי  מהרשות ס ועדה מייעצת בהשתתפו" הקי  הסטטיסטיק  הראשי בלמ2004ביולי , אמנ 
עד מועד סיו  , ואול . ממשטרת ישראל ואחרי  להגדרת מסד הנתוני  והרכבו, ס"מהלמ, הלאומית

על , שתהיה מקובלת על המשטרה" נפגע בתאונת דרכי "הביקורת לא הגיעה הוועדה להגדרת 
 . על מרכזי הטראומה ועל בתי החולי , על חברות הביטוח, ס"הלמ

ס לשילוב מקורות "כי הרשות הלאומית פועלת באמצעות הלמ, ובתומשרד התחבורה מסר בתש
. והיא העבירה לש  כ# תקציב מתאי , מידע נוספי  בסטטיסטיקה הלאומית של תאונות הדרכי 

 כי נמשכי  הדיוני  בוועדה המייעצת במטרה לגבש הגדרות שלמות , משרד התחבורה הוסי+
. והוועדה נמצאת בשלבי סיכו  המסקנות, בה ערכיות לנושא תאונות הדרכי  והנפגעי   וחד
 .ס הודיעה למשרד מבקר המדינה כי בכוונתה להביא להסכמה על הגדרות משותפות"הלמ

המבוססי  על ,  נתוני  על תאונות דרכי 8ס מפרסמת בדוח שנתי ובפרסומי  חודשיי "הלמ )ב(
 נתוני  על תאונות ס רק" העבירה המשטרה ללמ2003עד שנת . נתוני  שמעבירה לה המשטרה

ומאז היא מעבירה ג  נתוני  על תאונות ע  , )ד"תיקי ת(דרכי  שלפי הנחיותיה חובה לחקור אות  
כללי ע  ("ולמעורבי  בה  נית  אישור על התרחשות  , פצועי  קל שלפי הנחיותיה אי  חובה לחקור

 "). נפגעי 
ל תאונות הדרכי  נכונה את המצב יש לציי  כי ג  במועד סיו  הביקורת לא שיקפו הדיווחי  ע

ולא נית  , שאינ  נחקרות נמוכה" כללי ע  נפגעי "משו  שמהימנות  של הנתוני  בתיקי התאונות 
כלילת  בסטטיסטיקה הרשמית תביא לכ# ששיעור , זאת ועוד. להתבסס עליה  לש  ניתוח התופעה

. יחס בי  הרוגי  ובי  פצועי הוא הדי  ב. התאונות הקטלניות בישראל יהיה הנמו# ביותר בעול 
כללי ע  "ויש לקבוע אלו תאונות מתו# תיקי , "תאונה ע  נפגעי "מכא  שיש צור# להגדיר בדיוק 

   . ייכללו בסטטיסטיקה הרשמית" נפגעי 
 חינו  והסברה

, נוס+ על כ#. פעילות הסברה היא אחד הגורמי  שיכולי  להשפיע על הציבור לשנות את התנהגותו
הפנמה של התנהגות ראויה בכבישי  ושל חוקי התנועה אצל תלמידי  כמו הכשרת נהגי  לימוד ו

   . לפני קבלת רישיו  הנהיגה ולאחריה ה  בעלי חשיבות מכרעת למניעת תאונות דרכי 
 הסברה

תפקידי הרשות הלאומית ה  בי  היתר לתכנ  ולקד  תכניות הסברה מתאימות לקהלי , על פי החוק
 היה 2005ובשנת , ח להסברה" מיליו  ש16.5 הקציבה הרשות הלאומית 2004שנת ב. היעד השוני 

 .ח" מיליו  ש14תקציב ההסברה 
‰ ¯ · Ò ‰ Ï  ‰ „ Â · Ú  ˙ È  Î , את עלות ,  יש להכי  תכנית עבודה שתפרט את נושאי ההסברה:˙

 . את קהל היעד ואת המדדי  לבדיקת הצלחה, את האמצעי  שייעשה בה  שימוש
__________________ 

 ".רבעו  לסטטיסטיקה של תחבורה"ו" ירחו  הסטטיסטי לישראל" 8
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‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ ÌÈ ˘Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯2004-2005 ‰¯·Ò‰‰ È‡˘Â  ˙‡ ÂÏÏÎ 

˘ÂÓÈ˘ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰ ‰˘Ú˙ Ì‰·˘ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ Â¯È„‚‰Â ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ; ˙ÂÈ Î˙‰
 ‰˘ÚÈÈ Ì‰· ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡Â ‰¯·Ò‰‰ È‡˘Â  ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ „ÓÂ‡‰ ˙‡ ÂË¯ÈÙ ‡Ï

˘ÂÓÈ˘ .¯·Ò‰ È‡˘Â · ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú  ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰‰ . ˘È ÍÎ·
‰˙ÂÏÈÚÈ·Â ‰¯·Ò‰‰ ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰· ÌÂ‚ÙÏ È„Î . 

הרשות הלאומית מחויבת לפרס  מכרז לקניית שירותי  באמצעות לשכת הפרסו  הממשלתית 
 ביקש מנהל הרשות הלאומית מחשב משרד התחבורה לפרס  2005בינואר ).  " לפ להל  (

. סיו  הביקורת לא פורס  המכרזעד מועד .   מכרז לקבלת שירותי תכנו  אסטרטגי"באמצעות לפ
 .2006 לכ  לא תהיה לרשות תכנית הסברה ב

Ì È ¯ Ê ‚ Ó  È Ù Ï  ‰ ¯ · Ò ) ראו להל , עולי  וקשישי , ערבי , למשל חרדי (יש מגזרי   :‰
. ולכ  יש להתמקד בהסברה לה , ששיעור התאונות בה  גדול יותר יחסית לשיעור  באוכלוסייה

. במגזר הערבי ובקשישי , טפל באופ  ממוקד במגזר החרדיועדת לנגנטל ווועדת שייני  המליצו ל
הרשות . לא הוכנו תכניות הסברה מיוחדות למגזרי  אלה, 2005נובמבר , עד מועד סיו  הביקורת

ח להסברה במגזר החרדי "ח להסברה במגזר הערבי ומיליו  ש"הלאומית אכ  הקציבה מיליו  ש
 . כס+א# היא לא הכינה תכנית לשימוש ב, 2005לשנת 

˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â È Â ˘ ¯ ·  ˙ Â Á È Ë ·  ˙ Â Ë Ó :  זרוע"מטות הבטיחות אמורי  לשמש מעי "
ליישו  מדיניות הרשות ולגילוי , של הרשות הלאומית בכל הנוגע להסברה ולחינו# האוכלוסייה

, ח" מיליו  ש6.5  תקצבה הרשות מטות אלה ב2004בשנת . נקודות תורפה בטיחותיות ולטיפול בה 
 .ח" מיליו  ש2.7  ב2005ובשנת 

שיעור , יכולת  לממ  את חלק  בתקציב המטות עקב מצב  הכלכלי של הרשויות המקומיות ואי
את כל התקציב ) 8% כ( שנבדקו 66  רשויות מ5 ניצלו רק 2002בשנת : הניצול של התקציב נמו#

 . ניצלו פחות ממחצית מתקציב ) 67% כ( רשויות 44; שהוקצה לה 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂÓÈÓÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰ ˙ÂËÓ .·Â˘ÈÈ‰ Ï„Â‚ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ˘È Ô˙ÚÈ·˜· , ˙‡
Â· ˙Â¯Â˜˘ ˙Â Â‡˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡Â ÈÏÎÏÎ‰ Â ÒÂÁ . 

 נאס+ ברשות 2005 2004משרד התחבורה הודיע למשרד מבקר המדינה בתשובתו כי בשני  
 2006ובשנת , ר רב על פעילות מטות הבטיחות כדי לבחו  מחדש את מכלול פעילות הלאומית חומ

   . יועברו אליה  הסברי  והנחיות פעולה חדשות
 חינו  לבטיחות בדרכי  

את הטיפול בחינו# לבטיחות . מערכת החינו# רואה בחינו# לבטיחות בדרכי  משימה לאומית .1
מרכז אג+ זהירות ובטיחות )  משרד החינו# להל  (התרבות והספורט , בדרכי  במשרד החינו#

 .ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש"הכפו+ לסמנכ, ) אג+ הבטיחות להל  (בדרכי  
ח " מיליו  ש9.5  היה תקציב משרד החינו# לחינו# לבטיחות בדרכי  כ2005 2003בשני   .2

 מיליו  20.75ד החינו#  העבירה הרשות הלאומית למשר2005 2003בשני  , נוס+ על כ#. בממוצע
 . ח בהתאמה" מיליו  ש17.7 ח וכ" מיליו  ש19.5, ח"ש
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 רכזי בטיחות בדרכי 
" בכל בית ספר ימונה רכז למקצוע הבטיחות בדרכי "ש,  נקבע1993בהחלטת הממשלה מספטמבר 

  לעורר את מודעות צוות המורי  והתלמידי, עליו להכי  תכנית לימודית בית ספרית).  רכז להל  (
ללוות את , להנחות את המורי  ולסייע לה  בהוראת הנושא בכיתות, לנושא הבטיחות בדרכי 

 . ב ולעקוב אחר פעילות "תהלי# הכשרת תלמידי משמרות הזה
˙ÂÁÈË·‰ Û‚‡ È Â˙  ÈÙ ÏÚ ,Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘·"„ , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ¯˘Ú

ÏÈÚÏ„ ,· ˜¯-954Ó -1,840 ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· )51.8% (ÌÈÊÎ¯ ÂÈ‰ .˙ ÊÂÁÓ·" ÂÈ‰ ‡
· ˜¯ ÌÈÊÎ¯-98Ó -250 ¯ÙÒ È˙· )39.2% .(ÏÚ‰ ¯ÙÒ‰ È˙··- ÌÈÊÎ¯‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰ ÌÈÈ„ÂÒÈ

¯˙ÂÈ ÍÂÓ  Û‡ :· ˜¯-472Ó -1,071 ¯ÙÒ È˙· )44.1% (ÌÈÊÎ¯ ÂÈ‰. 
כי התקציב שנית  למשרד החינו# הופחת מדי , בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד החינו#

היה על , לדעת משרד מבקר המדינה.  מבתי הספר50% ה אפשר להפעיל רכזי  רק בכולכ  הי, שנה
משו  שסטייה ממילוי החלטת ממשלה מחייבת את , משרד החינו# ליזו  בעניי  זה דיו  בממשלה

  .אישורה
 הוראת נושא הבטיחות בדרכי  בבתי ספר

י  יהיה מקצוע חובה  החליטה הממשלה שנושא הבטיחות בדרכ1993ובספטמבר  1992בספטמבר 
 פרס  משרד החינו# תכנית 1994בשנת . שעות בשנה 30והוא יילמד , "ב"מג  הילדי  ועד לכתות י"

 30 לגני הילדי  ולבתי הספר היסודיי  והתיכוניי  ל" חינו# לבטיחות בדרכי "לימודי  בנושא 
 .שעות לימוד בשנה

ואול  , )של גני חובה ובתי ספר(יתות  כ60,000 ד היו במערכת החינו# כ"בשנת הלימודי  התשס
 8,000 בשנת הלימודי  האמורה למדו את נושא הבטיחות בדרכי  רק כ, על פי נתוני אג+ הבטיחות

 . בלבד מכיתות ג  החובה ובתי הספר13% שה   כיתות 
ל הנחיות לבתי הספר לגבי "לקראת תחילת כל שנת לימודי  מפרס  משרד החינו# בחוזר המנכ

 מצמצ  למעשה את תחולת החלטת 2003ל מספטמבר "חוזר המנכ. טיחות בדרכי הוראת הב
בכיתה , חלה החובה ללמדו בגני הילדי ) 2004 2003(ד "הממשלה וקובע שבשנת הלימודי  התשס

 .א"ובכיתה י' או ה' בכיתה ב', א
‰ÏÂÚ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ Â˙ Ó , ‰Ú·˜ ˘ ˙ÓˆÓˆÓ‰ ‰ÈÁ ‰‰ Ì‚˘

ÊÂÁ·Î Ó‰ ¯"‰Ó˘ÂÈ ‡Ï Ï ,Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘·Â" ˜¯ ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·‰ ‡˘Â  „ÓÏ  „
¯ÊÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â˙ÈÎ‰ Ï˘ ÔË˜ ˜ÏÁ·)   :‡  ( ˙È Î˙ ˙‡ Â„ÓÏ ÌÈ„ÏÈ‰ È ‚Ó Ú·¯Ó ˙ÂÁÙ

‰Ú·˜ ˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ;‡ ˙Â˙ÈÎ ˙ÈˆÁÓÓ ˙ÂÁÙ '‰Ú·˜ ˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ ˙‡ Â„ÓÏ . 
)·  (· ˙Â˙ÈÎÓ ˘ÈÏ˘Î· ˜¯ '‰ Â‡ 'Â‰È‰ ¯Ê‚Ó·˙È ÎÂ˙‰ ‰„ÓÏ  È„ . ·ˆÓ‰ È„Â‰È ‡Ï‰ ¯Ê‚Ó·

¯˙ÂÈ ¯ÂÓÁ Û‡ :Î ˜¯-10%‡ ˙Â˙ÈÎÓ  'ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·‰ ˙È Î˙ ˙‡ Â„ÓÏ ‰Ê ¯Ê‚Ó· ;
‰ ˙Â˙ÈÎ· '˙È·¯ÚÏ ‰Ó‚¯Â˙ ‡Ï ‡È‰˘ ¯Á‡Ó ÏÏÎ ˙È Î˙‰ ‰„ÓÏ  ‡Ï È„Â‰È ‡Ï‰ ¯Ê‚Ó· . 

)‚  (·-76%È ˙Â˙ÈÎÓ "‡˘Â ‰ ˙‡ Â„ÓÏ ‡ ;· ‡˘Â ‰ ˙‡ Â„ÓÏ È„Â‰È ‡Ï‰ ¯Ê‚Ó·-61% 
˙Â˙ÈÎ‰Ó . 

כי מניסוח החלטת הממשלה ברור , בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד החינו#
וכי ברור לממשלה שללא סיוע , הפעילות ליישו  התכנית אינה מוטלת רק על משרד החינו#"ש

מספר השעות ... לא נית  יהיה לבצע את ההחלטות, תקציבי של משרד התחבורה ומשרד האוצר
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מדי שנה ". ת בכל שכבות הגיל נגזר מהתקציב שהועמד לרשות המשרד לש  כ#הניתנות בכיתו

ובכ# מנעו ממשרד החינו# את "פחתה השתתפות הרשות הלאומית בתקציב משרד החינו# 
מספר השעות הניתנות בכיתות בכל . המשאבי  הנדרשי  להפעלה מלאה של החלטות הממשלה

 ".לה לש  כ#שכבות הגיל נגזר מהתקציב שהועמד לרשות הממש
, לא גדל תשע שני ] הלאומית[שתקציב הרשות , משרד התחבורה השיב למשרד מבקר המדינה

הרחבת התכנית ולימודה כשעה "לפיכ# לא התאפשרה . והיה עליה לממ  ממנו פעילויות נוספות
 ".שבועית בכל אחת משכבות הגיל

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎÓ -1993 Ì˘ÈÈ ‡ÏÂ 
 ˙ ˘· ÔÈÎ‰˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ ˙‡1994Î Ó ¯ÊÂÁ ˙ÂÈÁ ‰ ˙‡Â " ¯·ÓËÙÒÓ Ï2003 . ˘È

Â ÓÓ ¯ˆ·  ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ú„Ï Ì‡˘ ˘È‚„‰Ï ,È‰˘ÏÎ ‰·ÈÒÓ , ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ
‰Ï˘ÓÓ‰ ,‡˘Â · ÔÂÈ„ ÌÂÊÈÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ . 

לא נעשה : משה כראוי לא מו1993יצוי  שג  ועדת לנגנטל מצאה שהחלטת הממשלה מספטמבר 
 . מספיק בתחו  החינו# לבטיחות בדרכי  וזהו נושא שאי  להתפשר עליו

È  ‰ ˙ È Î ·  ‰ È ¯ Â ‡ ˙  È  Á · Ó"‡ : שיש לכלול את ,  נקבע1989בהחלטת הממשלה ממאי
בהחלטת הממשלה ". יסודיי  הספר העל ב בבתי"א וי"הוראת נהיגה במסגרת לימוד כיתות י"

א שיילמד "י בנהיגה ובטיחות בדרכי  הוא מקצוע חובה בכתות י נקבע שמבח  עיונ1992מספטמבר 
והציו  יהיה בתוק+ שנתיי  , עמידה בבחינות הסיו  תוכר לצור# הלימוד המעשי.  שעות שנתיות30

 .מיו  סיו  הלימודי 
È ˙Â˙ÈÎ· ‰‚È‰ · ‰È¯Â‡˙ „ÓÏÏ ÔÂÈÚ¯‰"Â‡ÂÏÓ· Ì˘‚Â‰ ‡Ï ÌÚÙ Û‡ ‡ , Ô‚ÂÚ˘ ˙Â¯ÓÏ

 ˙ ˘Ó ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰·1989 : ËÒÂ‚Â‡Ó ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó È Â˙  ÈÙ ÏÚ2005 , ˜¯36% 
Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ¯ÙÒ‰ È˙· ˙¯‚ÒÓ· ‰‚È‰ · ‰È¯Â‡˙‰ ˙ ÈÁ·· Â Á·  ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó"‚ .

ÏÏÎ ‰È¯Â‡˙· ˙Â ÈÁ· ¯ÙÒ‰ È˙·· ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ‰È¯Á‡Ï˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· . 
'  התעבורתיהחינו#'שהוא נער# להוראת , בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד החינו#

המשרד הודיע שאת הבחינה . א ולבחינת התלמידי  בתיאוריה על פי החלטות הממשלה"בכיתות י
לצערנו רשות "המשרד הוסי+ כי . יכינו נציגי רשות הרישוי לפי מועדי סיו  הלימודי  בבתי הספר

עוד מסר . "הרישוי לא הצליחה להיער# למועדי  אלו ונוצר פער בי  סיו  הלימודי  לבי  הבחינות
ד הפסיקה הרשות הלאומית באופ  פתאומי את "ל תשס"בתחילת שנה"כי , משרד החינו# בתשובתו

לאחר שנקבעו כבר כל ההסדרי  לקיומ  של הבחינות בשנה , המימו  לרשות הרישוי עבור הבחינות
 ".זו

לאור ההשתתפות הנמוכה של התלמידי  "כי , משרד התחבורה הודיע למשרד מבקר המדינה
החליטה הנהלת הרשות , תועלת ושיקולי  נוספי  של עלות, שיעורי ההצלחה הנמוכי , פרויקטב
 ".להפסיק פרויקט זה] הלאומית[

È „ ¯ Á ‰  ¯ Ê ‚ Ó ·  Ì È Î ¯ „ ·  ˙ Â Á È Ë · Ï  Í Â  È Á : ועדת לנגנטל מצאה שבמגזר החרדי יש
שיעור . י וביניה  מיומנות מעטה של חציית כביש וחינו# לקוי לבטיחות בדרכ, כמה בעיות ייחודיות

 9%לעומת ,  מהנפגעי 14% הנפגעי  בתאונות מקרב הילדי  בערי  החרדיות עד גיל תשע הוא כ
לכ  חשוב להגביר את החינו# לבטיחות בדרכי  בבתי הספר במגזר . בכל האזורי  העירוניי 

 .החרדי
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˙ÂÁÈË·‰ Û‚‡ È Â˙  ÈÙ ÏÚ ,Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘·" ˙ÂÁÈË· ‡˘Â · ˙ÂÏÈÚÙ ‰˙ÈÈ‰ „
ÈÎ¯„·· ˜¯ Ì-45Ó -629 ÌÈÈ„¯Á‰ ¯ÙÒ‰ È˙· )7.2% .( ÔÈ‡ ÌÈÈ„¯Á‰ ¯ÙÒ‰ È˙··˘ ÔÈÈˆÏ ˘È

˙ÂÁÈË· ÈÊÎ¯ . 
במש# כל השני  היה קשה מאד להכניס את נושא "ש, משרד החינו# מסר למשרד מבקר המדינה

לדעת משרד מבקר  ".'ביטול תורה'הבטיחות בדרכי  למגזר החרדי שראה בנושא זה בבחינת 
רד החינו# לפעול בנחרצות רבה יותר להטמעת החינו# לבטיחות בדרכי  ג  בבתי על מש, המדינה

   .הספר של המגזר החרדי
 תרומת לימודי הבטיחות למניעת תאונות דרכי 

כמו ג  תכניות ] (א"בכיתה י[יעילות החינו# התעבורתי "ועדת לנגנטל ציינה ש )א( .1
ר# מחקר בערי  ובישובי  שבה  משתתפי  לא נע. לא נבדקה באופ  מחקרי) בשכבות גיל אחרות
עד ". שיאפשר לקבוע א  יש קשר בי  יישו  התכנית למספר תאונות הדרכי ... התלמידי  בתכנית 

 .מועד סיו  הביקורת לא ערכה הרשות הלאומית מחקר כזה
, פרסמה הרשות הלאומית תוצאות מחקר הערכה שהזמינה במכו  מחקר פרטי, 2004במאי  )ב(

מטרת המחקר כפי שהגדירה אותה הרשות . קו תכניות לימודי  של חינו# לבטיחות בדרכי ובו נבד
בהתנהגות המדווחת ובעמדות הקשורות לציות לסדר , הערכת השינויי  בידע"הייתה , הלאומית

 ".בקרב התלמידי  שהשתתפו בחינו# לבטיחות, לאחריות לסובלנות ולהתחשבות בזולת, חברתי
· ‡Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰˜Â„·Ï ¯˜ÁÓ‰ ÈÎ¯ÂÚÓ ‰˘˜È ,Â˜„· ‡Ï Ì‚ Ì‰ ÔÎÏÂ , ÂÓ¯˙ Ì‡‰

ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙ ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î˙. 
שבשני  האחרונות ישנה הפחתה במעורבות , בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי  משרד החינו#

בתו כי אינו יכול להסביר ע  זאת הוסי+ משרד החינו# בתשו. בתאונות דרכי ) 18 5בגיל (תלמידי  
 .את הסיבות לכ#

תשובת משרד החינו# ממחישה את הצור# במחקר שינתח מה  , לדעת משרד מבקר המדינה
ויבדוק את תרומת תכניות , המשתני  המסבירי  את ההפחתה במעורבות תלמידי  בתאונות דרכי 

 . הלימודי  של משרד החינו# לכ#
, בי  היתר, המחקר העלה". חינו# תעבורתי"מחקר הייתה אחת מתכניות הלימודי  שנבדקו ב .2
אי  בבית הספר אכיפת משמעת בתכנית וחלק קט  של התלמידי  אינ  נוכחי  בשיעורי "ש

 ".אי  שיעורי  באופ  סדיר ואי  מספיק שעות לקיו  התכנית"; "התכנית
בת להיכלל לימוד תרבות התנהגות בדרכי  חיי"שלדעת  , המורי  שהשתתפו במחקר ציינו

תהיה חלק מרכזי בתכנית " תרבות נהיגה"מ  הראוי ש, לדעת משרד מבקר המדינה". בתכנית
  .הלימודי  של החינו# התעבורתי
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 מרכזי הדרכה לבטיחות בדרכי 

לומדי  התלמידי  ארבע שעות במרכזי הדרכה ', ו 'בדר# כלל בכיתות ד, בבתי הספר היסודיי 
המרכזי  ה  בבעלות  של הרשויות ).  מרכזי 19ה היו " התשסבשנת הלימודי (לבטיחות בדרכי  

יש בה  . מופעלי  בשיתו+ ע  הרשות הלאומית ומונחי  מקצועית בידי אג+ הבטיחות, המקומיות
והתלמידי  מקבלי  בה  הדרכה עיונית ומתרגלי  רכיבה נכונה על , הדמיה של דרכי  עירוניות

 .בתנועהכביש והשתלבות בהליכה בטוחה , אופניי 
Î ÌÈÏÚÙÂÓ ‰Î¯„‰‰ ÈÊÎ¯Ó-4-5„·Ï· ‰ÓÓÈ· ˙ÂÚ˘  , Ï˘ ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈÂ È˘È˘ ÈÓÈ ÏÏÂÎ ‡Ï

¯ÙÒ‰ È˙· .˙ÂÚÈÙ˘Ó ˙ÂËÚÂÓ‰ ‰ÏÚÙ‰ ˙ÂÚ˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ÔË˜‰ ¯ÙÒÓ‰ ÏÚ
Ì‰· Â„ÓÏ˘ :‰ÏÂÚ ˙ÂÁÈË·‰ Û‚‡ È Â˙ Ó ,Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘·˘" ÌÈÊÎ¯Ó· ÂÎ¯„Â‰ ‰

 ˜¯20%„ ˙Â˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙Ó '-‰'Â -18%Â ˙Â˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙Ó ' . 
Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘·" ‰Î¯„‰‰ ÈÊÎ¯Ó· ÂÎ¯„Â‰ „71,000ÌÈ„ÈÓÏ˙  . „¯˘Ó È Â˙  ÈÙ ÏÚ

ÍÂ ÈÁ‰9 ,· ˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘" Ì‰· ÂÎ¯„Â‰ Ê102,000 ÌÈ„ÈÓÏ˙ . ÌÈ ˘ Ú·˘ Í˘Ó·
) ˘˙‰"Ê-Ò˘˙‰"„ (Î· ÌÈÊÎ¯Ó· ÂÎ¯„Â‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ ‡ÂÙ‡ ÔË˜-30%. 

נמצא .   נבנו שני מפלסי  כדי לאפשר הדרכת שתי כיתות בו בזמ במרכז ההדרכה בירושלי
 .לא הופעל, שהיה אמור להכפיל את מספר הכיתות המודרכות במרכז, שהמפלס העליו 

, הרשות העירונית(שהפעלת מרכזי ההדרכה על ידי כמה גורמי  , בתשובת משרד החינו# נמסר
יא גורמת לבזבוז משאבי  מחד גיסא ולניצול אינה דר# טובה וה) "הרשות הלאומית ומשרד החינו#

משרד החינו# והרשות הלאומית הכינו תכנית עבודה ". לא נכו  של שעות המרכזי  מאיד# גיסא
תתק  התכנית את הליקויי  , להערכת משרד החינו#. 2006שתופעל החל בינואר , חדשה למרכזי 

 .שהועלו בביקורת ותשפר את הפעלת המרכזי 
Â ÈÁ‰ „¯˘Ó Ô‰ ˙Â Â‡˙ ˙˙ÁÙ‰Ï ‰Î¯„‰‰ ÈÊÎ¯Ó ÂÓ¯˙ Ì‡ Â˜„· ‡Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰ Ô‰Â Í

ÌÈÈ ÙÂ‡‰ . Ë¯ÙÓ ˙ÂÁÈË·‰ Û‚‡ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰ ‰ ÈÎÓ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·Ï ‰Î¯„‰‰ ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ÍÈ¯ÚÈ˘ ¯˜ÁÓÏ.  

 ב"הכשרת תלמידי  למשמרות הזה
, )זהירות בדרכי (ב "פר בכל ימי הלימודי  משמרות זהתי הסבמאז קו  המדינה מפעילי  

תלמידי  בכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי לחצות בבטחה את הכבישי  לשתפקיד  לסייע 
א# ורק "ב יהיו "כי במשמרות הזה,  נקבע2003ל משרד החינו# מינואר "בחוזר מנכ. הסמוכי  אליו

 ". ידי שוטרי ההדרכה של משטרת ישראלתלמידי  שהוכשרו למלא את תפקיד  והוצבו על 
משטרת ישראל והרשות הלאומית תכנית הכשרה לתלמידי  ,  פרסמו משרד החינו2000#בשנת 

במבוא לתכנית . את מרבית השיעורי  אמורי  ללמד שוטרי  ושוטרות. ב"שיוצבו במשמרות הזה
 בשעות הפעילות של של תאונות שבה  נפגעו הולכי רגל ילדי " שיעור  הנמו#"ההכשרה צוי  
של תאונות ליד מעברי חצייה המאוישי  במשמרות " שיעור  הנמו# במיוחד"ב ו"המשמרות הזה

 . בטיחות
__________________ 

 .72' עמ, )2000(, "המאבק בתאונות הדרכי "ראו דוח של מבקר המדינה בנושא  9
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ועקב כ# לא יכלו , ממסמכי משרד החינו# עולה שהמשטרה הקטינה את מספר שוטרי ההדרכה
לל הדרכה  לא התקיימה כ2003בשנת : ב"תלמידי  בבתי ספר רבי  להיות מוצבי  במשמרות הזה

 .ב" מבתי הספר במחוז המרכז משמרות זה85%  לא היו ב2004בינואר ;  יהודה ושומרו יביישוב
רואה חשיבות רבה ] הלאומית[הרשות "ש, בתשובת משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה נאמר

המשטרה ".  לממ  את הפרויקט מתקציבה2005ולכ  הסכימה החל משנת ' משמרות הזהב'בפרויקט 
יחידה חדשה ומשודרגת ] 2005סו+ [תוק  השנה "ש , 2005למשרד מבקר המדינה בנובמבר מסרה 

ב תתחיל ארבעה חודשי  "מתשובת המשטרה יוצא שהדרכת משמרות הזה". ב"של מדריכות זה
ב "עד מועד סיו  הביקורת לא הופעלו משמרות הזה; ו"לפחות אחרי תחילת שנת הלימודי  התשס

   .בבתי ספר רבי 
 ת בהסעות תלמידי בטיחו

השירות נית  לתלמידי  ; 1949 ט"התש, הסעת תלמידי  נועדה לסייע ביישו  חוק לימוד חובה
והוא מאפשר לתלמידי החינו# המיוחד ללמוד בבתי ספר , שבית הספר מרוחק מרחק ניכר מבית 

 .המותאמי  לצורכיה  הייחודיי 
חובת ארגו  . בעו בדי  וקבע משרד החינו#מערכת ההיסעי  פועלת על פי כללי  ומבחני זכאות שנק

המשרד אינו נוטל . 11 שבתחומה מתגוררי  התלמידי 10ההסעות והפעלת  חלה על הרשות המקומית
בשנת הלימודי  , על פי נתוני המשרד. 12חלק בארגו  הסעות אלא משתת+ במימונ  בלבד

.  תלמידי 283,000 היו הרשויות המקומיות אחראיות להסעת  של כ) 2005 2004 (13ה"התשס
 . וחלק באמצעות קבלני הסעות, הרשות המקומית מסיעה חלק מהתלמידי  בתחבורה ציבורית

משרדית לקביעת הנחיות מחייבות להסעות   מינה שר התחבורה ועדה בי 2001בינואר  .1
).  ועדת אלבז להל  (תלמידי  בראשות מנהל אג+ בכיר לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה 

התקנת אביזרי בטיחות ברכב המסיע : להל  עיקר . 2005הגישה את המלצותיה באפריל הוועדה 
) ז(84תיקו  תקנה  (10 לגיל 14הורדת הגיל המרבי להושבת שלושה ילדי  במושב מגיל ; ילדי 

בחינת ; חיוב הפעלת הסעות הילדי  בליווי מבוגר בלבד; )196114 א"לתקנות התעבורה התשכ
ת הכספית הכרוכה בהתקנת חגורות בטיחות באוטובוסי  משנת ייצור האפשרות הטכנית והעלו

__________________ 
מי ולמוסדות פטור נעשות על ידי הבעלי  של רשתות ההסעות למוסדות החינו  המוכר שאינו רש 10

 מוסד #מוסד חינו  מוכר שאינו רשמי . החינו  או על ידי בתי הספר ולא על ידי הרשויות המקומיות
שהוא מוסד חינו  מוכר לצור  חוק לימוד , באכרזה שפורסמה ברשומות, ששר החינו  הכריז עליו

על השתתפות . תנהלי  בפיקוח חלקי של משרד החינו מוסדות החינו  מוכר שאינו רשמי מ. חובה
  · ˘È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï המשרד בהוצאות על ההסעות בחינו  המוכר שאינו רשמי ראו 

 .131' עמ, )2004(
ומכוח תקנות לימוד , #1994ד"התשנ, מכוח חוק הסעה בטיחותית לילדי  ולפעוטות ע  מוגבלויות 11

 .#1959ט"התשי, )רישו (חובה וחינו  ממלכתי 
 מיליו  #712מורי  ומלווי  הסתכ  בכ,  להסעת תלמידי 2005התקציב המעודכ  של המשרד לשנת  12

 .ח"ש
 .שנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט בשנה שלאחר מכ  13
 או יותר שאינו 20באוטובוס שמספר מקומות הישיבה בו "ש, לתקנות התעבורה קובעת) ז(84תקנה  14

בכל מושב , שלא מלאו לה  ארבע עשרה שנה, מותר להסיע שלושה ילדי , יע נוסעי  בקו שירותמס
לא יעלה על , לרבות ילדי , ובלבד שהמספר הכולל של הנוסעי  באוטובוס... המיועד לשני נוסעי 

 70מותר להסיע בו ,  מושבי #50שעל א, שבאוטובוס יש כ, משמעות התקנה היא". שבעי  נוסעי 
 ).ראו להל  (2005תקנה זו בוטלה ביולי . י תלמיד
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. קביעת תארי# יעד שלאחריו תחול חובה על תלמידי  לחגור בחגורות בטיחות; 200315שלפני 

 .נציגי משרד האוצר בדיוני ועדת אלבז התנגדו לשינויי  הכרוכי  בתוספת תקציב
הסעות תלמידי  ועובדי "נקבע בעניי   2004לית משרד החינו# מיוני "בחוזר מנכ ) א( .2

שלא תורשה צפיפות מעל המותר לפי ) לית" חוזר המנכ להל  " (הוראה למוסדות חינו# רשמיי 
ליווי של ; לית רצוי שלרכב המסיע ילדי  יתלווה אד  מבוגר"לפי חוזר המנכ. תקנות התעבורה

סעות אזוריות שלה  מסלול מבוגר מומל, בהסעות תלמידי  של מוסדות החינו# המיוחד וכ  בה
 65 על פי אומד  ועדת אלבז מסתכמות העלויות של ליווי ילדי  בידי מבוגר בכ. 16נסיעה ארו#

 . לכ  הציעה הוועדה לקבוע את הפעלתה בשלבי ; ח לשנה לתלמידי בתי ספר יסודיי "מיליו  ש
להל  (הצטיידות  הודיעה מנהלת אג+ ההסעות וה2005בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 

שהעסקת מלווי  בהסעות תלמידי  מעבר למה שמתחייב מחוק , במשרד החינו#)  אג+ ההסעות 
כרוכה בהקצאת תקציבי  ניכרי  שעדיי  אינ  עומדי  לרשות " הסעה בטיחותית לילדי  נכי "

 .משרד החינו#
א  ; ת בטיחותלית ילדי  בני שש ומעלה יוסעו באוטובוס ג  ללא חגורו"לפי חוזר המנכ )ב(

ועדת אלבז ציינה שללא ליווי ספק א  התלמידי  . יוסעו בכלי רכב אחר עליה  להיות חגורי 
וחגירת  על ידי הגילאי  , שחגורות הבטיחות אינ  מתאימות לכל הגילאי ; יקפידו על חגירת 

שהתקנת חגורות היא חובה בכלי רכב ששנת ; הצעירי  מחייבת התאמת המושב בכסא מגביה
אול  מרבית כלי הרכב המשמשי  להסעת ילדי  ה  ישני  יותר ,  ואיל2003#יצור שלה  היא הי

 .ואי  בה  חגורות בטיחות
ל המשרד "בהתא  להחלטת מנכ"ש, בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע משרד התחבורה

 יחויבו כל האוטובוסי  המסיעי  תלמידי  בדרכי  בינעירוניות להתקי  חגורות בטיחות עד
אוטובוסי  המסיעי  תלמידי  בהסעות המוגדרות עירוניות יחויבו בהתא  עד ... 2006ספטמבר 
 ".הנושא יעוג  בתקנות. 2008לספטמבר 

שהוא , 2005סג  הממונה על התקציבי  במשרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
ח שנקבעו בתקציב "יו  הש מיל15מגבש תכנית ע  נציגי משרד החינו# והשלטו  המקומי להקצאת 

 ".לצור# התקנת חגורות בטיחות באוטובוסי  קיימי  המיועדי  להסעת תלמידי  "2005
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ¯‚Â·Ó È„È· ÌÈ„ÏÈ ÈÂÂÈÏÂ ˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á ˙¯È‚Á , ‰Ê ÌÈÎÂ¯Î

‰Ê· . „ÈÙ˜‰ÏÂ Á˜ÙÏ ˙ÏÂÎÈ ÂÏ ÔÈ‡ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡· ÈÂÂÈÏ‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ „¯˘Ó‰ ¯˙Ù ‡Ï „ÂÚ ÏÎ
ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡· ‰ ˜˙Â˙ Ô‰ Ì‡ Ì‚ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ Â¯‚ÁÈ ÔÎ‡ ÌÈ„ÏÈ‰˘ ÍÎ ÏÚ. 

הרשות המקומית תדאג לביצוע כל הוראות הבטיחות המתחייבות "ש, לית קובע"חוזר המנכ )ג(
אי קיו  הוראות ... מתקנות התעבורה של משרד התחבורה ומהוראות הבטיחות של משרד החינו#

ואולי א+ ,  יגרו  לקיזוז התשלומי  המגיעי  לו בגי  ההסעההבטיחות על ידי מסיע כלשהו
 ".להפסקת ההתקשרות ע  החברה

כי אג+ ההסעות מחליט על נקיטת סנקציות , מנהלת אג+ ההסעות הודיעה למשרד מבקר המדינה
הפסקת תשלומי  לרשות . תו# הפעלת שיקול דעת לגבי ההשלכות הנגזרות מביצוע הסנקציות"

__________________ 
בתקנות התעבורה נקבעו הוראות בדבר חובת חגירת ילדי  ברכב וביניה  חובת התקנת חגורות בטיחות  15

 . ואיל 2003באוטובוסי  ששנת הייצור שלה  היא 
ילדי  על פי חוק הסעה בטיחותית של , שהסעת פעוטות ע  מוגבלות מחויבת בליווי מבוגר, יצוי  16

א  הילד עומד , והסעת תלמידי  נכי  מחייבת ליווי מבוגר, #1994ד"התשנ, ופעוטות ע  מוגבלות
, )כללי  ומבחני  לזכאות להסעה ולליווי(בתנאי  שנקבעו בתקנות הסעה בטיחותית לילדי  נכי  

  .#1995ה"התשנ
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עקב ליקויי  בתפקודה או בתפקוד חברת , ה גירעונות תקציביי  ניכרי חלשה או כשלחובת
החרפה זו יכולה להתבטא עד כדי הפסקת שירותי ההסעה . עלולי  להחרי+ את המצב, ההסעות

 ".או בירידה ברמת שרות ההסעות המסופק לתלמידי /לתלמידי  ו
והמליצה , ת בהסעות ילדי ועדת אלבז ציינה שחסר מידע אמי  ומפורט על תאונות הקשורו )ד(

 .שהאחריות על איסו+ המידע תרוכז בידי ועדת היסעי  ייעודית
‡ˆÓ  ,ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂÚÒ‰· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â Â‡˙ ÏÚ ÌÈ Â˙  ÊÎÈ¯ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ : ˘¯„ ‡Ï ‡Â‰

Ô‰ÈÏÚ ÌÈ Â˙  ÛÂÒÈ‡Ï ÔÂ ‚ Ó ÌÈ˜‰ ‡ÏÂ ‰ Â‡˙ ÏÎ ÏÚ ÂÏ ÂÁÂÂ„È˘ . „¯˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ
¯Â‚‰ ÏÚ ÌÈ˜ÈÂ„Ó ÌÈ Â˙ ˙Â Â‡˙Ï ÌÈÓ ,ÔÓÚ „„ÂÓ˙‰Ï Â˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ÈÂ˘Ú ‰Ê ¯·„Â . 

הרשות הלאומית "ש,  למשרד מבקר המדינה נכתב2005בתשובת משרד התחבורה מנובמבר 
לבטיחות בדרכי  עומדת בקשר קבוע ע  משרד החינו# ומעבירה דיווחי  מלאי  על תאונות 

לרבות נתוני  על תאונות המתרחשות , רישהה  באופ  קבוע וה  על פי ד, והגורמי  לה , תלמידי 
מומל, כי גור  במשרד החינו# ירכז את הנתוני  הרלוונטיי  לתאונות בהסעת ... בהסעות תלמידי 

 ".תלמידי  על מנת להביא להתמקצעות בתחו 
ל למינהל ולמשאבי אנוש במשרד " למשרד מבקר המדינה מסר הסמנכ2005בתשובתו מנובמבר 

. בדיקת ריכוז הנתוני  על תאונות הקשורות בהסעות תלמידי "קמת ועדה לכי יז  ה, החינו#
 ".הוועדה נתבקשה לבחו  את העניי  ולהגיש את המלצותיה עד סו+ חודש דצמבר

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÚÈÈÒÏ ‰È‰ ÏÂÎÈ ÌÁÂ˙È Â ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙Ó ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÛÂÒÈ‡
 ‰ÏÂ ˙ÂÚÒ‰· ˙ÂÁÈË·Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÏ‰ ‰ ˘Â·È‚· „¯˘ÓÏ „¯˘Ó ˙‡Â „¯˘Ó‰ ˙‡ ˙ÂÁ

 ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯·‚‰Ï ËÂ˜ Ï ÈÂ‡¯˘ ˙ÂÁÈË·‰ ÈÚˆÓ‡ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙ÚÈ·˜· ‰¯Â·Á˙‰
˙ÂÚÒ‰· , ˙‡ˆ˜‰· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙ÚÈ·˜·Â ÍÎ Ì˘Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ‰˜È˜Á‰ È Â˜È˙ ÚÂˆÈ··

˙ÂÁÈË·‰ ˙¯·‚‰Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰. 
 בהסעות תלמידי  אג+ ההסעות צרי# לקיי  בקרה ולפקח על מילוי הוראות הבטיחות )ה(

 . לית ובהסכ  ההתקשרות שבי  הרשות המקומית ובי  חברת ההסעות"שנקבעו בחוזר המנכ
‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙¯Â˜È· ˙È Î˙ Â‡ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ Ú·˜ ‡Ï ˙ÂÚÒ‰‰ Û‚‡˘

˙È˙ ˘ ;˙¯Â˜È·‰ È‡˘Â  ˙‡ Ë¯ÈÙ ‡Ï ; ˙ÂÚÒ‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÁÂÂÈ„ ÈÏ‰Â  Ú·˜ ‡Ï
 ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÂÓÎÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ˙ËÈ˘ Ú·˜ ‡ÏÂ ‰ÚÒ‰‰ ˙Â¯·ÁÂ . ÔÎ ÏÚ

Ú·˜ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‡ÏÓ È Î„Ú Ú„ÈÓ „¯˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡ . „¯˘Ó‰
 Ì‡ ˜Â„·ÏÂ ‰ÚÒ‰‰ ˙Â¯·Á ÏÚ Á˜ÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎ Ú·˜ ‡Ï Ì‚

˙ÂÁÈË·‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÔÎ‡. 
למרות , זאת. פקח על הבטיחות בהסעות בחינו# המוכר שאינו רשמימשרד החינו# ג  אינו מ

הדבר בא לידי ; שוועדת לנגנטל הדגישה שבמגזר החרדי אי  מודעות מספקת לבטיחות בדרכי 
הקפדה על מערכת היסעי  בטיחותית לאלפי התלמידי  וברמת הפגיעות הגבוהה של  ביטוי באי
 .הלכי הרגל

שהאחריות לפיקוח על שירותי ההסעה ,  מבקר המדינהמנהלת אג+ ההסעות מסרה למשרד
נוכח מגבלות כוח אד  ואמצעי  , לדבריה. שמספקי  קבלני הסעות היא של הרשויות המקומיות

עוד מסרה מנהלת . התמקד האג+ בביקורת ברשויות שלגביה  התקבל מידע על ליקויי , לוגיסטיי 
חברה לש  ביקורת בשטח על הסעות  חת  המשרד על חוזה ע  2005שביולי , אג+ ההסעות
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החברה החלה כבר בעבודה וא  המהל# , לדבריה. תלמידי  ועובדי הוראה ברשויות המקומיות

 ". ואיל2006#יפעל האג+ להארכת ההסכ  ולהרחבתו בשנת "יוכתר בהצלחה 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È˙ËÈ˘ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÂÚÒ‰‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ; ˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡ Ì‡

ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ÂÈÏÚ ˙ÂÙÈ˜Ó ˙Â¯Â˜È· ˙Â˘ÚÏ - ÏÚ ˙ÂÓ˙ÂÁ‰ 
 ÌÈÚÈÒÓ‰ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰‰-˙Â˜È„·‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ Â˙ÚÈ„ÈÏ ¯È·Ú‰ÏÂ Ô˙Â˘ÚÏ  . ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰·

˙ÂÚÒ‰‰ ÏÚÂ ‰ÚÒ‰‰ ˙Â¯·Á ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ È˙ËÈ˘ , ÔÈ‡
ÈÊÂÁ· Â ‚ÂÚÂ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â˘È¯„Ï ·¯ Í¯Ú‰ÚÒ‰‰ ˙Â¯·Á ÌÚ ÂÓ˙Á ˘ Ì.  

 

 הכשרה וכשירות של נהגי  
 הכשרת נהגי 

  להל   (1961 א"התשכ, ]נוסח חדש[ההסדרי  החוקיי  לרישוי נהגי  נקבעו בפקודת התעבורה 
  להל   (1961 א"התשכ, בעיקר תקנות התעבורה, ובתקנות שהותקנו על פיה, )פקודת התעבורה

על כל , בי  השאר, מופקדת)  רשות הרישוי להל  (חבורה רשות הרישוי שבמשרד הת). התקנות
על , על מבחני נהיגה, על קביעת הנחיות להכשרת  של הנהגי , הפעולות הקשורות ללימוד הנהיגה

על הסמכת בתי ספר לנהיגה ומורי נהיגה ועל הפיקוח , הנחיות להכשרת מורי הנהיגה ובוחני הנהיגה
, בחולו ,  ארבעה משרדי רישוי מחוזיי  הנמצאי  בירושלי רשות הרישוי פועלת באמצעות. עליה 

  . סניפי  ברחבי האר,22ולה  , בחיפה ובבאר שבע
 פיקוח על בתי ספר לנהיגה ועל מורי נהיגה 

רישיו  להחזקת בית ספר ולניהולו יינת  א  המבקש הוכיח להנחת דעתה , על פי פקודת התעבורה
כלי ,  מתאי  למשרד למת  שירותי  של בית ספר לנהיגהשל רשות הרישוי שעומדי  לרשותו מקו 

רכב רשומי  על שמו או על ש  מורה מוסמ# המלמד באותו בית ספר ומנהל מקצועי שרשות 
 . שיעמוד לרשות בית ספר אחד בלבד, הרישוי נתנה לו היתר לניהול בית ספר

È ˆ ¯ ‡ ‰  Á Â ˜ È Ù י לבדיקת המפקח הארצי על בתי הספר לנהיגה ברשות הרישוי אחרא: ‰
על . יישו  פקודת התעבורה והתקנות שהותקנו על פיה בכל הנוגע לפעילות  של בתי ספר לנהיגה

, רשות הרישוי רשאית בכל זמ  סביר להיכנס לכל בית ספר לש  ביקורת על כלי הרכב, פי התקנות
 דבר על הרישיונות הנדרשי  לפי התקנות ובעניי  כל, על שיטות ההוראה, על הציוד והמתקני 

 היו 2005בשנת , על פי מסמכי רשות הרישוי. הנוגע לפיקוח על בתי הספר לנהיגה ולהוראת נהיגה
כבר  . מורי  ומנהלי  מקצועיי 4,630שהעסיקו ,  בתי ספר לנהיגה524רשומי  במשרד התחבורה 

 אול  ה  לא,  הועלו ליקויי  בנושא הפיקוח על בתי ספר לנהיגה17בדוח קוד  של מבקר המדינה
 :כמפורט להל , תוקנו

__________________ 
 . 618'  עמÙÒÓ È˙ ˘ ÁÂ„47¯ ראו   17
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רשויות הרישוי המחוזיות מפקחות על יישו  פקודת התעבורה והתקנות בנוגע להוראת הנהיגה 
כחלק מהניהול בכל רשות רישוי מחוזית אמורי  להימצא תיקי  שבה  . וניהול בתי הספר לנהיגה

 . נאגר מידע על מורי  לנהיגה ועל בתי ספר לנהיגה
‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„··‰ÏÚ Ú·˘ ¯‡· ÊÂÁÓ·Â ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ· ‰ È„Ó , Ú„ÈÓ‰ ÈÎ

¯Á‡ ÌÂ˜Ó· Â‡ ‰‚È‰ Ï ÌÈ¯ÂÓ‰ È˜È˙· ÈÂˆÓ Â È‡ ‰‚È‰ ‰ È¯ÂÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˘Â¯„‰ ; ÔÈ‡
È˙Ï· ÌÈ¯ÂÓ È˜È˙ ÔÈ·Â ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ¯ÂÓ È˜È˙ ÔÈ· ‰„¯Ù‰-ÌÈÏÈÚÙ , ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ È‡ ÔÎÏÂ

‡˘Â · ˙¯Â˜È· . 
ÈÁ‡ ÌÈÏ‰  ÌÒ¯Ù ‡Ï Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ ‡ÏÂ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÈÏ‰ ÓÏ ÌÈ·ÈÈÁÓÂ ÌÈ„

ÌÈ„ÈÁ‡ ÁÂÂÈ„Â ˙¯Â˜È· ÈÒÙÂË ‚È‰ ‰ . ÏÚ ˙ÂÊÂÁÓ‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„· ˙Â„ÈÁ‡ ÔÈ‡ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
‰‚È‰ Ï ¯ÙÒ‰ È˙· „Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ , ˙ÈÈ · ÏÚÂ ˙Èˆ¯‡ ‰Ó¯· ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ÏÚ ‰˘˜Ó‰ ¯·„

˙È ·ÂÓ ÁÂ˜ÈÙ ˙È Î˙ . ˙ ˘· ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ2004˘ ˙È Î˙ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÔÈÎ‰ ‡Ï  ˙È˙ 
 ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙· ¯ÙÒ‰ È˙· ˙„ÈÓÚ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Ï‰È  ‡ÏÂ ‰‚È‰ Ï ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÎ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ

˜ÂÁ·. 
 2004 2003ובשני  ,  לא התקיי  פיקוח על בתי ספר לנהיגה במחוז באר שבע2005 1995בשני  

.  ביקורות בבתי ספר לנהיגה באר,46 המפקח עשה 2004בשנת . לא התקיי  פיקוח במחוז ירושלי 
 . ולא הופקו מה  לקחי  ברמה הארצית, כי לא רוכזו הממצאי  מה , קורת עלהבבי

כי בעקבות הביקורת רוכזו הליקויי  שנמצאו , משרד התחבורה הודיע למשרד מבקר המדינה
והופקו לקחי  שבעקבותיה  יפי, מנהל רשות הרישוי נהלי  אחידי  למנהלי , בפעולות הפיקוח

 תיבנה תכנית פיקוח ארצית ויונהגו טופסי ביקורת ודיווח 2006עוד הודיע כי בשנת . המחוזות
 .אחידי 

‰ ‚ È ‰   ˙ ‡ ¯ Â ‰ Ï  Ì È „ Ó Ú Â Ó Ï  ‰ Ë È Ï ˘  È  Á · Ó:  תפקיד המפקח המחוזי על בתי ספר
לעשות מבחני שליטה בנהיגה לנהגי  שהגישו מועמדות , הוא בי  היתר, לנהיגה ומורי הנהיגה

היא ג  לא הכינה מדדי  ; ה נוהל למבח  שליטהואול  רשות הרישוי לא הכינ. לתפקיד מורי נהיגה
 . למש# הזמ  של הבחינה או קריטריוני  להצלחה או כשלו 
" מכינה בימי  אלו" כי רשות הרישוי 2005משרד התחבורה הודיע למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

 .נוהל למבח  שליטה ומדדי  ברורי  להצלחה וכישלו 
‡¯Â‰ ÏÚ Á˜ÙÓÎ ˜ÒÚÂ‰ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ·Î¯ ÔÁÂ· ‰È‰ ¯˘‡ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ „·ÂÚ ‰‚È‰ ‰ ˙

‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· ,„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì È‡ Â ÂÈÒÈ Â Â˙ÏÎ˘‰Â . ¯ÒÁ „·ÂÚ ÈÂ ÈÓ
ÔÈ˜˙ ‡Ï Ï‰ ÈÓ ÏÚ „ÓÏÓ ‰‚È‰ Ï ¯ÙÒ È˙· ÏÚ Á˜ÙÓ „È˜Ù˙Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ . 

ושלי  עובד  מועסק במחוז יר2005שהחל מיוני , המשרד הודיע בתשובתו למשדר מבקר המדינה
 . בתפקיד המפקח על בתי ספר לנהיגה, בוח  נהיגה, בעל הכשרה מקצועית נאותה

‰ ‚ È ‰  Ï  ¯ Ù Ò  È ˙ ·  ˙ Â  Â È ˘ È ¯  Ï ˘  ‰ È Ï ˙ ‰  Â ‡  ˘ Â „ È Á :  1 .על , לפי התקנות
לפי , חידוש הרישיו  מותנה בתשלו  אגרה. בתי הספר לנהיגה לחדש כל שנה את רישיונותיה 

 .ח לשנה" ש685 אגרת בית ספר הייתה 2005בשנת . התוספת הראשונה בתקנות
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 ‰ÙÂ˜˙Ï ‰‚È‰ Ï ¯ÙÒ È˙· Ï˘ ˙Â¯‚‡ ÈÓÂÏ˘˙ ı·Â˜ ÈÙÏ1990-2004 „¯˘Ó· Ï·˜˙‰˘ 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,96‰ÙÂ˜˙‰ ÏÎ ¯ÙÒ ˙È· ˙¯‚‡ ÏÏÎ ÂÓÏÈ˘ ‡Ï ¯ÙÒ È˙·  . ¯¯·˙‰ „ÂÚ
Ó‡ Ï˘ ÌÈˆ·˜ ˙˜È„·Ó" ˙ ˘· ÈÎ Ó2004 Â Á·  488· Â„ÓÏ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ -40 ‡Ï˘ ¯ÙÒ È˙· 

Â˘„ÈÁ‰ ˘ ‰˙Â‡Ï Ì ÂÈ˘È¯ ˙‡  . ÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ó Â È‡ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ¯¯·˙‰
ÔÂÈ˘È¯‰ ˙‡ Â˘„ÈÁ ‡Ï˘ ‰‚È‰ Ï ¯ÙÒ È˙· „‚  ÌÈÚˆÓ‡ Ë˜Â  ‡ÏÂ ˙Â¯‚‡ . 

ברישיו  הנית  לבית ספר לנהיגה מציינת רשות הרישוי את שמות המורי  העובדי  בו ואת מספרי 
מאחר שאי  מעקב אחר חידוש רישיונות בתי . וד נהיגההרישוי של כלי הרכב המשמשי  אות  ללימ

 .הספר לא מעודכני  ג  הפרטי  הרשומי  ברישיו  בית, הספר
משרד התחבורה מסר למשרד מבקר המדינה כי בעקבות ממצאי הביקורת נדרשו המפקחי  

ציג  יו  ולה30המחוזיי  לחייב את מנהלי בתי הספר לשל  את אגרת הרישיו  של בית הספר בתו# 
עוד מסר כי יפסיק הקצאת מבחני  מעשיי  לבתי . למפקח צילו  של אגרת הרישיו  לאחר ששולמה
 . ספר שלא יציגו קבלה על תשלו  אגרת בית ספר

תנאי למת  רישיו  להוראת נהיגה והיתר לנהל בית ספר לנהיגה או לחידוש  הוא שאי   .2
ה שלדעת הרשות יש בה כדי למנוע את למבקש הרישיו  רישו  במרש  הפלילי על הרשעה בעביר

הרשות מוסמכת להתלות רישיו  או היתר א  התנאי אינו מתקיי  אצל בעל הרישיו  . מת  הרישיו 
,  לחוק המרש  הפלילי ותקנת השבי 6לפי סעי+ ). ב לתקנות התעבורה15סעי+ (או ההיתר 

 . לכ#המידע מ  המרש  יימסר לרשות א  מבקש הרישיו  הסכי , 1981 א"תשמ
לצור# קבלת החלטה בנוגע למת  רישיו  או לחידושו על רשות הרישוי לבדוק א  למורי נהיגה 

תעביר , לחוק המרש  הפלילי) א (10לפי סעי+ . ולמנהלי בתי ספר לנהיגה יש רישו  פלילי
מידע מ  המרש  ", בלי צור# בבקשה מיוחדת של הרשות, המשטרה לרשות הרישוי באופ  שוט+

בירה הכרוכה בנהיגת רכב ובדבר כל עבירה של בעל רישיו  נהיגה הנוגעת לשימוש בס  בדבר כל ע
החוק אינו מזכה את רשות ).  עבירת סמי  להל  " (או להחזקת ס  מסוכ  לצור# שימוש בו מסוכ 

של מורי  , הרישוי בקבלת מידע שוט+ מ  המרש  הפלילי על עבירות של מנהלי בתי ספר לנהיגה
 .למעט עבירות הכרוכות בנהיגה ועבירות סמי , הגי רכב ציבורילנהיגה ושל נ

 פנתה היועצת המשפטית של המשרד כמה פעמי  אל מחלקת ייעו, וחקיקה 2003 2001בשני  
במשרד המשפטי  בבקשה ליזו  בחוק המרש  הפלילי תיקוני  שיאפשרו מסירת מידע לרשות 

ד סיו  הביקורת לא נמצא פתרו  בעניי  עד מוע. בלא תלות בהסכמת מי שהמידע מתייחס אליו
 .העברת מידע על מורה לנהיגה מ  המרש  למשרד התחבורה מבלי לקבל את הסכמתו לכ#

 שהוא מכי  הצעה לבטל 22.11.05 משרד המשפטי  הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מ
ידע מבוקש הכורכת מת  מידע מ  המרש  בהסכמת מי שהמ,  לחוק6בחקיקה את הדרישה שבסעי+ 

 .א  המידע נדרש לרשות לצור# החלטה לבטל רישיו  או היתר, לגביו
בסמכות רשות הרישוי להתלות את הרישיו  של בית ספר לנהיגה ואת הרישיו  של מורה  .3

משרד מבקר המדינה מצא מקרי  רבי  שבה  לא עמד . לנהיגה א  לא עמדו בתנאי מתנאי התעודה
ל  רשות הרישוי לא השתמשה בסמכותה לאכו+ על בתי ספר לנהיגה ואו, בית ספר בתנאי הרישיו 

 . וברוב המקרי  שלחה לה  מכתב אזהרה בלבד, עמידה בתנאי הרישיו 
על משרד התחבורה לדאוג להתאמת התקנות כדי שבידי הרשות יהיה , לדעת משרד מבקר המדינה

  . אמצעי לענישה מדורגת כגו  סמכות להטלת קנסות
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 הנהיגה ומת  הרישיו הכשרת תלמיד 
. התקנות קובעות שמבקש רישיו  נהיגה ייבח  בהתא  לה  בבחינה שיש בה שלב עיוני ושלב מעשי

רשות ). ראו להל (מבקש רישיו  לרכב כבד ייבח  ג  בידיעות בתחו  הובלת מטעני  ופריקת  
 . הרישוי רשאית לקבוע לבית ספר תכנית לימודי 

È  Â È Ú  ‰ ‚ È ‰   „ Â Ó È Ï :הבחינה ומת  הרישיו  , ר שבדקה את מער# ההכשרהועדת בק
; אי  שילוב בי  הכשרה עיונית ובי  הכשרה מעשית: לנהגי  בישראל הדגישה את הדברי  האלה

אי  מדגישי  בהכשרה ; אי  בנמצא ספר רשמי של מערכת הרישוי שישמש בסיס להכשרה העיונית
חלק ניכר מזמ  לימוד ; והתנהגותיי העיונית די הצור# את בטיחות הנהיגה והיבטי  ערכיי  

היא המליצה שתהלי# ההכשרה העיונית . הנהיגה מתבזבז על נהיגה בתנועה בלא הדרכה ספציפית
 מבוא לנהיגה וקד  נהיגה שבסופו על התלמיד להיבח  מבח   ' שלב א: יחולק לשלושה שלבי 

  ' שלב ב; הנהיגה המעשית הצלחה במבח  היא אישור להתחלת לימוד  פנימי בבית הספר לנהיגה 
  ' שלב ג; לימוד החומר העיוני העיקרי לנהיגה ובסיומו עמידה במבח  העיוני ברשות הרישוי

 .י רשות הרישוי"כ  המליצה לפרס  ספר שיוכ  ע. השלמות לחומר העיוני
˙ ÂÎ˙Ó‰ ‰˙ ˙˘‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ,‰˙ÈÈ‰˘Î ‰¯˙Â  ‚‰ ‰ ˙¯˘Î‰Â. 

 למשרד מבקר המדינה כי ספר לימוד רשמי נמצא בהליכי  סופיי  של משרד התחבורה הודיע
 .רשות הרישוי אמורה להתחיל בניסוי חלו, של בית ספר לנהיגה עתידי. עריכה בשפות שונות

Ì È È  Â È Ú ‰  Ì È  Á · Ó  לפקודת התעבורה מסמי# את רשות הרישוי לתת רישיו  11סעי+ : ‰
הוא איננו פסול לפי , רכב שלגביו הוגשה הבקשהנהיגה א  שוכנעה שמבקש הרישיו  כשיר לנהוג ב

רשות הרישוי עושה מבחני נהיגה עיוניי  על פי סמכות . הוראת הפקודה ושיל  את האגרה שנקבעה
 30בהוראת רשות הרישוי נקבע כי כל שאלו  למבח  עיוני יכלול . שניתנה לה מתוק+ פקודה זו

ברשות הרישוי נקבעו ארבעה סוגי  של . פחות שאלות ל26על נבח  לענות נכו  על . שאלות שונות
 .מבחני נהיגה עיוניי  לרכב על פי דרגות רישיו  שונות

ל המשרד "למרות החלטת מנכ. בצרפתית וברוסית, באנגלית, בערבית, אפשר להיבח  בעברית .1
במועד סיו  הביקורת ,  שרשות הרישוי תרחיב את מאגר השאלות ותמחשב אותו2003מפברואר 

; ברוסית ובאנגלית על גבי שאלוני  שבה  היו אות  שאלות במבנה קבוע, המבחני  בצרפתיתנעשו 
 . לפיכ# אפשר להעתיק את התוצאות בקלות יחסית

הבוח  בודק את נכונות התשובות בעזרת סרגל . הבחינה בעברית בנויה כמבח  אמריקאי .2
וקובע לפיו א  , השגיאותבגמר הבדיקה הבוח  סופר את מספר . תשובות המתאי  לשאלוני 

עשיית מבחני  כאלה באמצעות . בשיטה זו לא נית  לקיי  בקרה על בדיקת הבוח . התלמיד הצליח
 . מחשב מייעלת את הבחינה ואת בדיקתה ומגדילה את מהימנותה

הוא אינו . הנבח  מקבל תשובה בעל פה מפקיד הרישוי על הצלחתו או על כישלונו בבחינה .3
חשוב שנבח  שנכשל , לדעת משרד מבקר המדינה. המבח  ואינו רואה את שגיאותיומקבל את טופס 

 .ידע את סיבות כישלונו על מנת שיוכל לשפר את ידיעותיו בנושא
. ועדת בקר המליצה כי המבח  העיוני ייעשה באמצעות מערכות מולטימדיה ממוחשבות .4

וב המבחני  העיוניי  ועריכת  כי מחש, 2005מבקר משרד התחבורה ציי  בדוח ביקורת ממרס 
 .באמצעות מערכות מולטימדיה עדיי  לא יוש 

משרד התחבורה הודיע למשרד מבקר המדינה כי רשות הרישוי עומדת לפרס  מכרז לביצוע מבחני 
 . נהיגה עיוניי  באמצעות מחשב
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È ˘ Ú Ó  ‰ ‚ È ‰   „ Â Ó È Ï:   1  . רשות הרישוי קבעה בנהלי  כי על מורי הנהיגה לנהל כרטיס

בסיו  כל .  מטלות הנהיגה שעל המורה ללמד את התלמיד52בכרטיס זה מפורטות . עבור כל תלמיד
כאשר התלמיד מסיי  את כל . שיעור על המורה לסמ  את הנושאי  שנלמדו ולחתו  על הטופס

 .הצלחה או כישלו  במבח  זה נרשמי  בכרטיסו; מטלות הלימוד הוא נבח  מבח  פנימי בבית הספר
ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÌÈ ˘· 2003-2004‰‚È‰ ‰ È¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ‰Á˜ÈÙ ‡Ï ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯  ; ‡È‰ ÔÈ‡

˘¯„ Î „ÈÓÏ˙‰ ÒÈË¯Î ÈÂÏÈÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÓÈÈ˜Ó ,ÂÚˆÂ· „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÏËÓ ÏÎ Ì‡ ˜„·  ‡ÏÂ. 
משרד התחבורה ציי  כי רשות הרישוי אמורה להתחיל בניסוי חלו, של בית ספר לנהיגה אשר בו 

ס ולאחר מכ  יצא לתרגל את הנושא באופ  מעשי ע  "ה בביהילמד התלמיד את הנושא העיוני בכית
ויהיה נית  לנהל ,  מטלות הלימוד העיוני והמעשי52בשיטה זו ילמד התלמיד את כל . מורה הנהיגה

 .מעקב אחר לימוד המטלות
את , מגרשי הדרכה שנית  להכשיר בה  את תלמיד הנהיגה"בדוח ועדת לנגנטל צוי  שאי   .2

 .18הוועדה המליצה להחיש את הטיפול בנושא". הנהג הוותיקהנהג החדש ואת 
הוגדרו תפקידו ;  החל משרד התחבורה לקד  את הטיפול בנושא2003במחצית הראשונה של שנת 

הוכנה תקנה המסדירה תנאי  . ייעודו וסוגי הפעילויות שבה  ישתל  הנהג, העיקרי של המגרש
הכוונה הייתה . ת הפיקוח על הפעילות בו ועודא, את פעילות הצוות מקצועי בו, לאישור המגרש

 .להפעיל את מגרשי ההדרכה באמצעות יזמי  פרטיי  תמורת תשלו  שייקבע בתקנות
 פורס  תיקו  לתקנות התעבורה אשר לפיו הוספו לתקנות הוראות שמסדירות 2003בספטמבר 

 ג"התשס, )5'   מסתיקו(, תקנות התעבורה[הקמת מגרשי  שבה  תקוי  השתלמות מעשית בנהיגה 
שנקבעה (לאחר תקופת הזמ  הנדרשת להכשרת המגרשי  , 2005במארס ]. 1145ג "ת תשס"ק, 2003

 .בתנאי שיהיו שישה לפחות, היו אמורי  להתחיל בהפעלת , )בתקנות התעבורה
אול  לקראת .  הגישו יזמי  פרטיי  מפרטי  לשמונה מגרשי הדרכה2003הבדיקה העלתה שבסו+ 

התברר שהיזמי  אינ  מצליחי  להתמודד ע  הוראות התכנו  וע  האישורי   2004סו+ 
  להל  (והוחלט כי רשות הרישוי שבמינהל התנועה האחראית לנושא תעסיק חברה , הסטטוטוריי 
לקראת המועד שנקבע בתקנות התעבורה להפעלת . שתקד  את הקמת המגרשי ) חברת הייעו,

והוברר שלמעשה אי  עדיי  אישורי  , כלכלה בכנסתמגרשי ההדרכה התקיי  דיו  בועדת ה
 .לכ  הועלו הצעות להפעלת התקנה במתכונת שונה. סטטוטוריי  לתכניות להקמת מגרשי ההדרכה

 ÌÂ„È˜Ï ¯·„ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ‰˘Ú ‡Ï ‰ ˘Î Í˘Ó·˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ¯Â‡È˙Ó
ÌÈ˘¯‚Ó‰ ˙Ó˜‰ ,¯·ÎÓ ‰Ê Â¯˘Â‡ ÌÈ˘¯‚Ó‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙Â ˜˙‰ ÂÏÈ‡Â. 

 Ò¯Ó· ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á ‰˘È‚‰˘ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÁÂ„·2005 , ÁÂÏ ‰ ÈÈˆ ‡È‰
 ÌÈ˘¯‚Ó ‰˘ÂÏ˘ ˙Ó˜‰Ï ¯ÚÂ˘Ó ÌÈ ÓÊ)˙·ÈÈÁÓ ‰ ˜˙‰˘ ˙ÂÁÙÏ ‰˘È˘ ˙ÓÂÚÏ ( ÂÈ‰È˘

 ˙ ˘ Ï˘ ‰È ˘‰ ˙ÈˆÁÓ· ˜¯ ‰ÏÚÙ‰Ï ÌÈ ÎÂÓ2007 , „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘Î Â ÈÈ‰„
˙Â ˜˙· Ú·˜ ˘ . 

‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ËÒÂ‚Â‡· ‰Ê 2005 ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ È‚‰  ˙Î¯„‰Ï ˘¯‚Ó ‰È‰ 
„Â„˘‡· „·Î ·Î¯ È‚‰ ÏÂ ;˙Èˆ¯‡ ‰ÒÈ¯Ù· ‰Î¯„‰ È˘¯‚Ó ÂÓ˜Â‰ Ì¯Ë. 

__________________ 
 צוי  כי בעול  קיימת חובת השתלמות 2003 בדרכי  מפברואר במסמ  של הרשות הלאומית לבטיחות 18

 .ובשלוש מדינות נוספות ישנ  מגרשי הדרכה להתנסות הנהגי , במגרש הדרכה בשתי מדינות בלבד
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È ˘ Ú Ó ‰  Ô Á · Ó  150 אל+ מבחני  מעשיי  באמצעות 209 עשתה רשות הרישוי 2004בשנת : ‰
.  דקות30מבח  הנהיגה המעשי ימש# , על פי הוראות רשות הרישוי. בוחני נהיגה שהיא מעסיקה

 הוא 2004בביקורת על מבחני נהיגה שעשה רב בוח  ראשי באזור המרכז בחודשי  ינואר פברואר 
אחדי  א+ עשו מבח  .  בוחני  לא עמדו בלוח הזמני  ועשו מבחני נהיגה קצרי  מדי16 מצא ש

 .  דקות35לשני מועמדי  בתו# 
וע כל המטלות בגלל המקו  שבו משרד התחבורה הודיע למבקר המדינה כי לא נית  לבדוק את ביצ

עוד הודיע משרד התחבורה כי במגרשי ההדרכה העתידי  . נבח  תלמיד הנהיגה ובשל קוצר זמ 
 .לקו  ייבח  ביצוע מטלות שבחינת ביצוע  אינה אפשרית בכבישי 

„ · Î  · Î ¯ ·  Ì È ‚ ‰   ˙ ¯ ˘ Î בהמלצות ועדת סגיס נדונה הכשרתו הבסיסית של נהג .  1   :‰
כמו כ  הומל, שנהגי רכב . , שיעבור הכשרה ממוסדת שעות מספר בכל שנההרכב הכבד והומל

ג  בדוח ועדת . כבד של מפעלי  יודרכו בהשתלמות פני  מפעלית באמצעות נהג בכיר במפעל
 .לנגנטל נדו  הצור# בהכשרת  המיוחדת של נהגי הרכב הכבד

Á˙‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ‰˘·Â‚˘ ÌÈ‚‰  ˙¯˘Î‰Ï ‰˘„Á ˙È Î˙˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰‰¯Â· , „¯˘Ó
 ˙ ˘· ¯·Î Ï‡¯˘È· ÌÈÚÈÒÓ‰Â ÌÈÏÈ·ÂÓ‰ ˙ˆÚÂÓÂ ‰„Â·Ú‰2002 ,‰ÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë . ÈÎ ÔÈÂˆÈ

 È‡Ó· ¯·Î2004Î ÓÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ˙È ‚Ò ‰ ˙  " ˙ÂÂÁ „¯˘Ó‰ Ï
 ÔÈÈ Ú· ÒÈ‚Ò ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈÈ¯˘Ù‡‰Â ÌÈˆÂÁ ‰ ‰˜È˜Á‰ ÈÎÏ‰Ó È·‚Ï ˙Ú„

„·Î ‡˘Ó ·Î¯ È‚‰  ˙¯˘Î‰ .¯ È‡Ó· ˜2005Î Ó ¯˘È‡ " ÌÈÎÈÏ‰· ÏÈÁ˙‰Ï „¯˘Ó‰ Ï
‰¯Â·Ú˙‰ ˙„Â˜Ù ÈÂ È˘Ï . 

בתשובתו ציי  המשרד כי הוא פועל לתיקו  פקודת התעבורה באופ  שיחייב נהג רכב כבד אשר 
 הגישה היועצת המשפטית של 2005בדצמבר . קיבל רישיו  נהיגה לעבור השתלמות פני  מפעלית

 .ו  פקודת התעבורה בנושאמשרד התחבורה תזכיר חוק לתיק
 ‰˘„Á ˙È Î˙ ˘Â·È‚· ÏÁÂ‰˘ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ÈˆÁÂ ˘ÂÏ˘Î Â¯·Ú ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÌÈ‚‰  ˙¯˘Î‰Ï , „¯˘Ó· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ˙È ‚Ò Ï˘ ‰˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ê‡Ó ÈˆÁÂ ‰ ˘ÎÂ
‰¯Â·Á˙‰ ,¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë ‡˘Â ‰ ÌÏÂ‡ . 

 ובמסגרת הכשרתו של נהג ,ועדת סגיס המליצה שייקבעו נוהלי העמסה וקשירה של מטעני  .2
 פורס  מכרז לקבלת הצעות להכנת הנחיות 2004בסו+ . הרכב הכבד יכשירוהו בנושאי  אלה
 נחת  חוזה ע  הזוכה במכרז שאמור להגיש 2005ובדצמבר , מקצועיות להובלת מטעני  במשאיות

ועדיי  לא מאז שאושרו המלצות ועדת סגיס עברו יותר משלוש שני  . 2006את ההנחיות בדצמבר 
   . נקבעו הוראות לקשירת מטעני  המובלי  במשאיות

 רישיונות נהיגה 
 הנפקת רישיונות 

רשות הרישוי התקשרה ע  זכייני  כדי לצל  את המבקשי  ללמוד נהיגה ולהנפיק לה  טופס  .1
הזכייני  מנפיקי  טפסי  ). 18ל " טופס בקשה לרישיו  או רש להל  (בקשה ללימוד נהיגה 

הזכייני  קשורי  בתקשורת מחשבי  אל (והתמונה מוטבעת בה  באמצעות מחשב , בי ממוחש
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פרטיו האישיי  של המבקש מוזני  מנתוני מאגר ). שבו מרוכז מאגר המידע, משרד התחבורה

על המבקש ללמוד נהיגה להיבדק , על פי נוהלי רשות הרישוי. מרש  האוכלוסי  של משרד הפני 
המאשרי   ,ובדיקות חדות ראיה אצל רופא עיניי  או אופטומטראי מוסמ# כלליות בדיקות רפואיות

רק לאחר קבלת . 18ל "בחתימת יד  ובחותמת את כשירותו הרפואית של המבקש על גבי רש
 .  באופ  עיוני ומעשילהתחיל ללמוד נהיגההאישורי  הרפואיי  רשאי המבקש 

 שהיו חשודי  כמזויפי  18ל "פסי רש איתרה רשות הרישוי באקראי עשרות טו2004 2002בשני  
בגלל זיו+ אישורי הכשירות הרפואיות ומחמת זיו+ , בשל גניבה וזיו+ של חותמות של בוחני נהיגה

רשות הרישוי הגישה בעניי  תלונות . באמצעות הטבעת תמונה שלא הייתה של מבקש הרישיו 
כי זיו+ , ד מבקר המדינהחוקרי משטרה שטיפלו בתלונות הדגישו בפני נציגי משר. 19למשטרה

גניבת חותמות של בוחני רשות הרישוי וזיו+ של בדיקות רופאי  , ומרמה במבחני נהיגה
 .ואופטומטראי  ה  מעשי  שכיחי 

ל משרד התחבורה צוות בראשות מנהל אג+ הביטחו  להפקת " מינה המשנה למנכ1997כבר ביולי 
על הצוות הוטל לבחו  את . היו זכאי  לקבל לקחי  בעקבות הנפקת רישיונות נהיגה לאנשי  שלא 
על , כבר באוגוסט אותה שנה, הצוות התריע. סדרי העבודה והפיקוח בעניי  רישוי נהיגה ורישוי רכב

התחלת לימודי הנהיגה המעשית לפני שאושרה : כשלי  מובני  בתהלי# ההכשרה ובמבחני הנהיגה
דבר שמאפשר לשנותו שלא , רישוי בטופס ידניביצוע הלי# ה; כשירותו הרפואית של התלמיד לנהוג

הצוות המלי, על מחשוב . והיעדר בקרה על הבדיקה הידנית של שאלוני הבחינה העיונית, כדי 
 . הלי# קבלת רישיו  נהיגה

ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ‰‚È‰  ˙Â ÂÈ˘È¯ Ô˙ÓÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ , ‡Ï ÚÈ·ˆ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Â
Â ˜Â˙ .Ï˘ÓÏ ,„È ˜„·  ÔÁ·Ó‰ ÔÂÏ‡˘·˘ÁÂÓÓ ÔÙÂ‡· ‡ÏÂ ˙È  .¯ÂÓ‡Î , ÌÈ ˘·2002-2004 

 ˙Â„˘Á ÔÎÂ ÌÈ ÂÏ‡˘ È˜„Â·Â ÌÈ ÁÂ· „ˆÓ ‰Ó¯Ó È˘ÚÓÏ ˙Â„˘Á ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ È„·ÂÚ Â¯˙È‡
˘¯ ÈÒÙÂË È·‚ ÏÚ ÌÈ ÁÂ· Ï˘ ˙ÂÓÈ˙ÁÂ ˙ÂÓ˙ÂÁ ÛÂÈÊÏ" Ï18 . 

על , תרבי  הי, בדיוני הצוות דווח.  מונה ברשות הרישוי צוות לבדיקת מבחני התאוריה2004במרס 
בדיקות אצל רופאי  לא ; 18ל "זיו+ תמונה בטופס רש: שימוש בחותמות מזויפות ופורטו הבעיות

החלפת טפסי  בי  הנבח  ובי  אד  אחר ; מוסמכי  וזיו+ חותמות של אופטומטראי  ורופאי עיניי 
שידור השאלו  לאד  אחר וקבלת התשובות ממנו באמצעות טלפו  נייד ותשובות ; בעת המבח 

 רשות  כי מסר דובר משרד התחבורה2004באוגוסט . מוכנות מראש אצל נבחני  בשפות זרות
המבח  , פי התכנית  על.למחשב את כל המבחני  העיוניי  של תלמידי הנהיגהפועלת הרישוי 
 , הרישוירשות באמצעות הקלדת התשובות של המבח  ישירות למחשב  אמור היה להתבצעהעיוני
למרות , לא יושמה, כקודמותיה, הועלה שג  תכנית זאת. זיו+ל רויותשיצמצ  את האפשדבר 

 . שחלפה מאז הודעת הדובר יותר משנה
כי בתחנות הצילו  אי  כל אפשרות להחלי+ , הזכייני  מסרו בתשובת  למשרד מבקר המדינה

אלא רק לשלו+ תמונה מהמאגר הקיי  במחשב משרד התחבורה או לצל  תמונה חדשה של , תמונה
עוד מסרו כי .  רק לאחר אישור משרד התחבורה וזאת ,   שתמונה שלו אינה מצויה במאגראד

 . המערכת אינה מאפשרת לה  לה  לעקוב אחר הנפקות טפסי  קודמות
 18ל "בתשובתו הודיע משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה כי נית  לסרוק את טופס הרש

ועובדי רשות הרישוי הונחו לפנות למשטרה , באמצעות המחשב ולהטמיע בו תמונה של אד  אחר
יוכלו עובדי הרישוי " בקרוב"כי , עוד ציי  המשרד. ולהגיש תלונה במקרה של חשד לזיו+ תמונה

בכ# נית  יהיה ; להיכנס למאגר התמונות במחשב ולזהות את הנהג בהשוואה לתמונתו המקורית

__________________ 
 . מרבית תיקי החקירה נסגרו בשל חוסר ראיות 19
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הרישוי פועלת לאיתור פתרונות רשות , לדברי המשרד. למנוע זיופי  באמצעות סריקה במחשב
המשרד , אשר למבחני הנהיגה העיוני . שיקשו על הזייפני , ובה  יישומי  ביומטריי , טכנולוגיי 

 . ועד סו+ שנת יפורס  מכרז לבחירת זכיי  חיצוני לש  כ#, מסר כי הוא פועל למחשוב 
ואול  לדעת . קבוע שלוידי רופא המשפחה הבמבקש רישיו  נהיגה אינו חייב להיבדק דווקא  .2

עיות מאחר שאינו מכיר את ההיסטוריה ברופא אחר עלול שלא לאתר , משרד מבקר המדינה
ממסמכי הביקורת עולה כי נבדקי  רבי  מציגי  טופסי בדיקה שנחתמו בידי . הרפואית של הנבדק

 .רופאי  מזדמני  המועסקי  במרכזי קניות או בבתי ספר לנהיגה
לדרוש שהבדיקה תיעשה בידי רופא המשפחה  46מלי, כבר בדוח שנתי שרד מבקר המדינה המ
חופש בשרד התחבורה התנגד לכ# בטענה שיש בכ# כדי להטיל דופי ברופאי  ולפגוע מ. קבועה

 . משרד מבקר המדינה המלי, למשרד התחבורה לשוב ולשקול את עמדתו. העיסוק
תחבורה כי כל חשד של זיו+ חותמת  למשרד מבקר המדינה מסר משרד ה2005בתשובתו מנובמבר 

עוד . של רופא או אופטומטראי מועבר למשטרת ישראל ולמשרד הבריאות לצור# טיפול  ובדיקת 
הודיע משרד התחבורה כי למרות פניות חוזרות ונשנות למשרד הבריאות להגביר את הפיקוח 

חבורה ונציגי  ממשרד והאכיפה על עבודת הרופאי  ועל א+ פגישות ודיוני  בי  נציגי משרד הת
לפיכ# ניסח משרד התחבורה תיקו  לתקנת התעבורה בעניי  בדיקות . הבריאות לא נעשה דבר

רפואיות למבקשי רישיונות נהיגה שלפיה על הרופא המבצע את הבדיקות להכיר את עברו של 
 עד סיו . הנבדק לפחות חמש שני  או לראות את תיקו הרפואי של המבקש בפרק הזמ  האמור

  .  טר  אושרה התקנה2005הביקורת באוקטובר 
 פיקוח באמצעות מערכות מידע

מאגר ).  קוב, נהגי  להל  (ברשות האג+ מאגר מידע שבו מרוכזי  נתוני  על נהגי  ורכב בישראל 
משרת את כל יחידות הרישוי המחוזיות , המנוהל בידי האג+ לשירותי מידע שבמשרד התחבורה, זה

במעקב אחר בעלות על כלי הרכב , בהנפקה של כל סוגי הרישיונות וחידוש ואת משרדי הרישוי 
,  מיליו  נהגי 3 כ" קוב, הנהגי " היו רשומי  ב2004בסו+ שנת . ובגביית האגרות על פי התקנות

להל  קוב, (באג+ ג  מאגר תלמידי נהיגה .  מיליו  נהגי  בעלי רישיונות לרכב פרטי2.6 מה  כ
.  פרטי התלמיד לרבות הגבלות רפואיות ונתוני בית הספר לנהיגה שבה  למדמוזני  לו). תלמידי 

על פי נוהלי רשות .  יש מישק בי  קוב, הנהגי  ובי  קוב, התלמידי 2004מהמחצית השניה של 
על בוחני הנהיגה להקליד את תוצאות המבחני  לקוב, התלמידי  כאמצעי בקרה לאימות , הרישוי

  .זכאותו של מבקש הרישיו 
 מבחני  337,000 לא הוזנו לקוב, התלמידי  תוצאות של 2004 2000בשני  )  א(הועלה כי   

בניגוד , האג+ הנפיק.  מתלמידי הנהיגה שקיבלו רישיונות באותה תקופה80%עיוניי  ומעשיי  של 
 לא הוזנו 2004במחצית השנייה של . רישיונות נהיגה על סמ# דפי הריכוז של הבוחני , להוראות

 תלמידי  שקיבלו רישיונות 62,000 וב, התלמידי  תוצאות המבחני  העיוניי  והמעשיי  של כלק
ותוצאות המבחני  , משרדי הרישוי האזוריי  אינ  מקושרי  בתקשורת מחשבי )  ב.   (נהיגה

התהלי# פותח פתח להטיית . נשלחות בפקס אל רשות הרישוי המחוזית וש  מוזנות למחשב
בנסיבות אלה . במבחני  עיוניי  לא נרשמות בקוב, התלמידי " נכשל"תוצאות )  ג.    (התוצאות

 .אי  הקוב, משמש כמכשיר לפיקוח ולבקרה
עוד הועלה שנית  לקבל רישיו  נהיגה בדרגה גבוהה יותר ג  א  לא עומדי  בתנאי  המקדמיי  

ת נהיגה לא הבדיקה ברשות הרישוי בירושלי  העלתה שהמערכת המנפיקה רישיונו, למשל.לכ#
בדיקה ; שלא הוכשר לקבלו, 02לנהג בעל רישיו  נהיגה ) 03דרגה (חסמה הנפקת רישיו  משודרג 

לא חסמה הנפקת רישיו  ) 04דרגה (ברשות הרישוי בחיפה העלתה שמערכת הנפקת רישיו  משודרג 
 .שלא הוכשר לקבלו, 03לנהג בעל ברישיו  נהיגה בדרגה ) 04דרגה (משודרג 
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ער# הקבצי  אינו חוס  הזנת נתוני  בלתי סבירי  ואי  מקוימת בו בקרה לאיתור הועלה ג  שמ

 העלתה שבעלי 2004 2000בדיקה השוואתית של קבצי הנהגי  והתלמידי  לשני  )  א:   (חריגי 
רישיונות נהיגה תקפי  יכולי  להיבח  במבח  עיוני לקבלת אותו סוג רישיו  שכבר קיבלו בו בעבר 

 . 13 עד 3 בעלי רישיונות נהיגה שגיל  32בקוב, הנהגי  היו )  ב(;   ציו  עובר
כי החל ,  למשרד מבקר המדינה הודיע משרד התחבורה2005 ודצמבר 2005בתשובותיו מנובמבר 

והאג+ ,  לא נית  להפיק רישיו  נהיגה ללא הקלדת כל הנתוני  של המבקש למחשב2005מינואר 
ישלו+ מה  את בעלי הנתוני  הבלתי , גי  וקוב, התלמידי למערכות מידע יבדוק את כל קוב, הנה

עוד הודיע המשרד שבקוב, התלמידי  העתידי יירשמו כל הנתוני  של . סבירי  ויבצע טיוב נתוני 
והוא פועל לחסו  , מקומות המבחני  ותוצאותיה , כל נבח  במבח  התאוריה כולל מועדי ביצוע

   .ג  לבעלי רישיו  המבקשי  רישיו  לדרגות גבוהותאפשרות להונות בהנפקת רישיו  הנהיגה 
 מת  רישיונות נהיגה לאזרחי  זרי 

רשות הרישוי מנפיקה רישיונות נהיגה לתושבי  שאינ  אזרחי  ישראליי  על סמ# דרכוני  שה  
 לתקנות 173 תוקנה תקנה 12.7.05 ב.  שלה 20מציגי  לו ועל סמ# רישיו  הנהיגה הלאומי

 . 21כי רישיו  הנהיגה למי שאינו תושב ישראל יהיה לתקופה של עד שנתיי ונקבע , התעבורה
 שעל פיו נית  רישיו  22ברשות הרישוי לא נשמרת כאסמכתה צילו  של רישיו  הנהיגה הלאומי

" ביקורת הגבולות"ה  אינ  מוצלבי  ע  נתוני מערכת , אשר לנתוני הדרכוני . הנהיגה הישראלי
 .  שמנהל משרד הפני 23"מאגר ביקורת הגבולות"א ע  שמנהלת משטרת ישראל וג  ל

 מה  רשומי  בקוב, 2,800 כ.  רישיונות כאלה5,000  הנפיקה רשות הרישוי כ2004 2000בשני  
, 2,200 השאר כ). כלומר קיבלו רישיו  נהיגה ישראלי על סמ# רישיו  הנהיגה הלאומי(הנהגי  בלבד 

בדיקת נתוני רישיונות נהיגה אלה העלתה כי ). ישראללמדו נהיגה ב(נרשמו ג  בקוב, התלמידי  
 .ועל כ  לא נית  לאתר , מה  נתוני כתובת המגורי  שגויי  או משובשי ) 76% (3,800 לכ

כשרשות הרישוי מנפיקה רישיו  נהיגה למי שאינ  תושבי  היא מציינת על גבי הרישיו  מספרי 
נוס+ .  שאינ  תושבי  שעברו עבירות בישראלכתוצאה מכ# אי אפשר לאתר נהגי , זהות פיקטיביי 

בשל היעדר אסמכתאות באשר לרישיונות הנהיגה הלאומיי  של נהגי  בעלי אזרחות זרה , על כ#
את מרבית הנהגי  בעלי האזרחות הזרה . אי  אפשרות לקיי  בקרה על נהגי  שאינ  תושבי ישראל

השוואת  ע  נתוני ביקורת  אי,  היכולת לאתר את הכתובות שלה אי. אי  אפשרות לאתר כלל
יש בה  פוטנציאל לשימוש , האמינות של הנתוני  שצוינו לעיל הגבולות ונתוני משרד הפני  ואי

   .פסול ברישיונות המונפקי  לנהגי  בעלי אזרחות זרה
 מכו  הרפואי לבטיחות בדרכי ה
.  ברפואה תעבורתיתעוסק) ד" המרב להל  (מכו  הרפואי לבטיחות בדרכי  שבמשרד הבריאות ה

לנהגי  ויקר בדיקות רפואיות ומבדקי  פסיכולוגיי  למבקשי רישיונות נהיגה עהמכו  מקיי  ב

__________________ 
 . לתקנות התעבורה562 סעי, #רישיו  נהיגה בר תוק, שנית  באר- המוצא   20
 .796, ה"ת תשס" ק#,#2005ה"התשס, )11' תיקו  מס( לתקנות התעבורה 9סעי,  21
 . לתקנות התעבורה562 סעי, #רישיו  נהיגה בר תוק, שנית  באר- המוצא   22
וטופסי ) נתוני  על ישראלי  שעברו בתחנות הגבול(ג "מערכת רשב: מאגר זה ניזו  משני מקורות  23

 ).חנות הגבולנתוני  על זרי  שעברו בת(כניסה לישראל 
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לי הרכב שה  כובסוג , המופני  אליו מגופי  שוני  כדי לקבוע א  ה  כשירי  לנהוג בכלל
בחני  לביצוע מ. נהלהמאחיות ועובדי , פסיכולוגי , במכו  מועסקי  רופאי . מבקשי  בפרט

מאשר את תוצאות הבדיקות והוא עצמו בודק ; ד בספק חיצוני"פסיכולוגיי  ואחרי  נעזר המרב
 .שעושה הספק

נקבעו , 1961 א"תשכה,  בעיקר תקנות התעבורה פקודת התעבורה ובתקנות שהותקנו על פיה ב
יונות בדיקות הרפואיות שמבקשי רישהוכלולות בה  ג  הוראות בדבר , ההסדרי  לרישוי נהגי 

היגה חייב להגיש לרשות הרישוי מסמ# ובו אישור נמבקש רישיו  . נהיגה לסוגיה  נדרשי  לעבור
א  הניחו תוצאות הבדיקות את דעתה של . שרופא שהמבקש בחר בדק אותו ותוצאות הבדיקות

היבדק להיא רשאית להורות למבקש , א  לא; יינת  למבקש אישור רפואי לנהיגה, רישויהרשות 
עיונו של רופא או לת נוספות או להציג מסמכי  רפואיי  נוספי  וכ  למסור את התוצאות בדיקו

 . ד לרופאי  מוסמכי "ופאי המרברלצור# זה מונו ).  רופא מוסמ# להל  (מוסד רפואי שהיא מינתה 
ישיו  לנהיגה ברכב שמשקלו רממבקשי , )אוטובוסי  ומוניות(מבקשי רישיו  לנהיגה ברכב ציבורי מ
 ג  ממבקשי רישיו  לנהיגה באוטובוס 2005ומיוני )  משאיות כבדות להל  (טו  ובגורר  15 תר מיו

 .ד"שות הרישוי מלכתחילה להיבדק במרברזעיר ציבורי דורשת 
בעלי היתר להסעת קבוצות , בדותכבעלי רישיו  לנהיגה במשאיות , עלי רישיו  נהיגה ברכב ציבוריב

 50כב לכיבוי אש ובאמבולנס שה  בני רב, ברכב ביטחו ,  חילו,ילדי  ובעלי היתר לנהיגה ברכב
להיבדק , על פי תקנות התעבורה, חייבי ,  ויותר65ובעלי רישיו  לכלי רכב אחרי  שה  בני , ויותר

 בכל  ולאחר מכ  , בהתאמה, 65 או 50חירת  בהגיע  לגיל בבדיקות רפואיות אצל רופא לפי 
א  לא הניחו תוצאות הבדיקות את . רשות הרישוילת הבדיקות ועליה  למסור את תוצאו, שנתיי 
אשר רשאי להפנות את בעל הרישיו  לבדיקה , מופנה הטופס לרופא ממיי  של הרשות, דעתה
  .ד"במרב

רכב מהסוג בא  סבור רופא מוסמ# כי הנבדק כשיר מבחינת בריאותו לנהוג , ל פי תקנות התעבורהע
אישור תנאי  והגבלות בורשאי הוא לקבוע , ישור רפואי לנהיגהיית  לו א, שלגביו הוגשה הבקשה

 . כפי שיראה לנכו 
 46ד וממצאי הביקורת פורסמו בדוח שנתי " עשה משרד מבקר המדינה ביקורת במרב1995בשנת 

 2005ובשנת , ד" עשה משרד מבקר המדינה ביקורת נוספת במרב1999בשנת . 24של מבקר המדינה
  ). הביקורת הנוכחית  להל (נעשתה עוד ביקורת 

 פניות למכו ה
 67%  בכשירות  של כ25 הפניות ומצא פגמי 45,000 ד בכ" טיפל המרב2004בשנת  .1
ד "מרבל נדרשו לחזור 54% ו,  נפסלו מלהחזיק ברישיו  נהיגה מכל סוג שהוא13%: הנבדקי מ

ות ומצא פגמי   הפני18,000 ד בכ"טיפל המרב 2005במחצית הראשונה של שנת . לבדיקת ביקורת
 55% ו,  נפסלו מלהחזיק ברישיו  נהיגה מכל סוג שהוא14%: הנבדקי מ 69% בכשירות  של כ

ל "ומצה) 49% כ(רוב ההפניות למכו  ה  מרשות הרישוי . ד לבדיקת ביקורת"מרבלנדרשו לחזור 
 ).15% כ(

מדינה היה ד מבעלי רישיו  הנהיגה ב"בביקורת הנוכחית עלה ששיעור הנהגי  שמופני  למרב
דול ג שייתכ  שקיו  בדיקות לשיעור 26 שני 10יצוי  שמשרד מבקר המדינה העיר כבר לפני . 1.4%

__________________ 
 .754'  ועמ244' עמ 24
לגבי התנהגות " מידת מה של ספק"צור  בבדיקה נוספת לנבדק כעבור שנה או שנתיי  במקרה של  25

 .או כאשר מדובר בליקוי בריאותי ע  תהלי  פרוגרסיבי/ו, בכביש ובחברה
 .#754ו, 244'  עמÈ˙ ˘ ÁÂ„46 ראו  26
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היה מסייע , יכו סשייבחרו על פי קריטריוני  שיגדירו קבוצות , "מועדי  לתאונות"יותר של נהגי  

# למנוע חלק ובכ, נהיגההלאתר בעוד מועד נהגי  נוספי  שאינ  כשירי  לנהוג ולמנוע מה  את 
בקרת המדינה המליצה אז שכל הגופי  הנוגעי  בדבר והעשויי  לזהות נהגי  מ. מתאונות הדרכי 

  איפעלו יותר לגילוי נהגי  שראוי לבדוק , בה  הרופאי  והמשטרה, לא כשירי  לנהוגכהחשודי  
ת נתוני אצוי  כי בקביעת הקריטריוני  האמורי  ראוי להביא בחשבו  ג  ; ה  כשירי  לנהוג

 . המשטרה בדבר קבוצות של נהגי  שמעורבות  בתאונות רבה
‰ ¯ Ë ˘ Ó ‰ Ó  ˙ Â È  Ù ג  בביקורת הנוכחית התברר ששיעור המופני  מהמשטרה היה דומה : ‰

 1.5%  כ2005 ובמחצית הראשונה של 2004בשנת ): 1.6% כ(לשיעור שהועלה בביקורת הקודמת 
 .  בהתאמה1.9% וכ

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó „ÁÂÈÓ·Â ,
·¯Ó· ‰˜È„·Ï ÌÈÁÏ˘ ˘ ÌÈ‚‰ ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ¯·„· ‡Â·Ï" ·¯˜Ó „

ÌÈÎ¯„ ˙Â Â‡˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ‚‰ ‰. 
Ì È ‡ Ù Â ¯ Ó  ˙ Â È  Ù מלאו שרופא המטפל באד  ,  לפקודת התעבורהב12על פי סעי+ )  א   (:‰

ת עצמו או את זולתו אהסבור כי אותו אד  עלול בנהיגתו לסכ  , השני  ומאבח  אצלו מחל 16לו 
שר קבע כי הרשות הרפואית ה. חייב לדווח עליה לרשות שקבע שר הבריאות, מחמת אותה מחלה
 . ד"לעניי  זה היא המרב

. תעבורהה לפקודת ב12ד בידי רופאי  לפי סעי+ " מ  ההפניות למרב4%  ניתנו כ2004בשנת 
 ).ל ראו בהמש#"בעניי  דיווחי  מצה( לאסור את הנהיגה על כמחצית  ד קבע שיש"המרב

 ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÏÁÓ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ  ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ‚‰  Ï˘ , ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î ÌÈÎ¯„ Â Á·È ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÁÂÂÈ„‰ ˙·ÂÁ ÈÂÏÈÓÏ ÌÈ‡ÙÂ¯ Ï˘ Ì˙Â ÚÈ‰. 
ל המוסד לביטוח לאומי וביקש "למנכ, כ מאיר שטרית"ח, יקורת פנה שר התחבורהבעקבות הב

את החשיבות "לחזור ולהבהיר לציבור הרופאי  הפועלי  בשמו של המוסד בוועדות רפואיות 
וכ# נהגי  המקבלי  , החובה איננה מתקיימת", לדבריו]". חובת הדיווח[בהקפדה על קיו  חובת  

וממחלות הפוגעות , ממחלות נפש,  ממחלות הפוגעות בכושר נהיגת הסובלי , גמלאות מהמוסד
 ".אי  כל דיווח למכו  הרפואי אודות , בתפקוד הגופני

)·(  ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯·Ú· ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙·ÂÁ ˙ÏÁ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘
ÌÈ‡ÙÂ¯ Ì È‡˘ ÌÈÏÙËÓ ÏÚ Ì‚ ÌÈ‚‰  Ï˘ È‡ÂÙ¯‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ ÔÂÎÓÏ ÁÂÂÈ„‰ :ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ,

ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ .·ˆÓ· ÈÂ È˘ ÏÁ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂ˙ „Ú ÌÏÂ‡Â. 
בעקבות דוח הביקורת " הודיע משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה כי 2005בתשובתו מנובמבר 

 משרד התחבורה יפעל להרחבת חובת  ולאור העובדה כי עשויה להיות לכ# תרומה לבטיחות 
 )".קו  תקנותתי(הדיווח של מטפלי  שאינ  רופאי  

‰ ˆ Ó  ˙ Â È  Ù ‰"Ï :לבדיקת , כולל בעלי רישיו  נהיגה, ד חיילי  רבי "ל מפנה למרב"צה
 2004בשנת . תכונות אישיות והשפעות אפשריות של ליקויי בריאות גופניי  על הבטיחות בנהיגה

ד מצא ליקויי  "והמרב, ד" מכלל המופני  למרב15% ל כ" הפנה צה2005ובמחצית הראשונה של 
 . מתוכ 54% ירות הרפואית לנהיגה של כבכש
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‰ˆ"·¯ÓÏ ¯È·Ú‰ Ï"ÌÈÈ˘„ÂÁ· ÌÚÙ ÌÈ ÙÂÓ‰ ˙ÂÓ˘ ˙‡ „ . ˜ÏÁ˘ ‰˙ÈÈ‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó
 ˜¯Ù ‚Â‰ Ï ÂÎÈ˘Ó‰ Ì‰ÓÊÍ˘ÂÓÓ ÔÓ ,¯ÙÒÓ ÌÈ˘„ÂÁ ÌÈ˙ÚÏ ,ÍÎÏ ÌÈ¯È˘Î ÂÈ‰˘ ‡Ï· . 

  על ל למשרד מבקר המדינה כי בשלב הראשו  יעביר נתוני" הודיע צה2005בתשובתו מנובמבר 
כולל יצירת ממשק , כאשר בהמש# נפעל למיסוד שיטה ממוחשבת, מדיה מגנטית באופ  ידני"גבי 

ד דוח נתוני  "ל כי בתחילת נובמבר הועבר למרב"עוד הודיע צה. ד"ל ובי  המרב"בי  צה" ממוכ 
 .2005עדכני על חיילי  שוועדות רפואיות קבעו לה  סעיפי ליקוי פוסלי  לנהיגה עד אוקטובר 

יוחדות הוא מפרק הזמ  המרבי לסיכו  תיקי  שאינ  דורשי  בדיקות , ד"על פי נתוני המרב .2
והוא , שרדי הרישוימהמש# הטיפול ברישיו  הנהיגה של הנבדק הוא בידי . 27בי  חודש לחודשיי 

 . שמוסר לנבדקי  את ההחלטה שהתקבלה בעניינ 
 ד המלי, לשלול"הטיפול ברישיו  שהמרבמרכז העלתה ש הביקורת ברשות הרישוי במחוז תל אביב
ד ה  בעיקר "ההחלטות האחרות של המרב .28 חודשיי  נעשה בדר# כלל בפרק זמ  של חודש 

 נוסעי  באוטובוס 15המלצות שתכלית  להגביל את הנהגי  כגו  אישור למבקש להסיע רק עד 
;  שוב כשירותו לנהוגהגבלת הרישיו  של הנבדק לפרק זמ  של שנה או שנתיי  ואז תיבדק; זעיר

רכב בעל , כגו  רכב בעל תיבת הילוכי  אוטומטית(התניית מת  הרישיו  בנהיגה ברכב מסוג מסוי  
נשיאת מכשירי שמיעה ; )כגו  טבעת או גולה על ההגה(התקנת אביזר טכני חיוני ברכב ; )הגה כוח

ל רשות הרישוי בהחלטות הטיפול ש). לחולי סוכרת(או מוצרי סוכר ) למי שסובל מליקוי בשמיעה(
מרכז של רשות  א" היו במחוז ת26.9.05 ב(אלה ממוש# יותר ואור# לפחות ארבעה חודשי  

 ).ד שהגיעו עוד בחודש מאי אול  טר  הוחל לטפל בה "הרישוי החלטות של המרב
 ÌÈÂÒÓ ‚ÂÒÓ ‰‚È‰  ÔÂÈ˘È¯· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÌÈ‚‰  ˘È˘ Â˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂˆÏÓ‰· ÏÂÙÈË· ·ÂÎÈÚ‰

˙ Ì‰Ï ÂÚ·˜ ˘¯Â·Èˆ‰ ˙‡Â ÌÓˆÚ ˙‡ Â ÎÒÈ ‡Ï˘ È„Î ¯Á‡ ÔÂÈ˘È¯ ‚ÂÒ Â‡ ÌÈÏÈ·‚Ó ÌÈ‡  ,
Ì˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰ ‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰ Í‡ ,Ì„Â˜ÓÎ ÌÈ‚‰Â  Ì‰Â . ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·‚‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰˘ È„Î ˘Â¯„‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ˘ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ
È„ÈÈÓ ÔÙÂ‡· ÌÈ‚‰ Ï Â¯·ÚÂÈ ‰‚È‰ ‰.  

  רישיו בדיקות לבעלי
בדות ימציא כהקובע כי המבקש רישיו  נהיגה במשאיות , 1995התיקו  בתקנות התעבורה מיוני 

ל המבקשי  רישיו  עחל רק , ד על כשירותו הרפואית לנהוג ברכב מסוג זה"אישור רפואי מהמרב
זה אינ  נדרשי  להמציא כנהגי  שבמועד התיקו  כבר היה בידיה  רישיו  ; מאז נעשה התיקו 

 .ד א+ בעת חידוש הרישיו "ישור רפואי מהמרבא
 מעורבות  של המשאיות הגדולות , 2004יצוי  שעל פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 

של כלי רכב בתקופה ' קילומטרז( מחלק  בְנס7ָעה 2.8בתאונות קטלניות גדולה פי )  טו  ויותר16(
 ).מסוימת

__________________ 
כי בפרק הזמ  שחל, , ד"ע  זאת ציינה מנהלת המרב. דותיוחממדובר בתיקי  שאינ  דורשי  בדיקות  27

מאז הביקורת הקודמת גדל מספר התיקי  שדורשי  בדיקות מיוחדות וזאת עקב בדיקת נרקומני  
 .ואלכוהוליסטי  וכ  בגלל הבדיקות לנהגי  קשישי  שמספר  גדל מאוד

.  נהיגה היא מקיימת שימועלפני שרשות הרישוי מפעילה את סמכותה לפסול אד  מלהחזיק רישיו   28
 . שלושה#תהלי  זה נמש  כשבועיי  
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על משרד , ל משאיות כבדות בתאונותשבות  הרבה לנוכח מעור, שרד מבקר המדינהמלדעת 

חייב ג  את מי שקיבלו רישיו  נהיגה במשאיות להבריאות ומשרד התחבורה לשקול א  אי  מקו  
על עניי  זה העיר מבקר המדינה (ד "המציא אישור רפואי מהמרבלכבדות לפני מועד תיקו  התקנות 

  ).ג  בעבר
ÂÙÏÁ˘ Û‡ ÈÎ ¯¯·˙‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È··ÔÈÈ Ú· ÈÂ È˘ ÏÎ ÔÈÈ„Ú ÏÁ ‡Ï ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ Ê‡Ó  .  

 ישיונות נהיגה למכורי  לסמי  או לאלכוהולר
עבירות מסוג ל. קנות התעבורה קובעות שנהיגה בהשפעת סמי  או משקאות משכרי  היא עבירהת

, 1990 ועדה שמינה שר התחבורה המליצה כבר ב. זה מועדי  בעיקר המכורי  לסמי  ולאלכוהול
ייחשב כל מי שכלול במאגר מידע שהכלולי  בו מקבלי  טובת " תמש בסמי  ובאלכוהולמש"כי 

, ל"פטור משירות בצה, כנסה מהמוסד לביטוח לאומיההנאה כלשהי בשל מצב  הזה כגו  הבטחת 
מי שרשו  במאגר מידע פלילי או ביטחוני ; כיוצא באלהוסיוע חומרי משירותי רווחה לסוגיה  

מי שרשו  במאגר מידע המופעל באחריות רוקח מחוזי או ; אלכוהולבאו כמשתמש פעיל בסמי  
מי שהורשע בעבירה על פקודת התעבורה ; חר כמקבל תחליפי ס  בקביעותאגו+ מינהלי מוסמ# 

  .תקנותיה שנעברה בהיותו נתו  להשפעת סמי  או אלכוהולו
 מכורי  25,000 כ היו בישראל 2005בספטמבר , על פי אומדניה של הרשות למלחמה בסמי 

 .פעמי או מזדמ   משתמשי  בסמי  באופ  חד300,000 לסמי  ויותר מ
·¯Ó· ‰˜È„·Ï ÌÈËÒÈÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈ ÓÂ˜¯  ‰˙ Ù‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ˜¯ ÈÎ ¯¯·˙‰"„ . ‰ÏÂÚ ÂÈ Â˙ Ó

 ¯‡Â È ‰ÙÂ˜˙·˘2002- ÈÏÂÈ2005 ˜„· ‡Â‰ 9,548 ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÌÈËÒÈÏÂ‰ÂÎÏ‡Â ÌÈ ÓÂ˜¯  
Ì˙Â¯È˘Î· ÌÈÓ‚Ù ‡ˆÓÂ ÂÈÏ‡ ‰˙ Ù‰Î Ï˘ -83%ÌÈ˜„· ‰Ó  :Î-8%) 776 ( ˜ÈÊÁ‰ÏÓ ÂÏÒÙ 

‡Â‰˘ ‚ÂÒ ÏÎÓ ‰‚È‰  ÔÂÈ˘È¯· ,Î-33% )3,203 (Ì ÂÈ˘È¯ ‰Ï˙Â‰ ,Î-42%) 4,070 ( Â˘¯„ 
·¯ÓÏ ¯ÂÊÁÏ"˙¯Â˜È· ˙˜È„·Ï „ . ‰˜È„·Ï ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙Â Ù‰Ï Í¯Âˆ ˘È˘ „ÓÏÓ ¯·„‰

·¯Ó·"˙ÂÚÈ·˜· „. 
המוסד לביטוח לאומי איננו מעביר "י בתשובתו מסר משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה כ

זאת על א+ , מידע על מבוטחי  המקבלי  ממנו גמלה להבטחת ההכנסה בשל היות  מכורי  לסמי 
. ל המוסד לביטוח לאומי בעניי  זה"ג  שר התחבורה פנה למנכ, כאמור". פניותיו החוזרות והנשנות

י  לחייב נהגי  מקצועיי  ונהגי עוד מסר משרד התחבורה כי הוא בוח  את האפשרות ואת הדרכ
המשרד הודיע שהחלה עבודת מטה בנושא . רכב ציבורי לבצע בדיקות סמי  באופ  מוסדר

 .משרד הבריאות והרשות למלחמה בסמי , בהשתתפות משרד התחבורה
ד הדגישה לנציגי משרד מבקר המדינה את הדחיפות שבהקצאת משאבי  "יצוי  כי מנהלת המרב

". הזמ  שבו נהגי  מסוכני  לבטיחות בדרכי  ימשיכו לנהוג" כדי לקצר את ד לצור# זה"למרב
שכ  הבדיקות של , לדבר תהיה השפעה רבה ג  מש# זמ  הטיפול בנבדקי  האחרי  במכו , לדבריה

  .והזמ  שחול+ עד סיכומ  ממוש#, הנרקומני  והאלכוהוליסטי  יקרות ומורכבות
 נהגי  הסובלי  מהפרעות קשב וריכוז 

סיכוי של בני נוער הסובלי  מההפרעת קשב וריכוז להיות מעורבי  בתאונת דרכי  גדול פי ה
והסיכוי שלה  , הסיכוי שלה  להיפגע בתאונה גדול פי שלושה, ארבעה מ  הסיכוי של האחרי 
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 הפרעה בקשב וריכוז יכי מבוגרי  בעל,  הראה29מחקר. להיות האשמי  בתאונה גדול פי ארבעה
מעורבי  יותר בתאונות ע  נזקי גו+ ורכוש ועושי  יותר תאונות , ירות תנועהעוברי  יותר עב

יכולת לעמוד  אי, שהסיבות לכ# ה  הפרעה בקשב,  לנהיגה נמצא באמצעות סימולטורי. חוזרות
זמ  תגובה ארו# וקושי בציות לחוקי  ונהלי  בנוכחות גירויי  חושיי  , עיכוב תגובה נמו#, בהסחה

 .מקבילי 
 70%כי עד , 31 מסרו לנציגי משרד מבקר המדינה כי הצטברו יותר ויותר עדויות30קצועאנשי מ

ורבי  , מהילדי  שאובחנו כסובלי  מהתסמונת בילדות  גוררי  סימפטומי  ג  לחייה  הבוגרי 
נתקלי  בקשיי  עצומי  עקב ההפרעה הפוגעת , אחרי  שלא אובחנו בילדות  כסובלי  מהתסמונת

 .כלל האוכלוסייה הבוגרתבכארבעה אחוזי  מ
שכיחותה של הפרעת קשב וריכוז באוכלוסייה הבוגרת והעובדה שהלוקי  בה מעורבי  יותר 

. התייחסות, לדעת אנשי המקצוע, מצריכות, בתאונות דרכי  בכלל ובתאונות קטלניות בפרט
  יש בה  כדי לסייע בהתמודדות ע, יחד ע  הדרכה מתאימה, אבחו  מוקד  וטיפול, לדעת 

 . 32המאבק בתאונות הדרכי 
 Ì˙Â„ÏÈ·˘ ÔÂÈ˘È¯ È˘˜·ÓÂ ÌÈ‚‰  Ï˘ ‡˘Â · ‰„ÓÚ ÚÂ·˜Ï ıÈÏÓÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÊÂÎÈ¯Â ·˘˜ ˙ÈÈÚ·Ó ÂÏ·Ò.   
__________________ 

 :ראו 29
Barkley RA, PhD. Guevremont  DC, PhD. Anastopoulos AD, PhD. Dupaul GJ, PhD. 
Shelton TL, PhD. Driving-Related Risks and Outcomes of Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder in Adolescents and Young Adults: A 3- to 5- Year Follow-up 
Survey. Department of Psychiatry, Neorology, and  Pediatrics, University of 
Massachusetts Medical Center, Worcester. 1993; 92:212-218   

יכיאטריה מומחית בפס, ר איריס מנור" וברפואת משפחה ודהמומחה בפסיכיאטרי, ר זאב וינר"ד, למשל 30
 .של הילד והמתבגר

 :ראו 31
1) Wiess M, PhD. Murray C. Assessment and management of attention-deficit 
hyperactivity disorder in adults. Department of Psychology, University of British 
Colombia, Vankover, BC. Canadian Medical Association Mar. 2003 168(6):715-22.  
2) Barkley RA, PhD. Driving impairments in teens and adults with attention-
deficit/hyperactivity disorder. Psychiatric Clinics of North America, (2004) 233-260  27. 

 :ראו  32
1) Cox DJ, PhD. Humphrey JW, MA.  Merkel RL, MD, PhD. Penberthy JK, PhD. 
Kouatchev B, PhD. Controlled-Release Methylphenidate Improves Attention During 
ON-Road Driving by Adolescents With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. 
January 2004, University of Virginia, Department of Psychiatric Medicine 
Charlottesville.  
2) Cox DJ, PhD. Merkel RL, MD, PhD. Penberthy JK, PhD. Kovatchev B, PhD. Hankin 
CS, PhD.  Impact of Methylphenidate Delivery Profiles on Driving Performance of 
Adolescents With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Pilot Study. October 2003, 
University of Virginia, Health System Charlottesville.  



 ב56דוח שנתי  44
 תשתיות ורכב 

 מדיניות ההשקעה בתשתית בטיחותית 
ברשות הלאומית יש מידע ). להל  רשת הדרכי (עירוניי   מ של כבישי  בי " ק7,000 בישראל כ

חקרי  שבוצעו באר  ובעול  בעניי  שיפורי  בתשתית הכבישי  אשר הביאו לצמצו  מספר על מ
 בגי  הצבת 14% מספר ההרוגי  קט  ב, על פי אות  מחקרי . התאונות ולהקטנת מספר ההרוגי 

 . בשל הרחבת כביש בי  עירוני88% תמרור וב
È È„Ó ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ ‰Ï‡ ÌÈ¯˜ÁÓ ÁÎÂ  ˙È˙˘˙· ‰Ú˜˘‰ ˙Â

ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ÌÈÚ‚Ù ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï È„Î ÌÈ˘È·Î‰. 
ח במש' חמש שני  לש  שדרוג הבטיחות " מיליארד ש2ועדת שייני  המליצה שהמדינה תשקיע 

והרשות הלאומית תקבעאת , עירוניי  בנקודות עתירות תאונות קטלניות במערכת הכבישי  הבי 
י  ותממ  ג  את שדרוג תשתית הבטיחות העירונית בעלות של תאשר את הפרויקט, סדר העדיפות

 .ח בשנה" מיליו  ש200 כ
ג  מדינות ; ועדות לנגנטל ושייני  המליצו שכל תכנית לסלילת כבישי  תחייב ביצוע תסקיר בטיחות

אחרות שהכינו תכניות למאבק בתאונות דרכי  הדגישו את הצור' בשיקולי בטיחות בשיקולי  
לכ  הרשות הלאומית מבקשת להנהיג הכנת תסקיר בטיחות לדר' לבחינת . תלהשקעה בתשתי

בתכנית . ובסמו' לבתי ספר וקניוני  בפרט, ההשלכות הבטיחותיות של פיתוח דרכי  חדשות בכלל
 ציינה הרשות הלאומית כי היא תפעל לקביעת תקני  בטיחותיי  2005  ו2004עבודה לשני  

עד מועד סיו  הביקורת לא הצליחה . לי בטיחות בתכנונ לכבישי  ולהבאה בחשבו  של שיקו
 . הרשות להנהיג הכנת תסקירי בטיחות

ועדה לשיפור הבטיחות והסדרי התנועה בסמו' למוסדות חינו' שהוקמה בהוראת שר התחבורה 
עלות התקני בטיחות בסביבת בית ספר , לפי הוועדה.  את המלצותיה לשר2003הגישה באוקטובר 

הוועדה המליצה כי ).  בתי ספר בישראל3,750 באותה עת היו כ(ח " ש42,700 ע בנאמדת בממוצ
שנתי שלא מתקציב משרד התחבורה המיועד לתשתית  התקציב לכ' יהיה תקציב מיוחד רב

 . הבטיחות
 ÌÈ ˘Ï ‰˘·È‰ Ï‰ ÈÓ ·Èˆ˜˙· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰2004-2005ÂÊ ‰¯ËÓÏ ÌÈÙÒÎ Âˆ˜Â‰ ‡Ï  . 

  
 עה לאיתור ליקויי  בתקינות הדר תרומת מהנדסי תנועה ובוחני תנו

ה  הגור  המקצועי הקובע .  מהנדסי תנועה33 עובדי  ביחידות התנועה של המשטרה1999מיולי 
 15 במועד הביקורת היה תק  ל. להנדסת תנועה ולניהול תנועה, בכל הקשור לתשתית הכבישי 
 .אול  בפועל הועסקו תשעה בלבד, מהנדסי תנועה ביחידות התנועה

__________________ 
 .פרט למחוז שומרו  ויהודה 33
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, בי  השאר. מפרט את התפקידי  של מהנדסי התנועה)  " נוהל מת להל   (34מחלקת התנועהנוהל 
למקומות ההתרחשות של תאונות דרכי  קשות וקטלניות כדי לבדוק מה  על מהנדס התנועה לצאת

בתאונות שמהנדס התנועה קבע שגור  התשתית היה . חלקה של התשתית בהתרחשות התאונה
ליו להכי  דוח תחקיר מיוחד ע  מסקנות וע  המלצות לשיפור המצב ע, הדומיננטי בהתרחשות 

א  התאונה התרחשה ,  "ולמע, א  התאונה אירעה בדר' עירונית, ולהעבירו לרשויות המקומיות
עוד קובע הנוהל כי על מהנדסי התנועה לנתח את נתוני תאונות הדרכי  . בדר' שאינה עירונית

 .רחשות תאונות רבותשנאספו בשטח ולאתר מקומות שבה  מת
Ì È Î ¯ „  ˙  Â ‡ ˙  ˙ ¯ È Ê Ï  ‰ Ú Â  ˙  Ò „  ‰ Ó  ˙ ‡ È ˆ È:כי ,  קובע35 " אחד מנוהלי מת

מהנדס תנועה מחוזי יצא למקו  שאירעה בו תאונת דרכי  א  נראה שמדובר בכשל הנדסי ובתרומת 
מניסוח ההוראה אפשר להסיק שיציאת מהנדסי התנועה למקו  . התשתית להתרחשות התאונה

ואול  בהנחיה של ראש מדור . ת דרכי  קטלנית או קשה תלויה בשיקול דעתושאירעה בו תאונ
. מהנדס אג- התנועה מחויב ביציאה לכל תאונה קטלנית"כי , הנדסה ותשתיות באג- התנועה הובהר

 ".הערכת כשל נית  לבצע רק לאחר בדיקה הנדסית של מהנדס אג- התנועה בזירת תאונת הדרכי 
 . שר לחובת היציאה של מהנדסי התנועה לזירת תאונת דרכי בהירות בא שוררת אפוא אי

Ó ˙Á‡ ‰ Â‡˙ Ï˘ ˙Â˘Á¯˙‰ ÌÂ˜ÓÏ ˜¯ ÈÎ ¯¯·˙‰ Ì‚„Ó‰ È˜È˙ ˙˜È„··-15 ˙Â Â‡˙ 
‰ÚÂ ˙ Ò„ ‰Ó ‡ˆÈ Ì‚„Ó· ÂÈ‰ Ô‰È˜È˙˘ ˙ÂÈ ÏË˜‰ ÌÈÎ¯„‰ .Ó ˙Á‡· ‡Ï Û‡-49 ˙Â Â‡˙ 

Á¯˙‰‰ ÌÂ˜Ó ˙‡ ‰ÚÂ ˙ Ò„ ‰Ó ˜„· Ì‚„Ó· ÂÈ‰ Ô‰È˜È˙˘ ˙Â˘˜‰ ÌÈÎ¯„‰˙Â˘. 
באמצעות כוח האד  שלה אפשר , המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי לפי בדיקתה

 מממוצע 55% שה  כ,  תחקירי  הנדסיי  של תאונות דרכי  קטלניות250 לעשות בשנה כ
 יצאו מהנדסי התנועה לעשות 2002בשנת , על פי נתוני המשטרה. שנתי התאונות הקטלניות הרב

בשנת ; מהתאונות הקטלניות שאירעו בשנה זו) 485  מ19 (4% ההתרחשות של תחקירי  במקומות
 את   2004ובשנת , מהתאונות הקטלניות) 448  מ49 (11% בדקו את מקומות ההתרחשות של 2003

יוצא אפוא שמער' מהנדסי . מהתאונות הקטלניות) 457  מ70 (15.5%מקומות ההתרחשות של 
 . התנועה לא הופעל ביעילות

סי התנועה הסבירו למשרד מבקר המדינה במהל' הביקורת כי אינ  יכולי  להגיע למקומות מהנד
המשטרה הסבירה בתשובתה . ההתרחשות של תאונות הדרכי  בהיעדר רכב משטרתי להסעת  לש 

ההגעה לזירת . יציאת המהנדסי  לתאונות דרכי  קטלניות היא אקראית"כי , לממצאי הביקורת
י הצטרפות לאחד מבעלי התפקידי  שמגיע לזירת התאונה או "צעת או עהתאונה בזמ  אמת מתב

הגעה באמצעי  אלה אינה מאפשרת קביעת פרמטרי  מחייבי  ליציאה לזירת . בנסיעה ברכב פרטי
 ישכור אג- התנועה באופ  זמני כלי רכב שבאמצעות  יגיעו 2005החל מדצמבר ". התאונה

 .המהנדסי  למקו  התאונה
Ì È ¯ È ˜ Á ˙  Ú Â ˆ È ·Ì ‰ È ¯ Á ‡  · ˜ Ú Ó Â  Ì È Î ¯ „  ˙ Â  Â ‡ ˙  Ï Ú ,  קובע36 " נוהל מת: 

כי על מהנדס התנועה המחוזי לנהל רישו  של כל חקירותיו בזירת תאונת הדרכי  ולדווח מדי חודש 
 .על התקדמות שחלה ביישו  השיפורי  ההנדסיי  לראש מדור הנדסה ותשתיות באג- התנועה

__________________ 
 .02 234 01' מס 34
 .02 234 11' מס 35
 .02 234 11' מס 36
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‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,È‡ ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ‰ÚÂ ˙‰ ÈÒ„ ‰Ó ÈÎ ¯Â„Ó‰ ˘‡¯Ï È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ÌÈÁÂÂ„Ó Ì 

Ï‰Â · ˘¯„ Î , ‰Ó¯· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ÏÚ ˙È Î„Ú ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ ‰ÚÂ ˙‰ Û‚‡Ï ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ
˙Èˆ¯‡‰ .˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ , ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ‰˘Ú  ‡Ï ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ÈÎ

 ÌÈ ˘· ÌÈ¯È˜Á˙· Â‡ˆÓ ˘2003Â -2004 , ˙ ˘· ‰ÊÎ ·˜ÚÓ ‰˘Ú  ‡Ï ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ·Â2004. 
כי טופס דיווח אחיד שלפיו יחויבו המהנדסי  המחוזיי  בדיווח , המשטרה מסרה בתשובתה

עוד מסרה המשטרה שאכ  יש צור' בהקמת מאגר מידע . למהנדס הראשי נמצא בשלבי הכנה
, בי  היתר, מאגר נתוני  זה ירכז. שיתעד את כל הנתוני  שנאספו בתחקירי  ההנדסיי , ממוחשב

שיהיה מקושר לרשויות , עד הקמת המאגר הממוחשב. המהנדסי  ואת נתוני הביצועאת כל המלצות 
 . יוק  באג- התנועה מאגר פנימי שיעודכ  באופ  שוט-, התמרור

‰ Ú Â  ˙ ‰  È Ò „  ‰ Ó  ˙ Â ˆ Ï Ó ‰  Ì Â ˘ È È :על מהנדסי התנועה להעביר עותק , כאמור
 לרשות   עירונית ובדר',  " למע בדר' שאינה עירונית (מהתחקיר לגור  האחראי לקטע הדר' 

רשות תמרור מקומית תפעיל את סמכותה לקבוע או לסלק , על פי פקודת התעבורה). המקומית
כלומר החוק אינו מחייב את הרשות , תמרורי  שבתחומה לאחר התייעצות ע  קצי  משטרה

 . המקומית לקבל את המלצות מהנדס התנועה
 דוחות הסיור שממצאיה  והמלצות  התחקירי  או16 כי מ, הביקורת במחוז המרכז העלתה

רשויות מקומיות ורכבת ,  "מע( לגופי  רלוונטיי  2003מהנדסת התנועה לגביה  הועברו בשנת 
הביקורת במחוז הדרו  . טיפלו הגופי  האלה בליקויי  שפורטו רק בשבעה תחקירי , )ישראל
 נמצאו ליקויי  2004  התחקירי  ודוחות סיור שעשה מהנדס התנועה בשנת23  מ18 כי ב, העלתה

בשני מקרי  ;  מקרי  תוקנו הליקויי 12 אול  רק ב, והועברו המלצות לרשויות הנוגעות בדבר
 :להל  דוגמאות. אחרי  תוקנו הליקויי  באופ  חלקי

 פנה מהנדס התנועה במחוז ירושלי  לעיריית בית שמש וציר- תחקיר על תאונת 2005בינואר  .1
 שבה נהרג נהג לאחר שרכבו פגע בע  סמו' לשפת אי, ת הדקלדרכי  קטלנית בצומת שדרו

מהנדס התנועה ציי  כי המרחק של הע  משפת הכביש אינו תוא  את הנחיות משרד . התנועה
עד מועד . וביקש לעקרו ולעשות תיקוני  נוספי  על מנת למנוע תאונות נוספות במקו , התחבורה

יריית בית שמש מסרה בתשובתה למשרד מבקר ע. סיו  הביקורת לא תקנה העירייה את המפגע
 .התנועה אי" בקרוב"יוגבה , 2005כי בהתא  לייעו  שקיבלה ממהנדס תנועה בדצמבר , המדינה

, שמשמש, במסגרת הרחבת העיר בית שמש סלל משרד הבינוי והשיכו  כביש עוק- בית שמש .2
כביש  " לכביש נית  מספר זמני . כביש גישה יחיד לישוב ָזנ1ַח ולמחצבה שבצד הכביש, בי  היתר

אול  בשלב הראשו  נפתח בו רק מסלול אחד ע  שני ,  והוא תוכנ  להיות בעל שני מסלולי  " 10
כביש זה עובר לסירוגי  בשטח השיפוט של עיריית בית שמש ובשטח השיפוט של המועצה . נתיבי 

 שמש והמועצה האזורית מטה עיריית בית. ולא נקבע מי אחראי לתחזוקתו, האזורית מטה יהודה
אול  , המשטרה התנגדה לפתיחת הכביש. יהודה סירבו להיות אחראיות לתחזוקת הכביש במצבו

 . הוא לא נחס  ומתנהלת בו תנועת כלי רכב
 הורה המפקח על התעבורה במחוזות ירושלי  והדרו  של משרד התחבורה על סגירת 2004בסו- 

הרשויות . ו והליקויי  הבטיחותיי  החמורי  שהתגלו בוהכביש בשל התאונות הרבות שאירעו ב
עד תו  הביקורת לא נקבע האחראי לתחזוקת . הציבו מחסומי  בכניסות לכביש אול  ה  נפרצו

 . הליקויי  הבטיחותיי  לא תוקנו ומתנהלת בו תנועת כלי רכב, הכביש
ית המפקח על  מסר משרד התחבורה כי הנחי2006בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

לא ) אשר כידוע גבו קורבנות בנפש(לסגירת הכביש עד לתיקו  הליקויי  הבטיחותיי  "התעבורה 
 מצד  ' מחזיקות במקל משני קצותיו'י הרשויות המקומיות אשר "י משטרת ישראל וע"נאכפת ע

עוד ".  ומצד שני אינ  סוגרות אותו לתנועה עד שיוסדרו הליקויי, אחד לא נוטלות אחריות לכביש
 .סוכ  על ביצוע שיפורי  בכביש באחריות משרד הבינוי והשיכו " לאחרונה"נמסר בתשובה כי 
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שבה התנגש רכב פרטי בעמודי בטו  במנהרת ,  אירעה תאונת דרכי  קטלנית2003בדצמבר  .3
 נקבע כי 2004בתחקיר שעשה מהנדס התנועה המחוזי של המשטרה במרס . כביש רבי  בירושלי 

בטו  נבנו על שפת נתיב הנסיעה והמלי  להתקי  מעקה בטיחות בתחו  המנהרה למניעת עמודי ה
כי , 2005אשר הודיעה באוגוסט , תחקיר זה הועבר לטיפול עיריית ירושלי ; הישנות תאונות כאלה

אול  עד , יש בכוונתה לייש  את המלצת מהנדס התנועה לאחר אישור התכניות והקצאת תקציב
 2005בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר . רת טר  הותק  מעקה הבטיחותמועד סיו  הביקו

 . מעקה בטיחות" בקרוב"כי תתקי  , ציינה עיריית ירושלי 
 אירעה תאונת דרכי  קטלנית ברחוב אלטלנה באשדוד שבה נהרג רוכב 2004באוגוסט  .4

הוא ציי  כי מצא , אונהבסיור שער' מהנדס התנועה של מחוז הדרו  במקו  יו  לאחר הת. אופנוע
מפרצי  סלולי  , ובה  אבני שפה משופעות שנהרסות ע  הזמ , ש  ליקויי תשתית רבי 

, הפרש גבהי  בי  מפלס החולות ובי  מפלס הכביש, המאפשרי  ירידה לחולות שבצדי הכביש
יקש יו  לאחר התאונה פנה מהנדס התנועה לעיריית אשדוד וב. היעדר סימני צבע על הכביש ועוד
 .אול  עד מועד סיו  הביקורת לא תוקנו הליקויי , לטפל במפגעי  אלו באופ  מיידי

כי נוכח התאונות ,  הודיע ראש עיריית אשדוד2005בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
וכי תחילת , החליטה העירייה לבצע שינויי  גדולי  בסדרי התחבורה ברחוב, אלטלנה' שאירעו ברח

 .כלומר כשנה וחצי לאחר שמהנדס העיר ביקש לטפל בכ', 2006נת לחודש מרס העבודות מתוכנ
 עשה מהנדס התנועה של מחוז הדרו  במשטרה סקר מפגעי תשתית בעיר 2005באפריל  .5

בסקר צוינו מפגעי  המהווי  .  מקומות שבה  יש מפגעי  וליקויי תשתית122שבו פורטו , אשדוד
 .צי  לרדת מהמדרכה אל הכבישמכשול להולכי רגל שבעטיי  ה  נאל

 דיו  2005בעקבות הסקר קוי  ביולי .  הועבר הסקר לעיריית אשדוד לתיקו  הליקויי 2005במאי 
 דוח למשרד התחבורה על 2005כי העירייה תגיש עד ספטמבר , בדיו  סוכ . במשרד התחבורה

 . בנידו אול  עד המועד האמור לא דיווחה העירייה על התקדמות , תיקו  הליקויי 
.  אירעה תאונת דרכי  קטלנית בי  שני כלי רכב בבאר שבע בה נהרג אד 2004בספטמבר  .6

בסיור שער' במקו  מהנדס התנועה של המחוז באותו יו  צוי  אמנ  כי לא היו ליקויי תשתית 
א' יחד ע  זאת פירט המהנדס ליקויי תשתית אחדי  והמלי  , שתרמו באופ  ישיר או עקי- לתאונה

 .עד מועד סיו  הביקורת לא תוקנו הליקויי  כמומל . עירייה לתקנ ל
כי לא נתגלו ליקויי ,  מסרה עיריית באר שבע2005מנובמבר , בתשובתה למשרד מבקר המדינה

שעקב אחר יישו  המלצותיו הודיע , מהנדס התנועה של המשטרה, לעומת זאת. תשתית בשטח
י  במקו  ליקויי תשתית רבי  שיש לתקנ  כדי לנסות קיימ"כי במועד זה , 2005לעירייה בדצמבר 

 ".למנוע תאונות עתידיות במקו  זה
כי על מנת להגדיל את הסיכוי למימוש המלצות , המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה

שיש לה השפעה על תכניות , מהנדסי התנועה יש צור' בשיתו- פעולה ע  הרשות הלאומית
לכ  הנחה . ומיות בשל העובדה שהיא מעבירה לה  תקציבי  באופ  ישירהעבודה של הרשויות המק

 . ראש אג- התנועה להעביר את כל תחקירי המהנדסי  לרשות הלאומית
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô‰È È· ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ „ÒÓÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ

Â ˙‰ Í¯ÚÓ· ˙È˙˘˙ ÈÈÂ˜ÈÏ ¯Â˙È‡ ‡˘Â · ‰ÚÂ ˙‰ ÈÒ„ ‰Ó ˙„Â·Ú˘ È„Î ‡Ï È Â¯ÈÚ‰ ‰Ú
‡ÂÂ˘Ï ‰È‰˙ ,Ì˙„Â·Ú ÍÏ‰Ó· Â¯˙È‡˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ÁË·ÂÈÂ. 

‰ Ú Â  ˙  È  Á Â ·  È „ È ·  ‰ ¯ È ˜ Á: שתפקיד  , המשטרה מפעילה מער' של בוחני תנועה
בבדיקת תיקי המדג  . להגיע לזירת תאונת הדרכי  ולנהל חקירה במקו  למציאת הגורמי  לתאונה
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 בגודל המדג  שנבדק בשיעור ליקויי תשתית שמצאו כי לא נמצא הבדל סטטיסטי מובהק, הועלה

 . בוח  שיצא לזירת התאונה או מעורבי  בה או עדי  לה כאשר לא יצא בוח  לזירת התאונה
ממצאי המדג  שצוינו לעיל מחייבי  את המשטרה לבחו  את תרומתו , לדעת משרד מבקר המדינה

   .'של הבוח  למציאת ליקויי  אלה ולהסיק מסקנות בהתא  לכ
 פיקוח על הבטיחות במשאיות

רכב מסחרי : הוגדרה משאית, ) חוק שירותי הובלה להל   (1997 ז"התשנ, בחוק שירותי הובלה
)  משקל כולל מותר להל  (שמשקלו בתוספת משקל המטע  המותר , כהגדרתו בפקודת התעבורה

נקבעו בי  היתר , )בורה תקנות התע להל   (1961 א"התשכ, בתקנות התעבורה. ג או יותר" ק10,000
להגבלת שעות נהיגה ברכב , למידות ולמשקלות של רכב מסחרי, הוראות מיוחדות להובלת מטע 

 . מסחרי ולהתקנת אביזרי בטיחות ברכב מסחרי
, חוק שירותי הובלה נועד בעיקר להגביר את הבטיחות בהפעלת רכב מסחרי ובמת  שירותי הובלה

) ת" המפע להל  (ייב קבלת רישיו  מוביל מהמפקח על התעבורה ונקבע בו כי כל שירות הובלה מח
בי  , נקבעו, ) תקנות שירותי הובלה להל   (2001 א"התשס, בתקנות שירותי הובלה. שבמשרד

  להל  (התנאי  לקבלת רישיו  מוביל לשירותי הובלה כלליי  ולהובלת חומרי  מסוכני  , היתר
כשרה של מבקש רישיו  מוביל ושל כל אד  מטעמו ס וחובת ה"התנאי  להובלת חומ, )ס"חומ

 . ס"שאחראי להובלה ומבקש היתר לנהוג ברכב שמוביל חומ
 היה שיעור 2003שנת ב. ס מעורבות  של משאיות בתאונות דרכי  רבה יחסית"י נתוני הלמ"עפ
  מעורבות  בתאונות דרכי ושיעור , בנסועה השנתית3% כ,  טונות16 שמשקל  גדול ממשאיות ה

בעיקר של , 7.5%  עלה שיעור מעורבות  בתאונות כאלה לכ2004בשנת . 6.1% קטלניות היה כ
 . טונות34 משאיות שמשקל  גדול מ

בי  ,  מטפל בגור  המכני‡‚Î¯‰ Û·.  א:   משרד התחבורה מקיי  פיקוח על הבטיחות במשאיות
שקלו של הרכב באמצעות העובדי  המטפלי  בתקינה האחראי  לקביעת מידותיו ומ, היתר

ג- ניידות בטיחות . ולאימו  תקני  בינלאומיי  לגבי כלי רכב מיובאי  ולעיגונ  בתקנות התעבורה
כולל , שבאג- הרכב מפעיל כשבע ניידות בטיחות לבדיקת תקינות כלי רכב הנעי  בכבישי האר 

 רישוי עוסק בהסדרת ענ- התובלה לרבות‡‚ÌÈ ÚËÓ Û .  ב.   שבה  נבדק ג  העומס, משאיות
‚Â˘¯·˘ ˙ÂÁÈË· È Èˆ˜ Û˙ .  ג.   ס"ופיקוח על משרדי הובלה והסדרת הובלה יבשתית של חומ

 ÈÂ˘È¯‰'והוא קובע את תוכנית הלימודי  , מאשר העסקת קציני בטיחות בחברות הנדרשות לכ
  .לקורסי  שעושה גור  חיצוני ואת תכנית הבחינות

 פיקוח על תקינות המשאיות
לשלדת , שרכב שנגר  בו נזק למערכת ההיגוי ולבלמי , נקבע) 309תקנה (בתקנות התעבורה  .1

, חייב לעבור בדיקה לאחר התיקו  בידי מנהל מקצועי במוס' מורשה, המרכב ולעמודי המרכב
 מנהלי  מקצועיי  במוסכי  מורשי  לביצוע 20 אג- הרכב הסמי' כ. הרשאי לתת תעודות בדיקה

 . הבדיקה
משרד התחבורה , מורה לדווח לרשות הלאומית על כל תאונה ע  נפגעי מכיוו  שמשטרת ישראל א

יכול לבדוק או לדרוש דיווח מהמוסכי  המורשי  אילו כלי רכב עברו בדיקה לאחר התיקו  האמור 
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על מנת לאתר כלי רכב שהנוהגי  בה  לא פעלו על פי התקנות ולאכו- , ואילו לא עברו בדיקה כזו
 .את ביצועה

‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰, „¯˘Ó· ˙¯Á‡ ‰„ÈÁÈ ÏÎÏ Â‡ ·Î¯‰ Û‚‡·˘ ‰˜ÂÊÁ˙ È˙Â¯È˘ ˙„ÈÁÈÏ ÈÎ 
¯ÂÓ‡‰ ÔÂ˜È˙‰ ¯Á‡Ï ÂÊÎ ‰˜È„· Â¯·Ú˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ ¯ÙÒÓ ¯·„· Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ‰¯Â·Á˙‰ , Ì‰Â

‡˘Â · È‰˘ÏÎ ‰¯˜· ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì È‡. 
האחריות לבדיקה , כי לפי התקנה האמורה, בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד התחבורה

על קצי  הבטיחות ועל המנהל המקצועי של המוס' שבו מתקני  את כלי , על הרכבהוטלה על ב
משרד התחבורה הוסי- כי לאג- הרכב אי  אפשרות לקבל מידע על כל תאונה שבה נדרשת . הרכב

וכדי להגדיל את מספר הבדיקות פנה אג- הרכב שבמשרד לשמאי , בדיקה לפי התקנה האמורה
א  , 309אי יציי  בחוות הדעת שלו את חובת הבדיקה לפי תקנה  וביקש שכל שמ2005הרכב במאי 

 . נגרמו הנזקי  המנויי  בתקנה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·Î¯‰ Û‚‡ ÏÚ ,·Î¯‰ È‡Ó˘ ÏÚÂ ÌÈÎÒÂÓ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ Ì¯Â‚‰ ,

 ÂÓ¯‚ ˘ „˘Á Ô‰· ¯¯ÂÚ˙‰Â ˙ÂÈ‡˘Ó ˙Â·¯ÂÚÓ Ì‰·˘ ÌÈÎ¯„ ˙Â Â‡˙ ˙¯È˜ÁÏ È‡¯Á‡˘
È ÎË Ï˘ÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î , ˙‡ ˜Â„·Ï‰ ˜˙‰ ÌÂ˘ÈÈ. 

 11,314כי רשמה ,  צוי 2004בסיכו  של משטרת ישראל בעניי  אכיפת החוק על משאיות בשנת 
 . הליקויי  שנמצאו לא דווחו למשרד התחבורה לצור' פיקוח. דוחות בגי  ליקויי  מכניי 

2. ·Î¯‰ Û‚‡ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓÓ ˜ÏÁ Ô‰ ˙ÂÁÈË· ˙Â„ÈÈ  , ÏÚ ˙Â˘Ó˘Ó Ô‰Â
 ÂÈÎÓÒÓ ÈÙ"ÔÈÙ ‡ ¯ÈÚÊ· ÈÂ˘È¯ ÔÂÎÓ ." ˙ ˘Ó1982 ˙Â„ÈÈ  ·Î¯‰ Û‚‡·˘ ˙Â„ÈÈ  Û‚ ÏÈÚÙÓ 

 ˙ÂÁÈË·) ˙ ˘· Ú·˘2005 (ı¯‡‰ È˘È·Î· ·Î¯ ÈÏÎ Ï˘ Ì˙Â È˜˙ ˙˜È„·Ï . 
 על כ' שניידות בטיחות מסוימות אינ  37משרד מבקר המדינה כבר העיר למשרד התחבורה )א(

יצוי  שחלק מהניידות . גלל מחסור בכוח אד  שתי ניידות היו ללא שימוש ב2005בשנת . בשימוש
אינ  פועלות באופ  ) ראו להל  עומס יתר, במיוחד אלו שבודקות את משקלי כלי הרכב הנבדקי (

דבר הפוגע בפריסת  בכבישי , רצו- כל החודש מפאת היעדרות עובדיה  עקב מחלות וחופשות
 . האר  ובכושר  להיות גור  הרתעה

ואפשר , תקינות כבר בבדיקה ויזואלית דקות משאיות שנראות בלתיניידות הבטיחות בו )ב(
שמספר הליקויי  שמתגלי  בבדיקות של ניידות הבטיחות גדול ממספר הליקויי  המתגלי  , להניח

משרד מבקר המדינה השווה את התפלגות הליקויי  הבטיחותיי  במבחני הרישוי . במבח  הרישוי
להתפלגות הליקויי  הללו בבדיקות של ניידות הבטיחות , רשל משאיות שמשקל  ארבע טונות ויות

והעלה את ) 2004 2003לפי דוחות סיכו  פעילות של ג- ניידות לשני   (2004  ו2003בשני  
 :38הממצאי  האלה

__________________ 
 ).2000(ראו דוח מיוחד על המאבק בתאונות הדרכי  של מבקר המדינה  37
 . באותה שנהחישוב מספר המשאיות לפי סוג ליקוי והשוואתו למספר הכולל של המשאיות שנבדקו 38
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˙ÂÁÈË·‰ ˙Â„ÈÈ · ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÊÂÁ‡ ÈÂ˘È¯ ÔÁ·Ó· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÊÂÁ‡ 

2004 2003 2004 2003 ÈÂ˜ÈÏ‰ ‚ÂÒ 
 בלמי  10.8  11.4 5.2 9.3

 צמיגי  12.7  11.1 21.4 16.7

  הגה וסר  קדמי 10.9  10.3 5.0 5.4
שיעור הליקויי  ) בלמי  והגה(בשני סוגי ליקויי  . ממצאי  אלה מלמדי  דווקא על יחס הפו'

שהתגלו במבח  הרישוי היה גבוה באופ  ניכר משיעור הליקויי  שהתגלו בבדיקות של ניידות 
 . הבטיחות
למשרד מבקר המדינה ציי  משרד התחבורה כי בדיקת הרכב שהניידות עושות היא לרוב בתשובתו 

, )ההגה והסר  קדמי, לגבי מערכת הבלמי (ויזואלית ושונה באופ  מהותי מבדיקה במכו  רישוי 
לעומת זאת בבדיקה . לכ  אי  כל בסיס להשוואה בי  הבדיקות, שיש בו התנאי  והציוד הנדרשי 

שיעור הליקויי  גבוה יותר בבדיקת הניידות מאשר , )צמיגי (ג  במכוני רישוי שהיא ויזואלית 
 .בבדיקת מכוני הרישוי

 Ô È‡ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â„ÈÈ  ‰˘ÚÓÏ˘ Ô‡ÎÓ"ÔÈÙ ‡ ¯ÈÚÊ· ÈÂ˘È¯ ÔÂÎÓ" , Úˆ·Ï Ô˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡Â
 ¯Â˘ÎÓ ‰ÎÈ¯ˆÓ‰ ‰˜È„·)ÌÈÓÏ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ ,ÈÓ„˜‰ Ô¯ÒÏÂ ‰‚‰Ï .( ¯·„· ˜ÙÒ ‰ÏÚÓ ¯·„‰

Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰·Î¯‰ ÈÏÎ Ï˘ ‰Ï‡‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â„ÈÈ  ˙Â˘ÂÚ˘ ˙Â˜È„·‰  . ÔÈÂˆÈ
 ˙„ÈÓÂ Ô‰Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ‰ Á·  ‡Ï ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â„ÈÈ  Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ ÍÏ‰Ó·˘

ÌÈ‚‰ ‰ ¯Â·Èˆ ÏÚ Ô˙ÏÚÙ‰Ï ˘È˘ ‰ÚÙ˘‰‰. 
נ  בכלי רכב שאי, יצוי  כי מחקר שבוצע עבור אג- הרכב בנושא הקשר בי  בטיחות הרכב ובי  גילו

ושיעור  עולה במשאיות , מלמד באופ  כללי שמספר הליקויי  עולה ככל שגיל הרכב עולה, פרטיי 
היה על ג- הניידות , לאור ממצאי  אלה.  שנה18  טו  וגיל  יותר מ16 שמשקל  הכולל גדול מ

להיער' בהתא  ולהנחות באמצעות נוהל לבדיקות כלי רכב את בוחני ניידות הבטיחות להתמקד 
 .דבר שלא נעשה, קות תקינות של כלי רכב ישני בבדי

ניידות הבטיחות הפועלות בכבישי האר  עוצרות כלי רכב לבדיקת תקינות ולבדיקת פרטי  )ג(
את נתוני כלי הרכב שנבדקי  הבודקי  מאמתי  לא בתקשורת מחשבי  אלא . רישיו  הרכב

דה של הבודק המקבל את דבר שעלול לגרו  לטעויות ולשגיאות בהקל, באמצעות מכשיר קשר
 ביקש אג- הרכב להקי  מערכת ממוחשבת שתקשר את ניידת הבטיחות 2004בשנת . הנתוני  בקשר

אול  עד מועד סיו  הביקורת לא שונתה , לנתוני אג- מערכות מידע כדי לייעל את עבודת הניידות
 . מערכת התקשורת האמורה

 פורס  מכרז לבחירת זכיי  2005נת משרד התחבורה מסר למשרד מבקר המדינה כי באמצע ש
והביצוע יהיה במהל' שנת , להקמה ולתפעול של מער' רישו  וקליטה ממוחשב של נתוני הניידות

2006 .  
  עומס יתר

מבנהו ומספר , תקנות התעבורה קובעות משקל כולל מרבי מותר לכל כלי רכב בהתא  לסוג הרכב
נדרש למרחק , משקל המותר שנקבע לרכב מסוגורכב הנושא מטע  שמשקלו חורג מה. הסרני  שלו
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את כלי הרכב , הדבר מסכ  את נהג הרכב. ויכולת השליטה של הנהג בו ְקֵטנה, בלימה גדול יותר
התקנות קובעות כי נהיגה ברכב ע  משא החורג . האחרי  על הכביש ואת הולכי הרגל שבסביבה

המובל בו גדול מהמשקל המותר לפי כאשר המשקל הכולל של הרכב והמטע  . מהמותר היא עבירה
 יו  30רשאי שוטר למסור לנהג הודעה האוסרת על השימוש ברכב לתקופה של , רישיו  הרכב

כאשר לקצי  משטרה יש יסוד סביר להניח שהמשקל . וליטול את רישיו  הרכב) שלילה מנהלית(
הוא רשאי לפסול את ,  או יותר מ  המשקל המותר25% הכולל של הרכב והמטע  המובל בו גדול ב

בית משפט רשאי להארי' את שלילת הרישיו  עד לגמר בירור .  יו 30הנהג מלהחזיק רישיו  נהיגה 
 . הדי 

בסמו' , החברה הלאומית לדרכי  אחראית להקמת  של תחנות שקילה נייחות בצדי הדרכי  .1
  בעלי  של מתקני  והיא אחראית להתקשרות ע, לצירי התנועה כדי למנוע סטייה מנתיבי הנסיעה

 .כאלה לש  קבלת שירותי שקילה בתשלו  כדי לסייע למשטרה באכיפת החוק
 ‰Ê Í¯ÂˆÏ ˙Á‡ ˙ÁÈÈ  ‰ Á˙ ˜¯ ‰Ó˜Â‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰)‰¯„Á ¯ÂÊ‡· ( ˙ ˘·2000 .

 ˙ ˘ È‰Ï˘· „ÂÚ ÏÂÚÙÏ ‰˜ÈÒÙ‰ ÂÊ ‰ Á˙2003 , ˙ ˘· ‰˘ÚÓÏÂ2004 ÌÂ˘· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï 
¯˙È ÒÓÂÚ ˙˜È„·Ï ˙ÁÈÈ  ‰ Á˙ ÌÂ˜Ó . ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙Ó2005 ‰˘„Á ˙ÁÈÈ  ‰ Á˙ ÏÂÚÙÏ ‰ÏÁ‰ 

)‰ ·È ¯ÂÊ‡· .( È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰¯˘˜˙‰ ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰
· ‰ÏÈ˜˘-32ÌÈ¯˙‡  .ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ‰ÚÈÒ ‰ È·È˙  ˙·¯˜· ÌÈÈÂˆÓ Ì È‡ ‰Ï‡ ÌÈ¯˙‡. 

ÙÚ"‰¯Ë˘Ó‰ È Â˙  È , ˙ ˘·2004Î ÂÏÒÙ  -90 ÒÓÂÚ ÔÈ‚· ˙ÈÏ‰ Ó ‰ÏÈÒÙ ˙ÂÈ‡˘Ó  ¯˙È
Ó ‚¯Á˘-27%Î Ï˘ ˙Â ÂÈ˘È¯ ÂÏÒÙ Â -115ÌÈ‚‰   .Î ÂÓ˘¯  ÔÎ ÂÓÎ-6,660 ÏÚ ˙ÂÁÂ„ 

˜ÂÁÎ ‡Ï˘ ÔÚËÓ ˙‡È˘  .˙Â‚È¯Á‰ Ï˘ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ÔÈ‡ ‰¯Ë˘Ó‰ È Â˙ · . ÌÈ Â˙  ÔÈ‡ ‰¯Ë˘ÓÏ
˙Â‚È¯Á‰ ¯ÙÒÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ÂÏ˜˘ ˘ ˙ÂÈ‡˘Ó‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ . È„Î ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈ Â˙ ‰

˜˘ÏÂ ¯˙È‰ ÒÓÂÚ ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÌ‡˙‰· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙¯·‚‰ ˙‡ ÏÂ. 
‰¯Ë˘Ó‰ ‰ ÈÈˆ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˙·Â˘˙· , ˙ÂÁÂ„ Ï˘ ‰˘„Á ˙Î¯ÚÓ ˙ÓÏ˘‰ ÌÚ ÈÎ

 Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ˙ÂÊÂÁÓ ÏÎ· ‰ÚÂ ˙) ÚˆÓ‡2006 (˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‚¯„Â˘È ‰ÙÈÎ‡‰ È Â˙  ¯‚‡Ó. 
32,360 נבדקו 2004בשנת . ג- ניידות שוקל משאיות באמצעות שני מתקני שקילה ניידי  .2

שיעור המשאיות שעומס היתר שלה  חרג ;  מהמשאיות שנשקלו היה עומס יתר10% בכ. משאיות
 . 0.4%  היה כ25% ביותר מ

¯˙È‰ ÒÓÂÚ ˙˜È„·Ï ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈ‡ ˙Â„ÈÈ  Û‚Ï . ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó·
˙ÂÈ‡˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÚÈÒ ‰ ÏÎÏ ÒÁÈ· ˙Â„ÈÈ  Û‚ È„È· ˙Â˜„· ˘ ˙ÂÈ‡˘Ó‰ ¯ÙÒÓ . 

  משאיות 360,000  יצאו מה  כ2004מנתוני נמלי חיפה ואשדוד עולה שבשנת  )א( .3
המטעני  המגיעי  לנמלי  והיוצאי   רוב ). מנמל אשדוד130,000  מנמל חיפה וכ230,000 כ(

כל המשאיות הנושאות מטעני ברזל ומטעני תפזורת . שנשקלות ש , מה  מובלי  במשאיות
כל . מתגלה בה  עומס יתר ה  מוחזרות לפריקת המטע  העוד-וא  , שיוצאות מנמל חיפה נשקלות

אול  לא נעשה שימוש בנתוני השקילה , המשאיות המובילות מכולות יצוא נשקלות ע  הגעת  לנמל
 . משו  שלחברות הנמלי  אי  סמכויות אכיפה

בות   בנוגע להטלת חובה על רשות הנמלי  והרכ" הגישה מועצת המובילי  עתירה לבג2001בשנת 
בפסק הדי  . לשקול את כל המשאיות אשר נכנסות לנמלי  ויוצאות מה ) ר" רנ להל  (לשעבר 
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כי יבוצע ניסוי באחד הנמלי  לבדיקה מדגמית של עומס יתר , לאחר הסכמת הצדדי , 39נקבע

דוח זה יספק מידע אמי  . ובסופו תכי  המשטרה דוח על תוצאותיו, במשאיות היוצאות מאותו נמל
במחצית הראשונה של שנת . ת בעיית העומס במשאיות אשר נכנסות לנמלי  ויוצאות מה על חומר

אול  הוא , ר ולמשרד התחבורה לעשיית הניסוי"לרנ,  תוכנ  מבצע משות- למשטרת ישראל2003
במשרד התחבורה הועלו מדי פע  הצעות לחייב את הנמלי  לשקול את כל . לא יצא אל הפועל

אול  עד מועד סיו  הביקורת לא הוטלה עליה  חובה ,  והיוצאות מה המשאיות הנכנסות אליה 
 . כזו
את תוצאות שקילת המשאיות למשקל  , בי  השאר, כדי שחברות הנמלי  יוכלו להשוות )ב(

הוזנו לעמדות השקילה , א  הוא אכ  חורג ממנו, הכולל המותר ולקבוע מה מידת החריגה ממנו
ואול  לא . ב  הרכב שבאג- מערכות מידע שבמשרד התחבורהבנמלי  נתוני משקלי המשאיות מקו

משרד מבקר ; בטוח שנתוני המשקלי  מקוב  זה ראויי  להשוואה לתוצאות השקילה בפועל
 שהיו הבדלי  בי  תוצאות השקילה של משאיות ריקות בנמל ובי  נתוני 40המדינה כבר ציי  בעבר

 לגבי 2005מ בספטמבר "מל חיפה בעמנתוני  שקיבל משרד מבקר המדינה מחברת נ. המשרד
עולה שעדיי  קיימי  הבדלי  מהותיי  בי  , יוני אותה שנה  משאיות בחודשי  מאי5,600 שקילת כ

 מהמשאיות שונה 64% משקל  של כ. תוצאות שקילת המשאיות הריקות ובי  נתוני קוב  הרכב
 שונה מנתוני המשקל  מהמשאיות27% ומשקל  של כ, 5% מנתוני המשקל בקוב  הרכב ביותר מ

 .10% בקוב  הרכב ביותר מ
 ÏÈ¯Ù‡·2004Î Ó ‰ ÈÓ " ˙ ÈÁ·Ï ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ Ï‰ Ó ˙Â˘‡¯· ˙ÂÂˆ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï

·Î¯‰ ı·Â˜· ˙ÂÈ‡˘Ó‰ È Â˙  ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘ .˙ÂÂˆ‰ ˙Â ˜ÒÓ Â˘‚Â‰ ‰ ˘ ‰˙Â‡ ËÒÂ‚Â‡· ;
·Î¯‰ ı·Â˜ È Â˙  Ï˘ ‰ÈÚ·‰ ˙¯ÓÂÁ ‰ ÈÂˆ ,ÈÏÎ ÏÎ È Â˙  ˙‡ ÌÂ˘¯Ï ıÏÓÂ‰Â ÍÂ˙· ·Î¯‰ 

ÌÈÈ˙ ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙ .˙ÂˆÏÓ‰· ÔÂÈ„Ï ˙Â„Ú ÔÈ‡ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ˘È
¯˙È ÒÓÂÚ ‰È‰È ‡Ï ÏÓ ‰ ÔÓ ˙Â‡ˆÂÈ‰Â ˙ÂÒ Î ‰ ˙ÂÈ‡˘Ó·˘ È„Î Ì„˜‰· ‰ÈÚ·‰ . 

 הופעלה מערכת ממוחשבת 2005משרד התחבורה הודיע למשרד מבקר המדינה כי בסו- שנת 
המשרד מסר כי בכוונתו לתא  בי  .  יורחב השימוש בה2006הל' שנת ובמ, לרישו  נתוני המשאיות

כל הגורמי  הרלוונטיי  כדי שהאיסור על עומס יתר במשאיות ייאכ- בכניסה לנמלי  וביציאה 
  . ביציאה מהמחצבות ומהמפעלי  ובכבישי  הבינעירוניי , מה 

 קציני בטיחות בתעבורה
ונמנו , ) קציני בטיחות להל  (ני בטיחות בתעבורה בתקנות התעבורה נקבעה החובה להעסיק קצי

חוק שירותי הובלה ותקנותיו מחילי  חובת פיקוח של קצי  בטיחות על . הגופי  החייבי  בהעסקת 
ג ועל כל משאית בכל משקל שהוא המובילה " ק10,000 כל מפעיל של משאית שמשקלה גדול מ

נות התעבורה ובהוראות כוללת את הנושא אחריותו של קצי  הבטיחות כפי שנקבעה בתק. ס"חומ
לפקח על מצב בריאות  של הנהגי  ; עליו ליזו  ולארג  פעולות הדרכה. המכני ואת הטיפול בנהג

 .ועל תקינות כלי הרכב של החברה ולטפל בציוד כלי הרכב וברישוי שלה 
 סדרי  תעבורה לתקנות ה' אחראי לאכיפת חלק י)  ג- בטיחות להל  (ג- קציני בטיחות בתעבורה 

, מפקחי הג- מדריכי  את קציני הבטיחות במפעלי  ובחברות. בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלי 
מפקחי  על פעילות  ועושי  מבצעי אכיפה מיוחדי  בשיתו- ע  ג- ניידות הבטיחות שבמשרד 

__________________ 
פורס  , 'Ï‡¯˘È· ÌÈÚÈÒÓ‰Â ÌÈÏÈ·ÂÓ‰ ˙ˆÚÂÓ)Ú"¯ (Á‡Â '  'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ  442/01& "בג 39

 .בתקדי 
 . לעיל37ראו הערה  40



 53 ע  תאונות הדרכי התמודדות 

א אחד מה  הו; ומועסקי  בו ארבעה מפקחי , ג- בטיחות כפו- למנהל רשות הרישוי. התחבורה
 מספר הגופי  המעסיקי  קציני בטיחות הוא , 2004י נתוניו לשנת "עפ. ממלא מקו  מנהל הג-

 . פעולות פיקוח על קציני בטיחות בחברות900 באותה שנה עשו מפקחי ג- הבטיחות כ; 1,890 כ
ג- בטיחות מקבל מכל קצי  בטיחות דיווחי  שנתיי  על מספר כלי הרכב שהוא מופקד  .1

הבדיקה העלתה . על מספר התאונות שהיו מעורבי  בה  ועל וההדרכה לנהגי ; גיה עליה  ועל סו
 . לא נבדקו הדיווחי  שהועברו לג- בטיחות ולא נעשה בה  כל שימוש2004  ו2003כי בשני  

על היק- פעילותו השנתית בפיקוח על , בי  השאר, ג- בטיחות מדווח כל שנה )א( .2
ביקור , תדירות הפיקוח של הג- אצל כל קצי  בטיחות נמוכה,  זהי דיווח"עפ. המובילי  ובהדרכת 

 .אחד בשנתיי  בממוצע
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי  משרד התחבורה כי בכוונתו לפרס  מכרז לקניית שירותי 

המשרד מסר כי כאשר נמצאי  . דבר שיביא להגברת הפעילות בנושא, פיקוח על קציני בטיחות
 . המפקחי  מגיעי  לביקור פיקוח יותר מפעמיי  בשנה,  קצי  בטיחותליקויי  בתפקודו של

בגלל מבנה הנתוני  אי  אפשרות לדעת אצל מי ביקרו המפקחי  פעמיי  בשנה בגלל ליקויי  
 פנה מנהל ג- בטיחות לאג- מערכות מידע במשרד 2002באוקטובר . בתפקוד קצי  הבטיחות

 לג- שתחלי- את המערכת שאיננה מתאימה לו התחבורה בבקשה שתיבנה מערכת מחשוב חדשה
לדעת משרד מבקר . שמאז הגיש מנהל הג- את בקשתו לא נעשה דבר בעניי , הביקורת העלתה. עוד

 .מערכת מחשוב יעילה בגו- מפקח היא הכרח, המדינה
שנתמנתה על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות היא " הרשות"בתקנות התעבורה נקבע ש )ב(

. בעת הביקורת הייתה מנהל רשות הרישוי שבמשרד התחבורה" הרשות. "י  בטיחותהמסמיכה קצ
 קציני בטיחות לבירור אצל מנהל רשות הרישוי בשל 30 הובאו 2004בשנת , לפי נתוני ג- בטיחות

מבדיקת משרד מבקר המדינה . בנתוני  לא צוי  א  ננקטו נגד  אמצעי  כלשה . תפקוד לקוי
 . כה של שניי  מה  הותלה על תנאיבתיקי  עולה שכתב ההסמ

„·Ï· ÌÈÈ¯ÙÒÓ ÌÈ Â˙  ÌÈ‚ˆÂÓ ÌÈÈ˙ ˘‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ È Â˙ · ; ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÈ Ï˘ ‰Î¯Ú‰ ÔÈ‡- 
Â„Â˜Ù˙· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂÁÈË· ÔÈˆ˜ „‚ Î ÂË˜  ˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÚ ÌÈ Â˙  ÔÈ‡Â . 

 . 2006בתשובתו ציי  משרד התחבורה כי הנושא יוטמע בתכנית העבודה לשנת 
במהל' הפיקוח של ניידות הבטיחות שבמשרד התחבורה על ליקויי  מכניי  בכלי רכב הנעי   .3

במקרי  אלה מעביר . בכבישי  מוצאי  ג  ליקויי  בכלי רכב הנמצאי  בפיקוח של קצי  בטיחות
הג- מבקש מקצי  הבטיחות הנוגע בדבר . ג- ניידות בטיחות את פירוט הליקויי  לג- בטיחות

 .  עמדתו בתו' עשרה ימי להסביר את
 ˙È‡¯˜‡ ‰˜È„· ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó17· ÂÁÏ˘ ˘ ‰Ï‡Î ˙ÂÚ„Â‰ -16.2.05 , ‰ÏÚ‰Â

 ÏÚ Â·È˘‰ ‡Ï ˙ÂÁÈË·‰ È Èˆ˜ ÈÎ11ÌÈ·˙ÎÓ  ; ˙Â·Â˘˙‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Í¯Ú  ‡Ï Û‚·
˙ÂÁÈË·‰ È Èˆ˜Ó . 

 ס- להתקשרות בדוח ועדת לנגנטל צוי  שהוועדה תומכת בקביעת מדד בטיחות לחברה כתנאי .4
ע  גופי  ציבוריי  וממשלתיי  כדי להביא להגברת המודעות והמוטיבציה של חברות להשקיע 

 בעבודה לקביעת מדדי  כאלה והיא 2004 התברר כי מכו  התקני  הישראלי החל ב. בבטיחות 
 . טר  הסתיימה

ת או יותר או  משאיו20תאגיד או מוסד שמפעיל או מנהל , כל עסק, בהתא  לתקנות התעבורה 5
תקנות שירותי הובלה מתנות .  משאיות או יותר רשומות על שמו חייב בהעסקת קצי  בטיחות20 ש
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מוביל לעניי  זה הוא מי שמפעיל . קבלת רישיו  מוביל בכ' שלרשות המבקש עומד קצי  בטיחות

שירות ג או יותר או מי שמפעיל " ק10,000שירותי הובלה באמצעות רכב מסחרי שמשקלו המותר 
אי  חובה להעסיק קצי  בטיחות . להובלת חומר מסוכ  באמצעות רכב מסחרי בכל משקל כולל מותר

שיש בו חמש משאיות לכל ) למעט מפעיל שירות להובלת חומר מסוכ (אצל מפעיל שירותי הובלה 
מטע  זה פתחו קציני בטיחות משרדי  עצמאיי  ופיקחו על בעלי משאיות . היותר במשקל זה

את שכר  ה  מקבלי  מהמעסיקי  אות  לאחר .  חייבי  בהעסקת קצי  בטיחות במפעל שאינ 
 . הגשת חשבוניות שירות

 916  קציני בטיחות ופיקחה על כאלפיי  משאיות ועל כ18 2005חברה מסוימת העסיקה בשנת 
  משו  שפעילות2005 2004מנהל החברה זומ  לבירור בג- בטיחות כמה פעמי  בשני  . 41תומכי 

מאחר שלא קיימה מעקב , ובי  השאר, הפיקוח של החברה לא תאמה את הנהלי  של ג- בטיחות
 .א' לא ננקטו צעדי  מנהליי  כלשה  נגד החברה, אחר שעות עבודה ומנוחה של הנהגי 

ד " ע  עו2005בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי  משרד התחבורה כי בדיו  שהתקיי  בספטמבר 
 ועל חיוב 42  העצמאיי  סוכ  על שינוי נוהל בנושא שמירת דסקות הטכוגר-המייצג חלק מהמשרדי

הוראה זו . קצי  הבטיחות לשמור במשרדו העתק מצול  מכל דסקות הטכוגר- במש' חצי שנה
 .תחייב את קציני הבטיחות בפיקוח הדוק על שעות עבודה ומנוחה של הנהגי 

טיחות המקבלי  את שכר  מבעלי הגופי  ועדת סגיס סברה כי מתכונת העסקה של קציני הב .6
המעסיקי  אות  יוצרת תלות של קצי  הבטיחות במעסיק ומביאה לפיקוח שאינו הדוק ולאי דיווח 

קציני הבטיחות , לדעת ועדת סגיס, כמו כ . לבעל החברה, על ליקויי  בכלי הרכב ובפעילות הנהגי 
רכת מצב הרכב ולכ  פקפקה בנחיצותו חסרי  ידע טכני להערכת מצב הרכב ואי  לה  הכלי  להע

לעומת זאת ועדת לנגנטל ראתה חשיבות בתפקיד קצי  הבטיחות וקבעה שיש . של קצי  בטיחות
תו' ניתוק התלות של קצי  הבטיחות בבעל , לחזק את מעמדו ולהגדיר באופ  מפורט את תפקידו

 . י כ' שיקבל את שכרו מגור  אחר"החברה ע
‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ,˘ Â ÎÂ‰˘ ¯Â˘˜‰ ‡˘Â · ˙ÂÁÈË·‰ ÔÈˆ˜ ‡˘Â Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ˙Â ˜˙· ÌÈÈÂ È

˙ÂÁÈË· ÔÈˆ˜ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ· ·Î¯ ÈÏÎ ¯ÙÒÓ ˙ÚÈ·˜Â Â„È˜Ù˙ Ï˘ ¯˙ÂÈ ˙˜ÈÂ„Ó ‰¯„‚‰Ï , Â ÎÂ‰Â
 ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó·2004Â -2005 ˙ ˘Ó ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡ ÂÙÈÏÁÈ˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ÌÈÏ‰  1996 .

Ï‰ ‰· Â¯˘Â‡ Ì¯Ë ÌÈÈÂ È˘‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡ „¯˘Ó ˙‰¯Â·Á˙‰ , ‰„ÈÓ·Â
 È„Î Â¯˘Â‡˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó ÁÂÒÈ Â „Â·ÈÚ· Í¯Âˆ ‰È‰È „¯˘Ó‰ ¯Â˘È‡ Ï·˜˙ÈÂ

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ¯Â˘È‡Ï Ì˙Â‡ ‡È·‰Ï . ‡Ï ˙ÂÁÈË·‰ ÔÈˆ˜ Ï˘ ˙ÂÏ˙ È‡Ï ¯˘‡·
ÔÂ¯˙Ù ÏÎ ‡·Â‰.  

 חוק שירותי הובלה ותקנותיו 
הוא מנפיק ומחדש . ס" והובלת חומאג- מטעני  במשרד התחבורה עוסק בהסדרת ענ- התובלה

כל רכב מסחרי , י חוק שירותי הובלה"עפ. רישיונות מוביל בהתא  לחוק שירותי הובלה ותקנותיו
בתקנות . ס חייב ברישיו  מוביל"ג וכל רכב המוביל חומ" ק10,000 שמשקלו הכולל המותר חורג מ

התנאי  לחניית הרכב , ס"חומשירותי הובלה נקבעו התנאי  לרישיו  מוביל והתנאי  להובלת 
 . ס"המוביל והנושאי  שיכללו בתכניות להכשרה ולהדרכה בהובלת חומ

__________________ 
 . רכב מנועי המיועד לגרור רכב לא מנועי כ( שחלקו הקדמי נח עליו 41
 .ואת מהירותהאת מרחק הנסיעה , מכשיר המותק  ברכב ורוש  את זמ  הנהיגה של הנוהג ברכב 42
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 מכלי הרכב המסחריי  שימשו במת  שירותי 15% כ, 2005לפי נתוני אג- מטעני  ליוני  .1
הסיבה העיקרית למצב זה הייתה פקיעת תוק- של רישיו  . בלי רישיו , הובלה כמשמע  בחוק

 .  לגבי רכב מסוי  עקב העברת הבעלות עליומוביל שנית
חוק שירותי הובלה קובע ששר התחבורה רשאי למנות מקרב עובדי משרדו פקחי  לעניי  חוק  .2

 . הודעה על מינוי פקח תפורס  ברשומות; שירותי הובלה
 ˙ ˘· ˜˜Á  ‰Ï·Â‰ È˙Â¯È˘ ˜ÂÁ˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰1997 ˙ ˘· Â ˜˙Â‰ ÂÈ˙Â ˜˙Â 

2001 ,˜¯ ¯‡Â È· 2005 „¯˘Ó ËÏ˜ ‰¯Â·Á˙‰ „È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÌÈ„È˙Ú˘ ÌÈ˘ ‡ ‰Ú·¯‡ 
"Á˜Ù "„È˜Ù˙Ï Â¯˘ÎÂ‰ Ì‰Â ˜ÂÁ· ÂÚÓ˘ÓÎ .˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ÌÈÁ˜ÙÏ ÂÎÓÒÂ‰ Ì¯Ë ‰Ú·¯‡‰. 

 .בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי  המשרד כי הוא פועל להסמכת הפקחי 
3. ÏÁ ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ Ú·˜  ‰Ï·Â‰ È˙Â¯È˘ ˜ÂÁ·‚‰ ‰ ÏÚ ‰ , Ï‰ Ó ÏÚ

ÏÈ·ÂÓ‰ ÔÂÈ˘È¯ ÏÚ· ÏÚÂ „È‚‡˙‰ . ÈÏÈÚÙÓ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙Â ÂÂÎÓ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÈ‡ ÌÏÂ‡
‰Ï·Â‰ È˙Â¯È˘ , ÏÚ ¯Â˘È‡ ˜ÈÊÁÓ ‚‰ ‰ Ì‡ ˜„·  ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ·Î¯ ÔÂÈ˘È¯ Ï˘ ‰˜È„· ËÚÓÏ

ÏÈ·ÂÓ ÔÂÈ˘È¯· ·Î¯‰ ˙ÏÈÏÎ . 
 È˙Â¯È˘ ˜ÂÁ ÈÙÈÚÒ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÚÈ„Â‰ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ‡Ï ÂÈ˙Â ˜˙Â ‰Ï·Â‰

‰ÚÂ ˙ ˙ÂÁÂ„ ÌÂ˘¯Ï Ì È‚· Ô˙È  ¯˘‡ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÔÈ„ È¯„Ò Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏÁ˘ ˙Â¯È·ÚÎ ÂÊ¯ÎÂ‰ .
‰¯È˜Á ˜È˙ ˙ÁÈ˙Ù· ÍÂ¯ÎÂ ÍÂ¯‡ Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ÔÎ ÏÚ , ˜¯ ‡È‰ ‰ÙÈÎ‡‰Â" ¯Â˘˜‰ ÏÎ·

 ˙Úˆ·˙ÓÂ ÌÈÎÓÒÓÏ'‰¯Â·Ú˙‰ È È„ ˙¯‚ÒÓ·' ." Ô˜Â˙È˘ „Ú ÈÎ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ‰ ÈÈˆ „ÂÚ
‰ ˙ÂÙÎ‡  ˜ÂÁ‰‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú· ÂÈ˙Â‡¯Â :ÌÈ¯Â¯Ó˙Ï ˙ÂÈˆ ,‰ÈÈ Á ,ÈÂ˘È¯Â ·Î¯‰ ˙Â È˜˙. 

4. ˙ÂÁÈË· ÔÈˆ˜ ˜ÈÒÚ‰Ï ·ÈÈÁ ÏÈ·ÂÓ ÔÂÈ˘È¯ ÏÚ· ÏÎ . Ì˘¯  ÏÈ·ÂÓ‰ ÔÂÈ˘È¯˘ ÔÂÂÈÎÓ
‰ ˘ ÂÙ˜Â˙Â ·Î¯‰ ÔÂÈ˘È¯· , ˙‡ ÏË·Ï Ô˙È  ‡Ï Â„È˜Ù˙Ó ¯ËÙ˙Ó ˙ÂÁÈË·‰ ÔÈˆ˜ ¯˘‡Î

ÏÈ·ÂÓ‰ ÔÂÈ˘È¯ ,ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏ ˙È˘Ú  ˙Â‡˘Ó‰ ˙Ï·Â‰Â ‡·‰ „ÚÂÓ‰ „Ú ˙ÂÁÈË· ÔÈˆ˜ Ï˘ 
ÔÂÈ˘È¯‰ ˘Â„ÈÁÏ.  
 תקנות התעבורה 

: מספר תקנות תעבורה אמורות לסייע במניעת תאונות דרכי  בכלי רכב כבדי  בשל הגור  האנושי
את שעות העבודה והמנוחה של נהגי  הנוהגי  , בי  השאר,  בתקנות התעבורה מסדירה168תקנה 

ד מחייבת רכב מסחרי משקלו הכולל 364תקנה ; ג" ק6,000במשאיות במשקל כולל מותר מעל 
ה 364תקנה ;  או מאוחרת ממנה להתקי  טכוגר-1990ג ושנת ייצורו " ק8,000 המותר גדול מ

,  ואיל'1996ש במשאיות ששנת ייצור  " קמ85 מחייבת התקנה של מתק  שמגביל את המהירות ל
 .ג" ק12,000 ומשקל  הכולל גדול מ

Î Ë Â  ‰ ‚ È ‰   ˙ Â Ú ˘Û ¯ ‚ Â:   1 . מנתוני המשטרה בדבר אכיפת החוק על משאיות בשנת
אלא רק רישו  של הודעות תשלו  ,  עולה כי אי  רישו  של מספר פעולות האכיפה שנעשו2004

 2004ניתנו בשנת ) 168תקנה (על עבירה על תקנת שעות נהיגה . קנס שניתנו בגי  עבירה על החוק
 ). 'ד364תקנה (עות תשלו  קנס ניתנו בגי  עבירת טכוגר-  הוד1,067 כ.  הודעות תשלו  קנס395

בהירותה של התקנה לגבי שעות  בשני  האחרונות העלו המשטרה וחברות ההובלה טענות על אי
שעות "הנהיגה ושעות המנוחה של נהגי  ועל הצור' לקבוע הגדרה ברורה של השעות שייחשבו 

) ראה להל ( בדבר חובת ניהול יומ  נסיעות ידני בעקבות התיקו  בתקנת הטכוגר-, כמו כ ". נהיגה
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 צוות 2003ל משרד התחבורה בינואר "מינה מנכ, רישו  של שעות העבודה, בי  השאר, המחייב

". 168המהות בדבר שעות העבודה והמנוחה אשר תהווה בסיס לתיקו  תקנה "עבודה לגיבוש 
רותיה  של יחידות המשרד  להע168 הועבר נוסח מתוק  ומוגדר של תקנה 2005בפברואר 

בתשובתה ציינה המשטרה כי הנוסח המתוק  לא הועבר . והמשטרה הממונות על אכיפת התקנה
 אגודה  לוועדת הכלכלה של הכנסת לאישורה בשל התנגדות המשטרה להסתייגות של חברת אגד 

מומחה הוחלט כי הנושא יימסר לבדיקת "וכי , מ לניסוח התקנה"שיתופית לתחבורה בישראל בע
 .הבהירות של התקנה מגבילה את אפשרויות אכיפתה אי". ויובא שוב לדיו 

כדי לאפשר לנהגי הרכב הכבד שלא לחרוג משעות הנהיגה המותרות בתקנות יש להסדיר  .2
 .חניוני  או מפרצי חנייה שבה  יוכלו לחנות ולנוח

‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , Ì ˘È ‰·¯Ú‰ ˘È·Î· ÈÎ14ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ ÂÈ Á  ,Î „ÂÚÂ-29 ‰ÈÈ Á Èˆ¯ÙÓ 
ÌÈ Â˘ ÔÂ Î˙ È·Ï˘· ÌÈ‡ˆÓ  .ÌÈÚÈÒÓ‰Â ÌÈÏÈ·ÂÓ‰ ˙ˆÚÂÓ43 ‰ÈÈ Á Èˆ¯ÙÓ ˙˘¯Â„ Ï‡¯˘È· 

‰ÙÈÁ ˘È·Î·-„Â„˘‡ ,ÔÈÈ Ú‰ Ì„Â˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡ . 
ל המשרד הטיל על החברה הלאומית "בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי  משרד התחבורה כי מנכ

נוס- על ,  לתכנו  ולהקמה של חניוני  ומפרצי חנייה בכבישי האר לדרכי  להכי  תכנית כוללת
כמו כ  פועל המשרד בשיתו- מועצת המובילי  . החניוני  הקיימי  והמתוכנני  בכביש הערבה

 .למציאת פתרונות נוספי 
את הדיווח שמקבל , בי  השאר, מפקחי ג- קציני בטיחות שבמשרד התחבורה בודקי  )א( 3

במקרי  רבי  הנהגי  עובדי  יותר מ  . שר לשעות הנהיגה של נהגי המשאיותקצי  הבטיחות בא
לעתי  ג  בעל החברה המעסיקה ; וקצי  הבטיחות מקבל התראה וא- זימו  לוועדת בירור, המותר

 .א' אי  בסמכותו של ג- קציני בטיחות לעשות יותר, נהגי  אלה מוזמ  לוועדה
בדרכי  שלוועדת הבירור שג- קציני בטיחות מקיי  אי   ציי  מנהל המינהל לבטיחות 1997 כבר ב

ויש להתקי  תקנה בעניי  הקמת ועדת אתיקה , סמכות חוקית להטלת סנקציות על קציני בטיחות
 .אול  המשרד לא פעל להתקנת התקנה האמורה, לקציני בטיחות שתהווה גור  הרתעתי

בלה גורמי  לכ' שנהגיה  בראשית שנות האלפיי  הועלתה הטענה שבעלי חברות ההו )ב(
יעבדו בניגוד להוראות תקנת שעות נהיגה בגלל הירידה בתעריפי ההובלה ובשל המשכורות 

ולטענתה וג  , כמו כ  המשטרה מתקשה בפענוח מכשיר הטכוגר-. הנמוכות המשולמות לנהגי 
וגר- בעלי הרכב לא שומרי  ברכב את דסקיות הטכ, לטענת מנהל אג- מטעני  שבמשרד התחבורה

.  השעות שקדמו למועד הכנסתה של הדיסקה שבשימוש24 הישנות המציגות את תנועות הרכב ב
 2004בדיו  שהתקיי  בנושא באוגוסט . לפיכ' לא נית  לדעת מה  שעות הנהיגה במשאית ביממה

סמכויות מנהליות שאינ  תלויות "במשרד צוי  שיש צור' לתק  את תקנות התעבורה ולהקנות 
 . אול  הדבר לא נעשה, כדי שיהיה אפשר לאכו- את החוק על בעלי החברות, "יבהלי' פליל

,  רכש אג- התנועה במשטרת ישראל מכשיר מיוחד לפענוח הטכוגר-2000בסו- שנת  .4
י נתוני "עפ. המאפשר לשחזר תאונה ברמה גבוהה יותר על בסיס המידע המופק מ  הטכוגר-

למשרד .  מכשירי טכוגר-59ענחו באמצעות מכשיר זה  פו2004אוגוסט  בחודשי  ינואר, המשטרה
מבקר המדינה התברר שתוצאות הבדיקות אינ  מועברות באופ  שוט- ליחידות משרד התחבורה 

 . העוסקות בפיקוח על כלי רכב כבדי 
רק חלק מנתוני הפענוח , בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה משטרת ישראל שלדעתה

לדעת משרד מבקר .  ואות  נתוני  מועברי  אליו בימי עיו  ובכנסי ,רלוונטיי  למשרד התחבורה

__________________ 
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כדי שיוכלו להפיק , יש להעביר את נתוני הבדיקות באופ  שוט- ליחידות משרד התחבורה, המדינה
 . מה  תועלת להגברת הפיקוח על חברות ההובלה

, וח טכוגר-כדי שנית  יהיה לעקוב אחר שעות הנהיגה של נהגי משאיות בלי תלות בפענ .5
אשר לפיו נהג רכב שמותק  בו טכוגר- ינהל יומ  ,  תיקו  לתקנות התעבורה2003פורס  בינואר 

תחילת התקנה נקבעה . ערו' במתכונת שנקבעה בתקנות, נסיעה אישי חודשי לגבי הנסיעות שביצע
ת שקובעת את המתכונת של יומ  הנסיעו" הוראת שעה" פורסמה 2005בספטמבר . 2005לפברואר 

היה אפשר אפוא להתחיל באכיפת השימוש והרישו  ביומ  הנסיעות רק במועד סיו  . החדש
 . הביקורת

· Î ¯ ‰  ˙ Â ¯ È ‰ Ó  ˙ Ï · ‚ ‰ Ï  ¯ È ˘ Î Ó : נקבעה בתקנות החובה להתקי  1996בשנת 
מתק  המגביל את , ג" ק12,000  ואיל' ומשקל  הכולל גדול מ1996במשאיות ששנת ייצור  

 . עלתה שתקנה זו אינה נאכפת באופ  ממוקדהבדיקה ה. ש" קמ85 מהירות  ל
משטרת ישראל ציינה כי המערכת הממוחשבת הנמצאת בשלבי פיתוח תאפשר קבלת נתוני  ומידע 

 .ג  בתחו  זה
מחויבת (בהקשר זה ראוי לציי  שמחקר שנעשה באנגליה באשר לאפקטיביות של מגביל המהירות 

במלאת עשר שני  לחיוב להשתמש בו ) ג" ק7,500 בו כל משאית שמשקלה הכולל המותר גדול מ
הראה שמספר ההרוגי  בתאונות שבה  היו מעורבות משאיות שבה  מותק  מגביל מהירות ירד בי  

 . 33% כאשר נפח התנועה באותה תקופה גדל בכ, 40%  בכ2002  ל1991השני  
 . יש לבצע מחקר דומה באר , לדעת משרד מבקר המדינה

ÚÙ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó˙ÂËÚÓ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂ , ÂÙÎ‡ ˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ Â˙  ÔÈ‡Â
˙Â ˜˙‰ Ì‰· .‰˙ÂÏÈÚÈÏ ÚÂˆÈ· È„„ÓÂ ‰ÙÈÎ‡‰ Û˜È‰ ˙‡ ‰Ú·˜ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ . ·ˆÓ‰ ÈÙÏ
ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ,‚‰ ‰ ˙‡ ÚÈ˙¯‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ˙Â ˜˙Â ‰Ï·Â‰‰ È˙Â¯È˘ ˜ÂÁÂ ‰¯Â·Ú˙‰ ˙Â ˜˙ ÔÈ‡.  

 המלצות מערכתיות של ועדת סגיס
להגביר את מעורבותה של המדינה בניהול ענ- ההובלה באמצעות , בי  השארועדת סגיס המליצה 

והמלצותיה אושרו על ידי שר התחבורה , הגברת הפיקוח על נושא ההובלה ואכיפת חוקי ההובלה
הוועדה המליצה על מספר שינויי  ארגוניי  שאמורי  להשפיע על . מר אפרי  סנה, דאז

משרד מבקר המדינה בדק את יישומ  והעלה את . שאיותהאפקטיביות של הפיקוח על בטיחות המ
 :הממצאי  הבאי 

1.  Ï˘ ‰ÙÈÎ‡·Â ‰˜È„·· ‰ÁÓ˙˙˘ ‰¯Ë˘Ó· ‰ÙÈÎ‡ ˙„ÈÁÈ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰
˙ÂÈ‡˘ÓÏ ˙Â¯È˘È ÌÈÚ‚Â ‰ ˙Â ˜˙Â ÌÈ˜ÂÁ .‰Ó˜Â‰ ‡Ï ˙‡ÊÎ ‰„ÈÁÈ. 

 Ì¯ËÂ ÌÈ·‡˘Ó· ‰ÎÂ¯Î ‰„ÈÁÈ‰ ˙Ó˜‰ ÈÎ ÔÈÂˆ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ˙·Â˘˙·"˙‰ Â‡ˆÓ  ÌÈ·Èˆ˜
ÂÊ ‰·Â˘Á ‰„ÈÁÈ ˙Ó˜‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰." 

2.  ÌÈÙÂ‚‰ È‚Èˆ Ó ·Î¯Â˙˘ ‰¯Â·Á˙‰ ¯˘Ï ˙ˆÚÈÈÓ ‰„ÚÂ ÈÂ ÈÓ ÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰
‰Ï·Â‰‰ Û Ú· ˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙ÂÏÂÚ‰ ˙ÂÈÚ·Ï ˙Â Â¯˙Ù Ô˙Ó· ¯˘Ï ıÚÈÈ˙˘ Û Ú· ÌÈÏÚÂÙ‰ .

 ¯·ÂË˜Â‡· ‰˙ ÂÓ ‰„ÚÂ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰2003ÏÏÎ ‰Ò Î˙‰ ‡Ï ÌÏÂ‡  . 
 .ל משרד התחבורה יעדכ  את כתב המינוי ויפיצו" מסר בתשובתו כי מנכמשרד התחבורה
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 חקירת תאונות דרכי 

 מער  חקירת תאונות הדרכי 
האחראי להנחייתו המקצועית של , אג- התנועה: מער' התנועה של משטרת ישראל כולל את אלה

,  לאכיפההאחראית, )א" מתנ להל  (משטרת התנועה הארצית ; מער' התנועה ולפיקוח עליו
הפועל במסגרת , ומער' התנועה העירוני, להכוונה ולהזרמה של התנועה בתחו  הלא עירוני

 . המחוזות והמרחבי 
בהתמודדות ע  תאונות דרכי  יש חשיבות רבה להכרת הגורמי  והסיבות לה  על מנת לאפשר 

. י גור  מקצועיאחד האמצעי  המרכזיי  לכ' הוא חקירת התאונות ביד. היערכות מתאימה למניעת 
: האחראי  לחקירת הגורמי  לתאונה, ביחידות התנועה המחוזיות והמרחביות עובדי  בוחני תנועה

 219מער' בוחני התנועה מנה במועד הביקורת . 44התנאי  הסביבתיי  ועוד, התשתית, הרכב, הנהג
בכל מחוז יש . ומבחינה מקצועית לאג- התנועה, שוטרי  הכפופי  מבחינה פיקודית למפקד האזור

 . שמנחה את בוחני התנועה שבתחו  המחוז ומפקח עליה , קצי  בוחני  מחוזי
 עשה אג- תכנו  וארגו  במטה הארצי של המשטרה בדיקה ארגונית של מער' 1997באוקטובר 

שעיקר תפקיד  לבחו  את הנסיבות , הבוחני  וקבע שלטיפול בתאונות הדרכי  דרושי  בוחני 
, לגבות עדויות מהמעורבי  בה ומעדי  ולסכ  את תיק החקירה, ו- ראיותלאס, בזירת התאונה

 שתפקיד  לקבל קהל ביחידות התנועה לש  גביית עדויות על תאונות שאי  צור'  וחוקרי  
 נבחנה האפשרות להכשיר סיירי תנועה כבוחני  1998בשנת . בנוכחות בוח  במקו  התרחשות 

שלפיו שוטרי  אלה יטפלו , המשטרה הכינה לש  כ' נוהל. )' בוח  שלב א להל  (לתאונות קלות 
נקבע כי בתו  הטיפול הראשוני יעביר הבוח  את חומר . בתחנת המשטרה בתאונות דרכי  קלות

 . שיחליט על המש' הטיפול בתיק, החקירה לראש מחלק תאונות דרכי 
‰ÏÚ ‡˘Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ,‰˜È„·‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÎ ˙È Â‚¯‡‰ 

ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ,‰ÚÂ ˙ ¯˜ÂÁÂ ‰ÚÂ ˙ ÔÁÂ· È„È˜Ù˙ ÔÈ· ‰ Á·‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰ÚÂ ˙‰ ˙Â„ÈÁÈ·Â .
‡ ·Ï˘ ÌÈ ÁÂ·Î ‰ÚÂ ˙ È¯ÈÈÒ ˙ÏÚÙ‰ ¯·„· Ï‰Â ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· ' Â È‡

Ì˘ÂÈÓ :„·Ï· ‰ÚÂ ˙ È ÁÂ· ÌÈÏÚÂÙ ‰ÚÂ ˙‰ ˙Â„ÈÁÈ· . 
עה לבי  חוקר לא יושמה בהיעדר כי ההפרדה בי  תפקיד בוח  תנו, בתשובתה מסרה המשטרה

הניסיו  , לטענת המשטרה, אשר לניסיו  להכשיר סיירי תנועה כבוחני  לתאונות דרכי  קלות. תקני 
לפיכ' הוחלט לבטל ; לא צלח שכ  עבודת הסיירי  כבוחני תנועה פגעה בתפקיד  כסיירי תנועה

 .'לחלוטי  את נוהל הפעלת בוח  שלב א
מדה על כ' שחקירת תאונות הדרכי  היא חלקית ומידע רב וחשוב על יצוי  כי ועדת לנגנטל ע

והחקירה מתרכזת בעבריי  התנועה וחסרה התייחסות מעמיקה , תאונות ע  נפגעי  יורד לטמיו 
הוועדה המליצה לחקור את התאונות לפי דרגת . למכלול הגורמי  שצירופ  יחדיו הביא לתאונה

, תחומיי  בעלי הכשרה אקדמית רלוונטית ידי צוותי  רבהתאונות הקטלניות ייחקרו ב: חומרת 
, התאונות הקשות ייחקרו בידי חוקרי  מנוסי  ובעלי הכשרה אקדמית רלוונטית לחקירת תאונות
והתאונות הקלות ייחקרו בידי בוחני  שעברו את קורס ההכשרה הבסיסי של המשטרה לחקירת 

דש את תקני כוח האד  הדרושי  למערכת כמו כ  המליצה הוועדה להגדיר מח. תאונות דרכי 
 . חקירת התאונות

__________________ 
 . הפעלת קצי  בוחני  מחוזי02 223 02  "נוהל מת 44
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שהוק  , בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה המשטרה כי צוות בראשות סג  ראש אג- התנועה
שכ  בקורס הבוחני  המשטרתי , העלה שהמלצת הוועדה מיותרת, לבחינת המלצות ועדת לנגנטל

שנות עבודתו רוכש הבוח  ניסיו  ועובר במהל' , נוס- על כ'; מלמדי  מיטב המומחי  בישראל
על פי הצוות שבח  את ההמלצות התשובה להרחבת היק- התאונות . ל"הכשרה נוספת באר  ובחו

הכשרת  והקצאת האמצעי  הדרושי  , הנחקרות ולטיוב החקירה היא הגדלת מספר הבוחני 
 . לעבודת 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·Â˘Ï ÈÂ‡¯ Ï„‚È ÌÈ ÁÂ·‰ ¯ÙÒÓ˘ „Ú ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ 
 ‰¯È˜ÁÏ Ì˙ÓÂ¯˙Ï Ì‡˙‰· ‰ Â‡˙‰ ˙¯ÈÊÏ Ì˙‡ÈˆÈÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜ÏÂ ˙Â¯ÂÓ‡‰) Â‡¯

ÔÏ‰Ï .(  
 מספר תאונות הדרכי  הנחקרות

זאת מיד יודיע  רכב המעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג אד  או נפגענהג , תקנות התעבורהלפי 
מת את פרטיה  של כל התאונות המדווחות המשטרה רוש .לתחנת המשטרה הקרובה למקו  התאונה

בשני  , ס"לפי נתוני הלמ. כמו כ  נרשמות תאונות שבה  לא היו נפגעי  ונגר  נזק לרכב בלבד. לה
 תאונות שבה    20% וכ,  מהתאונות המדווחות תאונות שבה  היו נפגעי 80%  היו כ2004 1999

 . נגר  נזק בלבד
כי  שנפגע בה אד  תיחקר וייפתח לה תיק תאונת דרכי  ככלל תאונת דר, 45ר"על פי פקודת מטא

ד על "יש לפתוח תיק ת, על פי הנוהל. ד" קובע אמות מידה לפתיחת תיק ת46 "נוהל מת). ד"תיק ת(
 48ד תלויה בחומרת העבירה"בתאונת דרכי  קלה פתיחת תיק ת; 47כל תאונת דרכי  קטלנית או קשה

בזמ  שעבר מהתרחשות , 50במספר הנפגעי , 49במספר כלי הרכב המעורבי , שגרמה לתאונה
תאונות מסוימות ע  נפגעי  מסווגות . התאונה ועד לדיווח עליה ובוותק של הנהג האש  בתאונה

לתאונת דרכי  שבה נגר  נזק לרכוש , 52 "לפי נוהל מת. 51ואינ  נחקרות" כללי ע  נפגעי "כתאונות 
א  התברר שהנהג או הרכב אינ  ) ב"יק נת" (נזק בלבד"ייפתח תיק חקירת תאונת דרכי  , בלבד

; או א  יש חשד שנהג הרכב נהג בשכרות או שנעברה עבירת תעבורה שגרמה לתאונה, מורשי 
 ".ב"כללי נ"נתוני יתר התאונות שבה  נגר  נזק בלבד ייגנזו בתיק 

__________________ 
 .13 03 01' מס 45
 .02 233 13' מס 46
למעט מקרי  שדווח עליה  למשטרה שלושה חדשי  אחרי מועד התאונה ולא הייתה סיבה מוצדקת  47

 .לאיחור בדיווח
מת   אי, מת  זכות קדימה לרכב אי, עקיפה שלא כחוק: י הנוהל"מורות עפאלה העבירות שהוגדרו ח 48

נהיגה , ציות לרמזור אי, ציות לתמרור זכות קדימה אי, ציות לעצור אי, זכות קדימה להול( רגל
, נהיגה ברכב לא תקי , 25% מטע  יתר שחורג ב, מהירות, סטייה מנתיב, בשכרות או בהשפעת סמי 

 .גע וָברחָ., נהיגה בזמ  פסילה
 .שלושה כלי רכב ויותר 49
 .שלושה נפגעי  ויותר 50
כאשר בתאונה נפגעו שלושה אנשי  או יותר או מעורבי  בה שלושה כלי , בעבירות קלות, פי הנוהל"ע 51

, בעבירה קלה. ד א  מדובר בנזק קל"רשאי המוסמ( לגניזה להורות שלא לפתוח תיק ת, רכב ויותר
 משלושה כלי רכב או נפגעו פחות משלושה אנשי  רשאי המוסמ( כאשר בתאונה מעורבי  פחות
 .ד כאשר מדובר בנסיבות מיוחדות"לגניזה להורות על פתיחת תיק ת

 .02 233 06' מס 52
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  18,000 מה  כ,  תיקי תאונות דרכי 105,000  פתחה המשטרה כ2004בשנת , ס"על פי נתוני הלמ

תאונות ) 19% (19,000 התרחשו כ. 53"כללי ע  נפגעי "תיקי ) 64% (68,000 כ; ד"תיקי ת) 17%(
 ". ב"כללי נ"והשאר נגנזו בתיק , ב"תיקי נ) 1% (1,900 נפתחו לה  כ: שבה  נגר  נזק בלבד
 2004בשנת , אכ ; רק מיעוט תאונות הדרכי  ייחקר, שעל פי נהלי המשטרה, מהאמור לעיל עולה

 . מתאונות הדרכי  שדווח עליה  למשטרה באותה שנה18%קרו רק נח
‰ÏÚ Ì‚„Ó‰ È˜È˙ ˙˜È„·Ó , ÈÎ3.6%˙ È˜È˙Ó "ÙÚ˘ Û‡ ÂÁ˙Ù  „" ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ È

 ˜È˙· Ê ‚È‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ Ï‰Â ·"ÌÈÚ‚Ù  ÌÚ ÈÏÏÎ" , Â˘Á¯˙‰ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó" ˙Â·ÈÒ ·
˙Â„ÁÂÈÓ" ,Ï‰Â · ¯ÂÓ‡Î .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,26.1%ÂÊ ‚  ÌÈ˜È˙‰Ó ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ˜È˙Î  , ˙Â¯ÓÏ

˙ ˜È˙ ˙ÁÈ˙Ù Â˜È„ˆ‰ ˙Â Â‡˙‰ È ÈÈÙ‡Ó˘"Ï˜ ˜Ê · ¯·Â„Ó ‰È‰ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ‰¯È˜ÁÂ „. 
 סווגו 2002 1996ס בנוגע לסיווג תיקי תאונות נמצא כי בשני  "יצוי  כי מבדיקה שעשתה הלמ

ות אלה תאונ. בניגוד לנוהל של המשטרה, "כללי ע  נפגעי "כ) 13%( תאונות בשנה 9,000בממוצע 
 .ד בשנה" מ  התאונות שנפתחו לה  תיקי ת48%ה  

 הייתה מגמה של ירידה מתמדת בחלק  היחסי של תיקי 2002 כי עד שנת 54ס"עוד עולה מנתוני הלמ
במקביל )  חלק  ירד משליש לחמישית2004 1996בי  השני  (ד בתיקי  הכוללי  נפגעי  "ת

 . "כללי ע  נפגעי "לעלייה בחלק  היחסי של תיקי 
נית  למפקד שיקול דעת לעניי  , כי על פי הנוהל, בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה המשטרה

ע  זאת ראש אג- התנועה מינה צוות מקצועי ". כללי ע  נפגעי "ד או גניזתו כ"פתיחת תיק ת
 .ג  את נושא סיווג תיקי תאונות דרכי , בי  היתר, מיוחד שיבח 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Ó ˙Á‡ „˜ÙÓÏ ·Á¯  ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ Ô˙Ó Ï˘ È‡ÂÂÏ‰ ˙Â‡ˆÂ
Â¯˜Á  ‡Ï˘ ˙Â Â‡˙‰ ¯ÙÒÓ Ï„‚ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó·˘ ‡È‰ ÌÈ˜È˙ ‚ÂÂÈÒ ¯·„· , ¯ÙÒÓ ÔË˜Â

Â¯˜Á ˘ ˙Â Â‡˙‰ .˙Â Â‡˙‰ ˙¯È˜ÁÏ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯ . Ì‚ ÈÂ‡¯
‰ÚÂ ˙ È ÁÂ·Ï ÌÈ¯ÈÈÒ ¯È˘Î‰Ï ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ,·Ï ÔÁÂ· ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ¯˜ÂÁ ÔÈ

ÔÁÂ· ¯Â˜ÁÈ˘ ˙Â Â‡˙‰ È‚ÂÒ ÔÈ· ‰ Á·‰ ¯ÂˆÈÏÂ.  
 הליכי החקירה 

חקירת אחריות  של : להליכי החקירה בתיקי תאונת דרכי  ע  נפגעי  כמה מטרות, כאמור
איתור מפגעי  ; המעורבי  בתאונה להתרחשותה והבאת  לדי  של אלה שאפשר להאשימ  בה

יציאתו של בוח  . ב המעורבי  בתאונה ודיווח עליה בתמרור ובסימו  ובתקינות כלי הרכ, בדר'
 . התנועה לזירת התאונה וניהול החקירה במקו  אמורי  לתרו  להשגת המטרות האלה

, כאמור, משרד מבקר המדינה בדק את תרומת  של בוחני התנועה לחקירת תאונות הדרכי 
 .2003 של תיקי  שנפתחו בשנת 55באמצעות מדג  סטטיסטי מייצג

__________________ 
 .לא כולל יהודה ושומרו  53
 ". סיכומי  כלליי :  חלק א2004תאונות דרכי  ע  נפגעי   "1250ס "מפרסו  הלמ 54
ניתוח הנתוני  נעשה . ר"ר המדינה במדור מחקר וסטטיסטיקה במטאהמדג  הוכ  עבור משרד מבק 55

 תיקי  77,  תיקי תאונות דרכי  ע  נפגעי 405מה  ,  תיקי 537במדג  נכללו . קמיל פוקס' בידי פרופ
משרד .  תיקי תאונות דרכי  שבה  נגר  נזק לרכב בלבד55 כלליי  של תאונות דרכי  ע  נפגעי  ו

 תיקי  כלליי  של תאונות 69,  תיקי תאונות דרכי 364מה  , תיקי המדג  מ472מבקר המדינה בדק 
 . תיקי נזק בלבד39 דרכי  ע  נפגעי  ו
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הפקודה . את אופ  טיפול היחידה החוקרת בזירת תאונת דרכי , בי  היתר,  מסדירה56ר" מטאפקודת
מדגישה כי ככלל בתאונת דרכי  ע  נפגעי  יישלח מיד בוח  תנועה לזירת התאונה וינהל את 

  נקבע כי הודעה על תאונת דרכי  אשר בה נפגע אד  באורח קטלני או "בנוהל מת. החקירה במקו 
במקרה של תאונת דרכי  .  בוח  תנועה להגיע מיד למקו  התאונה לניהול החקירהקשה מחייבת

בשיקול הדעת יילקחו .  נית  שיקול דעת לממוני  א  לשלוח בוח  תנועה לזירת התאונה57קלה
 ומספר האירועי  60מספר הנפגעי , 59מספר כלי הרכב המעורבי , 58בחשבו  חומרת העבירה

 . המטופלי 
ת שבה  לא יוצא בוח  לזירת התאונה במועד התרחשותה מתנהלת החקירה בתאונות דרכי  קלו

וא  יש צור' יוצא הבוח  לשחזור התאונה , ביחידת התנועה) 'גביית עדויות ממעורבי  ועדי  וכו(
 .במקו  התרחשותה במועד מאוחר יותר

מיקומ  (לתעד את הממצאי  , על בוח  תנועה המבקר בזירת התאונה לשחזר כיצד קרתה התאונה
ולהסיק מסקנות לגבי הסיבות ) סימני צמיגי  וסימני עצירה, של כלי הרכב בעת התאונה

את , הבוח  רוש  את כל פרטי התאונה)  דוח בוח  להל  " (דוח בוח  תנועה"ב. להתרחשותה
 .לתמרורי  ולסימני דר', הממצאי  ומשמעות  וכ  הערות בנוגע לתכנית רמזורי 

בה  דווח על התאונה בסמו' למועד , כי מבי  תאונות הדרכי  הקלות, מבדיקת תיקי המדג  עלה
מהמקרי  לא ) 125 (55% ובכ, מהמקרי  יצא בוח  לזירת התאונה) 102 (45% בכ, ההתרחשות

  .יצא
 תרומת בוח  תנועה לחקירת תאונה

באמצעות המדג  נבדקה התרומה של פעולות בוח  התנועה במקו  ההתרחשות להשגת מטרות 
, נבדקה תרומת הבוח  להעמדה לדי  של נהגי  בתאונות אלה. ירה בתאונות דרכי  קלותהחק

לביסוס ראיות נגד נהגי  המעורבי  בתאונות בצמתי  מרומזרי  , לסגירת תיקי  מחוסר ראיות
תרומת הבוח  נבדקה באמצעות השוואה בי  תיקי תאונות דרכי  . ולאיתור ליקויי  בתקינות הדר'

 . ח  יצא לזירת התאונה ובי  תיקי תאונות כאלה שבה  הבוח  לא יצא לזירת האירועקלות שבה  הבו
·-50%·Â ‰ Â‡˙‰ ˙¯ÈÊÏ ‰ÚÂ ˙ ÔÁÂ· ‡ˆÈ Ô‰·˘ ˙ÂÏ˜‰ ˙Â Â‡˙‰ È˜È˙Ó -42% È˜È˙Ó 

 ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ‚‰ ‰ „‚  ÌÂ˘È‡ È·˙Î Â˘‚Â‰ ‰¯ÈÊÏ ‰ÚÂ ˙ ÔÁÂ· ‡ˆÈ ‡Ï Ô‰·˘ ˙Â Â‡˙‰
‰ Â‡˙· .‰ ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ ÈËÒÈËËÒ ÁÂ˙È Ó‰ÏÚÂ‰ ‰Ï‡ , Ï„·‰ ÔÈ‡ ˜„· ˘ Ì‚„Ó‰ Ï„Â‚· ÈÎ

 ÔÈ·Â ‰¯ÈÊÏ ÔÁÂ· ‡ˆÈ ¯˘‡Î ÌÂ˘È‡ È·˙Î Â˘‚Â‰ Ì‰·˘ ÌÈ˜È˙‰ ÊÂÁ‡ ÔÈ· ˜‰·ÂÓ ÈËÒÈËËÒ
‰¯ÈÊÏ ÔÁÂ· ‡ˆÈ ‡Ï Ì‰·˘ ‰Ï‡‰ ÌÈ˜È˙‰ ÊÂÁ‡ . ÌÂ˜ÓÏ ‰ÚÂ ˙‰ ÔÁÂ· ˙‡ÈˆÈ˘ Ô‡ÎÓ

‰ Â‡˙Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ‚‰ ‰ Ï˘ ÔÈ„Ï ‰‡·‰ ÏÚ ‰ÚÈÙ˘Ó ‰ È‡ ‰ Â‡˙‰ . 
__________________ 
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48%˜È˙Ó Â¯‚Ò ˘ ˙ÂÏ˜‰ ˙Â Â‡˙‰ È ,Â ‰ Â‡˙‰ ˙¯ÈÊÏ ‰ÚÂ ˙ ÔÁÂ· ‡ˆÈ Ô‰·˘-58% È˜È˙Ó 

‰Ï‡‰ ˙Â Â‡˙‰ ,‰¯ÈÊÏ ‡ˆÈ ‡Ï ‡Â‰ Ô‰·˘ ,˙ÂÈ‡¯ ¯ÒÂÁ Ï˘· Â¯‚Ò  . Ï˘ ÈËÒÈËËÒ ÁÂ˙È Ó
‰ÏÚ ‰Ï‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ , ÌÈ˜È˙‰ ÊÂÁ‡ ÔÈ· ˜‰·ÂÓ ÈËÒÈËËÒ Ï„·‰ ÔÈ‡ ˜„· ˘ Ì‚„Ó‰ Ï„Â‚· ÈÎ

 ÔÈ·Â ‰¯ÈÊÏ ÔÁÂ· ‡ˆÈ ¯˘‡Î Â¯‚Ò ˘‡ˆÈ ‡Ï ‡Â‰ ¯˘‡Î Â¯‚Ò ˘ ÌÈ˜È˙‰ ÊÂÁ‡ . Ô‡ÎÓ
ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰Ï ˙ÂÈ‡¯ ÛÂÒÈ‡Ï ˙ÚÈÈÒÓ ‰ È‡ ‰ Â‡˙‰ ÌÂ˜ÓÏ ‰ÚÂ ˙‰ ÔÁÂ· Ï˘ Â˙‡ÈˆÈ˘. 

 ‰¯„‚Â‰ ‰ Â‡˙‰ ˙·ÈÒ Ì‰·˘ ÌÈ¯ÊÓÂ¯Ó ÌÈ˙Óˆ· Â˘Á¯˙‰˘ ÌÈÎ¯„ ˙Â Â‡˙ È˜È˙ ˙˜È„·Ó
È‡Î-‰ÏÚ ¯ÂÊÓ¯Ï ˙ÂÈˆ ,Â‰È  Í¯ÂˆÏ ‰ Â‡˙‰ ˙¯ÈÊÏ ‰ÚÂ ˙ ÔÁÂ· Ï˘ Â˙‡ÈˆÈ ÈÎ ‰¯È˜Á‰ Ï

‰ Â‡˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰Ó Â‰˘ÈÓ Ï˘ Â˙Ó˘‡ ÒÂÒÈ·Ï ‰Ó¯˙ ‡Ï ÌÂ˜Ó· : Ï„·‰ ‡ˆÓ  ‡Ï
 ‰ Â‡˙‰ ˙¯ÈÊÏ ÔÁÂ· ‡ˆÈ Ô‰·˘ ˙Â Â‡˙‰ È˜È˙ ÔÈ· ‰¯È˜Á‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÔÈÈ ÚÏ ˜‰·ÂÓ ÈËÒÈËËÒ

‡ˆÈ ‡Ï Ô‰·˘ ‰Ï‡ ÔÈ·Â ;·-36%‰Ï‡‰ ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙ È˜È˙Ó  , ‰ÚÂ ˙ ÔÁÂ· ‡ˆÈ Ô‰·˘
‰ Â‡˙‰ ˙¯ÈÊÏ ,·Â-42% È˜È˙Ó ‰¯ÈÊÏ ‡ˆÈ ‡Ï ‡Â‰ Ô‰·˘ ˙Â Â‡˙‰ , „‚  ÌÂ˘È‡ È·˙Î Â˘‚Â‰

‰ Â‡˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ‚‰ ‰ ;86%Â¯‚Ò ˘ ‰Ï‡‰ ˙Â Â‡˙‰ È˜È˙Ó  ,˙ÂÈ‡¯ ¯ÒÂÁÓ Â¯‚Ò  , Û‡
‰ Â‡˙‰ ˙¯ÈÊÏ ‡ˆÈ ÔÁÂ·‰˘ ,Â-79% ÌÂ˜ÓÏ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÁÂ·‰ ¯˘‡Î ÍÎ Ï˘· Â¯‚Ò  Ì‰Ó 

‰ Â‡˙‰ . 
בות לא רק בגלל חקירת ההיבט הפלילי של ליציאת בוח  תנועה למקו  התאונה נודעת כאמור חשי

בתקינות , בתמרור ובסימו , אלא ג  בשל איתור מפגעי  בדר', המעורבי  בתאונה והבאת  לדי 
 . כלי הרכב המעורבי  בתאונה ובגלל הדיווח על כ'

‰ÏÚ Ì‚„Ó‰ È˜È˙ ˙˜È„·· ,· ÈÎ-6% ¯˙È‡ ‡Â‰ ‰ Â‡˙‰ ˙¯ÈÊÏ ÔÁÂ· ‡ˆÈ Ì‰·˘ ÌÈ˜È˙‰Ó 
Í¯„· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ,Â·-7%¯Â¯Ó˙· Â‡ ÔÂÓÈÒ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ¯˙È‡ ‡Â‰ ÌÈ˜È˙‰Ó  .Î·-62% È˜È˙Ó 

 Í¯„· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÁÂ·‰ ¯˙È‡ Ô‰·˘ ˙Â Â‡˙‰)13Ó -21( ,Î·Â-64% Ô‰·˘ ˙Â Â‡˙‰ È˜È˙Ó 
 ¯Â¯Ó˙· Â‡ ÔÂÓÈÒ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ¯˙È‡)14Ó -22( , ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ Ú„ÈÈ ‡Â‰˘ ÍÎÏ ˙Â„Ú ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï
‡ˆÓ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ¯·„· ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ .‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ , Ï„Â‚· ˜‰·ÂÓ ÈËÒÈËËÒ Ï„·‰ ‡ˆÓ  ‡Ï ÈÎ

 È„È· Â‡ ‰ Â‡˙‰ ˙¯ÈÊÏ ‡ˆÈ˘ ÔÁÂ· È„È· Â¯˙Â‡˘ ˙È˙˘˙ ÈÈÂ˜ÈÏ ¯ÂÚÈ˘· ˜„· ˘ Ì‚„Ó‰
‰Ï ÌÈ„Ú È„È· Â‡ ‰ Â‡˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ ,‰ Â‡˙‰ ˙¯ÈÊÏ ÔÁÂ· ‡ˆÈ ‡Ï ¯˘‡Î. 

ממצאי המדג  מחייבי  את המשטרה לבחו  את תרומתו של הבוח  , לדעת משרד מבקר המדינה
 .יתור ליקויי  ולהסיק מסקנות בהתא לא

כי בוח  יוצא , לעניי  התרומה שביציאת בוח  תנועה לזירת התאונה מסרה המשטרה בתשובתה
מהירות מופרזת , עקיפות, כאשר הסיבות לתאונות ה  סטיות" מקרי  קשי  יותר לפיצוח"לשטח ב

 .ציות לתמרורי  חק או אישמירת מר לעומת תאונות קלות יותר לניתוח שהסיבות לה  אי, ועוד
עלה שאחוז , לפי העבירה שגרמה לה, יצוי  כי מבדיקת תיקי המדג  שבה  יצא בוח  לזירת התאונה

א' הוא לא גבוה יותר , התאונות שבוח  יצא לבדוק בשטח אמנ  משתנה על פי סוג העבירה
יצאו בוחני  , על פי נתוני המדג , כ' למשל". קשי  לפיצוח"במקרי  שהוגדרו בידי המשטרה 

שהוגדרה בידי ,  מהתאונות שהסיבה להתרחשות  הייתה סטייה מנתיב נסיעה44% לזירת התאונה ב
שג  היא ,  מהתאונות שהסיבה לה  הייתה עקיפה שלא כחוק67% וב, "קשה לפיצוח"המשטרה 
יצאו בוחני  " קלי  לפיצוח"במקרי  שהמשטרה הגדירה , לעומת זאת". קשה לפיצוח"הוגדרה 

 60% וב, ציות לתמרור מת  זכות קדימה  מהתאונות שסיבת  הייתה אי83% זירת האירוע בל
 .ציות לתמרור עצור מהתאונות שסיבת  הייתה אי
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Â¯˜Á  ÌÈÚ‚Ù  Ô‰· ÂÈ‰˘ ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙ ËÂÚÈÓ ˜¯˘ Ô‡ÎÓ ; ÌÂ˜Ó· ‰ÚÂ ˙‰ ÔÁÂ· ˙¯È˜Á
‰„ÓÚ‰Ï ˙ÂÈ‡¯ ÛÂÒÈ‡·Â ‰ Â‡˙‰ Ï˘ ÈÏÈÏÙ‰ Ë·È‰· ˙„˜Ó˙Ó ‰˙Â˘Á¯˙‰ÔÈ„Ï  , ÌÏÂ‡Â

 ¯Â˙È‡Ï Â‡ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰ Ì˘Ï ˙ÂÈ‡¯‰ ÛÂÒÈ‡Ï ˙ÚÈÈÒÓ ‰ È‡ ‰ Â‡˙‰ ÌÂ˜ÓÏ Â˙‡ÈˆÈ
·Î¯· ˙ÂÏ˜˙ Â‡ Í¯„· ÌÈÚ‚ÙÓ . ˙Â ˜ÒÓ Ô‰Ó ˜ÈÒ‰ÏÂ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ

 ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÓÂ¯˙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊÏ ‰ÚÂ ˙ ÔÁÂ· ˙‡ÈˆÈÏ Ô‰·˘ ˙Â Â‡˙‰ È‚ÂÒ ÏÚ
 ‰„ÓÚ‰Ï ˙ÂÈ‡¯ ÛÂÒÈ‡ÏÂÈÎÂ ˙Â Â‡˙Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ¯Â˙È‡Ï Â‡ ÔÈ„Ï"· .  

 מיצוי החקירה והעמדה לדי 
באמצעות . לצור' מיצוי הליכי החקירה על בוח  התנועה לתעד את פעולותיו בתיק החקירה .1

המדג  בדק משרד מבקר המדינה א  מוצו הליכי החקירה וא  ישנ  בתיקי החקירה המסמכי  
; פירוט הרשעותיה  הקודמות של המעורבי  בתאונה; 61 תאונת דרכי דוח בוח  תנועה על: האלה

פענוח של טכוגר- במקרי  שבה  היה מעורב בתאונה רכב ; )בתאונות הרלוונטיות(תכנית רמזורי  
 . כבד

‰ÏÚ Ì‚„Ó‰ È Â˙  ÁÂ˙È Ó ,· ÈÎ-21% ‰ Â‡˙‰ ÌÂ˜ÓÏ ‡ˆÈ ‰ÚÂ ˙‰ ÔÁÂ· Ô‰·˘ ˙Â Â‡˙‰ ÔÓ 
 ‰˙Â˘Á¯˙‰ „ÚÂÓ·)31 ÔÈ·Ó 149( ,ÁÂ„ ÔÈÎ‰ ‡Ï ‡Â‰ .· Ì‚-30% ‡ˆÈ Ô‰·˘ ˙Â Â‡˙‰ ÔÓ 

 ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓ· ‰ Â‡˙‰ ÌÂ˜ÓÏ ÔÁÂ·‰)10 ÔÈ·Ó 33 (ÁÂ„‰ ˙‡ ÔÈÎ‰ ‡Ï ‡Â‰ .·-45% 
 ˙ÂÈ‡˘Ó ˙Â·¯ÂÚÓ ÂÈ‰ Ô‰·˘ ˙Â Â‡˙‰ ÔÓ)22 ÔÈ·Ó 48 ( ˙˜È„· Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙ ˜È˙· Â‡ˆÓ  ‡Ï

Û¯‚ÂÎË .·-39% ¯ÊÓÂ¯Ó ˙ÓÂˆ· ÌÈÎ¯„ ˙Â Â‡˙ Ï˘ ÌÈ˜È˙‰Ó )35 ÔÈ·Ó 89 ( ‰‡ˆÓ  ‡Ï
ÌÈ¯ÂÊÓ¯‰ ˙È Î˙. 

לש  , בי  השאר, לתיק החקירה יש לצר- את הרשעותיה  הקודמות של המעורבי  בתאונה, כאמור
 ולש  גיבוש המלצתו של הבוח  ע  סיו  החקירה בדבר הגשת 62קבלת החלטה על פסילה מינהלית

 .כתב אישו  או סגירת התיק
לא נמצאו בתיק התאונה ) ד" תיקי ת364  מ115(  שנבדקו  מתיקי תאונות הדרכי31% הועלה כי ב

הוגש ) 29( מהתיקי  האלה 25% ב; פרטי הרשעות קודמות וביומ  התיק לא נרש  כי הנושא נבדק
 . כתב אישו  נגד האחראי  לתאונה

היא . המשטרה מסרה בתשובתה כי תופ  הנחיית רענו  והנושא ייבדק במהל' הבקרה השוטפת
לדעת משרד . י ההרשעות של נהג שנגדו מוגש כתב אישו  מצויי  בתיקי התביעההוסיפה כי פרט
יש להקפיד על בדיקת הרשעותיה  הקודמות של המעורבי  בתאונה במהל' חקירת , מבקר המדינה

שכ  עשוי להיות לכ' משקל ג  כאשר בוח  התנועה מסכ  את תיק החקירה וממלי  על , התאונה
 .המש' הטיפול בו

באתו לדי  של הנהג שנגדו מסתמנת האשמה תרתיע אותו מביצוע עבירות תעבורה כדי שה .2
מבדיקת תיקי . נוספות רצוי שכתב האישו  נגדו יוגש בסמו' ככל האפשר למועד התרחשות התאונה

 : כי לעתי  התמשכו הליכי החקירה והגשת כתבי האישו  כנגד נהגי , המדג  עלה
__________________ 

שעת הגעתו , פרטי המודיע, המקו  והמועד( התאונה סיכו  הממצאי  שאס0 בוח  התנועה בזירת 61
,  שדה הראייה תיאור הדר( , תנאי מזג האוויר והראות, פרטי כלי הרכב והנהגי  המעורבי ; למקו 

 . דוח כזה ייכתב רק על תאונות שבה  היה בוח  התנועה במקו  ההתרחשות. ומסקנותיו) פרטי הנזק
, ל מנהג את רישיו  הנהיגה שלו או לזמ  אותו לקצי  משטרהשוטר רשאי ליטו, לפי פקודת התעבורה 62

כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכי  שבה נהרג אד  או נחבל או , א  היה לו יסוד להניח
 . ניזוק רכוש



 ב56דוח שנתי  64
רה או סיכו  תיק החקירה והמלצת הבוח  על סגירתו או על  מהתיקי  נמשכו הליכי החקי15.2% ב

 מהתיקי  שנסגרו חלפו שלושה חודשי  ויותר 13% ב. הגשת כתב אישו  שלושה חדשי  ויותר
 מהתיקי  שבה  הוגש כתב 31% ב. מתארי' סיכו  החקירה בידי בוח  התנועה עד סגירת התיק

י  ויותר מתארי' סיכו  החקירה עד תארי' אישו  נגד אחד המעורבי  בתאונה חלפו שלושה חודש
 מהתיקי  שבה  הוגש כתב אישו  חלפו שלושה חודשי  7% ב; הכנת כתב האישו  בידי התביעה

 . ויותר ממועד הכנתו עד מועד הגשתו ורישומו בבית המשפט לתעבורה
ל בסיו  החקירה ממליצי  בוחני התנועה על העמדה לדי  של אחד מ  המעורבי  בה או ע .3

התיק מועבר ליחידת , א  ההמלצה היא להעמיד לדי  חשוד בגרימת התאונה. סגירת תיק החקירה
 לא יוגש כתב  א  ההמלצה היא לסגור את התיק . התביעות או לפרקליטות בהתא  לסוג העבירה

 ב"התשמ, ]נוסח משולב[כמפורט בחוק סדר הדי  הפלילי , והתיק ייסגר בשל אחת העילות, אישו 
1982. 

‰ÏÂÚ Ì‚„Ó‰Ó , ÔÙÂ‡· ¯˙ÂÈ ÔË˜ ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ· ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘‚Â‰ Ì‰·˘ ÌÈ˜È˙‰ ÊÂÁ‡˘
˙ÂÊÂÁÓ‰ ¯‡˘· ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘‚Â‰ Ì‰·˘ ÌÈ˜È˙‰ ÊÂÁ‡Ó ˜‰·ÂÓ :·-25% È˜È˙Ó „·Ï· 

˙ ÊÂÁÓ· Ì‚„Ó‰"ÌÂ˘È‡ È·˙Î Â˘‚Â‰ ‡ , ˙ÓÂÚÏ57%ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ·  ,44%ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ·  ,
35%ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ·  ,56%ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ·  ,60%˘ ÊÂÁÓ· "È. 

כי מאפייני מחוז תל אביב שוני  משאר המחוזות , בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה המשטרה
המשטרה לא הסבירה מדוע . לפיכ' ג  סוגי התאונות שוני ; שכ  כמעט כולו שטח עירוני צפו-

  .מאפייניו השוני  של המחוז גורמי  לסגירת מרבית התיקי  בלא הגשת כתבי אישו 
 נתוני הזנת 

הנתוני  כוללי  פרטי  על . נתוני התאונה שנאספו בחקירה ורוכזו בתיק מוזני  למערכת ממוחשבת
על מספר כלי הרכב ; סיבת התאונה והגור  העיקרי לה, סוג התאונה, מועד התאונה ומיקומה

פרטי  על כלי הרכב ועל , המעורבי  בתאונה ועל מספר הנפגעי  בה כולל ציו  חומרת הפגיעה
מידע זה חיוני ה  . מאפייני התאונה ומידע על יציאת בוח  התנועה לשטח, מעורבי  בתאונהה

 .לניתוח ולחקר של הגורמי  והסיבות לתאונות וה  לקביעת מדיניות האכיפה של המשטרה
‰ÏÚ Ì‚„Ó‰Ó ,· ÈÎ-20.9% „Á‡ ÈÂ‚˘ ÔÂ˙  ˙ÂÁÙÏ ˙Î¯ÚÓÏ ÔÊÂ‰ ÌÈ˜È˙‰Ó ) Â È‡˘ ¯ÓÂÏÎ

‰¯È˜Á‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ Ì‡Â˙ (-‰ Â‡˙‰ ‚ÂÒ  ,‰Ï È¯˜ÈÚ‰ Ì¯Â‚‰ Â‡ ‰˙·ÈÒ . 
·-21.8% ‰ Â‡˙‰ ÌÂ˜Ó È Â˙  Ï˘ ˙È˜ÏÁ ‰ Ê‰ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ˜È˙‰Ó ) ·Â˘ÈÈ‰ Ì˘ ÔÂÈˆ È¯˜

ÒÓ ÔÂÈˆ ‡ÏÏ „·Ï· ·ÂÁ¯‰Â '‰ Â‡˙‰ ‰˘Á¯˙‰ ÂÏ ÍÂÓÒ·˘ ˙È·‰ ; ÔÈÂˆ ÌÈÈ·¯Ú ÌÈ·Â˘ÈÈ·
„·Ï· ·Â˘È‰ Ì˘ ÏÏÎ Í¯„· .(·-21.9%ÂÁÏ Ú‚Â · ÈÂ‚˘ Ú„ÈÓ ÔÊÂ‰ ÌÈ˜È˙‰Ó ‰ Â‡˙‰ ˙¯Ó ,

‰· ÌÈÚ‚Ù ‰ ¯ÙÒÓ ,ÁË˘Ï ‰ÚÂ ˙ ÔÁÂ· ˙‡ÈˆÈ ,˘È·Î‰ È Ù ·ˆÓÂ ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ È‡ ˙ . 
. רישו  כתובות כי במגזר הערבי יש בעיה של אי, המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה

 שמאפשרי  לאתר ולרשו  במדויק את מקו  התאונה באזורי  G.P.Sבמהל' השנה נרכשו מכשירי 
ס תעביר למשטרה במרוכז תיקי  שיש בה  ליקוי כלשהו "סוכ  שהלמ, נוס- על כ'. בעייתיי 

מהלכי  אלה , לדעת המשטרה. בציו  מיקו  התאונה והמשטרה תעשה את התיקוני  הנדרשי 
  . יביאו לשיפור ניכר באיכות הנתוני  המופקי 
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 אמצעי תיקו  וענישה לעוברי  עבירות תעבורה
 שיטת הניקוד 

בורה הסמיכה את שר התחבורה לקבוע בתקנות שיטה לרישו  נקודות על עבירות פקודת התע
 שיחויב בה  בעל רישיו  נהיגה שנרשמו 63ואמצעי תיקו , תעבורה שבה  הורשע בעל רישיו  נהיגה

אמצעי תיקו  לפי . מטרת השיטה לגרו  לנהגי  שצברו נקודות לשפר את נהיגת . לחובתו נקודות
י  על כל עונש שהטיל בית המשפט על בעל רישיו  נהיגה בשל הרשעתו שיטת הניקוד מיתווספ

התקנות מסמיכות את רשות הרישוי לנהל במאגר ; בתקנות התעבורה נקבעה שיטת ניקוד. בעבירה
מידע ממוחשב מרש  של הרשעות בעבירות תעבורה לגבי כל נהג ולרשו  בו את הנקודות שבה  

להפנות נהג לנקוט אמצעי תיקו  ;  הרשומות לחובת נהגלסכ  את מספר הנקודות התקפות; חויב
. כמשמע  בתקנות ולהתלות את רשיונו של נהג א  לא נקט את אמצעי התיקו  שהוטלו עליו

 ).להל  שיטת הנקוד החדשה (1.1.03  שתחילתו ב64 פורס  תיקו  לתקנות2002באוקטובר 
 וניקוד נית  רק , לת הנקודותהוחלפה טב: אלה ההבדלי  העיקריי  בי  השיטה החדשה לישנה

בוטלה מחיקת הנקודות בעקבות נקיטת אמצעי ;  בשיטה הקודמת300  עבירות לעומת כ70 לכ
אכיפת אמצעי ; נקבע סול  חדש לאמצעי התיקו ; תיקו  בתקופת הצבירה ממועד ביצוע העבירה

ה לו הרשות על התיקו  היא על ידי התליית הרישיו  למי שלא נקט אות  תו' שנה מיו  שהודיע
  .במקו  עיכוב חידוש רישיו , הטלת 

 תקופת המעבר
בהוראת מעבר שנכללה בתקנות שעל פיה  הונהגה שיטת הניקוד החדשה נקבע כי א  נרשמו  .1

וא  נרשמו לחובתו ;  על פי השיטה הישנה ה  יימחקו2002לחובת הנהג עד ארבע נקודות עד סו- 
נהג שלא ינקוט . 2003אמצעי תיקו  לפי השיטה הישנה עד סו- שש נקודות או יותר על הנהג לנקוט 

וחלה עליו , יומרו הנקודות שנצברו לחובתו לנקודות לפי השיטה החדשה, אמצעי תיקו  במועד
 . חובה לנקוט את אמצעי התיקו  שנקבעו לפי תקנות אלה

‰˘„Á‰ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ˙ÏÚÙ‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ·Èˆ˜˙· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 
 ‰ËÈ˘‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ‚‰ Ï Â¯·ˆ ˘ ˙Â„Â˜ ‰ ˙¯Ó‰ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ ÔÂ·˘Á· ‰Á˜Ï  ‡Ï

‰ ˘È‰ , ‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘Ï ‰ ˘È‰ ‰ËÈ˘‰Ó ˙Â„Â˜ ‰ Â¯ÓÂ‰ ‡Ï ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 
ג  את סמכותה של רשות , בי  היתר,  ביטלו2002 ג"התשס) 2' תיקו  מס(תקנות התעבורה  .2

התוצאה של היעדר סמכות . מצעי תיקו  לפי השיטה הישנההרישוי לאכו- התייצבות לנקיטת א
האכיפה הייתה מת  אפשרות לנהג לבחור בי  נקיטת אמצעי תיקו  לפי השיטה הישנה ובי  המרת 

 .הנקודות לשיטה החדשה
על רשות הרישוי היה להודיע לנהגי  שצברו נקודות לפי השיטה הישנה כי זכות  לבחור בי  נקיטת 

 ובי  בקשה לרשות הרישוי עד אותו מועד להמיר את הנקודות 31.12.03 יה עד לאמצעי התיקו  לפ
  היו2003בסו- , על פי נתוני רשות הרישוי. לפי השיטה החדשה ולנקוט אמצעי תיקו  בהתא 

__________________ 
בדיקות רפואיות במכו  הרפואי לבטיחות , השתתפות בקורס הדרכה בנהיגה נכונה: אמצעי תיקו   63

 .עמידה במבח  עיוני או מעשי בנהיגה או פסילת הרישיו , ריאותבדרכי  שבמשרד הב
 .111ג "ת התשס"ק, 2002 ג "התשס, )2' תיקו  מס(תקנות התעבורה   64



 ב56דוח שנתי  66
וה  חויבו ,  נקודות ויותר12 מה  צברו 640;  נהגי  מחויבי  בקורס נהיגה מונעת100,000  כ

 .רבות פסילת רישיו  נהיגה והפקדתו ברשות הרישויל, בנקיטת אמצעי תיקו 
ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯· Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯ ˙‡ Â„È˜Ù‰ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ‚‰  ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,

˙Â ÂÈ˘È¯‰ ˙ÏÈÒÙ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï È„Î ÌÈÚˆÓ‡ ‰Ë˜  ‡Ï ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ Ì‚Â . 
 בדק אג- מערכות מידע במשרד התחבורה המרת נקודות ישנות 2004 לנובמבר 24 ב .3
 נהגי  שחתמו על דחיית נקיטת אמצעי תיקו  לפי השיטה 100,000  נהגי  מ302נבדקו . חדשותל

 . נהגי  יש להמיר את הנקודות לפי התקנות החדשות66 מהבדיקה עלה כי רק ל. החדשה
Ó‡· ‰Î¯Ú ˘ ‰˜È„··" ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ  Ó302Ó -640 È„È ÏÚ ÂÏÒÙ  Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯˘ ÌÈ‚‰ ‰ 

‰ ˙ÙÂ˜˙· ÂÓ˙Á ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ˙Â„Â˜ ‰ ˙¯Ó‰Ï ‰˘˜· ÒÙÂË ÏÚ ¯·ÚÓ
‰˘„Á‰ .ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯· Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯ ˙‡ Â„È˜Ù‰ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ‚‰  .Ï ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ-66 
 Ì˙Â‡Ó302‰˘„Á‰ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ˙Â„Â˜  ÌÂ˘¯Ï ˘È ÌÈ‚‰   . È·‚Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ338 

Ï ÔÂ˜È˙‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ ˘ÓÓÏ È„Î ÌÈÚˆÓ‡ ÏÎ ÂË˜   ‡Ï ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ‚‰ ‰‰ ˘È‰ ‰ËÈ˘‰ ÈÙ. 
 נהגי  בנימוק שמספר הנהגי  המועדי  302מנהל רשות הרישוי המלי  למחוק את הנקודות לאות  

הקדשת זמ  רב , והמרת  מחייבת היערכות מחשובית מיוחדת, שיש להמיר לה  את הנקודות זניח
 .והוצאות

 הרישוי בעקבות הודעתה של סגנית היועצת המשפטית של משרד התחבורה למנהל רשות 
 כי אי  לו סמכות להפעיל שיקול דעת בעניי  ההמרה והחיוב באמצעי תיקו  לפי השיטה 30.11.04 ב

א' , מ להמיר את הנקודות באופ  מיידי" למנהלת אמ10.2.05 הורה מנהל רשות הרישוי ב, החדשה
 . הדבר לא נעשה

˘ È „È ÔÂÎ„Ú Ï˘ ‰ÙÂÏÁ ÏÏÎ ‰Ï˜˘ ‡Ï ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Ì˙Â‡Ï „Â˜È ‰ Ï
66ÌÈ„ÚÂÓ ÌÈ‚‰   .‰Ó ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ‚‰ ‰ È·‚Ï ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ-100,000 ‰‚È‰  Ò¯Â˜· Â·ÈÂÁ˘ 

ÔÂ˜È˙ ÈÚˆÓ‡· Ì˙Â‡ ·ÈÈÁÏ È„Î ¯·„ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ ‰˙˘Ú ‡Ï ‰ ˘È‰ ‰ËÈ˘‰ ÈÙÏ . ‡ˆÂÈ
„Ú ˙Â„Â˜  Â¯·ˆ˘ ÌÈ„ÚÂÓ‰ ÌÈ‚‰ ‰ ÏÎÏ ÈÎ ‡ÂÙ‡-31.12.02 ˙ËÈ˘ ˙¯ËÓÂ ˙Â„Â˜ ‰ Â˜ÁÓ  

‰ ‡Ï „Â˜È ‰‰‚˘Â. 
 למשרד מבקר המדינה כי בעקבות מבצע גביית 2006 בינואר 8 משרד התחבורה הודיע בתשובתו מ

דבר שהביא ,  צברו נהגי  רבי  הרשעות2002 עד מאי 2001קנסות של משטרת ישראל מדצמבר 
משרד התחבורה הסביר למשרד מבקר . לצבירה מואצת של נקודות על פי שיטת הניקוד הישנה

נהגי  האלה לא חויבו באמצעי תיקו  מאחר ומדובר בעבירות תנועה שחלה לגביה  המדינה כי ה
 . התיישנות על פי שיטת הניקוד

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡Ï· ÌÈ„ÚÂÓ ÌÈ‚‰  ¯Â˙È‡· ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ˙Á Ê‰
‰˜È Ú‰ ‰˘„Á‰ ‰ËÈ˘Ï ‰ ˘È‰ ‰ËÈ˘‰Ó ¯·ÚÓ‰ ·Ï˘· ÔÂ˜È˙ ÈÚˆÓ‡· Ì·ÈÈÁÏ , ÏÎ ‡ÏÏ

È˜ÂÁ ˙ÂÎÓÒ˙ ,ÌÈ„ÚÂÓ ÌÈ‚‰ Ï ‰ È Á . ÏÎ „¯˘Ó‰ ˙ÂÈ È„ÓÏ ËÏÁÂÓ „Â‚È · ‰È‰ ‰Ê ¯·„
ÌÈ ˘‰ .  
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 שיטת הניקוד החדשה
הדיווח לנהגי  על נקודות : בשיטה החדשה הונהגו שינויי  שיקלו על זיהוי של נהגי  מועדי  .1

ה המטרה היית. אוטומטי, שהוא אמצעי תיקו , וג  הזימו  להשתת- בקורס, שצברו אוטומטי
להימנע ככל האפשר ממת  שיקול דעת לפקיד זה או אחר להתערב בקבלת החלטה על פסילת 

 . רישיו  נהיגה או על חיוב נהג בכל אמצעי תיקו  אחר בגי  ביצוע עבירות תנועה
משטרת ישראל מעבירה לרשות הרישוי באופ  שוט- מידע על הרשעות של נהגי  בעבירות תעבורה 

 מ דיווח על " שלחה המשטרה לאמ22.9.05 עד 1.1.03 מ.  בנקודותשההרשעה בה  גוררת חיוב
 . מיליו  הרשעות החייבות ברישו  על פי שיטת הניקוד החדשה1.9 כ

 אותרו ברישומי 2005ביוני . מ ג  מידע על קנסות מהמשטרה"במקביל לקוב  ההרשעות מקבל אמ
א העבירה לגביה  מידע בקוב  אול  המשטרה ל, מ נהגי  שחויבו בקנסות בגי  עברות תנועה"אמ

 .מ לבירור המשטרה"י אמ"הנושא הועבר ע. ולכ  לא נרשמו נקודות לחובת , ההרשעות
 ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ· ÔÂ‚¯‡Â ÔÂ Î˙ Û‚‡· ˙ÂÈ‚ÂÏÂ ÎË Ï‰ ÈÓ ˙„ÈÁÈ ‰˙˘Ú˘ ¯Â¯È·‰Ó

Î ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÈÎ ‰ÏÂÚ-580,000Î Ô‰˘ ˙ÂÚ˘¯‰ -30%Ó‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÔÓ " Ó
Ï Ú‚Â ·„Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ,Ó‡Ï Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï"Ó Ó-1.1.03 „ÚÂ 22.9.05 . ¯ÒÁ‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·˜Ú·

Î ÂÓ˘¯  ‡Ï ˙ÂÚ˘¯‰‰ ÏÚ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘-2,000,000‰ÚÂ ˙ ˙Â¯È·Ú ÔÈ‚· ÌÈ‚‰ Ï ˙Â„Â˜  . 
Ó‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÔÂ Î˙ Û‚‡· Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ· ˙ÂÈ‚ÂÏÂ ÎË Ï‰ ÈÓ ˙„ÈÁÈÂ Ó

 ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ Â ÈÎ‰ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó· ÔÂ‚¯‡Â ˙ÂÚ˘¯‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„· Â¯ˆÂ ˘ ÌÈ¯ÚÙ· ÏÂÙÈËÏ
‰ÚÂ ˙ ˙Â¯È·Ú ÔÈ‚·. 

 הרשעות לא הועבר 580,000 בתשובת משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה צוי  כי דיווח על כ
מקור התקלה בסינו  עבירות ששויכו למספרי זהות . והיא תוקנה, לרשות הרישוי כתוצאה מתקלה

 ".ות סוננו מספרי זהות נוספי כאשר בטע", של חברות ושל פלסטינאי 
 הציע שר התחבורה להחמיר באמצעי התיקו  לנהגי  מקצועיי  כגו  נהגי 2001עוד במאי  .2

 .רכב ציבורי ונהגי משאיות כבדות
ÈË¯Ù ·Î¯ È‚‰ Ï ÌÈ‰Ê Â¯‡˘  ÔÂ˜È˙‰ ÈÚˆÓ‡ ‰˘„Á‰ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ,

„·Î ·Î¯ È‚‰ ÏÂ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ‚‰ Ï ,¯ÓÁ‰ ËÚÓÏ ÔÈ‚· Ì˘¯ ˘ ˙Â„Â˜ ‰ ¯ÙÒÓ· ‰ÏÁ˘ ‰
¯˙È ÒÓÂÚ ÔÂ‚Î „·Î‰ ·Î¯Ï ÔÈ¯˘ÈÓ· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â¯È·Ú ÚÂˆÈ· . ‡ÂÙ‡ Ú Ó  ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó

 ˘‡¯Ó Â Á·Â‡˘ ÌÈ‚‰  ÏÚ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÚˆÓ‡ ‰˘„Á‰ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘· ÏÈÁ‰Ï ˘‡¯Ó
ÌÈÈ˙ÈÈÚ·Î . 

 קציני בדיקה שעשה הממונה על הכשרות נהגי  מקצועיי  במשרד העבודה בשיתו- ע  .3
כי יותר ממחצית הנהגי  המקצועיי  לא היו בקיאי  בכללי , בטיחות וע  מורי  לנהיגה העלתה

בניסוי שער' הממונה . צפויי  בדר' הנהיגה הנכונה ולא יכלו להתמודד ע  מצבי חירו  בלתי
לנהגי  מקצועיי  שזומנו למשפטי תעבורה לשפר את כושר נהיגת  ובמקביל לשאת בעונשי  קלי  

סייעה לה  , כי ההכשרה המעשית הממוקדת אשר לה זכו, מעקב אחר הנהגי  האלה הראה. ותרי
עונשי  כגו  שלילת רישיו  מפחיתי  את , לעומת זאת. לצאת מ  המעגל של עברייני התנועה

  .נהיגה מיומנות  כתוצאה מתקופה של אי
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מחייבת הכנה , שות שמפעילה סמכויות סטטוטוריותהקמה ותפעול של מערכת מחשוב המשרתת ר
יועצי  משפטיי  ופקידי המשרד שלה  ניסיו  מקצועי , מדוקדקת בהשתתפות של אנשי מחשבי 

 .בהפעלת שיטת הניקוד
Ó‡Ï ¯ÓÂÁ‰ ˙˘‚‰ Ì¯Ë ˙¯„ÂÒÓ ‰ Î‰ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú ‡Ï ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰"Ó , ‡Ï‡

Ê ˜¯Ù ‰¯Â·Ú˙‰ ˙Â ˜˙ ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰¯È·Ú‰ '˙Ó‰Ô‰˘ ÈÙÎ ‰˘„Á‰ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘Ï ˙ÂÒÁÈÈ . Ì‚
 ˙ÂÚ˘¯‰Â ˙Â¯È·Ú ÏÚ ÂÙÒ‡ ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˙ÏÚÙ‰ È ÙÏ ˙Î¯ÚÓÏ ‰ÈˆÏÂÓÈÒ ‰˙˘Ú  ‡Ï

Û˜Â˙· ‰˙ÈÈ‰ ‰ ˘È‰ ‰ËÈ˘‰˘Î ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ Á¯Î‰ ‰È‰˘ Û‡ .  
 צבירת נקודות מואצת

 36י  בבסיס שיטת הניקוד החדשה הייתה הנחה שבתו' שנתיי  וחצי יצברו נהגי  מעט .1
 עולה כי 2005 יוני 2003מהנתוני  על צבירת נקודות בתקופה ינואר . נקודות ורישיונותיה  ייפסלו

 .דבר שחייב את פסילת רישיונותיה ,  נקודות ויותר36 נהגי  צברו 10,500 כ
לחוק ) 2ח (229התברר כי בבדיקות שעשתה רשות הרישוי היא לא לקחה בחשבו  את שינוי סעי- 

ולפיו א  אד  לא שיל  קנס תעבורה וחלפו , 2002פלילי אשר נכנס לתוק- בשנת סדר הדי  ה
המועדי  להגשת בקשה לביטול הודעת תשלו  קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעי- קט  

יראו , ולא הוגשו בקשות כאמור או הוגשה בזמ  בקשה לביטול הודעת תשלו  קנס ונדחתה, )א(
כאילו הורשע בבית המשפט , להגשת בקשות אלה) א(י  בסעי- קט  בתו  המועדי  הקבוע, אותו

הרשעות אלה חשובות באות  עבירות שמוגדרות . ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלו  הקנס
 .בתוספת השישית ואשר ההרשעה בה  גוררת אחריה רישו  נקודות

. ה שהתקבלו מהמשטרהבעקבות שינוי החוק גדל מספר הדיווחי  על הרשעות בגי  עבירות תנוע
 נהגי  נפסלו 10,500 ובתו' תקופה של שנתיי  וחצי כ, הדבר גר  לצבירה מואצת של נקודות

התוצאה הייתה ששיטה שנועדה לסייע לאתר נהגי  מועדי  נכשלה וג  סרבלה את . רישיונותיה 
להיות עבודת  של עובדי רשות הרישוי עקב פניות אליה של נהגי  שלכאורה לא היו אמורי  

 .מוגדרי  נהגי  מועדי 
 נקודות הוא מחויב להשתת- בקורס 12בכל פע  שנהג צובר , על פי שיטת הניקוד החדשה .2

 נקודות 36 נהגי  10,500  צברו כ2005 עד יוני 1.1.03 מ, מ"על פי הנתוני  של אמ. נהיגה נכונה
חטיא את המטרה שכ  אי  כל דבר זה מ. ויותר ולכ  היו אמורי  לחזור על אותו קורס מספר פעמי 

 .ער' בשמיעת אות  הרצאות שוב בפרק זמ  כה קצר
על משרד התחבורה לבחו  א  יש ליזו  את תיקו  התקנות כדי לעג  , לדעת משרד מבקר המדינה

 .בה  אמצעי תיקו  נוספי  לנהגי  מועדי 
 נהגי  10,500  צברו כ2005עד יוני , 2003ינואר , מתחילת שיטת הניקוד החדשה )א( .3

לא הפקידו ) 74% כ( מה  7,794. נקודות במספר שחייב את פסילת רישינותיה  לשלושה חודשי 
 נקודות 36 נהגי  נפסלו הרישיונות לתשעה חודשי  כיוו  שצברו 910 ל. את רישיונותיה  כנדרש

 .ויותר פע  שנייה
עלת שיטת הניקוד  לתקנות התעבורה מסדירה משלוח הודעות לנהג לצור' הפ550תקנה  )ב(

 15קובעת חזקת מסירה בתו  ) ב(550תקנה ; בדואר רשו  לכתובתו הרשומה במאגר נתוני הנהגי 
 .יו  לגבי הודעות על חובת השתתפות בקורסי  א' לא לגבי הודעות על פסילה
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אול  ה  לא הפקידו ,  נהגי  הודעה בדואר רשו  כי רישיונ  נפסל4,000  נשלחה לכ2004עד יולי 
 .הרישיונות ברשות הרישויאת 

משרד מבקר המדינה העיר למשרד התחבורה כי עליו לנקוט את הצעדי  הנדרשי  על מנת לאכו- 
כיו  שללא הפקדתו נמנע מרשות , על נהגי  שרשיונ  נפסל את הפקדת הרישיו  ברשות הרישוי

 ברורה על משרד התחבורה לגבש תכנית. הרישוי אמצעי הרתעה חשוב הכלול בשיטת הניקוד
אבני , ע  ציו  יעדי , להפחתת מספר הנהגי  שנוהגי  למרות שנדרשו להפקיד את רישיו  הנהיגה

 .דר' ולוחות זמניי 
, )ג(אשר רשיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה , לתקנות התעבורה קובעת כי נהג) ד(549תקנה  .4

 נקודות או 36, )ג(תקנת משנה  שני  מיו  שחודש רשיונו לפי 6 בתו' לא יותר מ, וצבר פע  נוספת
 .  חודשי 9 ייפסל רישיונו ל, יותר

מ את השאלה א  מניי  הנקודות ומניי  תקופת "במהל' אפיו  שיטת הניקוד החדשה העלה אמ
בחוות דעת משפטית של אחד היועצי  ). ג(549הצבירה מתחילי  מחדש לאחר פסילה על פי תקנה 

אשר לפיה נקודות , 547צוי  כי ג  במקרה זה חלה תקנה  23.10.02 המשפטיי  במשרד התחבורה מ
ומאז , מערכת המחשוב החדשה הוכנה על בסיס פרשנות זו. לא נמחקות עד גמר תקופת הצבירה

 נצברות הנקודות עד תו  תקופת צבירה של ארבע שני  ללא התחשבות 2004הפעלתה בינואר 
 .בשלושה חודשי פסילת רישיו  במהל' אותה תקופה

˙Â˘¯Ï ‰ÏÒÙ ÈÂ˘È¯‰ -910Ó ¯˙ÂÈ Â¯·ˆ˘ ¯Á‡Ï ‰‚È‰ ‰ ÔÂÈ˘È¯ ˙‡ ÌÈ‚‰  -72 ˙Â„Â˜  
ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Ï ÔÂÈ˘È¯ ˙ÏÈÒÙ ˙Ú„Â‰ Ì‰Ï ‰ÁÏ˘ Â . ˜¯64 ˙‡ Â„È˜Ù‰ Ì‰Ó ÌÈ‚‰  

Ì ÂÈ˘¯ . 
 ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰ Ú·˜ ÌÈ„ÚÂÓ ÌÈ ÈÈ¯·Ú Ì‰˘ ÌÈ‚‰  Â‚ˆÈÈ˘ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈ Ù ˙Â·˜Ú·

 ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰)ıÂÚÈÈ (·-8.6.05 , ˘„ÂÁ˘ ÌÂÈÓ ÏÁ˙ ˙Â ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â„Â˜ ‰ ˙¯È·ˆ ÈÎ
 ‰ ˘Ó ˙ ˜˙ ÈÙÏ ÔÂÈ˘È¯‰)‚ .( ÈÚˆÓ‡ ÈÎ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰ Ú·˜ „ÂÚ

Ó ¯˙ÂÈ ÏÚ Ì‚ ÏÂÁÈ˘ ÏÂÎÈ ÔÂ˜È˙‰-36˙Â„Â˜   .Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÈÙÏ , ÈÎ ÍÎÏ ˙Ó¯Â‚ ÂÊ ‰ ˜˙
 ÂÓ˘¯ÈÈ ‡Ï ‰ÏÈÒÙ‰ ‰ÏËÂ‰ Ô È‚·˘ ˙Â¯È·Ú‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡Ï Â¯·ˆ ˘ ˙Â„Â˜  ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ „Ú

‰ÏÈÒÙ‰ , ˙ËÈ˘ ˙ÈÏÎ˙·Â ˙Â ˜˙‰ ˙ÈÏÎ˙· ˙Ó‚ÂÙÂ ‰˘„Á‰ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ˙˙ÂÂÚÓ ‡È‰Â
„Â˜È ‰ . ˙Ó‚ÂÙ ÂÏ˘ ˙Â ˘¯Ù‰ ÈÎ ‰ ÚË‰ ˙‡ Ï·È˜ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰

„Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ Ï˘ ‰Ú˙¯‰‰ ˙ÈÏÎ˙· , ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ˙Â ˘¯Ù˘ Ú·˜ Í‡..." ‰ÈÂˆÓ ‰ È‡
È Â˘Ï‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ÌÁ˙Ó· ÏÏÎ‰ ˜˙‰ Ï˘  " ÔÎÏÂ..." È„È ÏÚ ˙ÂÂÚÓ‰ ÔÂ˜È˙Ó ÒÂ Ó ÔÈ‡

˙Â ˜˙‰ ÔÂ˜È˙ ,Ô˙È ˘ ÏÎÎ ‰Ï‡ ÌÈÎÈÏ‰ Ê¯ÊÏ ˘ÈÂ." 
בעקבות חוות הדעת של המשנה ליוע  המשפטי לממשלה פנתה היועצת המשפטית של משרד 

 הודעות על פסילה לתשעה חודשי  800 ל משרד התחבורה וציינה כי יש לבטל כ"התחבורה למנכ
 הנהגי  60 ויש להשיב את הרישיונות ל,  נקודות פע  שנייה36ה על נהגי  בגי  צבירת שהוטל

היא ציינה ג  כי יש להפסיק לפסול רישיו  לתשעה חודשי  למי . שכבר הפקידו את רישיונותיה 
הדבר חייב שינוי מהותי בהגדרת הפסילה לעניי  זה של ניהול שיטת .  נקודות פע  שנייה36שצברו 
מ והפסקת ההפעלה של השיטה שכ  הנהגי  מחויבי  באמצעי התיקו  כול  באופ  "באמהניקוד 
 על פי הצעת המשנה ליוע  549היא ציינה ג  כי יש לקד  בדחיפות תיקו  לתקנה . אוטומטי

 .המשפטי לממשלה
 הוחלט במשרד התחבורה לבטל את ההוראה לפסול רישיונות לתשעה 2005בתחילת אוגוסט 

 . נשלחו לנהגי  הודעות על ביטול פסילת רישיו  הנהיגה7.8.05 וב, חודשי 
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 ¯·Óˆ„· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰ ˙Â ˘¯Ù ˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ2005 ˜ÈÒÙ‰ 

„Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó .Î ÂÓ˘¯  ‡Ï ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î-210,000 ˙ÂÚ˘¯‰ 
‰¯Ë˘Ó‰Ó ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯Ï Â¯·ÚÂ‰˘ ,„Â˜  ÌÈ‚‰ ‰ ˙·ÂÁÏ ÂÙ˜Ê  ‡ÏÂÔ È‚· ˙Â .  

 הודעה על רישו  נקודות
נקבעה החובה למסור בהודעת תשלו  קנס , 2002 ג"התשס) 55' מס(בתיקו  לפקודת התעבורה 

עוד נקבע כי שר . בשל עבירת תעבורה מידע על מספר הנקודות שבה  יחויב באותה העבירה
 .  חודשי התחבורה רשאי לדחות בתקנות את מועד תחילתו של חוק זה בלא יותר משישה

מבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה עולה כי משטרת ישראל לא מוסרת לנהגי  שעברו עבירות 
 .וזאת בניגוד לפקודת התעבורה, תנועה את המידע על מספר הנקודות שבה  יחויבו

הוראת (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב ( פורסמו תקנות התעבורה 2005בספטמבר 
א לפקודה שמסמי' את השר לביטחו  69 תקנות אלה נקבעו מכוח סעי- .2005 ה"התשס, ))שעה

דרכי  אחרות או נוספות למת  מידע בדבר מספר הנקודות שבה  יחויב אד  בשל "הפני  לקבוע 
הדר' האחרת שנקבעה בה  למת  מידע היא קבלת מידע קולי או ". הרשעתו בעבירת תעבורה

 .1.5.06תוק- התקנות נקבע עד . ישה לאתר אינטרנטבטלפו  בדבר מספר הנקודות או באמצעות ג
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡- ˙ÂÏÈÚÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÈÂ˘Ú Ò ˜‰ ˙Ú„Â‰ È·‚ ÏÚ ˙Â„Â˜ ‰ ÔÂÈˆ

‰È˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰·Â „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘. 
 יירש  1.5.06  כי החל מ27.11.05 משטרת ישראל הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מ

  .  בגי  עבירת תעבורה על גבי הודעת הקנס שנשלחת אליומספר הנקודות שנהג צבר לחובתו
 ערעורי  וביטולי הרשעות

נהגי  רבי  מגישי  למשטרה ולבתי המשפט בקשה לביטול הרשעה ערעור על הרשאה או בקשה 
 . להסבת הרשעה לנהג אחר לאחר שהנהגי  מקבלי  מרשות הרישוי הודעה על צבירת נקודות

 הרשעה שהוגש עליה ערעור לא יובאו בחשבו  א  הודע לרשות בתקנות נקבע כי נקודות בשל
אי  בתקנות הוראה מקבילה בעניי  בקשה לביטול הרשעה הגוררת . הרישוי על הגשת הערעור

לכ  נקודות ; או בעניי  בקשה להסבת הרשעה לנהג אחר, רישו  נקודות שנאש  הורשע בהיעדרו
נהג שהגיש לתובע בקשה . ות הרישוי רושמת אות ורש, בגי  הרשעות אלה תקפות לכל דבר ועניי 

לחוק סדר הדי  הפלילי או נהג ) ג(229לביטול הודעת קנס א  מתקיימות העילות שקבועות בסעי- 
שהגיש בקשת להסבה צרי' להציג את הבקשה לרשות הרישוי בהיעדר רישו  ממוחשב במשטרה 

לא , " והודע על כ' לרשות הרישויערער הנהג על הרשעתו", )ב (546לפי סעי- . ובבתי המשפט
 . תביא רשות הרישוי בחשבו  את הנקודות על העבירה האמורה עד למת  פסק די 

מהביקורת עולה כי במערכת הממוחשבת המטפלת בניקוד במשרד התחבורה אי  אפשרות להזנה 
 .ואי  אפשרות להקפאת הנקודות שנרשמו בגי  הרשעות אלה, ידנית של נתוני  אלה

והיא דוחה את , הרישוי מאפשרת לנהגי  לטעו  את טענותיה  נגד רישו  נקודות לחובת רשות 
ע  .חיוב הנהגי  באמצעי תיקו  עד קבלת החלטתה על ביטול ההרשעה או על ההסבה של הנקודות

 10.7.05 עד 1.1.04בתקופה . קבלת דיווח על החלטה מהמשטרה נמחקות הנקודות מגיליו  הנהג
 . הודעות על פסילת רישיו  בגי  הודעות אלה511וי ביטלה רשות הריש
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 לפני שר 2005סגנית היועצת המשפטית של משרד התחבורה העלתה את הנושא בתחילת מאי 
ל משרד התחבורה והציעה לבטל את ההבחנה בי  ערעורי  ובי  בקשות לביטול או "התחבורה ומנכ
עד גמר הבירור כדי שרשות הרישוי היא הציעה ג  להקפיא את מספר הנקודות . להסבת נקודות

עד מועד סיו  הביקורת לא הסדיר משרד . תפעל על פי החוק וכדי שיימנעו מצבי  חריגי 
  .התחבורה את הנושא

 רישו  נקודות בגי  עבירות שעברו נוהגי  ברכב הרשו  על ש  תאגיד 
דוח תנועה , י החוקעל פ.  מכלי הרכב במדינה רשומי  על ש  תאגיד50%  היו יותר מ2004בשנת 

א  חברה היא ; הנרש  בעקבות שימוש באמצעי אלקטרוני נרש  על ש  הבעלי  של כלי הרכב
אי  בחוק חובה לכפות על חברה למסור את ש  האד  שנהג ברכב . יירש  הדוח על שמה, הבעלי 

 . שבאמצעותו נעברה העבירה
. יווח המשטרה ובתי המשפטרישו  עבירות במאגר המידע של רשות הרישוי מתבצע על פי ד

ובמידת הצור' , העבירות הגוררות נקודות חובה נרשמות בכרטסת הנהג על פי הדיווח המתקבל
 .מחויב הנהג לנקוט אמצעי תיקו  לפי מספר הנקודות שצבר

 ËÒÂ‚Â‡ „Ú2005 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ,È‡Ï ÔÂ¯˙Ù ‡ˆÓ  ‡Ï- ·Î¯· ÌÈ‚‰Â Ï ˙Â„Â˜  ÌÂ˘È¯
‰¯·Á Ì˘ ÏÚ ÌÂ˘¯‰ .È‡- Ï˘ ·Î¯ ÈÏÎ· ÌÈ‚‰Â ‰ Ì„‡ È · Ï˘ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓÏ ˙Â„Â˜  ÌÂ˘È¯

„Â˜È ‰ ˙ËÈ˘ ÌÂ˘ÈÈ· Ú‚ÂÙ ˙Â¯·Á . 
 כי הנושא נמצא בטיפול הלשכה 2005משרד התחבורה הודיע למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

   .המשפטית במשרד לצור' התקנת תקנות בנושא
 הטיפול בנהגי  מועדי 

,  פסילה בידי בית המשפט סוגי  של פסילת רישיו  נהיגה בפקודת התעבורה נקבעו שלושה  .1
להערכת . פסילה בידי קצי  משטרה ופסילה או התלייה בידי רשות הרישוי שבמשרד התחבורה

חלק  נפסלו .  נהגי  נוהגי  א- שרישיונותיה  נפסלו180,000 כ, משרד התחבורה והמשטרה
 מכוח  וחלק  , י או של קצי  משטרהמלהחזיק רישיו  מכוח החלטה מנהלית של רשות הרישו

 11,421צברו , 10.7.05 עד 2003ינואר , מתחילת שיטת הניקוד החדשה. החלטה של בית המשפט
לא הפקידו את ) 68.24%( מה  7,794; נהגי  מספר נקודות שחייב פסילת רישיו  לשלושה חודשי 

 נקודות ויותר בפחות 36שנית  נהגי  נפסל הרישיו  לתשעה חודשי  כיו  שצברו 910 ל. רישיונ 
 .הפקידו אות ) 6.6%( נהגי  64לא הפקידו את רישיונותיה  ורק ) 93.4%( מה  846; משש שני 

 לתקנות התעבורה מסדירה משלוח הודעות לנהג לצור' הפעלת שיטת הניקוד 550תקנה  .2
מסירה של קובעת חזקת ) ב(550תקנה ; בדואר רשו  לכתובתו הרשומה במאגר נתוני הנהגי 

 . א' לא לגבי הודעות על פסילה,  יו 15הודעות על חובת השתתפות בקורסי  בתו  
 כי רשות הדואר הציעה 2005ל במאי "הייעו  המשפטי של משרד התחבורה הודיע לשר ולמנכ

א  דבר הדואר ; קרי שיגור דואר רשו  וקבלת אישור על מסירתו, "דואר רשו  משולב"שירות של 
או לחילופי  , שיתא  ע  הנמע  את מועד הגעתו, א יישלח לנמע  באמצעות שליחהו, לא יידרש

כמו כ  הציע היוע  המשפטי של משרד התחבורה את תיקו  . ידביק אותו על דלת ביתו של הנמע 
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היוע  ציי  כי משרד המשפטי  . התקנות באופ  שתיקבע חזקת מסירה ג  בהודעה על פסילת רישיו 

 .יתמו' בקביעה כזו
בי  משרד התחבורה , בי  היתר, על מנת להיאבק בתופעה של נהיגה תו' כדי פסילת רישיו  סוכ 

לכל עבריי  ;  כי יקוימו מבצעי  מיוחדי  לאיתור נוהגי  בפסילה2004ובי  המשטרה באוקטובר 
הודעת שלילת הרישיו  ; הנהג יקבל הודעה על איסור נהיגה ויבוצע אחריו מעקב; יוכ  תיק פרופיל

 .ימסר באמצעות שליחת
האחראית בי  היתר לטפל בנהגי  שרישיו  , )ר"ימ( הוקמה באג- התנועה יחידת מרכזית 2004בשנת 

 קובע כי נהג שהוברר כי 2000 בדבר הטיפול בנהגי  בפסילה ממאי 65 "נוהל מת. הנהיגה שלה  נפסל
,  שנתפס פעמי  אחדותנהג. תימנע נסיעתו והוא יעוכב להמש' טיפול במשטרה, הוא פסול מלנהוג

עוד קובע הנוהל כי א  מדובר בעבירה חוזרת . תישקל האפשרות להביאו לשיפוט מהיר בבית המשפט
תישקל האפשרות לעצור אותו ולהביאו , או א  יש לנהג הרשעות קודמות בעבירות חמורות מאד

 .לשיפוט מהיר בבית המשפט ולבקש מבית המשפט לעצור אותו עד תו  ההליכי 
היחידה לא טיפלה באופ  . רר כי המשטרה לא פעלה על פי הסיכו  דלעיל ע  משרד התחבורההתב

כגו  דוח על נהגי  (יזו  בעניינ  של נהגי  אלה באמצעות איסו- מידע שיטתי מדוחות ממוחשבי  
ולא גיבשה דרכי פעולה לאיתור יזו  של ) שלה  המספר הרב ביותר של הרשעות בעבירות תעבורה

נהגי  אלה המשיכו לנהוג א- שרישיו  . י  א- שרישיונ  נפסל כדי למנוע המש' נסיעת מי שנוהג
, ג  כשנתפסו בביצוע עבירת תעבורה בזמ  שנהגו בפסילה. הנהיגה שלה  נשלל פע  אחר פע 

נרשמו לה  דוחות א' ה  לא עוכבו להמש' טיפול במשטרה וממילא לא נשקלה האפשרות 
 .להביא  לשיפוט מהיר

שקיבלו את ) לפי נתוני קוב  בית המשפט לתעבורה(מבקר המדינה הכי  רשימה של נהגי  משרד 
ובדק את אופ  , 2004 2003המספר הגדול ביותר של הזמנות לדי  לבתי המשפט לתעבורה בשני  

להל  דוגמאות ). לפי נתוני קוב  הרשעות תעבורה קודמות של המשטרה(טיפול המשטרה בה  
 :אחדות

 ‚ נהיגה , בשכר הסעת נוסעי  :ובכלל זה ,2004 2001 בשני   תעבורהעבירות 51 עבר: '‡ ‰
 ביטוחנהיגה ללא , שימוש ברכב לא תקי , )תוקפו פג שישה חודשי  לפני שנתפס(בלי רישיו  תק- 

מבצע פעמי   39נתפס לאחר מכ  ;  נשלל רישיונו2002ביוני . רישיו  לנהיגה ללא ס" ביוניהול
והתייצב למשפט פע  אחת  ,הנהג שיל  קנסות בגי  שתי העבירות הראשונות. תשונותנועה  עבירות

המשטרה לא פעלה בעניינו . שלא בנוכחותויתר הפעמי  נשפט ב .הפעמי  שהוזמ  למשפט 29 מ
בהתא  לנוהל הקובע כי יש להביאו לשיפוט מהיר והסתפקה במת  דוחות מסוג ברירת משפט או 

 .הזמנה לדי 
‚ ‰  · ,  נדו  לשלילת רישיו 2001באוקטובר . 2005 1989 תנועה בשני  עבירות 80עבר : ' 

מאז .  שעבר80  עבירות מ  ה44למרות זאת צבר ממועד זה הנהג . וממועד זה הוא לא חידש אותו
הוא ג  לא התייצב בבית .  לא שיל  הנהג א- לא אחד מהקנסות שהוטלו עליו2001אוקטובר 

שלמרות שרשיונו של נהג זה נשלל , אפוא, יוצא. נות לדי משפט לתעבורה א- שקיבל עשר הזמ
אול  המשטרה לא נקטה צעדי  כדי , הוא המשי' לנהוג וצבר עבירות תעבורה רבות, 2001 כבר ב

 .להביאו לשיפוט מהיר
‚  ‚ ‰ במהל' . 2003 מתחילת שנת   מה  104, 2004 1983 עבירות תנועה בשני  126עבר : ' 

 2004 2003בשני  . תנאי ר פע  לפסילה מנהיגה בפועל ולפסילה עלהשני  נדו  הנהג פע  אח
אול  בכל הפעמי  לא ,  פעמי  הזמנה לדי  ג  בשל נהיגת רכב שנאסר לשימוש24קיבל הנהג 

, מגיליו  ההרשעות של נהג זה עולה .התייצב הנהג לדי  ונשפט בהיעדרו לשלילת נהיגה בפועל

__________________ 
 .02 231 18' מס 65
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הוא לא . שבית המשפט גזר עליו שלילה בפועל פע  אחר פע למרות , שהוא צבר עבירות תנועה רבות
ולמעשה הוא נוהג בלא רישיו  נהיגה , כפי שהורה לו בית המשפט, הפקיד את רישיו  הנהיגה שלו

כי חר- העובדה שרשיונו של הנהג נפסל המשיכה המשטרה , אפוא, יוצא. 2004לפחות מחודש ינואר 
  .בהתא  לנוהל, ביאה אותו לשיפוט מהיר בבית המשפטלתת לו דוחות על עבירות תנועה ולא ה

„  ‚ ‰  עבירות הזמנה 36  עבירות ברירת משפט ו111   2004 2001 עבירות בשני  147עבר : ' 
הנהג שיל  קנס בגי  העבירה הראשונה בלבד ולא התייצב בבית המשפט בא- לא אחת . לדי 

אול  הוא לא הפקיד , הג ורשיונו נפסל נשפט הנ2003בנובמבר . מהפעמי  בה  קיבל הזמנה לדי 
ממועד זה נתפס פעמי  אחדות וקיבל עשרות דוחות נוספי  מסוג ברירת משפט . אותו כנדרש
 .כאמור, אלא הסתפקה במת  דוחות, המשטרה לא הביאה אותו לשיפוט מהיר. והזמנה לדי 

‰  ‚ ‰ כבר .  ללא רישיו ובכלל  נהיגת רכב שנאסר לשימוש ונהיגה,  עבירות תנועה62עבר : ' 
אול  הוא לא הפקיד אותו אלא , נשלל רישיונו לשנה, 1989בשנת , במועד ביצוע העבירה הראשונה

 45למרות הפסילה קיבל הנהג פע  אחר פע  . המשי' לנהוג בפסילה במש' כל התקופה האמורה
 עשרות  נדו  הנהג1989משנת . א' הוא התייצב בבית המשפט שלוש פעמי  בלבד, הזמנות לדי 

יותר , דהיינו( חודשי שלילה מצטברי  279 ובס' הכל נדו  לכ, פעמי  לשלילה בפועל של רישיונו
למרות האמור לעיל המשטרה המשיכה לתת לו בכל פע  שנתפס דוח הזמנה לדי  או ).  שני 23 מ

 .דוח מסוג ברירת משפט ולא הביאה אותו לפני שופט לשיפוט מהיר
Â  ‚ ‰ מיולי . 2001רישיונו נפסל מאז , על פי נתוני רשות הרישוי; תעבורה עבירות 101עבר : ' 

אול  בכל אות  פעמי  ,  פעמי  לפסילת רישיו  בפועל14 נדו  הנהג עוד 2005 עד פברואר 2003
, למרות שבכל אותה התקופה נהג בפסילה. הוא לא התייצב בבית המשפט ולא הפקיד את רשיונו

ולא על נהיגה , " חודשי 6פקיעת רישיו  נהיגה עד " דוחות על  פעמי  רבות2001ניתנו לו משנת 
 . כנדרש, בפסילה
Ê  ‚ ‰ הנהג . 2004 2000 עבירות תנועה על דוחות שניתנו בי  השני  60לחובתו נרשמו : ' 

רשיונו נשלל מיוני , על פי נתוני רשות הרישוי. שיל  את הקנס על העבירה הראשונה בלבד וחדל
אול  לא התייצב למשפט ונידו  ,  פעמי  הזמנה לדי 21וא קיבל הנהג במהל' השני  ה. 2002

ובמקביל המשי' , את רשיונו לא הפקיד; בהיעדרו לשלילת רישיו  נהיגה בפועל פע  אחר פע 
 ממשי' נהג זה לנהוג בלא שנעשתה פעולה יזומה 2002ממועד שלילת רישיונו בשנת . לקבל דוחות

 . מש' נהיגתוכלשהי בידי המשטרה כדי למנוע ה
 נקבעה מדיניות אכיפה חדשה 2005כי ממרס , בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה המשטרה

וא  הנהג רשו  , שוטר שעוצר בדר' אזרח שעבר עבירת תנועה יבדוק במסו- את נתוניו, שלפיה
 ). 'שיפוט מהיר וכו, מעצר" (טיפול בנהגי  בפסילה"הוא יטופל על פי נוהל , כפסול נהיגה

˘Ó È‡Ó· „ÂÚ Û˜Â˙Ï Ò Î  ‰ÏÈÒÙ· ÌÈ‚‰ · ÏÂÙÈË ¯·„· Ï‰Â ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯
2000 , ÈÎ Ú·˜  Ê‡ ¯·ÎÂ"ÛÂÒÓ· ˙ÂÈ‡¯ ÍÎÏ ˘ÈÂ ÌÈÓÚÙ ¯ÙÒÓ ÒÙ˙  ‚‰ Â ‰„ÈÓ· , Ï˜˘È˙

ËÙ˘Ó‰ ˙È· È Ù· ¯È‰Ó ËÂÙÈ˘Ï Â‡È·‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰" , ÏÚ ‰‚‰  ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ¯ÂÓ‡Î ÌÏÂ‡
ÂÈÙ . 

בו השתתפו מאות שוטרי  ,  מבצע מיוחד2005חבורה בנובמבר בעקבות הביקורת יז  משרד הת
 נהגי  שנהגו בתקופת פסילה ועוד מאות 200 במהלכו אותרו כ. ועשרות עובדי  ממשרד התחבורה

,  נהגי  בעלי עבירות תנועה רבות15. נהגי  אחרי  שהחזיקו ביד  רישיונות נהיגה שפג תוקפ 
נעצרו והובאו , ר היו מבוקשי  זמ  רב בידי המשטרהשנהגו תחת כמה פסילות של בתי משפט ואש

יכנס , משרד התחבורה מסר כי במקביל למבצעי  מיוחדי  מסוג זה. לשיפוט מהיר בבתי משפט
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 המסמי' את שר התחבורה לקבוע מגרשי  שייועדו 66 תיקו  לפקודת התעבורה12.2.06 לתוק- ב

 יו  30רכבו יועמד , יו  נהיגה תק-נהג שייתפס ללא ריש; להעמדת רכב בתקופת איסור שימוש
 .במגרש מיוחד

, כיוו  שמדובר על תופעה נרחבת של נהיגה במצב של פסילת רישיו , לדעת משרד מבקר המדינה
על משרד התחבורה והמשטרה לגבש תכנית להפחתת מספר הנהגי  הנוהגי  במצב של פסילת 

 . אבני דר' ולוחות זמני , ע  ציו  יעדי , רישיו 
סרה המשטרה בתשובתה כי במסגרת היחידה המרכזית שבאג- התנועה פועלת יחידת עוד מ

 . אשר עוסקת באכיפה של החוק על נהגי  הנוהגי  א- שרישיונ  נפסל, הפסולי 
 נהגי  פסולי 251 נתפסו 2005מאי  בחודשי  ינואר, יצוי  כי על פי נתוניה של יחידת הפסולי 

ואול  נוכח תוצאות .  נשפטו למאסר בפועל10   ההליכי  ו מה  נעצרו עד תו24; רישיו  נהיגה
לדעת משרד . נראה כי היק- פעילותה של יחידת הפסולי  עדיי  מצומצ , המבצע שהוזכר לעיל

על המשטרה להיאבק בשיטתיות במי שנוהגי  א- שרישיונ  נפסל ולא להסתפק , מבקר המדינה
  .פעמיי  חד" מבצעי "ב

 ):שהורשעו בעבירות תעבורה רבות(הטיפול בנהגי  מועדי  
 1996 במרס הממשלה החליטה ,46בדוח שנתי בעניי  זה  המלצות מבקר המדינה בעקבות .1

 התחבורה  במשרדרשות הרישוימנהל על ל המשטרה ו"על מפכ,  על מנהל בתי המשפטלהטיל
לקבוע ו ,ההורשעו בעבירות תעבורוה   תנועה רבי  דוחותלה  להכי  רשימה של נהגי  שנרשמו 

 המשטרה ומשרד התחבורההמלי  מבקר המדינה כי  47דוח שנתי ב. לטיפול בה כללי  ברורי  
 . נהגי  מועדי יבחנו נקיטת צעדי  מיוחדי  נגד

 להטיל על צוות בראשות 1997 ביקורת המדינה במרס לענייני החליטה ועדת השרי  הדוח בעקבות
 לטיפולולקבוע כללי  ברורי  באשר מועדי  גי  המפקח הכללי של המשטרה להכי  רשימה של נה

ל ועדה בראשות ראש מחלקת התנועה לקביעת " מינה סג  המפכ1997 ואכ  ביולי .המערכתי בה 
 . קריטריוני  שישמשו בסיס לרשימה כזו

Ï ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ‰Ú·˜ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ¯¯·˙‰"„ÚÂÓ ‚‰  " ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙È Î˙ ‰ ÈÎ‰ ‡ÏÂ
Â¯È·Ú· ÂÚ˘¯Â‰˘ ÌÈ‚‰ ˙Â·¯ ‰¯Â·Ú˙ ˙ . 

שמטרתה איתור נהגי  עברייני תנועה ,  הנחה שר התחבורה את משרדו לגבש חקיקה2004בתחילת 
 .לא התקדמה החקיקה בנושא זה, 2005אול  עד ספטמבר , מועדי  וטיפול בה 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד התחבורה שלא הצליח לגבש רעיונות חדשי  לחקיקה 
המשרד .  לנוכח העובדה כי שיטת הניקוד נועדה לאתר עברייני תנועה ולהחמיר עמ בנושא בייחוד

 רישיונות נהיגה והודעה על כ' נשלחה 11,421ציי  כי מתחילת שיטת הניקוד החדשה נשללו 
 . מה  הופקדו ברשות הרישוי3,627רק ; לנהגי 

נפסל מתחילת שיטת בהתחשב בנתוני  על מספר הנהגי  שרשיונ  , לדעת משרד מבקר המדינה
ובהערכות לגבי מספר הנהגי  הממשיכי  לנהוג למרות , הניקוד החדשה א' לא הפקידו את רשיונ 

מ  הראוי שמשרד התחבורה והגורמי  המתאימי  יגבשו בהקד  דרכי  לטיפול , שרשיונ  נפסל
 .בנושא

__________________ 
 .456ה "ח תשס"ס, 2005 ה" התשס66' חוק לתיקו  פקודת התעבורה מס  66
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 את קודמי  שהמשטרה ומשרד התחבורה יבדקוהבדוחות המלי  משרד מבקר המדינה  .2
הנתוני  שהצטברו על עבירות תעבורה וינתחו את המאפייני  של נהגי  שהורשעו בעבירות 

 .  רבותתעבורה
 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰‰ÚÂ ˙‰ Û‚‡·˘ ÁÂ˙ÈÙÂ ¯˜ÁÓ ¯Â„Ó , ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ÏÂÙÈË‰

‰¯Ë˘Ó‰ È Â˙ ·‰ÚÂ ˙‰ ‡˘Â ·  ,ÏÏÎ ‰Ê ‡˘Â  ¯˜Á ‡Ï. 
ת המחשוב לא נית  היה לעשות שימוש לצורכי כי בשל מגבלות מערכ, המשטרה מסרה בתשובתה

 הופק קוב  נתוני  2005א' במהל' שנת , מחקר במאגר הנתוני  המשטרתי של הרשעות נהגי 
 .ראשוני הנמצא בתהליכי עיבוד ונית  יהיה לעשות בו ג  שימוש מחקרי

 

✯ 
 

Ï·Ò‰ ·¯Â Ì„‡ È · ˙Â‡Ó ‰ ˘ È„Ó ÌÈ‚¯‰  Ï‡¯˘È· ÌÈÎ¯„ ˙Â Â‡˙· , ˜Ê ‰Â ¯Úˆ‰ ÈÏÎÏÎ‰
˙ÂÓ¯Â‚ Ô‰˘ .ÌÈ·¯ ˜ÏÁ ÌÈÏËÂ  ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ˜·‡Ó· ,ÍÂ ÈÁ ÈÓ¯Â‚ Ì‰·Â , ‰ÙÈÎ‡

ËÙ˘ÓÂ . ÌÈ‡˘Â  ÔÎ‡ ‰Ï‡Â ˙Â Â‡˙‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰· ÌÈ·¯ ÌÈˆÓ‡Ó ‰ÚÈ˜˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰
È¯Ù :‰ÏÚ ‡Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙Â ÌÈ‚Â¯‰‰ ¯ÙÒÓ ‰ÚÂÒ · ‰ÈÈÏÚ‰ Û‡ ÏÚ . ˜Ù˙Ò‰Ï ÔÈ‡ ÌÏÂ‡
ÍÎ· . 

Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ˜·‡Ó‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙ÓÈ˘¯· ÏÏÎ  ‡ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÈÓÂ‡Ï „ÚÈÎ ¯„‚Â‰ ‡
‡˘Â · ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ Â˘‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì„˜Ï È„Î

‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ˜·‡Ó‰ ˙‡ , È¯˜ÈÚ‰ „¯˘Ó‰ ‡Â‰˘
‡˘Â · ÏÂÙÈËÏ È‡¯Á‡‰ ,ÓÂ‡Ï „ÚÈÎ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˘‡¯· Â˙Â‡ ·Èˆ‰ÏÈ . È„¯˘Ó ¯˙È ÏÚ

 ‡˘Â ‰ Ï˘ ÌÈ Â˘ ÌÈË·È‰· ÏÂÙÈË ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰-ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó  , „¯˘Ó‰
 ‰¯Ë˘Ó‰Â ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï- ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ÁÂÂ„ÏÂ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ Ì‰È„ÚÈ ˙ÓÈ˘¯· Â˙Â‡ ÏÂÏÎÏ 
Ì˙‚˘‰ ˙„ÈÓ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ . 

ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰ ,ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰¯ËÓ· ‰Ó˜Â‰˘ ,
ˆÓˆÏÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙ ¯ÙÒÓ ˙‡ Ì , ÌÈ Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ· Ì‡˙Ï

 ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰Ï ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰ÏÂ ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ˜·‡Ó· ÌÈ˜ÒÂÚ‰
‰Ï‡ , ÂÈ‰˘ ˙Â¯‰ˆÂÓ‰ ˙Â¯ËÓ‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ Ï˘· ‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÏËÓ· „ÂÓÚÏ ‰ÁÈÏˆ‰ ‡Ï

‰Ï Â ˙È ˘ ÌÈÏÎ‰ ÔÈ·Ï ‰˙Ó˜‰Ï ‰·ÈÒ‰ .Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈ˘¯„  ÌÈÚˆÓ‡Â ˙ÂÈÂÎÓÒ ÂÏ‡ ÔÂÁ·
‰Ó˜Â‰ ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‡ ‚È˘‰ÏÂ ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‡ÏÓÏ ÏÎÂ˙˘ È„Î ˙Â˘¯Ï . 

 ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÓÂ¯˙ ÌÂ¯˙Ï È„Î È„ Ô‰· ÔÈ‡Â ˙ÂÈ˜ÏÁ ÍÂ ÈÁ‰Â ‰¯·Ò‰‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÂÚÙ‰
ÌÈÎ¯„ ˙Â Â‡˙ ˙˙ÁÙ‰ÏÂ ÌÈ˘È·Î· ˙Â‚‰ ˙‰‰ ˙Â·¯˙ ÁÂÙÈËÏ . ‰¯·Ò‰ ˙ÂÈ Î˙ Â ÎÂ‰ ‡Ï

˘˘ ÌÈ¯Ê‚ÓÏ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· Ì¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ Ì‰· ˙Â Â‡˙‰ ¯ÂÚÈ-ÌÈ„¯Á  ,ÌÈ·¯Ú , ÌÈÏÂÚ
ÌÈ˘È˘˜Â ÌÈ˘„Á ; ˙‡ ÍÂÙ‰Ï ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘ ˙ÏÈÁ˙Ó ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ‰‡ÂÏÓ· ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï

È ‰˙ÈÎÏ „Ú ÌÈ„ÏÈ‰ Ô‚Ó ‰·ÂÁ ÚÂˆ˜ÓÏ ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·Ï ÍÂ ÈÁ‰"· . 
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ ÏÂÚÙÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ .˙ÂÁÈË·‰ „ÂÓÈÏ ÈÂ˘Ú ÌÈÎ¯„· 

Ï‡¯˘È· ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙· ÏÏÂÎ‰ ˜·‡ÓÏ ‰·Â˘Á ‰ÓÂ¯˙ ÌÂ¯˙Ï . ‰¯·Ò‰· ˙Â‡¯Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ·Â˙Î‰ ˙‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ ˙‡ ÍÂ ÈÁ·Â"‡¿Ó Ì∆z¿̄«Ó¿Lƒ ¿ÂֹL¿Ù« ¿Ï „ֹÌ∆ÎÈ≈̇) "„ ÌÈ¯·„ ,15 .( 
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 ‡Â‰ ÌÈÎ¯„ ˙Â Â‡˙Ï ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ „Á‡"È˘Â ‡‰ Ì¯Â‚‰ "- ‡È- ÌÈ‚‰  Ï˘ ˙Â ÓÂÈÓ

È‡Â-ÂÈˆ‰¯Â·Ú˙‰ È˜ÂÁÏ Ì‰Ï˘ ˙ . ÒÈÒ·‰ Ì‰ ˙È˘ÚÓ‰Â ˙È ÂÈÚ‰ Ì˙¯˘Î‰ ÈÎÈÏ‰ ÍÎÈÙÏ
ı¯‡‰ È˘È·Î· ˙È„È˙Ú‰ Ì˙Â‚‰ ˙‰Ï . ÏÚÂ ‰‚È‰ Ï ¯ÙÒ È˙· ÏÚ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰

È˜ÏÁ ‡Â‰ ‰‚È‰ ‰ È¯ÂÓ . ÌÈ ˘·2003-2004 ‰‚È‰ ‰ È¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ ‰Á˜ÈÙ ‡Ï 
‰ Ï ¯ÙÒ È˙· „‚  ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡ ‰Ë˜  ‡Ï Ì‚Â ˙È· ÔÂÈ˘¯ ˙‡ ÌÈ ˘ Í˘Ó· Â˘„Á ‡Ï˘ ‰‚È

¯ÙÒ‰ . Ì˘ÈÈÏÂ ‰‚È‰ ‰ È¯ÂÓÂ ‰‚È‰ Ï ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
 „ÂÓÈÏ È¯„Ò ÁÈË·‰Ï È„Î ‚‰ ‰ ˙¯˘Î‰ ‡˘Â · ÂÏÙÈË˘ ˙Â Â˘‰ ˙Â„ÚÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡

‰‚È‰ ‰ È„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ‡˙Ó Ú„È ˙ÈÈ ˜‰Â ÌÈ˙Â‡  .È˘¯„ ‰ ‰˜È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ˘È Ì
 ˙ ˘· ¯·Î ÏÁÂ‰ ‰˘Â·È‚·˘ ˙È Î˙Ï Ì‡˙‰· „·Î ‡˘Ó ·Î¯ È‚‰  ˙¯˘Î‰ ÔÈÈ Ú·2002 . 

 ˙Â ÂÈ˘È¯ ÛÂÈÊ ˙Â¯˘Ù‡Ó‰ ˙Âˆ¯Ù‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· ˙ÓÈÈ˜Ó ‰ È‡ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯
‰‚È‰  . ‰‚È‰ ‰ ˙Â ÂÈ˘È¯ ˙˜Ù ‰ ÍÈÏ‰˙ ·Â˘ÁÓÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ

Ï ÌÈÏÈÚÈ ÈÂ‰ÈÊ ÌÈÚˆÓ‡ ˙Ò Î‰ÏÂ ÏÎÎ ÌˆÓˆÏ È„Î ÌÈ‚‰ Â ‰‚È‰  È„ÈÓÏ˙ Ï˘ Ì˙Â‰Ê ˙ÂÓÈ‡
 ÍÎ ‰¯˜·‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰‚È‰  ÔÂÈ˘È¯ ‚È˘‰Ï ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ ¯˘Ù‡‰

È˙Ï· Ì‰È·‚Ï Â ÊÂ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰˘ ÈÓÏ ˙Â ÂÈ˘È¯ ˙˜Ù ‰ ÌÂÒÁ˙˘-È˙Ï·Â ÌÈ¯È·Ò-ÌÈ ÂÎ . 
ÈÓ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡Ó ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·Ï È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÎÓ‰ ‰˘ÂÚ˘ ˙Â˜È„·‰ Ï˘ Â˙Ó‡˙‰ ˙„
‰‚È‰  ÔÂÈ˘È¯ ÂÈ„È· ˜ÈÊÁ‰Ï ‚‰  Ï˘ Â‡ ‰‚È‰  ÔÂÈ˘È¯ Ï·˜Ï ˘˜·Ó‰ . ÌÈ‚‰ ‰ ¯ÙÒÓ

ÔË˜ ÔÂÎÓ‰ Ï‡ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÈ ÙÓ˘ . ÌÈ ÙÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï Í¯„ ‡ÂˆÓÏ ˘È
 Ì˙‚È‰ Â ‚Â‰ Ï ÌÈ¯È˘Î Ì È‡˘ ˙Â ÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· ÌÈ‚‰  Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï È„Î ÔÂÎÓÏ

˙‡Â ÌÓˆÚ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰ÏÂÏÚ˙ÏÂÊ‰  . ·ˆÓ‰ ÏÚ ÔÂÎÓÏ ÁÂÂÈ„ ˙·ÂÁ ˙ÏÁ‰ ÏÂ˜˘Ï Ì‚ ÈÂ‡¯
ÌÈ‡ÙÂ¯ Ì È‡˘ ÌÈÏÙËÓ ÏÚ Ì‚ ÌÈ‚‰  Ï˘ È‡ÂÙ¯‰ :ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ , ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ

ÌÈ¯Á‡Â . ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·‚‰ ÔÈÈ Ú· ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰˘ È„Î ˘Â¯„‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ˘È
È„ÈÈÓ ÔÙÂ‡· ÌÈ‚‰ Ï Â¯·ÚÂÈ ‰‚È‰ ‰. 

ÓÏ‰ È Â˙  ÈÙÏ"Ò ,˘ ˙Â·¯ÂÚÓ‰˙ÈÒÁÈ ‰·¯ ÌÈÎ¯„ ˙Â Â‡˙· „·Î ·Î¯ Ï . „¯˘Ó ÏÚ
 È„Î ÌÈ„·Î ·Î¯ ÈÏÎ ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ˙Â ˜˙‰Â ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰· ÌÈÈÂ È˘Ï ‡È·‰Ï ‰¯Â·Á˙‰

‰Ï·Â‰ ˙Â¯·ÁÏ ˙ÂÁÈË· „„Ó ÚÂ·˜ÏÂ ˙ÂÏÈÚÈ· Ì˙Â‡ ÛÂÎ‡Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ . „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
ÂÁÈË·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ÂÈ˙Â„ÈÁÈ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ ¯Ù˘Ï ‰¯Â·Á˙‰˙ÂÈ‡˘Ó· ˙ . ÏÚ

 ÌÈÈ ÎÓ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ È‚ÂÒÂ ÂÈ˙Â ˜˙Â ˜ÂÁ‰ ÈÙÈÚÒ ÈÙÏ ‰ÙÈÎ‡‰ È Â˙  ˙‡ ÊÎ¯Ï Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó
·Î¯‰ ÈÏÎ· Â‡ˆÓ ˘ ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ Ì¯È·Ú‰ÏÂ. 

 „Á‡ ‰ÚÂ ˙ È ÁÂ· È„È· Ô˙¯È˜Á ‡Â‰ ˙Â Â‡˙‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÚˆÓ‡‰
‰¯Ë˘Ó· .Ô‰·˘ ˙Â Â‡˙‰Ó ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯ ˙¯˜ÂÁ ‰¯Ë˘Ó‰ ÌÏÂ‡ ÌÈÚ‚Ù  ÂÈ‰ - 18% ˙ ˘· 

2004 . Â‡ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰ Ì˘Ï ˙ÂÈ‡¯‰ ÛÂÒÈ‡Ï ˙ÚÈÈÒÓ ‰ È‡ ‰ Â‡˙‰ ÌÂ˜ÓÏ ÔÁÂ· ˙‡ÈˆÈ
·Î¯· ˙ÂÏ˜˙ Â‡ Í¯„· ÌÈÚ‚ÙÓ ¯Â˙È‡Ï . Ô‰Ó ˜ÈÒ‰ÏÂ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ

 ‰ÓÂ¯˙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰ Â‡˙‰ ˙¯ÈÊÏ ‰ÚÂ ˙ ÔÁÂ· ˙‡ÈˆÈÏ Ô‰·˘ ˙Â Â‡˙‰ È‚ÂÒ ÏÚ ˙Â ˜ÒÓ
 ˘ÓÓ Ï˘ÂÈÎÂ ˙Â Â‡˙Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ¯Â˙È‡Ï Â‡ ÔÈ„Ï ‰„ÓÚ‰Ï ˙ÂÈ‡¯ ÛÂÒÈ‡Ï"· . ÈÂ‡¯

 ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ „ÚÂÓ· ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˘È‚‰ÏÂ ‰¯È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰ ÈÂˆÈÓ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï
‰ Â‡˙‰ ˙Â˘Á¯˙‰Ï . ÂÏ‡˘ È„Î ÌÈÎ¯„‰ ˙Â Â‡˙ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ Ì‚ ˙˘¯„  ‰¯˜·

˙Â·ÈÒ‰Â ÌÈÓ¯Â‚‰ ÁÂ˙È Ï ÔÈÓ‡ ÒÈÒ· Â˘Ó˘ÈÔ‰Ï . 
˙Â·¯ ‰ÚÂ ˙ ˙Â¯È·Ú ÌÈÚˆ·Ó‰ ÌÈ‚‰ Ï ¯˘‡ ,‰Á˙È  ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ÌÈ ÈÈÙ‡Ó‰ ˙‡ Ì‰Ï˘  ,

Ï ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ‰Ú·˜ ‡Ï"„ÚÂÓ ‚‰  "‰Ï‡ ÌÈ‚‰  ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙È Î˙ ‰ ÈÎ‰ ‡ÏÂ . ÔÎ ÂÓÎ
 ÚÂ ÓÏ È„Î ÏÒÙ  Ì ÂÈ˘È¯˘ Û‡ ÌÈ‚‰Â ˘ ÈÓ Ï˘ ÌÂÊÈ ¯Â˙È‡Ï ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ‰˘·È‚ ‡Ï ‡È‰

Ì˙ÚÈÒ  Í˘Ó‰ . ÌÏ˜˘Ó Ì‚ ÚÈ·ˆÓ ‰˘„Á‰ „Â˜È ‰ ˙ËÈ˘Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ ¯·ËˆÓ‰
‰˙¯ËÓ ˙‡ ‰‚È˘‰ ‡Ï ‡È‰˘ ÍÎ ÏÚ , ÂÚˆÈ·˘ ÌÈ‚‰ Ï Ï˘ ÌÈ˘È·Î· Ì˙Â‚‰ ˙‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï

˙Â·¯ ˙Â¯È·Ú . ¯˜ÁÓ ˙ÎÈ¯Ú ÍÂ˙ ‰ËÈ˘‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰ÈÓ„˜‡‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÛÈ˜Ó ÈÚÂˆ˜Ó. 


