
מדיניות האכיפה של משטרת ישראל

ד גל מוטאי"עו
חברת עורכי דין תעבורה-גרבאוי, מצגר, מוטאי



המשפטסמכויות השוטר ביחס לבית 
.מצגת זו הינה תקציר הנוהל מדיניות האכיפה וידוע כי ללא בקיאות בנוהל עצמו הקורא עלול להיות מוטעה–מוטאיד גל "עו, י העורך"אין להעביר מצגת זו אלא ע

. שוטר לא יתעלם מביצוע עבירת תנועה על ידי משתמש בדרך •

או באם להסתפק באזהרה , עם זאת  לשוטר יש  שיקול הדעת באם לרשום דוח•

(  החל מעבירות הקלות עד החמורות ביותר).  בעל פה או בדוח אזהרה בכתב



ח אזהרה"קריטריונים חדשים לרישום דו

.שנות ותק ברישיון נהיגה לפחות110)

.שנים עבר נקי לחלוטין25)

.הודאה בביצוע עבירה3)

.  עבירה היא אינה חמורה ולא מסוג הזמנה לדין4)

, מטען יתר, רמזור אדום, לא ניתן לתת אזהרה בגין שימוש בטלפון נייד5)
.עקיפות 

.תנאים אלה חייבים להתקיים במצטבר* 



,זר רשיוןישראלי שהופק על פי רשיוןנהג העובר עבירה ובידו 

:ח באזהרה יהיו"הקריטריונים להמרת הדו

ישראלי בעל וותק של שנתיים לפחות ללארשיוןברשות הנהג .  1

.הרשעות קודמות

.שנים24לנהג מלאו .2

.נהיגה זררשיוןי "הנהיגה הישראלי כי הוא הופק עפברשיוןמצוין .  3



?ח אחד"נהג שלכם קיבל יותר מדו

.ח אחד על העבירה החמורה ביותר"ירשם דו, עבירות ככלל' במקרה שעבר המשתמש בדרך מס•

בעבירות חמורות מאד בנסיבות בהן מדובר , ח על יותר מעבירה אחת"מצא השוטר מקום לרשום דו•
:יפעל כדלקמן, (הוראת שוטר/עבירת אי ציות לרמזור אדום ואי ציות לאות: לדוגמה)ובמקרים קיצוניים

.יחידה ויציין זאת בדוח העיסוק' יקבל את אישור מק. א

ח על כל עבירה בנפרד ובלבד שלא ירשמו יותר משני דוחות "ירשם דו. מ.חות מסוג ב"במקרה של דו. ב
.כ"סה

עד שני סעיפים בכתב )ח אחד הכולל את כל העבירות "יש לרשום דו, חות מסוג הזמנה לדין"במקרה של דו. ג
(.אישום אחד



?ח אחד"נהג שלכם קיבל יותר מדו
(המשך)

:וגם מסוג הזמנה לדין. מ.במקרה שהעבירות הן גם מסוג ב

חובה  , כ"ח בנפרד ובלבד שלא ירשמו יותר משני דוחות סה"יש לרשום כל דו
.לציין בנסיבות של כול דוח את מספר הדוח הנוסף שנרשם ובגין מה נרשם



(אותה לוחית רישוי)הנחיות לרישום דוחות כלפי רכב אחד

.אין לרישום יותר משני דוחות כלפי רכב אחד•

.לצורך העניין הודעת איסור שימוש לא תיחשב במניין הדוחות•



הגדלת השימוש בסמכויות מנהליות 

פסילת רישיון נהיגה ומתן איסורי  , מדובר בסמכויות של השבתת כלי רכב•
שימוש בכלי רכב לא תקינים



?מתי המשטרה תשבית לכם רכב מנהלית

.סמכות שוטר-( 85תקנה )הובלת מטען עודף •

( .ב)84תקנה )הסעות נוסעים במספר העולה על המותר כשהנסיעה היא בשכר •

(.  א 84תקנה )הסעת נוסעים בשכר שלא כדין •

( .502תקנה )הסעת נוסעים במספר העולה על המותר במונית •

.   נהיגה מעבר לשעות הנהיגה המותרות•

(.308תקנה )נהיגה ברכב שעליו נמסרה הודעת אי שימוש •

(.לפקודת התעבורה10סעיף )נהיגת רכב ללא רשיון נהיגה תקף לסוג הרכב •

(.לפקודת התעבורה( ג)ב 36סעיף )התרה ביודעין לבלתי מורשה לנהוג ברכב •



?מתי המשטרה תשבית לכם את הרכב

67סעיף )נהיגה בניגוד לתנאים שברשיון הנהיגה , נהיגה בזמן פסילה •
(.לפקודת התעבורה

(.לפקודת התעבורה1א 12סעיף )נהיגה ללא מלווה •

(.לפקודת התעבורה64סעיף )הפקרה אחרי פגיעה •

.לפקודת התעבורה( 3)62נהיגה בשכרות סעיף •

.  לתקנות התעבורה(  2)26נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול תקנה •

.  עקיפה בדרך לא פנויה-עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף•

.חציית מסילת ברזל•

(.27תקנה )ליקויים מכאניים חמורים •



?ח תנועה"האם ניתן להוסיף דו, רכב החברה נאסר לשימוש

ח  "ככלל בכל מקרה שבו נבדק רכב בבדיקה יזומה ישקול השוטר רישום דו•
.בנוסף להודעת איסור השימוש ברכב שניתנה, בגין הליקויים שנמצאו

במקרים בהם אין הליקוי נראה לעין או אין באפשרות הנהג לדעת כי קיים  •
השוטר יסתפק  , (הוא לא יכול לראות או להרגיש בליקוי: )ליקוי ברכב

.ח"בהודעת איסור שימוש ללא דו



בנוסף להודעת אי שימוש הם, ח"המקרים בהם ירשם דו

.ניתן לראות את הליקוי•

.ניתן להרגיש בליקוי•

מדובר בליקוי שלא נראה לעין או אין באפשרות הנהג לדעת עליו ורשיון  •
(.הרכב לא עבר מבחן רישוי במועד)הרכב פקע 



מדיניות הטיפול בעבירות של מטען יתר

לא 5%כשהחריגה במשקל המטען הנה עד , בעבירות של מטען, ככלל•
.ח"ירשם דו

:ניתן לאכוף באחד משני המצבים הבאים -אבטחת מטען שלא יישמט •

( .מבחן התוצאה)לאחר שהמטען נשמט על הכביש (  א)

כאשר המטען נמצא על הרכב וניכר מאופן הקשירה שעלול להשמט  (  ב)
הובלה  , בתפזורת ללא כיסוי ,מטען מעל גובה הדפנות : לדוגמא)בנסיעה 

מטען שנע מצד לצד בנסיעה  , בהעדר דפנות או ללא קשירה או קשירה רופפת
.ח את נסיבות המקרה"יש לציין על גבי הדו(. 'וכד



חות מהירות  "מדיניות רישום דו

ן  הינו שילוב של  אכיפת עבירות של "עיקר מיקוד האכיפה במדיניות את•
ש מעל  "קמ11סף האכיפה הנקבע הוא . נהיגה במהירויות גבוהות ונמוכות

.המהירות המותרת באותו קטע דרך

5באכיפה מהירות באמצעות מכשור כלשהו תופחת מכל מהירות נמדדת •
.  זולת אם נקבע אחרת בהנחיה לגבי מכשור מסוים, ש"קמ



מהם התנאים לרישום דוח בגין נהיגה ללא רישיון  
?נהיגה 

ח מסוג הזמנה לדין בנושא רשיון נהיגה במקרים הבאים  "שוטר ירשום דו
:      בלבד

.   הנהג לא הוציא מעולם רשיון נהיגה(  א

.נהג לא מורשה לנהיגה באותו סוג רכב שבו נהג(  ב

.רשיון נהיגה פקע מעל שנה(  ג



מהם התנאים לרישום דוח בגין נהיגה ללא רישיון  
?רכב 

ח מסוג הזמנה לדין בנושא רשיון רכב במקרים הבאים  "שוטר ירשום דו
:בלבד

.  לא מופיעה בעלות רכב במסוף(  א

.                     איסור שימוש ברכב/השבתת רכב /רכב הורד מהכביש עקב הפקדה(  ב

.רשיון רכב פקע תוקף מעל שנה(  ג



תעודת  מהם התנאים לרישום דוח בגין נהיגה ללא 
?ביטוח 

:  ח  על נהיגה ללא ביטוח במקרים הבאים בלבד"שוטר ירשום דו

. כעבירה נלווית לנהיגה של נהג לא מורשה כלל(  א

. כעבירה נלווית לנהג שאינו מורשה לנהיגת סוג הרכב(  ב

.כעבירה נלווית לעבירה של פקע תוקף רשיון הנהיגה מעל שנה(  ג

.כשהנהג הודה בפני השוטר שאין ברשותו ביטוח בר תוקף(  ד



פ המדיניות  "אכיפה בעבירות רישיונות וביטוח ע
סיכום-החדשה 

ככלל כאשר פקיעת הרישיונות הן בתקופה שאינה עולה על שנה יש  •
.פ  דוח  אחר"להעדיף רשום של דוח אזהרה ע

במידה ולנהג אין רשיונות אך מבדיקת המסוף עולה כי הרישיונות  •
' לדוג)י נסיבות המקרה "ח בגין אי החזקה עפ"אין  לרשום דו, בתוקף

(      צילום רישיונות

.לא תהיה קיימת אפשרות של הצגת רישיונות במשטרה, ככלל•



בנוסף לנהג, המקרים בהם יוגש כתב אישום נגד בעל הרכב

(קצין בטיחות-בחברה )

מעל המשקל  25%כשמשקל הרכב עולה על -עבירת מטען מעל המותר •
.הכולל המותר

או ללא  ( כלל)מתן רשות לאחר לנהוג לא רשיון נהיגה : בעבירות רשיונות •
.רשיון נהיגה תקף לסוג הרכב או ללא ביטוח

. 25%נהיגת רכב שנאסר בשימוש עקב אי תקינות או עקב מטען מעל •



בנוסף לנהג, המקרים בהם יוגש כתב אישום נגד בעל הרכב

(קצין בטיחות-בחברה )

עללדעתסבירהאפשרותהרכבלבעלשיש,תקיןלארכבנהיגתבעת•
אתלבצעלנהגומאפשרהליקוילתיקוןסבירהבדרךנוקטהואואין,הליקוי

.תקיןלאברכבנהיגהשלהעבירה

לדוגמא)לסרבשלאובוחרתקיןלאברכבלנהוגלסרבחוקפיעלחייבהנהג•
הנהגבתחקורהראיותלחזקרצוי('וכדשחוקיםצמיגים,לקוייםבלמים
להמשיךליהורהוהואהליקויעלהרכבלבעלאמרתי"כגוןציטוטורישום
."לנהוג



לנהג בנוסף , הרכבהמקרים בהם יוגש כתב אישום נגד בעל 

(קצין בטיחות–בחברה )

.התקנה ותקינות-טכוגרף •

בעבירות המנויות בתוספת הראשונה לפי חוק שירותי הובלה ובלבד שבעל הרכב  •
הוכיח כי העבירה נעברה בלא ידיעתו וכי נקט אמצעים סבירים כדי למנוע את  

.  העבירה

( .לתקנות התעבורה168תקנה )שעות נהיגה (  א

תקינות רכב שהליקוי היה חייב להראות או שדווח  עליו  על ידי הנהג או נהיגת  (  ב

.רכב שנאסר בשימוש 

.התקנה ותקינות טכוגרף (  ג



תביעה לחומרה–ן "עבירות תלת

טווח הזמן  עבירה  

להעברת תיק  

לתביעה

עיכוב החשוד 

לחקירת בוחנים
עמדת התביעה

נהג ללא רישיון כלל  

פעם ראשונה

, מאסר בפועל עד חודשייםהחל מפעם שניה  מידי

פסילה לתקופה  , ת"מאסר ע

ארוכה

נהג ללא רישיון כלל  

פעם שניה  

ללאחודשייםמעלמאסרכןמידי

הפעלת,שירותעבודות

פסילה,במצטברת"עמאסר

שניםשללתקופה

מורשה לסוג הרכב  נהג בלתי

שבו הוא נוהג

סוג הרישיון-תלוי נסיבותהחל מפעם שניהתלוי נסיבות  

שיש לנהג וסוג הרכב שבו  

נהג

אם הוחלט לא לעצור את  נהיגה בפסילה פעם ראשונה

ימים21הנהג תוך 

מאסר בפועל עד חודשיים כן

(  בחריג עבודות שירות)

.ת ופסילה ארוכה"מאסר ע



תביעה לחומרה–ן "עבירות תלת

טווח הזמן להעברת  העבירה

תיק לתביעה
עיכוב החשוד 

לחקירת בוחנים
עמדת התביעה

נהיגה בפסילה  

פעם שניה  

הפעלת  + מאסר בפועל מעצרמידי

+ ת במצטבר"המאסר ע

פסילה ארוכה למשך שנים

בשכרות בכמות של נהיגה

מעל המותר בחוק2.5פי 
+  שנתיים פסילה בפועלכןשעות72תוך

השבתה  + ת "מאסר ע

מנהלית של הרכב

-580נהיגה בשכרות בכמות

מיקוגרם870
מאסר  , שנתיים וחצי פסילה כןשעות72תוך 

ת"ע



תביעה לחומרה–ן "עבירות תלת

טווח הזמן להעברת  העבירה

תיק לתביעה
עיכוב החשוד 

לחקירת בוחנים
עמדת התביעה

מאסר  + שנים פסילה3כןשעות72תוך ומעלה  870שכרות 

השבתה  , בעבודות שירות

.מנהלית של הרכב

שכרות חוזרת ללא קשר 

לכמות

הפעלת  + מאסר בפועלכןשעות72תוך 

פסילה  + התנאי במצטבר

פ מדרג השכרות האמור"ע

מאסר  + שנים פסילה 3כןשעות72תוך סירוב להיבדק

השבתה  , בעבודות שירות

.מנהלית של הרכב



תביעה לחומרה–ן "עבירות תלת

טווח הזמן להעברת  העבירה

תיק לתביעה
עיכוב החשוד 

לחקירת בוחנים
עמדת  

התביעה

אם , פסילה בפועלחודשי3לא  שעות  72תוך עקיפות מסוכנות  

חודשי פסילה6נגרם סיכון 

דרך,מהירויות חריגות

ש מעל  "קמ50עירונית 
ש"קמ60בינעירונית , המותר

ויותר  2במהירויות של פי שעות  72תוך 

מעל המותר

+  חודשי פסילה בפועל 6-8

ת"מאסר ע

5מעל + מאסר בפועל כןשעות  72תוך ש"קמ200מהירות מעל 

שנות פסילה  



תביעה לחומרה–ן "עבירות תלת

טווח הזמן להעברת  העבירה

תיק לתביעה
עיכוב החשוד 

לחקירת בוחנים
עמדת התביעה

עבירות מפגש מסילת ברזל

מסוג הזמנה לדין

פסילה  + מאסר בפועל במקרה של סכנה ממששעות72

לתקופה ארוכה

רכב הנמצא במצב העלול  

לסכן עוברי דרך

תלוי נסיבותלאשעות72

אי מתן זכות קדימה לרכב

הזמנה לדיןמסוג

חודשי פסילה בפועל ואם  3לאשעות72תוך 

חודשים6–נגרם סיכון 



תביעה לחומרה–ן "עבירות תלת

טווח הזמן להעברת  העבירה

תיק לתביעה
עיכוב החשוד 

לחקירת בוחנים
עמדת התביעה

אי מתן זכות קדימה להולך  

רגל

מסוג הזמנה לדין

חודשי פסילה בפועל ואם  3לאשעות72

חודשים6–נגרם סיכון 

חודשי פסילה בפועל ואם  3לאשעות30%72מטען יתר מעל 

חודשים6–נגרם סיכון 

נהיגה באור אדום

מסוג הזמנה לדין

חודשי פסילה בפועל ואם  3לאשעות72

חודשים6–נגרם סיכון 



תביעה לחומרה–ן "עבירות תלת

טווח הזמן להעברת  העבירה

תיק לתביעה
עיכוב החשוד 

לחקירת בוחנים
עמדת התביעה

שגרמה  נהיגה בשכרות

לתאונת דרכים

אם לא הוחלט על  -מיידי

ימים45מעצר תוך 

פסילה  + מאסר בפועל כן

למשך שניםארוכה

נהיגה בריונית ומסוכנת

(ראשונהגם בעבירה)

פסילה  + מאסר בפועל כן שעות72

ארוכה

+  תאונות דרכים קשות 

קטלניות

פסילה  + מאסר בפועל כןתלוי נסיבות

ארוכה



איכותיתאכיפה 

:שנקבעוהאיכותקבוצות3-בבעיקרתתקיים•

.ד"לתהגורמותבריונותעבירות-

.מהירותעבירות-

.שיכרותעבירות-



גם, מיקוד האכיפה

.  הולכי רגל ורכב מסחרי,דו גלגלי,אוטובוסים, במשאיות

(נרחיב בהמשך)



אכיפת עבירות שכרות

מ לייצור  "המדיניות  קובעת כי יש למקד את האכיפה בעבירות שכרות ע•
.הרתעה בקרב הנהגים

.יש להרבות בבדיקות נשיפון•

.להשתמש בינשוף רק כאשר קיימת אינדיקציה לשכרות•



ח בליקוי טכני שניתן לתקנו במקום"רישום דו

יסב השוטר את תשומת לב הנהג  , פנס נשרף-נתגלה ברכב ליקוי תאורה •
.ח"לכך וככלל יאפשר לו לתקן הליקוי ללא רישום דו



עבירות חניה

על השוטר לבצע פעולות  . חות הדבקה כפעולה עיקרית"ככלל אין לרשום דו•
י איתור הנהג בשטח ועוד וזאת על מנת שלא "להפסקת העבירה לאלתר ע

.להנציח את העבירה ולפנות את הרכב המפריע



חות חנייה בסמיכות זמנים"דו

ח נוסף אם הרכב המשיך  "לא ירשם דו, ח חנייה שהודבק לרכב"נרשם דו•
.ח הקודם "לחנות  במקום וטרם חלפו שעתיים מרישום הדו

ח משטרתי אם לא חלפו  "לא ירשם דו, ח על ידי פקח עירוני  "נרשם לרכב דו•
.ח   העירוני "שעתיים ממועד רישום  הדו



אכיפה בנושא הולכי רגל

: באכיפה בנושא הולכי רגל יינתן הדגש בעבירות הבאות

מבלי שהולך הרגל בדק את מצב התנועה  , חציית כביש שלא בבטחה •
[ .לתקנות התעבורה110תקנה ]ואפשרות החצייה 

הנמצא בקרבת / גשר להולכי רגל//במנהרה/צומת/ חצייה שלא במעבר חצייה•
.מקום 

.כביש כשברמזור דלק אור אדום/חציית הנתיב•

שלא במדרכה או  ( בדרך כלל הליכה לאורכו)המצאות הולך רגל בכביש •
.בשוליים

(.54-תמרור ב) שהיה והליכה בכביש  מהיר •

.י כלי רכב להולכי רגל"אי מתן זכות קדימה ע•



אכיפת הסדרי תנועה חדשים  

(.  'תמרורים סימונים וכו)ככלל אין לאכוף מיידית הסדרי תנועה חדשים •

וזאתומורכבותוההסדרבסוגתתחשבחדשיםתנועהבהסדריהאכיפה•
פרק,הנהגיםציבורבתודעתלהיקלטהחדשהתנועהלהסדרלאפשרבכדי
ן"האת'קי"עבנפרדהסדרלכלפרטניבאופןייקבעהאכיפהלתחילתהזמן

אתלעדכןעליהםחובהוישהמחוזיתנועההמהנדסעםבתיאוםהמרחבי
.הרלוונטיהמחוזבתחוםשפועלותא"מתניחידות



חגים, במועדים

אלהבמועדיםהדגש.בשגרהמאשראחרתבמתכונתנפרסהתנועהמערך•
ובריונותחמורותעבירותאכיפתעלודגשהתנועהוהזרמתהכוונתיהיה
.כביש



אכיפה בערבי שבת

בעת ביצוע אכיפה בערבי שבת וחגים  או בשבתות וחגים יש לקחת בחשבון  •
החג ויציאתם ככלל יש להתחשב בנהג בעת הבעת  / את זמני כניסת השבת

.רגשות דתיים ולבצע אכיפה באופן כזה שלא לפגוע בהלכות הדת

.נהיגה בפסילה ועבירות מסכנות את שלום הציבור, מיקוד בעבירות שכרות•



אתרי עבודה

על פי הסדר התנועה שקיים באותה שעה  , האכיפה תבוצע בעת הצורך•
.באתר



חות לחייל ברכב  צבאי"רישום דו

אושחורמספרעםרכב)צבאיברכבחיילשביצעתעבורהבעבירות,ככלל•
ד"רמלטיפולשיועברפנימיח"דויירשם,(ל"צהשבבעלותצהובמספר

,חיילשאינואדםברכבנהג.ל"צה/ר"מקמצ/ומבצעיםשיטורענף/עבירות
לעבירהבהתאםהכל,לדיןהזמנהאומשפטברירת–רגילח"דויירשם
ידווחאזכיצ"חשמתחולתיצאהחיילכיל"צההודיעאםזולת.הנהגשעבר

.שעברלעבירהבהתאם,הזמנהמ"בבדוחנגדו



דעה  

?נשאה פריגרינשפןהאם מאבקה של שחר •

?  האם המדיניות של טיפול רק בעבירות חמורות הינה מדיניות נכונה•


