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טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד"-13.03.02

הגדרות.1

–בפקודת המטא"ר הזאת 

בדיקה אם אדם נתון בהשפעה של משקה משכר או של סם מסוכן, –"בדיקת שכרות" .א
, וכקבוע בתקנה 1961–ב(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א 64כהגדרתם בסעיף 

;1961–התעבורה, התשכ"א ג לתקנות 169

בוגר קורס בוחני תנועה של משטרת ישראל שראש מחלקת התנועה הסמיכו –"בוחן תנועה" .ב
לתפקיד זה;

לרבות כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, כיכר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור –"דרך" .ג
;1961–כ"א לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התש1זכות לעבור בהם, כמוגדר בסעיף 

כל אחד מהגורמים האלה, לפי העניין: מערך החבלה, מד"א, מכבי האש, –"הגורם האחראי" .ד
המשרד לאיכות הסביבה וצה"ל;

בוחן תנועה או חוקר שהממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים –"הממונה על החקירה" .ה
מינה אותו לחקור תאונת דרכים מסוימת;

ראש מחלק חקירות תאונות דרכים או מי –חקירות תאונות דרכים""הממונה על יחידת .ו
מטעמו, או קצין בוחנים מחוזי, לפי העניין;

משל"ט מחוזי או משל"ט את"ן.–"משל"ט" .ז

שם המשפחה והשם הפרטי, מספר תעודת הזהות, המען, מספר רישיון –"פרטים אישיים" .ח
רכב מבוטח בה ומספר תעודת הביטוח;הנהיגה, מספר רישיון הרכב, שם חברת הביטוח שה

רכב שנע בכוח מכני או שמונע מכוח מכני או שנגרר באמצעות רכב אחר או באמצעות –"רכב" .ט
אופן, -בהמה, וכן מכונה או מתקן שנעים או שנגררים כאמור לעיל, לרבות אופניים ותלת

או מקצתן;ולמעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודת התעבורה, כולן

שוטר המוסמך לטפל בתאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" ושתפקידו הוא אחד –"שוטר מוסמך" .י
, חוקר שמפקדו מינה אותו לחקור תאונת דרכים, שוטר תנועה או שוטר תנועהבוחןמאלה:
סיור; 

שאירעה עקב עבירת תעבורה ובשל תאונת דרכים–"תאונת דרכים מסוג 'נזק בלבד' (נ"ב)" .יא
או "תאונת דרכים"–הימצאותו של רכב בדרך, וכתוצאה מכך נגרם בה נזק לרכוש (להלן 

);"תאונה"

תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" שהיא בעלת היבט –חמורה מסוג 'נזק בלבד'" "תאונת דרכים.יב
גורם אחראי הכריז כי יש ציבורי מיוחד, או שמעורבים בה כלי רכב רבים שבוחן תנועה או ש

בזירתה סכנה לחיי אדם; 
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) לחוק סדר הדין הפלילי 2(א)(12שוטר שהמפכ"ל מינה אותו להיות תובע על פי סעיף –"תובע" .יג
.1982–[נוסח משולב], התשמ"ב 

תפקיד משגר שקיבל הודעה על תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" .2

מן הציבורתפקיד משגר במשל"ט שקיבל הודעה מאת אדם.א

שיגור שוטר)1(

ישגר לזירת –משגר במשל"ט שקיבל הודעה על תאונה, ואין במקום התאונה שוטר 
האירוע שוטר מוסמך, אם התקיים אחד מאלה:

על פי המידע שקיבל, יש חשש סביר לכך שהתאונה אירעה עקב עבירת תעבורה )א(
מסוכן, נהיגה חמורה שהיא אחת מאלה: נהיגה בשכרות או נהיגה בהשפעה של סם 

בזמן שהנהג אינו מורשה  לנהוג ברכב או נהיגה ברכב שיש בו ליקוי בטיחות חמור;

על פי המידע שקיבל, יש בזירת האירוע הפרעה לתנועה;)ב(

על פי המידע שקיבל, נהג המעורב בתאונה מסרב למסור פרטים אישיים, והוא נוכח )ג(
עדיין בזירת האירוע.

למשטרההפניית אדם מן הציבור )2(

משגר במשל"ט שקיבל מאדם מן הציבור הודעה על תאונה ועל כך שנהג המעורב 
יפנה את המודיע ליחידת –בתאונה לא מסר פרטים אישיים ועזב את זירת האירוע 

חקירות תאונות דרכים שבאזור שאירעה בו התאונה.

מוסמך לזירת לשגר שוטר -תפקיד משגר שקיבל הודעה מאת שוטר שאינו שוטר מוסמך .ב
האירוע

משגר במשל"ט שקיבל הודעה על תאונה משוטר בזירת האירוע שהוא איננו שוטר מוסמך 
ישגר לזירת האירוע שוטר מוסמך, אם התקיים אחד מן התנאים האלה:–1כהגדרתו בסעיף 

)(א);1התנאי הקבוע בסעיף א()1(

ת האירוע זקוק לעזרה.אם השוטר בזיר–)(ג) 1)(ב) או בסעיף א(1התנאי הקבוע בסעיף א()2(

תפקיד משגר שקיבל פנייה לטפל בגרירת רכב.ג

משגר במשל"ט שקיבל פנייה לטפל בגרירת רכב משוטר שאינו מוסמך לטפל בתאונת דרכים 
"גרירת רכב ביזמת –13.01.02יטפל בפנייה, כקבוע בפקודת המטא"ר –או משוטר מוסמך 

המשטרה".
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תפקידו בזירת -ת דרכים מסוג "נזק בלבד" שוטר שאינו מוסמך לטפל בתאונ.3
האירוע

–בסעיף זה 

שוטר שאינו מוסמך לטפל בתאונת דרכים אשר שוגר למקום תאונה.–"השוטר"

השוטר יעשה את הפעולות האלה, לפי העניין:

הישארות בזירת האירוע.א

ז, -השוטר לא יעזוב את זירת האירוע, אלא אם כן עשה את כל הפעולות הקבועות בסעיפים ב
או אם הגיע לזירת האירוע שוטר מוסמך והודיע לו שהוא האחראי לזירת האירוע. 

הסרת מכשול או הצבת אמצעי אזהרה.ב

תן יעשה השוטר כל שני–אם בזירת האירוע יש מכשול שעלול לסכן את המשתמשים בדרך 
כדי להסיר את המכשול, וכל עוד לא הוסר המכשול יציב בדרך אמצעי אזהרה.

הרחקת רכב מזירת האירוע.ג

יורה –אם בזירת האירוע יש רכב שמפריע לתנועה או שעלול לסכן את המשתמשים בדרך 
השוטר לנהג לפנות את הרכב, ולפי הצורך יפנה למשגר במשל"ט בבקשה לטפל בגרירת הרכב 

ן אישור בוחן תנועה.בכפוף למת

הנחיית הנהגים המעורבים בתאונה .ד

השוטר יורה לנהגים המעורבים בתאונה למסור את פרטיהם האישיים זה לזה.)1(

אם לא מסר נהג המעורב בתאונה את פרטיו האישיים לנהג אחר שמעורב בתאונה, ועזב )2(
בתאונה ליחידת יפנה השוטר את הנהג האחר שמעורב –את המקום לפני בואו של שוטר 

חקירות תאונות דרכים שבאזורה אירעה התאונה לשם הגשת תלונה.

שמירה על זירת האירוע.ה

השוטר יעשה את כל הדרוש והניתן בנסיבות העניין כדי לשמור על זירת האירוע, כדי )1(
למנוע פגיעה בכל מוצג ובכל אמצעי הוכחה הדרוש לחקירה או למשפט, וכדי למנוע אבדן 

מאלה.של אחד 

השוטר יעשה את כל הדרוש והניתן בנסיבות העניין כדי למנוע פגיעה ברכוש או כדי )2(
למנוע אבדן של רכוש, לרבות איסוף ורישום של פריטי רכוש שנמצאו בזירת האירוע ללא 

השגחה.

תיעוד האירוע.ו

השוטר ירשום דוח פעולה שיכלול את תמצית האירוע ואת הפרטים האישיים של מי )1(
ורב בתאונה כמפורט להלן, לפי העניין: שם ומען, מספר רישיון הנהיגה, מספר שהיה מע

הרישום של הרכב שנהג בו הנהג, שם הבעלים של הרכב ומענו, זמן האירוע ומקום 
כמו כן ירשום השוטר את הפרטים של כל עד לתאונה.. האירוע
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השוטר יערוך בירור ראשוני בעניין נסיבות האירוע, ירשום על כך זיכרון דברים ויכין )2(
שרטוט ללא קנה מידה של הזירה, של מיקום כלי הרכב ושל הנזקים שנגרמו להם. 

העברת האחריות לטיפול באירוע לשוטר מוסמך או ליחידה שבאזורה אירעה התאונה.ז

דווח השוטר בעל פה לשוטר המוסמך על י–אם הגיע לזירת האירוע שוטר מוסמך )1(
הפעולות שעשה, וימסור לידיו את המסמכים שרשם כמפורט בסעיף ו, וכן את פריטי 

.2הרכוש שאסף ואת רישומם כמפורט בסעיף ה

יעביר השוטר את המסמכים שרשם ואת –אם לא הגיע לזירת האירוע שוטר מוסמך )2(
הקרובה או ליחידת חקירות פריטי הרכוש שאסף כאמור למש"ל בתחנת המשטרה

תאונות דרכים שבאזורה אירעה התאונה, ללא דיחוי.

תפקידו בזירת האירוע-שוטר המוסמך לטפל בתאונת דרכים .4

בשינויים המחויבים, ויבצע את 3שוטר מוסמך שהגיע למקום תאונה יפעל על פי הוראות סעיף 
הפעולות הנדרשות לטיפול בתאונה כמפורט להלן:

בדיקת שכרות.א

השוטר המוסמך יבצע בדיקת שכרות לנהג המעורב בתאונת דרכים אם יש לו חשד שהנהג נתון 
בהשפעה של משקה משכר או בהשפעה של סם מסוכן. 

נטילת רישיון הנהיגה מן הנהג וזימון הנהג להתייצב לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות .ב
דרכים

את רישיון הנהיגה שלו ולזמנו לשימוע כמפורט בנוהלי השוטר המוסמך רשאי ליטול מנהג 
מת"ן.

דרישה מן הנהג להילוות אליו לתחנת משטרה.ג

השוטר המוסמך רשאי לדרוש מן הנהג להילוות אליו לתחנת משטרה או לקצין משטרה )1(
בפקודת התעבורה, אם יש לשוטר המוסמך יסוד 47בדרגת מפקח לפחות, כקבוע בסעיף 

בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונה שבה ניזוק רכוש, וכי בשל אותה סביר להניח כי 
העבירה יוגש כתב אישום, וכל זאת אם התקיימה אחת מן הנסיבות האלה:

הנהג נהג בהשפעה של משקה משכר או של סם מסוכן;)א(

הנהג איננו מורשה לנהוג;)ב(

הוג.השוטר המוסמך סבור כי במצב שהנהג נמצא בו אין לאפשר לו להמשיך לנ)ג(

שוטר מוסמך אשר דרש מנהג להילוות אליו לתחנת משטרה או לקצין משטרה בדרגת )2(
מפקח לפחות כאמור, ידאג להחניית הרכב כחוק, קרוב ככל האפשר למקום התאונה, 

וינקוט אמצעים לאבטחת הרכב. 
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), והשוטר המוסמך סבור כי 2אם אין בקרבת מקום התאונה מקום חנייה כאמור בסעיף ()3(
יורה לגרור את הרכב לחניון משטרתי.–עלול להפריע לתנועה הרכב 

אם הרכב איננו כשיר לתנועה יפנה השוטר המוסמך למשגר במשל"ט בבקשה לטפל )4(
בגרירת הרכב, בכפוף למתן אישור בוחן תנועה.

הטיפול בזירת אירוע של תאונת דרכים חמורה מסוג "נזק בלבד".5

תאונת דרכים חמורה מסוג "נזק בלבד" שיש בה סכנה לחיי אדם .א

כל –בזירת אירוע של תאונת דרכים חמורה מסוג "נזק בלבד" שיש בה סכנה לחיי אדם )1(
עוד קיימת הסכנה, הגורם האחראי לביצוע הפעולות הראשוניות להסרת הסכנה או 

ד.1למניעתה הוא הגורם האחראי כהגדרתו בסעיף 

לא יתיר השוטר –הכריז הגורם האחראי על הסרת הסכנה לחיי אדם כל עוד לא)2(
המוסמך כניסת אדם לזירת האירוע, בין שאותו האדם הוא שוטר ובין שאינו שוטר.

–הוסרה הסכנה לחיי אדם והגורם האחראי הכריז בבירור שהוסרה הסכנה לחיי אדם )3(
יעביר השוטר המוסמך הודעה על כך למשל"ט.

אם סבר השוטר המוסמך –הגורם האחראי על הסרת הסכנה לחיי אדם לאחר שהכריז )4(
כי יש לחסום ציר תנועה יורה על חסימת ציר התנועה. 

השוטר המוסמך יהיה –לאחר שהכריז הגורם האחראי על הסרת הסכנה לחיי אדם )5(
האחראי לטיפול באירוע.

תאונת דרכים חמורה מסוג "נזק בלבד" שאין בה סכנה לחיי אדם.ב

יהיה השוטר –בתאונת דרכים חמורה מסוג "נזק בלבד" שאין בה סכנה לחיי אדם 
המוסמך האחראי לטיפול באירוע. 

פתיחת תיק חקירה של תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד".6

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יורה על פתיחת תיק חקירה של תאונת דרכים מסוג "נזק 
בנוהלי מת"ן.בלבד" כפי שייקבע 

החלטה שלא לחקור תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד".7

–בסעיף זה .א

תיק שבו נגנז חומר ראיות הקשור בתאונות דרכים מסוג "נזק –נ"ב"-תיק "כללי)1(
בלבד";
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תיק שבו נגנז חומר ראיות שאינו קשור בתאונת דרכים מסוג "נזק –תיק "חומר כללי" )2(
בלבד".

לפתוח בחקירההסמכות להחליט שלא .ב

מי שנמנה עם בעלי התפקידים המפורטים בסעיף ג להלן ודרגתו פקד לפחות, מוסמך להחליט 
, ובסמכותו לגנוז את החומר הקשור בתאונה "נזק בלבד"שלא לחקור תאונת דרכים מסוג 

נ"ב" או בתיק "חומר כללי" אם אין בחקירה עניין לציבור או אם רשות אחרת -בתיק "כללי
חקור את התאונה על פי דין.מוסמכת ל

בעלי התפקידים המוסמכים להחליט שלא לפתוח בחקירה.ג

בעלי התפקידים המוסמכים להחליט שלא לפתוח בחקירה, בהתאם לקבוע בסעיף ב לעיל, הם 
אלה: 

ראש מדור תאונות דרכים;)1(

קצין את"ן מחוזי;)2(

קצין בוחנים ארצי;)3(

קצין בוחנים מחוזי;)4(

קצין את"ן מרחבי;)5(

אביב וירושלים;-מחלק תאונות דרכים או סגנו באת"ן ובמחוזות תלראש)6(

קצין חקירות תאונות דרכים;)7(

רמת"ד.)8(

נימוק ההחלטה שלא לפתוח בחקירה.ד

נ"ב" או בתיק -בתיק "כללילגנוז את חומר החקירה החליט בעל תפקיד כאמור בסעיף ג לעיל 
ודעה על החלטתו לגנוז את החומר.ינמק את החלטתו, וישלח למגיש התלונה ה–"חומר כללי"

תפקיד הממונה על החקירה .8

ניהול תיק חקירה.א

"תיק –14.01.03הממונה על החקירה ינהל את תיק החקירה על פי הוראות פקודת המטא"ר 
סידורו", לפי העניין.–חקירה 

פעולות חקירה משלימות.ב
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כמפורט להלן:הממונה על החקירה ישלים את החקירה ויפעל, לפי הצורך, 

הממונה על החקירה, או מי מטעמו, יחקור מעורבים בתאונה ועדים לתאונה.)1(

הממונה על החקירה יערוך תרשים של זירת האירוע כמפורט בנוהלי מת"ן, ימלא דוח, )2(
ויערוך כל ניסוי, בחינה ובדיקה הדרושים לחקירה.

מעורב בתאונה בדיקה אם החליט הממונה על החקירה כי יש צורך לערוך לרכב שהיה )3(
יפנה את הרכב לבדיקה –בסדנה או במוסך, וזאת נוסף על בדיקת הרכב בידי בוחן תנועה 

בסדנת המשטרה הקרובה או במעבדות המטא"ר או במוסך מורשה באישור רמ"ד 
תאונות דרכים.

הממונה על החקירה רשאי להורות על החזקת הרכב כתפוס, על חילוט הרכב, על החזרת )4(
–14.01.45או על השמדת הרכב על פי צו, והכל על פי הקבוע בפקודת המטא"ר הרכב 

"תפיסת חפצים הקשורים לעבירה והטיפול בהם" ועל פי נוהלי מת"ן ונוהלי אח"ם, לפי 
העניין.

העברת תיק החקירה לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים.ג

טופס "סיכום תיק חקירה" לממונה על הממונה על החקירה יעביר את תיק החקירה בצירוף 
יחידת חקירות תאונות דרכים.

תפקידיו וסמכויותיו של הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים .9

פתיחת תיק חקירה.א

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יורה על פתיחת תיק חקירה של תאונת דרכים מסוג 
"נזק בלבד" כפי שייקבע בנוהלי מת"ן.

הסמכות לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה .ב

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שהוא קצין בדרגת מפקח לפחות, ויש לו יסוד סביר 
מוסמך לפסול את –להניח כי יוגש כתב אישום נגד נהג שביצע את העבירה שבגינה ניזוק רכוש 

של הנהג יש סכנה לציבור, הנהג מלהחזיק רישיון נהיגה אם הוא סבור כי בהמשך הנהיגה
בהתאם לקבוע בנוהלי מת"ן.

מסירת הודעה על הפסילה לאגף לשירותי מידע במשרד התחבורה.ג

–אם החליט הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה 
רד ידווח על כך באמצעות מינהל טכנולוגיות (עדכון במסוף) לאגף לשירותי מידע במש

התחבורה. 

העברת תיק החקירה לפרקליטות או ליחידת תביעות.ד

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יעביר את תיק החקירה לפרקליטות המחוז או )1(
ליחידת התביעות המשטרתית הנוגעת בדבר בתוך תקופת הפסילה.
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הפסילה, אם סבר הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שיש להאריך את תקופת )2(
יעביר את המלצתו לפרקליטות המחוז או ליחידת התביעות הנוגעת בדבר.

דיווח לאגף לשירותי מידע במשרד התחבורה, למכון הרפואי לבטיחות בדרכים והפניית נהג .ה
לבדיקה במכון

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ידווח על התאונה למכון הרפואי לבטיחות )1(
ות ולאגף לשירותי מידע במשרד התחבורה, אם מהחקירה עולה בדרכים במשרד הבריא

חשד שלנהג יש ליקוי או מחלה שיש בהם כדי לפגוע בכושר הנהיגה שלו.

אם פסל הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים את הנהג מלהחזיק רישיון נהיגה, )2(
הנהיגה והחקירה העלתה חשד שלנהג יש ליקוי או מחלה שיש בהם כדי לפגום בכושר 

יפנה הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים את הנהג לבדיקה במכון הרפואי –שלו 
לבטיחות בדרכים במשרד הבריאות.

דיווח למשל"ט ולגורמים נוספים במחוז.ו

יחליט –קיבל הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים דיווח על תאונה משוטר מוסמך 
התאונה למרכז שליטה באת"ן ולכל גורם אחר במחוז בהתאם הממונה כאמור אם יש לדווח על

לקביעת מפקד המחוז שבו אירעה התאונה, אם נסיבות התאונה או תוצאותיה חמורות, או אם 
יש לתאונה היבט ציבורי. 

העברת מידע לרשות מוסמכת ולאת"ן על ליקוי הנדסה בדרך.ז

הממונה על יחידת חקירות תאונות ימסור –אם העלתה החקירה שיש ליקוי הנדסה בדרך 
דרכים את המידע על כך, ללא דיחוי, לרשות המוסמכת ("החברה הלאומית לדרכים" או רשות 
מקומית), לפי העניין, למהנדס התנועה המחוזי או המרחבי במשטרה ולמהנדס התנועה הארצי 

במחלקת התנועה באת"ן.

איתור חומר שברשות מערך המודיעין .ח

ידת חקירות תאונות דרכים שקיבל מהממונה על החקירה טופס "סיכום תיק ממונה על יח
יפנה בכתב אל קצין המודיעין האחראי כדי לבדוק אם יש ברשות מערך המודיעין –חקירה" 

חומר הקשור בחקירה, וזאת בנסיבות האלה:

הממונה על החקירה הודיע לו שברשות מערך המודיעין יש חומר הקשור בחקירה או שיש)1(
אפשרות שהוא קשור בחקירה;

לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יש בסיס להניח שברשות מערך המודיעין יש )2(
חומר שקשור בחקירה, בין היתר, על פי סוג העבירה ונסיבות ביצועה, על פי זהות 

המעורבים בביצוע העבירה או על פי זהות החשודים בביצועה.

לעבירה פליליתהעברת חומר חקירה אם עלה חשד.ט
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בין שהעבירה הפלילית היא העבירה –אם במהלך חקירת התאונה עלה חשד לעבירה פלילית 
–היחידה בתיק החקירה ובין שהעבירה הפלילית היא עבירה הנוספת על עבירת התעבורה 

יעביר הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים את חומר החקירה או העתק שלו לקצין 
ו לקצין אח"ם מחוזי, לפי העניין.אח"ם מרחבי א

העברת תיק חקירה לפרקליטות.י

) להלן יעביר ממונה על יחידת חקירת תאונות הדרכים 2את התיקים המפורטים בסעיף ()1(
לפרקליטות באמצעות קצין הבוחנים המחוזי, וזה יצרף את עמדתו ויעביר את התיק 

לפרקליטות. 

:אלההםבהםלטפלהפרקליטותשבסמכותהחקירהתיקי)2(

תיקי חקירה בעבירות מסוג פשע (כגון הפקרה או התרה לקטין בלתי מורשה )א(
לנהוג); 

תיקי חקירה בעבירות מסוג עוון בהתאם למפורט להלן: )ב(

שנהג בכלי רכב, בין שכלי הרכב משטרתי ]   בתאונת הדרכים היה מעורב שוטר1[

ובין שאיננו משטרתי;

כי השוטר שנהג בכלי הרכב כאמור חשוד בביצוע ]   מנסיבות התיק עולה חשד 2[

עבירה הכלולה בתוספת הראשונה לפקודת התעבורה;

פסילת נהג מלהחזיק רישיון נהיגה.10

הנושאים המפורטים להלן יטופלו בהתאם לקבוע בנוהלי מת"ן שעניינם פסילה מנהלית:

ההליכים לקבלת ההחלטה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה;.א

הנהג לשימוע;זכות .ב

השבת רישיון נהיגה לנהג שנפסל מלהחזיק רישיון נהיגה;.ג

שקילה חוזרת של ההחלטה;–פסילה של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה .ד

תקופת הפסילה; .ה

חובת המשטרה להופיע בערר שהגיש מי שרישיונו נפסל פסילה כאמור, וזכות המשטרה לערור .ו
על החלטת בית המשפט.

חקירה של תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד"סגירת תיק .11

–בסעיף זה .א
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קצין משטרה שהתקיימו בו שני אלה:–"קצין מוסמך" 

הקצין הוא בדרגת פקד לפחות;)1(

יב.1הקצין הוא תובע כהגדרתו בסעיף )2(

קצין מוסמך שהוא אחד מבעלי התפקידים המוסמכים לסגור תיק חקירה, כפי שייקבע בנוהלי .ב
להחליט על סגירת תיק החקירה שעניינה תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד", אם את"ן, רשאי 

התקיימה אחת מן העילות המפורטות בסעיף ג להלן.

העילות לסגירת תיק חקירה של תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" הן כמפורט להלן:.ג

בהתקיים אחת מאלה:–היעדר אשמה)1(

כי כלל לא נעברה עבירה באותו אם מחומר הראיות שנאסף בתיק החקירה עולה )א(
העניין;

אם בחומר הראיות שנאסף בתיק החקירה אין כדי להקים חשד סביר לעשיית )ב(
עבירה בידי החשוד;

אם לא ידוע מי עבר את העבירה;–העבריין לא נודע )2(

אם הראיות שנאספו בתיק החקירה מותירות ספק סביר בדבר –חוסר ראיות מספיקות )3(
חפותו של החשוד; 

אם למרות קיומן של ראיות מספיקות נגד החשוד העניין –ן במשפט עניין לציבוראי)4(
העמדה לדין עולה על העניין הציבורי שבהעמדה לדין; מידת העניין -הציבורי שבאי

הציבורי תיבחן על פי אמות המידה שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון, וכן על פי 
לממשלה, בהנחיות פרקליט המדינה אמות המידה שנקבעו בהנחיות היועץ המשפטי

ובנוהלי את"ן, ובהן חומרת המעשה והעבירה, נסיבותיו האישיות של החשוד, נסיבותיו 
האישיות של נפגע העבירה, אינטרסים של המדינה ושיקולים מוסדיים;

אם החשוד או הנאשם נפטרו;–מות החשוד או הנאשם )5(

הקבועה לעבירה בחוק, לרבות חלוף אם חלפה תקופת ההתיישנות –התיישנות העבירה )6(
;1971–הזמן להעמדת קטין לדין לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשל"א 

ו 34שנים, כקבוע בסעיף 12אם בשעת המעשה טרם מלאו לחשוד או לנאשם –קטינות )7(
;1977–לחוק העונשין תשל"ז 

ברוחו או בשל ליקוי בכושרו אם בשעת המעשה, בשל מחלה שפגעה –שפיות הדעת -אי)8(
השכלי, היה החשוד או הנאשם חסר יכולת של ממש להבין את אשר הוא עושה או את 

הפסול שבמעשהו, או חסר יכולת של ממש להימנע מעשיית המעשה;

אם רשות אחרת מוסמכת על פי דין לחקור בעבירה.–רשות אחרת מוסמכת לחקור )9(

נת דרכים מסוג "נזק בלבד" עיכוב הליכים בתיק חקירה של תאו.12
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–החליט היועץ המשפטי לממשלה לעכב הליכים בתיק חקירה של תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" 
יפעל ראש יחידת תביעות מחוזית על פי הוראת היועץ המשפטי לממשלה.

יידוע המעורבים בתאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" בדבר סגירת תיק החקירה .13

יודיע –, והחליט לסגור את תיק החקירה 11לסגור תיק חקירה, כקבוע בסעיף קצין שהוסמך .א
על כך בכתב לכל המעורבים בתאונה.

בהודעה האמורה בסעיף א יציין הקצין המוסמך את העילה לסגירת התיק, וכן יציין כי למקבל .ב
ההודעה יש זכות להגיש ערר על ההחלטה לסגור את התיק ליועץ המשפטי לממשלה.

תפקיד תובע ותפקיד ראש לשכת תביעות לדווח על דבר המלצה או הערה של בית .14
משפט 

תובע משטרה שקיבל לידיו פסק דין או החלטה של בית משפט, ובהם המלצה או הערה .א
יעביר עותק של פסק הדין או של –המכוונת למשטרה, למשרד ממשלה או למוסד ציבור 

לפי העניין.ההחלטה לראש יחידת תביעות אזורי, 

יעביר –ראש יחידת תביעות תעבורה אזורי שקיבל לידיו פסק דין או החלטה כאמור בסעיף א .ב
עותק של פסק הדין או של ההחלטה למפקד יחידת המשטרה שאליו הופנתה ההמלצה או 

ההערה, וכן יעבירם לרמ"ח תביעות באת"ן.

ברכב של המשטרהתאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" שמעורב בה שוטר הנוהג .15

תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" שמעורב בה שוטר הנוהג ברכב של המשטרה תטופל כקבוע בפקודת 
"הטיפול בתאונת דרכים, שמעורבים בה אנשי משטרה הנוהגים בכלי רכב –13.03.05המטא"ר 

משטרתיים".

תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" שמעורב בה איש צבא או רכב של הצבא.16

תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" שמעורב בה איש צבא או רכב של הצבא תטופל כקבוע בפקודת 
"הטיפול בתאונת דרכים, שמעורבים בה כלי רכב צבאיים או אנשי צבא".–13.03.06המטא"ר 

ביטול פקודת מטא"ר.17
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" מיום 'בלבדנזק '"טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים מסוג–13.03.02המטא"ר פקודת
בטלה.–31.12.2006


