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  רבותטיפול בנהגים שהורשעו בעבירות תעבורה ה

תת את לשרד מבקר המדינה כבר ציין בדוחות קודמים שעל הגופים האחראים לבטיחות בדרכים מ
  .הדעת על אוכלוסיית הנהגים שהורשעו פעמים רבות בעבירות תעבורה חמורות

  
עלי הרשעות בשל נהגים ) 92%(נוכח השיעור הגבוה "קבע משרד מבקר המדינה כי  1990דוח משנת ב

יקוי כלשהוא בכושר הנהיגה למצא ] פואי לבטיחות בדרכים שבמשרד הבריאותהר[קודמות שהמכון 
שקול הפנית נהגים לבדיקה במכון על סמך ת] שבמשרד התחבורה[מן הראוי שרשות הרישוי , שלהם

המליץ משרד מבקר  1996בדוח משנת . 9"עבורה חמורותתהצטברות של הרשעות קודמות בעבירות 
בדיקה מקיפה בדבר קשר אפשרי "רד התחבורה והמשטרה ייזמו שמ, המדינה כי משרד הבריאות

וזאת בעזרת המידע , בין מעורבות בתאונות דרכים והרשעות תנועה קודמותלבין הכשירות לנהוג 
  .10"נצבר במכון הרפואישהרב 

  
ל מנהל עלהטיל " 1996החליטה הממשלה במארס  46עקבות המלצות מבקר המדינה בדוח שנתי ב

להכין רשימה של , תחבורהה מפקח הכללי של המשטרה ומנהל אגף הרישוי במשרדה, בתי המשפט
כן לקבוע כללים ברורים . עבירות תעבורהבואף הורשעו , נהגים שנרשמו לגביהם דוחות תנועה רבים

". השתלמויות ושלילת רישיון, בדיקות רפואיות, יתרהבין , באשר לטיפול המערכתי הכוללים
לא נקבעו כללים כאמור , כי למרות החלטת הממשלה, מדינה עלההל מבקר ש 47מממצאי דוח שנתי 

באותו דוח המליץ משרד מבקר המדינה . 11ולל בנהגים שנרשמו להם דוחות רביםכלטיפול מערכתי 
נתונים היבדקו לעומקם את , המופקדים על הבטיחות בדרכים, המשטרה ומשרד התחבורהש

עבירות תעבורה רבות ב המאפיינים של נהגים שהורשעו ינתחו את, שהצטברו על עבירות תעבורה
  .ויבחנו נקיטת צעדים מיוחדים נגדם

  
 1997מארס בהחליטה ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה  47עקבות הממצאים שהובאו בדוח ב

ובהשתתפות , ציגונאו ) ל" המפכ-להלן (להטיל על צוות בראשות המפקח הכללי של המשטרה 
להכין ללא , משרד המשפטיםבמנהל בתי המשפט ורשמת מאגרי מידע , בורהל משרד התח"מנכ

, אף הורשעו בעבירות תעבורה רבותו, דיחוי רשימה של נהגים שנרשמו להם דוחות תנועה רבים
  .הםבולקבוע כללים ברורים באשר לטיפול המערכתי 

  
סיס להכנת ב שישמשו ל ועדה שתפקידה היה לקבוע קריטריונים"מינה סגן המפכ 1997   ביולי .1

ללים לטיפול מערכתי כולהכין את הרשימה ולקבוע , רשימה של נהגים כאמור בהחלטת הממשלה
ל בכיר " סמנכ-וחבריה , משטרהבר הוועדה היה ראש מחלקת התנועה "יו).  הוועדה-להלן (בהם 

ונציגים יועץ המשפטי להנהלת בתי המשפט ה, )ל תנועה" סמנכ-להלן (לתנועה במשרד התחבורה 
וועדה היתה אמורה להגיש את מסקנותיה עד אוגוסט ה. נוספים ממשרד התחבורה ומהמשטרה

1997.  
  

דוח שמסכם וסיכומים של דיוניה , בדיקה העלתה כי אין מסמכים בדבר התכנסות הוועדהה
על דעתו ועל , רשימה 1997ראש מחלקת התנועה במשטרה אמנם הפיק ביולי . את מסקנותיה

שמים בגרימת תאונת דרכים אחת או יותר אשבה נכללו נהגים שהיו ,  תנועהל"דעת סמנכ
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וגם עברו , 1995-ו 1994גרימת שתי תאונות ומעלה בשנים באו אשמים  1996-ו 1995בשנים 
או אף , ך רשימה זו הופקה בלא שהוועדה קבעה קריטריונים להכנתהא; עבירות מסוימות

  .בורה רבותנושא הנהגים שהורשעו בעבירות תעבדנה 

  
הוראת () רצידיביסטים(טיפול בעבריינים מועדים "ל תנועה נוהל "הוציא סמנכ 1997אוקטובר ב

דרכים על ידי בדיקות השנועד לפי הנאמר בו לנסות לצמצם את נגע תאונות , ) הנוהל-להלן )" (שעה
  . בותררפואיות של נהגים המעורבים בתאונות דרכים ומבצעים עבירות 

  
יטופלו ש)  נהגים מן הרשימה-להלן (ו קריטריונים להכנת רשימה של נהגים כאמור נוהל נקבעב

שהוא הגוף , )ד"מרבה -להלן (כמו כן נקבע שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים ; באותה השנה
מבדקים פסיכולוגיים עבור רשות והמקצועי המוסמך לפי תקנות התעבורה לעשות בדיקות רפואיות 

רפואית לנהיגה וידווח לרשות הרישוי על הגים שיאותרו לבדיקת כשירותם יזמן את הנה, הרישוי
רשות הרישוי תהיה אחראית לפסילת ; ת רישיונםאנהגים שלא התייצבו לבדיקות כדי שתתלה 

  .עקבות הבדיקה שאינם כשירים לנהיגהבד יקבע "רישיונם של נהגים שהמרב
  

ברשימה שם לבחירת הנהגים בדיקה העלתה כי בהכנת הנוהל ובהגדרת הקריטריוניה
דעי ההתנהגות מל תנועה במומחים מתחום "ד לא נעזר סמנכ"שיזומנו לבדיקות במרב

  . ד"לרבות מומחים מן המרב, ומתחום הרפואה

  
יקויים לד "פירט המרב, שנכתב במהלך בדיקת הנהגים מן הרשימה, 1998ד מפברואר "דוח המרבב

הגים מקצועיים נהגדרת הרשימה לא היתה הבחנה בין ב: כלהלן, בנתונים שנמסרו לו על הנהגים
ולכן נאלץ , קה בחסרלהמידע על עבירות התעבורה של הנבדקים ; לבין נהגים לא מקצועיים

  .משטרההד לעכב את הבדיקות ולהזמין את המידע המלא מן "המרב
  
ם וכלים לליכנאמר כי כדי לאפשר קביעת  1998ד ביולי "במסמך שכתבה מנהלת המרב, את ועודז

יידרש , )נהגים המועדיםה -להלן (להתמודדות עם תופעת הנהגים שהורשעו בעבירות תעבורה רבות 
  .תחבורה והמשטרההמשרד , ד"מחקר נוסף באוכלוסייה שתוגדר במשותף בידי המרב

  
נהגים  715הוזמנו  1998עולה כי לבדיקות שנעשו במהלך שנת  1999ד מפברואר "   מנתוני המרב.2

הטיפול בשאר ו, לא התייצבו  לבדיקות) 17% (123. מהם) 76% (541ונבדקו , ה האמורהמהרשימ
יפסל או יוגבל בדרגות ימהנהגים שנבדקו ) 24% (132ד קבע כי רישיונם של "המרב. טרם הסתיים

סיבה לפסילה או להגבלה של הראוי לציין כי . יושאר כפי שהוא 409ורישיונם של , שונות

פסילה ". אי התאמה אישיותית לנהיגה"הנהגים האמורים היתה  132-מ -95%רישיונותיהם של כ
לגבי נהגים בעלי , לפי מקרה ואוכלוסייה"ד "מרבהאו הגבלה של רישיונות נהיגה מסיבה זו קבע 

או נפשיים המלווים /קשיים רגשיים ו: כגון, מסוכנות בנהיגתםלמאפייני אישיות עם פוטנציאל 
  ".בריכוז וביכולת לקבל החלטות, וגנטיביות העלולות לפגוע בעירנותקבמתח ניכר ובעיות 

  
תייצבו המהנהגים מן הרשימה שלא  120   רשות הרישוי החליטה להתלות את רישיונותיהם של .3

נקבע כי , המשטרהובהשתתפות נציגי רשות הרישוי , 1998בדיון באוקטובר . ד"לבדיקות במרב
הגים שרישיונותיהם הותלו נ 25-כ 1.12.98תאתר הרשות עד יתקיים מבצע ניסיוני שבמסגרתו 

יתרה רשות הרישוי את הנהגים אלא  1999עד מארס . ובבעלותם רכב והם ממשיכים לנהוג
  .האמורים

  



נציגי רשות ול תנועה "בידי סמנכ 1998ד נדונו באוקטובר "   תוצאות הבדיקות והמלצות המרב.4
ולשם , ל נהגים מועדיםשהוחלט שיש לשנות את ההגדרה . ד ואגף התנועה במשטרה"המרב, הרישוי

הצוות החל בניתוח נתונים ודן . 1.12.98ונקבע שהוא יגיש את מסקנותיו עד , כך הוקם צוות חדש
ולכן לא ננקטו , לא סיים את עבודתו 1999ד יולי עאך , בכללים שייקבעו לטיפול בנהגים מועדים

  .צעדים לטיפול בנהגים כאלה
  

נהגים המועדים בוא שהרשויות שהיו אמורות לקבוע כללים בדבר הטיפול המערכתי וצא אפי
" נהג מועד"גדרה של הטרם גובשה , יתר על כן. 1997לא השלימו את משימתן מאז 
  . המבוססת על בחינה מקצועית

  
ק לאחר רנאמר כי הוא יחזור ויזמין נהגים מועדים לבדיקות  1999תשובת משרד התחבורה ממאי ב
  .מדיניותהוההגדרה שיקבע תאומץ בידי קובעי , סיים הצוות החדש את עבודתושי

  
ל "סמנכוהביעו ראש מחלקת התנועה במשטרה  1998-ו 1997   מן המסמכים עולה כי בשנים .5

ת צורכי הטיפול אתנועה כמה פעמים את דעתם כי שיטת הניקוד החדשה המוצעת עשויה למלא 
  .12בנהגים מועדים

  

פתור את תהחקיקה המוצעת בעניין שיטת הניקוד החדשה לא , מבקר המדינהדעת משרד ל
ן על משרד התחבורה כעל . בעיית הטיפול בנהגים שעברו עבירות רבות לפני כניסתה לתוקף

  . להמשיך ולבחון דרכים לטיפול בנהגים אלה

 
, הוזכרו 1999 - 2000שנתית של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לשנים -   בתכנית העבודה הרב.6

הרשות לא . נהגים המועדיםהגם פעילויות בנושא , במסגרת ריכוז הפעילויות העיקריות לביצוע
מפרטים את מטרות הפעילות ואת הצעדים המסמכים , על אף בקשתו, מסרה למשרד מבקר המדינה

  .מועדיםהשיינקטו כדי לטפל בבעיית הנהגים 
  
בדקו את יות קודמים שהמשטרה ומשרד התחבורה    כאמור המליץ משרד מבקר המדינה בדוח.7

הורשעו בעבירות תעבורה שהנתונים שהצטברו על עבירות תעבורה וינתחו את המאפיינים של נהגים 
המופקד על הסטטיסטיקה , משטרההמבדיקה במדור מחקר ופיתוח שבאגף התנועה של . רבות

לדברי ראש . טרם חקר את הנושא ,1998שנת בשהוקם , עולה כי המדור, המשטרתית בנושא התנועה
מחקרים המיועדים להעריך את פעולות האכיפה של לעיקר מאמצי המדור יוחדו עד כה , המדור

שכן על הכביש אי , הנהגים המועדים אינם יעד מוגדר לאכיפהשהוסבר שהיות . המשטרה בדרכים
  .י המשטרהלא נחקר הנושא עד כה ביד, ינם לבין יתר הנהגיםבאפשר לזהותם ולהפריד 

  

תאונות דרכים במן הראוי היה כי הגופים העוסקים במלחמה , דעת משרד מבקר המדינהל
לצורך מחקר , הרשעותיהםויעשו שימוש במידע הרב הנצבר במשטרה על עבירות הנהגים 

  . מקיף על תופעת הנהגים המועדים ומאפייניה
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רשעות המערכת "מידע המכונה    הבסיס לאיתורם של נהגים מועדים הוא רישומים במערכת .8
ייבת לנהל על פי חוק חשהיא חלק מהמרשם הפלילי שהמשטרה , ) מערכת ההרשעות-להלן " (נהגים

נתונים על הרשעות שנרשמו בהמערכת מוזנת . 1981-א"התשמ, המרשם הפלילי ותקנת השבים

 - ות שנרשמו מכלל ההרשע -75% שהן כ-שפט מבעקבות תשלום קנסות שהוטלו בעבירות של ברירת 

  .רשעות של בתי דין בעבירות תעבורההומנתונים על גזרי דין בעקבות 

  
כל עוד לא שמכיוון , כי הנתונים על הרשעות בעבירות של ברירת משפט אינם שלמים, הועלה)   א(

ינם מועברים למערכת אהוגשה בקשה להישפט ולא שולם הקנס בעבירות מסוג זה נתוני העבירות 
  .להקשות את הטיפול בהםובר עלול למנוע את איתורם של נהגים מועדים הד. 13ההרשעות

  
הגים צבאיים נל אינו מעביר למערכת ההרשעות נתונים על הרשעות של "כי צה, עוד הועלה)   ב(

אך עד , 141996בר בשנת כל על ליקוי זה "משרד מבקר המדינה העיר לצה. שנדונו בבתי דין צבאיים
פעולות הדרושות להעברת הנתונים הל את "לא נקט צה, 1999צע אמ, מועד סיום הביקורת

השלים ללא דיחוי את הצעדים הדרושים כדי לל "על צה, לדעת משרד מבקר המדינה. האמורים
  .הרשעותהלאפשר את העברת הנתונים למערכת 

  

  וגמאות לטיפול המשטרה ובתי המשפט בנהגים מועדיםד

חמישה נהגים בשפט ולמשטרה את השתלשלות הטיפול שרד מבקר המדינה הציג להנהלת בתי הממ
נהגים אלה . עבירות 100-מושניים מהם אף יותר , עשרות עבירות תעבורה, כל אחד, מועדים שצברו

- ידי המשטרה בעבירות שונות ובהן איבנהגו במשך שנים ללא רישיונות וביטוח ונתפסו שוב ושוב 
  .נשיאת רישיונות

  
אך , שללנשלוש פעמים בעבירות שונות כשהוא נוהג לאחר שרישיונו חד הנהגים האמורים נתפס א

לנהג אחר . זמן פסילהבולא על נהיגה , שוטרי התנועה רשמו לו דוחות רק על העבירות שבגינן נתפס
במחשב המשטרה צוין כי רכבו נדרש שואף על פי , נרשמו פעם אחר פעם דוחות על עבירות שונות

נהגים אלה לא התייצבו . שוטרים שנתנו לו את הדוחותהם רכבו בידי הוא לא עוכב ע, לצורך חקירה
ומאחר שלא התייצבו בבית , א שילמו את הקנסות שנפסקו להםל, בבית המשפט למרות שהוזמנו

לא נמצא בפרוטוקול בית המשפט כי לשכת . גזור עליהם מאסר בפועללהמשפט לא ניתן היה 
ית המשפט לכך שהנהגים האמורים נוהגים אף משטרה הפנתה את תשומת לב בההתביעות של 

מצות עמם את לכמו כן לא נמצא כי המשטרה ביקשה מבית המשפט צו הבאה כדי . רישיונם נשללש
  .הדין
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