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פקודת המטא"ר
 - 13.03.02טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד"
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1791-הריני קובע את פקודת
המטא"ר " - 13.03.02טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים מסוג נזק בלבד" ,והיא תיכנס לתוקף החל ממועד
פרסומה.
.1

הגדרות
בפקודת מטא"ר זו –

.2

א.

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

ב.

"דרך" – לרבות כל מסילה ,דרך ,רחוב ,סמטה ,כיכר ,מעבר ,גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות
לעבור בהם ,כמוגדר בסעיף  1לפקודת התעבורה [נוסח חדש] ,התשכ"א –;1961

ג.

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

ד.

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

ה.

"רכב" – רכב שנע בכוח מכני או שמונע מכוח מכני או שנגרר באמצעות רכב אחר או באמצעות
בהמה ,וכן מכונה או מתקן שנעים או שנגררים כאמור לעיל ,לרבות אופניים ותלת-אופן ,ולמעט רכב
ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודת התעבורה ,כולן או מקצתן;

ו.

"תאונת דרכים" – תאונה שאירעה עקב עבירת תעבורה ובשל הימצאו של רכב בדרך וכתוצאה מכך
נפגע אדם או נגרם נזק לרכוש;

ז.

"תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד (נ"ב)"" – תאונת דרכים שנגרם בה נזק לרכוש (להלן "תאונת
דרכים" או "תאונה");

ח.

"תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" (נ"ב) – חמורה" – תאונת דרכים מסוג נ"ב בעלת היבט ציבורי
מיוחד ,תאונת דרכים מסוג נ"ב שמעורבים בה כלי רכב רבים או תאונת דרכים מסוג נ"ב שגורם
אחראי מחוץ למערך התנועה כגון גורם ממערך החבלה ,ממד"א ,ממכבי האש ,מאיכות הסביבה,
מצה"ל (להלן "הגורם האחראי") הכריז כי יש בזירתה סכנה לחיי אדם"; "תאונת דרכים מסוג נ"ב
– חמורה" – להלן "תאונת דרכים חמורה";

ט.

"תיק חקירה" – תיק משרדי שבו מרוכז חומר או מידע בדבר חומר הנוגעים לחקירה.

שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים  -רשימת בעלי התפקידים
שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים הוא כל שוטר מאלה:
א.

בוחן תנועה;

ב.

חוקר שמפקדו מינה אותו לחקור תאונת דרכים;

ג.

שוטר תנועה;

ד.

שוטר סיור.

שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים – להלן "שוטר מוסמך" או "השוטר המוסמך".
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.3

קבלת הודעה על תאונת דרכים
א.

תפקיד משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן שקיבל הודעה מאת אדם מן הציבור
()1

שיגור שוטר

משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן שקיבל הודעה על תאונה ,ואין במקום התאונה
שוטר – ישגר לזירת האירוע שוטר מוסמך ,אם התקיים אחד מאלה:

()2

(א)

על פי המידע שקיבל ,יש חשש סביר לכך שהתאונה אירעה עקב עבירת תעבורה חמורה
שהיא אחת מאלה :נהיגה בשכרות או נהיגה בהשפעה של סם מסוכן ,נהיגה בזמן
שהנהג אינו רשאי לנהוג ברכב או נהיגה ברכב שיש בו ליקוי בטיחות חמור;

(ב)

על פי המידע שקיבל ,יש בזירת האירוע הפרעה לתנועה;

(ג)

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

הפניית אדם מן הציבור למשטרה
משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן שקיבל מאדם מן הציבור הודעה על
תאונה ועל כך שנהג המעורב בתאונה לא מסר פרטים אישיים ועזב את זירת האירוע – יפנה
את המודיע ליחידת חקירות תאונות דרכים שבאזור שאירעה בו התאונה.

ב.

תפקיד משגר שקיבל הודעה מאת שוטר שאינו שוטר מוסמך  -לשגר שוטר מוסמך לזירת האירוע
משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן שקיבל הודעה על תאונה משוטר בזירת האירוע
שהוא איננו שוטר מוסמך כהגדרתו בסעיף  – 2ישגר לזירת האירוע שוטר מוסמך ,אם התקיים אחד
מן התנאים האלה:

ג.

()1

התנאי הקבוע בסעיף א(()1א);

()2

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

תפקיד משגר שקיבל פנייה לטפל בגרירת רכב
משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן שקיבל פנייה לטפל בגרירת רכב משוטר שאינו
מוסמך לטפל בתאונת דרכים או משוטר מוסמך – יטפל בפנייה ,כקבוע בפקודת המטא"ר 13.01.02
– "גרירת רכב ביזמת המשטרה".

.4

זירת האירוע  -תפקיד שוטר שאינו שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים
א.

הגדרה
בסעיף זה –
"שוטר" – שוטר שהזדמן למקום תאונה והוא אינו שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים כקבוע
בסעיף .2

ב.

האיסור לעזוב את זירת האירוע
שוטר לא יעזוב את זירת האירוע ,אלא אם כן עשה את כל הפעולות הקבועות בסעיפים ג-י ,או אם
הגיע לזירת האירוע שוטר מוסמך והודיע לו שהוא אחראי לזירת האירוע.
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ג.

הסרת מכשול או הצבת אמצעי אזהרה
אם בזירת האירוע יש מכשול שעלול לסכן את המשתמשים בדרך – יעשה שוטר כל שניתן כדי
להסיר את המכשול ,וכל עוד לא הוסר המכשול ,יציב אמצעי אזהרה כגון שלט ומחזיר אור.

ד.

הרחקת רכב מזירת האירוע
אם בזירת האירוע יש רכב שמפריע לתנועה או שעלול לסכן את המשתמשים בדרך – יורה שוטר
לנהג לפנות את הרכב ,ולפי הצורך ,יפנה למשגר במשל"ט מחוזי או במרד"ם בבקשה לטפל בגרירת
הרכב.

ה.

ו.

ז.

הדרכת הנהגים המעורבים בתאונה  -למסור פרטים אישיים
()1

שוטר ידריך את הנהגים המעורבים בתאונה למסור את הפרטים האישיים שלהם זה לזה.

()2

אם לא מסר נהג המעורב בתאונה את הפרטים האישיים ,ועזב את המקום לפני בואו של
שוטר  -יפנה השוטר את הנהג האחר שמעורב בתאונה ליחידת חקירות תאונות דרכים.

שמירה על זירת האירוע
()1

שוטר יעשה את כל הדרוש והניתן בנסיבות העניין כדי לשמור על זירת האירוע ,כדי למנוע
פגיעה בכל מוצג ובכל אמצעי הוכחה הדרוש לחקירה או למשפט וכדי למנוע אבדן של אחד
מאלה.

()2

שוטר יעשה את כל הדרוש והניתן בנסיבות העניין כדי למנוע פגיעה ברכוש או כדי למנוע אבדן
של רכוש ,לרבות איסוף ורישום של פריטי רכוש  שנמצאו בזירת  האירוע  ללא השגחה.

איסוף מוצגים
שוטר יאסוף כל חפץ שיש בו כדי לשמש מוצג או אמצעי הוכחה בחקירה כקבוע בפקודת הקבע
" – 14.01.45מוצגים".

ח.

הסדרת התנועה
שוטר יסדיר את התנועה בדרך ,לפי הצורך.

ט.

פנייה למשל"ט מחוזי או למרד"ם
שוטר יפנה למשל"ט מחוזי או למרד"ם בכל נסיבה מן הנסיבות האלה:

י.

()1

חוסר מיומנות לטפל באירוע ,כפי שנדרש בסעיפים ג-ח;

()2

חוסר יכולת לטפל באירוע ,ללא עזרה של כוח משטרה נוסף;

()3

יש צורך לגרור רכב מזירת האירוע.

תיעוד האירוע
שוטר יתעד בכתב את האירוע ,ויעשה פעולות אלו:
()1

ירשום את הפרטים האישיים של כל נהג שהיה מעורב בתאונה .השוטר ירשום את הפרטים
האלה על פי רישיון הנהיגה ,רישיון הרכב או תעודת הביטוח וכן על פי תעודת הזיהוי שהנהג
הציג לפניו ,לפי דרישתו .השוטר יציין את זמן האירוע ואת מקומו .כמו כן ,ירשום השוטר
את הפרטים של כל עד לתאונה.
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יא.

()2

השוטר יערוך בירור ראשוני בעניין נסיבות האירוע וירשום זיכרון דברים.

()3

השוטר ירשום את הפרטים של כל נהג המעורב בתאונה ואת הפרטים של כל עד לתאונה
בטופס המשטרתי שיועד לכך .אם אין בידי השוטר טופס משטרתי ,ירשום את הפרטים ואת
זיכרון הדברים על נייר שברשותו.

()4

אם הפנה נהג שמעורב בתאונה ליחידה לחקירות תאונות דרכים – יתעד עובדה זו.

העברת האחריות לטיפול באירוע לשוטר מוסמך
אם הגיע לזירת האירוע שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים יעשה שוטר את הפעולות האלה:

יב.

.5

()1

ידווח בעל פה לשוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים על  הפעולות שעשה;

()2

ימסור לידיו של השוטר המוסמך את המסמכים שרשם ,על פי סעיף י ,את פריטי הרכוש
שאסף ואת רשימת פריטי הרכוש שאסף ,על פי סעיף ו.

תיעוד פעולות השוטר במקום התאונה בדוח והעברתו לשוטר מוסמך או ליחידה שבאזורה אירעה
התאונה
()1

השוטר ירשום דוח על פעולותיו במקום התאונה ,וכן   יערוך תרשים ,ללא קנה מידה ,של
הזירה ושל מיקום כלי הרכב המעורבים בתאונה ,ויעביר את כל החומר לידי שוטר מוסמך.

()2

אם לא הגיע לזירת האירוע שוטר מוסמך – יעביר שוטר את המסמכים שרשם ואת פריטי
הרכוש שאסף ,ליחידת חקירות תאונות דרכים שבאזורה אירעה התאונה ,ללא דיחוי.

זירת האירוע  -תפקיד שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים
א.

הגדרה
בסעיף זה –
"שוטר מוסמך" – כקבוע בסעיף .2

ב.

שוטר מוסמך יעשה בזירת אירוע את כל הפעולות שבהן חייב שוטר על פי סעיף  ,4בשינויים המחויבים
מתפקידו.

ג.

בדיקת שכרות
()1

הגדרה

         בסעיף זה –
"בדיקת שכרות" – בדיקה אם אדם נתון בהשפעה של משקה   משכר או של סם מסוכן,
כהגדרתם בסעיף 64ב(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] ,התשכ"א –  1961וכקבוע בתקנה
169ג לתקנות התעבורה ,התשכ"א – .1961
()2

1570
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ד.

ה.

ו.

נטילת רישיון הנהיגה מן הנהג וזימון הנהג להתייצב לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות
דרכים
()1

שוטר מוסמך רשאי ליטול מנהג את רישיון הנהיגה ,אם יש לשוטר המוסמך יסוד סביר
להניח כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונה שבה ניזוק רכוש ,וכי בשל העבירה יוגש כתב
אישום.

()2

שוטר מוסמך שנטל מן הנהג את רישיון הנהיגה שלו ,ייתן לנהג אישור על נטילת הרישיון,
אישור המשמש גם רישיון נהיגה זמני ,וייתן לו בטופס שיועד לכך זימון להתייצב לפני הממונה
על יחידת חקירות תאונות דרכים במועד שייקבע בטופס ,וזאת לצורך קבלת החלטה בעניין
המשך החזקת הרישיון בידי הנהג .מועד ההתייצבות שיקבע השוטר המוסמך בטופס יהיה
בתוך שלושה ימים ממועד נטילת הרישיון.

()3

שוטר מוסמך יתייק בתיק החקירה את ההעתק של טופס הזימון שנתן לנהג.

זימון נהג להתייצב לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים  -נהג שאין ברשותו רישיון
נהיגה
()1

שוטר מוסמך שביקש ליטול מן הנהג את רישיון הנהיגה כאמור בסעיף ד ולא עשה כן ,משום
שלא היה ברשות הנהג רישיון נהיגה – ייתן לנהג ,בטופס שיועד לכך ,זימון להופיע לפני
הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים במועד שיקבע השוטר המוסמך בטופס ושיהיה
בתוך שלושה ימים ממועד נטילת הרישיון – וזאת לצורך קבלת החלטה בדבר המשך החזקת
הרישיון בידי הנהג.

()2

השוטר המוסמך יתייק בתיק החקירה את ההעתק של טופס הזימון שנתן לנהג.

דרישה מן הנהג להילוות לתחנת משטרה
()1

שוטר מוסמך רשאי לדרוש מן הנהג להילוות אליו לתחנת משטרה או אל קצין משטרה בדרגת
מפקח לפחות ,כקבוע בסעיף  47בפקודת התעבורה ,אם יש לשוטר המוסמך יסוד סביר להניח
כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונה שבה ניזוק רכוש וכי בשל אותה עבירה יוגש כתב
אישום ,וכל זאת אם התקיימה אחת מן הנסיבות האלה:
(א)

הנהג נהג בהשפעה של משקה משכר או של סם מסוכן;

(ב)

הנהג איננו מורשה לנהוג;

(ג)

השוטר המוסמך סבור כי במצב שהנהג נמצא בו ,אין  לאפשר לו להמשיך לנהוג.

()2

שוטר מוסמך אשר דרש מנהג להילוות אליו לתחנת משטרה או לקצין משטרה בדרגת מפקח,
כאמור ,יורה לנהג להחנות את הרכב כחוק ,קרוב ככל האפשר למקום התאונה ,ולנקוט
אמצעים לאבטחתו .השוטר יורה ,כאמור ,אם סבר שהנהג כשיר לנהיגה.

()3

אם אין בקרבת מקום התאונה מקום חנייה כאמור בסעיף ( ,)2והשוטר המוסמך סבור כי
הרכב עלול להפריע לתנועה – הוא מוסמך להורות להעביר את הרכב לחנייה במקום אחר.

()4

אם הרכב איננו כשיר לתנועה ,השוטר המוסמך יפנה למשגר במשל"ט מחוזי או במרד"ם
בבקשה לטפל בגרירת הרכב ,כקבוע בפקודת המטא"ר " – 13.01.02גרירת רכב ביזמת
המשטרה".
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ז.

הטיפול בזירת אירוע של תאונת דרכים חמורה שיש בה סכנה לחיי אדם
()1

בזירת אירוע של תאונת דרכים חמורה שיש בה סכנה לחיי אדם או שעשויה להיות בה סכנה
לחיי אדם – כל עוד קיימת הסכנה או כל עוד עשויה להיות סכנה כאמור ,הגורם האחראי
לביצוע הפעולות הראשוניות להסרת הסכנה או למניעתה הוא הגורם האחראי כהגדרתו
בסעיף 1ח.

()2

הוסרה הסכנה לחיי אדם – הגורם האחראי המטפל באירוע יכריז על כך בבירור.

()3

לאחר ההכרזה ,שוטר מוסמך הוא שיהיה האחראי לטיפול באירוע.
כל עוד לא הכריז הגורם האחראי על הסרת הסכנה לחיי אדם – לא יתיר השוטר המוסמך
כניסת אדם לזירת האירוע ,בין שאותו אדם הוא שוטר ובין שאינו שוטר.

()4
.6

הכריז הגורם האחראי על הסרת הסכנה לחיי אדם וסבר שוטר מוסמך כי יש לחסום ציר
תנועה – יורה על חסימת ציר התנועה.

זירת האירוע  -הזנקת מסוק לשם סיוע בטיפול באירוע של תאונת דרכים
א.

הליך הזנקת מסוק לשם סיוע לגורמי את"ן בטיפול בתאונת דרכים יהיה כקבוע בנוהל מחלקת
מבצעים ובט"פ באגף שיטור וביטחון ,העוסק בהפעלת כלי טייס.

ב.

ראש מחלקת מבצעים ובט"פ באגף שיטור וביטחון ,ובהיעדרו – מפקד המשל"ט במטא"ר ,מוסמכים
לאשר הזנקת מסוק לשם סיוע לגורמי את"ן בטיפול בתאונת דרכים.

ג.

בעל תפקיד באת"ן המוסמך ,על פי הקבוע בנוהל מחלקת מבצעים ובט"פ ,לפתוח בהליך של הזנקת
מסוק לשם סיוע בטיפול באירוע של תאונת דרכים – ישקול את הצורך בהזנקת מסוק למען המטרות
האלה:
()1

()2

איכון או מרדף
(א)

לאיכון נהג ברכב או למרדף אחר נהג שנמלט מזירת האירוע ברכב.

(ב)

לביצוע סריקות לאיכון אדם שהיה מעורב בתאונה ושאיננו ברכב שהיה מעורב
בתאונה.

הזרמת תנועה
לוויסות עומסי תנועה שנוצרו כתוצאה מן התאונה.

()3

סיוע לחפ"ק
סיוע לחפ"ק המשטרה שהוקם בזירת האירוע ,כדי לאפשר את אלה:

()4

(א)

תיאום בין חפ"ק המשטרה לבין מסוק של חיל האוויר שהוזנק לזירת האירוע;

(ב)

שידור תמונה של זירת האירוע מן האוויר לחפ"ק המשטרה.

חקירה
לתיעוד זירת האירוע בשלמותה מן האוויר ,לצורכי חקירה.
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יחידת חקירות תאונות דרכים  -תפקיד הממונה על החקירה
א.

הגדרה
בסעיף זה –
"חומר חקירה" – כהגדרתו בפקודת המטא"ר " – 14.01.04תעודת חיסיון – הכללים וההנחיות
להגשת הבקשה" וכן דוח של הממונה על החקירה או דוח של הקצין הממונה על יחידת חקירות
תאונות דרכים ,ובו דבריו של החשוד ,לאחר שנעצר ,שנאמרו לממונה על החקירה או לממונה על
יחידת חקירות תאונות דרכים.

ב.

פתיחת תיק חקירה
()1

פתיחת תיק חקירה בשל עבירה חמורה
הממונה על החקירה יפתח תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג  נ"ב" אם התקיימו התנאים
האלה:

()2

(א)

ישנן ראיות שכתוצאה מן התאונה נגרם נזק לרכוש;

(ב)

יש חשד סביר שהתאונה נגרמה כתוצאה מעבירה חמורה שהיא אחת מאלה:
[]1

אי ציות לתמרור המורה על עצירה ומתן זכות קדימה (ב;)37-

[]2

אי ציות לתמרור המורה על האטה (ב;)36-

[]3

אי ציות לאור אדום ברמזור ,וזאת אם יש ראיות לכאורה ,שאחד מכלי הרכב
המעורבים בתאונה עבר עבירה זו;

[]4

עקיפה בדרך לא פנויה;

[]5

נהיגה בהשפעה של משקה משכר או סם מסוכן;

[]6

נהיגה בהיעדר הרשאה לנהוג – נהיגה בהיעדר רישיון נהיגה ,נהיגה בעת
פסילה ,נהיגה בסוג רכב שאינו תואם לסוג הרכב המצוין ברישיון הנהיגה של
הנהג;

[]7

נהיגה ברכב שיש בו ליקוי בטיחות במערכת ההגה או הבלמים;

(ג)

אחד הנהגים עזב את מקום התאונה לפני שמסר את פרטיו האישיים לנהג האחר.

(ד)

ההודעה על התאונה נמסרה למשטרה בטרם חלפו  48שעות ממועד התאונה או
שהממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים הורה לו לפתוח תיק חקירה ,אף על פי
שחלפו  48שעות ממועד התאונה.

פתיחת תיק חקירה בשל נזק לרכוש של רשות ציבורית
אם לממונה על החקירה יש יסוד סביר להניח שנגרם בתאונה נזק לרכוש של רשות ציבורית,
יפתח תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב" וינהל חקירה ראשונית.

ג.

ניהול תיק חקירה
()1

הממונה על החקירה ינהל את תיק החקירה על פי הוראות פקודת המטא"ר " – 14.01.03תיק
חקירה – סידורו" ,לפי העניין ,ועל פי הוראות פקודת מטא"ר זו.
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()2

()3

איתור חומר שברשות מערך המודיעין
(א)

נודע לממונה על החקירה כי יש חומר שקשור בחקירה או כי יש חומר שיש אפשרות
שהוא קשור בחקירה ,וכי החומר מצוי ברשות מערך המודיעין – יודיע על כך לממונה
על יחידת חקירות תאונות דרכים.

(ב)

הממונה על החקירה  יתייק חומר שמצוי ברשות מערך המודיעין ,יתייק את העתקו
או יתייק מסמך המתעד את החומר ,כקבוע בפקודת המטא"ר .14.01.03

תכולת תיק החקירה
תיק החקירה יכלול ,בין היתר ,את הדברים האלה :רישום הפרטים האישיים של המעורבים
בתאונה; רישום פרטי כלי הרכב המעורבים בתאונה; זמן האירוע ומקומו; דוח בוחן תנועה
על התאונה; תרשים שיוכן אם הדבר יידרש להוכחת העבירה בבימ"ש או על פי דרישת
בימ"ש; דוחות פעולה; הודעות המעורבים בתאונה והעדים לה; רישום מוצגים; רישום
הגרירה ,אם הייתה; תצלומים והמלצה לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים; הרשעות
קודמות של המעורבים בתאונה ,אם ישנן.

()4

סימון חומר המתויק בתיק חקירה
כל מסמך שחובה לתייק אותו בתיק החקירה – הממונה על החקירה יסמן אותו בדרך שראש
את"ן קבע בנהלים.

ד.

פעולות חקירה משלימות
הממונה על החקירה ישלים את החקירה ויעשה ,לפי הצורך ,בין היתר ,את הפעולות האלה:
()1

()2

חקירת מעורבים וחקירת עדים
(א)

יחקור את המעורבים בתאונה.

(ב)

יחקור עדים לתאונה.

עריכת תרשים ,דוח ובדיקות אחרות
הממונה על החקירה יערוך תרשים של זירת האירוע ,ימלא דוח ויערוך כל ניסוי ,בחינה
ובדיקה הדרושים לחקירה.

()3

העברת רכב לבדיקה בסדנה של המשטרה
העברת רכב שהיה מעורב בתאונה לבדיקה בסדנה והחזרת רכב מן הסדנה ,יהיו על פי הקבוע
בפקודת המטא"ר " – 13.01.02גרירת רכב ביזמת המשטרה".

()4

החזקת רכב כמוצג ,חילוט הרכב ,החזרת הרכב או השמדת הרכב על פי צו
החזקת הרכב כמוצג ,חילוט הרכב ,החזרת הרכב או השמדת הרכב על פי צו ,יהיו על פי
הקבוע בפקודת הקבע " – 14.01.45מוצגים" ועל פי נוהלי מת"ן ונוהלי אח"ם ,לפי העניין.

()5

נזק לרכוש של רשות ציבורית  -המלצה על המשך ניהול חקירה או על גניזת החומר ומסירת
הודעה לרשות הציבורית
(א)
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לאחר השלמת החקירה הראשונית ימליץ הממונה על החקירה אם להמשיך לנהל
חקירה של תאונה שנגרם בה נזק לרכוש של רשות ציבורית או אם לגנוז את החומר
הקשור בתאונה בתיק "כללי-נ"ב" ,כקבוע בסעיף  ,15לפי העניין.
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(ב)
ה.

העלה הממונה על החקירה שכתוצאה מן התאונה נגרם נזק לרכוש של רשות ציבורית
– יודיע על כך בכתב לרשות הציבורית הנוגעת בדבר.

חובת הממונה על החקירה וסמכות הממונה על החקירה למלא טפסים
()1

הכלל
הממונה על החקירה ימלא את הטפסים הנדרשים לניהול החקירה ולניהול תיק החקירה,
כקבוע בפקודת המטא"ר  ,14.01.03לפי העניין ,וכקבוע בפקודת מטא"ר זו.

()2

טופס "סיכום תיק חקירה"
(א)

הגדרה
בסעיף זה –
טופס "סיכום תיק חקירה" – טופס שממלאים הממונה על החקירה והממונה על
יחידת חקירות תאונות דרכים בתום החקירה.

(ב)

ו.

מילוי טופס "סיכום תיק חקירה"
[]1

לאחר שהשלים את החקירה ,ימלא הממונה על החקירה את חלקו בטופס
"סיכום תיק חקירה" .בטופס יפרט הממונה על החקירה את הראיות ואת
הערכתו לעניין השאלה – האם יש בראיות כדי להוכיח את ביצוע העבירה בידי
הנהג.

[]2

הממונה על החקירה יציין בטופס "סיכום תיק חקירה" את אלה:
[א]

כל חומר הידוע לו כי הוא נרשם ,הופק ,נאסף או נתפס בחקירה או
העתק של כל חומר כאמור או כל מסמך מתעד בדבר חומר כאמור
– מתויק בתיק החקירה;

[ב]

כל חומר ,העתק של חומר או מסמך מתעד – כאמור בסעיף [א] – רשום
במפתח התיק של תיק החקירה;

[ג]

אם פנה אל הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים בבקשה לאתר
חומר הקשור בחקירה שמצוי ברשות מערך המודיעין;

[ד]

אם בתיק החקירה יש חומר שהועבר מרשות מערך המודיעין או מסמך
מתעד בדבר חומר מרשות מערך המודיעין.

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

ז.

טיפול בפנייה של אדם מן הציבור
()1

ממונה על חקירה שקיבל פנייה של צד מעוניין שאיננו החשוד או פנייה של גורם אחר בעל
עניין מן הציבור המבקש לעיין  בתיק ,יפעל על פי הוראות פקודת הקבע " – 14.01.17הרשאות
לעיון בחומר חקירה משטרתי".
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()2

.8

ממונה על חקירה שקיבל פנייה של אדם שהוא מתלונן בתיק  ושבהודעה  שמסר  למשטרה  
יש  כל הפרטים  הידועים  לו  על  התאונה  ,או  ממונה  על חקירה שקיבל פנייה של בא כוחו
של אדם כאמור – ישיב לפונה בטופס שיועד לכך.

יחידת חקירות תאונות דרכים  -תפקיד הממונה על היחידה
א.

הסמכות לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה
()1

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שהוא קצין בדרגת מפקח לפחות ,אם בכוונתו
להמליץ על הגשת כתב אישום או שהמליץ להגיש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה
שבגינה ניזוק רכוש ,ואם יש לו בסיס להניח ,שבהמשך הנהיגה של הנהג יש סכנה לציבור
– מוסמך לפסול את הנהג מלהחזיק רישיון נהיגה .משך פרק הזמן של הפסילה יהיה 60
ימים.

()2

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יחליט אם בהמשך הנהיגה של הנהג יש סכנה
לציבור ,לאחר ששקל את חומרת העבירה וחומרת נסיבותיה ואת הנתונים בדבר הרשעות
קודמות של הנהג .
(א)

(ב)

חומרת העבירה וחומרת נסיבותיה
[]1

העבירה חמורה או נסיבות ביצוע העבירה חמורות.

[]2

העבירה היא נהיגה בהשפעה של סם מסוכן או של משקה משכר.

הרשעות קודמות
הנתונים בדבר הרשעות קודמות של הנהג יתייחסו לעניינים האלה:
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[]1

מספר העבירות שהורשע בהן הנהג ,וזאת בהתחשב בפרק הזמן שבו יש לנהג
רישיון נהיגה .כמו כן ,אם יש לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים מידע
בעניין משך התקופה שהנהג נוהג בה בפועל – יתחשב גם בנתון זה;

[]2

החומרה של העבירות ונסיבות ביצוע העבירות;

[]3

מועדי ביצוע העבירות.

ב.

מלבד הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ,כל בעל תפקיד מאלו מוסמך לפסול נהג מלהחזיק
רישיון נהיגה :קצין את"ן מחוזי ,קצין את"ן מרחבי ,ראש מפלג חקירות באת"ן תל-אביב ובאת"ן
ירושלים ,ראש מחלק תאונות דרכים במרחב ,קצין הפיקוח במרחב ,ראש משרד תנועה בתחנה,
מפקד שלוחת ימת"א אילת ,קצין יחידת בוחנים באת"ן תל-אביב וקצין שדרגתו מפקח לפחות,
שאחד מבעלי תפקידים אלו מינה לכך.

ג.

פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה  -ההליכים לקבלת ההחלטה
()1

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ישקול אם לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה ,אם
התקיימה אחת הנסיבות הקבועות בסעיפים 5ד-ו ,לפי העניין ,הקשורות בנהג.

()2

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יבדוק אם יש יסוד להניח שיוגש כתב אישום נגד
הנהג ,ואם מצא שיש יסוד כאמור – ייתן לנהג זכות שימוע כקבוע בסעיף ד.

()3

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שמצא כי אין יסוד להניח שיוגש כתב אישום נגד
הנהג ,יתעד את החלטתו בכתב ,ימסור לנהג את תוכן החלטתו ,ואם רישיון הנהיגה מצוי
ברשות המשטרה – יחזירו לנהג.
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ד.

פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה  -זכות הנהג לשימוע
()1

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שמצא שיש לכאורה לפסול נהג מלהחזיק רישיון
נהיגה ,והנהג התייצב לפניו – יודיע לנהג כי הוא שוקל לפסול אותו מלהחזיק רישיון נהיגה
לפרק זמן של  60ימים.
הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יודיע לנהג ,כי הוא זכאי להגיב על הודעה זו וייתן
לו זכות להשמיע את דבריו.

ה.

ו.

()2

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יתעד בכתב את הודעתו לנהג ואת תגובת הנהג.

()3

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יבקש מן הנהג לאשר בחתימתו על המסמך כי
שמע את דברי הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים וכן יבקש ממנו לאשר את תוכן
דבריו לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים.

קבלת ההחלטה
()1

התייצב הנהג לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים – יקבל הממונה על יחידת
חקירות תאונות דרכים החלטה בעניין המשך החזקת הרישיון בידי הנהג ,על פי החומר
שלפניו ועל פי תגובתו של הנהג בשימוע ,אם הגיב.

()2

לא התייצב הנהג לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים במועד שזומן – יקבל
הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים החלטה בעניין המשך החזקת רישיון הנהיגה בידי
הנהג ,על פי כלל החומר שלפניו ,לאחר שבדק את העתק טופס הזימון שקיבל הנהג ומצא שכל
הפרטים בטופס הזימון נכונים.

()3

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יתעד בכתב את החלטתו ואת הנימוקים לה.

החלטה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה – יפעל
כדלקמן:
()1

אם הנהג נוכח לפניו – ימלא צו פסילה וימסור אותו לידי הנהג ,יחתים את הנהג על קבלת
הצו וייטול ממנו את רישיון הנהיגה ,אם הרישיון אינו נמצא ברשות משטרה.

()2

אם הנהג אינו נוכח לפניו – ימלא צו פסילה ויורה לשלוח את צו הפסילה לכתובתו של הנהג
בדואר רשום.
יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מלהחזיק רישיון  נהיגה ,מן המועד שבו הממונה על
יחידת חקירות תאונות דרכים החליט על הפסילה.

ז.

החלטה שלא לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה שלא לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה
והרישיון מצוי ברשות המשטרה ,יפעל כדלקמן:

ח.

()1

אם הנהג נוכח לפניו – יחזיר לנהג את רישיון הנהיגה.

()2

אם הנהג אינו נוכח לפניו – יורה לשלוח את רישיון הנהיגה לכתובתו של הנהג בדואר רשום.

השבת רישיון נהיגה לנהג שנפסל מלהחזיק רישיון נהיגה
()1

נהג שהתייצב לקבל את רישיון הנהיגה
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ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שהנהג התייצב לפניו בתום תקופת הפסילה לקבל
את רישיון הנהיגה – יחזיר לנהג את רישיון הנהיגה.
()2

נהג שלא התייצב לקבל את רישיון הנהיגה
(א)

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שהנהג לא התייצב לפניו בתום תקופת
הפסילה לקבל את רישיון הנהיגה ,וחלפו  14ימים מתום תקופת הפסילה – יורה
לשלוח את הרישיון לכתובתו של הנהג בדואר רשום.

(ב)

אם רשות הדואר החזירה ליחידה את הרישיון – הממונה על יחידת חקירות תאונות
דרכים יורה ליצור קשר טלפוני עם הנהג וכן לשלוח לו הודעה בכתב על כך שהרישיון
נמצא ברשות היחידה.
בהודעה יצוין ,כי אם הנהג לא ייקח את רשיונו בתוך  14ימים ,יהיה עליו לפנות
למשרד הרישוי לשם קבלת רישיון נהיגה חדש.

(ג)
ט.

י.

אם הנהג לא התייצב לקבל את רישיונו במועד ,הממונה על יחידת חקירות תאונות
דרכים יורה לתייק את הרישיון בתיק החקירה.

פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה  -שקילה חוזרת של ההחלטה
()1

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה,
יחזור וישקול את החלטתו ,אם הגיע לידיו מידע חדש שיש בו כדי לשנות את החלטתו ,ובלבד
שהעניין טרם התברר בבית משפט.

()2

אם שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד הנהג – יבטל את צו הפסילה ויחזיר לנהג את רישיון
הנהיגה.

()3

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יתעד בכתב את ההחלטה שקיבל.

פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה  -מסירת הודעה על הפסילה לאגף לשירותי
מידע במשרד התחבורה
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה ,יודיע
על כך ,באמצעות מינהל טכנולוגיות (מנ"ט) ,לאגף לשירותי מידע במשרד התחבורה.

יא.

פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה  -תקופת הפסילה
()1

התקופה שהנהג פסול מלנהוג בה תחל ביום מתן ההחלטה של הממונה על יחידת חקירות
תאונות דרכים – וזאת ,בין שהנהג נכח בעת קבלת ההחלטה ובין שלאו ,בין שנטל הממונה
על יחידת חקירות תאונות דרכים את רישיון הנהיגה מידיו של הנהג בעת מתן ההחלטה ובין
שרישיון הנהיגה ניטל מידיו של הנהג במועד מאוחר יותר.

()2

התקופה שהנהג פסול מלנהוג בה תסתיים לאחר שחלף פרק הזמן הנקוב בצו הפסילה .מניינו
של פרק הזמן האמור בצו הפסילה יחל ביום שבו הנהג מסר את רישיונו לממונה על היחידה
או לשוטר שמסר לידיו את הצו.
אם הרישיון נמצא ברשות המשטרה – מניינו של פרק זמן  הפסילה יחל במועד שבו ניתנה  
ההחלטה בדבר הפסילה.
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יב.

יג.

העברת תיק החקירה לפרקליטות או ליחידת תביעות
()1

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יעביר את תיק החקירה לפרקליטות המחוז או
ליחידת התביעות המשטרתית הנוגעת בדבר בתוך תקופת הפסילה.

()2

אם סבר הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שיש להאריך את תקופת הפסילה ,יעביר
את המלצתו לפרקליטות המחוז או ליחידת התביעות הנוגעת בדבר.

חובת המשטרה להופיע בערר שהגיש מי שרישיונו נפסל פסילה מינהלית ,וזכות המשטרה לערור
על החלטת בית המשפט
()1

נמסרה ליחידת חקירות תאונות דרכים הודעה מבית משפט על מועד דיון בערר שהגיש נהג
שרישיון הנהיגה שלו נפסל פסילה מינהלית – הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ,נציג
מטעמו או תובע ייצגו את התביעה בבית המשפט.

()2

החליט בית המשפט להחזיר למגיש הערר את רישיון הנהיגה שנפסל ,לקצר את פרק הזמן של
הפסילה או שהחליט שלא להאריך את פרק הזמן של הפסילה ,וגורמי תביעה של המשטרה
בחנו את החלטת בית המשפט וסברו כי ההחלטה איננה סבירה או שיש בה טעות או שהנהג
מסוכן לציבור ,הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ,נציג מטעמו או תובע רשאים
להגיש ערר לבית המשפט.
הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ,נציג מטעמו או תובע ייצגו את התביעה בבית
המשפט.

יד.

טו.

דיווח לאגף לשירותי מידע במשרד התחבורה ,למכון הרפואי לבטיחות בדרכים והפניית נהג
לבדיקה במכון
()1

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ידווח  על התאונה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים
במשרד הבריאות ולאגף לשירותי מידע במשרד התחבורה ,אם מהחקירה עולה חשד שלנהג
יש ליקוי או מחלה שיש בהם כדי לפגוע בכושר הנהיגה שלו.

()2

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יפנה נהג לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות
בדרכים במשרד הבריאות אם הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים פסל את הנהג
מלנהוג ,והחקירה העלתה חשד שלנהג יש ליקוי או מחלה ,שיש בהם כדי לפגום בכושר
הנהיגה שלו.

דיווח
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל משוטר מוסמך דיווח על תאונה ,יחליט אם יש
לדווח על התאונה למרכז שליטה באת"ן ולכל גורם במחוז שקבע מפקד המחוז שבו אירעה התאונה,
אם נסיבות התאונה או תוצאותיה חמורות ,או אם יש לתאונה היבט ציבורי  .

טז.

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

איתור חומר שברשות מערך המודיעין
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל טופס "סיכום תיק חקירה" יפנה בכתב אל קצין
המודיעין האחראי כדי לבדוק אם יש ברשות מערך המודיעין חומר שקשור בחקירה ,וזאת בנסיבות
האלה:

יח.

()1

הממונה על החקירה הודיע לו שברשות מערך המודיעין יש חומר שקשור בחקירה או שיש
אפשרות שהוא קשור בחקירה;

()2

לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יש בסיס להניח שברשות מערך המודיעין יש
חומר שקשור בחקירה ,בין היתר ,על פי סוג העבירה ונסיבות ביצועה ,על פי זהות המעורבים
בביצוע העבירה או החשודים בביצועה.

בחינת הממצאים של הממונה על החקירה
()1

יט.

כ.

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל טופס "סיכום תיק חקירה" מאת הממונה
על החקירה ,יבדוק את הטופס ויחליט אחת מאלה:
(א)

לאשר את הממצאים של הממונה על החקירה;

(ב)

לא לאשר את הממצאים של הממונה על  החקירה.

()2

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ינמק את החלטתו בכתב.

()3

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ימלא את חלקו בטופס "סיכום תיק חקירה".

העברת חומר חקירה  -לחקירה בעבירה פלילית
()1

אם סבר הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים כי בחקירה עלה חשד לעבירה פלילית
– בין שהעבירה הפלילית היא העבירה היחידה בתיק החקירה ובין שהעבירה הפלילית היא
עבירה הנוספת על העבירה הקשורה בתאונה ,בין שיש בראיות כדי להוכיח את ביצועה ובין
שאין בראיות כדי להוכיח את ביצועה – יעביר את החומר או העתק של החומר ,לפי העניין,
לקצין אח"ם מרחבי או לקצין אח"ם מחוזי.

()2

אם בתאונה נגרם נזק לרכוש של רשות ציבורית ,והתקיים האמור בסעיף ( – )1יודיע על כך
הממונה על היחידה ,בכתב ,לרשות הציבורית הנוגעת בדבר.

()3

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שפעל כאמור ,יציין זאת בטופס "סיכום תיק
חקירה".

העברת תיק תאונת דרכים לבעל תפקיד שמוסמך לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב"
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שסבור כי אין בראיות כדי להוכיח את ביצוע העבירה ,ינמק
את החלטתו בכתב בטופס "סיכום תיק חקירה" ויעביר את התיק ואת הטופס לבעל תפקיד שמוסמך
לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב".

 .9תפקיד ראש מדור תאונות דרכים
א.

פנייה לגורם מחוץ ליחידת חקירות תאונות דרכים לשם סיוע בחקירה
אם עלה בחקירה הצורך בסיוע של גורם מחוץ ליחידת חקירות תאונות דרכים ,יפנה רמ"ד תאונות
דרכים לגורם לצורך קבלת הסיוע.
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ב.

דיווח לגורם מחוץ למשטרה על פגם ברכב
רמ"ד תאונות דרכים ידווח לרשויות המתאימות כגון הרשויות הממונות על תקינה של חלקי רכב,
הרשויות הממונות על מכירת רכב או חלקים של רכב ולרשויות להסמכת מוסכים ,על ליקוי בטיחות
ברכב ועל פגם ייצור ,על טיפול לקוי ברכב או על שינוי במבנה הרכב שאושר מטעם רשות מוסמכת,
ושלכאורה גרם לתאונה או תרם לה  -אם על פי הידוע לו ,יש במידע זה כדי לסייע לרשויות אלה
למלא את תפקידן.

.10

סגירת תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נזק בלבד"  -החלטה שלא להגיש כתב אישום
א.

ב.
.11

עילת הסגירה והמוסמכים לסגור את התיק
עילת הסגירה

בעל תפקיד המוסמך לסגור תיק חקירה

אין  אשמה

ק' את"ן מחוזי ,ק' את"ן מרחבי ,מפקד ימת"א
אילת ,ר' לשכת תביעות תעבורה ,רמת"ד ,ק' חקירות
ת"ד ,ר' משרד תנועה

חוסר בראיות מספיקות
לאישום אדם פלוני

( )1בכפוף לקבוע בסעיפים ( )2ו )3(-בטבלה:
     (א)  ק' את"ן מחוזי ,ק' את"ן מרחבי     ,
            מפקד ימת"א אילת ,ר' לשכת    
            תביעות תעבורה
      (ב)  רמת"ד ,ק' חקירות ת"ד   ,
            ר' משרד תנועה בתחנה
(  )2אם הסגירה בעילה זו היא מן הטעם  
      שהעבירה התיישנה  -כל אחד מבעלי  
      התפקידים  שבסעיף (()1א)
(  )3אם הסגירה בעילה זו היא מן הטעם  
      שהחשוד לא אוכן  -ק' את"ן מחוזי
(  )4אם הסגירה בעילה זו איננה מן הטעם   
      שהעבירה התיישנה ואיננה מן הטעם    
      שהחשוד לא אוכן – כל בעל תפקיד    
      מבעלי התפקידים שבסעיף (()1ב)

אין עניין לציבור

ק' את"ן מחוזי ,ר' לשכת תביעות תעבורה

מפקד מחוז רשאי להסמיך בעל תפקיד שהוא קצין לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב" ,גם
אם אינו נמנה עם בעלי התפקידים המנויים בטבלה.

תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב"  -עיכוב הליכים
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה של היועץ המשפטי לממשלה לעכב הליכים בתיק
חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב" ,יפעל על פי הוראת היועץ המשפטי לממשלה.

.12

יידוע המעורבים בתאונת הדרכים בדבר סגירת תיק החקירה
א.

בעל תפקיד מן הקבועים בסעיף 10א שהחליט לסגור את תיק החקירה  – יודיע על כך בכתב לכל
המעורבים בתאונה.
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ב.
.13

בהודעה יש לציין את העילה לסגירת התיק.

העברת תיק החקירה למי שמוסמך לתת דוח תעבורה
בעל תפקיד שמוסמך לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב" שהחליט לסגור את תיק החקירה ,והוא
סבור שמי מן המעורבים בתאונה עבר עבירה שיש לתת בגינה דוח תעבורה  -יעביר את תיק החקירה לשוטר  
שקצין את"ן מרחבי או קצין את"ן מחוזי מינה לכך ,כקבוע בפקודת המטא"ר " – 13.02.01טיפול המשטרה
בעבירות תעבורה" ובנוהלי את"ן.

.14

העברת תיק החקירה ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים
בעל תפקיד שמוסמך לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב" שהחליט לסגור את תיק החקירה,
והוא סבור שיש חשד שמי מן המעורבים בתאונה עבר עבירה של הונאה בתאונה – יעביר את תיק החקירה
ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים.

.15

החלטה שלא לפתוח בחקירה וגניזת החומר בתיק "כללי-נ"ב" או בתיק "חומר כללי"  -הסיבות
והמוסמכים
א.

הגדרות
בסעיף זה –

ב.

()1

תיק "כללי-נ"ב" – תיק שבו נגנז חומר ראיות הקשור בתאונות דרכים מסוג נ"ב;

()2

תיק "חומר כללי" – תיק שבו נגנז חומר ראיות שאינו קשור בתאונת דרכים מסוג נ"ב,
כהגדרתה בסעיף 1ז.

המוסמכים להחליט שלא לחקור תאונת דרכים מסוג נ"ב
מי שנמנה עם בעלי התפקידים המפורטים להלן ודרגתו פקד לפחות ,מוסמך להחליט שלא לחקור
ושלא לפתוח תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב" והוא מוסמך לגנוז את החומר הקשור בתאונה
בתיק "כללי-נ"ב" או בתיק "חומר כללי" ,אם אין בחקירה עניין לציבור או אם   רשות אחרת  
מוסמכת לחקור את האירוע  על פי דין  .
בעלי התפקידים כאמור ,הם :קצין את"ן מחוזי ,קצין את"ן מרחבי ,מפקד ימת"א אילת ,ראש
מחלק תאונות דרכים באת"ן ובמחוזות תל  אביב וירושלים ,קצין חקירות תאונות דרכים ,רמת"ד,
ראש משרד תנועה ,ראש לשכת תביעות תעבורה.

ג.

תפקיד שוטר שמוסמך להחליט שלא לחקור  -להעביר תיק תאונת דרכים ליחידה לחקירות הונאה
בתאונות דרכים
על אף האמור בסעיף ב ,בעל תפקיד שמוסמך להחליט שלא לחקור תאונת דרכים מסוג נ"ב ,שסבור
כי יש חשד לעבירה של הונאה בתאונה שהחליט שלא לחקור – יעביר את תיק החקירה ליחידה
לחקירות הונאה בתאונות דרכים.

ד.

החליט המוסמך לגנוז את חומר החקירה – על גניזתו ,ירשום את החלטתו ואת הנימוקים לה,
וישלח הודעה למתלונן על החלטתו לגנוז את החומר.

ה.

גניזת חומר חקירה  -סמכות הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים
()1
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()2

()3
ו.

(א)

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שסבר ,על בסיס ממצאי חקירה ראשונית ,כי
הפגיעה ברכב או ברכוש אחר נגרמה כתוצאה מפעולה מכוונת של אדם – יעביר העתק
מחומר החקירה לקצין אח"ם מרחבי ,ויגנוז את החומר בתיק "חומר כללי".

(ב)

ממונה  על יחידת חקירות תאונות דרכים שפעל כאמור בסעיף (א) ירשום את החלטתו
בעניין זה ,וישלח הודעה למודיע או למתלונן ,לפי העניין ,על גניזת החומר ועל העברת
העתק מן החומר לקצין אח"ם מרחבי.

גניזת חומר בתיק "כללי-נ"ב"
(א)

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שסבר ,על בסיס ממצאי חקירה ראשונית ,כי
לא הומצאו ראיות המצביעות על גרימת נזק לרכב או לרכוש אחר – יגנוז את החומר
בתיק "כללי-נ"ב".

(ב)

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שפעל כאמור בסעיף (א) ,ירשום את החלטתו
בעניין זה ,וישלח הודעה על גניזת החומר למתלונן או למודיע ,לפי העניין.

עלה חשד שהתאונה בוימה – היחידה שחוקרת את התאונה תעביר העתק מחומר החקירה
ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים.

מתן דוח בגין עבירת תעבורה שאינה קשורה בתאונת הדרכים
אם התברר במהלך החקירה ,כי נעברה עבירת תעבורה שאינה קשורה בתאונה ,כגון אי-חידוש
רישיון נהיגה או היעדר תעודת ביטוח ,יורה מי שמוסמך לגנוז את החומר לתת דוח תעבורה בגין
עבירת התעבורה שהתגלתה ,כקבוע בפקודת המטא"ר  13.02.01ובנוהלי את"ן ,ויעביר את החומר
לשוטר שקצין את"ן מחוזי או קצין את"ן מרחבי מינה לכך.

.16

.17

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

תובע שקיבל פסק דין או החלטה של בית משפט ,ובהם המלצה או הערה המכוונת למשטרה ,למשרד
ממשלה או למוסד ציבור  -יעביר עותק של פסק הדין או של ההחלטה לראש לשכת התביעות.

ב.

ראש לשכת התביעות שקיבל פסק דין או החלטה כאמור בסעיף א – יעביר עותק של פסק הדין או
של ההחלטה למפקד יחידת המשטרה שאליו הופנתה ההמלצה או ההערה ,וכן יעבירם לראש את"ן,
לראש מת"ן ,לרמ"ד תאונות דרכים ולרמ"ד תביעות.

ג.

ראש לשכת התביעות שקיבל פסק דין או החלטה כאמור בסעיף א ,ובהם המלצה או הערה המכוונות
למשרד ממשלה או למוסד ציבור – יעביר עותק של פסק הדין או של ההחלטה למנהל של משרד
הממשלה או של המוסד הציבורי שאליהם הופנתה ההמלצה או ההערה ,אלא אם כן קבע השופט
שפסק הדין או ההחלטה יועברו בדרך אחרת.

תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" שמעורב בה שוטר שנוהג ברכב של המשטרה
תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" שמעורב בה שוטר שנוהג ברכב של המשטרה תטופל כקבוע בפקודת
המטא"ר " – 13.03.05הטיפול בתאונת דרכים ,שמעורבים בה אנשי משטרה הנוהגים בכלי רכב
משטרתיים".
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.18

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

.19

ביטול פקודת מטא"ר
פקודת המטא"ר  " – 13.03.02הטיפול בתאונת דרכים נזק בלבד"  – בטלה.

י"ט בכסלו התשס"ז ( 10בדצמבר )2006
(חמ )3-2405

משה קראדי ,רב-ניצב
המפקח הכללי של משטרת ישראל

1584

ילקוט הפרסומים  ,5768ט"ו בשבט התשס"ח22.1.2008 ,

הוראת המשטרה
 - 2.04.08היחידה הארצית לטיפול בתופעת גניבות רכב (אתג"ר)  -ייעוד ותפקידים
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הריני קובע את הוראת
המשטרה " - 2.04.08היחידה הארצית לטיפול בתופעת גניבות רכב (אתג"ר)  -ייעוד ותפקידים" ,והיא תיכנס
לתוקף החל ממועד פרסומה.
.1

ייעוד
צמצום תופעת גניבות הרכב ברחבי המדינה באמצעות מניעה של גניבות הרכב ,תפיסת עבריינים והבאתם
לדין.

.2

תפקידים
א.

לרכז את היערכות המשטרה בנושא התמודדות עם גניבות רכב ומניעתן.

ב.

להנחות מקצועית את מחוזות המשטרה בנושא התמודדות עם תופעת גניבות רכב.

ג.

לבצע פעילות חשיפה בתחום המודיעין ולערוך חקירות של חשודים ויעדים בנושא גניבות הרכב
המתבצעות בתחומיהם של מחוזות מספר ,בדגש על מקומות נגועים בעבריינות בנושא זה ועל
מקומות המשמשים לפירוק הרכב ("משחטות").

ד.

לקיים פעילות מבצעית בתחום גניבות רכב בשטחי הרשות הפלסטינית ובישובים הישראליים
ביהודה ושומרון ,בשיתוף פעולה עם היחידות המיוחדות במשטרת ישראל ,צה"ל ושב"כ.

ה.

לבצע פעילות לזיהוי רכב גנוב או מזויף ,בעיקר בעת מעבר הרכב במחסומים ובמעברים לשטחי
הרשות הפלסטינית.

ו.

לפקח על עסקים טעוני רישוי העוסקים בסחר,פירוק ,תיקון והרכבה של כלי רכב ,לשם גילוי
חשודים בביצוע עבירות הקשורות בגניבות רכב ולשם מניעתן של עבירות אלו.

ז.

לסייע לקציני אח"ם במחוזות ,במרחבים או בתחנות בהעברה של חלקי רכב גנובים או החשודים
כגנובים ובאחסון של חלקים אלו ,בתיאום עם ראש מפלג חקירות ביחידת אתג"ר.

י"ט בכסלו התשס"ז ( 10בדצמבר )2006
(חמ )3-2405

משה קראדי ,רב-ניצב
המפקח הכללי של משטרת ישראל

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הריני מאשר את הוראת
המשטרה " - 2.04.08היחידה הארצית לטיפול בתופעת גניבות רכב (אתג"ר)  -ייעוד ותפקידים" ,והיא תיכנס
לתוקף החל ממועד פרסומה.
כ"ב בכסלו התשס"ז ( 13בדצמבר )2006
(חמ )3-2405

אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים
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הוראת המשטרה
 - 2.10.01המחוז  -ייעוד ,תפקידים ,מבנה וארגון
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הריני קובע את הוראת
המשטרה " - 2.10.01המחוז  -ייעוד ,תפקידים ,מבנה וארגון" ,והיא תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה.
.1

ייעוד

המחוז הנו גורם המשטרה הבכיר ,האחראי לביצוע תפקידי המשטרה בשטח גיאוגרפי נתון.
.2

.3

תפקידים
א.

קביעת מדיניות ,סדרי עדיפות וויסות משאבי כוח אדם ואפסניה ,לצורך ביצוע תפקידי משטרה
בשטח המחוז.

ב.

אחריות לשליטה ,לתיאום ,לפיקוח ולבקרה על ביצוע תפקידי המשטרה בשטח המחוז.

ג.

פיקוד ,הפעלה ,הנחיה ,פיקוח ובקרה על יחידות המשטרה במחוז.

ד.

תכנון ,תיאום ,פיקוד ושליטה במבצעים בין-מרחביים או במבצעים ארציים שבתחום המחוז.

ה.

הפעלת מערכת שליטה ובקרה לעדכון ולדיווח מידי במחוז.

ו.

אחריות לתחזוקה שוטפת ,לאפסניה ולשירותים במחוז.

ז.

פיקוד והפעלת יחידות מחוזיות כגון יחידת תביעות ויחידת הונאה.

מבנה וארגון
א.

ב.

ג.

קציני המטה
()1

מפקד המחוז וסגנו

()2

קצין אגף מבצעים (אג"ם)

()3

קצין אגף חקירות ומודיעין (אח"ם)

()4

קצין אגף קהילה ומשא"ז (אק"ם)

()5

קצין אגף משאבי אנוש (אמ"ש)

()6

קצין אגף תנועה (את"ן)

()7

קצין אגף תמיכה לוגיסטית (את"ל)

()8

קצין אגף תכנון וארגון(אג"ת)

()9

יועץ משפטי

()10

דובר

()11

יועץ לענייני ערבים (למעט מחוז ת"א).

יחידות טריטוריאליות הכפופות למפקד המחוז
()1

מרחבים – במחוז הצפוני ,במחוז המרכז ,במחוז תל-אביב ,במחוז הדרומי ,במחוז ירושלים
ובמחוז ש"י.

()2

תחנות – במחוז ירושלים  ובמחוז ש"י .

יחידות מחוזיות מבצעיות הכפופות למפקד המחוז או לקציני המטה
יחידות מחוזיות מבצעיות כגון יחידה מרכזית ,בית מעצר מחוזי ,בי"ס מחוזי.
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.5

מחוזות המשטרה
א.

המחוז הצפוני

ב.

מחוז המרכז

ג.

מחוז תל-אביב

ד.

המחוז הדרומי

ה.

מחוז ירושלים

ו.

מחוז שומרון ויהודה (ש"י).

ביטול הוראת משטרה
הוראת המשטרה " – 2.10.01המחוז – ייעוד ,תפקידים ,מבנה וארגון" ,שפורסמה בגיליון  1/03ביום
 – 2.3.03בטלה.
 - 2.10.011המחוז  -תרשים ארגוני
מפקד מחוז
סגן מפקד
מחוז
קצין תלונות
קצין
הציבור
טכנולוגיות

ראש ימ"ר

קצין אג"ם

קצין
את"ן

ראש ענף סיור
ומבצעים
קצין חבלה

מפקד בית
מעצר

יועמ"ש

קצין אג"ת

דובר

יועץ לענייני
ערבים

קצין אח"ם

קצין אק"ם

ראש ענף
מודיעין

קצין את"ל

קצין אמ"ש

בי"ס מחוזי

ראש ענף
חקירות
ר' יחידת
הונאה מחוזית

מרחבים

ר' יחידת
תביעות מחוזית

תחנות

קב"ט

י"ט בכסלו התשס"ז ( 10בדצמבר )2006
(חמ )3-2405

משה קראדי ,רב-ניצב
המפקח הכללי של משטרת ישראל

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הריני מאשר את הוראת
המשטרה " - 2.10.01המחוז  -ייעוד ,תפקידים ,מבנה וארגון" ,והיא תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה.
כ"ב בכסלו התשס"ז ( 13בדצמבר )2006
(חמ )3-2405

אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים
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פקודת המטא"ר
 - 06.01.01עבירות משמעת
תוכן העניינים
.1

הגדרה

.2

עבירות משמעת

.3

ביטול סעיפים בפקודת הקבע

 - 06.01.01עבירות משמעת
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הריני קובע את פקודת
המטא"ר " - 06.01.01עבירות משמעת" ,והיא תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה.
.1

הגדרה
עבירת משמעת  -עבירה הפוגעת בסדר הטוב ובמשמעת ,והמנויה בתוספת של חוק המשטרה (דין משמעתי,
בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) התשס"ו – ( 2006להלן :החוק).

.2

עבירות משמעת
עבירות המשמעת המנויות בתוספת לחוק הן אלה:

1588

א.

אי מילוי הוראה מהוראות פקודות משטרת ישראל או כל הוראה אחרת שניתנה כדין ,או סירוב
למלא הוראה כאמור;

ב.

התרשלות במילוי תפקיד;

ג.

התנהגות שאינה הולמת שוטר או שיש בה כדי לפגוע בתדמית המשטרה;

ד.

שימוש לרעה בסמכות שניתנה מכוח תפקיד;

ה.

היעדרות מתפקיד בלא הצדק סביר;

ו.

היעדרות מן השירות בכוונה שלא לשוב אליו; היעדרות מן השירות לתקופה של  21ימים רצופים
שלא ברשות יראו ,לענין זה ,ככוונה שלא לשוב לשירות ,כל עוד לא הוכח אחרת;

ז.

אי נקיטת אמצעים סבירים למניעת עבירה שידוע לשוטר כי עומדים לבצעה ,לגילוי עבירה או להבאת
חשוד בביצוע עבירה לדין;

ח.

עריכת חיפוש ,ביצוע עיכוב או מעצר או כניסה לרשות היחיד ,שלא כדין או שלא בתום לב;

ט.

אי ענידת תג זיהוי ,אי מילוי חובת הזדהות או מסירת פרטי זהות כוזבים;

י.

התחזות לבעל דרגה אחרת או לבעל סמכות אחרת;

יא.

מתן הצהרה כוזבת או העלמת ידיעות שחובה למסרן ,לשם התגייסות למשטרה או בענין אחר
הקשור לשירות במשטרה;

יב.

החזקת ציוד משטרתי ,שימוש בו או השמדתו בניגוד לפקודות משטרת ישראל ובלא הצדק סביר;

יג.

החזקה או הפעלה של כלי יריה ,תחמושת ,חומר נפץ או חומר מסוכן אחר ,שלא בסמכות ,שלא
במידת הזהירות הנדרשת או בניגוד לפקודות משטרת ישראל; לענין זה" ,כלי יריה"  -כהגדרתו
בחוק כלי היריה ,התש"ט;1949-
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יד.

גילוי או מסירה ,בלא קבלת רשות כדין ,של דבר הנוגע למשטרה ,לאדם בלתי מוסמך ,שיש בהם כדי
לפגוע באינטרס ציבורי חשוב ,בדרכי פעולה של המשטרה או בשלומו או בפרטיותו של אדם;

טו.

פניה ,בלא קבלת רשות כדין ,אל גורם מחוץ למשטרה בכל ענין הנוגע לשירות במשטרה; לענין זה,
"גורם מחוץ למשטרה"  -למעט בית משפט ,מבקר המדינה ,נציב תלונות הציבור ,מבקר המשרד
לביטחון הפנים והמחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים;

טז.

התנהגות בלתי אדיבה או נקיטת לשון גסה כלפי הציבור בעת מילוי תפקיד או כשהשוטר לבוש
מדים;

יז.

סירוב בלתי מוצדק למלא בקשה סבירה של אדם מהציבור הבאה עקב היותו שוטר;

יח.

ניצול מעמד של שוטר שלא לצורך מילוי תפקיד;

יט.

שימוש בכוח כלפי אדם במסגרת מילוי תפקיד ,בלא סמכות כדין ובלא הצדק סביר ,מעבר
)1
למידה הנדרשת או בניגוד לפקודות משטרת ישראל או לכל הוראה אחרת שניתנה כדין;
)2

כ.

העמדה לדין לפי פרט זה מסורה להחלטת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך;

עשיית אחד מאלה בהליך ,בלא הצדק סביר -
)1

אי הופעה או הופעה באיחור להליך שהוזמן אליו כדין;

)2

עזיבת מקום הליך שלא ברשות;

)3

אי המצאת מסמך שנדרש כדין להמציאו;

)4

אי מתן תשובה או מתן תשובה מתחמקת או כוזבת;

)5

נקיטת לשון מעליבה או מאיימת ,או גרימת הפרעה או הפסקה;

)6

פרסום דבר על דיון שהתנהל בדלתיים סגורות ,או שנאסר פרסומו ,שלא ברשות;

)7

לענין פרט זה" ,הליך"  -דיון בבית משפט ,דין משמעתי או חקירה;

כא .עשיית פעולה המכוונת למנוע ,לעכב ,להפריע או לשבש בכל דרך שהיא את הגשתה או העברתה של
קבילה לנציב הקבילות או תלונה לממונה על תלונות הציבור במשטרת ישראל;
כב.

הימנעות ממתן סיוע שביקשו נציב הקבילות ,הממונה על תלונות הציבור במשטרת ישראל או
המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים ,לשם בירור קבילה או תלונה ,או לשם חקירה ,וכן
מסירת מידע כוזב במהלך בירור או חקירה כאמור או הכשלתם בדרך אחרת;

כג.

הימנעות ממתן סיוע שביקש קצין בודק או ועדה בודקת ,שמונו לפי פקודות משטרת ישראל ,לשם
בדיקת ענין שמונו לבדיקתו ,וכן מסירת מידע כוזב במהלך בדיקה כאמור ,או הכשלתה בדרך
אחרת;

כד.

הימנעות ממתן סיוע שביקש מבקר המשרד לביטחון הפנים ,לשם עריכת ביקורת ,וכן מסירת מידע
כוזב במהלך עריכת ביקורת כאמור ,או הכשלתה בדרך אחרת;

כה .הבאת שוטר לידי עשיית עבירת משמעת בשכנוע ,בעידוד ,בדרישה ,בהפצרה או בכל דרך אחרת שיש
בה משום הפעלת לחץ;
כו.

עשיית מעשה כדי לאפשר ביצוע עבירת משמעת על ידי שוטר אחר ,להקל על ביצועה או לתרום בדרך
אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה;
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כז.

הטרדה מינית או התנכלות ,כמשמעותן בסעיף  3לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח ,1998-בעת
מילוי תפקיד או כשהשוטר לבוש מדים ,או כשהן מכוונות כלפי שוטר אחר;

כח .ניהול חקירה ,בניגוד להוראות כל דין ,בדרך שיש בה פגיעה ממשית בזכויות הנחקר.
.3

ביטול סעיפים בפקודת הקבע
סעיפים א ו-ב של פקודת הקבע " – 06.01.04שפיטה בפני דן יחידי" – בטלים.

י"ט בכסלו התשס"ז ( 10בדצמבר )2006
(חמ )3-2405

משה קראדי ,רב-ניצב
המפקח הכללי של משטרת ישראל
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פקודת המטא"ר
 - 13.03.07טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת
תוכן העניינים
.1

הגדרות

.2

קבלת הודעה על תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת  -תפקיד משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט
את"ן

.3

תאונת דרכים מסוג נ"ב שמעורבת בה רכבת

.4

תאונת דרכים עם נפגעים שמעורבת בה רכבת  -הטיפול בזירת האירוע

.5

פגיעת רכבת באדם שניסה להתאבד

.6

מעצר של נהג רכבת או מעצר של עובד רכבת אחר המעורבים בתאונת דרכים עם רכבת בעת מילוי תפקיד

.7

העברת תיק החקירה לגורם שמוסמך לתת דוח תעבורה ,ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים או
ליחידת חקירות

.8

ביטול פקודת מטא"ר

 - 13.03.07טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הריני קובע את הוראת
המשטרה " - 13.03.07המחוז  -ייעוד ,תפקידים ,מבנה וארגון" ,והיא תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה.
.1

הגדרות
בפקודת מטא"ר זו –
א.

"בוחן תנועה" – בוגר קורס בוחני תנועה של משטרת ישראל ,שראש מחלקת התנועה הסמיכו
לתפקידו זה;

ב.

"רכבת" – לרבות קטר ,קרונוע וקרונית מנוע ,בין שקרונות או רכב מחוברים אליהם ובין שלאו;

ג.

"תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת" – תאונת דרכים שאירעה עקב עבירת תעבורה ושמעורבת בה
רכבת (להלן "תאונת דרכים" או "תאונה");

ד.

"תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" שמעורבת בה רכבת" – תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת
ושכתוצאה ממנה ניזוק רכוש בלבד (להלן "תאונת דרכים מסוג נ"ב");

ה.

"תאונת דרכים עם נפגעים שמעורבת בה רכבת" – תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת ושכתוצאה
ממנה נפגע אדם ,בין שנגרם נזק לרכוש ובין שלא נגרם נזק לרכוש (להלן "תאונת דרכים עם
נפגעים");

ו.

"תאונת דרכים עם נפגעים  -חמורה" – תאונת דרכים עם נפגעים בעלת היבט ציבורי מיוחד ,תאונת
דרכים שמעורבים בה כלי רכב רבים או רכב שמוביל נוסעים רבים ויש בתאונה נפגעים רבים ,או
תאונת דרכים עם נפגעים שגורם אחראי מחוץ למערך התנועה כגון גורם ממערך החבלה ,ממד"א,
ממכבי האש ,מאיכות הסביבה ,מצה"ל (להלן "הגורם האחראי") הכריז כי יש בזירתה סכנה לחיי
אדם; "תאונת דרכים עם נפגעים – חמורה" – להלן "תאונת דרכים חמורה";
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.2

ז.

"תאונת דרכים עם נפגעים  -קטלנית" – תאונת דרכים שנהרג בה אדם ,או תאונת דרכים שנפגע
בה אדם ומת מיד או מאוחר יותר כתוצאה מן הפגיעה ,ובלבד שהוכח הקשר הסיבתי שבין אירוע
התאונה לפטירה (להלן "תאונת דרכים קטלנית");

ח.

"תאונת דרכים עם נפגעים  -קלה"   -תאונת דרכים שנפצע בה אדם פציעה קלה שאיננה מצריכה
אשפוז (להלן "תאונת דרכים קלה");

ט.

"תאונת דרכים עם נפגעים  -קשה" – תאונת דרכים שנפצע בה אדם ואושפז בבית חולים לפרק זמן
העולה על  24שעות ,שלא לצורך השגחה בלבד (להלן "תאונת דרכים קשה").

קבלת הודעה על תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת  -תפקיד משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט
את"ן
א.

בירור פרטים על התאונה
משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן שקיבל הודעה על תאונה ,יברר האם התאונה
היא תאונת דרכים עם נפגעים וכן יברר פרטים רבים ככל האפשר על התאונה.

ב.

ג.

שיגור ניידת תנועה או ניידת סיור לזירת האירוע
()1

משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן ישגר לזירת האירוע ניידת תנועה שקרובה
למקום התאונה.

()2

על אף הקבוע בסעיף ( ,)1אם אין אפשרות לשגר לזירת האירוע ניידת תנועה ,והתאונה היא
תאונת דרכים מסוג נ"ב או תאונת דרכים קלה – ישגר המשגר ניידת סיור שקרובה לזירת
האירוע.

דיווח ליחידת חקירות תאונות דרכים
משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן ידווח על כל תאונה ליחידת חקירות תאונות
הדרכים שבאזורה אירעה התאונה.

ד.

דיווח למוקד רכבת ישראל
משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן אשר בוחן תנועה או חוקר תאונת דרכים ,לפי
העניין ,דיווחו לו כי הורו לעכב רכבת שהייתה מעורבת בתאונה ,וכן דיווחו לו את משכו המשוער של
העיכוב – יעביר מיד את הדיווח למוקד של רכבת ישראל.

ה.

שיגור חבלן לזירת האירוע
משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן שהעלה בבירור שערך ,כי יש צורך בחבלן בזירת
האירוע – ישגר חבלן לזירת האירוע.

ו.

יידוע גורם חוץ-משטרתי בדבר התאונה
משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן שהעלה בבירור שערך ,כי לתאונה ישנם היבטים
שעל הטיפול בהם מופקדים גורמים מחוץ למשטרה כגון מכבי אש או מד"א – יודיע את דבר התאונה
לגורמים האלה.

ז.

שיגור קצין את"ן מרחבי או ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים לזירת אירוע של תאונת
דרכים קטלנית
משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן שהעלה בבירור שערך ,כי התאונה היא תאונת
דרכים קטלנית – יעביר מידע זה ,ללא דיחוי ,לקצין את"ן מרחבי או לממונה על יחידת חקירות
תאונות דרכים ויבקש מהם להגיע לזירת האירוע.
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כמו כן יעביר המשגר את המידע כאמור ,לראש משרד הסיור בתחנה שבאזורה אירעה תאונת
הדרכים הקטלנית.
.3

תאונת דרכים מסוג נ"ב שמעורבת בה רכבת
אירעה תאונת דרכים מסוג נ"ב – יחולו הוראות פקודת המטא"ר "  – 13.03.02טיפול המשטרה באירוע
של תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד"" ,לפי  העניין ,וכן ההוראות המפורטות בסעיפים 4ב( )5(-)2בשינויים
המחויבים.

.4

תאונת דרכים עם נפגעים שמעורבת בה רכבת  -הטיפול בזירת האירוע
א.

אירעה תאונת דרכים עם נפגעים – יחולו הוראות פקודת המטא"ר " – 13.03.01טיפול המשטרה
באירוע של תאונת דרכים עם נפגעים" ,לפי העניין ,וכן הוראות פקודת מטא"ר זו.

ב.

תאונת דרכים קלה
()1

ככלל ,יטפל באירוע של תאונת דרכים קלה בוחן תנועה ,וזאת בכפוף לקבוע בסעיף ( )3או
בסעיף ( ,)4לפי העניין.

()2

תפקיד בוחן תנועה
(א)

בוחן תנועה שהגיע לזירה של תאונת דרכים קלה יורה לעכב את הרכבת ,וזאת אם  
התקיים אחד מאלה:
[]1

יש צורך לבצע מדידות המחייבות את הימצאות הרכבת במקום התאונה;

[]2

אין הרכבת יכולה להמשיך בנסיעה מסיבה טכנית ,כגון אי-תקינות הרכבת או
המסילה או היות המסילה חסומה;

[]3

בוחן התנועה סבור שאין מצבו הפיזי או הנפשי של נהג הרכבת מאפשר לו
להמשיך בנסיעה.

(ב)

הורה בוחן התנועה לחסום ציר תנועה – יאפשר לבעל הרכב או לנציגו להיכנס לציר
החסום לשם חילוץ הרכב ,ובלבד שווידא באמצעות מסמך מזהה ,שהאדם העומד
לפניו הוא בעל הרכב או נציגו ,ולאחר שהבהיר לבעל הרכב או לנציגו שכניסתו לזירת
האירוע הותרה לחילוץ הרכב בלבד.

(ג)

בוחן תנועה שהגיע לזירה של תאונת דרכים קלה יסמן את מיקום הרכבת ואת מיקום
הגורם האחר המעורב בתאונה ,כפי שהם לאחר התאונה.

(ד)

בוחן תנועה שסבר כי הרכבת יכולה להמשיך בנסיעה לאחר שעיכב אותה בנסיבות
הקבועות בסעיף (א) ,יתיר לנהג הרכבת להמשיך בנסיעה לאחר שקיבל אישור לכך
מאת אחד מאלה :קצין את"ן מרחבי ,הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים,
קצין את"ן מחוזי או ממלאי מקומם.

(ה)

בוחן תנועה שהתיר לנהג רכבת להמשיך בנסיעה – יודיע על כך למוקד הרכבת.

(ו)

אירעה התאונה בשעות החשיכה – יחזור הבוחן ויבחן את זירת האירוע באור יום.

(ז)

בוחן התנועה ישחזר ,ככל הניתן ,את השתלשלות האירועים שהובילו לתאונה ויתעד
את תוצאות השחזור בתיק החקירה.
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()3

()4

תפקיד חוקר תאונת דרכים
(א)

אם אין אפשרות לשגר לזירת האירוע של תאונת דרכים קלה בוחן תנועה – הממונה
על יחידת חקירות תאונות דרכים ישגר לזירת האירוע חוקר תאונת דרכים.

(ב)

חוקר תאונת דרכים שהגיע לזירת האירוע של תאונת דרכים קלה ,יפעל כקבוע
בסעיף (.)2

תפקיד סייר
סייר שהגיע לזירת האירוע של תאונת דרכים קלה לפני שהגיעו אליה בוחן תנועה או חוקר
תאונת דרכים – יסמן את מיקום הרכבת ואת מיקום הגורם האחר שהיה מעורב בתאונה ,כפי
שהם לאחר התאונה.

()5

ג.

משך עיכוב הרכבת
(א)

בוחן תנועה או חוקר תאונת דרכים ,לפי העניין ,רשאים לעכב את הרכבת עד תום 30
דקות מרגע הגעתם לזירת האירוע.

(ב)

חרף האמור לעיל ,בוחן התנועה או חוקר תאונת הדרכים רשאים לעכב את הרכבת כל
עוד לא תמו הטיפול הרפואי בנפגע והפינוי מזירת האירוע.

(ג)

סייר יעכב את נסיעת הרכבת עד בואם של בוחן התנועה או חוקר תאונת הדרכים.

תאונת דרכים קשה
()1

()2

תפקיד בוחן תנועה
(א)

אירעה תאונת דרכים קשה – בוחן תנועה יטפל באירוע.

(ב)

בוחן התנועה יפעל על פי הקבוע בסעיף ב( )2ו()5(-א)(ב).

תפקיד סייר
סייר שהגיע לזירת אירוע של תאונת דרכים קשה לפני שהגיע אליה בוחן תנועה ,ועברו 30
דקות או יותר מרגע הגעתו לזירת האירוע ובוחן התנועה טרם הגיע – יפנה לשם קבלת הנחיות
לאחד מאלה :קצין את"ן מרחבי ,הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ,קצין את"ן
מחוזי או ממלאי מקומם.

ד.

תאונת דרכים קטלנית
()1

()2

תפקיד בוחן תנועה
(א)

אירעה תאונת דרכים קטלנית – בוחן תנועה יטפל באירוע.

(ב)

בוחן התנועה יפעל על פי הקבוע בסעיף ב( )2ו()5(-א)(ב).

תפקיד הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים או קצין את"ן מרחבי
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים או קצין את"ן מרחבי שקיבלו הודעה על תאונת
דרכים קטלנית מאת משגר במשל"ט המחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן ,כקבוע בסעיף 2ז,
יגיעו לזירת האירוע ללא דיחוי.
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ה.

תאונת דרכים חמורה
()1

()2

()3

ו.

זירת אירוע של תאונת דרכים חמורה  -האחריות לטיפול
(א)

בזירת אירוע של תאונת דרכים חמורה שיש בה סכנה לחיי אדם או שעשויה להיות
בה סכנה לחיי אדם – כל עוד קיימת הסכנה או כל עוד עשויה להיות סכנה כאמור –
הגורם האחראי לביצוע הפעולות הראשוניות להסרת הסכנה או למניעתה הוא הגורם
האחראי כהגדרתו בסעיף 1ו.

(ב)

הוסרה הסכנה לחיי אדם – הגורם האחראי המטפל באירוע יכריז על כך בבירור.

(ג)

לאחר ההכרזה ,בוחן תנועה הוא שיהיה האחראי לטיפול באירוע.

תפקיד בוחן תנועה
(א)

לאחר ההכרזה על הסרת הסכנה לחיי אדם ,בוחן תנועה יפעל על פי הקבוע בסעיף
ב( )2ו()5(-א)(ב) .כל עוד לא הכריז הגורם האחראי על הסרת הסכנה לחיי אדם – לא
יתיר בוחן התנועה כניסת אדם לזירת האירוע ,בין שאותו אדם הוא שוטר ובין שאינו
שוטר.

(ב)

הכריז הגורם האחראי על הסרת הסכנה לחיי אדם וסבר בוחן התנועה כי יש לחסום
ציר תנועה – יורה על חסימת ציר התנועה.

(ג)

הורה בוחן התנועה לחסום ציר תנועה – יאפשר לבעל הרכב או לנציגו להיכנס לציר
החסום לשם חילוץ הרכב המעורב בתאונה ,ובלבד שהתקיימו כל אלה:
[]1

הגורם האחראי הכריז על הסרת הסכנה לחיי אדם;

[]2

הבוחן וידא באמצעות מסמך מזהה ,שהאדם העומד לפניו הוא בעל הרכב או
נציגו;

[]3

הבוחן הבהיר לבעל הרכב או לנציגו שכניסתו לזירת האירוע הותרה  לחילוץ
הרכב בלבד.

תפקיד הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים
(א)

התקבלה ביחידת חקירות תאונות דרכים הודעה על תאונת דרכים חמורה – הממונה
על יחידת חקירות תאונות דרכים יצא מיד לזירת האירוע ויפקד על פעולות גורמי
התנועה בזירת האירוע ,כקבוע בנוהל את"ן.

(ב)

סבר הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים כי לצורך חקירת התאונה יש להסתייע
בגורם מחוץ לאת"ן או בגורם מחוץ למשטרה (להלן "גורם חוץ") – יזמן לזירת האירוע
את ראש מדור תאונות דרכים.

תאונת דרכים עם נפגעים  -תפקיד ראש מדור תאונות דרכים
ראש מדור תאונות דרכים שקיבל הודעה מאת הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים כי לצורך
חקירת התאונה יש להסתייע בגורם מחוץ לאת"ן או בגורם חוץ – יצא מיד לזירת האירוע או ישלח
את בוחן התנועה הארצי או נציג אחר מטעמו ויזמן את גורם החוץ הנדרש.
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.5

פגיעת רכבת באדם שניסה להתאבד
א.

תפקיד בוחן תנועה או חוקר תאונת דרכים
בוחן תנועה או חוקר תאונת דרכים שהגיעו לזירת האירוע והעלו בחקירה ראשונית שהרכבת פגעה
באדם שניסה להתאבד ,יעשו את הפעולות האלה:
()1

יזמנו חוקר מיחידת החקירות שבאזורה התרחש האירוע ולא יעזבו את זירת האירוע עד בואו
של החוקר מיחידת החקירות;

()2

ידווחו על  האירוע לקצין את"ן מרחבי;

()3

יתעדו בכתב את פרטי האירוע ואת הפעולות שביצעו ויעבירו את התיעוד לחוקר מיחידת
החקירות שבאזורה התרחש האירוע;

()4

יתירו לנהג הרכבת להמשיך בנסיעה.
בוחן תנועה או חוקר תאונת דרכים רשאים לעכב את הרכבת עד תום  30דקות מרגע הגעתם
לזירת האירוע או עד תום הטיפול הרפואי בנפגע או פינויו מזירת התאונה ,לפי המאוחר
מביניהם.

ב.

תפקיד קצין את"ן מרחבי
קצין את"ן מרחבי שקיבל הודעה על פגיעת רכבת באדם שניסה להתאבד ידווח על האירוע למוקד
של רכבת ישראל.

ג.

תפקיד חוקר מיחידת החקירות
חוקר מיחידת החקירות שזומן לזירת האירוע ,כקבוע בסעיף א( ,)1יטפל באירוע כבאירוע מתחום
החקירות.

ד.

.6

.7

החוקר מיחידת החקירות ובוחן התנועה או חוקר תאונת הדרכים ,לפי העניין ,יטפלו באירוע על פי
הקבוע בנוהל את"ן העוסק בנושא זה.

מעצר של נהג רכבת או מעצר של עובד רכבת אחר המעורבים בתאונת דרכים עם רכבת בעת מילוי תפקיד
א.

סבר קצין משטרה כי יש לעצור נהג רכבת או עובד רכבת אחר המעורבים בתאונת דרכים עם רכבת
בעת מילוי תפקיד – יבצע את המעצר לאחר שקיבל אישור לכך מאת אחד מאלה :הממונה על יחידת
חקירות תאונות דרכים ,קצין את"ן מרחבי או ממלא מקומו ,קצין את"ן מחוזי או ממלא מקומו.

ב.

בעל תפקיד המוסמך לאשר את המעצר יעשה כן לאחר שפנה למנהל רשות הנמלים והרכבות ונתן לו
הזדמנות למצוא מחליף לנהג הרכבת או לעובד הרכבת.

ג.

קצין משטרה שעצר נהג רכבת או עובד רכבת אחר ,ידווח על דבר המעצר למוקד רכבת ישראל ,קרוב
ככל האפשר לאחר המעצר.

העברת תיק החקירה לגורם שמוסמך לתת דוח תעבורה ,ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים או
ליחידת חקירות
אם במהלך חקירת התאונה עלה חשד לעבירה של הונאה בתאונה ,או שהוחלט לתת דוח תעבורה בגין
העבירה שנעברה ,או שעלה חשד שנעברה עבירה פלילית שאיננה עבירת תעבורה והיא קשורה בפגיעה
באדם – יחולו בעניינים האלה הוראות פקודת המטא"ר  ,13.03.01לפי העניין.
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ביטול פקודת מטא"ר
פקודת המטא"ר " – 13.03.07הטיפול בתאונת דרכים ,שמעורבת בה רכבת" – בטלה.

כ"ט בכסלו התשס"ז ( 20בדצמבר )2006
(חמ )3-2405

משה קראדי ,רב-ניצב
המפקח הכללי של משטרת ישראל
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הוראת המשטרה
 - 4.03.04חובות שוטר המעורב בתאונת דרכים
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הריני קובע את הוראת
המשטרה " - 4.03.04חובות שוטר המעורב בתאונת דרכים" ,והיא תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה.
.1

שוטר המעורב בתאונת דרכים עם נפגעים שלא נפגע בתאונה או שוטר המעורב בתאונת דרכים מסוג "נזק
בלבד" – יחולו עליו כל החובות החלות על כל אדם מן הציבור.

.2

נוסף על האמור לעיל ,יפעל השוטר כדלקמן:

.3

א.

יפעל להגשת העזרה הדרושה לאדם שנפגע בתאונת הדרכים  או לאדם שהרכב שבו נהג ניזוק
בתאונת הדרכים.

ב.

ידווח לגורמי אגף התנועה על תאונת דרכים שנפגע בה אדם וידווח לגורמי אגף התנועה ולגורמי
האגף לתמיכה לוגיסטית על תאונת דרכים שנגרם בה נזק לרכוש של המשטרה.

ג.

שוטר שגרם נזק לרכב ,ונוהג הרכב  או בעל הרכב לא נוכח  במקום התאונה  ,ישאיר פרטים
אישיים מלאים שיאפשרו לאתר אותו.

תאונת דרכים עם נפגעים שמעורב  בה קצין משטרה בכיר ,והתאונה היא תאונת דרכים קשה,
חמורה ,קטלנית או מסוג "פגע וברח" – כהגדרתן בפקודות המטא"ר   -תדווח לשר לביטחון
הפנים.
חובת הדיווח חלה  בין שתאונת הדרכים אירעה בעת שקצין המשטרה הבכיר מילא תפקיד ובין
שאירעה בעת שלא מילא תפקיד.

.4

אופן טיפול המשטרה בתאונות דרכים לסוגיהן יהיה כקבוע בפקודות המטא"ר.

.5

הוראת המשטרה " – 4.03.04חובות איש משטרה המעורב בתאונת דרכים" – בטלה.

ג' באדר התשס"ז ( 21בפברואר )2007
(חמ )3-2405

משה קראדי ,רב-ניצב
המפקח הכללי של משטרת ישראל

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הריני מאשר את הוראת המשטרה
" - 4.03.04חובות שוטר המעורב בתאונת דרכים" ,והיא תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה.
ג' באדר התשס"ז ( 21בפברואר )2007
(חמ )3-2405

אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים
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פקודת המטא"ר
 - 03.04.02חובת השימוש בתאריך עברי  -במכתב רשמי או בהודעה רשמית לציבור  -כללים
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הריני קובע את הוראת
המשטרה " - 03.04.02חובת השימוש בתאריך עברי  -במכתב רשמי או בהודעה רשמית לציבור  -כללים" ,והיא
תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה.

.1

הגדרות
בפקודת המטא"ר הזאת –
"אדם" – לרבות חבר בני אדם ,בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד;
"הודעה רשמית לציבור" –  כל הודעה ,מודעה או פנייה ,שכתובות בשפה העברית בכתב-יד או בהקלדה,
ושנמסרות מטעם המשטרה לציבור בנייר ,במחשב או בכל אמצעי אחר;
"חתימה" – חתימה בכתב יד  או חתימה אלקטרונית;
"מכתב רשמי" – מכתב או מסמך הכתובים בשפה העברית ,בכתב-יד או בהקלדה ,והחתומים על ידי
שוטר ,בין  שהם נשלחים או נמסרים לאדם מן הציבור  ובין שהם נשלחים או נמסרים לגורם בתוך
המשטרה ,ולרבות צו ,היתר או רישיון;
"ציבור"   -לרבות חלק מן הציבור;
"שוטר"   -לרבות מי שאינו שוטר ,החותם על מכתב רשמי או המוציא הודעה רשמית לציבור ,ובלבד
שהללו נעשו מטעם המשטרה.

.2

.3

כללי החובה לשימוש בתאריך עברי
(א)

שוטר יציין בכל מכתב רשמי ובכל הודעה רשמית לציבור את התאריך העברי במלואו :יום,
חודש ושנה.

(ב)

במקום שיש כותר במכתב רשמי או בהודעה רשמית לציבור – ימוקם התאריך העברי
מתחתיו ,בצד השמאלי.

(ג)

התאריך הלועזי יצוין נוסף על התאריך העברי ומתחתיו.

האחראי ליישום הכללים
האחראי לציון התאריך העברי הוא אחד מאלה:
במכתב רשמי – שוטר החתום על המכתב;
בהודעה רשמית לציבור   -השוטר שחיבר אותה .אם חוברה ההודעה על ידי מספר שוטרים במשותף – כל
מי שהיה שותף לכתיבתה בשלב שלפני פרסומה או מסירתה לציבור.

(חמ )3-2405

משה קראדי ,רב-ניצב
המפקח הכללי של משטרת ישראל
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פקודת המטא"ר
 - 06.05.01התייצבות שוטר בבית משפט  -בתפקיד
תוכן העניינים
.1

הגדרות

.2

שוטר המתייצב בבית משפט בתפקיד  -מבחנים

.3

שוטר שהוזמן להתייצב בבית משפט בתפקיד  -חובת דיווח

.4

שוטר שהוזמן להתייצב בבית משפט בתפקיד בעת שירות מילואים

.5

חובת שוטר להתייצב בבית משפט בתפקיד וחובת מפקד לשחרר שוטר מתפקיד

.6

שוטר שהוזמן להתייצב בבית משפט  בתפקיד לשני דיונים או יותר

.7

שוטר שהוזמן להתייצב בבית משפט  בתפקיד ונבצר ממנו להתייצב

.8

שוטר המתייצב בבית משפט בתפקיד  -החובה ללבוש מדים

.9

שוטר המתייצב בבית משפט בתפקיד  -הזכות לשכר בטלה

.10

שכר בטלה והוצאות שנפסקו לשוטר שהעיד בבית משפט בתפקיד   -תפקיד השוטר ותפקיד קצין אמ"ש

.11

חובת תובע  -להודיע לשוטר על שינוי במועד ההתייצבות

.12

שוטר-חובה במג"ב או שוטר-חובה במשטרה שהוזמנו להתייצב בבית משפט

.13

חבר המשמר האזרחי שקיבל הזמנה להתייצב בבית משפט

.14

הגשת עדות שבכתב

.15

ביטול סעיפים בפקודות קבע
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פקודת מטא"ר
 - 06.05.01התייצבות שוטר בבית משפט  -בתפקיד
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הריני קובע את פקודת
המטא"ר " - 06.05.01התייצבות שוטר בבית משפט  -בתפקיד" ,והיא תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה.
.1

הגדרות
בפקודת המטא"ר הזאת –

.2

א.

"בית משפט" – מי שסמכות שפיטה נתונה בידיו ,כאמור בסעיף  1לחוק יסוד :השפיטה ,ס"ח
תשמ"ד  ,78למעט בית הדין למשמעת ובית הדין לערעורים של המשטרה;

ב.

"הזמנה" – הזמנה  כדין מבית משפט להתייצב בבית משפט כעד ,כנאשם ,כנתבע או כתובע ,כעותר
או כמשיב ,לרבות הודעה  מרשות המייצגת את מדינת ישראל להתייצב כאמור בבית משפט;

ג.

"היועץ המשפטי למשטרה" – לרבות יועץ משפטי של מחוז או של יחידה שיש בה יועץ משפטי;

ד.

"עדות" – עדות שבעל פה או עדות שבכתב כגון תצהיר ,תעודת עובד ציבור ,חוות דעת מומחה,
כמפורט בפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א ,1971-הנ"ח ;421

ה.

"רשות המייצגת את מדינת ישראל" – הפרקליטות ,יחידת התביעות של המשטרה או כל רשות או
גוף או עורך דין מטעמם של כל רשות או גוף ,המייצגים את מדינת ישראל בבית משפט בהליך פלילי
או בהליך אזרחי ,בין שמדינת ישראל היא התובעת ובין שהיא הנתבעת.

שוטר המתייצב בבית משפט בתפקיד  -מבחנים
א.

ב.

התייצבות שוטר בבית משפט על פי הזמנה שקיבל ,תיחשב התייצבות בתפקיד ותיחשב מילוי
תפקיד ,לכל דבר ועניין ,אם התמלא אחד התנאים האלה:
()1

השוטר קיבל מבית משפט   הזמנה כדין להתייצב כעד ,וההזמנה נשלחה לבקשת רשות
המייצגת את מדינת ישראל ,או שהשוטר קיבל הודעה מרשות המייצגת את מדינת ישראל
להתייצב כעד בבית משפט;

()2

השוטר קיבל  מבית משפט  הזמנה כדין להתייצב כנאשם בעניין הנובע משירותו במשטרה;

()3

השוטר קיבל הזמנה להתייצב כתובע או כנתבע ,כעותר או כמשיב ,בעניין הנובע משירותו
במשטרה;

()4

השוטר קיבל  מבית משפט  הזמנה כדין להתייצב כעד ,וההזמנה נשלחה לבקשת אדם או גוף
משפטי שאינו רשות המייצגת את מדינת ישראל ,והעדות היא באחד מן העניינים האלה:
(א)

עניין הידוע לו מתוקף תפקידו במשטרה;

(ב)

עניין הנובע  משירותו במשטרה;

(ג)

עניין הידוע לו מכוח היותו מומחה הממלא תפקיד של מומחה בתחום זה במשטרה,
והגורמים המוסמכים במשטרה אישרו לו להעיד בעניין זה.

למען הסר ספק ,שוטר כאמור בסעיף א הוא גם שוטר הנמצא באותה  עת בחופשה שנתית ,בחופשת
פרישה ,בחופשה ללא תשלום או בחופשת לידה ,וכן שוטר מושעה ושוטר  שהושאל לגוף אחר או
הממלא תפקיד במשרד לביטחון הפנים או במחלקה לחקירת שוטרים.
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.3

שוטר שהוזמן להתייצב בבית משפט בתפקיד  -חובת דיווח
א.

שוטר שקיבל הזמנה להתייצב בבית משפט בתפקיד ,ידווח על כך ,ללא דיחוי ,לקצין שהוא מפקדו
הישיר.

ב.

שוטר שקיבל הזמנה להתייצב בבית משפט בתפקיד כעד בהליך פלילי ,וההזמנה היא לבקשת
הנאשם ,ידווח על כך ,ללא דיחוי ,לתובע במשפט או לקצין שהוא מפקדו הישיר.
מפקד ישיר שקיבל  דיווח כאמור ,יודיע על כך לתובע במשפט .

ג.

.4

שוטר שקיבל הזמנה  להתייצב בבית משפט בתפקיד כעד בהליך שאינו פלילי ,שמשטרת ישראל
אינה צד בו ,או שמשטרת ישראל היא צד בו ,וההזמנה היא לבקשת הצד שכנגד ,ידווח על כך ,ללא
דיחוי ,לקצין שהוא מפקדו הישיר .המפקד יודיע על כך מיד ליועץ המשפטי למשטרה .

שוטר שהוזמן להתייצב בבית משפט בתפקיד בעת שירות מילואים
שוטר המשרת שירות מילואים פעיל ,ואשר בתוך תקופה זו קיבל הזמנה להתייצב בבית משפט בתפקיד
– עם  קבלת ההזמנה יודיע על כך מיד למפקדו בשירות המילואים כדי שיאפשר לו להתייצב בבית המשפט,
וזאת בהתאם לקבוע בהוראות הצבא בנושא זה.

.5

חובת שוטר להתייצב בבית משפט בתפקיד וחובת מפקד לשחרר שוטר בתפקיד
א.

שוטר שקיבל הזמנה להתייצב בבית משפט בתפקיד ,חייב להתייצב במועד ובמקום שנקבעו
בהזמנה.

ב.

על אף האמור בסעיף א ,שוטר אינו חייב להתייצב בבית משפט אם התקיים אחד מאלה:

ג.

()1

השוטר קיבל הודעה בכתב שאין הוא חייב להתייצב בבית משפט ,מאת אדם או מאת גוף
משפטי שההזמנה נשלחה לבקשתם;

()2

השוטר קיבל הזמנה להתייצב כתובע או כנתבע ,כעותר או כמשיב ובית המשפט לא חייב
אותו להתייצב.

מפקדו של שוטר ישחררו ממילוי תפקיד לצורך התייצבות בבית משפט ,אם השוטר חייב להתייצב
כאמור בסעיף א.
מפקדו של שוטר ישחררו ממילוי תפקיד לצורך התייצבות בבית משפט ,גם אם השוטר איננו חייב
לעשות כן ,כאמור בסעיף ב ,אולם השוטר הודיע לו כי הוא יתייצב בבית משפט.

.6

1602

שוטר שהוזמן להתייצב בבית משפט בתפקיד לשני דיונים או יותר
א.

שוטר שקיבל הזמנה להתייצב בבית משפט בתפקיד לשני דיונים או יותר ,הקבועים לאותו מועד,
גם אם הזמנה אחת היא הזמנה להתייצבות שלא   בתפקיד – יפנה ,ללא דיחוי ,ליועץ המשפטי
למשטרה ,ויבקש הנחיה כיצד לנהוג .השוטר יצרף לבקשתו העתק מכל הזמנה שקיבל.

ב.

הייתה ההזמנה להתייצב בבית משפט בהליך פלילי – יפנה השוטר ,ללא דיחוי ,לתובע או לפרקליט
שהתיק הפלילי בטיפולם ,ויבקש מהם הנחיה כיצד לנהוג.

ג.

שוטר שאינו יכול לפנות בעצמו ליועץ המשפטי למשטרה ,לתובע או לפרקליט כקבוע בסעיפים א
ו-ב ,יעשה זאת במקומו קצין שהוא מפקדו הישיר.
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.7

.8

.9

שוטר שהוזמן להתייצב בבית משפט בתפקיד ונבצר ממנו להתייצב
א.

שוטר שנבצר ממנו להתייצב בבית משפט בתפקיד ,יפנה ,ללא דיחוי ,ליועץ המשפטי למשטרה,
ויבקש הנחיה כיצד לנהוג .השוטר יצרף לבקשתו העתק מכל הזמנה שקיבל וכן יצרף כל מסמך
המעיד על כך שנבצר ממנו להתייצב בבית משפט.

ב.

הייתה ההזמנה להתייצב בבית משפט בהליך פלילי – יפנה השוטר ,ללא דיחוי ,לתובע או לפרקליט
שהתיק הפלילי בטיפולם ,ויבקש מהם הנחיה כיצד לנהוג.

ג.

שוטר שאינו יכול לפנות בעצמו ליועץ המשפטי למשטרה ,לתובע או לפרקליט כקבוע בסעיפים א
ו-ב ,יעשה זאת במקומו קצין שהוא מפקדו הישיר.

שוטר המתייצב בבית משפט בתפקיד  -החובה ללבוש מדים
א.

שוטר המתייצב בבית משפט בתפקיד ילבש מדים.

ב.

על אף האמור בסעיף א ,שוטר יתייצב בבית משפט ללא מדים בכל נסיבה מן הנסיבות האלה:
()1

השוטר הוא נאשם;

()2

השוטר מושעה מתפקידו;

()3

השוטר נמנה עם השוטרים הפטורים מן החובה ללבוש מדים בעת הופעה בבית משפט על פי
נוהלי אמ"ש;

()4

השוטר נמצא בחופשה ללא תשלום;

()5

השוטר קיבל פטור מללבוש מדים מאת גורם שהוסמך לכך על פי פקודות משטרת ישראל;

()6

השוטר נמצא בחופשת לידה;

()7

השוטר נמצא בחופשת פרישה;

()8

השוטר מושאל לגוף אחר;

()9

השוטר משרת במשרד לביטחון הפנים או במחלקה לחקירת שוטרים.

שוטר המתייצב בבית משפט בתפקיד  -הזכות לשכר בטלה
א.

הכלל
שוטר שקיבל הזמנה להתייצב בבית משפט והתייצב בבית משפט בתפקיד ,לא יבקש שכר בטלה
מבית המשפט.

ב.

שוטר המתייצב בבית משפט בתפקיד בעת חל"ד ,בעת חל"ת או בעת חופשת פרישה
על אף האמור בסעיף א ,שוטר המתייצב לעדות בבית משפט בתפקיד ,אם הוא בחופשת לידה,
בחופשה ללא תשלום או בחופשת פרישה ,הוא רשאי לבקש מבית המשפט לפסוק לו שכר בטלה
והוצאות ,והוא רשאי לקבלם לכיסו.
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ג.

שוטר המתייצב בבית משפט בתפקיד והמעיד לבקשת מי שאינו רשות המייצגת את מדינת
ישראל
על אף האמור בסעיף א ,שוטר המתייצב לעדות בבית משפט בתפקיד ,אם הוזמן להעיד על פי בקשת
אדם או גוף משפטי שאינו רשות המייצגת את מדינת ישראל ,והתייצב בבית משפט – בין שהעיד
ובין שלא העיד – יבקש מבית המשפט לפסוק לו שכר בטלה והוצאות ,ויציין בבקשתו ,כי כל סכום
שייפסק יועבר לאוצר המדינה.

.10

שכר בטלה והוצאות שנפסקו לשוטר שהעיד בבית משפט בתפקיד  -תפקיד השוטר ותפקיד קצין
אמ"ש
פסק בית משפט שכר בטלה והוצאות לשוטר ,כאמור בסעיף 9ג ,יעביר השוטר את ההמחאה שקיבל מבית
המשפט לקצין האמ"ש של יחידתו.
קצין האמ"ש ימסור את ההמחאה ליחידת הכספים המחוזית.

.11

חובת תובע  -להודיע לשוטר על שינוי במועד ההתייצבות
תובע של המשטרה שנודע לו על שינוי במועד ההתייצבות של שוטר בבית משפט ,יודיע על כך ,ללא דיחוי,
לשוטר או לקצין שהוא מפקדו של השוטר.

.12

שוטר-חובה במג"ב או שוטר-חובה במשטרה שהוזמנו להתייצב בבית משפט
א.

הגדרה
בסעיף זה –
"שוטר-חובה במג"ב או שוטר-חובה במשטרה" – יוצא צבא המשרת במשטרת ישראל על פי חוק
שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו ,1986-ס"ח .105

ב.
		
ג.

.13

תחולה
ההוראות של פקודת המטא"ר הזאת יחולו בהתאמה גם על שוטר-חובה במג"ב ועל שוטר -חובה  
במשטרה.
שוטר-חובה במג"ב או שוטר-חובה במשטרה שהוזמנו להתייצב בבית משפט במועד שתוכנן
מראש כחופשה ,כפגרה או כשעת מנוחה
()1

מפקדו של שוטר-חובה במג"ב או של שוטר-חובה במשטרה שקיבל הזמנה להתייצב בבית
משפט ,ישבץ אותו לעבודה במשמרת הכוללת את שעות מתן העדות ,גם אם המועד תוכנן
מראש להיות חופשה ,פגרה או שעת מנוחה.

()2

מפקדו של שוטר-חובה במג"ב או של שוטר-חובה במשטרה שהתייצב בבית משפט במועד
שתוכנן מראש להיות חופשה ,פגרה או שעת מנוחה ,יעניק לשוטר-חובה זכות זו במועד
אחר.

חבר המשמר האזרחי שקיבל הזמנה להתייצב בבית משפט
א.

הגדרה
בסעיף זה –
"חבר המשמר"   -על פי הגדרתו בפקודת  המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הנ"ח .390
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חבר המשמר המתייצב בבית משפט בתפקיד  -מבחנים

ב.

התייצבות חבר המשמר בבית משפט על פי הזמנה שקיבל ,תיחשב מילוי תפקיד לכל דבר ועניין ,אם
התמלא אחד התנאים האלה:

ג.

()1

חבר  המשמר קיבל  מבית משפט  הזמנה כדין להתייצב  כעד ,וההזמנה נשלחה לבקשת
רשות המייצגת את מדינת ישראל ,בעניין הנובע משירותו במשטרה;

()2

חבר המשמר קיבל מבית משפט הזמנה כדין להתייצב כעד ,וההזמנה נשלחה לבקשת אדם
או גוף משפטי שאינו רשות המייצגת את מדינת ישראל ,והעדות היא באחד מן העניינים
אלה:
(א)

עניין הידוע לו מתוקף תפקידו במשטרה;

(ב)

עניין הנובע משירותו במשטרה;

(ג)

עניין הידוע לו מכוח היותו מומחה הממלא תפקיד של מומחה בתחום זה במשטרה,
והגורמים המוסמכים במשטרה אישרו לו להעיד בעניין זה.

חבר המשמר המתייצב בבית משפט בתפקיד לשם מתן עדות  -הזכות לשכר עדות
חבר המשמר המתייצב בבית משפט בתפקיד לשם מתן עדות ,זכאי לשכר בשל אותו היום בשיעור
הקבוע בתקנות המשטרה (המשמר האזרחי) ,התשנ"ז ,1996-ק"ת .302

.14

הגשת עדות שבכתב
א .לעניין פקודת המטא"ר הזאת ,שוטר או חבר המשמר האזרחי שנדרשו להגיש בתפקיד עדות
שבכתב   לבית המשפט או לבעלי הדין ,יחולו עליהם סעיפים  13 -9 ,7 ,4שבפקודה ,בשינויים
המחויבים ,וסעיף ב שלהלן  .
ב.

.15

הגשת עדות שבכתב  -חובת דיווח
()1

שוטר או חבר המשמר האזרחי שנדרשו להגיש בתפקיד עדות שבכתב לבית המשפט או לבעלי
הדין ,ידווחו על כך ,ללא דיחוי ,לקצין שהוא מפקדם הישיר.

()2

אם העדות שבכתב שנדרשו להגיש השוטר או חבר המשמר האזרחי כאמור בסעיף( ,)1נועדה
לשמש בהליך פלילי ,והבקשה להגישה היא מצד הנאשם ,המפקד הישיר שקיבל את הדיווח
יודיע על כך לתובע במשפט.

()3

אם העדות שבכתב שנדרשו להגיש השוטר או חבר המשמר האזרחי כאמור בסעיף ( ,)1נועדה
לשמש בהליך שאינו פלילי ,כמצוין בסעיף 3ג ,המפקד הישיר שקיבל את הדיווח יודיע על כך
ליועץ המשפטי למשטרה.

ביטול סעיפים בפקודות קבע
א.
ב.

סעיפים א-ט ,יא ,יב 2ו ,3-יד-יח בפקודת הקבע " - 05.08.07הופעת אנשי משטרה כעדים" – בטלים.
סעיפים ב-ה בפקודת הקבע " - 06.02.09הופעת איש משטרה כנאשם או כמתדיין"  -בטלים.

כ"ד באדר התשס"ז ( 14במרס )2006
(חמ )3-2405

משה קראדי ,רב-ניצב
המפקח הכללי של משטרת ישראל
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פקודת המטא"ר
 - 06.05.02התייצבות שוטר בבית משפט  -שלא בתפקיד
תוכן העניינים
.1

הגדרות

.2

התייצבות שוטר בבית משפט  -שלא בתפקיד – מבחנים

.3

שוטר שהוזמן להתייצב  בבית משפט  -שלא בתפקיד  -חובת דיווח

.4

חובת שוטר להתייצב בבית משפט וחובת מפקד לשחרר שוטר מתפקיד

.5

שוטר המתייצב  בבית משפט שלא בתפקיד  -האיסור ללבוש מדים

.6

שוטר המתייצב בבית משפט שלא בתפקיד  -שכר בטלה והחזר הוצאות

.7

שוטר-חובה במג"ב ושוטר-חובה במשטרה – תחולה

.8

הגשת עדות שבכתב  -חובת דיווח

.9

ביטול סעיפים בפקודת קבע

 - 06.05.02התייצבות שוטר בבית משפט  -שלא בתפקיד
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הריני קובע את פקודת
המטא"ר " - 06.05.02התייצבות שוטר בבית משפט  -שלא בתפקיד" ,והיא תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה.
.1

הגדרות
בפקודת המטא"ר הזאת –

.2

א.

"בית משפט" – מי שסמכות שפיטה נתונה בידיו ,כאמור בסעיף  1לחוק יסוד :השפיטה ,ס"ח
תשמ"ד  ,78למעט בית הדין למשמעת ובית הדין לערעורים של המשטרה;

ב.

"הזמנה" – הזמנה  כדין מבית משפט להתייצב בבית משפט כעד ,כנאשם ,כנתבע או כתובע ,כעותר
או כמשיב ,לרבות הודעה  מרשות המייצגת את מדינת ישראל להתייצב כאמור בבית משפט;

ג.

"היועץ המשפטי למשטרה" – לרבות יועץ משפטי של מחוז או של יחידה שיש בה יועץ משפטי;

ד.

"עדות" – עדות שבעל פה או עדות שבכתב כגון תצהיר ,תעודת עובד ציבור ,חוות דעת מומחה,
כמפורט בפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א ,1971-הנ"ח ;421

ה.

"רשות המייצגת את מדינת ישראל" – הפרקליטות ,יחידת התביעות של המשטרה או כל רשות
או גוף או עורך דין מטעמם של כל רשות או גוף  ,המייצגים את מדינת ישראל בבית משפט בהליך
פלילי או בהליך אזרחי ,בין שמדינת ישראל היא התובעת ובין שהיא הנתבעת.

התייצבות שוטר בבית משפט  -שלא בתפקיד  -מבחנים
כל התייצבות של שוטר בבית משפט ,אם איננה בגדר מילוי תפקיד ,על פי הקבוע בפקודת המטא"ר 06.05.01
– "התייצבות שוטר בבית משפט  -בתפקיד" ,היא בגדר פעולה שלא בתפקיד ,לכל דבר ועניין.

.3

שוטר שהוזמן להתייצב בבית משפט  -שלא בתפקיד  -חובת דיווח
א.

1606

שוטר שקיבל הזמנה להתייצב בבית משפט ,ומועד התייצבותו חל במהלך יום העבודה ,יודיע על כך
למפקדו הישיר מוקדם ככל האפשר.
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ב.

שוטר שקיבל הזמנה להתייצב בבית משפט בהליך פלילי ,וההזמנה היא לבקשת הנאשם ,ידווח על
כך ,ללא דיחוי ,לתובע במשפט או לקצין שהוא מפקדו הישיר.
מפקד ישיר שקיבל  דיווח כאמור ,יודיע על כך לתובע במשפט.

ג.

.4

.5

שוטר שקיבל הזמנה  להתייצב בבית משפט בהליך שאינו פלילי ,שמשטרת ישראל אינה צד בו ,או
שמשטרת ישראל היא צד בו ,וההזמנה היא מטעם הצד שכנגד ,ידווח על כך מוקדם ככל האפשר
לקצין שהוא מפקדו הישיר .המפקד יודיע על כך ליועץ המשפטי למשטרה.

חובת שוטר להתייצב בבית משפט וחובת מפקד לשחרר שוטר מתפקיד
א.

שוטר שקיבל הזמנה להתייצב בבית משפט ,חייב להתייצב במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה.

ב.

מפקדו של שוטר ישחררו מתפקידו לשם מילוי חובה זו.

ג.

פרק הזמן שהשוטר ייעדר מתפקידו לצורך התייצבות בבית משפט ,ייזקף על חשבון מכסת ימי
החופשה השנתית של השוטר.

שוטר המתייצב בבית משפט שלא בתפקיד  -האיסור ללבוש מדים
שוטר המתייצב בבית משפט שלא בתפקיד ,לא ילבש מדים.

.6

שוטר המתייצב בבית משפט שלא בתפקיד  -שכר בטלה והחזר הוצאות
שוטר המתייצב בבית משפט שלא בתפקיד ,לא חל עליו איסור לקבל שכר בטלה והחזר הוצאות ,אם הוא
זכאי להם על פי כל דין.

.7

שוטר-חובה במג"ב ושוטר-חובה במשטרה  -תחולה
הוראות פקודת המטא"ר הזאת יחולו גם על שוטר-חובה  במג"ב ועל שוטר-חובה  במשטרה ,המשרתים  
במשטרת ישראל על פי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו ,1986-ס"ח .105

.8

.9

הגשת עדות שבכתב  -חובת דיווח
א.

שוטר שנדרש להגיש עדות שבכתב לבית המשפט או לבעלי הדין ,ידווח על כך ,ללא דיחוי ,לקצין
שהוא מפקדו הישיר.

ב.

אם העדות שבכתב שנדרש השוטר להגיש כאמור בסעיף א ,נועדה לשמש בהליך פלילי ,והבקשה
להגישה היא מצד הנאשם ,המפקד הישיר שקיבל את הדיווח יודיע על כך לתובע במשפט.

ג.

אם העדות שבכתב שנדרש השוטר להגיש כאמור בסעיף א ,נועדה לשמש בהליך שאינו פלילי ,כמצוין
בסעיף 3ג ,המפקד הישיר שקיבל את הדיווח יודיע על כך ליועץ המשפטי למשטרה.

ביטול סעיפים בפקודת קבע
סעיפים י ,יג בפקודת הקבע  " - 05.08.07הופעת אנשי משטרה כעדים"  -בטלים.

כ"ד באדר התשס"ז ( 14במרס )2006
(חמ )3-2405

משה קראדי ,רב-ניצב
המפקח הכללי של משטרת ישראל
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פקודת המטא"ר
 - 13.03.01טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים עם נפגעים
תוכן העניינים
.1

הגדרות

.2

קבלת הודעה על תאונת דרכים

.3

זירת האירוע  -תפקיד שוטר ששוגר למקום התאונה והוא איננו בוחן תנועה או תפקיד שוטר שהזדמן
למקום התאונה והוא איננו בוחן תנועה  

.4

זירת האירוע  -תפקיד בוחן תנועה

.5

זירת האירוע  -הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים  -סמכויות ותפקידים

.6

זירת האירוע  -הזנקת מסוק לשם סיוע בטיפול באירוע של תאונת דרכים

.7

מסירת הודעה על נפגע

.8

יחידת חקירות תאונות דרכים – תפקיד הממונה על החקירה

.9

יחידת חקירות תאונות דרכים – תפקיד הממונה על היחידה

.10

תפקיד ראש מדור תאונות דרכים

.11

סגירת תיק חקירה "תאונת דרכים עם נפגעים"  -החלטה שלא להגיש כתב אישום

.12

תיק חקירה "תאונת דרכים עם נפגעים" – עיכוב הליכים

.13

יידוע המעורבים בתאונת הדרכים בדבר סגירת תיק החקירה

.14

העברת תיק החקירה למי שמוסמך לתת דוח תעבורה

.15

העברת תיק החקירה ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים

.16

החלטה שלא לפתוח בחקירה וגניזת החומר בתיק "כללי  -תאונת דרכים עם נפגעים" או בתיק
"חומר כללי" – הסיבות והמוסמכים

.17

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

.18

תאונת דרכים עם נפגעים שמעורב בה שוטר שנוהג ברכב של המשטרה

.19

תאונת דרכים עם נפגעים שמעורב בה איש צבא או רכב של הצבא

.20
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ביטול פקודות מטא"ר
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פקודת המטא"ר
 - 13.03.01טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים עם נפגעים
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-הריני קובע את פקודת
המטא"ר " - 13.03.01טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים עם נפגעים" ,והיא תיכנס לתוקף החל ממועד
פרסומה.
.1

הגדרות
בפקודת המטא"ר הזאת –
א.

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

ב.

"דרך" – לרבות כל מסילה ,דרך ,רחוב ,סמטה ,כיכר ,מעבר ,גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות
לעבור בהם ,כמוגדר בסעיף  1לפקודת התעבורה  [נוסח חדש] ,התשכ"א – ;1961

ג.

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

ד.

"רכב" – רכב שנע בכוח מכני או שמונע מכוח מכני או שנגרר באמצעות  רכב אחר או באמצעות
בהמה ,וכן מכונה או מתקן שנעים או שנגררים כאמור לעיל ,לרבות אופניים ותלת-אופן ,ולמעט רכב  
ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודת התעבורה ,כולן או מקצתן;

ה.

"תאונת דרכים" – תאונה שאירעה עקב עבירת תעבורה ובשל הימצאו של רכב בדרך וכתוצאה מכך
נפגע אדם או נגרם נזק לרכוש;

ו.

"תאונת דרכים עם נפגעים"– תאונת דרכים שכתוצאה ממנה נפגע אדם ,בין שנגרם נזק לרכוש ובין
שלא נגרם נזק לרכוש (להלן "תאונת דרכים" או "תאונה");

ז.

"תאונת דרכים עם נפגעים  -חמורה" – תאונת דרכים עם נפגעים בעלת היבט ציבורי מיוחד ,תאונת
דרכים שמעורבים בה כלי רכב רבים או רכב שמוביל נוסעים רבים ויש בתאונה נפגעים רבים ,או
תאונת דרכים עם נפגעים שגורם אחראי מחוץ למערך התנועה כגון גורם ממערך החבלה ,ממד"א,
ממכבי האש ,מאיכות הסביבה ,מצה"ל (להלן הגורם האחראי") הכריז כי יש בזירתה סכנה לחיי
אדם; "תאונת דרכים עם נפגעים – חמורה" – להלן "תאונת דרכים חמורה";

ח.

"תאונת דרכים "פגע וברח"" – תאונת דרכים קלה ,קשה או קטלנית ,כמשמעותה בסעיף 64א
לפקודת התעבורה [נוסח חדש] ,התשכ"א– .1961תאונת דרכים "פגע וברח" מתאפיינת באחד
מאלו:

ט.

()1

נהג הרכב המעורב בתאונה ידע או שהיה עליו לדעת ,כי בנסיבות המקרה עשוי היה להיפגע
אדם ,והוא לא עצר במקום התאונה או קרוב ככל האפשר למקום התאונה כדי להעריך את
תוצאות התאונה;

()2

נהג הרכב המעורב בתאונה ידע או שבנסיבות המקרה היה עליו לדעת ,כי בתאונה נפגע אדם,
והוא לא הגיש לנפגע עזרה שהיה ביכולתו להגיש בנסיבות המקרה ,לרבות הסעתו לטיפול
רפואי;

"תאונת דרכים קטלנית" – תאונת דרכים שנהרג בה אדם ,או תאונת דרכים שנפגע בה אדם ומת מיד
או מאוחר יותר כתוצאה מן הפגיעה ,ובלבד שהוכח הקשר הסיבתי שבין אירוע התאונה לפטירה;
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י.

"תאונת דרכים קלה" – תאונת דרכים  שנפצע  בה  אדם  פציעה  קלה שאיננה מצריכה אשפוז;

יא.

"תאונת דרכים קשה" – תאונת דרכים שנפצע בה אדם ואושפז בבית חולים לפרק  זמן  העולה על  
  24שעות ,שלא  לצורך  השגחה  בלבד;

יב.

"תיק חקירה" – תיק משרדי שבו מרוכז חומר או מידע בדבר חומר הנוגעים לחקירה.

 .2קבלת הודעה על תאונת דרכים
א.

ב.

.3

תפקיד משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן  -להודיע ליחידת תנועה או לניידת סיור
על תאונת דרכים
()1

קיבל משגר במשל"ט מחוזי ,במרד"ם או במשל"ט את"ן הודעה על תאונת דרכים  – יודיע
לניידת התנועה הקרובה למקום התאונה     .אם אין אפשרות להודיע על התאונה לניידת
תנועה – יודיע המשגר את ההודעה לניידת הסיור הקרובה למקום התאונה.

()2

הייתה התאונה תאונת דרכים "פגע וברח" – ישגר המשגר לזירת התאונה ממונה על החקירה,
ויודיע את דבר התאונה לכל יחידות המשטרה שבמרחב שאירעה בו התאונה .המשגר יפעל
כאמור מיד עם קבלת ההודעה על התאונה.

סמכות קצין את"ן מרחבי או ראש מחלק תאונות דרכים  -לשלוח בוחן תנועה למקום תאונת
הדרכים
()1

קצין את"ן מרחבי או ראש מחלק תאונות דרכים ,ובהיעדרם –בוחן תנועה תורן או אחראי
משמרת ביחידות האמורות ,שקיבלו הודעה על תאונה ,ישגרו בוחן תנועה למקום התאונה.

()2

על אף האמור בסעיף ( ,)1אם ההודעה היא על תאונת דרכים קלה ,ועומס הטיפול בתאונות
אחרות יקשה מאוד על שיגור בוחן תנועה למקום התאונה ,בעל תפקיד מהמנויים בסעיף ()1
רשאי שלא לשגר בוחן תנועה ,וזאת לאחר ששקל את חומרת העבירה ,את מספר הנפגעים
ואת מספר כלי הרכב המעורבים בתאונה.

זירת האירוע  -תפקיד שוטר ששוגר למקום התאונה והוא איננו בוחן תנועה או תפקיד שוטר שהזדמן
למקום התאונה והוא איננו בוחן תנועה
שוטר ששוגר למקום התאונה והוא איננו בוחן תנועה או שוטר שהזדמן למקום התאונה והוא איננו בוחן
תנועה ,יעשו פעולות אלו:
א.

האיסור לעזוב את זירת האירוע
השוטר לא יעזוב את זירת האירוע ,אלא לאחר שקיבל אישור מבוחן תנועה שהגיע לזירת
האירוע.

ב.
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טיפול בנפגע
()1

השוטר יעשה ככל יכולתו כדי למנוע מהנפגע כל נזק נוסף ,ויגיש לנפגע עזרה ראשונה שביכולתו
להגיש על פי הכשרתו.

()2

לפי הצורך ,יזעיק השוטר למקום התאונה את שירותי ההצלה המקצועיים הנחוצים ,כגון
אמבולנס ,מכבי אש ,זק"א.

()3

במקום שאין אפשרות לפנות את הנפגע באמבולנס ,יפעל השוטר להעברתו ברכב מתאים אחר
לתחנת עזרה ראשונה ,לבית חולים או לרופא.
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ג.

דיווח למשל"ט המחוזי או למרד"ם
השוטר ידווח למשל"ט מחוזי או למרד"ם על התאונה
ויודיע על אלה:

ד.

()1

הצורך לשלוח כוחות משטרה נוספים;

()2

מכשול בדרך שעלול לסכן את המשתמשים בדרך;

()3

הצורך לשלוח רכב לפינוי גופה;

()4

הצורך בהזמנת גרר לפינוי הרכב המעורב בתאונה.

הסרת מכשול או הצבת אמצעי אזהרה
אם בזירת האירוע יש מכשול שעלול לסכן את המשתמשים בדרך – יעשה השוטר כל שניתן
להסיר את המכשול ,וכל עוד לא הוסר המכשול ,יציב אמצעי אזהרה כגון שלט ומחזיר אור.

ה.

ו.

שמירה על כבוד המת
()1

השוטר יסמן את האופן שבו מונחת הגופה במקום הימצאה ,ולאחר מכן יבקש מן הצוות
הרפואי  שבזירה  להזיז את הגופה לצד הדרך.

()2

הייתה התאונה תאונת דרכים "פגע וברח" – יפעל השוטר בעניין האמור בסעיף ( )1בתיאום
עם מעבדה ניידת.

שמירה על זירת האירוע
()1

השוטר יעשה את כל הדרוש והניתן בנסיבות העניין כדי לשמור על זירת האירוע ,כדי למנוע
פגיעה בכל מוצג ובכל אמצעי הוכחה הדרוש לחקירה או למשפט וכדי למנוע אבדן של אחד
מאלה.

()2

השוטר לא יזיז את כלי הרכב המעורבים בתאונה ויורה לכל אדם אחר שלא להזיז את כלי
הרכב האמורים ,אלא אם כן יש הכרח להזיז את כלי הרכב – כדי למנוע כל נזק נוסף לנפגע,
כדי להגיש לנפגע עזרה ראשונה או כדי לפנות את הנפגע לקבל טיפול רפואי.

()3

אם החליט השוטר להזיז רכב ממקומו או שהחליט להורות לאחר לעשות כן ,יסמן לפני כן
את המקום שבו נעצר הרכב לאחר התאונה.
השוטר יציין את החלטתו בכתב במסמך שבו הוא מדווח על  התאונה.

()4

ז.

השוטר יעשה את כל הדרוש והניתן בנסיבות העניין כדי למנוע פגיעה ברכוש של אדם שנפגע
בתאונה או כדי למנוע אבדן של רכוש כאמור ,לרבות איסוף ורישום של פריטי רכוש שנמצאו
בזירת האירוע ללא השגחה.

הסדרת התנועה

השוטר יסדיר את התנועה בדרך ,לפי הצורך.
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ח.

חקירה ראשונית
()1

השוטר ירשום את כל הפרטים של כל נהג שהיה מעורב בתאונה  .הפרטים שירשום השוטר הם
אלה:
שם ומען ,מספר רישיון הנהיגה ,מספר הרישום של הרכב שנהג בו הנהג ,שם הבעלים של הרכב
ומענו ,זמן האירוע ומקום האירוע.
אם ניתן בנסיבות העניין ,ירשום השוטר את הפרטים האלה על פי רישיון הנהיגה ,על פי רישיון
הרכב או על פי תעודת הביטוח וכן על פי תעודת הזיהוי שהציג לפניו הנהג ,לפי דרישתו.
כמו כן ,ירשום השוטר את הפרטים של כל עד לתאונה.

()2

השוטר יערוך בירור ראשוני בעניין נסיבות האירוע וירשום זיכרון דברים.

()3

השוטר  ירשום  את הפרטים של כל נהג המעורב בתאונה ואת הפרטים של כל עד לתאונה
בטופס המשטרתי שיועד לכך .אם אין בידי השוטר טופס משטרתי ,ירשום את הפרטים ואת  
זיכרון הדברים על נייר שברשותו.

ט.

העברת האחריות לטיפול באירוע לבוחן תנועה – זירת האירוע
()1

()2
י.

.4

השוטר לא יעזוב את זירת האירוע ,אלא אם כן הגיע למקום התאונה בוחן תנועה והתמלאו
התנאים האלה:
(א)

השוטר דיווח בעל פה לבוחן התנועה על האירוע ועל הפעולות שנקט ,לרבות על סימון
הרכב שהיה מעורב בתאונה ועל סימון הגופה לפני הזזתם ממקומם ,אם הוזזו;
השוטר מסר לידיו של בוחן התנועה את הפריטים האלה :הטופס שבו הפרטים
וזיכרון הדברים שרשם או הנייר שעליו רשם את אלה ,לפי העניין ,פריטי הרכוש
שאסף ורשימת פריטי הרכוש שאסף;

(ב)

בוחן התנועה אישר לשוטר לעזוב את מקום התאונה.

אם לא נשלח בוחן לזירת האירוע כקבוע בסעיף 2ב( ,)2יפעל השוטר בכפוף להנחיות שיקבל
מיחידת התנועה שבאזורה אירעה התאונה.

תיעוד פעולות השוטר במקום התאונה בדוח והעברתו לבוחן תנועה או ליחידה שבאזורה אירעה
התאונה
()1

השוטר ירשום דוח על פעולותיו במקום התאונה ,וכן יערוך תרשים ,ללא קנה מידה ,של
הזירה ושל מיקום כלי הרכב המעורבים בתאונה ,ויעביר את כל החומר לידי בוחן התנועה.

()2

אם לא נשלח בוחן תנועה לזירת האירוע ,יעביר השוטר את המסמכים שרשם ואת פריטי
הרכוש שאסף ליחידת חקירות תאונות דרכים שבאזורה אירעה התאונה ,ללא דיחוי.

זירת האירוע  -תפקיד בוחן תנועה
א.

טיפול בנפגע ,דיווח למשל"ט המחוזי או למרד"ם ,הצבת אמצעי אזהרה ,שמירה על כבוד המת,
שמירה על זירת האירוע ,הסדרת התנועה וחקירה ראשונית
בוחן תנועה שהגיע למקום תאונת הדרכים ,יפעל על פי הוראות סעיף  3ב-ח ,בשינויים המחויבים
מתפקידו.

1612

ילקוט הפרסומים  ,5768ט"ו בשבט התשס"ח22.1.2008 ,

ב.

בדיקת שכרות
()1

הגדרה
בסעיף זה –

"בדיקת שכרות" – בדיקה אם אדם נתון בהשפעה של משקה משכר או של סם מסוכן ,כהגדרתם
בסעיף 64ב(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] ,התשכ"א –  1961וכקבוע בתקנה 169ג לתקנות
התעבורה ,התשכ"א – .1961
()2
ג.

ד.

ה.

בוחן תנועה יבצע או יורה לשוטר אחר לבצע בדיקת שכרות לנהג שמעורב בתאונה ,אם יש לו
חשד שהנהג נתון בהשפעה של משקה משכר או של סם מסוכן.

נטילת רישיון הנהיגה מן הנהג וזימון הנהג להתייצב לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות
דרכים
()1

בוחן תנועה רשאי ליטול מן הנהג את רישיון הנהיגה ,אם יש לבוחן התנועה יסוד סביר להניח
כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונה שבה נהרג אדם או נחבל ,וכי בשל העבירה יוגש כתב
אישום.

()2

בוחן תנועה שנטל מן הנהג את רישיון הנהיגה שלו ,ייתן לנהג אישור על נטילת הרישיון,
אישור המשמש גם רישיון נהיגה זמני ,וייתן לו ,בטופס שיועד לכך ,זימון להופיע לפני הממונה
על יחידת חקירות תאונות דרכים במועד שיקבע בוחן התנועה בטופס ושיהיה בתוך שלושה
ימים ממועד נטילת הרישיון – וזאת לצורך קבלת החלטה בדבר המשך החזקת הרישיון בידי  
הנהג.

()3

בוחן התנועה יתייק בתיק החקירה העתק של טופס הזימון שנתן לנהג.

זימון נהג להתייצב לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים  -נהג שאין ברשותו רישיון
נהיגה
()1

בוחן תנועה שמוסמך ליטול מן הנהג את רישיון הנהיגה כאמור בסעיף ג( )1ולא עשה כן,
משום שלא היה ברשות הנהג רישיון נהיגה – ייתן לנהג ,בטופס שיועד לכך ,זימון להופיע
לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים במועד שיקבע בוחן התנועה בטופס ושיהיה
בתוך שלושה ימים ממועד נטילת הרישיון – וזאת לצורך קבלת החלטה בדבר המשך החזקת
הרישיון בידי הנהג.

()2

בוחן התנועה יתייק בתיק החקירה העתק של טופס הזימון שנתן לנהג.

דרישה מן הנהג להילוות לתחנת משטרה
בוחן תנועה רשאי לדרוש מן הנהג להילוות אליו לתחנת משטרה או אל קצין משטרה בדרגת מפקח
לפחות ,כקבוע בסעיף  47בפקודת התעבורה ,אם יש לבוחן התנועה יסוד סביר להניח כי בשל עבירה
שעבר הנהג אירעה תאונה שבה נהרג אדם או נחבל וכי נסיבות העבירה ברורות.

ו.

מעצר ושחרור של נהג המעורב בתאונת דרכים
בכל הנוגע למעצר ולשחרור של נהג המעורב בתאונת דרכים ,יחולו הוראות פקודת המטא"ר
" – 14.01.34עיכוב ,מעצר ושחרור".
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ז.

איסוף מוצגים

בוחן התנועה יאסוף כל חפץ שיש בו כדי לשמש מוצג או אמצעי הוכחה בחקירה ,כקבוע בפקודת הקבע
" – 14.01.45מוצגים".
ח.

חובת השמירה על רכוש שהושאר בזירת האירוע
()1

בוחן התנועה יזמין גורר לגרירת הרכב שהיה מעורב בתאונה ,ויורה לגרור את הרכב למגרש
ההחסנה של חברת הגרירה ,לחצר יחידת המשטרה הקרובה למקום התאונה או למקום
אחר ,לפי שיקול דעתו.

()2

בוחן התנועה לא יעזוב את זירת האירוע ,אלא לאחר שהרכב שהיה מעורב בתאונה נגרר מן
המקום ,או אם בזירה נמצא שוטר שמשגיח על הרכב עד שיפונה באמצעות גורר.

()3

איסוף פריטי רכוש שהושארו בזירת האירוע
בוחן התנועה יאסוף כל פריט רכוש שלא נלקח בידי בעליו ושנמצא בזירת האירוע.

(א)

אם פריטי הרכוש נאספו בידי שוטר שהגיע לזירה לפני הבוחן ,יקבל הבוחן מידי
השוטר את פריטי הרכוש עם רשימת הפריטים שערך השוטר.
(ב)

בוחן התנועה יערוך רשימה של פריטי הרכוש האמורים ויתייק אותה בתיק
החקירה.

(ג)

בוחן התנועה יאחסן את פריטי הרכוש במקום שמור שיוקצה למטרה זו עד שיוברר
מי בעליהם.
בוחן תנועה יחזיר את פריטי הרכוש לבעלים או לבא כוחם ,לאחר שהחתים את
הבעלים או את בא כוחם בטופס שיועד לכך.
הבוחן יתייק יחד את הטופס ואת רשימת הפריטים המקורית בתיק החקירה.

ט.

הנצחת הזירה
בוחן התנועה ינקוט פעולות להנצחת הזירה.

י.

בחינה ראשונית של כלי הרכב ושל זירת האירוע
בוחן התנועה יבחן בחינה ראשונית את כלי הרכב המעורבים בתאונה ואת זירת האירוע על כל
מרכיביה ,ויבצע כל פעולה שנדרשת לקביעת נסיבות התאונה.

יא.

בדיקת רישום פלילי
אם בוחן  התנועה  סבור שיש  לבדוק רישום  פלילי  של  נהג המעורב בתאונה ,הוא מוסמך לעשות כן.

        הבוחן יתייק את ממצאי הבדיקה בתיק החקירה.
יב.

הטיפול בזירת אירוע של תאונת דרכים חמורה שיש בה סכנה לחיי אדם
()1

1614

בזירת אירוע של תאונת דרכים חמורה שיש בה סכנה לחיי אדם או שעשויה להיות בה סכנה
לחיי אדם – כל עוד קיימת הסכנה או כל עוד עשויה להיות סכנה כאמור – הגורם האחראי
לביצוע הפעולות הראשוניות להסרת הסכנה או למניעתה הוא הגורם האחראי כהגדרתו
בסעיף 1ז.
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יג.

()2

הוסרה  הסכנה לחיי אדם – הגורם האחראי המטפל באירוע יכריז על כך בבירור.

()3

לאחר ההכרזה ,בוחן תנועה הוא שיהיה האחראי לטיפול באירוע .כל עוד לא הכריז הגורם
האחראי על הסרת הסכנה לחיי אדם – לא יתיר בוחן התנועה כניסת אדם לזירת האירוע ,בין
שאותו אדם הוא שוטר ובין שאינו שוטר.

()4

הכריז הגורם האחראי על הסרת הסכנה לחיי אדם וסבר בוחן התנועה כי יש לחסום ציר
תנועה – יורה על חסימת ציר התנועה.

הטיפול בזירת אירוע של תאונת דרכים "פגע וברח"

הבוחן יעשה את הפעולות הקבועות בסעיפים א ,ז – יב ,לפי העניין ,וכן יעשה את הפעולות האלה:
()1

רישום פרטים

הבוחן ירשום ,ככל שניתן ,פרטים העשויים לסייע בזיהוי ובאיכון הנהג והרכב שהיו מעורבים
בתאונת הדרכים.
הבוחן ירשום את הפרטים האלה:

()2

()3

(א)

זמן האירוע;

(ב)

מקום האירוע;

(ג)

כיוון נסיעת הרכב;

(ד)

פרטי הרכב :סוג ,צבע ,שם היצרן ,שנת הייצור ,פרטי לוחית הזיהוי ,סימני היכר
מייחדים;

(ה)

הנוהג ברכב – תיאור מפורט ,ככל שניתן ,של הנוהג ברכב;

(ו)

הנוסעים ברכב – תיאור מפורט ,ככל שניתן ,של הנוסעים ברכב;

(ז)

המטען – תיאור המטען.

סריקת זירת התאונה
(א)

הבוחן יסרוק את זירת התאונה לחיפוש אחר כל ממצא שיש בו כדי לסייע בזיהוי הנהג
והרכב ובאיכונם.

(ב)

אם סריקת זירת התאונה כאמור נערכה בתנאי ראות בלתי מספקים ,יחזור הבוחן
ויסרוק את זירת התאונה בתנאי ראות מספקים.

דיווח

לאחר שביצע את הפעולות הקבועות בסעיפים ( )1ו ,)2(-ידווח הבוחן על הממצאים שהעלה לממונה
על יחידת חקירות תאונות דרכים שבאזורו אירעה התאונה ,למשל"ט המחוזי ולמרד"ם.
הבוחן יעשה כן ,מיד לאחר שביצע את הפעולות כאמור.
.5

זירת האירוע  -הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים  -סמכויות ותפקידים
א.

פיקוח על זירת האירוע
הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יצא לזירת אירוע של תאונה ויפקח על פעולות השוטרים
בזירה ,אם תאונת הדרכים היא אחת מאלה:
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ב.

ג.

()1

תאונת דרכים קטלנית;

()2

תאונת דרכים קשה שכתוצאה ממנה יש חשש לחיי הנפגע;

()3

תאונת דרכים אחרת – אם סבר שצורכי החקירה מצדיקים זאת.

הזמנת מעבדה ניידת
()1

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יזמין מעבדה ניידת מיד לאחר שקיבל דיווח על
התאונה ,אם התאונה היא תאונת דרכים "פגע וברח" קטלנית.

()2

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יזמין מעבדה ניידת לזירת אירוע של תאונה אחרת,
אם סבר שצורכי החקירה מצדיקים זאת.

עיכוב ,מעצר ושחרור של נהג המעורב בתאונת דרכים
בכל הנוגע לעיכוב ,למעצר ולשחרור של נהג המעורב בתאונת דרכים ,יש לנהוג כפי שנקבע בפקודת
המטא"ר " – 14.01.34עיכוב ,מעצר ושחרור".

.6

זירת האירוע  -הזנקת מסוק לשם סיוע בטיפול באירוע של תאונת דרכים
א.

הליך הזנקת מסוק לשם סיוע לגורמי את"ן בטיפול בתאונת דרכים יהיה כקבוע בנוהל מחלקת
מבצעים ובט"פ באגף שיטור וביטחון ,העוסק בהפעלת כלי טייס.

ב.

ראש מחלקת מבצעים ובט"פ באגף שיטור וביטחון ,ובהיעדרו ,מפקד המשל"ט במטא"ר ,מוסמכים
לאשר להזניק מסוק לשם סיוע לגורמי את"ן בטיפול בתאונת דרכים.

ג.

בעל תפקיד באת"ן המוסמך ,על פי הקבוע בנוהל מחלקת מבצעים ובט"פ ,לפתוח בהליך של הזנקת
מסוק לשם סיוע בטיפול באירוע של תאונת דרכים – ישקול את הצורך בהזנקת מסוק למטרות
האלה:
()1

()2

()3

הצלה
(א)

להארה של זירת האירוע מן האוויר לצורך ביצוע פעולות הצלה.

(ב)

להכוונת רכב הצלה לזירת האירוע במקרה שזירת האירוע איננה נגישה.

איכון או מרדף
(א)

לאיכון נהג ברכב או למרדף אחר נהג שנמלט מזירת האירוע ברכב.

(ב)

לביצוע סריקות לאיכון אדם שהיה מעורב בתאונה ושאיננו ברכב שהיה מעורב
בתאונה.

הזרמת תנועה  
לוויסות עומסי תנועה שנוצרו כתוצאה מן התאונה.

()4

סיוע לחפ"ק
סיוע לחפ"ק המשטרה שהוקם בזירת האירוע ,כדי לאפשר את אלה:

1616

(א)

תיאום בין חפ"ק המשטרה לבין מסוק של חיל האוויר שהוזנק לפינוי נפגעים;

(ב)

שידור תמונה של זירת האירוע מן האוויר לחפ"ק המשטרה.
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חקירה
לתיעוד זירת האירוע בשלמותה מן האוויר ,לצורכי חקירה.

.7

מסירת הודעה על נפגע
נפגע אדם בתאונת דרכים – יחולו הוראות פקודת המטא"ר " –   14.01.35מסירת הודעות על נפגעים"
והוראות נוהל מת"ן ,לפי העניין.

.8

יחידת חקירות תאונות דרכים – תפקיד הממונה על החקירה
א.

הגדרה
בסעיף זה –
"חומר חקירה" – כהגדרתו בפקודת המטא"ר " – 14.01.04תעודת חיסיון – הכללים וההנחיות
להגשת הבקשה" וכן דוח של הממונה על החקירה או דוח של הקצין הממונה על יחידת חקירות
תאונות דרכים ,ובו דבריו של החשוד ,לאחר שנעצר ,שנאמרו לממונה על החקירה או לממונה על
יחידת חקירות תאונות דרכים.

ב.

פתיחת תיק חקירה
באירוע של תאונת דרכים שנפגע בה אדם בנסיבות כלשהן ,הממונה על החקירה יפתח תיק חקירה
"תאונת דרכים עם נפגעים" ויערוך חקירה ,וזאת למעט במקרים האמורים בסעיף .16

ג.

ניהול תיק חקירה
()1

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

()2

איתור חומר שברשות מערך המודיעין

()3

(א)

נודע לממונה על החקירה כי יש חומר שהוא קשור בחקירה או כי יש חומר שיש
אפשרות שהוא קשור בחקירה וכי החומר מצוי ברשות מערך המודיעין – יודיע על כך
לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים.

(ב)

הממונה על החקירה יתייק חומר שנמצא ברשות מערך המודיעין ,יתייק את העתקו
או יתייק מסמך המתעד את החומר ,כקבוע בפקודת המטא"ר .14.01.03

תכולת תיק החקירה
תיק החקירה יכלול ,בין היתר ,את הדברים האלה:
רישום פרטי המעורבים בתאונה; רישום פרטי כלי הרכב המעורבים בתאונה; זמן האירוע
ומקומו; דוח בוחן תנועה על התאונה; תרשים שיוכן אם הדבר יידרש להוכחת העבירה
בבימ"ש או אם הדבר יידרש על ידי בימ"ש; דוחות פעולה; הודעות המעורבים בתאונה
והעדים לה; רישום מוצגים; רישום הגרירה אם הייתה; תצלומים והמלצה לממונה על
יחידת חקירות תאונות דרכים; הרשעות קודמות של המעורבים בתאונה ,אם ישנן.

()4

סימון חומר המתויק בתיק חקירה
כל מסמך שחובה לתייק אותו בתיק החקירה – הממונה על  החקירה יסמן אותו בדרך שראש
את"ן קבע בנהלים.
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ד.

פעולות חקירה משלימות
הממונה על החקירה ישלים את החקירה ויעשה ,לפי הצורך ,בין היתר ,פעולות אלו:
()1

()2

חקירת המעורבים וחקירת עדים
(א)

יחקור את המעורבים בתאונה.

(ב)

יחקור עדים לתאונה.

עריכת תרשים ,דוח ובדיקות אחרות
הממונה על החקירה יערוך תרשים של זירת האירוע ,ימלא דוח ויערוך כל ניסוי ,בחינה
ובדיקה הדרושים לחקירה.

()3

דרישה להמציא תעודת רופא
(א)

הגדרה
בסעיף זה –
"תעודת רופא" – תעודה בחתימת ידו של רופא בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה
לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,תשל"א  1971 -או בנוסח הדומה לו ככל האפשר.

()4

1618

(ב)

הממונה על החקירה ידרוש מאדם שנפגע בתאונה להמציא תעודת רופא המעידה על
הפגיעה ,מן המוסד הרפואי שטיפל בו מיד לאחר התאונה.

(ג)

הממונה על החקירה יפנה בכתב למוסד הרפואי שטיפל באדם שנפגע בתאונה ,אם
התקיים אחד מאלה:
[]1

האדם שנפגע בתאונה לא המציא את תעודת הרופא שנדרש להמציא עבור
הממונה על החקירה;

[]2

האדם שנפגע בתאונה לא נחקר במשטרה.

(ד)

ממונה על חקירה שפנה למוסד רפואי ,כאמור בסעיף (ג) ,ולא קיבל תעודת רופא –
יפנה  לבית המשפט ויבקש להוציא צו המורה למוסד הרפואי להמציא את התעודה
המבוקשת.

(ה)

אם הממונה על החקירה פנה למוסד הרפואי ולא קיבל תעודת רופא ,אולם קיבל
תעודה רפואית – גורמי התביעה אשר יכינו את כתב האישום יזמנו את הרופא כעד
תביעה שהופעתו חובה.

העברת רכב לבדיקה בסדנה של המשטרה
(א)

אם הממונה על החקירה ראה כי יש צורך בבדיקת רכב שהיה מעורב בתאונת דרכים
בסדנה ,וזאת נוסף על בדיקת הרכב אצל בוחן התנועה – יפנה את הרכב לבדיקה
בסדנת המשטרה הקרובה.

(ב)

אופן הבאת הרכב לסדנה ואופן החזרת הרכב לבעלים יהיו כפי שנקבע בפקודת
המטא"ר " – 13.01.02גרירת רכב ביזמת המשטרה" ועל פי הכללים החלים על רכב  
שהוא "מוצג".
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החזקת רכב כמוצג ,חילוט הרכב ,החזרת הרכב או השמדת הרכב על פי צו
החזקת הרכב כמוצג ,חילוט הרכב ,החזרת הרכב או השמדת הרכב על פי צו ,יהיו על פי
הקבוע בפקודת הקבע " – 14.01.45מוצגים" ועל פי נוהלי מת"ן ונוהלי אח"ם ,לפי העניין.

ה.

חובת הממונה על החקירה וסמכות הממונה על החקירה למלא טפסים
()1

הכלל
הממונה על החקירה ימלא את הטפסים הנדרשים לניהול החקירה ולניהול תיק החקירה,
כקבוע בפקודת המטא"ר  ,14.01.03לפי העניין ,וכקבוע בפקודת המטא"ר הזאת.

()2

טופס "סיכום תיק חקירה"
(א)

הגדרה
בסעיף זה –
"טופס "סיכום תיק חקירה"" – טופס שממלאים הממונה על החקירה  והממונה על  
יחידת חקירות  תאונות דרכים בתום החקירה.

(ב)

מילוי טופס "סיכום תיק חקירה"
[]1

לאחר שהשלים את החקירה ,ימלא הממונה על החקירה את חלקו בטופס
"סיכום תיק חקירה" .בטופס יפרט הממונה על החקירה את הראיות ואת
הערכתו לעניין השאלה – האם יש בראיות כדי להוכיח את ביצוע העבירה בידי
הנהג.

[]2

הממונה על החקירה יאשר בטופס "סיכום תיק חקירה" את אלה:
[א] כל חומר שידוע לו כי הוא נרשם ,הופק ,נאסף או נתפס בחקירה או העתק
של כל חומר כאמור או כל מסמך מתעד בדבר חומר כאמור – מתויק
בתיק החקירה;
[ב] כל חומר ,העתק של חומר או מסמך מתעד כאמור בסעיף [א] – רשום
במפתח התיק של תיק החקירה;
[ג] אם פנה אל הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים בבקשה לאתר
חומר הקשור בחקירה שמצוי ברשות מערך המודיעין;
[ד] אם בתיק החקירה יש חומר שהועבר מרשות מערך המודיעין או מסמך
מתעד בדבר חומר מרשות מערך המודיעין.

ו.

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

ז.

הודעה לרשות ציבורית
במקרה של תאונת דרכים עם נפגעים אשר נגרם בה גם נזק לרכוש של רשות ציבורית ,יודיע על כך
הממונה על החקירה לרשות   הציבורית הנוגעת בדבר.
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ח.

.9

טיפול בפנייה של אדם מן הציבור
()1

ממונה על חקירה שקיבל פנייה של צד מעוניין שאיננו החשוד או פנייה של גורם אחר בעל
עניין מן הציבור המבקש לעיין בתיק ,יפעל על פי הוראות פקודת הקבע " – 14.01.17הרשאות
לעיון בחומר חקירה משטרתי".

()2

ממונה על חקירה שקיבל פנייה של אדם שהוא מתלונן בתיק  ושבהודעה  שמסר  למשטרה  
יש כל הפרטים  הידועים  לו  על  התאונה  ,או  ממונה  על חקירה שקיבל פנייה של בא כוחו
של אדם כאמור – ישיב לפונה בטופס שיועד לכך.

יחידת חקירות תאונות דרכים  -תפקיד הממונה על היחידה
א.

החובה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה  -תאונת דרכים שנהרג בה אדם
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ,אם הוא קצין בדרגת מפקח לפחות ,ויש לו יסוד להניח כי
יוגש כתב אישום נגד נהג שביצע  עבירה שנהרג בה אדם – יפסול את  הנהג  מלהחזיק רישיון נהיגה.
פרק זמן הפסילה יהיה   90ימים.

ב.

הסמכות לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה  -תאונת דרכים שנחבל בה אדם
()1

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ,אם הוא קצין בדרגת מפקח לפחות ,ויש לו יסוד
להניח כי יוגש כתב אישום נגד נהג שביצע עבירה שנחבל בה אדם – מוסמך לפסול את הנהג
מלהחזיק רישיון נהיגה ,אם הוא סבור שיש בסיס להניח כי בהמשך הנהיגה של הנהג יש
סכנה לציבור.
פרק זמן הפסילה יהיה  60ימים.

()2

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יחליט אם בהמשך הנהיגה של הנהג יש סכנה
לציבור ,לאחר ששקל את המאפיינים של התאונה ואת הנתונים בדבר הרשעות קודמות של
הנהג.
(א)

המאפיינים של תאונת הדרכים
המאפיינים של התאונה מתייחסים לעניינים האלה:

(ב)

[]1

חומרת העבירה שגרמה לתאונה ונסיבות ביצועה;

[]2

מספר הנפגעים בתאונה וחומרת הפגיעה של כל נפגע;

[]3

היות התאונה קשורה בתופעה שלילית ,שיש לציבור עניין מיוחד במיגורה;

[]4

ישנו חשד או ישנו מידע שהעבירה בוצעה במהלך נהיגה בהשפעה של סם מסוכן
או של משקה משכר.

הרשעות קודמות
הנתונים בדבר הרשעות קודמות של הנהג יתייחסו לעניינים האלה:
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[]1

מספר העבירות שהורשע בהן הנהג ,בהתחשב  בפרק הזמן  שבו יש לנהג רישיון
נהיגה .כמו כן ,אם יש לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים מידע בעניין
משך התקופה שהנהג נוהג בה בפועל – יתחשב גם בנתון זה;

[]2

החומרה של העבירות ונסיבות ביצוע העבירות;

[]3

מועדי ביצוע העבירות.
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מלבד הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ,כל בעל תפקיד מאלו מוסמך לפסול  נהג מלהחזיק
רישיון נהיגה :קצין את"ן מחוזי ,קצין את"ן מרחבי ,ראש מפלג חקירות באת"ן תל-אביב ובאת"ן
ירושלים ,ראש מחלק תאונות דרכים במרחב ,קצין הפיקוח במרחב ,ראש משרד תנועה בתחנה,
מפקד ימת"א אילת ,קצין יחידת בוחנים באת"ן תל-אביב וקצין שדרגתו מפקח לפחות ,שאחד
מבעלי תפקידים אלו מינה לכך.

ד.

פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה  -ההליכים לקבלת ההחלטה
()1

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ישקול אם לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה ,אם
הנהג הוא אחד מאלה:
(א)

נהג שבוחן תנועה דרש ממנו להילוות אליו אל קצין משטרה ,כאמור בסעיף 4ה;

(ב)

נהג שבוחן התנועה זימן אותו להתייצב בפני קצין משטרה ,בין שנטל ממנו את רישיון
הנהיגה כאמור בסעיף 4ג  ובין שלא נטל ממנו את רישיון הנהיגה וזימן אותו להתייצב
בפני קצין משטרה כאמור בסעיף 4ד.

()2

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יבדוק אם יש יסוד להניח שיוגש כתב אישום נגד
הנהג ,ואם מצא שיש יסוד כאמור – ייתן לנהג זכות שימוע ,כקבוע בסעיף ה.

()3

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שמצא כי אין יסוד להניח שיוגש כתב אישום נגד
הנהג ,יתעד את החלטתו בכתב ,ימסור לנהג את תוכן החלטתו ,ואם רישיון הנהיגה מצוי

ברשות המשטרה – יחזירו לנהג.
ה.

פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה – זכות הנהג לשימוע
()1

ו.

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שמצא כי יש לכאורה לפסול נהג מלהחזיק רישיון
נהיגה ,והנהג התייצב לפניו ,יפעל באחת מן הדרכים האלה:
(א)

אם נהרג אדם – אם נהרג אדם ,יודיע לנהג כי יש לפסול אותו מלהחזיק רישיון נהיגה,
יודיע לו כי הוא זכאי להגיב על הודעה זו וייתן לו זכות להשמיע את דבריו;

(ב)

אם נחבל אדם – אם נחבל אדם ,יודיע לנהג כי הוא שוקל לפסול אותו מלהחזיק
רישיון נהיגה ,יודיע לו כי הוא זכאי להגיב על הודעה זו וייתן לו זכות להשמיע את
דבריו.

()2

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ייתן לנהג זכות להשמיע את דבריו ויתעד במסמך
בכתב את דבריו לנהג ואת תגובת הנהג.

()3

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יבקש מן הנהג לאשר בחתימתו על המסמך כי
שמע את דברי הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים וכן יבקש ממנו לאשר את תוכן
דבריו לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים.

קבלת ההחלטה
()1

התייצב הנהג לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים    -יקבל הממונה על יחידת
חקירות תאונות דרכים החלטה בעניין המשך החזקת רישיון הנהיגה בידי הנהג ,על פי החומר
שלפניו ועל פי תגובתו של הנהג בשימוע ,אם הגיב.

()2

לא התייצב הנהג לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים במועד שזומן על פי סעיף 4ג
או 4ד  -יקבל הממונה על יחידת חקירות  תאונות דרכים החלטה בעניין המשך החזקת רישיון
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הנהיגה  בידי  הנהג ,על פי כלל החומר שלפניו ,לאחר שבדק את העתק טופס הזימון שקיבל
הנהג ומצא שכל הפרטים בטופס הזימון נכונים.
()3
ז.

הממונה על יחידת חקירות  תאונות  דרכים  יתעד  בכתב  את החלטתו ואת הנימוקים לה.

החלטה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה ,על פי
הקבוע בסעיף א או ב – יפעל   כדלקמן:
()1

אם הנהג נוכח לפניו – ימלא צו פסילה וימסור אותו לידיו של הנהג ,יחתים אותו על קבלת
הצו וייטול ממנו את רישיון הנהיגה אם הרישיון אינו נמצא ברשות המשטרה;

()2

אם הנהג אינו נוכח לפניו – ימלא צו פסילה ויורה לשלוח  אותו בדואר רשום לכתובתו של הנהג.

יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מלהחזיק רישיון נהיגה ,מן המועד שבו הממונה על יחידת
חקירות תאונות דרכים החליט על הפסילה.
ח.

החלטה שלא לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה שלא לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה
והרישיון מצוי ברשות המשטרה ,יפעל כדלקמן:

ט.

()1

אם הנהג נוכח לפניו – יחזיר לנהג את רישיון הנהיגה;

()2

אם הנהג אינו נוכח לפניו – יורה לשלוח את רישיון הנהיגה לכתובתו של הנהג בדואר רשום.

השבת רישיון נהיגה לנהג שנפסל מלהחזיק רישיון נהיגה
()1

נהג שהתייצב לקבל את רישיון הנהיגה
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שהנהג התייצב לפניו בתום תקופת הפסילה לקבל
את רישיון הנהיגה – יחזיר לנהג את רישיון הנהיגה.

()2

נהג שלא התייצב לקבל את רישיון הנהיגה
(א)

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שפסל נהג מלהחזיק רישיון נהיגה ,והנהג  
לא התייצב לפניו בתום תקופת הפסילה לקבל את רישיון הנהיגה ,וחלפו  14ימים
ממועד  תום  הפסילה – יורה  לשלוח  את הרישיון לכתובתו של הנהג בדואר רשום.

(ב)

אם רשות הדואר החזירה ליחידה את הרישיון – הממונה על יחידת חקירות תאונות
דרכים יורה ליצור קשר טלפוני עם הנהג וכן לשלוח לו הודעה בכתב על כך  שהרישיון
נמצא ברשות היחידה.
בהודעה יצוין ,כי אם הנהג לא ייקח את רישיונו בתוך  14ימים ,יהיה עליו לפנות
למשרד הרישוי לשם קבלת רישיון נהיגה  חדש.

(ג)
י.

פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה  -שקילה חוזרת של ההחלטה
()1
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אם הנהג לא התייצב לקבל את רישיונו במועד ,הממונה על יחידת חקירות תאונות
דרכים יורה לתייק את הרישיון בתיק החקירה.

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה,
יחזור וישקול את החלטתו ,אם הגיע לידיו מידע חדש שיש בו כדי לשנות את החלטתו ,ובלבד
שהעניין טרם התברר בבית משפט.
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יא.

()2

אם שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד הנהג – יבטל את צו הפסילה ויחזיר לנהג את רישיון
הנהיגה.

()3

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יתעד בכתב את ההחלטה שקיבל.

פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה  -מסירת הודעה על הפסילה לאגף לשירותי מידע
במשרד התחבורה
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה ,יודיע
על כך ,באמצעות מינהל טכנולוגיות (מנ"ט) ,לאגף לשירותי מידע במשרד התחבורה.

יב.

יג.

פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה – תקופת הפסילה
()1

התקופה שהנהג פסול מלנהוג בה תחל ביום מתן ההחלטה של הממונה על יחידת חקירות
תאונות דרכים ,וזאת ,בין שהנהג נכח בעת קבלת ההחלטה ובין שלאו ,בין שנטל הממונה
על יחידת חקירות תאונות דרכים את רישיון הנהיגה מידיו של הנהג בעת מתן ההחלטה ובין
שרישיון הנהיגה ניטל מידיו של הנהג במועד מאוחר יותר.

()2

התקופה שהנהג פסול מלנהוג בה תסתיים לאחר שחלף פרק הזמן הנקוב בצו הפסילה .מניינו
של פרק הזמן האמור בצו הפסילה יחל ביום שבו הנהג מסר את רישיונו לממונה על יחידת
חקירות תאונות דרכים או לשוטר שמסר לידיו את הצו .אם הרישיון נמצא ברשות המשטרה
– מניינו של פרק זמן הפסילה יחל במועד שבו ניתנה ההחלטה בדבר הפסילה.

העברת תיק החקירה לפרקליטות או ליחידת תביעות
()1

()2
יד.

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יעביר את תיק החקירה לפרקליטות המחוז או
ליחידת התביעות המשטרתית הנוגעת בדבר בתוך תקופת הפסילה אם התקיים אחד
מאלה:
(א)

התאונה היא קטלנית או חמורה;

(ב)

הנסיבות המתוארות בכתב האישום הן חמורות;

(ג)

לנהג הרשעות קודמות בגין עבירות תעבורה חמורות.

אם סבר הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שיש להאריך את תקופת הפסילה ,יעביר
את המלצתו לפרקליטות המחוז או ליחידת התביעות הנוגעת בדבר.

חובת המשטרה להופיע בערר שהגיש מי שרישיונו נפסל פסילה מינהלית ,וזכות המשטרה לערור
על החלטת בית המשפט
()1

נמסרה ליחידת חקירות תאונות דרכים הודעה מבית משפט על מועד דיון בערר שהגיש נהג
שרישיון הנהיגה שלו נפסל פסילה מינהלית – הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ,נציג
מטעמו או תובע ייצגו את התביעה בבית המשפט.

()2

החליט בית המשפט להחזיר למגיש הערר את רישיון הנהיגה שנפסל ,לקצר את פרק הזמן של
הפסילה או שהחליט שלא להאריך את פרק הזמן של הפסילה ,וגורמי תביעה של המשטרה בחנו
את החלטת בית המשפט וסברו כי איננה סבירה או שיש בה טעות – הממונה על יחידת חקירות
תאונות  דרכים ,נציג מטעמו  או  תובע  רשאים להגיש ערר על החלטת בית המשפט.
הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ,נציג מטעמו או תובע ייצגו את התביעה בבית
המשפט.
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טו.

דיווח לאגף לשירותי מידע במשרד התחבורה ,למכון הרפואי לבטיחות בדרכים והפניית נהג
לבדיקה במכון
()1

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ידווח  על התאונה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים
במשרד הבריאות ולאגף לשירותי מידע במשרד התחבורה ,אם מהחקירה עולה חשד שלנהג
יש ליקוי או מחלה שיש בהם כדי לפגוע בכושר הנהיגה שלו.

()2

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יפנה נהג לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
במשרד הבריאות בנסיבות האלה:
תאונה שבגינה נפסל רישיונו של הנהג לפי סעיף  47לפקודת התעבורה; תאונה שהתעורר
בעקבותיה חשד שהנהג לוקה במחלה העלולה לפגום בכושר הנהיגה שלו; אם נמצא שהנהג
היה מעורב במספר רב של תאונות דרכים בשנים האחרונות או אם נמצא שהנהג היה מעורב
בתאונת דרכים קטלנית או חמורה בשנים האחרונות.

טז.

עיכוב ,מעצר ושחרור של נהג המעורב בתאונת דרכים
בכל  הנוגע  לעיכוב  ,למעצר  ולשחרור  של נהג  המעורב  בתאונת דרכים ,יחולו הוראות פקודת
המטא"ר " – 14.01.34עיכוב ,מעצר ושחרור".

יז.

יח.

העברת גופה למכון לרפואה משפטית
()1

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יזמין  אמבולנס מחברה שעמה המשטרה קשורה
בחוזה ,כדי להעביר את הגופה למכון לרפואה משפטית.

()2

עלה צורך בבדיקת גופה או בנתיחת גופה לשם איסוף ראיות או מפאת סיבות אחרות
הקשורות בחקירת התאונה ,יחולו הוראות פקודת הקבע " – 14.01.013חקירת מקרי מוות"
ונוהלי מת"ן.

דיווח
באירוע של תאונת דרכים קטלנית ,קשה וחמורה הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים או מי
שהוא הורה לו ימסור דיווחים אלו:
()1

דיווח ראשוני
דיווח ראשוני יימסר ,ללא דיחוי ,למרכז שליטה באת"ן ולכל גורם במחוז שבו אירעה
התאונה ,על פי קביעת מפקד המחוז.

()2

דיווח מסכם על הטיפול בזירת האירוע
עם סיום הטיפול באירוע בזירת האירוע ,הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים או מי
שהוא הורה לו ישלחו מברק מסכם לראש את"ן ,לראש מת"ן ,למרכז שליטה באת"ן ,לכל
גורם אחר באת"ן על פי קביעת  ראש  את"ן ,לרשות  הלאומית לבטיחות בדרכים ולכל גורם
בתחום המחוז שבו אירעה  התאונה ,על פי קביעת מפקד המחוז.

()3

דיווח על התפתחות בחקירה
דיווח ביניים על התפתחות בחקירה  יימסר מוקדם ככל האפשר לקצין את"ן מחוזי  ולרמ"ד
תאונות דרכים.
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דיווח לאח"ם  -תאונת דרכים שנפגע בה נציג חוץ
(א)

הגדרה
בסעיף זה –
"נציג חוץ" – איש הסגל הדיפלומאטי ובני משפחתו ,איש הסגל הקונסולארי ועובד
לא-מקומי בעל דרכון שירות ,נציג ארגון האומות המאוחדות ,איש הכוח הרב-לאומי
או ראש כנסייה השוהים בישראל לצורך מילוי תפקיד.

(ב)

יט.

בכל תאונה שנפגע בה נציג חוץ ,ראש יחידת חקירות תאונות דרכים או מי שהוא הורה
לו ידווחו דיווח ראשוני ודיווח מסכם על הטיפול בזירת האירוע גם למדור תיאום
והפעלה-חו"ל ונציגויות זרות באח"ם.

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

כ.

איתור חומר שברשות מערך המודיעין
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל טופס "סיכום תיק חקירה" יפנה בכתב אל קצין
המודיעין האחראי כדי לבדוק אם יש ברשות מערך המודיעין חומר שקשור בחקירה ,וזאת בנסיבות  
האלה:
()1

הממונה על החקירה הודיע לו שברשות מערך המודיעין יש חומר שקשור בחקירה או שיש
אפשרות שהוא קשור בחקירה;

()2

לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יש בסיס להניח שברשות מערך המודיעין יש
חומר שקשור בחקירה ,בין היתר ,על פי סוג העבירה ונסיבות ביצועה ,על פי זהות המעורבים
בביצוע העבירה או החשודים בביצועה.

כא .בחינת הממצאים של הממונה על החקירה
()1

כב.

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל טופס "סיכום תיק חקירה" מאת הממונה
על החקירה ,כקבוע בסעיף 8ו ,יבדוק את הטופס ויחליט אחת מאלה:
(א)

לאשר את הממצאים של הממונה על החקירה;

(ב)

לא לאשר את הממצאים של הממונה על החקירה.

()2

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ינמק את החלטתו בכתב.

()3

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ימלא את חלקו בטופס "סיכום תיק חקירה".

העברת חומר חקירה  -לחקירה בעניין עבירה פלילית
()1

אם סבר הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים כי בחקירה עלה חשד לעבירה פלילית
– בין שהעבירה הפלילית היא העבירה היחידה בתיק החקירה ובין שהעבירה הפלילית היא
עבירה הנוספת על העבירה הקשורה בתאונה ,בין שיש בראיות כדי להוכיח את ביצועה ובין
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שאין בראיות כדי להוכיח את ביצועה – יעביר את החומר  או העתק של החומר ,לפי העניין,
לקצין אח"ם מרחבי או לקצין אח"ם מחוזי.
()2
כג.

הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שפעל כאמור בסעיף ( ,)1יציין זאת בטופס "סיכום
תיק חקירה".

העברת תיק תאונת דרכים לבעל תפקיד שמוסמך לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים עם נפגעים"
()1

ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שסבור כי אין בראיות כדי להוכיח את ביצוע
העבירה ,ינמק את החלטתו בכתב בטופס "סיכום תיק חקירה" ויעביר את התיק   ואת
הטופס לבעל תפקיד שמוסמך לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים עם נפגעים" ,כקבוע בסעיף
11ג.

(   )2אם סמכות הסגירה של תיק חקירה "תאונת דרכים עם נפגעים" נתונה בידי הפרקליטות,
כקבוע בסעיף 11ג ,יעביר הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים את התיק לפרקליטות
באמצעות קצין את"ן מחוזי.
.10

תפקיד ראש מדור תאונות דרכים
א.

פנייה לגורם מחוץ ליחדת חקירות תאונות דרכים לשם סיוע בחקירה

אם עלה בחקירה הצורך בסיוע של גורם  מחוץ  ליחידת חקירות תאונות דרכים ,יפנה רמ"ד תאונות
דרכים לגורם לצורך קבלת הסיוע.
ב.

דיווח לגורם מחוץ למשטרה על פגם ברכב
רמ"ד תאונות דרכים ידווח לרשויות המתאימות כגון הרשויות הממונות על תקינה של חלקי רכב,
הרשויות הממונות על מכירת רכב או חלקים של רכב והרשויות להסמכת מוסכים ,על ליקוי בטיחות
ברכב ועל פגם ייצור ,על טיפול לקוי ברכב או על שינוי במבנה הרכב שאושר מטעם רשות מוסמכת
ושלכאורה גרם לתאונה או תרם לה ,אם ,על פי הידוע לו ,יש במידע זה כדי לסייע לרשויות האלה
למלא את תפקידן.

.11

סגירת תיק חקירה "תאונת דרכים עם נפגעים"  -החלטה שלא להגיש כתב אישום
א.

ב.

1626

שוטר שמוסמך להחליט שלא להגיש כתב אישום בתיק חקירה  "תאונת דרכים עם נפגעים" ,יסגור
את תיק החקירה אם התקיימה אחת מן העילות האלה:
()1

אין אשמה;

()2

חוסר בראיות מספיקות לאישום אדם פלוני;

()3

אין במשפט עניין לציבור.

המוסמך לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים  עם נפגעים" יתחשב לצורך קבלת ההחלטה בנתונים
האלה ,אם היו לפניו:
()1

לעניין העבירה – יתחשב בעונש הקבוע לעבירה בחוק ,בנסיבות ביצוע העבירה ,בנזק שנגרם
ממעשה העבירה ובשכיחות של העבירה;

()2

לעניין החשוד בעבירה – יתחשב ברישום הפלילי של החשוד ,במידה שבה החשוד שיתף
פעולה בחקירה ,בגילו של החשוד ,במצב הבריאות שלו ובנסיבות מיוחדות שציין החשוד;
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()3

לעניין נפגע העבירה – יתחשב במידת הפגיעה בנפגע   ובתוצאותיה ובעמדה שהביע נפגע
העבירה ,אם הביע עמדה  בעניין העמדת החשוד לדין;

()4

לעניין אינטרס ציבורי – יתחשב באינטרס ציבורי.

סגירת תיק תאונת דרכים  -המוסמך ,העילה וסוג התאונה
כל תאונה ,למעט תאונה קטלנית ותאונת
דרכים "פגע וברח"
העילה
אין אשמה

חוסר בראיות מספיקות לאישום
אדם פלוני

אין במשפט עניין לציבור

באת"ן דרומי ,ש"י,
מרכז וצפוני

באת"ן ת"א וירושלים

ק' את"ן מחוזי ,ר'
ק' את"ן מחוזי ,ק'
את"ן מרחבי* ,מפקד מחלק חקירות תנועה*,
ימת"א אילת ,ר' לשכת ר' לשכת תביעות
תעבורה*
תביעות תעבורה*

תאונה קטלנית
ותאונת דרכים
"פגע וברח"
פרקליט המחוז

ק' את"ן מחוזי,
ק' את"ן מרחבי*,
מפקד ימת"א אילת,
ר' לשכת תביעות
תעבורה*

ק' את"ן מחוזי,
ר' מחלק חקירות
תנועה* ,ר' לשכת
תביעות תעבורה*

פרקליט המחוז

ק' את"ן מחוזי

ק' את"ן מחוזי

פרקליט המחוז

*

בתנאי  שדרגתו פקד לפחות; אם דרגתו  נמוכה מדרגת פקד – מפקד יסמיך קצין אחר למטרה זו.

.12

תיק חקירה "תאונת דרכים עם נפגעים"  -עיכוב הליכים
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה של היועץ המשפטי לממשלה לעכב הליכים בתיק
חקירה "תאונות דרכים עם נפגעים" יפעל על פי הוראת היועץ המשפטי לממשלה.

.13

יידוע המעורבים בתאונת הדרכים בדבר סגירת תיק החקירה
א.

הגדרה
בסעיף זה –  
"בן משפחה" – בן  זוג ,ילד ,הורה ,אח  או  אחות  או כל בן משפחה אחר שהיה תלוי באדם שנפטר
כתוצאה מן התאונה.

ב.

קצין את"ן מרחבי ,ובמחוז תל-אביב או ירושלים – קצין  את"ן מחוזי ,שהחליטו לסגור תיק חקירה
"תאונת דרכים עם נפגעים" ,או שקיבלו תיק חקירה "תאונת דרכים עם נפגעים" ובו החלטה של
פרקליט המחוז לסגור את התיק – ישלחו על כך הודעה בכתב  לכל המעורבים בתאונה.
אם תאונת הדרכים  הייתה  קטלנית – ישלחו  הודעה כאמור גם  לבן המשפחה של האדם שנפטר
כתוצאה מן התאונה.

ג.

בהודעה יש לציין את העילה לסגירת התיק.

ד.

בהודעה יש לציין שלמקבל   ההודעה יש זכות להגיש ערר על ההחלטה לסגור את התיק ליועץ
המשפטי לממשלה.
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העברת תיק החקירה למי שמוסמך לתת דוח תעבורה
א.

תפקיד המוסמך לסגור תיק חקירה
בעל תפקיד שמוסמך לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים עם נפגעים" שהחליט לסגור את תיק
החקירה ,והוא סבור שמי מן המעורבים בתאונה עבר עבירה שיש לתת בגינה דוח תעבורה – יעביר
את תיק החקירה לשוטר שקצין את"ן מרחבי או קצין את"ן מחוזי מינה לכך ,כקבוע בפקודת
המטא"ר " – 13.02.01טיפול המשטרה בעבירות תעבורה" ובנוהלי את"ן.

ב.

תפקיד הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל תיק חקירה שהוחזר מן הפרקליטות בצירוף
הנחיה לתת דוח תעבורה או שקיבל הנחייה כקבוע בסעיף  ,12יפעל כאמור בסעיף א        .

.15

העברת תיק החקירה ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים
בעל תפקיד שמוסמך לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים עם נפגעים" שהחליט לסגור את תיק החקירה,
והוא סבור שיש חשד שמי מן המעורבים בתאונה עבר עבירה של הונאה בתאונה – יעביר את תיק החקירה
ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים.

.16

החלטה שלא לפתוח בחקירה וגניזת החומר בתיק "כללי  -תאונת דרכים עם נפגעים" או בתיק
"חומר כללי"  -הסיבות והמוסמכים
א.

הגדרות
בסעיף זה –

ב.

()1

"תיק "כללי-תאונת דרכים עם נפגעים"" – תיק שנגנז בו חומר ראיות של כל תאונות
הדרכים עם נפגעים;

()2

"תיק "חומר כללי"" –  תיק שנגנז בו חומר ראיות שאינו קשור בתאונת דרכים עם נפגעים
כהגדרתה בסעיף 1ו.

הסיבות לקבלת החלטה שלא לפתוח בחקירה
()1

תאונת דרכים קלה
שוטר מן המנויים בסעיף ג ,שמוסמך להחליט שלא לחקור אירוע של תאונת דרכים קלה
במקרה שבו אין בחקירה עניין לציבור ,רשאי להחליט כך ,אם התקיים אחד מאלה:
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(א)

התאונה נגרמה כתוצאה מעבירה חמורה שהיא אחת מן העבירות המנויות ב"רשימת
העבירות החמורות" שבנוהלי מת"ן ,ועברו יותר מ 30 -ימים מן היום שנתקבלה
במשטרה ההודעה על התאונה;

(ב)

התאונה לא נגרמה כתוצאה  מעבירה  חמורה כאמור בסעיף (א)  ,ועברו    4ימים  
או  יותר  מן  היום  שהתקבלה במשטרה ההודעה על התאונה ,ומתקיים גם אחד מן
התנאים  האלה לפחות:
[]1

בתאונה נפגעו אדם אחד או שניים ,גם אם הם המציאו   תעודות   רפואיות  
המעידות על הפגיעה;

[]2

אף אדם אחד מאלה שנפגעו בתאונה לא המציא תעודה רפואית המעידה על
הפגיעה;

[]3

מספר כלי הרכב המעורבים בתאונה אינו עולה על שניים;
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[]4
(ג)
()2

מספר כלי הרכב המעורבים בתאונה עולה על שניים ,אולם הנזקים בכלי הרכב
הם נזקים קלים;

הנהג הוא "נוהג חדש" כקבוע בסעיף 12א בפקודת התעבורה ,והממונה על החקירה
סבור שיש יסוד להניח שלא יוגש כתב אישום נגד הנהג.

תאונת דרכים קשה
שוטר מן המנויים בסעיף ג ,שמוסמך להחליט שלא לחקור אירוע של תאונת דרכים קשה,
במקרה שבו אין בחקירה עניין לציבור ,רשאי  להחליט  כך ,אם התלונה על התאונה  התקבלה
במשטרה לאחר שעברו  90ימים או יותר מיום התאונה ,והמתלונן לא נתן הסבר מניח את
הדעת לעיכוב בהגשת התלונה.

ג.

המוסמכים להחליט שלא לחקור תאונת דרכים עם נפגעים
כל בעל תפקיד מבעלי התפקידים האלה שדרגתו פקד לפחות מוסמך להחליט שלא לחקור תאונת  
דרכים קלה או קשה במקרים שבהם  אין בחקירה עניין לציבור:

ד.

()1

קצין את"ן מחוזי;

()2

קצין את"ן מרחבי;

()3

ראש מחלק תאונות דרכים;

()4

קצין חקירות תאונות דרכים;

()5

ראש משרד תנועה;

()6

ראש לשכת תביעות תעבורה;

()7

מפקד ימת"א-אילת.

גניזת התלונה וחומר החקירה
שוטר שמוסמך להחליט שלא לחקור תאונת דרכים עם נפגעים כקבוע בסעיף ג ,או מי שהוא מינה,
יגנזו את התלונה ואת חומר החקירה בתיק "כללי-תאונת דרכים עם נפגעים".

ה.

תפקיד שוטר שמוסמך להחליט שלא לחקור  -להעביר תיק תאונת דרכים עם נפגעים ליחידה
לחקירות הונאה בתאונות דרכים
על אף האמור בסעיף ד ,בעל תפקיד שמוסמך להחליט שלא לחקור תאונת דרכים עם נפגעים ,שסבור
כי יש חשד לעבירה של הונאה בתאונה שהחליט שלא לחקור – יעביר את תיק החקירה ליחידה
לחקירות הונאה בתאונות דרכים.

ו.

גניזת חומר הקשור באירוע בתיק "חומר כללי" במקרה של אירוע שאינו תאונת דרכים
התברר ביחידת חקירות תאונות דרכים כי האירוע אינו תאונת דרכים עם נפגעים  -יורה המוסמך
להחליט על גניזת החומר לגנוז את החומר בתיק "חומר כללי".

ז.

העברת העתק של החומר לקצין אח"ם מרחבי או ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים
()1

התברר ביחידת חקירות תאונות דרכים ,כי הפגיעה או המוות נגרמו כתוצאה מפעולה של
אדם שביקש לפגוע בעצמו או שביקש לפגוע באדם אחר – יועבר העתק מחומר החקירה  
לקצין אח"ם מרחבי וייגנז בתיק "חומר-כללי".
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()2

עלה חשד שהתאונה בוימה – יחידת חקירות תאונות דרכים תעביר העתק מחומר החקירה
ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים.

ח.

החליט המוסמך לגנוז את החומר  -לגנוז אותו בנסיבות המפורטות בסעיף ב או בסעיף ו  -ירשום את
החלטתו ואת הנימוקים לה ,וישלח הודעה למתלונן על החלטתו לגנוז את החומר.

ט.

מתן דוח בגין עבירת תעבורה שאינה קשורה בתאונת דרכים
אם התברר במהלך החקירה ,כי נעברה עבירת תעבורה שאינה קשורה בתאונה ,כגון אי-חידוש
רישיון נהיגה או היעדר תעודת ביטוח ,יורה מי שמוסמך לגנוז את החומר לתת דוח תעבורה
בגין עבירת התעבורה שהתגלתה ,כקבוע בפקודת המטא"ר  13.02.01ובנוהלי את"ן ,ויעביר
את החומר לשוטר שקצין את"ן מחוזי או קצין את"ן מרחבי מינה לכך.

.17
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תפקיד תובע ותפקיד ראש לשכת תביעות – לדווח על דבר המלצה או הערה של בית משפט
א.

תובע שקיבל  פסק דין או החלטה של בית משפט ,ובהם  המלצה או הערה המכוונת למשטרה ,למשרד
ממשלה או למוסד ציבור  -יעביר עותק של פסק הדין או של ההחלטה לראש לשכת התביעות.

ב.

ראש לשכת התביעות שקיבל פסק דין או החלטה כאמור בסעיף א – יעביר עותק של פסק הדין או
של ההחלטה למפקד יחידת המשטרה שאליו הופנתה ההמלצה או ההערה ,וכן יעבירם לראש את"ן,
לראש מת"ן ,לרמ"ד תאונות דרכים ולרמ"ד תביעות.

ג.

ראש לשכת התביעות שקיבל פסק דין או החלטה כאמור בסעיף א ,ובהם המלצה או הערה המכוונות
למשרד ממשלה או למוסד ציבור – יעביר עותק של פסק הדין או של ההחלטה למנהל של משרד
הממשלה או של המוסד הציבורי שאליהם הופנתה ההמלצה או ההערה ,אלא אם כן קבע השופט
שפסק הדין או ההחלטה יועברו בדרך אחרת.

תאונת דרכים עם נפגעים שמעורב בה שוטר שנוהג ברכב של המשטרה
תאונת דרכים עם נפגעים שמעורב בה שוטר שנוהג ברכב של המשטרה תטופל כקבוע בפקודת המטא"ר
" – 13.03.05הטיפול בתאונת דרכים ,שמעורבים בה אנשי משטרה הנוהגים בכלי רכב משטרתיים".

.19

תאונת דרכים עם נפגעים שמעורב בה איש צבא או רכב של הצבא
תאונת דרכים עם נפגעים שמעורב בה איש צבא או רכב של הצבא תטופל כקבוע בפקודת המטא"ר  13.03.06
– "הטיפול בתאונת דרכים ,שמעורבים  בה כלי רכב צבאיים או אנשי צבא".
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ביטול פקודות מטא"ר
פקודת המטא"ר " – 13.03.01טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים עם נפגעים" ,שפורסמה  ביום
 – 1.7.2004בטלה.
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