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עבירות תעבורה
עבירות תעבורה מתחלקות לסוגים שונים ובהתאם לכך מוטל על מי שעובר עליהן עונשים
ברמות שונות ,מקנס ואזהרה ועד עבודות שירות ומאסר בפועל לתקופה ממושכת .עורך
דין לתעבורה יכול במקרים רבים לחסוך לכם לא רק את כספכם ,אלא ,לעיתים קרובות
אף לסייע לכם להימנע מלרצות עונשים חמורים .משרד עורכי דין לתעבורה אסף דוק
מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה בכל הארץ ובכל סוגי
העבירות והפסילות ,החל בעבירות קנס וכלה בתאונות קטלניות.
תחום דיני התעבורה במדינת ישראל הינו חלק מתחום של משפט פלילי ,וככזה ניהול המשפט מתנהל על פי
סדרי הדין הנהוגים במשפט הפלילי ,לרבות העונש הקבוע בצד עבירת תנועה ,שבמקרים מסוימים יכול
להגיע אף לריצוי מאסר בפועל.

עורך דין לתעבורה אמון על מערך ההגנה המשפטית שתפקידה לשמור על האינטרסים של הלקוח אל מול
הרשויות השונות ובכלל זה בתי המשפט לתעבורה .לדוגמא :ייצוג בפני המרב"ד ,פסילה מנהלית ,החרמת
רכבים ,פסילת רישיון נהיגה ע"י קצין משטרה ,פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים ,חקירה במשטרה ,ייצוג
בהליכי מעצר ועוד.

בשנים האחרונות חלה החמרה משמעותית באכיפת החוק על נהגים וזאת בשל שלל תאונות הדרכים
הקטלניות בהן נספו חייהם של מאות קורבנות בשל השימוש המוגבר באלכוהול ,נהיגה בפסלות או בשלילה,
נהיגה ללא רישיון ,גרימת מוות ברשלנות ועבירות חמורות לא פחות שמסבכות את הנהג התמים עם גורמי
אכיפת החוק ומעמידות אותו בסכנה פלילית קיומית ,אשר מצדיקה במרבית המקרים את התערבותו של
עו"ד פלילי מקצועי המכיר את רזי המשפט הפלילי וחוקי העונשין מחד והן את דיני התעבורה בפרט.

לא הרבה יודעים ,אך לא מעט עבירות תנועה ,יכולות להסלים בקלות לעונשי מאסר וזאת בשל ההחמרה
והנוקשות העומדת לרשות מערכת בתי המשפט .כלי רכב נחשב בעיני המחוקק לכלי הרג רב עוצמה אשר
יכול בנקל לקפח את חייהם של אנשים ומשכך החזקה ברישיון נהיגה מצריכה אחריות מקיפה של הנהג הן
לדיני התעבורה וחוקי התנועה והן בשמירה על חייו וחיי זולתו.

לשם המחשה :במסגרת הסמכויות שניתנו למשטרה לבדיקת שרידי אלכוהול ,בעת בדיקה שגרתית ,יכולה
המשטרה לפסול ללא משפט את רישיונו של הנהג למשך  30יום בפסילה מנהלית ואף להחרים את רכבו
והכל בהתאם לנסיבות .באם יסרב הנהג ויבקש להישפט ,תחול החמרה במצבו ,בשל הנהיגה תחת השפעת
אלכוהול ויוטלו סנקציות עונשיות קשות יותר מפסילה מנהלית ל  30יום.

משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה בכל הארץ ובכל סוגי העבירות
והפסילות ,החל בעבירות קנס וכלה בתאונות קטלניות .כמו כן ,המשרד מתמחה בסוגי עבירות התעבורה
הבאים:

עבירות קנס
עבירות ברירת משפט
עבירות מהירות
עבירות אי ציות לרמזורים ותמרורים
נהיגה ללא ביטוח
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נהיגה ללא רישיון נהיגה
נהיגה ללא רישיון רכב
נהיגה במהירות מופרזת
נהיגה בשכרות
סירוב לבדיקת שכרות
נהיגה תחת השפעת סמים
נהיגה פוחזת
נהיגה בקלות ראש
תאונות דרכים שגרמו לנזק גוף או רכוש
תאונות דרכים קטלניות
הפקרה לאחר פגיעה )פגע וברח(
פסילה על ידי המרב"ד )המכון הרפואי לבטיחות בדרכים(
עבירות סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה

העונשים המוטלים בעבירות תעבורה
שיטת הניקוד והקנסות המוטלים בעבירות תעבורה
מטרתם של קנסות תעבורה הן לסייע למשטרת התנועה לאכוף ,בעזרת סנקציה כספית ,את הוראות החוק
והתקנות המותקנות על פיו .אולם ,ישנם מקרים בהם ניתנים קנסות תעבורה ודוחות תנועה שלא בצדק
שצריך וניתן לבטלם .לצד הקנסות ,מפעילה המדינה את שיטת הניקוד בעבירות תעבורה למעקב אחר
נהגים מורשעים .השיטה מבחינה בין עבירות פעוטות לבין עבירות חמורות ,קיימות חמש דרגות חומרה
לעבירות )מ  2 -ועד  10נקודות(.
להלן דוגמאות לקנסות תעבורה ושיעורי הניקוד בגינם:
סוג העבירה
אורות חורף דרך שאינה עירונית )1
בנובמבר עד  31במרץ(
נהג המניח לנוסע לשבת במושב האחורי
ללא חגורות בטיחות  -דו"ח לנהג
נסיעה וישיבה במושב האחורי ללא חגורת
בטיחות  -דו"ח לנוסע
פנס חזית אינו מאיר
פנס אחורי אינו מאיר
מערכת האורות בלתי תקינה
נהג המניח לנוסע לשבת במושב הקדמי
ללא חגורת בטיחות  -דו"ח לנהג
נהיגה על המדרכה שלא לשם חצייתה
נסעת וישבת במושב הקדמי ללא חגורת
בטיחות  -דו"ח לנוסע
אי מתן זכות קדימה במעגל תנועה
אי עמעום אור הדרך )"אורות גבוהים"(
בנסיעה אחרי רכב
אי ציות לתמרור עצור -באי עצירה בלבד
תוך מתן זכות קדימה
נסיעה לאחור ללא צורך
עקיפה מימין
אי השלמת עקיפה לפני צומת
אי חגירת חגורת בטיחות  -לנהג
אי מתן זכות קדימה לרכב ממול ,כשהנתיב
חסום
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 250ש"ח
 250ש"ח
הזמנה לדין

נהיגה שלא בימין הדרך
הסעת ילד ללא מושב בטיחות כדין
נהיגת רכב כאשר הראות מן השמשות
מוגבלת
 250ש"ח
תוקף רשיון הרכב פקע פחות מ6 -
חודשים
 250ש"ח
תוקף רשיון הנהיגה פקע וטרם עברו 6
חודשים מיום פקיעת תוקפו
 500ש"ח
אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים
מעבר חצייה בבטחה
 500ש"ח
הפרעה לתנועה/עיכוב בתנועה
 1000ש"ח
שימוש בפלאפון
 500ש"ח
אי ציות לתמרור איסור כניסה
כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך  500ש"ח
בנסיעה
 500ש"ח
נהיגה בחוסר זהירות
הזמנה לדין
עקיפה על קו הפרדה רצוף
נסיעה ימינה או שמאלה בניגוד להוראת  500ש"ח
התמרור או לחץ המסומן על פני הכביש
 500ש"ח
עקיפה לפני מעבר חציה
הזמנה לדין
אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל
 500ש"ח
נהיגת רכב שהמטען אינו מאובטח
 500ש"ח
עקיפת רכב שנעצר לפני צומת
 500ש"ח
עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חציה
 500ש"ח
נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית )נת"צ(
 750ש"ח
נהיגה בשוליים  -למעט אופנועים
מהירות מעל למותר  21 - 30קמ"ש בדרך  750ש"ח
עירונית
מהירות מעל למותר  26 - 40קמ"ש בדרך  750ש"ח
שאינה עירונית
נזילת שמן במידה העלולה לגרום הטרדה  1000ש"ח
לעוברי דרך או לפגוע בבטיחות
 1000ש"ח
נסיעה ברמזור אדום
הזמנה לדין
נהיגה בשכרות
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שלילת רישיון נהיגה בהתאם לשיטת הניקוד החדשה של משרד הרישוי
א .צבירת  36נקודות בגין עבירות תנועה שונות יובילו לשלילת רישיון לתקופה של  3חודשים ,שמיד לאחר
תקופה זו ,יידרש הנהג לעבור שוב את מבחן עיוני )תיאוריה( על מנת לקבל את רישיונו בחזרה.
ב .נהג שיצבור פעמיים  36נקודות במשך  6שנים )כלומר  72נקודות סה"כ( – רישיונו יפסל מיידית ל9-
חודשים .אחר תקופה זו ,הנהג יוכל לחדש את רישיונו רק בתנאי שיעמוד בבדיקות רפואיות של המכון
הרפואי לבטיחות בדרכים ,מבחן תאוריה )עיוני( וטסט נהיגה מעשי.

שלילת רישיון הנהיגה על-ידי משרד הרישוי ללא קשר לשיטת הניקוד:
צבירת  30עבירות תנועה )מכל סוג למעט עבירות חניה( במשך  5שנים ,או  5עבירות חמורות במשך 5
שנים ,יפסל רישיונו ל  5שנים ללא משפט .העבירות החמורות הן :סיכון הולכי רגל במעבר חצייה ,נסיעה
במהירות גבוהה מ 40-קמ"ש מעל המותר בחוק ,עקיפה מסוכנת ,אי ציות לרמזור אדום ,נהיגה ללא רישיון
נהיגה ,נהיגה בזמן פסילה ,נהיגה בשכרות ,גרימת מוות ברשלנות ,הפקרת אדם לאחר פגיעה ועוד.
 .4פסילת רישיון נהיגה בפועל או על תנאי על-ידי בית משפט :כשבית המשפט לתעבורה מטיל על
הנאשם עונש של פסילה הנכנסת לתוקפה מיד ,העונש נקרא פסילה בפועל .בעבירות ונסיבות מסוימות
פקודת התעבורה קובעת חובת פסילה לתקופה מינימאלית .כך למשל ,בעבירה של אי ציות לתמרור עצור /
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תמרור תן זכות קדימה קבע המחוקק חובת פסילה למשך  3חודשים מינימום ,זאת במידה והנהג הודה או
נמצא אשם.
 .5מאסר בפועל או על תנאי :סעיף 62א מתייחס לעונש מאסר בפועל .זהו העונש החמור ביותר,
והשימוש בו בעבירות תעבורה מצומצם .אולם ,יתכן ונהג יצטרך להתמודד עם האפשרות כי ייגזר עליו עונש
מאסר בפועל באישומים מסוימים.
 .6עבודות שירות :כאשר מוטל על הנהג עונש מאסר בפועל שאינו עולה על  6חודשים ,ניתן לבקש
להמירו בעבודות שירות.
 .7עבודות לתועלת הציבור :בשונה מעבודות שירות הממירות עונש מאסר ,עבודות לתועלת הציבור הינן
רכיב ענישה עצמאי ,שיכול להתווסף לכל עונש מלבד עונש מאסר בפועל.
 .8החרמה :החרמת הרכב מבעליו לתקופה קצובה או עד לתשלום קנס.
 .9קורס נהיגה מונעת :עברייני התנועה מחויבים להשתתף בקורסי נהיגה עיונית ו/או מעשית ולעבור את
המבחנים שבסופם בהצלחה.

הסתבכתם בעבירת תעבורה כלשהי? אנחנו יכולים לעזור!
ישנן עבירות תעבורה המצריכות ייעוץ וסיוע של עורך דין פלילי המתמחה בדיני תעבורה ,שכן התמודדות עימן
לבד עלולה לגרור מצבים לא נעימים ועונשים כבדים .הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר  24שעות
ביממה בטלפון  052-6885006או להשאיר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים
בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם .סודיות מלאה מובטחת.
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