
הציבור ותלונות לביקורת הארצית היחידה
הציבור לתלונות היחידה

Fax: 02-5898823 :0פק Tel: 08-9189436 טל: 72130 רמלה הממשלה, קריית ,91 הרצל רח'
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־ בלמס -
 התשע״ז באלול, ט״ו
 2017 ספטמבר 6

 100315717.סימוכין:
 31810 ית״צ: תיק מס׳
5036 פניות: תיק מס׳

סמפכ״ל לשכת / מטא״ר

 לכבוד
מן אלעד עו״ד

ל: ״ א דו e ב lad .m an (a> gm an .com 

ח.נ,

ם רב, שלו

 המרת אודות ונהלים נתונים למבלת 5036 מידע חופש זשת7ב
2014-2017 בשנים לאזהרות תנועה בעבירות לתסות ״

02.08.2017 מיום פנייתך :ל בסימוכין

 הנוגעים עבודה ונהלי הנחיות אודות מסמכים לידיך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
 שנדחו הבקשות פירוט לקבל ביקשת כן כמו לאזהרות. תנועה, בעבירות קנסות להמרת

 סכום כולל ,2014-2017 בשנים חודשי בפילוח לאזהרה קנסות של המרה בנושא ושאושרו
לאזהרה. שהומר המצטבר הדו״חות וסכום בקשות הוגשו לגביהם בדו״חות המצטבר הקנסות

חלקי. באופן לה להיענות החלטנו למידע בבקשתך שעיינו לאחר .2
 נהגים בפניות הטיפול נוהל מתוך לאזהרה המרה בנושא רלבנטיים עמודים ,א בנספח להלן .3

.02.231.06 שמספרו

תנו1כת תר ב א : ב
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ישראל משטרת  Israel Police

סמפנ״ל לשבת / מסא״ר
הציבור ותלומת לביקורת הארצית היחידה

הציבור לתלונות היחידה
Fax: 02-5898823 :0פק Tel: 08-9189436 טל: 72130 רמלה הממשלה, קריית ,91 הרצל ’רח

E-mail: tlunot@police.gov.il

:חודשי בפילוח 2014-2017 בשנים שהוגשו באזהרה לחמרה הפניות אודות פירוט להלן .4

כסועל לאוהדה הומרו מתוכם באוהרה להמרה הביות כמות ו5חוז־/ מבה

487 2,051 יגואר

2014

890 2,498 פברואר

1,115 2,463 מרץ

582 2,192 אפריל

830 1,519 מאי

856 2,667 יוני

1,357 2,504 יולי

784 1,582 אוגוסט

872 2,079 ספטמבר

826 1,654 אוקטובר

946 2,302 נובמבר

1,139 2,391 דצמבר

1,016 2,096 ינואר

2015

890 2,659 פברואר

1,108 2,502 מרץ

860 2,391 אפריל

889 2,350 מאי

951 3,492 יוני

1,094 2,894 יולי

809 3,304 אוגוסט

701 1,708 ספטמבר

1,236 1,836 אוקטובר

1,150 2,692 נובמבר

1,174 3,033 דצמבר

1,253 2,466 ימאר
20161,155 3,009 פברואר

959 2,859 מרץ
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r
הציבור ותלונות לביקורת הארצית היחידה

הציבזר לתלונות היחידה
Fax: 02-5898823 :0פק Tel: 08-9189436 טל: 72130 רמלח הממשלה, קריית ,91 הרצל רח'

E-mail: tlunot@police.gov.il

סמפכ״ל לשכת / מסא״ר

 לאזהרה הומרו מתוכם
בפועל

 להמרה פניות במות
באזהרה

חודש

604 2,205 אפריל

1,101 2,799 מאי

1,185 2,639 יוני

980 2,570 יולי

826 3,109 אוגוסט

764 * 2,535 ספטמבר

1,036 1,989 אוקטובר

2,872 3,611 נובמבר

1,358 3,121 דצמבר

1,165 3,948 ינואר

918 3,811 פברואר

1,441 4,658 מרץ

976 3,655 אפריל 2017
1,501 4,499 מאי

1,308 5,199 מני

1,931 5,284 מלי

456 1,109 אוגוסט

 בקשות הוגשו לגביהם בדו״חות המצטבר הקנסות סכום אודות פירוט לקבל לבקשתך באשר .5
 יחייב הדבר שכן להשיבך נוכל לא זה בעניין לאזהרה- שהומר המצטבר הדו״חות וסכום
 להשקיע צריך שיהיה הרב הזמן בשל סבירה שאינה פעולה ותיק, תיק כל של ידנית בדיקת

 חופש לחוק (1) 8 בסעיף הקבוע ולאור כן על אשר שנה. מידי בקשות באלפי מדובר בכך.
 בה שהטיפול מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות ,1998התשנ״ח- המידע,
סבירה. בלתי משאבים הקצאת מצריך

 בשבתו בלוד מרכז המחוזי ביהמ״ש אל זו החלטה כנגד לעתור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .6
זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהליים לעניינים כביהמ״ש
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ישראל משטרת  Israel Police

סמפכ״ל לשכת / מטא״ר
הציבור ותלונות לביקורת הארצית היחידה

הציבור לתלונות היחידה
Fax: 02-5898823 :0פק Tel: 08-9189436 טל: 72130 רמלה הממשלה, קר״ת ,91 הרצל זרח

E-mail: tiunot@police.gov.il

בברכה,

 שלו, שגית עו״ד
 הממונה ב/
היחידה ק׳

 פקד
 המידע ופש

הציבור

תר כתובתנו : בא
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הציבור ותלונות לביקורת הארצית היחידה
הציבזר לתלונות היחידה

Fax: 02-5898823 פקס: Tel: 08-9189436 טל: 72130 רמלה הממשלה, קריית ,91 הרצל רח'
E-mail: tlunot@police.gov.ii

א׳- נספח

סמפכ״ל לשכת / מטא״ר

העבירות סוגי -כל לאזהרה קנס ברירת דו״חות להמרת סף תנאי - אזהרות

הערות סמכות
הביטול

מידה אמות עבירה סיג עילת
הביטול

 לכעל חניה עבירת
 ששלומה הרכב
 לא המקורי בקנס

.כהרשעה תחשב

״תובע״

,V

 שבע לפחות נהיגה רשיון כעל הוא *המבקש
.שנים

 תעבורה עבירת כל עבר לא *המבקש
הנוכחית. העבירה לביצוע שקדמו שנים בחמש

 או הסיבון ומידת ביצועה נסיבות העבירה, התובע *לדעת
. חמורות אינן שגרמה ההפרעה

 אינה באזהרה ההמרה כי לוודא התובע על *
 התנועה. אגף מדיניות את סותרת

לפונה: אם באזהרה הדו״ח יומר לא -

 שקדמו השנים בחמש שנעברה עבירה (1
 -הומרה ובוטלה הנוכחית, העבירה לביצוע

באזהרה.
 תאריך אחרי שבוצעה נוספת עבירה אין (3

.פנה שבגינה העבירה
 להמיר אין פתוחים דוחות קיימים אם (4

באזהרה.
 להשפט בקשה בו שהוגשה בדו״ח לטפל אין (5

באזהרה. המרה מבקש הפונה ואח״כ
העבירה. בביצוע כופר האדם (6
 בגין דו״חות באזהרה ולהמיר לבטל איו (7

שענינו: עבירות
 6528בצומת- אדום אור כשברמזור נהיגה
 6701בצומת- שלא אדו□ אור כשכרמזור נהיגה
 9680 (־3)א אדום אור כשברמזור נהיגה
 מפגש תמרור אחרי לעקיפה/עקיפה לעקיפה/סטייה ניסיון

 6249ברזל- מסילת
 6201חציה- מעבר לפני עקיפה
 2562עוקף־ רכב עקיפת
 6199אוטובוס- ע״י עוקף רכב עקיפת

 6250בצומת־ לעקיפה עקיפה/סטייה
 6103צומת- לפני עקיפה השלמת אי

 6106ברזל- מסילת מפגש לפני שעצר רכב עקיפת
 6104צומת- לפני שעצר רכב עקיפת
 6105חצייה־ מעבר לפני שעצר רכב עקיפת
 5439זהירות- בחוסר מנתיב סטייה
2555מימין־ עקיפה
 5920לנכה- המיועד במקום רכב עצירת

 6399למותר- מעל 10% עד העולה רכב של הכולל המשקל
 ועד המותר מעל 10%על העולה רכב של הכולל המשקל

 6400- למותר מעל 24.99%ל
 3827-מטען ממנו שנשמט רכב נהיגת
 הנהג- של הראייה שדה את מגבילים המטען מכסה או מטען
5637
 5641־ הזיהוי לוחית את מסתירים המטען מכסה או מטען

 6267מטר- 1מ- יותר הקדמי/האחורי מהחלק חורג המטען
 מקצין היתר ללא מ׳ 20 על עלה החורג המטען כולל הרכב אורך

6420לתנאיו- בניגוד או המשטרה
 1.5 עד שמשקלו ברכב מ׳ 2.5 על עולה שגובהו מטען הובלת

3847טון-

 קריטריונים

 דוח להמרת

 ברירת מסוג

קנס

באזהרה

המרה
באזהרה

 דוחות
כדי תוך

נהיגה

+

דוחות
חניה

7 מתו! 5 עמוד
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ישראל משסרת  ® W w M ° Israel Police

מפכ״ל0 לשכת / נ/טא״ר
הציבור ותלונות לביקורת הארצית היחידה

ר1הציב לתלונות היחידה
Fax: 02-5898823 ;0פק Tel: 08-9189436 ל:0 72130 רמלה הממשלה, קריית ,91 הרצל רח'

E-mail; tlunot@police.gov.il

הערות סמכות
הביטול

מידה אמות עבירה סוג הביטול עילת

 לבעל חניה עבירת
 ששלומה הרכב
 לא המקורי בקנס

.כהרשעה תחשב

תובע״1׳ טון־ 3.5 עד שמשקלו ברכב ט׳ 3 על עולה שגובהו מטען הובלת
3848

טון־ 8 עד שמשקלו ברכב מי 3.5 על עולה שגובהו מטען הובלת
3849

 3850טון־ 8 עד שמשקלו ברכב מ׳ 4 על עולה שגובהו מטען הובלת
 5663סובב־ חיבור התקני בו שאין ברכב מכולה הובלת
 לתנאי בניגוד או מכולות להובלת אושר שלא ברכב מכולה הובלת

5664ההיתר־
 5668הסובב- החיבור התקני נעילת ללא מכולה הובלת
 6577־ ת דיבורי באמצעות לא יש גע שהרכב בעת בטלפון שימוש

 542.8בבטחה־ חצייה מעבר להשלים רגל להולכי אפשרות מתן אי
 6626־ בצומת )עצור( 302 לתמרור ציות אי
 6628־ בצומת לא )עצור( 302 לתמרור ציות אי

 5441גלגלי(- דו השול)למעט על רכב נהיגת
 הכביש־ פני על המסומן 815 תמרור על עליה

 חציה למעבר ובהתקרבך הנ״ל ברכב נהגת ־7042 עיף0 מל05512
 החציה, מעבר לפני עצר אחר בנתיב אחר רכב כאשר עצרת לא

 ₪( 1,500 קנס )סכום קמ״ש 30 מעל עירוני בכביש מהירות דוח
שח 1500 קנס סכום קמ״ש 40 מעל עירוני בין בכביש מהירות דוח

 .6453 לדין(־ לתנועה)הזמנה וסיכון הפרעה
 5953 - מדרכה על רכב עצירת

 5945 - חציה מעבר על חניה
 .5976 מוגדל קנס אזור חציה מעכר נלפני עצירה
 חציה כמעבר או צומת לניני עצירה לקו בסמוך חניה / עצירה

 5979 מי- 12 בתחום
 ,5983- חונה רכב לצד חניה / עצירה
 5930־ אוטובוס תחנת של מסומן תחום מול עצירה
 5920 .־ לנכה השמור במקום חניית

 את״ן פיקוד החלטת ע״פ שיקבעו עבירות ועוד
לדעת נובח אם באזהרה הדוח את להמיר לא רשאי התובע

 קריטריונים

 דוח להמרת

 ברירת מסוג

 קנס

באזהרה

המרה
באזהרה

 תוך דוחות
נהיגה כדי

+

חניה דוחות

 לתנאי עמה אם ,אף בעבר הרשעות של רב מספר נרשמו שלפונה
הסף,
 לפי תהא ,והיא באזהרה רוח להמיר חובה לתובע אין ככלל

 התנועה אגף ומדיניות המבצע מהות העבירה, מהות שקילת
 בריונות עבירות רשימת בקביעת הן לעת מעת לשינויי שנתינת
 ו ,מקומות מסוכנים כבישים בקביעת והן חמורות ועבירות
זמנים.

״תובע״
 לפחות מתוכן כאשר שנים, שבע נהיגה רשיון בעל הנו המבקש *
ישראלי. נהיגה רשיון בעל הנו שנים 5
 המרה של הסף תנאי בשאר לעמוד עליו לכך פרט *

לעי״ל(. באזהרה.)רשומים
לדעת נוכח אם באזהרה הרוח את להמיר לא רשאי התובע

 קריטריונים
 להמרת

 מסוג דוח
 ברירת
 משפט

 באזהרה
 - לעולים

חדשים

אזהרה

לעולים
חדשים

 לתנאי עונה אס ,אף בעבר הרשעות של רב מספר נרשמו שלפונה
הסף.
 לפי תהא ,והיא באזהרה דוח להמיר חובה לתובע אין ככלל

 התנועה אגף ומדיניות המבצע מהות העבירה, מהות שקילת
 בדיונות עבירות רשימת בקביעת הן לעת מעת לשינויי שנתינת
 י ,מקומות מסוכנים כבישים בקביעת והן חמורות ועבירות
זמנים.

״ ״תובע  לאזהרה המרה של שק׳׳ד -הפעלת עבירות ללא שנים חמש
לדעת נוכח אם באזהרה הדוח את להמיר לא רשאי התובע

 רגל הולכי
/נוסע

אזהרה

 לתנאי עונה אס ,אף בעבר הרשעות של רב מספר נרשמו שלפונה
הסף.
לפי תהא ,והיא באזהרה דוח להמיר חובה לתובע אין ככלל
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 התנועה ׳,אגן ומדיניות המבצע מהות העבירה, מהות שק^לת
 בריונות עבירות רשימת בקביעת הן לעת מעת לשינויי שנתינת
ו ,מקומות מסוכנים כבישים בקביעת והן חמורות ועבירות
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מפכ"ל0 לשנת / מטא״ר
הציבור ותלונות לביקורת הארצית היחידה

הציבור לתלוטת היחידה
Fax: 02-5898823 פקם: Tel: 08-9189436 טל: 72130 רמלה הממשלה, קריית ,91 הרצל רח'

E-mail: tlunot@police.gov.il

לדיו הזמגה דוחות אזהרות

 משתמשי ציבור את המסכנות חמורות בעבירות מדובר באזהרה- לדין הזמנה דוחות להמיר ניתן לא א.
הדרך.

 יונחה והפונה תסורב הבקשה באזהרה־ לדין הזמנה להמיר בקשה ובה נהג פניית והתקבלה היה ב.
בבימ״ש. להתייצב
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