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עמותת אור ירוק
נייר עבודה –החרמת רכב 

כללי
כלי בעל פוטנציאל עצום היארכב והשבתתהחקיקה בתחום החרמתאור ירוק סבורה, כי 

ליצירת שינוי משמעותי בתפישת וטיפול בעבירות חמורות, כולל יצירת "הרתעה תודעתית" 

התעבורה מעניק למשטרת ישראל ולבתי א בפקודת57משמעותית. החוק המופיע בסעיף 

המשפט סמכות להשבית רכב בו בוצעה עבירה מבין אלו המוגדרות בתוספת השביעית 

אך בגרסתה המקורית עסקה 1997. השבתת רכב אפשרית על פי החוק עוד משנת 1לפקודה

רק בעבירות שיש בצידן רווח כלכלי כגון הסעה של נוסעים בשכר מעבר למספר הנוסעים 

עבירות 16-עבירות נוספות בגינן ניתן להשבית רכב וכיום מדובר בנוספומותר בחוק, מאז ה

הנחשבות כעבירות חמורות. העבירות בגינן ניתן להשבית כיום רכב מנויות בתוספת 

בעל רכב ומי –שיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג יהשביעית וביניהן ישנן :  נהיגה ללא ר

נהוג ברכב למי שאין בידו רשיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, שהשליטה בידו לא ירשה ל

תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים, נהג המעורב בתאונת פגע וברח, נהיגה

הסעת נוסעים במספר הגבוה מהמספר הנקוב ברשיון הרכב או/ו בתקנות התעבורה, בעל 

שיון נהיגה לאותו סוג רכברכב שנתן רשות לאדם אחר לנהוג ביודעו שהאדם איננו בעל ר

. ועוד

בסמכות שוטר או הנמצאאיסור שימוש מינהלי - החקיקה בנושא  מתחלקת לשני ראשים 

(ביצוע העבירה שהוגדרה כעבירה שעליה הסמכות הזאת חלה לקצין משטרה בסמוך 

. ואיסור שימוש שיפוטי שזאת ענישה במסגרת )רשימת העבירות המנויה בתוספת השביעית

בתיקון לחוק הגדירו אותו במשרד התחבורה םעל אחת מאותן עבירות. עוד בדיונימשפט

ככלי חשוב, ומאוד מרתיע אשר צפויה ממנו תועלת רבה בשיפור ההתנהגות בדרכים של 
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ועדת שיינין
נקבע במסגרת התוכנית לטיפול בתחום החקיקה, האכיפה והענישה כי אחת 3בועדת שיינין

היא להתאים את החקיקה ואת העונשים למצב שבו יש ריבוי עבירות ותאונות. המטרות 

יש לכוון את הענישה לפסילת רשיונות נהיגה, ובעת ובעונה אחת להשבתת בוועדה נאמר  כי 

הרכב, שבו בוצעה העבירה, לתקופות קצובות ומדורגות לפי חומרת העבירה, ובמקרים 

ת של החוק רואה את הגורם האנושי כעיקרי, אם הולמים גם לעונשי מאסר. התפיסה הכללי

לא יחידי, ליצירת עבירות תעבורה, או לתאונות דרכים. הגורם האנושי אחראי גם על מניעת 

התאונה, והאחראי לבטיחות התנועה. לפיכך, יש לקבוע את אחריות הרשויות לבטיחות 

ירה או התאונה.התנועה, על כל הכרוך בכך ואחריות הנוהג ובעל הרכב לתוצאות העב

בהמלצותיה ציינה הועדה כי :

ייבחן מחדש מדרג הענישה בעבירות תעבורה חמורות, ובמיוחד עבירות הגורמות לסיכון 

ולפגיעה באדם, וזאת בדרך של מאסר ופסילת רשיונות, בעיקר בעבירות אלה: גרימת מוות 

פגש מסילת ברזל, עצירת רכב לפני מ-ברשלנות וברשלנות רבתי, הפקרה אחרי פגיעה, אי

נהיגה בזמן פסילה או ללא רשיון, נהיגה בשכרות והרשאה לנהוג למי שאין בידו רשיון נהיגה. 

מוצע להאריך את תקופת ההמרה של מאסר בעבודת שירות לשנה במקום לחצי שנה, לפי 

המצב החוקי הקיים, להאריך את תקופות המינימום של פסילת רשיונות נהיגה בעבירות 

להרחיב את העונש של השבתת רכב בעבירות של עבריינים סדרתיים, ולקבוע מסוכנות,

הסדר חוקי חדש של נהיגה בשכרות ובדיקה של שכרות, לרבות בדיקות אקראיות ונפקות 

הסירוב להיבדק.

והמודעות הציבורית, הסברתו החוקיישום
ותי בתפישת וטיפול בעל פוטנציאל עצום ליצירת שינוי משמעזהו חוק חוק ההחרמה כאמור, 

.בעבירות חמורות

תנאי הכרחי למימוש הפוטנציאל של חוק מסוג זה הוא בניית מערך הסברתי אשר ילווה את 

יישום החוק ויבטיח כי תושג הרתעה תודעתית משמעותית בקרב כלל הנהגים.

בעייתיות ביישום החוקעמותת אור ירוק מעידים על עבור שנערך 4סקרעולים מההממצאים 

בעיקר בהיבט ההסברתי. כאשר בודקים את מודעות הציבור לחוק ולסעיפיו התמונה 
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המתקבלת היא ששנתיים לאחר תחילת יישום החוק המודעות עדיין רחוקה מהתוצאות 

האפשריות בהתחשב בפוטנציאל של חוק מסוג זה.

בחוק. אחד הממצאים הבולטים העולים מהסקר הוא מודעות נמוכה לסוגי העבירות המנויות

ולמרות אלף רכבים, 16-במסגרת אכיפת החוק על ידי משטרת ישראל הוחרמו עד היום כ

מאז כניסת החוק לתוקף למעט הציבור כמעט אין שום שינוי מודעות כשבודקים את –כל זה 

גדולה יותר באופן משמעותי אילו היה מלווה בהסברה בנושא האלכוהול. סביר להניח כי 

ניתן להניח שהמודעות הציבורית הייתה עולה , בירות עליהן הוא חללחוק להלכותיו ולע

גדלה בצורה הנגזרת מכך היו גדליםהאפקטיביות וכתוצאה מכך גם כוח ההרתעה שלו ו

משמעותית.

לעניין טחון פנים להפוך את התקנות ישל המשרד לב5הצעהעומדת על הפרק כיום 
ת שעדיין לא בוצע מחקר מלווה . למרומהוראת שעה לתקנה קבועהמגרשי האחסנה 

. יחד עם האחסנה ישנה חשיבות רבה להפיכת החקיקה כולה בנושא לקבועהלגבי מגרשי

ידי איל - ח שנערך על"מדוזאת, המחקר המלווה הוא הכרחי ויש לבצעו במהירות האפשרית (

כי בתחום החרמת רכבים, יחידת המדען הראשי במשרד ,עולהעבור העמותה 6אריאל

ון פנים ואגף התנועה של משטרת ישראל מתכוונים לבצע מחקר מקיף בנושא. בשלב לביטח

. עדייןבוצע המחקר עצמו לא ;הנוכחי הגורמים הרלוונטיים עוסקים בבניית המכרז למחקר

כי באגף התנועה של משטרת ישראל קיים מאגר נתונים מפורט עוד,בהקשר זה יש לציין

.)ונים לגבי המגרשים, כמות ההשבתות של הרכבים וכו'בנושא החרמות רכבים הכולל את נת

על רקע הניסיון במדינות שונות בעולם (ר' להלן) ונתוני הסקר שבוצע עולה כי חקיקה בנוגע 

להחרמת רכב היא  בעלת אפקטיביות משמעותית כאשר רמת המודעות הציבורית מספקת. 

ה הרתעתית חשובה החרמת רכב היא סנקציה בעלת עוצמה אשר נושאת עימה השפע
במיוחד כאשר היא מיושמת לגבי מספר לא גבוה של עבירות.

מהן הבעיות ההסברתיות העולות מנתוני הסקר

רשמה עלייה מינורית בעוד שניתן היה לצפות לעלייה גבוהה יותר המודעות לאורך זמן-

לאור מספר כלי הרכב שהוחרמו במהלך התקופה הנבחנת.

(נהיגת בשכרות) רק עבירה אחתעבירות שנכללו בחוק בתקופת הסקרמבין שלוש עשרה -

צוינה בשיעור גבוה, כל יתר העבירות צוינו בשיעורים נמוכים ביותר. מאידך צוינה עבירה 

.)ונהיגה במהירות גבוההשכלל אינה נכללת בחוק (נהיגה ברמזור אדום

ור המודעות כאשר ניתן לייחס יש לציין כי בנושא האלכוהול חלה עלייה משמעותית בשיע-

מה שמצביע על ההשפעה של –עליה זו להסברה רחבת ההיקף שבוצעה בנושא האלכוהול 

ההסברה.
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קיימת מודעות נמוכה ביותר למספר כלי הרכב שהוחרמו.-

סיון הבינלאומייהחרמת רכבים (שלילה מנהלית): הנ
הערכת אפקטיביות:

בארה"ב ובקנדה מראים כשהחרמה קשורה עם מחקרים שנערכו על החרמת כלי רכב 

הפחתה במספר העבירות החוזרות של נהגים שרכביהם הוחרמו ובהפחתה בביצוע עבירות 

שיון.השפעות חיוביות מתקבלות בטווח ישיון/ללא ריאחרות, ובמיוחד נהיגה בזמן פסילת ר

ם של יישום הארוך. תוצאות חיוביות אינן מיידיות ועשויות להתקבל רק לאחר מספר שני

.השיטה

חשוב לזכור כי שיטה זו אינה מיושמת בד"כ לבדה והיא מהווה חלק ממגוון של פעילויות 

אכיפה. במקרים בהם נצפתה השפעה חיובית, ניתן להניח כי חלה השפעה משולבת 

(סינרגטית) בין כל פעולות האכיפה

נסיון מהעולם: מדינות בהן קיים חוק החרמת רכב

משך משך הרציונלהרציונלעל מי חל החוקעל מי חל החוקמדינהמדינה
ההחרמהההחרמה

--החל מהחל מיישוםיישוםאופן האופן ה

קנדה 
(אונטריו)

נהגיםחל על 
הנוהגים בעודם 

בשלילת רשיון (ע"פ 
קוד פלילי).

מראים 
שאינם 
בים מתחש
בחוק 

ומסכנים 
אחרים

יום 45
לפחות

מקבל הודעת 
החרמה מקצין 

משטרה. הרכב 
מועבר מייד 

למגרש. בעל 
הרכב צריך לשלם 
את עלות הגרירה 

והאחסון לפני 
שהוא מקבל לידיו 

את הרכב בתום 
התקופה. רלוונטי 

גם לנהגים 
הנוהגים ברכב 

שאינו שלהם.
קנדה 

(קולומביה 
7הבריטית)

חל על נהגים שביצעו 
את העבירות הבאות:

נהג ללא רשיון •
נהיגה תקף והיה 

והואשם בעבר בגין 
נהיגה ללא רשיון

נהיגה בזמן שלילה •
או פסול נהיגה

השתתפות במירוץ •
רחוב

יום 2-60
לפחות 

(תלוי בסוג 
העבירה 

בגלל 
חרם)הו

קצין משטרה 
הודעה על 

החרמת רכב 
במקום. העתק 
נשלח לבעלים 
הרשומים של 

הרכב. 
כדי לשחרר את 

הרכב צריך לשלם 
עלות אחסון 

ינות נוספות בקנדה החילו חוק דומה כגון מניטובה. מד7



וגרירה. 

רשיון -נהגים פסולי•ניו זילנד
או ללא רשיון

נהגים בהשפעת •
אלכוהול

עונש חמור. 
חלק 

מהמלחמה 
בנהיגה 

בשכרות, 
כיוון שסביר 

לה שנהגים א
גם נוהגים 

תחת 
השפעת 
אלכוהול 

סביבות 
2000

אוסטרליה 
(ויקטוריה)

נהגים שנתפסו על 
ביצוע של עבירות 
מסוכנות שנעשות 
במודע ובמתכוון, 

ובכללן :
השתתפו במירוץ •

רחוב
נהיגה מסוכנת •

הכרוכה באבדן... 
מכוון

נהיגה בלתי זהירה•
יכולת לשלוט חוסר •

ברכב
הבאת הרכב לידי •

רעש או עישון 
בלתי סבירים

נהיגה במהירות •
קמ"ש מעל 45של 

המהירות המותרת
נהיגה במהירות •

קמ"ש 145של 
110באיזור של 

קמ"ש
נהיגה בזמן שלילה•

להרתיע 
נהגים מפני 

התנהגות 
- נהיגה אנטי
סוציאלית 

ומסוכנת

קצין משטרה יכול יומיים
להחרים את 

הרכב און מיידי או 
להגיש לנהג 

הודעה שעליו 
להיכנע (למסור 
את הרכב??). 

האפשרות השניה 
10נותנת לנהג 

ימים למסור את 
הרכב. בעל הרכב 

צריך לשלם את 
עלות הגרירה 
והאחסון עם 
איסוף הרכב

2006יולי 

ארה"ב 
(חוק 

-מדינה ב
44
נות)מדי

נהגים שנתפסו על 
ביצוע העבירות 

הבאות:
נהיגה בשכרות•
נהיגה בזמן שלילת •

רשיון / ללא רשיון

ב ברו
המדינות, 

החוק 
מאפשר 
החרמה 
- ללילה. ב

מדינות 13
החוקים 

מאפשרים 
תקופות 
ארוכות 

יותר 
במקרים של 

עבירות 
שכרות. 

19- ב
מדינות יש 

החרמת הרכב, 
נעילתו ומכירתו, 

הסרת לוחיות 
הרישוי.

בקליפורניה 
1995-מ



השעיה של 
רישום 
הרכב

שבדיה, 
אנגליה, 

בלגיה

במדינות אלה קיימים חוקים דומים המתירים את לקיחת הרכב מידי העבריין, 
אך שם הרשות נתונה בידי המערכת המשפטית או לפחות מצריכה מעורבות 

שלה בתהליך
סיכום 
הנסיון 
הבינ"ל

ביצוע עבירות 
חמורות, הנעשות 

במודע ו"במתכוון", 
כגון: נהיגה בשכרות, 

נהיגה בזמן פסילת 
רישיון או ללא רישיון 

וכו'

הרתעה•
ענישה •

חמורה 
ההולמת 

את 
חומרת 

העבירות

החרמה נעשית משתנה
ידי קצין - בד"כ על
משטרה.

הרכב נאסף 
למגרש ועל מנת 

לשחררו צריך 
לשלם עלויות 

רה ואחסוןגרי



רשימת מקורות

Douglas Cooper,  T. Chira-Chavala, David Gillen (2000). Safety and Other
Impacts of Vehicle Impound Enforcement. Institute of Transportation Studies
Research Reports (University of California, Berkeley)

Vehicle and License Plate Sanction. Traffic Safety Facts, NHTSA. April 2004

Vehicle and License Plate Sanction Traffic Safety Facts. NHTSA. January
2008

Vehicle Impoundment Program – Its Your Vehicle, Your Responsibility.
Ministry of transportation, Ontario, Canada

Vehicle impoundment legislation imminent, Victoria Police  Mon 3 July 2006



נספח א

פקודת התעבורה
תוספת שביעית

ג)57- א ו57(סעיפים 

חלק א'
.2007, 6566; ק"ת 2005, 2000תיקון: ס"ח 

(ב) לתקנות כאשר הסעת הנוסעים היא בשכר ומספר הנוסעים 84) עבירה לפי תקנה 1(
המותר קבוע ברישיון הרכב.

א לתקנות.84) עבירה לפי תקנה 2(
לתקנות.502) עבירה לפי תקנה 3(
לתקנות;168) עבירה לפי תקנה 4(
(ד) לתקנות;308) עבירה לפי תקנה 5(
לפקודה, למעט נהיגת רכב על ידי מי שהיה בעל רישיון נהיגה ולא 10) עבירה לפי סעיף 6(

חידשו;
ב(ג) לפקודה;36) עבירה לפי סעיף 7(
לפקודה;67) עבירה לפי סעיף 8(
לפקודה;2א12או 1א12ה לפי סעיפים ) עביר9(
לפקודה;62)3) עבירה לפי סעיף (10(
א לפקודה;64) עבירה לפי סעיף 11(
לתקנות.26)2) עבירה לפי תקנה (12(
) לפקודה;3) או (2(א)(65) עבירה לפי סעיף 13(
) לתקנות;4) או (1(א)(56) עבירה לפי תקנה 14(
לתקנות.)5(ה)(-(ד) ו47) עבירה לפי תקנה 15(

חלק ב'

) לתקנות, לענין הובלת מטען ברכב מסחרי כשהמשקל הכולל 5(א)(85) עבירה לפי תקנה 1(
של הרכב והמטען המובל בו עולים על המשקל הכולל המותר לפי רישיון הרכב.


