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 הכנסות המדינה מקנסות תעבורה הנדון:

-2016בשנים שניתנו על ידי משטרת ישראל לבקשתך, מצורפים נתונים של הכנסות המדינה מקנסות תעבורה 

הטיפול בגביית הם עד חודש ספטמבר, שכן לאחר מכן הועבר ריכוז  2016נתוני התקבולים לשנת נציין כי . 2012

 הקנסות ממשטרת ישראל למרכז לגביית קנסות במשרד המשפטים. 

 1ש"ח(מיליוני ) 2012-2016בשנים  תקבולים מקנסות תעבורה – 1טבלה 

 סכום שנה

2012 185.09 

2013 188.64 

2014 165.48 

2015 175.49 

)עד חודש ספטמבר( 2016  129.14 

מיליון  189-165-עמדו על כ 2015-2012מהנתונים בלוח עולה כי הכנסות המדינה מגביית קנסות תעבורה בשנים 

  ש"ח בשנה. נציין כי התקבולים מגביית הקנסות מועברים למשרד האוצר ולא נותרים בידי משטרת ישראל.
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   הכנסת  

 2 מתוך 2 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 לפי סוג העבירה. 2012-2016בשנים  2להלן נתונים על מספר דוחות ברירת משפט 2בטבלה 

 3לפי סוג העבירה 2012-2016מספר דוחות בשנים  – 2טבלה 

2016-ב משקל 2016 2015 2014 2013 2012 עבירה  

 22.4% 128,775 87,322 67,308 51,389 57,361 חניה

 16.0% 91,651 99,347 70,296 83,943 61,267 מהירות

 12.0% 68,826 71,185 55,780 53,600 43,668 שימוש באמצעי בטיחות

 11.6% 66,630 100,872 98,053 100,813 86,522 אי ציות לתמרורים אחרים

 10.2% 58,388 47,061 48,172 62,849 87,900 אי נקיטת אמצעי זהירות

 8.6% 49,393 51,125 50,065 85,130 69,664 סטיות ונתיבים

 4.3% 24,791 19,094 13,984 16,638 10,991 אי ציות לרמזור

 4.3% 24,549 18,793 16,416 16,611 17,290 תקינות רכב

 2.6% 14,731 12,052 10,551 11,766 15,854 הולכי רגל

 2.1% 12,134 10,660 9,763 8,976 10,492 נהיגה בחוסר זהירות

 1.4% 8,080 6,228 6,233 11,260 11,278 פניה לא נכונה

 1.4% 7,814 13,015 12,838 3,874 3,979 מטען וגרירות

 1.3% 7,331 8,924 7,690 5,854 4,806 עקיפה שלא כחוק

 1.0% 5,835 2,724 1,808 1,851 2,192 שיונות נהיגה רכב וביטוחר

 0.3% 1,599 1,761 1,395 1,078 1,395 אופנועים

 0.2% 1,348 902 697 615 569 עבירות טכניות

 0.2% 981 852 877 1,634 1,191 זכות קדימה לרכב

 0.1% 631 480 489 718 1,102 תאורה

 0.0% 225 108 94 90 137 איתות

 0.0% 6   - - אי שמירת רווח

 100.0% 573,718 552,505 472,509 518,689 487,658 סך הכול

בגין  16%-מהדוחות בגין עבירות חניה, כ 22.4%-עבירות תנועה. כאלף דוחות בגין  574-ניתנו כ 2016בשנת 

 בגין אי נקיטת אמצעי זהירות. 10.2%-בגין אי ציות לתמרורים וכ 11.5%-בגין אמצעי בטיחות, כ 12%-מהירות, כ

 בכבוד רב,

 אילנית בר, כלכלנית

 מרכז המחקר והמידע

 מחלקה לפיקוח תקציביבאליעזר שוורץ, ראש תחום אישור: 

 

                                                 

דברי עם האפשרות לבקש להישפט במקום תשלום מיידי. הרשות השופטת,  קנסהכולל הודעת תשלום דו"ח ברירת משפט הוא דו"ח   2
 .2017ביולי  25-, כניסה בבנושא תעבורה הסבר לנאשם
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