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 עבירות תנועהבניקוד השיטת 

אישור תקנות לקראת דיון בנושא איתן כבל בר הכנסת בראשות חועדת הכלכלה מסמך זה נכתב לבקשת 

ומטרותיה,  שיטת הניקוד הקיימתרקע על  יםמובאבמסמך  שינוי התוספת השישית לתקנות. – התעבורה

 .ודברי ביקורת שהועלו בנוגע אליה אפקטיביות השיטה סקירת מחקרים עלבנוגע להפעלת השיטה ונתונים 

 רקע .1

רשימת מתוך  עבירהשעובר  נהגים.  נהגעברו שיטת הניקוד היא אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה ש

נקודות . חומרת העבירהפי -עלודות נצברות לחובתו נק יוהמוטל על עונש )קנס(ה לע נוסף 1,עבירות מוגדרת

בהתחשב  נהג מוטלים אמצעי תיקוןה לע 2ונמחקות שנתיים לאחר ביצוע העבירה. נצברות לאורך זמן ואל

צובר יותר נקודות, מקורס וא חמורים יותר ככל שהבמספר הנקודות התקפות הרשומות לחובתו, והם 

  3.רישיוןפסילת רענון ועד 

אמר שר התחבורה  , אז1965-היום הציבורי בישראל כבר מ-נועה עומדת על סדרעבירות ת לששיטת ניקוד 

על , 1968-בלראשונה השיטה יושמה  4.אתה שכזבכנסת כי ועדת מומחים במשרדו הגישה הצעה בנושא שיט

נסמכה על ההוראה הכללית בתקנות התעבורה המאפשרת לרשות הרישוי ו ,הוראה של רשות הרישויסמך 

 לשר התחבורה  את הוקנתהשיטה כז להפעילהסמכות המפורשת  5בחינות.לישיון לבדיקות ולהזמין בעלי ר

תקנות ה 1980.6-, ותקנות בנושא נוספו לתקנות התעבורה בהתעבורהלפקודת  15בתיקון  ,1979-רק ב

קבעו נשיטה החדשה ב 7היא החלה כיום.ושיטת ניקוד חדשה, בתקנות חדשות שבהן הוצגה  2002-הוחלפו ב

הופחת (, שהיו קיימות עד אזנקודות  6-ו 4, 2, נוסף על נקודות 10-ו 8)דרגות חומרה נוספות שתי בין היתר 

נהיגה נכונה )אחד מאמצעי התיקון למי  רף הנקודות הנדרש לקורסהועלה , 73-ל 300-מספר העבירות מכ

ועדת בישיבת יג משרד התחבורה אופן מחיקת הנקודות, שלדברי נצוחל שינוי ב 12-ל 6-מ שצברו נקודות(

  8הכלכלה נועד למקד את הטיפול בעבריינים חוזרים.

                                              
 , תוספת שישית.1961-העבירות מנויות בתקנות התעבורה, התשכ"א 1
 יא לעיכוב המחיקה לארבע שנים.נקודות תב 22צבירת  2
 .2015 אוקטוברב 15, תאריך כניסה: שיטת הניקוד לעבירות תנועהמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים,  3
 . 273, עמ' 1965בדצמבר  29חוברת ו',  , מושב ראשון,6-"דברי הכנסת" ה 4
, 1961-; תקנות התעבורה, התשכ"א1968במאי  31, 1454, ילקוט הפרסומים הודעה בדבר הפעלת שיטת ניקוד לעבירות תעבורה 5

 .215-211סעיפים 
, 4184, קובץ התקנות 1980-(, התשמ"א2תקנות התעבורה )תיקון מס'  ;1979-(, התש"ם15רה )מס' חוק לתיקון פקודת התעבו 6

 . 1980בנובמבר  27
 .2002באוקטובר  24, 6204, קובץ התקנות 2002-(, התשס"ג2תקנות התעבורה )תיקון מס'  7
 11, בדבר שיטת הניקוד בעבירות תעבורה ,2001-(, התשס"א5תקנות התעבורה )תיקון מס' , 385ועדת כלכלה, פרוטוקול מס'  8

 . 2001בדצמבר 

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=category&iotype=w&id=72&Itemid=86
http://www.nevo.co.il/law_html/Law10/yalkut-1454.pdf
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הפעלתה על אופן ביקורת מבקר המדינה מתח ו ,ה שינוייםבבשנים שלאחר יישום השיטה החדשה הוצעו 

ציין שר ישיבת הוועדה ב 9.לאישור ועדת הכלכלהתקנות חדשות הובאו  2011בינואר )כפי שיוצג בהמשך(. 

 ,מחקר שתוכנן בנוגע לשיטת הניקוד, והמחקר גיבה את השארת השיטה הקיימתנערך חבורה שהת

וחלו מספטמבר  2011. תיקונים מסוימים פורסמו בפברואר חלקם יוצגו להלן ;תיקונים וחיזוקיםתוספת ב

  2012.11בינואר  1-ב –וחלקם  2011,10

הוועדה  העבירות, במסגרת התיקונים שדרשטבלת ניקוד הלתיקון פני ועדת הכלכלה הצעה מונחת לכיום 

שימוש בטלפון ללא אגב כגון נהיגה  ,עבירות לרשימהבין השאר מוצע להוסיף  12., לפי שר התחבורה2010-ב

מספר הנקודות למשל להגדיל את מספר הנקודות על עבירות, לשנות את דיבורית וסירוב לבדיקת שכרות, ו

 .4-נקודות ל 2-על נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה מ

 הניקוד שיטת .2

 הניקודשיטת של עקרונות הומטרות ה .2.1

 13מטרות שיטת הניקוד הן כדלקמן:לפי משרד התחבורה, 

  ,הנהגים עצמם;ובכלל זה להגן ולשמור על בטיחותם של המשתמשים בדרך 

 עבירות תעבורה;עבור להרתיע נהגים מל 

  נהגים מועדים – רהתעבו ם תכופות בעבירותמורשעימי ש שללשמש מכשיר לזיהוי; 

  את נהיגתם ולהבטיח את כשירותם לאחוז בהגה.לתקן כלים מדורגים שיסייעו בידם לתת בידי נהגים 

כך נהג המורשע בעבירות רבות בזמן קצר יהיה ועבירות תכופות, שעוברים שיטת הניקוד מתרכזת בנהגים 

 .יושפע מכך לאשנים אחדות המבצע עבירה אחת למחויב באמצעי תיקון, בעוד נהג 

 10-ו 8, 6, 4 2 –ומספר הנקודות עולה ככל שחומרת העבירה עולה , חמש דרגות חומרה לעבירותיש 

יש עבירות כיום . באתר משרד התחבורהפרסמת תומ 14נקודות. רשימת העבירות מופיעה בתקנות התעבורה

 עבירות חניה או עבירות מהירות פעוטות. – נקודות כללאינן כרוכות בש

                                              
 .2011בינואר  12, , בדבר שיטת הניקוד2010-תקנות התעבורה )תיקון מס'(, התשע"א, 414ועדת הכלכלה, פרוטוקול מס'  9

 . 2011בפברואר  9, 6976, קובץ התקנות 2011-(, התשע"א4תקנות התעבורה )תיקון מס'  10
 .2012בינואר  1, 7070תקנות , קובץ ה2011-, התשע"א)תיקון( (4תקנות התעבורה )תיקון מס'  11
שינוי התוספת השישית  – 2015-(, התשע"ה...ישראל כ"ץ, שר התחבורה והבטיחות בדרכים, תקנות התעבורה )תיקון מס' 12

 .2015בספטמבר  10ראש ועדת הכלכלה, -לתקנות, מכתב ליושב
; ציון מזרחי, 2015באוקטובר  19, תאריך כניסה: הגדרה, מטרות, עקרונות, ואמצעי התיקון –שיטת הניקוד משרד התחבורה,  13

 .2015באוקטובר  21, מכתב, עבירות תנועהשיטת הניקוד של מנהל אגף בכיר רישוי במשרד התחבורה, 
 , תוספת שישית.1961-תקנות התעבורה, תשכ"א 14

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_nikud&lang_ovrrde=ENG&view=nikud&iotype=w&Itemid=321
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/kalkala/2011-01-12.rtf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6976.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7070.pdf
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&iotype=w&id=2202:shitat-nikud-hagdara&catid=72:drv-points-c&Itemid=86&lang_ovrrde=ENG
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 אופן הפעלת השיטה .2.2

, בהסכמת שר רשאי לקבוע בתקנות שר התחבורהלפיה ו 15,השיטה מוסדרת בפקודת התעבורהכאמור, 

מפורטת השיטה . שיון נהיגהין הורשע בעל רהמשפטים, שיטה לרישום נקודות על עבירות תעבורה שבה

רישום תקנות, פי ה-על. , חלק ז' )שיטת הניקוד בעבירות תעבורה(1961-תשכ"אהתקנות התעבורה, ב

ף הרישוי במשרד התחבורה הניקוד, ניהולו והטלת אמצעי תיקון בגין צבירת נקודות הם בידי אג

הקרוי גם מרשם  ,באמצעות מאגר מידע ממוחשב של הרשעות בעבירות תעבורה 16,והבטיחות בדרכים

בדבר כל עבירה הכרוכה בנהיגת רכב מידע הנמסר לאגף הרישוי מהמשטרה בעבירות. מרשם זה מתעדכן 

החזקת סם מסוכן לצורך שימוש שיון נהיגה הנוגעת לשימוש בסם מסוכן או ליובדבר כל עבירה של בעל ר

 בקש להישפט על עבירת התנועה.מנהג כשהמשפט, -מקור מידע נוסף הוא בית 17.בו

 נקודות ואמצעי תיקון צבירת .2.2

שנתיים לתקפות נקודות הרשומות לחובתו של נהג עבירה נוספת. עובר בכל פעם שהנהג  ותהנקודות נספר

אם מתנהל יותר, ואז תוקף הנקודות הוא ארבע שנים.  נקודות או 22צבר כן הוא אלא אם מיום העבירה, 

 ,מסויםמספר נהג שצבר נקודות ב דין סופי.-משפט בנוגע לעבירה, הנקודות בגינה לא ייספרו עד מתן פסק

 18:כדלקמן תיקוןאמצעי עליו  ויוטל

 נקודותה מספר
 תקפותה

 הערות 19אמצעי תיקון נדרש

טעם אגף הרישוי בנהיגה נכונה מ קורס בסיסי נקודות 22-12
 20.ועמידה במבחן

 

בנהיגה נכונה מטעם אגף הרישוי ועמידה  קורס נוסף נקודות 34-24
 .במבחן

 

 ואנקודות  36
 יותר

חידוש הרישיון  .פסילת רישיון לשלושה חודשים
 .עיוני )"מבחן תיאוריה"(מבחן מותנה בעמידה ב

 

 ואנקודות  72
 יותר

הרישיון חידוש  .פסילת רישיון לתשעה חודשים
כמו הוצאת  ,מותנה בבדיקות רפואיות ובמבחנים

 . )מבחן עיוני ומבחן מעשי( רישיון ראשונה

אמצעי זה יוטל גם על נהג שצבר 
שנייה הפעם ב יותר ואנקודות  36
 תוך שש שנים.ב

, 10עד  2-לעבירות הוא מנלווה שמספר הנקודות שנקודות. היות  12לאחר מוטל אמצעי התיקון הראשון 

לאחר שאמצעי תיקון מוטל על נהג, הנהג לא . לפחות י אמצעי תיקון יוטל רק על מי שעבר שתי עבירותהר

ביצוע העבירה. מועד מתבסס, כאמור, על לה ששהמועד יידרש אליו שוב אלא לאחר מחיקת הנקודות, 

צבור עוד קורס בסיסי נוסף אם יהשתתף בלא יידרש ל נקודות ועמד בקורס בסיסי 18, מי שצבר הלדוגמ

אמצעי התיקון הבא  – נוסףהקורס השתתף ביידרש להוא או יותר נקודות  24אך אם יצבור  ,שתי נקודות

                                              
 א.69פקודת התעבורה ]נוסח חדש[, סעיף  15
 .2015באוקטובר  21, מכתב, שיטת הניקוד של עבירות תנועהציון מזרחי, מנהל אגף בכיר רישוי במשרד התחבורה,  16
 .10, סעיף 1981-"אתשמהחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  17
 .549-548, סעיפים 1961-תקנות התעבורה, התשכ"א 18
שר התחבורה קובע את אמצעי התיקון בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. פקודת התעבורה ]נוסח חדש[, סעיף  19

 א)ב(.69
 ידי זכיינים מורשים.-הקורסים הם מטעם אגף הרישוי ומופעלים על 20

http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/takanot-nikud.pdf
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הגיע הנקודות ממשיכות להצטבר ונמחקות רק ב בלי קשר לקורס הנהיגה הבסיסי שכבר עבר. – ברשימה

נקיטת אמצעי ידי -על למחוק נקודותאפשר -, אילפי משרד התחבורה 21.פי מועד העבירה-מועד המחיקה על

 22.מבחירהתיקון בהתנדבות או השתתפות בקורס נהיגה מונעת 

 ערוצי מידע לשימוש הציבור .2.2

דוח עבירת תנועה. בעל כך שנרשמו לחובתו נקודות הוא בהודעת תשלום קנס מקבל העדכון הראשון שנהג 

 23נקודות לחובת הנהג.סמל העבירה המספרי ומספר הלצד  עליה עבר הנהגשסעיף התקנה מצוין הודעה ב

 24.שמונפק לו רישיון במשרד הרישויכאו  גטופס חידוש רישיון הנהיגה כשזה נשלח לנהבהמידע מופיע גם 

תיקון, על אגף הרישוי לשלוח לו הודעה על כך אמצעי נקודות במספר המחייב צובר , אם הנהג על כך נוסף

 בדואר רשום או במסירה אישית. 

 (:לפי אתר משרד התחבורה)אלה קודות החובה שנצברו לחובתו בדרכים הנמצב נהג יכול לברר את 

 ובו בקשה לקבל תדפיס על מצב נקודות החובה של . הטופס טופס פנייה מקוון בנושא נקודות חובה

התחבורה למרכז המידע הארצי באגף הרישוי. התדפיס יישלח בדואר בתוך נשלח מאתר משרד הנהג 

 עשרה ימי עבודה לכתובת הנהג שהתקבלה ממשרד הפנים.

  25.להזמין תדפיס שיישלח בדואראפשר בו ש *(5678ל", )"רישוי קו טלפונימוקד
 

 כגון משרדי רישוי, קניונים וסניפי קומותמ 52-במוצבות כיום )"רשיומט"(, ה עמדות שירות עצמי ,

. השירות כרוך בתשלום אגרה תדפיס על מצב נקודות החובה של הנהג, ואפשר להנפיק בהן פארם-סופר

לפי משרד התחבורה,  עות כרטיס האשראי של בעל הרישיון.ש"ח. זיהוי המשתמש הוא באמצ 10של 

26עמדות. 20-בשנת התקציב הבאה מתוכננת הוספת כ
 

 הצגת תעודת זהות.המידע יתקבל עם  .פנייה לסניף של משרד הרישוי 

פניות  28,058פניות בעמדות השירות העצמי,  11,629התקבלו  2015באוקטובר  19ועד  2015מתחילת 

  27 במשרדי רישוי. – 23,419-במרכז המידע הארצי והמוקד הטלפוני ו

דרכים נוספות לפרסום על לא מסר מידע שרד . המבאתר משרד התחבורהמידע על העבירות ומשקלן זמין 

 יידוע של הציבור בכל הנוגע לעבירות ולמשקלן.לו

                                              
שיטת הניקוד אפשרה מחיקת נקודות לאחר נקיטת אמצעי תיקון. ראו דיון  2002ל ממש בתקנות; עד בנושא זה היה שינוי ש 21

 .5226/10המשפט העליון בעע"מ -בנושא בבית
 .2015טובר באוק 21, מכתב, שיטת הניקוד של עבירות תנועהציון מזרחי, מנהל אגף בכיר רישוי במשרד התחבורה,  22
 יום מהעבירה. 90אם הנהג לא משלם את הקנס, כל עוד לא הוא כפר באשמה, ייספרו הנקודות בתום  23
שיטת הניקוד של א)ד( ו)ה(; ציון מזרחי, מנהל אגף בכיר רישוי במשרד התחבורה, 69פקודת התעבורה ]נוסח חדש[, סעיף  24

 .2015באוקטובר  21, מכתב, עבירות תנועה
-תשס"ההתקנות התעבורה )מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב( )הוראת שעה(, ב 2005-מצעי זה הוסדר בהשימוש בא 25

 .1, סעיף 2005
 .2015באוקטובר  21, מכתב, שיטת הניקוד של עבירות תנועהציון מזרחי, מנהל אגף בכיר רישוי במשרד התחבורה,  26
 שם. 27

https://motssl5.mot.gov.il/FORMS/he/online-forms/points-form/lang/he-IL
https://motssl5.mot.gov.il/FORMS/he/online-forms/points-form/lang/he-IL
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&iotype=w&id=548&Itemid=119&lang_ovrrde=ENG
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&iotype=w&id=2518:emdot-shirut&catid=29:misraderishui&Itemid=149&lang_ovrrde=ENG
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&iotype=w&id=2518:emdot-shirut&catid=29:misraderishui&Itemid=149&lang_ovrrde=ENG
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=category&iotype=w&id=29&Itemid=149&lang_ovrrde=ENG
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=category&iotype=w&id=29&Itemid=149&lang_ovrrde=ENG
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2204:nikud-motmf-a&catid=72:drv-points-c&Itemid=86
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 נתונים –שיטת הניקוד  .2

שנת . יש לציין כי הנתונים על 2015-2010אמצעי התיקון שהוטלו על נהגים בשנים להלן יוצגו נתונים על 

  2015.28באוקטובר  29נאספו עד הם חלקיים ו 2015

קורס סיימו הפקידו את הרישיון או מי שלא  ם שלמספר ,כן . כמוטרם הסתיימה ולכן המספרים בה אינם מלאים 2015שנת  -*
 שהוטל עליהם אמצעי התיקון והם יעמדו בתנאיו בהמשך השנה. כולל את מי 

 :ובמספר הזימונים לקורסים במספר הדרישות להפקדת רישיון לאחר פסילהחלה ירידה עם השנים 

מספר  ;65%-ירידה של כ – 2014שנת ב 5,000-לכ 2010בשנת  14,000-כירד מות הרישיון מספר הפקד

. 40%-ירידה של כ – 2014שנת ב 55,000-לכ 2010שנת ב 93,000-כהנהגים המחויבים בקורסים ירד מ

נובעת ממדיניות האכיפה של שהיא ייתכן מנהל אגף בכיר רישוי, לפי הסיבה לירידה אינה ברורה. 

פעילות המשטרה,  תלדברי נציג 29.עבירות החמורות והחמורות ביותרה בהמתמקדת באכיפ המשטרה,

אז מ ;, לתאונות דרכים חמורות(ה, לדבריגורמותעבירות חמורות )הה בבאכיפאכן ממוקדת המשטרה 

עבירות  לעדוחות בהם ו ,בכלל הדוחות 50%-של כירידה ו ואלעבירות ה בעלייה באכיפהייתה  2010

 30.ניקוד בגינן ישש

  הבדיקת יעילותביקורת על השיטה ו .2

 מבקר המדינה .2.1

  :2009-וב 2006-מבקר המדינה עסק בשיטה ובהפעלתה בשני דוחות, ב

 שנקודות שצברו  , בין היתר,מצאו 2002-בחן מבקר המדינה את יישום השיטה החדשה מ 2006-ב

שיטה נקודות בהומרו לשהיו מחויבים בקורס נהיגה לא ונהגים  100,000-בשיטה הישנה יותר מ

                                              
באוקטובר  29, דוא"ל, משרד התחבורה ב אחראית מחשוב שיטת הניקודרדון, בהתבסס על שנת הטלת אמצעי התיקון. גליה ח 28

2015. 
 .2015 בנובמבר 1 ציון מזרחי, מנהל אגף בכיר רישוי במשרד התחבורה, דוא"ל, 29
 2010משנת  ,. לפי נתוני המשטרה2015בנובמבר  1סנ"צ עדי זלדס, רמ"ד מחקר ומידע, אגף התנועה במשטרת ישראל, מכתב,  30

. באותו הזמן עלה מספר הדוחות על 630,000-מיליון לכ 1.26-ירד מספר דוחות התנועה על כל העבירות מכ 2014שנת עד 
שינתה המשטרה את שיטת סיווג  2014-ל 2013. עם זאת, בין 450,000-לכ 150,000-עבירות שהמשטרה מגדירה חמורות מכ

 העבירות, והדבר מקשה להשוות נתונים משנים שונות. 
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הביא והדבר זמן קצר, בהחדשה, ושבשל מבצע גביית קנסות של המשטרה צברו נהגים רבים הרשעות 

  31לצבירה מואצת של נקודות בציבור הרחב ולא לאיתור עברייני תנועה מועדים.

 שר הורה  2006-שהמבקר ציין שבאף עד מועד הדוח ) הוחלפהמצא המבקר ששיטת הניקוד לא  2009-ב

לאגף ליקויים בהעברת נתונים בין המשטרה היו ש 32(,חדשה שיטהגיבוש התחבורה שאול מופז על 

דווקא נגד נהגים מועדים: פסילת רישיון, האמצעי החמור חלקית  הופעלהושהשיטה  33הרישוי,

מהאפשרויות שבתקנות, מותנית ביידוע הנהג ובהפקדת הרישיון, והליך היידוע היה חסר וללא חזקת 

הנהג לא פנה לקבל את הדואר או המכתב לא ש הובמקר, ירה )הודעות נשלחו לנהגים בדואר רשוםמס

  34כאילו הוא קיבל את ההודעה(.נגדו לפעול היה אפשר הגיע בשל שינוי כתובת, לא 

 35הליקויים בהעברת הנתונים טופלו והנתונים השגויים תוקנו.פנייתנו,  לעהמשטרה תשובת לפי נציין כי 

 מקצועי קדמימחקר א .2.2

נובע מהצורך לבודד את השפעתם של השיטת הניקוד על בטיחות בדרכים,  ה שלהשפעהאמידת בקושי יש 

כלכליות, -ובהם המגמה הכללית בתאונות, התפתחויות חברתיות, הבטיחות בדרכים עלגורמים אחרים 

את  מלוויםפרסום שמסעות ההמוגברת ושל רמת האכיפה בואף שינויים  ןזמב-שיושמו בו יםאחר אמצעים

בארץ ו ,הולך וגדל מיישמות שיטת ניקודשמדינות המספר למרות מגבלה זו  36הפעלת שיטת הניקוד.

  .ולאמוד את השפעת השיטה יםנערכים מחקרים המנסים להתגבר על הקשי ובעולם

פרסם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים קול קורא לביצוע מחקר הערכה של שיטת  2012אוגוסט ב

 :הן בין השארשאלות המחקר  37.עבירות תעבורההפחתת ול והצעות לשיפורה ויעילותה קודהני

 מאפייני עבריינים מועדים והשפעת אמצעי התיקון עליהם;  

 בהשתלמות עיונית ייחודית ההתייחסות נפרדת לנהגים מקצועיים ולצורך של נהגים כאל;  

  קשר לשיטת הניקוד(.יעילות קורס הריענון ודרכים לשיפורו )ללא  לשהערכה 

עריכת עם המכון לחקר התחבורה שבטכניון לשם המשרד התקשר פנייתנו,  לעהמשרד תשובת לפי 

 38עוד כשנה לכל הפחות.בלהסתיים אמור ו ואלמתחיל בימים והוא המחקר, 

                                              
 . 68, 12, עמ' 2006, מאי 2004ולשנת הכספים  2005ב לשנת 56דוח שנתי בקר המדינה, מ 31
 ,ישראל כץ שמשרדו פועל לתקן את שיטת הניקוד הקיימת אמר שר התחבורה 2009-בדיון בוועדה לביקורת המדינה ב 32

שר התחבורה את ועדת עדכן  2011בינואר  מחקר.עליה משרד( הוקפאה היות שלא נעשה בושהמעבר לשיטה חדשה )שהוכנה 
התמודדות עם תאונות , 11הוועדה לענייני ביקורת המדינה, פרוטוקול מס'  הכלכלה שהשיטה לא תשונה אלא תתוקן.

(, ...יקון מס'תקנות התעבורה )ת, 414; ועדת הכלכלה, פרוטוקול מס' 2009ביוני  3, ב59דוח מבקר המדינה  –הדרכים 
ראש -ביקשה הוועדה גם שתישקל הצעת יושב 2009-. בסיכום הדיון ב2011בינואר  12, , בדבר שיטת הניקוד2010-התשע"א

 ניקוד ממשרד התחבורה למשטרת ישראל.ה בנוגע לאכיפאת ההוועדה יואל חסון להעביר את ניהול הניקוד ו
 . 103-107, עמ' 2009, מאי 2007ולשנת הכספים  2008ב לשנת 59דוח שנתי מבקר המדינה,  33
אישי לנהגים  , יצא משרד התחבורה במסע פרסום ושלח מכתב2008. עוד לפי פרסום דוח המבקר, בשנת 105-104שם, עמ'  34

 המשפט עלה. -המשפט פסל את רישיונם, ושיעור הפקדות הרישיון בבתי-שבית
 .2015באוקטובר  27סנ"צ עדי זלדס, רמ"ד מחקר ומידע, אגף התנועה במשטרת ישראל, מכתב,  35
 BestPoint (Criteria for BEST Practice Demerit לפרטים על כך ראו מחקר שנעשה בתמיכת הנציבות האירופית: 36

, May 2012, Identification of the Essential Features for an effective Demerit Point System), POINT Systems

10.-, August 2012, pp. 9The BestPoint Handbook Getting the Best Out of a Demerit Point Systempp. 15, 84;  
 .2014, יצוע מחקר הערכה של שיטת הניקוד והצעות לשיפורהלב 25/2014קול קורא המדען הראשי במשרד התחבורה,  37

http://old.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=460&id=2&contentid=&parentcid=undefined&sw=1920&hw=1010
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/bikoret/2009-06-03.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/bikoret/2009-06-03.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/bikoret/2009-06-03.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/kalkala/2011-01-12.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/kalkala/2011-01-12.rtf
http://old.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=545&id=2&contentid=&parentcid=undefined&sw=1920&hw=1010
http://www.bestpoint-project.eu/docs/BestPoint_Deliverable_2_Final.pdf
http://www.bestpoint-project.eu/docs/BPHandBook.pdf
http://132.74.7.18/FileRa/ministry%20of%20transport_points%20system.pdf
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ששיטת הניקוד ונמצא בו  ,באמצעות מדגם מחקר להערכת האפקטיביות של השיטהנערך  2010ביוני 

נוסף . המודעות והמעורבות של הציבור נמוכים באופן הפוגע בהצלחת השיטה, אך ציבורתעה ביוצרת הר

והמשיכו בשנים לאחר דול נמצא שיעור שהוגדר "גבוה באופן חריג" של נהגים שצברו מספר נקודות געל כך 

בין  ההמלצות ליישום שנבעו מהמחקר היו 39דבר המרמז על קושי בהרתעה. ,עבירות דומותעבור מכן ל

מהימנות במגבלות צוינו מחקר ב .עבירות חוזרותבהעלאת מודעות הציבור ואכיפה מוגברת השאר 

מחסור בהן התמקדות ברכיב אחד )שיטת הניקוד( מכלל ההשפעות, מחסור בנתונים דמוגרפיים ווהנתונים, 

השתתפו הם הנהגים במדגם או נפסל הרישיון של )האם על נהגים  אמצעי התיקוןהחלת מידע על ב

 40.בקורסים בנושא נהיגה(

לפי הסקר, פרסמה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים סקר בנושא שיטת הניקוד בישראל.  2009במרס 

, כגון מאפיינים מרכזיים בשיטהאך לא היה ער להיה מודע לקיומה של שיטת הניקוד,  הציבור בישראל

כמו כן, לא כל מי שהיו לו נקודות ידע כמה  .העונש בגין צבירת נקודותו עבירות שונותבמספר הנקודות 

עורכי . ציבור הנהגיםקרב מסוימת ביוצרת הרתעה שיטה ה ,לפי עורכי הסקר. עם זאת, נקודות צבר בדיוק

נהגים של תפיסה להיאבק ב כדיהטמעת השיטה בציבור ועל פעילות הסברה ממליצים על שיפור הסקר 

 41.קטןעבירות החלק משהסיכוי להיתפס על 

, אשר שימש ראש של הטכניון ד"ר דן לינק, אחד החוקרים המשתתפים במחקר ו,מחקרים אל לעוסף נ

בדבר נקודות כמה פנייתנו  לעבתשובה העלה מינהל תנועה ותשתיות ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 

 42שיטת הניקוד:

 בור והפיכת הטמעת השיטה בציבאמצעות  פשוט ושקוף יותריש מקום להפוך את הניקוד בארץ ל

נקיטת המחייב נקודות ובכלל זה ליידע נהגים לפני שהם צוברים מספר המידע על הניקוד לזמין יותר, 

 אמצעי תיקון.

  עבירות שקורס נהיגה נכונה אינו מתאים בהכרח לעבריינים חוזרים שצברו נקודות רבות, היות

ך, לעמדתו, להיענות בענישה. מעידות בהכרח על חוסר ידע אלא על זלזול בחוק שצריאינן מרובות 

 . ולא לעבריינים חוזרים ,קורס צריך להיות מוצע רק למי שצובר נקודות רבות לראשונה ,לפיכך

ונזכרו בסקירות הספרות של המחקרים מישראל שצוינו לעיל, בסקירה מדגמית של מחקרים שנעשו בחו"ל 

ו היה קושי מחקרים אלבנציין שוב כי  מוצגות תוצאות המיוחסות לשיטת הניקוד, אולם םבחלקנמצא כי 

 מחקרים:  כמהממצאיהם של להלן יוצגו  .ממצאיהםנהוג זהירות בבבידוד השפעת השיטה, ויש ל

                                                                                                                                             
 . 2015באוקטובר  20במשרד התחבורה, שיחת טלפון,  ראש תחום מחקר ופיתוח טכנולוגי, יחידת המדען הראשיזאב שדמי,  38
ר במחלקה , פרויקט גמשיטת הניקוד: הערכת אפקטיביות ואפיון תבניות התנהגות של נהגיםארמי תומר ופנחס איילת,  39

מחקר נעשה בהנחיית פרופ' דוד שנער, לשעבר המדען ה. 2010גוריון בנגב, יוני -להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן
הראשי של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ועוזי יצחקי, סמנכ"ל בכיר מינהל תנועה במשרד התחבורה והבטיחות 

. ראו: ועדת הכלכלה, פרוטוקול מס' 2011בינואר  12-יבת ועדת הכלכלה בהזכיר אותו ביש בדרכים )וכיום מנכ"ל המשרד(
 .2011בינואר  12, , בדבר שיטת הניקוד2010-(, התשע"א...תקנות התעבורה )תיקון מס', 414

, פרויקט גמר במחלקה שיטת הניקוד: הערכת אפקטיביות ואפיון תבניות התנהגות של נהגים ארמי תומר ופנחס איילת, 40
 .57, עמ' 2010גוריון בנגב, יוני -להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן

 .13-12, עמ' 2009, מרס שיטת הניקוד בישראלהמדען הראשי ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים,  41
שאינן קשורות ישירות לשיטת תוספות אפשריות . 2015באוקטובר  27, מכתב, מערכת הניקוד בעבירות תנועהד"ר דן לינק,  42
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 הכנסת 

 עמרכז המחקר והמיד

  התאונות מספר ירד  2003-בעקבות החלת שיטת ניקוד בנמצא שבאיטליה במחקר על התנהגות נהגים

  43.תוך כשנתייםב 25%-ההרוגים ב פרמסירד ו 15%-מספר הפציעות בירד , 10%-ב

  השנ 20ות עקב צבירת נקוד ןשלילת רישיובמספר הנהגים המגיעים לכדי ירידה נמצאה במחקר בצרפת 

 .שיטת ניקודלאחר החלת 

  מחקרים שנערכו בלא נמצא שהייתה להחלת שיטת ניקוד השפעה ממתנת בנוגע לעבירות מהירות

  44.ובאיחוד האמירויותנורבגיה ב

 19%-במספר ההרוגים וכ 15%-18%ירידה של מצא נבספרד  2006-בניקוד שיטת הפעלה של ת ובדיקב 

  45מספר הפצועים.ב

  לפי מחקר למשל בספרד ממצאים סותרים: מחקרים עולים במשך ההשפעה של החלת שיטה לבנוגע

על אחר אפשר שההשפעה של השיטה מחקר , ולפי לפחות 2010עד  2006-השפיעה מהשיטה אחד 

  46.שנתיים , שנהה מוגבלת להתנהגות הנהגים היית

 אינה מייצגת את כלל הספרות בנושא.והיא  ,סקירה מדגמיתנעשתה כאמור, בשלב זה 
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