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  הודעה לעיתונות
  

   בבתי משפטןלא מגיעים לדיו כתבי אישום על נהיגה ללא ביטוח חובה
  

 כתבי אישום –דוחות "ץ כי "משטרת ישראל הודתה במכתב ששיגרה לפני כמה ימים לתנועת אומ

ן שלה, שדוחות בגין עבירות המסכנות חיי אדם, נשוא פנייתך גורמים לכך, בגין עבירות הביטוח

  ".המשפט ונגנזים-השפעה ישירה על הקטל הנורא בכבישים לא מגיעות לדיון בבתי

  

באמצעות , לשר לבטחון פנים יצחק אהרונוביץץ "תשובת משטרת ישראל ניתנה בתשובה לפניית אומ

  :שבה נאמר, דב גולדברד, מנהל הפרויקטים של התנועה

נדהמנו  לקרוא , ם יום חיי אדם  בכבישי הארץ אשר גובות  מאיתנו יו, בעידן העליה בתאונות הדרכים"

  .לכאורה להתעלם ממנו,כי משטרת ישראל  האמורה  לאכוף  את החוק  הורתה  לשוטריה  בצפון הארץ 

מכלי  התקשורת   עולה  כי  עקב  עומס בבתי המשפט  הורתה המשטרה  במסמך פנימי שלא לרשום 

  . בו חייב כל בעל רכביהביטוח המינימאלשהוא כידוע ,חות על נהיגה ללא ביטוח חובה"דו

כמו כן נכתב ששוטרי משטרת התנועה הארצית  שפועלים בצפון הארץ נדרשים כבר תקופה ארוכה  

  .חות  לנהגים שאין ברשותם  ביטוח חובה לרכב"להימנע מלרשום דו

 י  מסמך פנימי  ממחלקת התעבורה באגף התנועה הארצי לרכזי התנועה של"ההוראה נתנה ע

חות תנועה על נהיגה ללא  "בו נדרשים הרכזים להנחות את שוטרי התנועה שלא לרשום דו,המשטרה  

  .ביטוח חובה כפי שדורש החוק

חות הזמנה לדין "עובדה שמדובר  בדונקבעה בשל  ה, הסיבה שלפיה  אין לאכוף את  העבירה שבנידון"

כתוצאה מכך  ". שתופסים  נתח גדול במועדי משפט  על חשבון עבירות חמורות המועדפות לאכיפה

  .פועלים  השוטרים בניגוד  לחוק

יבוצעו ביקורות ביחידות ובמקרים  שימצאו  , עוד עולה מכלי התקשורת כי החל מפרסום הנחיה זו

חות יבוטלו ומפקדיהם יידרשו לתת הסבר  על פעילות  "הדו,  למדיניותשוטרים  שפועלים  בניגוד

  ."חות  מסוג זה" דו135רק לפני מספר ימים בוטלו  . המנוגדת למדיניות

  

התחבורה    פנתה למשרד2009ץ כי באוגוסט "אומעוד בפנייתה אל השר לבטחון פנים טוענת 

לנוע בכבישי הארץ מבלי שעברו בדיקה  לאלפי מכוניות  ולמשטרת ישראל  וקבלה על כך שאפשרו

   קראהץ  "תנועת  אומ .ל משרד התחבורה עוזי יצחקי"י סמנכ"כחוק על פי היתר שניתן ע )טסט(

  .בעידן של הרג יום יומי בכבישי הארץ לרשויות  החוק  לאכוף  כחוק את חוקי התנועה

  

  :משטרת ישראלבתשובת בתגובה לכך נאמר 

אכיפת עבירות הגורמות לתאונות , אגף התנועה מדיניות תיעדוף לפיה' קט רנ, נוכח מציאות קשה זו"

יטופלו בעדיפות ראשונה , עבירות בריונות כביש ועבירות המשפיעות על חומרת התאונה, דרכים

מטופלים גם הדוחות , במידה שנותרים תאריכים נוספים לדיון. משפט-לקביעת מועדי דיון מול בתי

  ."האחרים


