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 *בערב השקת הספר "על שופטים וגלגלים"ע"י המחבר אברהם טננבוים דברים שנאמרו 
 

 

בדיני תעבורה שהגיעו לערב זה, וכמובן ללשכת ות /המתענייניםראשית אבקש להודות לכל אלו 
לכאן איננה מובנת מאליו  ן/עורכי הדין שאפשרה את הערב ודאגה להוצאת הספר.  הגעת כולכם

 ורציתי לשוב להודות לכם על כך.

עבודה   דיני תעבורה קרוב לעשרים שנה עד לפרישתי.עיקר בעסקתי בוכעת לגופו של עניין.  
.  של ימים ארוכים שבהם ישבתי בדין, לעיתים שעות ארוכות וקשות מבלי לקום מהכיסאסיזיפית 

אלפי אנשים מכל שכבות  , ראיתיחישבתי ומצאתי שדנתי את דינם של קרוב לשמונים אלף איש
האוכלוסייה הישראלית ושמעתי אינסוף סיפורים ושלל עצום של טענות משפטיות, מוסריות, 

וסתם טענות.  בנוסף לעיסוק הרגיל, התעניינתי תמיד במחקרים עדכניים ובשאלות של מדיניות 
פר תובנות חברתית שאינן קשורות ישירות לעבודת השופט.  כל אלה הביאו אותי עם השנים למס

 .בקצרה שהייתי רוצה לחלק אותן איתכם

.  ראשית, בבית המשפט לתעבורה מסתבר כי משטרת ישראל היא אחד מעלות חיוך כמה תובנות
הגופים היעילים במדינה אם לא בעולם כולו.  ראיתי לפני אלפי נהגים/ות שנהגו ללא רישיון נהיגה 

תקף.  כמעט כולם/ן טענו כי זו פעם ראשונה בחיים שבה נהגו ללא רישיון נהיגה, הספיקו לנהוג 
עצרו על ידי משטרתנו המהוללת.  בדרך כלל נהגו מחוסר ברירה רק כחמישים מטר, ומייד נ

ומשיקולים הומניטריים )תרופה לסבתא החולה, או משהו דומה(.  אלו שנהגו ללא רישיון רכב 
מהמוסך כשנעצרו ע"י היו בדרך למוסך ו/או כי לא נהגו כלל מלבד נהיגה זו, וגם הפעם הסבירו 

'(.  גם הנוהגים במהירות מופרזת ו/או עבירות אחרות המשטרה )חמישים מטר מהמוסך/בית וכו
טרחו לומר לי כי הם נוהגים תמיד לפי החוק ובזהירות, מלבד פעם זו שכמובן היו נסיבות 

כבר אמרנו?(.  ואם נסכם, ידע כל נהג עברי כי אם סבתא חולה מיוחדות שגרמו למקרה המצער )
 י תיפול עליו המשטרה ותאלפו מוסר.הוא עובר על החוק, תוך חמישים מטר ובאופן מייד

 
היו האחרים .  הדוברים רח' דניאל פריש ת"א –בבית הפרקליט  27.6.2019התקיים ביום הערב  *

)ירושלים( ואינאס סלאמה  אורי שוהם, כב' נשיאי השלום אביטל חן כב' שופט העליון )בדימוס(
 .ניר , צביקההעבריים אגודת הסופרים יו"רראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חיימי, ו )חיפה(,
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שוב ושוב ביצירתיות אינסופית.  עד יומי האחרון כשופט הופתעתי  יחנונישראל  ות/שנית, נהגי
התירוצים הקיימים באמתחותיהם של הנהגים.  מה לא שמענו?  לא  וףמהמגוון הרב ואינס

מדעית! שבתנאי מזג  נוסעים היו ברכבי כי אם בובות, הרמזורים היו אדומים אך אפשר להוכיח
האוויר הם נחזים כירוקים, כושר הראיה של השוטרים לקוי )עם הוכחות!(, ועוד כהנה וכהנה 

הקטן מופיע בספר.  דומני שאין שופט תעבורה שיתרגש יתר על המידה אם יטען נהג שרק חלקן 
למה יגרע וגרם לתאונה.  בשלל הטענות הנטענות, גם זו יכולה לעלות, שחייזר גלש לרכבו מהחלון 

 חלקה?

מספר תובנות משמעותיות במהלך השנים התבררו אלו,  משעשעות תופעותאולם מעבר ל
תובנות אלו אינן אינטואיטיביות, אך יתבררו בוודאות לכל מי שעוסק/ת   המשקפות את התחום.

 .באינטנסיביותבתחום 

רחב של נושאים משפטיים.  בגלל  במגווןעוסקים דיני התעבורה ד למקובל לחשוב, בניגוראשית, 
ריבוי המקרים ושונותם, יש אינספור שאלות משפטיות ששופט תעבורה נאלץ להכריע בהם.  

הרבה יותר מהשאלות הניצבות לפני שופט פלילי רגיל.  כך למשל עסקתי בשאלות של דת ומדינה 
ייב להסיע עיוור עם כלב?(; שאלות של גבולות המדינה )מה דינו של מי )האם נהג מונית מוסלמי ח

לעניין  שנסע במהירות מופרזת בשטח ההפקר?(; שאלות של חסינות דיפלומטית )מיהו דיפלומט?
ישנם מכשירים טכנולוגיים (.  מעבר לאלו, ?עבירות של נהיגה במהירות מופרזת או נהיגה בשכרות

להתמחות בשאלות פיזיקליות לא פשוטות  ת/לאכיפת תנועה וכל שופט/ת נאלץרבים המשמשים 
,מלבד  Horwitz curve -הפעלתם )לא נראה לי ששופט ישראלי כלשהו נתקל ב  הנוגעים לעקרונות

לעתיד לבוא, עם התפתחותה של המכונית שופטי התעבורה שעסקו לעומק בבדיקות שכרות(.  
 ים(, דרישה זו של התמחות טכנולוגית אף תגבר.האוטונומית )שלא לדבר על רחפנ

שנית, מעט מאוד אנשים מסתבכים עם החוק הפלילי.  רוב הציבור איננו נאשם ואין לו כל קשר 
לדיני העונשין.  לעומת זאת, מספר האנשים שדיני התעבורה משפיעים עליהם יום ביומו הוא רב 

מקושר לדיני התעבורה אם ירצה ואם לאו.   ועצום.  למעשה, כל ציבור הנהגים וממילא עם ישראל
 כל החלטה עקרונית משפיעה לא רק על הנאשם שלפנינו אלא על כלל האוכלוסייה.

שלישית, משפט התעבורה איננו משפט פלילי.  תיאורטית, משפט התעבורה אמור להיות מעין ענף 
.  משפט התעבורה רצוי גם תיאורטית להכיר בכךן ושל המשפט הפלילי.  מעשית, אין המצב כ

.  בהתחשב במספר האנשים מהפרת חוק עוסק רובו המוחלט באנשים נורמטיביים הרחוקים
.  ככלל, היה וכל ההליך יקבל אופי אחרובמהות הדינים עצמם, רצוי כי הפרוצדורה תהיה שונה, 

מסגרת דיונית ומשפטית משלו שלא תהיה קשורה בטבורה למשפט  משפט התעבורהעדיף ליצור ל
 פלילי.ה
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בשל המספרים הגדולים, יעילות הענישה בתעבורה איננה גבוהה.  כל נהג יודע על עצמו   רביעית.
שלא פעם בכוונה או לא, קורה והוא עובר עבירות תנועה.  המחקר טוען כי רק עבירה אחת מכלל 

גם אם המשטרה תכפיל את אכיפתה, לכן, ע"י המשטרה.  מתגלה עשרת אלפים עבירות תנועה 
מסקנה זו היא בניגוד , לא שינוי משמעותי.  ת מכלל עשרת אלפים עבירותתגיע לשתי עבירו

לתפיסה המקובלת כי יש להעניש בחומרה את המספר הרב ביותר של נהגים שניתן לתפוס. ממילא 
מקסימלית.   הענישה צריכה להיות ממוקדת ומצומצמת לעבירות ומצבים בהם יעילותהנובע כי 

ביא לתוצאות מיוחלות, לא בתחום הורדת תאונות דרכים ולא סתם ענישה גורפת ואקראית לא ת
 התנועה.שיפור זרימת בתחום 

חמישית, כל הגופים העוסקים באכיפת החוק צריכים להיות מסונכרנים.  משרד התחבורה העוסק 
בחקיקה, משרד המשפטים העוסק בענישה, המשטרה, שב"ס, שירות המבחן וכמובן בתי המשפט.  

ללא התחשבות במשאבי ומעשי הגופים האחרים, הכישלון מובטח.   באופן עצמאיאם כל גוף פועל 
לא רק ששום גוף לא ישיג את מטרותיו, אלא הם גם יפריעו זה לזה ויפגעו קשות במטרות 

  המשותפות.

פניתי באופן טבעי לאקדמיה הישראלית.  סברתי כי לאחר שהתוודעתי לתובנות חשובות אלה, 
האקדמיה היא בדיוק המוסד   בו ייעשה ניסיון לחקור שאלות אלו.האקדמיה היא המקום ש

( ארבע עשר פקולטות למשפטים, 2019יש בישראל )נכון לקיץ המתאים לחקור נושאים מעין אלו.  
אינסוף מרצים למיניהם, והרבה מאוד נושאים נחקרים בהן.  לדיני התעבורה יש עוד יתרונות.  

ראשית, אין ספק כי מדובר בדיני נפשות, כפשוטו.  שנית, כפי שהראיתי מקודם, מדובר בנושאים 
צמו מתעניין בדיני התעבורה.  נראה היה לי לכן טבעי כי משפטיים מגוונים.  שלישית, הציבור ע

 האקדמיה תעסוק בכך.

אין בכל המדינה לצערי התברר לי כי האקדמיה כשלה לחלוטין בכל הקשור לדיני התעבורה.  
תחום עיסוקו.  יש אינספור קורסים בנושאים שונים ומשונים, מרצה אחד שתחום התעבורה הוא 

ת קורסים בדיני תעבורה וכל הנושא נתפס משום מה כנושא 'לא אך אין בכל האוניברסיטאו
אך עובדתית אין חולק שהאקדמיה איננה מתייחסת לדון בסיבות לכך, אקדמי'.  אין זה המקום 

 כלל לדיני התעבורה, ולא משם תגיע הישועה.

ות התובנות שהזכרתי קודם הן משמעותיות מאוד לכל מדיניות ציבורית סבירה.  חוסר ההתייחס
אליהן גורם לאובדן משאבים ציבוריים, עלייה בתאונות דרכים, ושלל קשיים וכישלונות שעלותן 

 גבוהה בדמים )דמים על שתי משמעויותיהן(.  ודוגמת היחס לנהיגה בשכרות תוכיח.

בשנותיה הראשונות של המדינה, עד לשנות התשעים של המאה העשרים, שאלת הנהיגה בשכרות 
בעקבות העלייה מרוסיה שהביאה איתה אנשים שנהגו לשתות, שונה   ור.לא הטרידה את הציב

החוק באופן גורף והענישה הוחמרה פלאים לשנתיים פסילת חובה )ללא כל נימוקים הגיוניים(. 
בעקבות שינויי חקיקה שונים שנעשו בלי שום תיאום בין זרועות האכיפה, השתנה היחס לאכיפת 

עשרים וארבעה!  כל שופט/ת תיקי השכרות פי  מספר ת הוכפלנהיגה תחת השפעה.  תוך שנה אח
כמובן, מספר השופטים/ות נשאר   תעבורה קיבל לפתע עוד כשלושה מאות תיקי שכרות לשנה.

ארבעים אחוז -כשלושים  זהה והם היו צריכים לטפל בתיקים אלו בנוסף לתיקיהם הרגילים.
מזמן ההוכחות מוקדש כיום לתיקי שכרות, האחראים אך ורק לשלושה אחוז בערך מתיקי 

מובן מאליו כי הזמן שמוקדש לענייני השכרות בא על חשבון עבירות חמורות אחרות   התאונות.
ו מבלי שגורמות להרבה יותר תאונות ונזק.  שוב, כל השינויים נעשו משום שכל גוף פעל לגופ

 לחשוב להתייעץ עם הרשויות האחרות, ומבלי לקחת בחשבון את השפעות מעשיו על כלל האכיפה.

הביאה לפרקטיקה פסולה  , בשילוב של חוסר משאבים לאכיפתה,החמורההתיאורטית הענישה 
דרך הסדרי טיעון מקלים שלהם שותפים התביעה, ההגנה, ובתי  .  זאתעקיפת עונש המינימוםשל 

פועל יוצא מכך הוא כי הנפגעים העיקריים מעונש המינימום הם הנעדרים   .תעבורהל המשפט
.  לעקוף את עונש המינימום משכילשלא  , זהאקונומי נמוך-וחסרי הייצוג השייכים למעמד הסוציו

למותר לציין   ( ולא נראה שתיפסק בזמן הקרוב.2019פרקטיקה פגומה זו פועלת עד היום )שלהי 
 לבעייתיות הנגרמת מחוסר התייחסות מושכל למשפט התעבורה.שזו רק דוגמא 

ספרי איננו מתיימר למצוא פתרון לכל הבעיות שהצגתי, ואינני יודע מהו הפתרון היאות.  מטרתי 
להציג בפני הציבור את העולם העשיר והמעניין של דיני התעבורה,  –בספר הייתה צנועה בהרבה 

החוק הפורמלי.  זאת מתוך ניסיון לתת לדיני התעבורה ואת המקרים האנושיים העומדים אחרי 
ניסיון לשפר את החוקים הנוגעים ביותר לרוב תרומתי הצנועה לאת מקומם הראוי, ולתרום את 

 הציבור הישראלי.


