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 - 10.31.31בדיקת רכב ואיסור על השימוש בו
.1

הגדרות
בפקודה זו יהיו למונח הבא הפירוש שלצדו:
בוחן תנועה  -בוחן תנועה משטרתי או סייר בוחן משטרתי (המוסמך לבחון תקינות של כלי רכב אך
לא מוסמך לבחון תאונת דרכים) ,בוחן של משרד התחבורה ,בוחן רישוי או ניידת של המינהל
לבטיחות בדרכים.

.2

זימון רכב לבדיקה על ידי שוטר
א.

שוטר הנתקל ברכב ,שלדעתו עלול לסכן את התנועה מחמת ליקוי מכאני ,רשאי לזמנו לבדיקה
בפני בוחן תנועה של המשטרה.

ב.

השוטר ישקול אם להזמין את הבוחן אל המקום ,שבו נמצא הרכב ,או אם ללוות את הרכב
למקום ,שבו נמצא הבוחן ,וזאת על פי תבחינים אלה:
 )1מידת הסיכון שבהמשך הנסיעה
 )2המרחק ממקום הימצאו של הבוחן
 )3אמצעי הקשר אל הבוחן

.0

ג.

החליט השוטר ללוות את הרכב אל הבוחן ,ידאג לנקיטת אמצעי זהירות לפי הצורך ,למניעת
סיכון המשתמשים בדרך.

ד.

לפני העברת הטיפול לבוחן ,ירשום השוטר את פרטי האירוע בטופס מ" - 1702-דו"ח פעולה".

בדיקת רכב על ידי בוחן תנועה
א.

בוחן תנועה יבדוק כלי רכב במקרים האלה:
 )1על פי יזמתו הוא בשעת סיור
 )2כתוצאה מדיווח של שוטר
 )3לפי הוראת מפקדיו
 )4אחרי תאונת דרכים

ב.

התגלה ליקוי ברכב ,ימסור הבוחן לנהג הודעת איסור שימוש ברכב ,וישקול גם רישום דו"ח
בגין הליקויים.

ג.

נמצא ברכב ליקוי בטיחותי חמור ,יפעל הבוחן כדלקמן:
 )1ימסור לנהג הרכב הודעת איסור שימוש ברכב ויאסור עליו את השימוש ברכב ,או לחילופין,
יקבע תנאים הנוגעים לתוואי הנסיעה ,לזמן הנסיעה ,ליעד הנסיעה וכדומה .הבוחן ידווח
במסוף למענ"א על פעילותו ,באופן מיידי.
 )2יפנה את הנהג ,למשרד הרישוי לשם בדיקה נוספת ,לאחר שיבצע את התיקון הנדרש.

ד.

נמצא ברכב ליקוי שאינו בטיחותי חמור ,יזמן הבוחן את הרכב לבדיקה חוזרת במשטרה ,תוך
 44שעות ,וידווח במסוף למענ"א על פעילותו ,באופן מיידי.

ה.

העתקי הודעות איסורי השימוש ברכב יתויקו בלשכת התנועה (בתל אביב ובירושלים  -בענף
התנועה) ,בתיק "הודעות על שימוש ברכב".
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.4

התרת השימוש בכלי רכב
נהג רכב או בעליו ,שנמסרה לו הודעת איסור שימוש ברכב ,יורשה לעשות שימוש רגיל ברכבו ,רק
לאחר שיבצע את התיקונים שצוינו בהודעה ,שנמסרה לו ,ולאחר שהשימוש ברכב הותר על ידי בוחן
תנועה.
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