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נספח ה' -תקנות  144-146לתקנות התעבורה (תאונות)
תקנה 144
(א) נוהג רכב המעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג אדם או נפגע ,יפעל לפי הוראות אלה:
( )1יעצור מיד את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר ,ולא יזיזנו ממקומו אלא אם יש
הכרח להשתמש ברכב לצורך ביצוע האמור בפסקה ( )2או אם שוטר הרשה את הדבר;
( )2בהתאם לנסיבות המקרה ומקום התאונה ,יגיש לכל אדם שנפגע באותה תאונה עזרה מתאימה
ובמיוחד —
(א) ידאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע;
(ב) יגיש לנפגע עזרה ראשונה שביכלתו להגיש על פי הכשרתו;
(ג) יזעיק למקום התאונה את שירותי ההצלה המקצועיים הנחוצים על פי נסיבות המקרה ובין
השאר ,אמבולנס ,משטרה ומכבי אש;
(ד) ימתין ליד הנפגע עד להגעת שירותי ההצלה המקצועיים;
(ה) במקום שאין אפשרות לפנות את הנפגע באמבולנס ידאג להעברתו ברכב מתאים אחר לתחנת
עזרה ראשונה ,לבית חולים או לרופא.
( )3ימסור לשוטר ,או לאדם שנפגע או לנוהג רכב אחר המעורב באותה תאונה ,או לכל נוסע או אדם
שהיה בחברתו של הנפגע ,את שמו ומענו ,את מספר רשיון הנהיגה ומספר הרישום של הרכב שהוא
נוהג בו ושם בעליו ומענו ,ויציג לפי דרישתם את רשיון הנהיגה ,רשיון הרכב או תעודת הביטוח
ואת תעודת הזיהוי שלו אם היא נמצאת ברשותו וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם;
( )4יודיע מיד ככל האפשר ובאמצעי הקשר המהירים ביותר לתחנת המשטרה הקרובה למקום
התאונה על אירועה ויפרט בהודעה את —
(א) שמו ומענו;
(ב) מקום האירוע ומקום הימצאו הוא ,ואם ידוע לו — גם שם האדם שנפגע ולאיזה מקום הועבר
לטיפול.
(ב) לא יזיז אדם רכב המעורב בתאונה כאמור בתקנת משנה (א) ,אלא אם הרשהו שוטר
לעשות כן ,או אם יש הכרח בכך לצורך הגשת עזרה למעורבים בתאונה זו.
תקנה 145
(א) נ והג רכב המעורב בתאונה או בפגיעה ברכב אחר ,או ברכוש אחר ,שאינו רכב ,הנמצא על הדרך או
סמוך לה ,ונגרם נזק לרכב האחר או לרכוש האמור בלבד ,ימסור בו במקום לנוהג הרכב האחר או לבעל
הרכוש או לממונה עליו או לשוטר שהזדמן למקום את שמו ומענו ,את מספר רשיון הנהיגה שלו ואת
מספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו ,וכן את מספר תעודת הביטוח ושם החברה
המבטחת ,ויציג לפי דרישתם את התעודות האמורות ואת רשיון הרכב וירשה להעתיק כל פרט הרשום
בהם.
(ב) אם כלי הרכב המעורבים בתאונה או בפגיעה והעומדים במקום אירועים גורמים או
עלולים לגרום הפרעה לתנועה ,יפנו נוהגיהם את הכביש לתנועה חפשית ומיד לאחר מכן ימלאו אחר
האמור בתקנת משנה (א).
(ג) היה הרכב האחר שניזוק עומד ללא השגחה ,או שבעל הרכוש או הממונה עליו לא היה
במקום —
( )1ישאיר נוהג הרכב המעורב בתאונה או בפגיעה הודעה בכתב על גבי הרכב שניזוק ,במקום בולט לעין,
ובמידת האפשר יעשה כן גם לגבי רכוש שניזוק ,ובה יפרט את הפרטים הנזכרים בתקנת משנה (א);
( )2יודיע הנוהג ברכב תוך  24שעות ממועד קרות התאונה לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה
או הפג יעה על אירועה ויפרט שמו ומענו ,זולת אם מסר את הפרטים לשוטר שנזדמן במקום ושמו
או מספרו של השוטר ידועים לו.
תקנה 146
נוהג רכב העובר במקום תאונת דרכים שבו נמצא נפגע ,ייעצר ולא ימשיך בנסיעתו עד שעשה כל שביכלתו
כדי להגיש כל עזרה הדרושה לנפגע או כדי לבוא לעזרתו בהתאם לתקנה (144א)(.)2
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