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חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל )מס' 9(, התשע"ז-2017*

בפקודתמסילותהברזל]נוסחחדש[,התשל"ב-11972)להלן-הפקודה(,בסעיף1,אחרי1פתיקוןסעיף1
ההגדרה"רכבת"יבוא:

""רכבתארצית"-רכבתהנעהעלמסילתברזלארצית;"פ

אחריסעיף23לפקודהיבוא:2פהוספתפרקג'1

"פרק ג'1: אסדרה, רישוי ופיקוח לעניין מסילת
ברזל ארצית

בפרקזה-23אפהגדרות-פרקג'1

"אתת"-מישמפעילמערכותאיתותהנדרשותלשםתנועת
רכבותבמסילתברזלארצית;

"ביתספרלהכשרה"-ביתספרלהכשרתבעליתפקידאו
בעלירישיוןלנהיגתרכבתארצית;

"בעלרישיוןלנהיגתרכבתארצית"-מישבידורישיוןלנהיגת
רכבתארצית;

"בעלתפקיד"-בעלתפקידהדרכהאובעלתפקידמסילתי;

"בעלתפקידהדרכה"-מישממלאתפקידהדרכהומתקיימים
בוהתנאיםלמלאתפקידכאמורלפיפקודהזו;

"בעלתפקידמסילתי"-מישממלאתפקידמסילתיומתקיימים
בוהתנאיםלמלאתפקידכאמורלפיפקודהזו;

"בקרמסילה"-מישמאשראתתקינותהשלמסילתברזל
ארצית;

"בקרמתחםרכבת"-מישמאשראתתקינותהשלרכבת
ארציתואתכשירותהלנסיעהבמסילתברזלארצית

ואחראיעלבטיחותהתפעולבמתחםרכבת;

של שאחראילתפעולבטיחותי "בקררכבתנוסעים"-מי
רכבתארציתהמסיעהנוסעיםלקראתנסיעתהבמסילת

ברזלארציתובמהלכה;

"מפעיל"-מפעילמסילתברזלארצית;

"מתחםרכבת"-אזורהמיועדלתפעולולתחזוקהשלרכבת
ארצית,שניתןלערוךבופעולותעיתוק;

"עיתוק",שלקרוןאוקטר-לרבותשינויהסדרשלהם;

"עתק"-מישמבצעפעולותעיתוק;

בהתאם שניתן רישיון - ארצית" רכבת לנהיגת "רישיון
להוראותסעיף23ד;

"תפקידהדרכה"-כלאחדמאלה:

בוחןמועמדיםלתפקידמסילתיאולקבלתרישיון )1(
לנהיגתרכבתארציתוכןבוחןבעלתפקידמסילתיאו
בעלרישיוןכאמורלשםשמירהעלכשירותםהנמשכת;

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2017 במרס 21( התשע"ז באדר כ"ג ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-868,מיוםכ"אבאיירהתשע"ד)21במאיר201(,עמ'686פ

דינימדינתישראל,נוסחחדש23,עמ'85ר;ס"חהתשע"ה,עמ'2פ 1
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חונךהמלווהמועמדלקבלתרישיוןלנהיגתרכבת )2(
ארציתאומועמדלתפקידמסילתיבמסגרתהכשרה
מעשיתובהתאםלתכניתהדרכהבביתספרלהכשרה,
מסילתי, תפקיד בעל או כאמור רישיון בעל והוא
התואםלסוגהרישיוןאוהתפקידשהמועמדמבקש

לקבלאולמלא,והכללפיהעניין;

מדריךומכשירמועמדיםלקבלתרישיוןלנהיגת )3(
רכבתארציתאומועמדיםלתפקידמסילתיוכןמדריך
ומכשירבעלירישיוןכאמוראובעליתפקידיםכאמור
בביתספר עיוניתומעשית לתכניתהדרכה בהתאם
להכשרה,שמתקיימיםבהםהתנאיםלמלאתפקידשל

חונךכאמורבפסקה)2(;

ממונהפדגוגישאחראיעלגיבושוניהולהכשרה )ר(
שלמועמדיםלקבלתרישיוןלנהיגתרכבתארציתאו
מועמדיםלתפקידמסילתיאושלבעלירישיוןלנהיגת

רכבתארציתאובעליתפקידמסילתי;

מנהלמקצועישלביתספרלהכשרה; )5(

"תפקידמסילתי"-כלאחדמאלה:

אתת; )1(

בקרמסילה; )2(

בקרמתחםרכבת; )3(

בקררכבתנוסעים; )ר(

עתקפ )5(

הפעלתמסילת
ברזלארצית

בהתאםלתכנית
הפעלהמאושרת

לאיפעילאדםמסילתברזלארציתאלאעלפיתכנית23בפ )א(
הפעלהשאישרהמנהלפ

תכניתהפעלהתכלולחובותבענייניםהמפורטיםלהלן )ב(
וכןחובותבענייניםשקבעהשרלפיסעיף57)א()7א(וחובות

לפידין:

תכניתלניהולהבטיחותבמסילתהברזלהארצית, )1(
ובאירועים בטיחותיים באירועים הטיפול זה ובכלל
חריגים,בדיקתםוהטיפולבמסילהבעתהתרחשותם;
לענייןזה,"אירועבטיחותי"-כהגדרתובסעיף6רכט

כפישהוחלבסעיף23יג;

ההכשרה ותכנית לעבודה וקבלה מיון הליכי )2(
שיעברובעלירישיוןלנהיגתרכבתארציתלפיסעיף
במסגרת 23ז סעיף לפי מסילתי תפקיד ובעלי 23ד
המפעילאובמסגרתביתספרלהכשרה,לרבותסוגי
בעליתפקידהדרכהשיעבירואתההכשרהוניסיונם,
והאמצעיםשינקוטהמפעיללצורךבקרהואכיפהכלפי
בעלירישיוןובעליתפקידכאמור,ובכללזהאכיפתןשל

הוראותהמנהלשניתנובהתאםלהוראותסעיף23ה;

חונךהמלווהמועמדלקבלתרישיוןלנהיגתרכבת )2(
ארציתאומועמדלתפקידמסילתיבמסגרתהכשרה
מעשיתובהתאםלתכניתהדרכהבביתספרלהכשרה,
מסילתי, תפקיד בעל או כאמור רישיון בעל והוא
התואםלסוגהרישיוןאוהתפקידשהמועמדמבקש

לקבלאולמלא,והכללפיהעניין;

מדריךומכשירמועמדיםלקבלתרישיוןלנהיגת )3(
רכבתארציתאומועמדיםלתפקידמסילתיוכןמדריך
ומכשירבעלירישיוןכאמוראובעליתפקידיםכאמור
בביתספר עיוניתומעשית לתכניתהדרכה בהתאם
להכשרה,שמתקיימיםבהםהתנאיםלמלאתפקידשל

חונךכאמורבפסקה)2(;

ממונהפדגוגישאחראיעלגיבושוניהולהכשרה )ר(
שלמועמדיםלקבלתרישיוןלנהיגתרכבתארציתאו
מועמדיםלתפקידמסילתיאושלבעלירישיוןלנהיגת

רכבתארציתאובעליתפקידמסילתי;

מנהלמקצועישלביתספרלהכשרה; )5(

"תפקידמסילתי"-כלאחדמאלה:

אתת; )1(

בקרמסילה; )2(

בקרמתחםרכבת; )3(

בקררכבתנוסעים; )ר(

עתקפ )5(

הפעלתמסילת
ברזלארצית

בהתאםלתכנית
הפעלהמאושרת

לאיפעילאדםמסילתברזלארציתאלאעלפיתכנית23בפ )א(
הפעלהשאישרהמנהלפ

תכניתהפעלהתכלולחובותבענייניםהמפורטיםלהלן )ב(
וכןחובותבענייניםשקבעהשרלפיסעיף57)א()7א(וחובות

לפידין:

תכניתלניהולהבטיחותבמסילתהברזלהארצית, )1(
ובאירועים בטיחותיים באירועים הטיפול זה ובכלל
חריגים,בדיקתםוהטיפולבמסילהבעתהתרחשותם;
לענייןזה,"אירועבטיחותי"-כהגדרתובסעיף6רכט

כפישהוחלבסעיף23יג;

ההכשרה ותכנית לעבודה וקבלה מיון הליכי )2(
שיעברובעלירישיוןלנהיגתרכבתארציתלפיסעיף
במסגרת 23ז סעיף לפי מסילתי תפקיד ובעלי 23ד
המפעילאובמסגרתביתספרלהכשרה,לרבותסוגי
בעליתפקידהדרכהשיעבירואתההכשרהוניסיונם,
והאמצעיםשינקוטהמפעיללצורךבקרהואכיפהכלפי
בעלירישיוןובעליתפקידכאמור,ובכללזהאכיפתןשל

הוראותהמנהלשניתנובהתאםלהוראותסעיף23ה;

ספרהחוקים2629,ז'בניסןהתשע"ז,2017פרפ3



ספרהחוקים2629,ז'בניסןהתשע"ז,2017פרפ3 602

הברזל מסילת של והתחזוקה התפעול תנאי )3(
של תקינה להפעלה הנדרשים והאמצעים הארצית

המסילה,ובכללזה-

תכולתו, היקפו, הרכב, וכלי הרכבות צי )א(
תחזוקתווחידושו;

אמצעים לרבות טכנולוגיים, אמצעים )ב(
לבקרהאחרתנועתהרכבתהארצית,מערכות
ניהולצירכבבזמןאמת,ואמצעיםטכנולוגיים
שיאפשרובקרהאחרהעמידהבתכניתההפעלה;

סדריההפעלהשלמסילתהברזלהארצית,ובכלל )ר(
ברכבת כבודתם ושל נוסעים של ההסעה תנאי זה
הארציתותנאיההובלהשלמטעניםברכבתהארצית;

התשתיותהנדרשותלשםהפעלתמסילתהברזל )5(
הארצית,ובכללזהתחנות,מקומותלחנייתהרכבת

הארציתומתחמירכבת;

הרמה,הטיבוהאיכותשלהשירותיםשמפעיל )6(
נדרשלתת,ובכללזהלוחותהזמניםושירותלקוחות;

העברת לשם הנדרשים טכנולוגיים אמצעים )7(
מידעללקוחותהמפעילבכלהקשורלתנועתהרכבת
הפעלתם לציבור, מידע מערכות לרבות הארצית,
ותחזוקתם,אופןהעברתהמידעלשםקליטתובמערכות
מידעותפעול,וכןאופןיישומןשלההוראותלפיסעיף

53א;

אופןהעברתדיווחיםלמנהללגביפעילותושל )8(
מפעיל,בענייניםובמועדיםשנקבעולפיפקודהזואו
המפעיל עמידת לעניין לרבות המנהל, דרישת לפי
בתנאיתכניתההפעלה,וכןהאמצעיםהנדרשיםלשם

העברתדיווחיםכאמורפ

חובתנהיגה
ברכבתארצית

ברישיון

לאינהגאדםברכבתארציתאלאאםכןנתןלוהמנהל23גפ )א(
רישיוןלנהיגתרכבתארציתלפיהוראותפרקזה,ובהתאם

לתנאיםולמגבלותשנקבעוברישיוןלפיסעיף23ד)ב(פ

השררשאילקבועמקריםאונסיבותשבהםיהיהאדם )ב(
פטורמחובתקבלתרישיוןלנהיגתרכבתארציתאומעמידה
בתנאימהתנאיםלקבלתרישיוןכאמורלפיפקודהזו,בתנאים
שיקבע,וכןרשאיהואלקבועמקריםאונסיבותשבהםרשאי
המנהללפטוראדםמחובתקבלתרישיוןאומעמידהבתנאי

מהתנאיםכאמור,בתנאיםשיקבעפ

תנאיםלמתן
רישיוןלנהיגת

רכבתארציתאו
לחידושו

המנהלייתןלמבקשרישיוןלנהיגתרכבתארציתאו23דפ )א(
יחדשו,אםשוכנעשמתקיימיםבוהתנאיםשקבעהשרלפי

סעיףקטן)ב(ולפיסעיף57)א(פ
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603 ספרהחוקים2629,ז'בניסןהתשע"ז,2017פרפ3

השריקבעתנאיםלמתןרישיוןלנהיגתרכבתארציתאו )ב(
לחידושו,וביןהשארתנאיםבענייניםאלה,ורשאיהואלקבוע

תנאיםשוניםלסוגיםשוניםשלרישיונות:

דרישתגילמזערישלהמבקש; )1(

השכלה,הכשרה,מיומנות,ידעוניסיוןמקצועי )2(
הנדרשיםלצורךקבלתהרישיון,לרבותהכרהבהכשרה

ובניסיוןמחוץלישראל;

תנאיםלענייןהתאמהגופנית,בריאותיתונפשית )3(
הנדרשתמהמבקש,וההליכיםלבדיקתהתאמהכאמור;

הרישיון מתן כי להעיד כדי בהן שיש נסיבות )ר(
לנהיגתרכבתארציתעלוללגרוםלסכנהבטיחותית

ולפיכךלאראוילתתלמבקשרישיוןכאמורפ

המנהלרשאישלאלתתרישיוןלנהיגתרכבתארצית )ג(
אולחדשואםהמבקשהורשעבעבירהשנקבעהלפיסעיף
57)א()7יא(,אותלויועומדנגדוכתבאישוםבשלחשדלביצוע

עבירהכאמורפ

הוראותסעיף6רכאיחולולענייןרישיוןלנהיגתרכבת )ד(
ארצית,בשינוייםהמחויביםפ

סמכויותהמנהל
לגבירישיון

לנהיגתרכבת
ארצית

שוכנעהמנהלכיהדברדרושמטעמיבטיחות,רשאי23הפ )א(
הוראות ארצית רכבת לנהיגת רישיון לבעל לתת הוא
הדרושותלשמירתבטיחותהנהיגהוכןהוראותהמחייבות
אתבעלהרישיוןלקבלהדרכה,כפישיורה;הוראותכאמור
יינתנובכתב;נתןהמנהלהוראותכאמור,ימסורהודעהעל

כךלמפעילבצירוףאותןהוראותפ

הוראותסעיף6רכחיחולולענייןסמכויותהמנהללפי )ב(
סעיףזהוסעיף23ד,ולפיסעיפים6רכבו־6רכגכפישהוחלו

בסעיף23ופ

הוראותלעניין
הגבלתרישיון
לנהיגתרכבת

ארצית,התלייתו,
פסילתואוסירוב

לחדשו

ו–)ו(,6רכגו־6רכדיחולו23ופ )ב(,)ה( הוראותסעיפים6רכב)א(,
המחויבים, ארצית,בשינויים לנהיגתרכבת רישיון לעניין

ולענייןסעיף6רכב-גםבשינוייםאלה:

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)3(,במקום"לפיסעיף6ריט"יקראו"לפי )א(
סעיף23ד";

"לפי יקראו זה" סימן "לפי במקום )ר(, בפסקה )ב(
פקודהזו";

בפסקה)5(,במקום"בסעיף6רכט"יקראו"בסעיף )ג(
6רכטכפישהוחלבסעיף23יג";

)ו(,במקום"לבעלהיתרההפעלה"יקראו בסעיףקטן )2(
"למפעילמסילתברזלארצית"פ

השריקבעתנאיםלמתןרישיוןלנהיגתרכבתארציתאו )ב(
לחידושו,וביןהשארתנאיםבענייניםאלה,ורשאיהואלקבוע

תנאיםשוניםלסוגיםשוניםשלרישיונות:

דרישתגילמזערישלהמבקש; )1(

השכלה,הכשרה,מיומנות,ידעוניסיוןמקצועי )2(
הנדרשיםלצורךקבלתהרישיון,לרבותהכרהבהכשרה

ובניסיוןמחוץלישראל;

תנאיםלענייןהתאמהגופנית,בריאותיתונפשית )3(
הנדרשתמהמבקש,וההליכיםלבדיקתהתאמהכאמור;

הרישיון מתן כי להעיד כדי בהן שיש נסיבות )ר(
לנהיגתרכבתארציתעלוללגרוםלסכנהבטיחותית

ולפיכךלאראוילתתלמבקשרישיוןכאמורפ

המנהלרשאישלאלתתרישיוןלנהיגתרכבתארצית )ג(
אולחדשואםהמבקשהורשעבעבירהשנקבעהלפיסעיף
57)א()7יא(,אותלויועומדנגדוכתבאישוםבשלחשדלביצוע

עבירהכאמורפ

הוראותסעיף6רכאיחולולענייןרישיוןלנהיגתרכבת )ד(
ארצית,בשינוייםהמחויביםפ

סמכויותהמנהל
לגבירישיון

לנהיגתרכבת
ארצית

שוכנעהמנהלכיהדברדרושמטעמיבטיחות,רשאי23הפ )א(
הוראות ארצית רכבת לנהיגת רישיון לבעל לתת הוא
הדרושותלשמירתבטיחותהנהיגהוכןהוראותהמחייבות
אתבעלהרישיוןלקבלהדרכה,כפישיורה;הוראותכאמור
יינתנובכתב;נתןהמנהלהוראותכאמור,ימסורהודעהעל

כךלמפעילבצירוףאותןהוראותפ

הוראותסעיף6רכחיחולולענייןסמכויותהמנהללפי )ב(
סעיףזהוסעיף23ד,ולפיסעיפים6רכבו־6רכגכפישהוחלו

בסעיף23ופ

הוראותלעניין
הגבלתרישיון
לנהיגתרכבת

ארצית,התלייתו,
פסילתואוסירוב

לחדשו

ו–)ו(,6רכגו־6רכדיחולו23ופ )ב(,)ה( הוראותסעיפים6רכב)א(,
המחויבים, ארצית,בשינויים לנהיגתרכבת רישיון לעניין

ולענייןסעיף6רכב-גםבשינוייםאלה:

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)3(,במקום"לפיסעיף6ריט"יקראו"לפי )א(
סעיף23ד";

"לפי יקראו זה" סימן "לפי במקום )ר(, בפסקה )ב(
פקודהזו";

בפסקה)5(,במקום"בסעיף6רכט"יקראו"בסעיף )ג(
6רכטכפישהוחלבסעיף23יג";

)ו(,במקום"לבעלהיתרההפעלה"יקראו בסעיףקטן )2(
"למפעילמסילתברזלארצית"פ

ספרהחוקים2629,ז'בניסןהתשע"ז,2017פרפ3



ספרהחוקים2629,ז'בניסןהתשע"ז,2017פרפ3 ר60

תנאיםלמילוי
תפקידמסילתי
ותפקידהדרכה

אדםרשאילמלאתפקידמסילתיבמסילתברזלארצית23זפ )א(
עומד הוא אם בתוספת, כמפורט השכלה בעל הוא אם
בתנאיםשנקבעולפיסעיף57)א(,וכןאםמתקיימיםבותנאים

שקבעהשרבענייניםאלה:

תנאיםלענייןהתאמהגופנית,בריאותיתונפשית )1(
לבדיקת והליכים התפקיד את למלא כדי הנדרשת

התאמהכאמור;

פליליות הרשעות בחשבון המביאים תנאים )2(
שלהמועמדלתפקידאושלבעלהתפקיד,בעבירות
זו פסקה לפי תקנות 57)א()7יא(; סעיף לפי שנקבעו

טעונותאישורשלועדתהכלכלהשלהכנסת;

וניסיון ידע מיומנות, הכשרה, לעניין תנאים )3(
מקצועיהנדרשיםלתפקיד,ובכללזההוראותלעניין
לישראל; מחוץ שנרכשו ובניסיון בהכשרה הכרה
בתקנותלפיפסקהזורשאיהשרלקבועתנאיםשונים

לסוגיםשוניםשלתפקידיםפ

אדםרשאילמלאתפקידהדרכהלענייןמסילתברזל )ב(
)א( קטנים סעיפים לפי התנאים בו מתקיימים אם ארצית

)2(ו–)3(ו–)ג(ולפיסעיף57)א(,ולענייןתפקידהדרכההכולל
הכשרהמעשית-גםהתנאילפיסעיףקטן)א()1(פ

הרווחה העבודה שר עם התייעצות לאחר השר, )ג(
והשירותיםהחברתייםובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,
תפקיד מבעלי הנדרשת ההשכלה לעניין הוראות יקבע
הדרכה,כולםאוחלקם,ורשאיהואלקבועבדרךהאמורה

הוראותשונותלסוגיתפקידיהדרכהפ

לשםבחינתהתקיימותהתנאיםלפיהוראותסעיףקטן )ד(
)א()2(,ימסורהמנהללמפעילהודעהשבהיצויןאםמתקיימים

במועמדלתפקידאובבעלהתפקידהתנאיםכאמור,בלבדפ

הוראותלעניין
כשירותנמשכת
שלבעלתפקיד

ושלבעלרישיון
לנהיגתרכבת

ארצית

בעלתפקידובעלרישיוןלנהיגתרכבתארציתישתתפומעת23חפ
הנמשכת, כשירותם על שמירה לשם בהשתלמויות לעת
ובכללזהיחויבולעמודבבחינות,והכולבהתאםלהוראות

שקבעהשרפ

רישיוןלהפעלת
ביתספרלהכשרה

לאיפעילאדםביתספרלהכשרה,אלאאםכןקיבל23טפ )א(
רישיוןלכךמאתהמנהלובהתאםלתנאיהרישיוןפ

המנהלייתןרישיוןלהפעלתביתספרלהכשרה,אם )ב(
שוכנעשמתקיימיםבמבקשהרישיוןהתנאיםשלהלן,ורשאי
בעלי לסוגי או הכשרה לסוגי שונים רישיונות לתת הוא

תפקידאובעלירישיוןלנהיגתרכבתארצית:

23ז)א()2( סעיף לפי התנאים בו מתקיימים לא )1(
לענייןהרשעותפליליותשלמבקשהרישיון;
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מבקשהרישיוןהתקשרעםבעליתפקידהדרכה )2(
כדישידריכובביתהספרשהואמפעיל,ובלבדשהם
ולעניין ו–)3(, 23ז)א()2( סעיף לפי בתנאים עומדים
תפקידיהדרכהמעשית-גםבתנאילפיסעיף23ז)א()1(;

תנאיםנוספיםשקבעהשרלמתןרישיוןלהפעלת )3(
ביתספרלהכשרהבענייניםהמפורטיםלהלן,ורשאי

השרלקבועתנאיםשוניםלסוגירישיוןשונים:

מספרבעליתפקידהדרכההנדרשיםלמתן )א(
ההכשרה,סוגיהםוהניסיוןהנדרשמהם;

המבנים,האמצעיםוהמיתקניםהנדרשים )ב(
לשםקיוםההכשרה;

תוכניהלימוד; )ג(

רמתההכשרהבביתהספרואופןהפיקוח )ד(
שיופעלבביתהספרעלתכניהלימוד;

סדריההפעלהשלביתהספרלשםהבטחת )ה(
הרמההמקצועיתשלההכשרהשתינתןבופ

רשימה המשרד של האינטרנט באתר יפרסם המנהל )ג(
בעלירישיונותתקפיםלפי שלבתיהספרלהכשרהשהם
סעיףזה,שתכלול,ביןהשאר,אתפרטיהם,המועדהצפוי
לתחילתהפעלתםאםטרםהחלהוסוגיההכשרותהכלולים

ברישיונותיהם;מידעלפיסעיףקטןזהיעודכןמעתלעתפ

החליטבעלרישיוןלהפעלתביתספרלהכשרהכי)ד( )1(
בכוונתולסייםאתפעילותושלביתהספראולהפסיק
אתפעילותולתקופההעולהעל90ימים,ימסורהודעה
למנהל,180ימיםמראשלפחות,עלמועדסיוםפעילותו
שלביתהספראועלמועדתחילתההפסקהבפעילותו
כך על הודעה יפרסם והמנהל העניין, לפי וסיומה,

באתרהאינטרנטשלהמשרדפ

עלאףהאמורבפסקה)1(,בעלרישיוןלהפעלת )2(
למנהל הודעה למסור יחויב לא להכשרה ספר בית
או לסיים נדרש אם פסקה, באותה האמור במועד
להפסיקבלאדיחויאתפעילותביתהספרבשלנסיבות
שאינןבשליטתו,ובלבדשימסורהודעהכאמורבהקדם

האפשרילפניסיוםהפעילותאוהפסקתהפ

הודיעבעלרישיוןלהפעלתביתספרלהכשרה )3(
עלסיוםפעילותביתהספר,ימסורלמנהלאתהרישיון
להפעלתביתהספרבתוךשלושהימיעבודהממועד

הסיוםפ

מבקשהרישיוןהתקשרעםבעליתפקידהדרכה )2(
כדישידריכובביתהספרשהואמפעיל,ובלבדשהם
ולעניין ו–)3(, 23ז)א()2( סעיף לפי בתנאים עומדים
תפקידיהדרכהמעשית-גםבתנאילפיסעיף23ז)א()1(;

תנאיםנוספיםשקבעהשרלמתןרישיוןלהפעלת )3(
ביתספרלהכשרהבענייניםהמפורטיםלהלן,ורשאי

השרלקבועתנאיםשוניםלסוגירישיוןשונים:

מספרבעליתפקידהדרכההנדרשיםלמתן )א(
ההכשרה,סוגיהםוהניסיוןהנדרשמהם;

המבנים,האמצעיםוהמיתקניםהנדרשים )ב(
לשםקיוםההכשרה;

תוכניהלימוד; )ג(

רמתההכשרהבביתהספרואופןהפיקוח )ד(
שיופעלבביתהספרעלתכניהלימוד;

סדריההפעלהשלביתהספרלשםהבטחת )ה(
הרמההמקצועיתשלההכשרהשתינתןבופ

רשימה המשרד של האינטרנט באתר המנהליפרסם )ג(
תקפיםלפי בעלירישיונות שלבתיהספרלהכשרהשהם
סעיףזה,שתכלול,ביןהשאר,אתפרטיהם,המועדהצפוי
לתחילתהפעלתםאםטרםהחלהוסוגיההכשרותהכלולים

ברישיונותיהם;מידעלפיסעיףקטןזהיעודכןמעתלעתפ

החליטבעלרישיוןלהפעלתביתספרלהכשרהכי)ד( )1(
בכוונתולסייםאתפעילותושלביתהספראולהפסיק
אתפעילותולתקופההעולהעל90ימים,ימסורהודעה
למנהל,180ימיםמראשלפחות,עלמועדסיוםפעילותו
שלביתהספראועלמועדתחילתההפסקהבפעילותו
כך על הודעה יפרסם והמנהל העניין, לפי וסיומה,

באתרהאינטרנטשלהמשרדפ

עלאףהאמורבפסקה)1(,בעלרישיוןלהפעלת )2(
למנהל הודעה למסור יחויב לא להכשרה ספר בית
או לסיים נדרש אם פסקה, באותה האמור במועד
להפסיקבלאדיחויאתפעילותביתהספרבשלנסיבות
שאינןבשליטתו,ובלבדשימסורהודעהכאמורבהקדם

האפשרילפניסיוםהפעילותאוהפסקתהפ

הודיעבעלרישיוןלהפעלתביתספרלהכשרה )3(
עלסיוםפעילותביתהספר,ימסורלמנהלאתהרישיון
להפעלתביתהספרבתוךשלושהימיעבודהממועד

הסיוםפ
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השררשאילקבועהוראותלענייןחובתושלבעלרישיון )ה(
להפעלתביתספרלהכשרהלהבטיחאתשמירתכשירותם
הנמשכתשלבעליתפקידהדרכהמטעמו,בענייניםשנקבעו

לפיסעיףקטן)ב()3()א(פ

חובתהכשרה
בביתספר

להכשרה

הכשרהכמפורטלהלןתינתןבביתספרלהכשרה,אלאאם23יפ
כןההכשרהניתנתעלידימפעילבהתאםלתכניתהפעלה

שאושרהלפיסעיף23ב)א(:

הכשרהלשםקבלתרישיוןלנהיגתרכבתארציתכאמור )1(
בסעיף23ד;

הכשרהלשםמילויתפקידכאמורבסעיף23ז; )2(

בהתאם נמשכת כשירות על שמירה לשם הכשרה )3(
להוראותלפיסעיף23חפ

ביטולרישיון
להפעלתביתספר

להכשרה,התלייתו
אוהגבלתו

המנהלרשאי,בהחלטהמנומקתבכתבובכפוףלהוראות23יאפ )א(
להכשרה, ספר בית להפעלת רישיון לבטל )ב(, קטן סעיף
לאחר להגבילו, או שיקבע תנאים שימולאו עד להתלותו
שנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלהשמיעאתטענותיובעניין

זה,אםהתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזב; )1(

הרישיוןניתןעליסודמידעשגויוישיסודסביר )2(
להניחשאילוהיהידועלמנהלכיהמידעשגוי,הרישיון

לאהיהניתן;

חדללהתקייםבבעלהרישיוןתנאימןהתנאים )3(
למתןהרישיוןלפיסעיף23ט;

בעלהרישיוןהפרתנאיאומגבלהברישיוןאו )ר(
תנאיאומגבלההחליםעליולפיהפקודה;

בעלהרישיון,ואםהואתאגיד-גםנושאמשרה )5(
בכירבו,הורשעובעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו
נסיבותיהאיןהםראוייםלדעתהמנהללהפעילבית
ספרלהכשרהאולשמשנושאמשרהבו,לפיהעניין,או
תלויועומדנגדםכתבאישוםבשלחשדלביצועעבירה
כהגדרתו - בכיר" משרה "נושא זה, לעניין כאמור;

בסעיף6ר;

ניתןלגביבעלהרישיוןצופירוק,צופירוקזמני, )6(
צוכינוסנכסיםאוצוהקפאתהליכיםלפיכלדיןפ

המנהללאיבטלרישיוןלהפעלתביתספרלהכשרהולא )ב(
יתלהאותולפיהוראותסעיףקטן)א()3(או)ר(,אלאלאחר
ההוראה את או התנאי את לקיים הרישיון מבעל שדרש
שחדלולהתקייםאושהופרוכאמורבאותוסעיףקטן,בתוך
תקופהשקבע,ובעלהרישיוןלאעשהכן;הוראותסעיףקטן
זהלאיחולואםלאניתןלקייםאתהתנאיאואתההוראה

שחדלולהתקייםאושהופרופ

ספרהחוקים2629,ז'בניסןהתשע"ז,2017פרפ3



607 ספרהחוקים2629,ז'בניסןהתשע"ז,2017פרפ3

החלטתהמנהללפיסעיףזהתומצאלבעלהרישיוןפ )ג(

בוטלרישיוןלהפעלתביתספרלהכשרה,הותלהאו )ד(
הוגבללפיסעיףזה,יעדכןהמנהלאתרשימתבעליהרישיונות

התקפיםשפרסםלפיסעיף23ט)ג(,בהתאםלהוראותאלה:

בוטלהרישיון-יוסרשםבעלהרישיוןמהרשימה; )1(

הותלההרישיון-יצויןלצדשםבעלהרישיוןרק )2(
כיהרישיוןהותלהוכןתקופתההתליה,ככלשנקבעה;

הוגבלהרישיון-יצוינולצדשםבעלהרישיון )3(
רקההגבלותשנקבעווכןהתקופהשבהיחולואותן

הגבלות,ככלשנקבעהפ

סמכויותפיקוח
במסילתברזל

ארצית

שיפעלו23יבפ השררשאילהסמיך,מביןעובדימשרדו,מפקחים
עלפיהנחיותיושלהמנהל,לשםפיקוחעלביצועההוראות
ד'1 בפרק י"א סימן הוראות חלקן; או כולן זה, פרק לפי
יחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןהסמכתמפקחיםכאמור

וסמכויותיהםולענייןהפעלתסמכויותפיקוחבידיהמנהלפ

הוראותלעניין
אירועים

בטיחותיים
במסילתברזל

ארצית

הוראותסימןט'בפרקד'1יחולולענייןמסילתברזל23יגפ )א(
ארציתולענייןמפעיל,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

יקראו בסופה "תאונה", בהגדרה 6רכט, בסעיף )1(
"אולסביבה,וכןאירועאושרשרתאירועיםפתאומיים
ובלתירצוייםשבשלהםנגרםנזק,לרבותהתנגשות,
שימוטושריפה;לענייןזה,"שימוט"-ירידהשלרכבת
של פסים מקווי כאמור רכבת של גלגל או ארצית

מסילתברזלארצית";

בסעיף6רל)ג(,במקום"בינואר"יקראו"במרס"; )2(

בסעיף6רלא)א(,בסופויקראו"בכפוףלהוראות )3(
סעיף23יג)ב(";

סעיף6רלד-לאייקראפ )ר(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אירעאירועבטיחותיחמור, )ב(
רשאיהשרלהקיםועדהלבדיקתהאירוע)בסעיףזה-ועדת
הבדיקה(,שתכלולשלושהחבריםלפחותבעליידעומומחיות
מתאימיםלבדיקתהאירועהבטיחותי,בכפוףלהוראותאלה:

של סגל איש יהיה הבדיקה ועדת ראש יושב )1(
מוסדאקדמי,אואדםבעלמומחיותאוניסיוןבחקירתם
ברזל במסילת בטיחותיים אירועים של ובבדיקתם
לעניין דומים מאפיינים בעלי אירועים או ארצית,
השלכתםעלבטיחות,אףאםאינםנוגעיםלמסילת

ברזלארצית;

בהתאם שהוסמך מטעמו מפקח או המנהל, )2(
להוראותסעיף23יב,יהיהחברבוועדתהבדיקהפ

החלטתהמנהללפיסעיףזהתומצאלבעלהרישיוןפ )ג(

בוטלרישיוןלהפעלתביתספרלהכשרה,הותלהאו )ד(
הוגבללפיסעיףזה,יעדכןהמנהלאתרשימתבעליהרישיונות

התקפיםשפרסםלפיסעיף23ט)ג(,בהתאםלהוראותאלה:

בוטלהרישיון-יוסרשםבעלהרישיוןמהרשימה; )1(

הותלההרישיון-יצויןלצדשםבעלהרישיוןרק )2(
כיהרישיוןהותלהוכןתקופתההתליה,ככלשנקבעה;

הוגבלהרישיון-יצוינולצדשםבעלהרישיון )3(
רקההגבלותשנקבעווכןהתקופהשבהיחולואותן

הגבלות,ככלשנקבעהפ

סמכויותפיקוח
במסילתברזל

ארצית

שיפעלו23יבפ השררשאילהסמיך,מביןעובדימשרדו,מפקחים
עלפיהנחיותיושלהמנהל,לשםפיקוחעלביצועההוראות
ד'1 בפרק י"א סימן הוראות חלקן; או כולן זה, פרק לפי
יחולו,בשינוייםהמחויבים,לענייןהסמכתמפקחיםכאמור

וסמכויותיהםולענייןהפעלתסמכויותפיקוחבידיהמנהלפ

הוראותלעניין
אירועים

בטיחותיים
במסילתברזל

ארצית

הוראותסימןט'בפרקד'1יחולולענייןמסילתברזל23יגפ )א(
ארציתולענייןמפעיל,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

יקראו בסופה "תאונה", בהגדרה 6רכט, בסעיף )1(
"אולסביבה,וכןאירועאושרשרתאירועיםפתאומיים
ובלתירצוייםשבשלהםנגרםנזק,לרבותהתנגשות,
שימוטושריפה;לענייןזה,"שימוט"-ירידהשלרכבת
של פסים מקווי כאמור רכבת של גלגל או ארצית

מסילתברזלארצית";

בסעיף6רל)ג(,במקום"בינואר"יקראו"במרס"; )2(

בסעיף6רלא)א(,בסופויקראו"בכפוףלהוראות )3(
סעיף23יג)ב(";

סעיף6רלד-לאייקראפ )ר(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אירעאירועבטיחותיחמור, )ב(
רשאיהשרלהקיםועדהלבדיקתהאירוע)בסעיףזה-ועדת
הבדיקה(,שתכלולשלושהחבריםלפחותבעליידעומומחיות
מתאימיםלבדיקתהאירועהבטיחותי,בכפוףלהוראותאלה:

של סגל איש יהיה הבדיקה ועדת ראש יושב )1(
מוסדאקדמי,אואדםבעלמומחיותאוניסיוןבחקירתם
ברזל במסילת בטיחותיים אירועים של ובבדיקתם
לעניין דומים מאפיינים בעלי אירועים או ארצית,
השלכתםעלבטיחות,אףאםאינםנוגעיםלמסילת

ברזלארצית;

בהתאם שהוסמך מטעמו מפקח או המנהל, )2(
להוראותסעיף23יב,יהיהחברבוועדתהבדיקהפ
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לאיתמנהולאיכהןכחברועדתהבדיקהמישעלול)ג( )1(
להימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצבשל
ניגודענייניםביןחברותובוועדהלביןענייןאישישלו

אותפקידאחרשלו,ביןבתמורהוביןשלאבתמורהפ

בדיון מהשתתפות יימנע הבדיקה ועדת חבר )2(
ובהצבעהבישיבותהוועדה,אםהנושאהנדוןעלול
של במצב בעקיפין, במישריןאו להימצא, לו לגרום
ניגודענייניםביןתפקידוכחברהוועדהלביןענייןאישי
שלואולביןתפקידאחרשלו,ביןבתמורהוביןשלא
בתמורה;התבררלחברועדתהבדיקהכיהנושאהנדון
עלוללגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםכאמור,
יודיעעלכךליושבראשהוועדה;היהחברהוועדה

יושבראשהוועדה-יודיעעלכךלשרפ

לענייןסעיףקטןזהלאיראוחברועדתהבדיקה )3(
שהואעובדהמשרדכמצויבמצבשלניגודענייניםבשל

כךבלבדשהואמביאבחשבוןגםאתענייניהמשרדפ

בסעיףקטןזה- )ר(

"ענייןאישי"-לרבותענייןאישישלקרובו;

"קרוב"-בןזוג,הורה,ילד,אחאואחות,אואדםאחר
הסמוךעלשולחנושלחברועדתהבדיקהפ

הקיםהשרועדתבדיקה,יחולוהוראותאלה: )ד(

בהתאם סמכויותיו את להפעיל רשאי המנהל )1(
להוראותסימןט'בפרקד'1,כפישהוחלובסעיףקטן)א(,

ככלשאינןנתונותלוועדתהבדיקהכאמורבפסקה)2(
ובכפוףלהוראותפסקה)3(;

לוועדתהבדיקהיהיונתונותהסמכויותהנתונות )2(
6רלג)א( 6רלב, )ה(, עד 6רלא)ב( סעיפים לפי למנהל
ו–)ג(ו־6רלה,כפישהוחלובסעיףקטן)א(,והןיופעלו
בוועדת החבר מטעמו מפקח או המנהל באמצעות

הבדיקהכאמורבסעיףקטן)א(;

דיווחיםלפיסעיף6רל)א()3(,כפישהוחלבסעיף )3(
קטן)א(,יימסרולוועדתהבדיקהפ

שנחקר ארצית ברזל במסילת בטיחותי אירוע אירע )ה(
אונבדקבידיהמנהלאוועדתהבדיקה,וסברהממונהעל
כי ישראל במשטרת בטיחותי אירוע אותו לגבי החקירה
הבטיחותי, עבירההקשורהלאירוע לביצוע מתעוררחשד
הבדיקהבאמצעות להורותלמנהלאולוועדת הוא רשאי
המנהל,לפיהעניין,שלאלהפעילאתסמכויותיהםלפיסעיף
זהאולהפעילאתסמכויותיהםכאמורבתיאוםעםמשטרת
ישראל,והכולאםהדברנדרשכדילמנועשיבוששלהליכי

חקירהפליליתאופגיעהבחקירהכאמורפ"
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בסעיף6רב)6(לפקודה,במקום"8ראו־52"יבוא"ו־8רא"פ3פתיקוןסעיף6רב

בסעיף6רג)א(לפקודה-רפתיקוןסעיף6רג

בפסקה)1(,במקום"65ג,69,68א"יבוא"65ג,69א"; )1(

בפסקה)3()ב()2(,אחרי"ההוראות"יבוא"לפי"; )2(

אחריפסקה)16(יבוא: )3(

בסעיף68לפקודתהתעבורה,במקום"פקודהזו"יקראו"סעיף6רג)ב(לפקודת )17("
ו–)13( 6רג)א()12( בסעיף שהוחלו "כפי יקראו "ו־63" ואחרי הברזל", מסילות

לפקודתמסילותהברזלפ"

בסעיף6רלא)א(לפקודה,אחרי"המנהלרשאי"יבוא"בעצמואובאמצעותמפקחים5פתיקוןסעיף6רלא
שהוסמכולפיסימןי"אבפרקד'1ופועליםעלפיהנחיותיושלהמנהל"פ

בסעיף6רלטלפקודה,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:6פתיקוןסעיף6רלט

הועברונתוניםמכרטיסזיכרוןלמערכתממוחשבתבהתאםלהוראותלפיסעיף ")ד(
6רלח,יהיוהסמכויותהנתונותלשוטרולקציןמשטרהלענייןכרטיסזיכרוןלפיסעיפים
קטנים)א(עד)ג(,נתונותלהםגםלענייןהנתוניםשהועברולמערכתהממוחשבתכאמור,

בשינוייםהמחויביםפ

חדש[, ]נוסח וחיפוש( )מעצר הפלילי הדין סדר לפקודת 23א סעיף הוראות )ה(
התשכ"ט-21969,לאיחולולענייןמסירהאוהוצאהלפיסעיףזהשלכרטיסזיכרוןושל
נתוניםמכרטיסזיכרוןשהועברולמערכתממוחשבתבהתאםלהוראותלפיסעיף6רלח,

ולענייןהפקתפלטמהםפ"

ביטולסעיפים
52ו־53

סעיפים52ו־53לפקודה-בטליםפ7פ

בסעיף57לפקודה-8פתיקוןסעיף57

בסעיףקטן)א(- )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

נסיבותשבהןתחולחובתפיצויבשלאיחורבהגעתרכבתארצית, ")1א(
ונסיבותשבהןיהיהמפעילמסילתברזלארציתפטורמפיצויכאמור;תקנות

לפיפסקהזויותקנולאחרהתייעצותעםשרהאוצר;";

ההשפעהעלהסביבהוצמצום בסופהיבוא"לרבותלעניין ,)5( בפסקה )ב(
ההשפעהכאמוראומניעתה,למעטלענייןקרינהבלתימייננת;תקנותלעניין
השפעהעלהסביבהאוצמצוםההשפעהאומניעתהכאמוריותקנובהסכמת

השרלהגנתהסביבה";

אחריפסקה)7(יבוא: )ג(

23ב הוראותלענייןאופןהגשתהשלתכניתהפעלהלפיסעיף ")7א(
)בסעיףזה-תכניתהפעלה(,הענייניםשייכללובתכניתכאמור,אופןביצוע
התכניתבאמצעותבעלתפקידובעלרישיוןלנהיגתרכבתארציתכהגדרתם

בסעיף23א,וכןהדרכיםלתיקוןתכניתההפעלה;

הפעלה תכנית הגשת על להורות רשאי המנהל שבהן נסיבות )7ב(
מתוקנתועלהגבלתפעילותושלמפעילמסילתברזלארציתבעניינים

מסוימיםאולתקופתזמןמסוימת;

תיקוןסעיף6רבבסעיף6רב)6(לפקודה,במקום"8ראו־52"יבוא"ו־8רא"פ3פ

תיקוןסעיף6רגבסעיף6רג)א(לפקודה-רפ

בפסקה)1(,במקום"65ג,69,68א"יבוא"65ג,69א"; )1(

בפסקה)3()ב()2(,אחרי"ההוראות"יבוא"לפי"; )2(

אחריפסקה)16(יבוא: )3(

בסעיף68לפקודתהתעבורה,במקום"פקודהזו"יקראו"סעיף6רג)ב(לפקודת )17("
ו–)13( 6רג)א()12( בסעיף שהוחלו "כפי יקראו "ו־63" ואחרי הברזל", מסילות

לפקודתמסילותהברזלפ"

בסעיף6רלא)א(לפקודה,אחרי"המנהלרשאי"יבוא"בעצמואובאמצעותמפקחים5פ
שהוסמכולפיסימןי"אבפרקד'1ופועליםעלפיהנחיותיושלהמנהל"פ

תיקוןסעיף6רלא

תיקוןסעיף6רלטבסעיף6רלטלפקודה,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:6פ

הועברונתוניםמכרטיסזיכרוןלמערכתממוחשבתבהתאםלהוראותלפיסעיף ")ד(
6רלח,יהיוהסמכויותהנתונותלשוטרולקציןמשטרהלענייןכרטיסזיכרוןלפיסעיפים
קטנים)א(עד)ג(,נתונותלהםגםלענייןהנתוניםשהועברולמערכתהממוחשבתכאמור,

בשינוייםהמחויביםפ

חדש[, ]נוסח וחיפוש( )מעצר הפלילי הדין סדר לפקודת 23א סעיף הוראות )ה(
התשכ"ט-21969,לאיחולולענייןמסירהאוהוצאהלפיסעיףזהשלכרטיסזיכרוןושל
נתוניםמכרטיסזיכרוןשהועברולמערכתממוחשבתבהתאםלהוראותלפיסעיף6רלח,

ולענייןהפקתפלטמהםפ"

ביטולסעיפיםסעיפים52ו־53לפקודה-בטליםפ7פ
52ו־53

תיקוןסעיף57בסעיף57לפקודה-8פ

בסעיףקטן)א(- )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

נסיבותשבהןתחולחובתפיצויבשלאיחורבהגעתרכבתארצית, ")1א(
ונסיבותשבהןיהיהמפעילמסילתברזלארציתפטורמפיצויכאמור;תקנות

לפיפסקהזויותקנולאחרהתייעצותעםשרהאוצר;";

ההשפעהעלהסביבהוצמצום "לרבותלעניין בסופהיבוא ,)5( בפסקה )ב(
ההשפעהכאמוראומניעתה,למעטלענייןקרינהבלתימייננת;תקנותלעניין
השפעהעלהסביבהאוצמצוםההשפעהאומניעתהכאמוריותקנובהסכמת

השרלהגנתהסביבה";

אחריפסקה)7(יבוא: )ג(

23ב הוראותלענייןאופןהגשתהשלתכניתהפעלהלפיסעיף ")7א(
)בסעיףזה-תכניתהפעלה(,הענייניםשייכללובתכניתכאמור,אופןביצוע
התכניתבאמצעותבעלתפקידובעלרישיוןלנהיגתרכבתארציתכהגדרתם

בסעיף23א,וכןהדרכיםלתיקוןתכניתההפעלה;

הפעלה תכנית הגשת על להורות רשאי המנהל שבהן נסיבות )7ב(
מתוקנתועלהגבלתפעילותושלמפעילמסילתברזלארציתבעניינים

מסוימיםאולתקופתזמןמסוימת;

דינימדינתישראל,נוסחחדש12,עמ'ר28פ 2
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רכבת לנהיגת רישיון לקבלת בקשה הגשת לעניין הוראות )7ג(
ארציתולחידושו,לרבותמועדיהגשתה,הפרטיםשתכלולוהמסמכים

שיצורפואליה;

הוראותלענייןפרטיםשייכללוברישיוןלנהיגתרכבתארצית )7ד(
ותקופתתוקפושלרישיוןכאמור,ורשאיהשרלקבועתקופותתוקף

שונותלסוגירישיונותשונים;

אגרותבעדבקשהלקבלהאולחידוששלרישיוןלנהיגתרכבת )7ה(
ארצית,וכןבעדבדיקות,בחינות,הכשרותאוהשתלמויותלעניין
בעלירישיוןכאמורולענייןבעליתפקיד,ובכללזהתוספתפיגורים

בשלאי־תשלוםבמועד;

הוראותלענייןביצועבדיקותרפואיותתקופתיותלבעלתפקיד )7ו(
מסילתיולבעלרישיוןלנהיגתרכבתארציתכהגדרתםבסעיף23א;

הוראותלענייןהגשתבקשהלקבלתרישיוןלהפעלתביתספר )7ז(
23ט,לרבותמועדיהגשתה,הפרטים להכשרהכמשמעותובסעיף

שייכללובהוהמסמכיםשיצורפואליה;

ספר בית להפעלת ברישיון שייכללו פרטים לעניין הוראות )7ח(
להכשרהכמשמעותובסעיף23ט;

תוכני לרבות ג'1, פרק לפי הכשרהובחינות לעניין הוראות )7ט(
הבחינותוסוגיהן,הגורםשמטעמוייערכוהבחינות,הגורםשיפקח

עלביצועןואופןהפיקוח;

הוראותלענייןחובתושלמפעילושלבעלרישיוןלהפעלתבית )7י(
ספרלהכשרהכמשמעותובסעיף23טלדווחלמנהלעליישוםאו
הפרהשלההוראותלפיפקודהזובידיבעליתפקידמטעמו,ודרכי

הדיווחכאמור;

שיראו עבירות רשימת - ו־23ז)א()2( 23ד)ג( סעיפים לעניין )7יא(
אותןכעבירותשמפאתמהותן,חומרתןאונסיבותיהןאיןאדםראוי,
בשלסיכוןבטיחותי,להחזיקברישיוןלנהיגתרכבתארציתאולמלא
תפקידמסילתי,וכןאמותמידהשלפיהןיחליטהמנהלאםעבירה
שנעברההיאעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןאדם

ראוילהחזיקברישיוןאולמלאתפקידכאמור;";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

תקנותלפיסעיףקטן)א(,בנושאיםאולפיהפסקאותכמפורטלהלן,יותקנו ")ב(
באישורועדתהכלכלהשלהכנסת:

פסקאות)1א(,)ר(,)7ה(,)7יא(ו–)15(; )1(

הוראותלענייןהשפעהעלהסביבהאוצמצוםההשפעהאומניעתה )2(
כאמורבפסקה)5(;

הענייניםשייכללובתכניתהפעלהפ" )3(

אחריסעיף57לפקודהיבוא:9פהוספתסעיף57א
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השר,לאחרהתייעצותעםשרהעבודה,הרווחהוהשירותים57אפ"שינויהתוספת
החברתייםובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילשנות,

בצו,אתהתוספתפ"

אחריסעיף60לפקודהיבוא:10פהוספתתוספת

"תוספת 

)סעיף23ז(

השכלה הנדרשת מבעל תפקיד מסילתי

טורא'
תפקידמסילתי

טורב'
השכלהנדרשת

אתת תעודתבגרות,תעודתטכנאימוסמך,תעודתהנדסאיאו1פ
תוארראשון;

בקרמסילה המהנדסים2פ בפנקס הרשום מהנדס או הנדסאי תעודת
והאדריכלים, המהנדסים בחוק כהגדרתו והאדריכלים
התשי"ח-31958)בתוספתזו-הפנקס(,בענףהנדסהאזרחית

אובענףהנדסתמכונות;

בקררכבתנוסעים תעודתבגרות,תעודתטכנאימוסמך,תעודתהנדסאיאו3פ
תוארראשון;

בקרמתחםרכבת מהנדסהרשוםבפנקסבאחדמהענפיםהמפורטיםלהלן:ענףרפ
הנדסתמכונות,ענףהנדסתחשמל,ענףהנדסהאזרחית,ענף
כימיה,ענףאווירונאוטיקה,ענףהנדסתחומרים,ענףהנדסת
מדעיםאוענףהנדסתמקצועותמיוחדיםבאחדממדורים
אלה:תובלהברכבות,תחזוקתמסילותברזל,בטיחותאש

אובטיחות;

עתק סיום12שנותלימודפ"5פ

תיקוןחוקלמניעת
מפגעים-מס'9

בחוקלמניעתמפגעים,התשכ"א-1961ר-11פ

בסעיף11)א()3(,בסופויבוא"אותקנותלפיסעיף57)א()5(לפקודתמסילותהברזל )1(
]נוסחחדש[,התשל"ב-1972)בחוקזה-פקודתמסילותהברזל(,לענייןהשפעהעל

הסביבהאוצמצוםההשפעהאומניעתהכאמורבאותהפסקה";

בסעיף11ב)א(,אחרי"בלתיסבירים"יבוא"בניגודלהוראותלפיחוקזהאובניגוד )2(
להוראותלפיסעיף57)א()5(לפקודתמסילותהברזללענייןהשפעהעלהסביבהאו

צמצוםההשפעהאומניעתהכאמורבאותהפסקה"פ

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

108

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-52000,בתוספתהראשונה,בפרטר1)ה(,12פ
במקום"מסילתברזלמקומית,לפיפרקד'1לפקודההאמורה"יבוא"מסילתברזללפי

הפקודההאמורה"פ

תחילתושלסעיף23בלפקודה,כנוסחובחוקזה,שנתייםמיוםפרסומושלחוק13פתחילה )א(
זה)להלן-יוםהפרסום(פ

תחילתםשלסעיפים23געד23ולפקודה,כנוסחםבחוקזה,15חודשיםמיום )ב(
הפרסוםפ

השר,לאחרהתייעצותעםשרהעבודה,הרווחהוהשירותים57אפ"שינויהתוספת
החברתייםובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאילשנות,

בצו,אתהתוספתפ"

הוספתתוספתאחריסעיף60לפקודהיבוא:10פ

"תוספת 

)סעיף23ז(

השכלה הנדרשת מבעל תפקיד מסילתי

טורא'
תפקידמסילתי

טורב'
השכלהנדרשת

אתת תעודתבגרות,תעודתטכנאימוסמך,תעודתהנדסאיאו1פ
תוארראשון;

בקרמסילה המהנדסים2פ בפנקס הרשום מהנדס או הנדסאי תעודת
והאדריכלים, המהנדסים בחוק כהגדרתו והאדריכלים
התשי"ח-31958)בתוספתזו-הפנקס(,בענףהנדסהאזרחית

אובענףהנדסתמכונות;

בקררכבתנוסעים תעודתבגרות,תעודתטכנאימוסמך,תעודתהנדסאיאו3פ
תוארראשון;

בקרמתחםרכבת מהנדסהרשוםבפנקסבאחדמהענפיםהמפורטיםלהלן:ענףרפ
הנדסתמכונות,ענףהנדסתחשמל,ענףהנדסהאזרחית,ענף
כימיה,ענףאווירונאוטיקה,ענףהנדסתחומרים,ענףהנדסת
מדעיםאוענףהנדסתמקצועותמיוחדיםבאחדממדורים
אלה:תובלהברכבות,תחזוקתמסילותברזל,בטיחותאש

אובטיחות;

עתק סיום12שנותלימודפ"5פ

תיקוןחוקלמניעתבחוקלמניעתמפגעים,התשכ"א-1961ר-11פ
מפגעים-מס'9

בסעיף11)א()3(,בסופויבוא"אותקנותלפיסעיף57)א()5(לפקודתמסילותהברזל )1(
]נוסחחדש[,התשל"ב-1972)בחוקזה-פקודתמסילותהברזל(,לענייןהשפעהעל

הסביבהאוצמצוםההשפעהאומניעתהכאמורבאותהפסקה";

בסעיף11ב)א(,אחרי"בלתיסבירים"יבוא"בניגודלהוראותלפיחוקזהאובניגוד )2(
להוראותלפיסעיף57)א()5(לפקודתמסילותהברזללענייןהשפעהעלהסביבהאו

צמצוםההשפעהאומניעתהכאמורבאותהפסקה"פ

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-52000,בתוספתהראשונה,בפרטר1)ה(,12פ
במקום"מסילתברזלמקומית,לפיפרקד'1לפקודההאמורה"יבוא"מסילתברזללפי

הפקודההאמורה"פ

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

108

תחילתושלסעיף23בלפקודה,כנוסחובחוקזה,שנתייםמיוםפרסומושלחוק13פ )א(
זה)להלן-יוםהפרסום(פ

תחילה

תחילתםשלסעיפים23געד23ולפקודה,כנוסחםבחוקזה,15חודשיםמיום )ב(
הפרסוםפ

ס"חהתשי"ח,עמ'108פ 3

ס"חהתשכ"א,עמ'58;התשע"ג,עמ'102פ ר

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ז,עמ'62רפ 5
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תחילתםשלסעיף23א,למעטההגדרה"מפעיל",סעיפים23זעד23יאלפקודה, )ג(
כנוסחםבחוקזה,וסעיפים9ו־10לחוקזה,שנהמיוםהפרסוםפ

תחילתםשלסעיפים3,1ו־רלחוקזה,שלההגדרה"מפעיל"בסעיף23אלפקודה )ד(
ושלסעיפים23יבו־23יגלפקודה,כנוסחםבחוקזה,ושלסעיף7לחוקזהלענייןביטול

סעיף52לפקודה,30ימיםמיוםהפרסוםפ

שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי,בצו, )ה(
לדחותאתמועדיהתחילהשנקבעובסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,כולםאוחלקם,לתקופה
שלאתעלהעלשישהחודשיםבכלפעם,ובלבדשסךתקופותההארכהלגביכלעניין

המנויבאותםסעיפיםקטניםלאיעלהעלשנתייםפ

עלאףהאמורבסעיף23גלפקודה,כנוסחובחוקזה,מיששימשנהגרכבתארציתר1פהוראותמעבר )א(
אצלמפעילמסילתברזלארציתערביוםהתחילההאמורבסעיף13)ב(לחוקזה,ייתן
לוהמנהלכהגדרתובפקודהרישיוןלנהיגתרכבתארציתבהתאםלסוגהרכבתשבה
נהג,ויראואותוכרישיוןלנהיגתרכבתארציתלפיהוראותהפקודה,כנוסחןבחוקזה;
סוגהרישיוןשיינתןפיהוראותסעיףקטןזהיהיהתואםלסוגהרכבתשבהנהגאותו

אדםכאמורפ

עלאףהאמורבסעיף23זלפקודה,כנוסחובחוקזה,מישמילאתפקידמסילתי )ב(
אותפקידהדרכהאצלמפעילמסילתברזלארציתערביוםהתחילההאמורבסעיף
13)ג(לחוקזה,יראואותוכמישמתקיימיםבוהתנאיםלמלאאתאותותפקידבהתאם
להוראותהפקודה,כנוסחןבחוקזה;לענייןזה,"תפקידמסילתי"ו"תפקידהדרכה"-

כהגדרתםבסעיף23אלפקודה,כנוסחובחוקזהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ כ  ל א ר ש י
שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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