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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה( 
)תיקון מס' 3(, התשע"ח-2018

בחוקהרשותהלאומיתלבטיחותבדרכים)הוראתשעה(,התשס"ו-12006)להלן-החוק1עתיקוןשםהחוק
העיקרי(,בשםהחוק,המילים")הוראתשעה("-יימחקוע

בסעיף1לחוקהעיקרי,בהגדרה"דרך",הסיפההחלבמילים"לרבותמסילתברזל"-2עתיקוןסעיף1
תימחקע

2לחוקהעיקרי,במקום"הרשותתפעל"יבוא"ובכללזהתרכזמידעהנוגע3עתיקוןסעיף2 בסעיף
לבטיחותבדרכיםוכןתיזוםותגבשתכניותלהגברתהבטיחותבדרכיםותפעלליישומן,

הכול"ע

בסעיף6לחוקהעיקרי-4עתיקוןסעיף6

האמורבויסומן")א(",ובו- )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

הפועלת שרים לוועדת או לממשלה השר, באמצעות לסייע, ")1א(
מטעמהבתחוםהבטיחותבדרכים,לרבותועדתשריםייעודיתלתחום
ועדת )בסעיףזה- הממשלה,אםהקימה הבטיחותבדרכיםשהקימה

שרים(,ובכללזה-

חוקהרשותהלאומיתלבטיחותבדרכים)הוראת  כללי
נחקק החוק(, - )להלן התשס"ו-2006 שעה(, 
בתמוז י' מיום 3917 מספר הממשלה החלטת בעקבות
התשס"ה)17ביולי2005(בדברתכניתלאומיתרב־שנתית
לבטיחותבדרכיםעהחוקנחקקלתקופהשלשששניםוכלל
בצו נוספותע שנים בחמש תוקפו את להאריך אפשרות
מיוםכ"הבאיירהתשע"ג)5במאי2013()ק"תהתשע"ג,עמ'
1128(,הוארךתוקפושלהחוקעדיוםי"גבטבתהתשע"ח

)14בינואר 2017(עביוםכ"זבטבתהתשע"ח )31בדצמבר
בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות חוק נחקק )2018
)הוראתשעה()תיקוןמס'2(,התשע"ח-2018)ס"חהתשע"ח,
י"ז 112(,ובמסגרתוהוארךתוקפושלהחוקעדיום עמ'
בסיווןהתשע"ח)30ביוני2018(עלפיהחוקבנוסחוכיום,

לאניתןלהאריךאתתוקפובתקופותנוספותע

קיומהשלרשותלאומיתלבטיחותבדרכיםעצמאית
וחזקה,אשרקיומהופעילותהאינםמוגבליםבזמן,הוא

רכיבחשובבהמשךהמאבקבתאונותהדרכיםע

בהתאםלכך,ובדומהלנהוגבמדינותה–OECD,מוצע
לקבועכיהחוקיהפוךמהוראתשעהשתוקפהמוגבלבזמן
להוראהשלקבע,אשרעומדתבתוקףבלאהגבלתזמןע
כמוכןמוצעיםכמהתיקוניםבחוק,כךשיינתנולרשות
סמכויות הרשות( - )להלן בדרכים לבטיחות הלאומית

וכליםטוביםיותרלמילויייעודהע

כאמור,מוצעשהחוקיפסיקלהיותבגדרהוראת  סעיף 1
שעהושתקופתתוקפולאתוגבל,ומוצעלתקן 

בהתאםאתשםהחוקע

מוצעלתקןאתההגדרה"דרך"שבחוקולמחוק  סעיף 2
ממנהאתההתייחסותלמסילתברזלכמשמעותה 
בפקודתמסילותהברזל]נוסחחדש[,התשל"ב-1972,שכן
הגדרתהמונח"דרך"שבפקודתהתעבורהכוללתכברהיום

"מסילה"ע

הקמת שעניינו לחוק 2 סעיף את לתקן מוצע  סעיף 3
הוקמה שלשמן לפעולות ולהוסיף הרשות 
הרשותריכוזשלמידעהנוגעלבטיחותבדרכיםוכןייזום
וגיבושתכניותלהגברתהבטיחותבדרכיםוביצועפעולות

ליישומןע

תפקידיה, את לבצע לרשות לאפשר במטרה  סעיף 4
ולאורהלקחיםשנלמדומשנותפעילותהעדכה, 
מוצעלערוךתיקוניםבסעיף6לחוקשבומעוגניםתפקידיה,

כמפורטלהלןע

מוצעכיהרשותתסייע,באמצעותהשר,לממשלה
ולוועדותשריםייעודיותלנושאככלשהממשלההקימה
הרשות תמליץ השאר, בין זו, במסגרת כאמורע ועדות
לשרעלנושאיםלדיוניועדתהשריםוהממשלהבתחום
הבטיחותבדרכים;תרכזמידעבעבורהשרלקראתהדיונים
האמורים;תמליץלשר,באמצעותחוותדעתמקצועית,

ס"חהתשס"ו,עמ'347;התשע"ח,עמ'112ע 1

ר ב ס ה י  ר ב ד



855 הצעותחוקהממשלה-1215,כ"הבאדרהתשע"ח,2018ע3ע12

להציעלשרנושאיםלדיוניהממשלהאוועדתהשריםבתחום )א(
הבטיחותבדרכים;

לרכזבעבורהשראתהמידעלקראתדיוניהממשלהאוועדת )ב(
השריםבתחוםהבטיחותבדרכים,וכןלהמליץלו,באמצעותחוות
דעתמקצועית,עלמדיניותבנושאהעולהלדיוןכאמורועלחלופות

ליישומה;

לחוותדעהבדברמיזמיםבתחוםהבטיחותבדרכים,ביוזמתהאועל )1ב(
פידרישהכאמורבסעיף7ב;";

במקוםפסקה)3(יבוא: )ב(

להציעלשר,אולממשלהאולוועדתהשריםבאמצעותהשר,תכנית )3("
רב־שנתיתלהגברתהבטיחותבדרכיםותכניותשנתיותליישומה,כאמור

בסעיף9)א(,לשםאישורןבידיהשראוהממשלה,לפיהעניין;

להביאלפניהשרהערכהשנתיתורב־שנתיתלגבימצבהבטיחות )3א(
בדרכים,לדווחלועלביצועןשלהתכניותהאמורותבפסקה)3(ולהציג

לוהערכתמצבלגביענייניםהמשיקיםלהן;

התכניות יישום לשם המטה עבודת וריכוז בתיאום לשר לסייע )3ב(
האמורותבפסקה)3(;

להמליץלגופיםהאחראיםעלתשתיותתחבורהעלפעולותלשיפור )3ג(
התשתיותועלאמצעיםלהגברתהבטיחותבדרכים,ולעקובאחריישום

ההמלצות;";

)4(,במקוםהסיפההחלבמילה"במטרה"יבוא"שנועדהלהביא בפסקה )ג(
להגברתהבטיחותבדרכים,לרבותבדרךשלסיועבמימוןהפעילות";

אחריפסקה)6(יבוא: )ד(

להציעלשרנושאיםלדיוניהממשלהאוועדתהשריםבתחום )א(
הבטיחותבדרכים;

לרכזבעבורהשראתהמידעלקראתדיוניהממשלהאוועדת )ב(
השריםבתחוםהבטיחותבדרכים,וכןלהמליץלו,באמצעותחוות
דעתמקצועית,עלמדיניותבנושאהעולהלדיוןכאמורועלחלופות

ליישומה;

לחוותדעהבדברמיזמיםבתחוםהבטיחותבדרכים,ביוזמתהאועל )1ב(
פידרישהכאמורבסעיף7ב;";

במקוםפסקה)3(יבוא: )ב(

להציעלשר,אולממשלהאולוועדתהשריםבאמצעותהשר,תכנית )3("
רב־שנתיתלהגברתהבטיחותבדרכיםותכניותשנתיותליישומה,כאמור

בסעיף9)א(,לשםאישורןבידיהשראוהממשלה,לפיהעניין;

להביאלפניהשרהערכהשנתיתורב־שנתיתלגבימצבהבטיחות )3א(
בדרכים,לדווחלועלביצועןשלהתכניותהאמורותבפסקה)3(ולהציג

לוהערכתמצבלגביענייניםהמשיקיםלהן;

התכניות יישום לשם המטה עבודת וריכוז בתיאום לשר לסייע )3ב(
האמורותבפסקה)3(;

להמליץלגופיםהאחראיםעלתשתיותתחבורהעלפעולותלשיפור )3ג(
התשתיותועלאמצעיםלהגברתהבטיחותבדרכים,ולעקובאחריישום

ההמלצות;";

)4(,במקוםהסיפההחלבמילה"במטרה"יבוא"שנועדהלהביא בפסקה )ג(
להגברתהבטיחותבדרכים,לרבותבדרךשלסיועבמימוןהפעילות";

אחריפסקה)6(יבוא: )ד(

עלמדיניותבנושאיםהעוליםלדיוןועלחלופותהשונות
ליישומה)פסקה1אהמוצעת(ע

כמוכןמוצעכיהרשותתציעלשר,אולממשלהאו
לוועדתשריםבאמצעותהשר,תכניותרב־שנתיותלהגברת
הבטיחותבדרכיםותכניותשנתיותליישומן,זאתלצורך
)3( )פסקה העניין לפי הממשלה, או השר בידי אישורן
המוצעת(,כאמורבסעיף9לחוקכתיקונוהמוצעבסעיף
6להצעתהחוקעהוראהמוצעתזומחליפהאתההוראה
אינה שלה שהסיפה לחוק, )3(6 בסעיף כיום הקיימת
רלוונטיתעוד,שכןהוצאותמרכזהסיועלבנימשפחתם
שלנפגעיתאונותדרכיםשהוקםלפיחוקנפגעיתאונות
דרכים)סיועלבנימשפחה(,התשס"ב-2002)להלן-חוק
נפגעיתאונותדרכים(ממומנותמתקציבמשרדהרווחה
והשירותיםהחברתייםעוזהלשונהשלפסקה)3(שמוצע

כאמורלהחליפה:

לגבשתכניתרבשנתיתלהגברתהבטיחותבדרכים )3("
ולפעולליישומהבאמצעותתכניותשנתיות,כאמורבסעיף

9,ובכללזהלסייעבמימוןפעולותיושלהמרכזכמשמעותו
בסעיף2לחוקנפגעיתאונותדרכים)סיועלבנימשפחה(,
הסכום על להוסיף לנכון שתמצא ככל התשס"ב-2002,

המועברבהתאםלהוראותסעיף6)א(לחוקהאמור;"ע

עודמוצעכיהרשותתציגלשרהערכהלגבימצב
ורב־שנתית, בישראלבראייהשנתית הבטיחותבדרכים
תדווחלשרעלביצועןשלהתכניותהרב־שנתיותוהשנתיות
עניינים לגבי מצב הערכות לו ותציג כאמור שאושרו
כי מוצע כן, כמו המוצעת(ע )3א( )פסקה להן המשיקים
הרשותתסייעלשרבתיאוםוריכוזעבודתהמטההנדרשת

לשםיישוםהתכניותשאושרו)פסקה)3ב(המוצעת(ע

כמוכן,הרשותתמליץלגופיםהאחראיםעלתשתיות
להגברת אמצעים ועל לשיפורן פעולות על התחבורה
ההמלצות יישום אחרי תעקוב וכן בדרכים, הבטיחות

)פסקה)3ג(המוצעת(ע
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להנחותרשויותתימרורמקומיותבענייןאופןניתוחנתוניתאונות ")6א(
הדרכיםבתחומןולהציעפעולותבתחומיםשלחינוך,הסברה,אכיפה

ותשתיותשנועדולשיפוררמתהבטיחות;";

פסקה)7(-תימחק; )ה(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בתחומי הממשלה למדיניות בהתאם הרשות תפעל תפקידיה במילוי ")ב(
פעילותהשלהרשות,כפישנקבעהבהחלטותהממשלה,ואםלאנקבעהמדיניות
בידיהממשלהכאמור-בהתאםלמדיניותהשרשתימסרלרשותבכתבותפורסם

באתרהאינטרנטשלהרשותע

לשםמילויתפקידיהרשאיתהרשותלקייםדיוניםשאליהםיוזמנונציגי )ג(
משרדיהממשלההנוגעיםבדברע"

בסעיף8לחוקהעיקרי,סעיףקטן)ב(-בטלע5עתיקוןסעיף8

בסעיף9לחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיף9

בסעיףקטן)א(,במקום"לשרולשרהאוצר,לאישורם"יבוא"לשר,לאישורו"ובסופו )1(
יבוא"היתהתכניתכאמורבתחומיפעולתםשלמשרדיממשלהשונים,תגישהרשות

אתהתכניתגםלאישורהממשלה";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עודמוצעכיהרשותתחווהאתדעתהלגבימיזמים
בתחוםהבטיחותבדרכים,ביןביוזמתהוביןלפידרישת
השונים הפיתוחים שכיום העובדה לאור זאת, השרע
)טכנולוגייםואחרים(בתחוםהבטיחותבדרכיםמתקדמים
מאודוישבהםכדילסייעבהפחתתמספרתאונותהדרכים

וחומרתן)פסקה)1ב(המוצעת(ע

לבסוף,מוצעכיהרשותתנחהאתרשויותהתימרור
המקומיותבענייןניתוחנתוניתאונותהדרכיםבתחומן
בתחומן, הבטיחות לשיפור אפשריות פעולות ובעניין
)6( בתחומיםשלחינוך,הסברה,אכיפהותשתיות)פסקה

)א(המוצעת(ע

נוסףעלהתפקידיםהמתואריםלעילשמוצעלעגן
6לחוק,מוצעלערוךכמהתיקוניםבאותוסעיף, בסעיף

כמפורטלהלןע

בפסקה)4(שלהסעיףהאמור,מוצעלקבועבמפורש
שהרשותמוסמכתלסייעבמימוןלגורמיםשוניםהמקיימים

פעילותהסברהלהגברתהבטיחותבדרכיםע

מוצעלמחוקאתפסקה)7(שלאותוסעיף,שעניינה
ייעוץלגופיההצלה,שכןאיןלרשותמומחיותמתאימה

לייעץבתחוםזהעוזהלשונהשלפסקה)7(האמורה:

לאחר והצלה, בחילוץ העוסקים לגופים לייעץ )7("
ייעול לצורך הנדרשות פעולות בדבר עמדתם, שמיעת
הטיפולבנפגעיתאונותהדרכיםולצורךתיאום ושיפור
ביןהגופיםהאמורים,ולפעול,עלפיאמותמידהשתגבש,

למימוןפעולותכאמור;"ע

כמוכןמוצעלקבוע,בסעיףקטן)ב(כנוסחוהמוצע,כי
הרשותתמלאאתתפקידיהבכפוףלמדיניותהממשלהכפי
שזונקבעהבהחלטותיה,ואםהממשלהלאקבעהמדיניות
כאמור-בכפוףלמדיניותהשרשתימסרלרשותבכתב

ותפורסםבאתרהאינטרנטשלהרשותע

לבסוףמוצע,בסעיףקטן)ג(כנוסחוהמוצע,להסמיך
אתהרשותלקייםדיוניםשאליהםיוזמנונציגיהממשלה

הנוגעיםבדברע

מינהל שכן לחוק 8)ב( סעיף את לבטל מוצע  סעיף 5
היבשהבמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים 
חדללהתקייםוממילאלאמבוצעבאמצעותומימוןשל

פעולותכאמורבסעיף8לחוקע

סעיף9לחוקעניינובאישורתכניתרב־שנתית  סעיף 6
ותכניותשנתיותלפעילותהרשותעמוצעלתקן 
אתסעיףקטן)א(שלאותוסעיף,כךשאישורהתכניות
שר של בסמכותו ככלל יהיה סעיף באותו האמורות
התחבורהוהבטיחותבדרכים)להלן-השר(,בלבד,ולעניין
תכניותהמתייחסותלתחומיפעילותשלמשרדיממשלה

שונים-גםבסמכותהממשלהע

עודמוצעלחייבכלמנהלכללישלמשרדממשלתי
הנוגעבדבר,להגישלרשותדיןוחשבוןעלמימושהתכנית
השנתיתבידימשרדו,וזאתעדל־1במרסשלכלשנה,לגבי

השנההקלנדריתהקודמתע

על כולל וחשבון דין להגיש הרשות נדרשת כיום
לשר והן התחבורה לשר הן השנתית התכנית ביצוע
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כלאחדמהמנהליםהכללייםשלמשרדיהממשלההנוגעיםבדבריגיש ")א1(
לרשות,באמצעותהשר,לאיאוחרמ־1במרסבכלשנה,דיןוחשבוןעלביצוע
התכניתהשנתיתבידימשרדובמהלךשנתהתקציבשקדמהלמועדהדיווח,

ובכללזהעלעמידתמשרדוביעדיםשנקבעובתכניתהאמורהע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"ולשרהאוצר,בתוםכלשנה"יבוא"לאיאוחרמ־1במאי )3(
בכלשנה"ובסופויבוא"בשנתהתקציבשקדמהלמועדהדיווח";

בסעיףקטן)ג(,במקום"עד31במרס"יבוא"עד1ביוני"והמילים"בידיהרשות" )4(
-יימחקוע

סעיףקטן)ד(-בטלע )5(

בסעיף15)1(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"בהתאםלמדיניותהאמורהבסעיף6)ב("ע7עתיקוןסעיף15

בסעיף25לחוקהעיקרי-8עתיקוןסעיף25

37)ג(לחוק ברישה,במקום"שניאלה"יבוא"תנאיהכשירותהקבועיםבסעיף )1(
החברותהממשלתיות,התשל"ה-21975,בשינוייםהמחויבים";

פסקאות)1(ו–)2(-יימחקוע )2(

בסעיף30)א(לחוקהעיקרי,במקום"31ביולי"יבוא"31באוקטובר"ע9עתיקוןסעיף30

בסעיף33לחוקהעיקרי-10עתיקוןסעיף33

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

כלאחדמהמנהליםהכללייםשלמשרדיהממשלההנוגעיםבדבריגיש ")א1(
לרשות,באמצעותהשר,לאיאוחרמ־1במרסבכלשנה,דיןוחשבוןעלביצוע
התכניתהשנתיתבידימשרדובמהלךשנתהתקציבשקדמהלמועדהדיווח,

ובכללזהעלעמידתמשרדוביעדיםשנקבעובתכניתהאמורהע";

בסעיףקטן)ב(,במקום"ולשרהאוצר,בתוםכלשנה"יבוא"לאיאוחרמ־1במאי )3(
בכלשנה"ובסופויבוא"בשנתהתקציבשקדמהלמועדהדיווח";

בסעיףקטן)ג(,במקום"עד31במרס"יבוא"עד1ביוני"והמילים"בידיהרשות" )4(
-יימחקוע

סעיףקטן)ד(-בטלע )5(

תיקוןסעיף15בסעיף15)1(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"בהתאםלמדיניותהאמורהבסעיף6)ב("ע7ע

תיקוןסעיף25בסעיף25לחוקהעיקרי-8ע

37)ג(לחוק ברישה,במקום"שניאלה"יבוא"תנאיהכשירותהקבועיםבסעיף )1(
החברותהממשלתיות,התשל"ה-21975,בשינוייםהמחויבים";

פסקאות)1(ו–)2(-יימחקוע )2(

תיקוןסעיף30בסעיף30)א(לחוקהעיקרי,במקום"31ביולי"יבוא"31באוקטובר"ע9ע

תיקוןסעיף33בסעיף33לחוקהעיקרי-10ע

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

האוצרוזאתבתוםכלשנתתקציב,לגביאותהשנהעמוצע
כיהרשותתידרשלהגישאתהדיןוחשבוןהאמורלשר
לגבי כלשנה, וזאתעדל־1במאישל התחבורהבלבד,

השנההקלנדריתהקודמתע

השר של השנתי הדיווח כי לקבוע מוצע כן כמו
שלהכנסתייעשהעדה־1 הכלכלה לממשלהולוועדת
ביונישלכלשנהלגביהשנההקלנדריתהקודמת,ולאעד
ה־31במרסשלכלשנהכפישקבועהיוםבסעיףקטן)ג(

שלסעיף9לחוקע

9 סעיף של )ד( קטן סעיף את לבטל מוצע לבסוף,
לחוקשקובעחובתדיווחשלראשהממשלהלכנסתבדבר
ביצועהתכניתהשנתיתבידיהרשותוההתקדמותבהשגת
היעדיםשנקבעובה,שכןלצורךהשגתהמטרהשלפיקוח
פרלמנטרי,דיבדיווחשלהשרלוועדתהכלכלהעוזהנוסחו

שלסעיףקטן)ד(האמור:

ראשהממשלהידווחלכנסת,עד31במרסבכלשנה, ")ד(
עלביצועהתכניתהשנתיתבידיהרשותועלההתקדמות
בהשגתהיעדיםשנקבעובתכניותלפיסעיףזה,במהלך

שנתהתקציבשקדמהלמועדהדיווחע"

סעיף15לחוקקובעאתתפקידימועצתהרשותע  סעיף 7
של הפעולה קווי התוויית כי להבהיר מוצע 
הרשותבידיהמועצהתהיהבכפוףלמדיניותהממשלה
והשר,כאמורבסעיף6)ב(לחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף4)2(

להצעתהחוקע

מוצעלקבועכיתנאיהסףלענייןמינויושלמנהל  סעיף 8
הרשותיהיואלההחליםעלמנהליםכלליים 
החברות לחוק 37)ג( סעיף לפי ממשלתיות חברות של

הממשלתיות,התשל"ה-1975ע

תקציבהמדינהלשנההעוקבתמגובשלקראת  סעיף 9 
סוףהשנההאזרחיתעבנסיבותאלה,לסעיף30 
לחוק,שלפיועלהרשותלהגישאתהצעתהתקציבלשנה
העוקבתעדיום31ביולי,איןמשמעותבפועלעלפיכךמוצע
לתקנוכךשהרשותתחויבלהגישאתהצעתהתקציבלגבי

שנתהתקציבהבאהעדיום31באוקטוברע

כיום הקבועה החובה את לבטל מוצע  סעיפים 
לרשות ראשי מדען למנות לחוק, 34 בסעיף  10ו־11

שיכהןכמנהלהמרכזהלאומילמידעולמחקר 
)להלן-המרכז(,משרהשאינהמאוישתמאזשנת2013ע
מובהר,כיאיןבביטולהסעיףכדילמנועמהרשותלאייש

אתהמשרהככלשתחפוץבכךע

וזהנוסחושלסעיף34לחוקשמוצעכאמורלבטלו:

השרימנה,לפיהצעתיושבראשהרשות,מדען )א( "34ע
ראשילרשות,אשרישמשכמנהלמרכזהמידעוהמחקר

)בסעיףזה-מנהלהמרכז(,ויהיהכפוףלמנהלע

מנהלהמרכזיהיהאחראילניהולמאגרהמידע )ב(
ולהפקתהדוחותהנדרשיםלצורךמילויתפקידיהרשות,

ולשםכךיהיהאחראיעלכלאלה:

ס"חהתשל"ה,עמ'132ע 2
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כאמור גופים לו שמסרו ומידע נתונים יבחן והמחקר המידע מרכז ")ב1(
בסעיף35,ביןהשארבמטרהלהביאלשימושבמונחיםאחידיםבידיהגופים

האמורים,בתחוםהבטיחותבדרכיםע";

סעיףקטן)ג(-בטלע )2(

סעיף34לחוקהעיקרי-בטלע11עביטולסעיף34

בסעיף39לחוק,בסופויבוא:12עתיקוןסעיף39

השררשאילהסתייעבעובדימשרדוובכללזהבמנהלהכללישלמשרדולשם ")ג(
מילויתפקידיולפיחוקזה,ובלבדשלאיאצוללאחראתסמכויותיולפיוע"

בסעיף45לחוק-13עתיקוןסעיף45

בכותרתהשוליים,המילה"ותוקף"-תימחק; )1(

סעיפיםקטנים)ב(עד)ד(-בטליםע )2(

תיקוןפקודת
התעבורה

בפקודההתעבורה3,בסעיף83)א(-14ע

בפסקה)1(,המילים")הוראתשעה("-יימחקו; )1(

בפסקה)2(,במקום"שרהמשטרה"יבוא"השרלביטחוןהפנים"ע )2(

איסוףנתוניםלגביתאונותדרכיםובתחום )1(
הבטיחותבדרכים,עיבודםהסטטיסטיוניתוחם,
שנאספו הנתונים העמדת - דין לכל ובכפוף

כאמורלצורכימחקר;

בחינתנתוניםומידעשבידיגופיםכאמור )2(
במונחים לשימוש להביא במגמה ,35 בסעיף
בתחום האמורים, הגופים ידי על אחידים

הבטיחותבדרכים;

המדדים ההנחות, הנתונים, על שמירה )3(
והשיטותששימשובסיסלמחקריםשערךמרכז
בקרה יכולת שיבטיח באופן והמחקר, המידע

עלהמחקרים;

הפעלהיעילהשלמאגרהמידעע" )4(

לצדזאת,מוצעלתקןאתסעיף33לחוקכךשירוכזובו
כלתפקידיהמרכזהאמור,ובכללזהתפקידהנוגעלשימוש
במונחיםאחידיםבתחוםהבטיחותבדרכיםשיוחדקודם
לאחריותושלמנהלהמרכז)ראוסעיף34)ב()2(לחוקכנוסחו
טרםביטולובסעיף11להצעתהחוק(,וכןלמחוקמהסעיף

האמוראתסעיףקטן)ג(שאינורלבנטיעוד,וזהנוסחו:

מרכזהמידעוהמחקריסייעלמשטרתישראלבחקירת ")ג(
תאונותדרכים;השרוהשרלביטחוןהפנים,בהסכמתשר
המשפטים,יקבעואתאופןהסיועואתהמקריםוהתנאים

לסיועכאמורע"

מוצעלהבהירכיהשררשאילהסתייעבעובדי  סעיף 12
משרדו,לרבותבמנהלהכללישלהמשרד,במילוי 

תפקידיולפיהחוק,אךהואלאיהיהרשאילאצוללאחר
אתסמכויותיולפיהחוקע

לאורהעובדהשמוצעכיהחוקיהפוךלהוראה  סעיף 13
)ב(, קטנים סעיפים את לבטל מוצע קבע, של 

)ג(ו–)ד(שלסעיף45לחוק,וזולשונם:

חוקזהיעמודבתוקפועדיוםי"חבטבתהתשע"ג)31 ")ב(
בדצמבר2012(;בכפוףלהוראותסעיףקטן)ג(,רשאיהשר,
באישורהממשלהוועדתהכלכלהשלהכנסת,להאריךבצו

אתתוקפושלחוקזהבחמששניםנוספותע

את השר יבחן הקובע, שניםמהמועד בתוםארבע )ג(
פעילותהשלהרשותכתאגידואתמידתהצלחתהבביצוע
תפקידיהוהשגתהיעדיםשנקבעובתכניותלפיסעיף9,
ויגישאתמסקנותיולממשלה;הממשלה,עלפיהמלצת
השר,תחליטבאשרלדרךהמתאימהלהגברתהבטיחות
תהיה והיא הדרכים, תאונות של ולהפחתה בדרכים
רשאית,ביןהשאר,לפעוללשינוימעמדהשלהרשות,או

לאשראתהארכתתוקפושלחוקזהע

זה חוק ו-–)ג(, )ב( קטנים בסעיפים האמור אף על )ד(
30( התשע"ח בתמוז י"ז יום עד בתוקפו לעמוד ימשיך

ביוני2018(ע"

מוצעלערוךתיקוניםעקיפיםבפקודתהתעבורה  סעיפים 
ובחוקהדרכים)שילוט(,התשכ"ו-1966,ולהתאים  14ו־15

לנוסח שםהחוקהנזכרבאותםחיקוקים, את 
המוצעע

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173;ס"חהתשע"ח,עמ'130ע 3
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תיקוןחוקהדרכים
)שילוט(

")הוראת15ע המילים ו־4)6(, 3)ב()7( בסעיפים התשכ"ו-41966, )שילוט(, הדרכים בחוק
שעה("-יימחקוע

תיקוןחוקנפגעי
תאונותדרכים

)סיועלבני
משפחה(

בחוקנפגעיתאונותדרכים)סיועלבנימשפחה(,התשס"ב-52002,במקוםסעיף6יבוא:16ע

המדינה6ע"תקציבהמרכז מתקציב ימומן המרכז לפעילות השנתי התקציב
וייקבעבחוקהתקציבהשנתי,בסעיףתקציבמשרדהרווחה
והשירותיםהחברתיים;לענייןזה,"חוקתקציבשנתי"ו"סעיף
תקציב"-כהגדרתםבחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-61985ע"

תחילתושלחוקזהביוםי"חבסיווןהתשע"ח)1ביולי2018(ע17עתחילה

")הוראת15ע המילים ו־4)6(, 3)ב()7( בסעיפים התשכ"ו-41966, )שילוט(, הדרכים בחוק
שעה("-יימחקוע

תיקוןחוקהדרכים
)שילוט(

תיקוןחוקנפגעיבחוקנפגעיתאונותדרכים)סיועלבנימשפחה(,התשס"ב-52002,במקוםסעיף6יבוא:16ע
תאונותדרכים

)סיועלבני
משפחה(

המדינה6ע"תקציבהמרכז מתקציב ימומן המרכז לפעילות השנתי התקציב
וייקבעבחוקהתקציבהשנתי,בסעיףתקציבמשרדהרווחה
והשירותיםהחברתיים;לענייןזה,"חוקתקציבשנתי"ו"סעיף
תקציב"-כהגדרתםבחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-61985ע"

תחילהתחילתושלחוקזהביוםי"חבסיווןהתשע"ח)1ביולי2018(ע17ע

לפיסעיף6לחוקנפגעיתאונותדרכים,ממומנת  סעיף 16
פעילותהמרכז,שהוקםומופעללפיאותוחוק, 
מתוךתקציבהמדינההמיועדלרשותעבפועל,מזהכמה
ישירות המרכז פעילות למימון התקציב מועבר שנים

הרווחהוהשירותיםהחברתיים האוצרלמשרד ממשרד
שבמסגרתופועלהמרכז,ומוצעלתקןאתסעיף6האמור

כךשישקףמצבדבריםזהע

ס"חהתשכ"ו,עמ'6;התשס"ח,עמ'854ע 4

ס"חהתשס"ב,עמ'130;התשס"ו,עמ'382ע 5

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 6
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