
 רשומות

 הצעות חוק
 כ׳ באדר התשנ״ו 2533 1 ו במרס 996 ו

 עמוד
 הצעת חוק המאבק הלאומי בתאונות הדרכים, התשנ״ו-996 ו . 681

 מתפרסמת בזה הצעת החוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 העעת חוק המאבק הלאומי בתאונות הדרכים, התשנ״ו-1996*

 1. מטרת החוק היא להגביר את הבטיחות בדרכים, לצמצם את היקפן וחומרתן של מטרת החוק
 תאונות הדרכים, ולהעמיד לרשות הממשלה את מכלול הבלים והאמצעים הנדרשים

 להשגת מטרות אלה.

 2. (א) ראש הממשלה ידווח לממשלה, אחת לחודש, על ההתקדמות בביצוע החוק. דיווח לממשלה
 ולכנסת

 (ב) בפתיחת כנס הכנסת ידווח ראש הממשלה לבנםת על התקדמות בביצוע
 החוק.

י הסבר ר ב  ד
 הממלכתיים, העוסקים במאבק בתאונות (סעיפים 4 ו־5

 המוצעים);
 (2) הבנת תכנית חירום להפעלה במשך חמש
 שנים, לצמצום תאונות הדרבים (תקופה שתיקרא

 ״תקופת חירום׳•), (סעיף 5(ב) המוצע):
 (3) קביעת נושא הבטיחות בדרכים כמקצוע
 חובה בתבנית הלימודים בבתי הספר, החל בגיל גן חובה

 ועד לסיום הלימודים התיכוניים (סעיף 6 המוצע);

 מוצע חוק מקיף, שנועד דיצור שינוי בהיערכות
 הלאומית במאבק בתאונות הדרכים.

 העקרונות העיקריים הבאים לידי ביטוי בחוק המוצע
 הם:

 ( ו) הקמת רשות למאבק לאומי בתאונות הדרבים,
 שתבלול את כל הרשויות, היחידות והגופים

 הצעת חוק מס׳.ביקב; הועברה לועדה ביום ד׳ בניסן התשנ־דז(4 באפריל 995ו).
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, בדבר ן שנתי ן וחשבו ה על שולחן הכנסת, די ר התחבורה יניח בתחילת בל שנ  (ג) ש
ות הממשלה לשנה הקרובה. י ע החוק בשנה החולפת ותכנ צו י  ההתקדמות בב

ת במאבק לו ל הפעו  3. שר התחבורה יפעל בשם ראש הממשלה וירכז מטעמו את מכלו
ת הדרכים. ו נ  בתאו

 (א) מוקמת בזה הרשות הלאומית למאבק בתאונות דרכים (להלן ־ הרשות).

 (ב) הרשות היא תאגיד.

.4 

 (ג) הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה,
.  התשי״ח-958ו [נוסח משולב]1

 (ד) ברשות יהיה ייצוג הולם למשרדי הממשלה ולגופים הממלכתיים המופקדים
 על המאבק בתאונות הדרכים.

 (ה) הרכב הרשות, אופן מינוי הנציגים בהתאם להוראות סעיף קטן (ד) וסדרי
 עבודתה ייקבעו בתקנות.

 5. (א) הרשות תקבע מדיניות כוללת לבטיחות בדרכים ובכלל זה מדיניות בענין
 מניעה, טיפול, ענישה, ואכיפת חוקים בתחום עבירות תנועה.

 (ב) תוך ששה חודשים ממועד מינוי הנציגים לרשות בהתאם לסעיף 4(ר), תבין
 הרשות תבנית חירום למאבק לאומי בתאונות הדרכים; התבנית תיושם בחמש השנים

 הראשונות מיום שהממשלה אישרה אותה (להלן - תקופת החירום).

 (ג) מבלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף קטן (א), יכללו תפקידי הרשות גם אה
 אלו:

 (1) גיבוש מדיניות לשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה, רשויות מקומיות,
 מוסדות וארגונים אחרים העוסקים בבטיחות בדרכים.. תיאום והפעלה, וכן

 קידום שיתוף פעולה זה:
 (2) קביעת סדרי העדיפויות, הקדימויות וההיקפים בבל הנוגע להקצאת
 המשאבים הלאומיים לבטיחות בדרכים, לרבות קביעת הכללים להקצבות
 לגופים השונים הפועלים לבטיחות בדרבים, מתוך תקציב הרשות, והקצאתם:

 (5) גיבוש הצעות לתקינת מחייבת במכלול התחומים הקשורים בבטיחות
 בדרבים, לרבות תשתית הכבישים, חינוך, ענישה ואכיפה, הכשרת הנהג
 והדרכתו, רישוי נהגים ורכב, ציוד ואבזרי בטיחות לפרט ולרכב, ולהולכי רגל;

 (4) תכנון והפקה של תכניות הסברה לבטיחות בדרכים בכלי התקשורת:

 השר האחראי

 הרשות למאבק
 הלאומי בתאונות

 תפקידי הרשות

 (6) מתן פטור מלא ממסים, למעט מע־׳מ, על כל
 אביזרי הבטיחות לרכב, כפי שיגדירס שר התחבורה

 בתקנות (סעיף 9 המוצע):
 (ד) חיזוק משטרת התנועה שעיסוקה הבלעדי
 יהיה בתחום התנועה, לרבות אכיפת חוקי התנועה.
 לצורך זה מוצע להגדיל בצורה משמעותית את כוח

 האדם (3,600 שוטרים)(סעיף 10 המוצע).
 עוד מוצע לקבוע כי משפטי תעבורה יחלו בתוך ששה

 חודשים ממועד ביצוע העבירה (סעיף וו המוצע).

י ר ב  ד

 (4) הוראות בדבר המבחנים וההשתלמויות
 המקצועיות, לרבות השתלמויות בנהיגה בתנאים קשים
 וחריגים, כתנאי לקבלת רשיונות נהיגה (סעיף ד

 המוצע);

 (5) סיום שיפור התשתיות בבל ־הכבישים
 האדומים־ ברחבי הארץ בתקופת החירום (סעיף 8

 המוצע);

 ס״ח התשי־־ח, עמ־ 92; התשנ־ה, עמי 448.
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דים יחי פים ו ל גו לותם ש ד פעי ו ד י ע ת ל ו י נ י עת מד קבי ם ו או  (5) ייזום, תי
מי הבטיחות בדרכים, ופיקוח על פעילותם;  בתחו

ל כוח אדם מקצועי במגזר הפרטי ם הכשרה והסמבה ש או תי ן ו  (6) ייזום, תכנו
 והציבורי בתחומי הבטיחות בדרכים, ופיקוח על פעילותם;

דע, ייזום מחקרים ופיתוח ידע בתחום פעולתה של הרשות, לרבות  (7) ריכוז מי
ע באמור בתוספת החמישית לפקודת התעבורה2, בכפוף להוראות בל ד י  קבלת מ

 דין;

 (8) ייצוג המדינה בפני גופים ארציים ובינלאומיים העוסקים .בבטיחות
 בדרבים, וקיום שיתוף פעולה עמם במסגרות שונות•,

 (9) הפעלת מערכת בקרה ומעקב על מכלול הפעולות לבטיחות בדרבים,
 הסקת מסקנות ופיקוח על ביצוע השינויים המתבקשים בפעילויות השונות.

 6. (א) תכנית הלימודים, כמשמעותה בחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג-1953ג, תכלול את חינוך
 נושא הבטיחות בדרכים כמקצוע חובה: מקצוע זה יימנה בשקלול הישגי התלמיד ביתר

 מקצועות החובה.

 (ב) הלימודים יהיו בהיקף של 30 שעות לפחות בכל שנה משנות הלימודים: היקף
 שעות זה ימומש במלואו החל בשנת הלימודים התשי׳ס.

 7. (א) לא יגש אדם למבחן נהיגה מעשי אלא אם כן עבר בהצלחה השתלמות מעשית הדרכה ורישוי
 אשר תבלול, בין היתר:

 (ו) שיעורי נהיגה בתנאים מכבידים, ובכלל זה נהיגה בכביש רטוב, נהיגה
 בלילה, נהיגה בשטח הררי ונהיגה מהירה בכביש בין עירוני:

 (2) תרגולת במצבי חירום, ובכלל זה בלימת חירום והתחמקות מחדירת
 מכשול לתוואי הנסיעה:

 (3) סכנות הנהיגה תחת השפעת אלכוהול;

 (4) יסודות העזרה הראשונה.

 (ב) לשם ביצוע סעיף קטן (א), תדאג הרשות להקמת מערכת מגרשי הדרכה
 מקומיים ואזוריים.

 (ג) מבחן הנהיגה המעשי לקבלת רשיון הנהיגה יכלול מבחן נהיגה בתנאים
 מכבידים ומבחן נהיגה בתרגולת במצבי חירום.

 8. (א) (1) הרשות תנסח מדדים מחמירים להגדרת כבישים ונקודות תורפה עתירי תשתית
 תאונות - בדרכים העירוניות והבין עירוניות;

 (2) עד לתום תקופת החירום, ישוקמו הכבישים ונקודות התורפה עתירי
י שהוגדרו בפסקה (ו).  התאונות כפ

ת ייחודית לשיפור בטיחותם של הולבי רגל ורוכבי י ת ש  (ב) הרשות תפעל להקמת ת
 אופניים במרחבים העירוניים, לרבות רימזור מיוחד, הפרדה מיפלסית, מדרכות ושבילים

וחדים.  מי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח מס׳ ד, ענד 5דו; ם״ח התשנ־ה, עמ׳ 346.

 * ס״ח התשי־ג, עמי ל3ו: התשנ׳׳ד, עמ׳ 269.
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 (ג) הרשות תפעל להקמת מערך ארעי לפינוי נפגעים ולמתן עזרה ראשונה, שיפעיל
 כלי רכב המסוגלים להעניק סיוע במספר תחומים בעת ובעונה אחת: כיבוי אש, חילוץ

 נפגעים לכודים, מתן טיפול נמרץ באתר התאונה והעברת הנפגעים לבית חולים.

 (ד) (ו) הרשות תפעל להקמת מוקרי תקשורת לדיווח מירי על אירועי תאונות
 דרכים עם נפגעים, בכבישים המרוחקים ממרכז הארץ;

 (2) הרשות תפעל להקמת מוקד דיווח ארצי על מפגעי בטיחות בדרכים.

 (ה) הרשות תהיה רשאית להגיש תסקירים למוסדות התכנון והבניה בנושאים
 תכנוניים הנוגעים לבטיחות, לקראת דיונים והחלטות בנושאים הקשורים בדרבים

 ובתעבורה.

 פעור ממס 9. אבזרי בטיחות לרכב, לרבות מזגנים, על פי רשימה שיקבע שר התחבורה, באישור
 ועדת הכלכלה של הכנסת, יהיו פטורים מכל מס, למעט מס ערך מוסף.

 המשטרה הארצית 10. (א) משטרת התנועה תעסוק בנושאי התנועה בלבד, ותהיה כפופה למפקח הכללי
 של המשטרה.

 (ב) מתחילת שנת הכספים 1998 ואילך, לא יפחת מספר השוטרים במשטרת התנועה
 מ ־3,600.

 11. (א) על אף הוראות כל דין, משפט בשל עבירת תעבורה ייפתח לא יאוחר מ־6
 חודשים מיום ביצוע העבירה.

 (ב) הרשות, לאחר התייעצות עם משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט, תהיה
 אחראית להקצאת התקציב הנוסף הנדרש לצורך ביצוע הוראות סעיף קטן(א).

 12. (א) שר התחבורה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין
 הנוגע לביצועו.

 (ב) שר התחבורה, בבואו להתקין תקנות הנוגעות לתחום שעליו מופקד שר אחר,
 יתייעץ עם אותו שר.

 (ג) תקנות בהתאם להוראת סעיף 4(ה) יותקנו תוך 45 ימים ממועד תחילתו של
 החוק.

 חברי הכנסת: צחי הנגבי, בנימין נתניהו, זבולון המר, חיים אורון, גונן שגב, יצחק
 שמיר, אריה דרעי, יוסי בץ, יגאל ביבי, אליהו בן־אלישד, שלמה בניזרי, אלבס
 גולדפרב, אפרים גור, רליה איעיק, יעל דיין, פיני בדש, אריאל ויינשטיין, נסים
 זוילי, אלי דיין, רחבעם זאבי, משה קצב, רפאל איתן, אברהם רביץ, בנימין זאב
 בגין, שלמה בוחבוט, נעמי בלומנטל, תמר גוז׳נסקי, אלי גולדשמידט, אדיה
 גמליאל, חייט דיין, דראושה עבד־אלוהב, אברהם הירשזון, שמואל אביטל, יוסף
 דברנו, אליעזר זנדברג, עמנואל זיסמן, יחיא וליד חאג׳, בנימין טמקין, שאול
 יהלום, רן בהן, לימור ליבנת, יצחק לוי, יודם לס, משה מאיה, האשם מחאמיד,
 דוד מנע, דן מרידוד, משה נסים, יוסף עזרן, שאול עמוד, חנן פורת, עמיר פרץ,
 דוד צוקר, חיים רמון, גדעון שגיא, דב שילנסקי, יעקב שפי, רפאל אדרי, רפי אלול,
 רפאל פנחסי, משה גפני, נעמי חזן, סאלח טריף, אברהם יחזקאל, רענן בהן, דוד
 לוי, עוזי לנדאו, ענת מאור, דוד מגן, חגי מירום, יהושע מעא, רון נחמן, אסתר
 סלמוביץ, עובדיה עלי, אברהם פורז, משה פלי־, גדעון פת, אביגדור קהלני, אסעד
 אסעד, מיכאל איתן, מאיר שטרית, טלב אלסאכע, דן תיכון, יוסף בא־גד, אליהו

 בן־מנחם, שאול גוטמן, אברהם ורדיגר, יעקב שמאי

 מועד פתיחת
 משפט בעבירות

 תעבורה

 ביצוע ותקנות
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