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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 129( )רכב עצמאי ורכב בעל 
עצמאות מותנית(, התשפ"א-2021

בפקודתהתעבורה1)להלן-הפקודה(,בסעיף1-1עתיקוןסעיף1

בשניםהאחרונותמתקדםבכלהעולםפיתוחו  כללי 
כלומר "אוטונומי"(, )המכונה עצמאי רכב של 
מחליפה הנהג ואת בדרך, נסיעות לערוך שמסוגל רכב
מערכתנהיגהעצמאיתהמורכבתמרכיביחומרהותוכנה
שמאפשריםלהאתהשליטהעלהרכב,ומערכתזומבצעת
אתפעולותהנהיגהשלהרכבעלסמךנתוניםהנאספים
ומעובדים נוספים, ואמצעים מצלמות חיישנים, ידי על

בטכנולוגיהשלבינהמלאכותיתע

מערכותהנהיגההאמורותמתאפיינותבדרגותשונותשל
עצמאות,ומקובללסווגןעלפיסיווגלדרגותשקבעארגון
המהנדסיםבארצותהברית)ה–SAEInternational(עהסיווג
TaxonomyandDefinitionsfor:מפורסםעלידיהארגון
TermsRelatedtoDrivingAutomationSystemsfor
SAE-להלן(On-RoadMotorVehiclesJ3016_20210צ

J3016(,כפישמתעדכןמזמןלזמןע

מערכותנהיגהבדרגות1ו־2הןמערכותשמסייעות
לנהגהאנושיבפעולתנהיגהמסוימתבלבד,דוגמתבקרת
שיוט;כלירכבשמותקנותבהםמערכותאלהאינםבגדר

כלירכבעצמאייםוהחוקהמוצעלאעוסקבהםע

מערכתנהיגהבדרגה3היאמערכתנהיגהשמסוגלת
לבצעחלקמפעולותהנהיגהבמקוםהנהג,אךנדרששיהיה
ברכבנהגשיבצעאתשארהפעולותעמאחרשברכבכאמור
ישנהגשמבצעפעולותנהיגה,והואיכולגםלבצעאת
הפעולותשמערכתהנהיגההמותקנתברכבמסוגלתלבצע,
חליםעלרכבכאמורדיניהתעבורהבכללותםעכמפורט
בדבריההסברלסעיף26להצעתהחוק,החוקהמוצעכולל
סמכותלתתלהפעלתושלרכבכאמור)שמוצעלהגדירו
כ"רכבבעלעצמאותמותנית"(פטוריםמסוימיםמדינים

אלה,אךאינומסדיראתפעילותובהיבטיםאחריםע

מערכתנהיגהבדרגהצהיאמערכתנהיגהשמסוגלת
לבצעאתכללפעולותהנהיגהבמרחבהפעלהשמוגדר
להערכבשמותקנתבומערכתכאמור,וכלעודהואנוסע
במסגרתמרחבההפעלההאמור,אינוזקוקלנהגאנושי
לשםביצועהנהיגהעמרחבהפעלה,לענייןזה,הואמסגרת
התנאיםשבהמסוגלתמערכתהנהיגהלפעול-מבחינת
תנאי האוויר, מזג הפעולה, אזור כגון פיזיים היבטים
התאורהועודעהחוקהמוצערואהברכבזה"רכבעצמאי"

וההסדריםהמוצעיםבויחולועליוע

מערכתנהיגהבדרגה5היאמערכתשמסוגלתלבצע
אתמכלולפעולותהנהיגהבליהגבלהלמרחבהפעלהע
בעתכתיבתשורותאלה,מערכתבדרגהזועדייןמצויה

בפיתוח,ואףכילפילשוןהחוקהמוצעהואחלעלרכב
שמותקנתבומערכתכאמור,לאצפוישכלירכבמסוגזה

יגיעולבשלותתפעוליתבתקופההקרובהע

מדינתישראלנמצאתבחזיתהפיתוחשלטכנולוגיות
בתחוםהרכבהעצמאיהאמור,וכיוםקיימותכמהחברות,
ישראליותוזרות,העורכותבהניסוייםבנסיעתרכבעצמאיע
בניסוייםאלה,מערכתהנהיגההעצמאיתנוהגתאתהרכב,
במקרה הרכב על להשתלט שתפקידו נהג בו מצוי אך
חירום,וכמוכןאיןברכבנוסעיםוהואאינומשמשלמטרות
מסחריותעניסוייםאלהנערכיםעלפיאישורשנותןהמפקח
הארציעלהתעבורה)להלן-המפקחהארצי(לפיתקנה
תקנות - )להלן התשכ"א-1961 התעבורה, לתקנות 16א
התעבורה(עתקנהזומסמיכהאתהמפקחהארצילפטוראת
מישעורךניסויברכב,מהתקנותהמנויותבחלקב'לתקנות
התעבורה-תקנותשעניינןההתנהגותבדרך,בתנאיםאו
הנהג על החלות מחובות בפטורים מדובר תנאיםע בלא
ברכברגיל,כגוןחובתהחזקתההגהעלידיהנהגעפטור
מחובהכזו,לצורךהדוגמה,מאפשרלעורכיהניסוי,למרות
הרכב יכולת את לבחון הנהג, בכיסא נהג של נוכחותו
לנסועבלאהתערבותהנהג-למשלבלישהנהגנדרש

לסייעעםידייםעלההגהוכיוצאבזהע

עלפיהחלטתהממשלהמס'2316מיוםכ"דבטבת
לאומית תכנית שעניינה )2017 בינואר 22( התשע"ז
לתחבורהחכמה,מדינתישראלמעוניינתלהיותמדינה
מובילהבתחוםהרכבהעצמאיעבהתאם,נדרשתתשתית
נורמטיביתשתאפשרביצועניסוייםברכבבדרגתעצמאות

גבוההיותרמזושמאפשרתהאסדרההקיימתהיוםע

אםכן,הצעתחוקזונועדהלהסדיראתהמעברמשלב
הניסוייםבכלירכבעצמאייםשיושבבהםנהגבטיחות
כאמור,לשלבשלנסיעותניסיוניותברכבעצמאיבלאנהג
כלל,ואףעםהסעתנוסעים,וכןלמטרותמסחריות,כלומר
בשכראושלאבשכר,וכלזאתבאמצעותמגווןפתרונות
טכנולוגייםלהפעלתכלירכבעצמאייםוכפישיפורטלהלןע

עדכההתקיימובארץניסוייםאחדיםבהפעלתכלי
רכבעצמאייםובעליעצמאותמותניתבמתווהשבוחןרק
אתעצםתפקודיושלהרכבבתנאיםשונים,וזאתבנוכחות
נהגבטיחות)אףכיאותונהגאינונוהגברכבבפועלאלא
רקזמיןלהתערבבנהיגתהרכבלפיהצורך(ובלאהסעת
נוסעיםבאופןמסחריעמטרתהשלהצעהזוהיאאסדרת
הפעלהניסיוניתשלרכבעצמאיבלאנהגכלל,וכןבמתווה
הפעלהמסחרי,כלומרשבו,בניגודלניסוייםהמתקיימים

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173;ס"חהתשע"ט,עמ'ו31ע 1
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בהגדרה"בעל",בסופהיבוא: )1(

לענייןרכבעצמאישניתןלגביוהיתרכאמורבסעיףצ1כז-בעלההיתר;"; )5("

אחריההגדרה"היתרנהיגה"יבוא: )2(

""הפעלה",לענייןרכבעצמאי-מתןפקודהבשפהקריאתמחשב,למערכת
נהיגהעצמאית,הגורמתלנסיעהאחתאויותרשלרכבעצמאי,בלאנהג;";

בהגדרה"בעל",בסופהיבוא: )1(

לענייןרכבעצמאישניתןלגביוהיתרכאמורבסעיףצ1כז-בעלההיתר;"; )5("

אחריההגדרה"היתרנהיגה"יבוא: )2(

""הפעלה",לענייןרכבעצמאי-מתןפקודהבשפהקריאתמחשב,למערכת
נהיגהעצמאית,הגורמתלנסיעהאחתאויותרשלרכבעצמאי,בלאנהג;";

היום,לאיהיהנהגברכבוכןיתאפשרשייסעובונוסעים,
לרבותנוסעיםבשכר,וכלזאתבכבישיםציבורייםובהתאם

לתכניתהניסויכפישתאושרבידיהמפקחהארציע

חוקית תשתית ליצור מוצע אלה, ניסויים לצד
עצמאות בדרגת רכב בכלי ניסויים לעריכת משופרת
מותנית,כלומרכלירכבשיכוליםלבצערקחלקממטלות
הנהיגהבאמצעותמערכותנהיגהעצמאיות,ולכןחייב
להיותבהםנהגשיכוללבצעאתשארהמטלותכאמור
)רכבבעלעצמאותמותנית(עלגביאלה,מוצעלהרחיב
הניסוי למבצעי להעניק ניתן שיהיה הפטור סוגי את

בהםע

האסדרההמוצעתבהצעתחוקזומבטאתאתהתפיסה
העקרוניתשלמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים)להלן
-משרדהתחבורה(לגביהמשךקידוםההתפתחותשל
הרכבהעצמאיבישראל,כאשרפרטיםשוניםבהעדיין

נמצאיםבבחינהע

ההסדרהמוצעבחוקזהנועדלאפשרניסויבשימוש
ברכבלמטרותשהןציבוריותבאופיין-הסעתנוסעים,
לרבותבשכר,כגוןבנסיעותשיתופיות,ביצועמשלוחים
וייתכןשלצורךשימושיםנוספיםשיעלובעתיד,אךלא
לעודד לצורך בהתאם השאר, בין זאת, פרטיע לשימוש
כדי פרטית תחבורה פני על ציבורית בתחבורה שימוש
יכולת הבטחת לצורך וכן הגודש, בעיות עם להתמודד
פיקוחיעילההנדרשתבאופןמיוחדבשלבהניסוייםעלפי
ההסדרהמוצע,כליהרכבהעצמאייםיופעלועלידיגורם
שיקבלהיתרהפעלה,והואיהיההגורםשיהיהאחראי
העצמאיים הרכב כלי של לעמידתם חוקית מבחינה

בהוראותהדיןע

ההסדרהמוצעבחוקזהקובעדרישותשיהיותנאי
למתןהיתרהפעלה,ובהןהיותהמבקשחברההרשומה
בישראל,וקיומושלמרכזבקרהשנותןלושירותבאופן
רציףעדרישותאלהיעוגנובפקודהאובתקנותמכוחה,וכן
בהיתרעצמו,אםמדוברבדרישותשנדרשותלגביבעל

היתרמסויםע

הרכב כלי ההיתר, קבלת מהליך ובנפרד במקביל,
העצמאייםעצמםייבדקוויאושרועלידירשותהרישויע

בשימוש מתמקדת הנוכחית החוק הצעת כאמור,
ציבורילרכבהעצמאיבשלבזה,בשלהתשתיתהטכנולוגית
הנדרשתלשםכך,וכןבשלחששלהשפעהשליליתשל

נסיעותפרטיותברכבהעצמאיעלהגודשבדרכיםע

הסמכויות את להרחיב כאמור מוצע כך, על נוסף
המעוגנותבתקנותלאפשרניסוייםברכבבעלעצמאות
מותנית,שבונדרשנהגלשםביצועחלקמפעולותהנהיגהע
כיוםרשאיהמפקחהארצילתתלעורךניסויפטוררקמן
ההוראותהקבועותבתקנותהתעבורהלענייןההתנהגות
בדרך)ראופרקשניבחלקב'לתקנותהאמורות(עעםזאת,
מהוראות פטורים להידרש עשויים כזה ברכב לניסויים
נוספות,כמוהדרישהשהנהג)ובענייננו-נהגהבטיחות(
יהיהבעלרישיוןנהיגההמתאיםלסוגהרכב,אוהוראות

בענייןרישויהרכבע

אסדרתושלרכבעצמאיכשירותתחבורההואמהלך
חדשני,ואיןניסיון,חקיקהאותקניםמחייביםלאבארץולא
בעולם,שניתןלהסתמךעליהםוללמודמהםעבשלזאת
מוצעתאסדרהגמישה,באופןשמרביתההוראותהחלות
עלהפעלתהרכבהעצמאיייקבעובתקנות,ולענייןבעל
היתרהפעלהמסוים-המפקחהארציעלהתעבורהיוסמך
לקבועהוראותבהיתרעבאופןזהיהיהניתןלתתפתרון

מהירלצרכיםלאצפוייםשעשוייםלהתעוררע

סעיפים 1, 3 עד 5, 7 עד 10, 11)1(, 12, 14, 16, 17)3(, 18 
עד 21, 22)2( ו–)3(, 23 עד 25 ו־27 עד 34

מוצעלתקןכמההגדרותבפקודהולהוסיףלההגדרות
שלמונחיםשוניםהמשמשיםבהסדרהמוצעבהצעתחוק

זו,הכולכמפורטלהלןע

מוצעלקבוע,בהגדרה"בעל"שבסעיף1לפקודה,כי
לענייןרכבעצמאישניתןלוהיתרלהפעלהניסיוניתשל
רכבעצמאילפיסימןג'3בפרקשנילפקודהכנוסחוהמוצע
לבעל ייחשב ההיתר בעל הפעלה(, היתר בעל - )להלן
זותבואלידיביטוי,ביןהשאר,בהוראות הרכבעקביעה
אשרמטילותאחריותעלבעלהרכב,כשלאידועמיהנהגע
כךלמשל,סעיף27בלפקודהקובעכיהאחריותלעבירה
שנעברהברכבכשהנהגלאידוע,מוטלתעלבעלהרכב,
אלאאםכןיוכיחלמימסראתהחזקהברכבעמאחרשברכב
עצמאיאיןנהג,האחריותלעבירהכאמורבעתשימוש

ברכבעצמאי,תהיהמוטלתעלבעלהיתרההפעלהע

בו שמותקנת רכב לגבי ניתן שבו בשלב זאת, עם
מערכתנהיגהעצמאיתרישיוןרכב,אךטרםניתןהיתר
להפעלתולפיההסדרהמוצעבהצעתחוקזו,הרישהבעלים
הרשוםשלהרכבייחשב-כרגיללפיהפקודה-לבעל
הרכב,וכךגםבמצבשבוהרכבמופעלטרםקבלתהיתר
ההפעלה,כגוןבעתשהואמבצענסיעותבמסגרתהיערכות

לקבלתהיתרההפעלהאובדיקותלצורךרישויהרכבע
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אחריההגדרה"מונית"יבוא: )3(

""מערכתנהיגהעצמאית"-מערכתחומרהותוכנההמותקנתברכב,שמסוגלת,
בעצמה-

לבצעאתמכלולהפעולותהנדרשותלשםנהיגתהרכב,בלאנהג; )1(

במצב ולפעול צ1כה בסעיף כהגדרתו מזערי סיכון למצב לעבור )2(
כאמור,כאשרקיימתמניעהמהמשךביצועהנסיעהבאמצעותהמערכת;";

בהגדרה"רכב",במקום"ששרהתחבורה"יבוא"שהשר"; )צ(

אחריההגדרה"רכבעבודה"יבוא: )5(

""רכבעצמאי"-רכבמנועישמותקנתבומערכתלנהיגהעצמאית,ואשרצוין
ברישיוןהרכבכרכבעצמאי,ביןשמערכתהנהיגההעצמאיתהמותקנתבו
מסוגלתלפעולבלאשהוגדרבהמרחבהפעלהכהגדרתובסעיףצ1כה,ובין
שהמערכתהאמורהמסוגלתלפעולרקבמסגרתהמרחבכאמורשהוגדר

בה;";

בהגדרה"פוליסה",אחרי"התש"ל-1970"יבוא")להלן-פקודתהביטוח("; )6(

בהגדרה"מפקחעלהתעבורה",במקום"ששרהתחבורה"יבוא"שהשר"; )7(

בהגדרה""רשותתימרורמרכזית","רשותתימרורמקומית"ו"תמרור"",בסופהיבוא )ו(
")להלן-תקנותהתעבורה(";

בהגדרה"רישיוןלהפעלתמונית",במקום"התקנות"יבוא"תקנותהתעבורה"; )9(

אחריההגדרה"רישיוןנהיגה"יבוא: )10(

""השר"-שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים;";

בהגדרה"תעודתביטוח"ו"תעודתערובה",במקוםהסיפההחלבמילים"בפקודת )11(
ביטוח"יבוא"בפקודתהביטוח"ע

מוצעלהגדירמהי"הפעלה",לענייןרכבעצמאיעעל
פיהמוצע,הפעלהכאמורמשמעהגרימהלנסיעה)אחתאו
יותר(שלרכבעצמאי,באמצעותמתןפקודהבשפתמחשב
למערכתנהיגהעצמאיתעמדוברבפקודתהמחשבשגורמת
להעברתהרכבלמצבשבוהואיכוללהתחילבנסיעהבדרך,
בליתלותביעדהנסיעהאובמסלולהעהזמנתנסיעהעל
ידינוסעאוהגדרתיעדהנסיעה,אינםמהווים"הפעלה"
שלהרכבשכןבשלבזההרכבכברנמצאבמצבמופעלע
רקהפקודההממוחשבתשמעבירהאתהרכבלמצבשבו
ניתןלהזמיןאותואולמצבשבוהואיכוללהתחילבנסיעה,
נחשבתלהפעלהכאמורעבשונהמ"נהיגה"באופןהמוכר
במושב היושב אדם בידי המבוצעת פעולה שהיא לנו,
הנהג,"הפעלה"שלרכבעצמאיהיאפעולההמיוחסתלפי
ההסדרהמוצעלבעלההיתר-החברה-אףשבפועליכול
שיהיוגורמיםשוניםשמעורביםבה,כגוןהמתכנת,עובד

מרכזהבקרהוכיוצאבאלהע

מנועי כרכב עצמאי", "רכב להגדיר מוצע עוד
כהגדרתובפקודה,שמותקנתבומערכתנהיגהעצמאית

רכב כלי הן בהגדרה לכלול מוצע המוצעתע כהגדרתה
שמערכתהנהיגההעצמאיתשמותקנתבומוגבלתלמרחב
מרחב היממה, שעות כגון אפיונים לפי מוגדר, הפעלה
SAE–גאוגרפיועוד)המוכרכרכבבדרגתעצמאותצלפיה
J3016(,והןכלירכבשמערכתהנהיגההמותקנתבואינה
מוגבלתכאמור)המוכרכרכבבדרגתעצמאות5לפיה–

SAEJ3016(ע

עלפיהמוצע,"מערכתנהיגהעצמאית"היאמערכת
המחשבים, בחוק כהגדרתה ותוכנה חומרה הכוללת
מסוגלת אשר המחשבים(, חוק - )להלן התשנ"ה-1995
נהג, בלא הרכב של הנהיגה מטלות מלוא את לבצע
ושביכולתהלעבורעצמאיתלמצבסיכוןמזעריכהגדרתו
המוצעת)וכפישיוסברלהלן(,אםקיימתמניעהבהמשך
עלפיהמקובל כי ויודגש באמצעותהמערכתע הנסיעה
זו,שהיאחיוניתלהתמודדותעםקשיים בעולם,יכולת
בהשתלבותהרכבהעצמאיבתנועהבדרכיםציבוריותועם
קשייםבלתיצפוייםמסוגיםשונים,נמצאתבלבאפיונהשל

המערכתכעצמאיתע
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בסעיף2לפקודה,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:2עתיקוןסעיף2

לאיפעילאדםרכבמנועישמותקנתבומערכתנהיגהעצמאית,אלאאםכןנרשם ")ב(
הרכבבהתאםלהוראותפקודהזווישעליורישיוןרכבתקףשניתןלפיהפקודהע"

תיקוןסעיפים
3ו־צ

בסעיפים3)א1(ו־צ)א(לפקודה,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ע3ע

בסעיף12לפקודה,במקום"ששרהתחבורה"יבוא"שהשר"עצעתיקוןסעיף12

תיקוןסעיפים13,
צ1א,צ1ב,צ1ד

ו־צ1ה

)ג(ו–)ד(לפקודה,במקום"שר5ע צ1ד)ב(ו־צ1ה)א()2(, צ1ב)ב(ו–)ג(, צ1א)א(, ,13 בסעיפים
התחבורה"יבוא"השר"ע

אחריסעיףצ1כגלפקודהיבוא:6עהוספתסימןג'3

"סימן ג'3: הפעלה ניסיונית של רכב עצמאי בלא נהג

מטרתושלסימןזהקביעתהסדריםשיאפשרוהפעלהשלצ1כדעמטרה
רכבעצמאי,בדרך,למטרתביצועניסוי,בלאנהג,בשמירה
עלהבטיחותושימושבמגווןטכנולוגיות,כדילהביאלגיבוש
יכולתו העצמאי, הרכב של בטיחותו לגבי ידע תשתית
להשתלבביןעובריהדרךולתתשירותלנוסעיםוהשפעתו
עלהתנועהבדרך,לאפשרהנגשהשלהידעהאמורלציבור

ולבססאתאמוןהציבורבוע

תיקוןסעיף2בסעיף2לפקודה,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:2ע

לאיפעילאדםרכבמנועישמותקנתבומערכתנהיגהעצמאית,אלאאםכןנרשם ")ב(
הרכבבהתאםלהוראותפקודהזווישעליורישיוןרכבתקףשניתןלפיהפקודהע"

תיקוןסעיפיםבסעיפים3)א1(ו־צ)א(לפקודה,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ע3ע
3ו־צ

תיקוןסעיף12בסעיף12לפקודה,במקום"ששרהתחבורה"יבוא"שהשר"עצע

)ג(ו–)ד(לפקודה,במקום"שר5ע צ1ד)ב(ו־צ1ה)א()2(, צ1ב)ב(ו–)ג(, צ1א)א(, ,13 בסעיפים
התחבורה"יבוא"השר"ע

תיקוןסעיפים13,
צ1א,צ1ב,צ1ד

ו־צ1ה

הוספתסימןג'3אחריסעיףצ1כגלפקודהיבוא:6ע

"סימן ג'3: הפעלה ניסיונית של רכב עצמאי בלא נהג

מטרתושלסימןזהקביעתהסדריםשיאפשרוהפעלהשלצ1כדעמטרה
רכבעצמאי,בדרך,למטרתביצועניסוי,בלאנהג,בשמירה
עלהבטיחותושימושבמגווןטכנולוגיות,כדילהביאלגיבוש
יכולתו העצמאי, הרכב של בטיחותו לגבי ידע תשתית
להשתלבביןעובריהדרךולתתשירותלנוסעיםוהשפעתו
עלהתנועהבדרך,לאפשרהנגשהשלהידעהאמורלציבור

ולבססאתאמוןהציבורבוע

"פקודת "השר", למונחים הגדרות מוצעות כן כמו
לתקן מוצע ובהתאמה, התעבורה", ו"תקנות הביטוח"
הוראותשונותבפקודהשהמונחיםהאלהנזכריםבהןעיוער,
כיהתיקוניםשעניינםבמונחים"השר"ו"פקודתהביטוח"
,)112 )מס' התעבורה פקודת לתיקון חוק בהצעת נכללו
26ו, התשע"ד-2013)ראוהצ"חהממשלההתשע"ד,עמ'

שהליכיחקיקתהלאהושלמו(ע

בסעיף2לפקודה,מעוגנתחובתהרישוםוהרישוי  סעיף 2
שלרכבמנועיעלפיאותוסעיף,אסורלאדםלנהוג 
ברכבבלישהרכבנרשםלפיהפקודהובלישניתןלגביו
רישיוןרכבעמאחרשברכבעצמאיאיןנהגשהאיסורהאמור
יכוללחולעליו,מוצעלקבוע,בסעיףקטן)ב(כנוסחוהמוצע,
איסורמתאיםולפיואיןלהפעילרכבמנועישמותקנתבו

מערכתנהיגהעצמאיתבלירישוםורישויכאמורע

בהקשרזהיוערכיבאיןנהגברכבעצמאי,הרישכל
או נהג על איסור או חובה המטילות הפקודה הוראות
נוהגאובקשרלנהיגה,לכאורהאינןחלותעלרכבזהעלכן,
מוצעלתקןהוראותשונותבפקודהשישמקוםשיחולועל
רכבעצמאי,כךשהןיחולובשינוייםהנדרשיםעלהפעלה
דברי את )ראו הפעלה היתר בעל בידי עצמאי רכב של
ההסברלסעיפים15,13,11ו־17להצעתהחוק(עכהשלמה
לכך,מוצעלהסמיךאתשרהתחבורהוהבטיחותבדרכים
)להלן-השר(לקבוע,בתקנות,הוראותנוספותבפקודה
החלותלענייןנהגרכבמנועיאונהיגהשלרכבכאמור,
רכב של הפעלה על או עצמאי רכב מפעיל על שיחולו
כנוסחו לפקודה צ1לד לסעיף ההסבר דברי )ראו כאמור

המוצע,בסעיף6להצעתהחוק(ע

של הכללי בחלק האמורים מהטעמים מוצע,  סעיפים
דבריההסבר,להוסיףלפרקב'לפקודהאתסימן  6 ו־35

שעניינו הסדר בו ולעגן המוצע, כנוסחו ג'3 
הפעלהניסיוניתשלרכבעצמאיבלאנהגעכאמור,ההסדר
המוצעמורכבמהסדריםמהותייםשיעוגנובפקודה,ולצידם,
וכהשלמהלהם,סמכותלהסדירהיבטיםשוניםשלההפעלה
בתקנותשיתקיןהשר)אםמדוברבהיבטיםשמשותפים
לכללהרכביםמסוגזה(וכןבהיתריםשייתןהמפקחהארצי
למפעיליםמסוימים)אםמדוברבהיבטיםייחודייםלמפעיל

מסויםאולדגםרכבמסוים(,הכולכמפורטלהלןע

לסעיף 14כד המוצע

מוצעלהבהירמהיהמטרהשלשמהמעוגןההסדר
המוצעבפקודה,ומהימטרתהניסוייםשייערכומכוחו:
במגוון העצמאי הרכב של בטוחה הפעלה אסדרת
בטיחותו, לגבי ידע תשתית ליצור במטרה טכנולוגיות,
השתלבותווהשפעותיועלהמארגהתחבורתי,כדילהנגיש
אתהידעבנושאיםהאמוריםולבנותאתאמוןהציבורבוע
כפישיוסברלהלן,חלקניכרמהאסדרהייעשהבתקנות
שיתקיןהשרוכןבהוראותשיקבעהמפקחהארציבהיתרים
שייתןמכוחההסדרהמוצעבהצעתחוקזועעלסמךהידע
והניסיוןהנצבר,יהיהניתןלעגןבעתידאסדרהמפורטת
יותרבפקודהובתקנותמכוחהעכמוכן,עלפיהמוצעכעת
היתרהפעלהיינתןלשלוששניםויהיהניתןלהאריךאת
צ1ל סעיף )ראו פעם בכל נוספות שנים בשלוש תוקפו
המוצע(,אךייתכןשבעתיד,עםהצטברותהידעוהניסיון
בהפעלתרכבעצמאי,אופייהשלההפעלהכאמוריפסיק

להיותניסיוני,ובהתאם-תקופהזותוארךע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-0צצ1,ג'באלולהתשפ"א,2021עוע11 636

בסימןזה-צ1כהעהגדרות

"אירועבטיחותי"-אירועהמשפיעאוהעלוללהשפיעעל
בטיחותהפעלתושלרכבעצמאי,לרבותהפרתהוראה

מההוראותלפיפקודהזולענייןהתנהגותבדרך;

"אירועבטיחותיחמור"-אירועבטיחותישבשלונחבלאדם
אונגרםנזקשלממשלרכוש;

"הגנתסייבר"-הגנהעלמחשב,עלחומרמחשבועלתקשורת
הנתוניםאלהמחשבוממנומפניתקיפתסייבר,ובכללזה
פעולותלאיתורתקיפהכאמור,היערכותלה,מניעתה,
אוטיפולבהוצמצוםהנזקיםהנגרמיםממנה,במהלכה
אולאחריה;לענייןזה,"תקשורתנתונים"-מעברשל
באמצעות אחר למחשב אחד ממחשב מחשב חומר

התקשרותאוהתחברותשלמחשבעםמחשבאחר;

"היתרהפעלה"-היתרלהפעלהשלרכבעצמאישניתןלפי
סעיףצ1כז;

"הוועדההמייעצת"-הוועדהשהוקמהלפיסעיףצ1מב;

בחוק כהגדרתם - ו"תוכנה" "מחשב" מחשב", "חומר
המחשבים;

"חוקהמחשבים"-חוקהמחשבים,התשנ"ה-21995;

לסעיף 14כה המוצע

מוצעותהגדרותלמונחיםשוניםהנזכריםבסימןג'3
המוצע,וביןהשארהגדרותלמונחיםשלהלן:

להגדרות "אירוע בטיחותי" ו"אירוע בטיחותי חמור" - על
פיהמוצע,אירועבטיחותיהואכלאירועהמשפיע,או
העלוללהשפיע,עלבטיחותהפעלתושלהרכבהעצמאי,
ההתנהגות לרבותהפרתההוראותלפיהפקודהלעניין
ב' לחלק השני בפרק ברובן הכלולות הוראות בדרך,
חמור" בטיחותי "אירוע להגדיר מוצע כן כמו לתקנותע
כאירועבטיחותישבונגרםנזקלגופושלאדםאונזקשל
ממשלרכושעלענייןזה,רכושכולל,ביןהשאר,אתהרכב

העצמאיעצמוואתתשתיותהדרךע

המוצע, צ1לו לסעיף ההסבר בדברי להלן כמפורט
של התרחשותם על לדיווח מנגנון בפקודה לעגן מוצע
אירועיםכאמור,בהתאםלחומרתםעבעקבותהדיווחיוכל
המפקחהארצילשקולהפעלתסמכויותהנתונותלולפי
ההסדרהמוצעכלפיבעלהיתרההפעלההרלוונטי,ובין
השארסמכותלהורותעלהפסקהחלקיתשלההפעלה
הניסיוניתשלהרכבשהיהמעורבבאירועעמנגנוןזהחיוני
ליכולתושלהמפקחהארצילוודאשהרכבהעצמאימופעל

בצורהבטוחה,ולשנותואףלבטלאתהיתרההפעלהאם
גם הדבר כך, על נוסף בטוחהע אינה שהפעלתו התברר

יתרוםלבנייתאמוןהציבורברכבכאמורע

להגדרה "הגנת סייבר" - הגנתסייברכוללת,עלפיהמוצע,
פעולותלהגנהעלמחשבכהגדרתובחוקהמחשבים,על
חומרמחשבכהגדרתובאותוחוק)להלן-חומרמחשב(ועל
תקשורתהנתונים)כהגדרתההמוצעת(אלהמחשבוממנו,
מפניתקיפתסייברעפעולותאלהכוללות,ביןהשאר,שורה

שלפעולותהמפורטותבהגדרהע

מחשב למעשה היא העצמאית הנהיגה מערכת
שלצידואמצעיצילוםוחיישניםהמעביריםאליומידעע
היוםהן ברכבמנועי נוספות רבות מערכות לכך, מעבר
מבוססותמחשבעלכן,בתנאיםשמוצעלהסמיךאתהשר
לקבועלצורךקבלתרישיוןרכבלגבירכבעצמאי,ישנם
תנאיםשעניינםהגנתסייברלגביהמערכתהאמורהולגבי
מערכותאחרותשלהרכבהמבוססותעלמחשב)ראוגם

דבריההסברלסעיףצ1לההמוצע(ע

נושאהגנתהסייברבאלידיביטוי,עלפיהמוצע,גם
בתנאיםלקבלתהיתרהפעלה)ראואתהדרישהלקיום

הליךניהולסיכוניםכאמורבסעיףצ1כז)א()6(המוצע(ע

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ע 2
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"מרחבהפעלה",לענייןמערכתנהיגהעצמאית-התנאים
הסביבתייםוהפיזייםשבהםמערכתנהיגהעצמאית
למרחב הנוגעים תנאים זה ובכלל לפעול, יכולה

גאוגרפי,היקףהתנועה,זמן,אקליםוסוגהדרך;

"מצבסיכוןמזערי"-מצבהפעלהשלרכבעצמאי,שנועד
לצמצםככלהאפשראתהסיכוןלפגיעהבעוברידרך,
לגרימתנזקלרכושאולהפרעהלתנועה,בידיהרכב,
ובכללזהמצבשלעצירהמוחלטתשלהרכבהעצמאי
בצדהדרךובמידתהאפשרשלאבנתיבהנסיעהבדרך;

"מרכזבקרה"-מיתקןמאוישהעומדבכלעתלרשותבעל
דו־כיוונית תקשורת באמצעותו לקיים שניתן היתר,
מאובטחתעםמערכתלנהיגהעצמאית,לשםכלאחת

מאלה:

מתןהוראהלמערכתלבצעפעולתנהיגהמסוימת; )1(

מתןהוראהלמערכתלהעביררכבלמצבסיכון )2(
ביצועהנסיעה מניעהמהמשך כאשרקיימת מזערי
מאת חיווי לפי או ביוזמתו המערכת, באמצעות

המערכת;

קבלתהודעותמהמערכת,ובכללזההודעהעל )3(
העברתרכבלמצבסיכוןמזערי;

"ניסוי",ברכבעצמאי-שימושבטכנולוגיהחדשהאושימוש
עצמאי, רכב של בהפעלה קיימת, בטכנולוגיה חדש

במטרהלבחוןאתאופןתפקודהבדרך;

ושידורים(, )בזק התקשורת בחוק כהגדרתה - "שליטה"
התשמ"ב-2ו319;

"מרחבהפעלה",לענייןמערכתנהיגהעצמאית-התנאים
הסביבתייםוהפיזייםשבהםמערכתנהיגהעצמאית
למרחב הנוגעים תנאים זה ובכלל לפעול, יכולה

גאוגרפי,היקףהתנועה,זמן,אקליםוסוגהדרך;

"מצבסיכוןמזערי"-מצבהפעלהשלרכבעצמאי,שנועד
לצמצםככלהאפשראתהסיכוןלפגיעהבעוברידרך,
לגרימתנזקלרכושאולהפרעהלתנועה,בידיהרכב,
ובכללזהמצבשלעצירהמוחלטתשלהרכבהעצמאי
בצדהדרךובמידתהאפשרשלאבנתיבהנסיעהבדרך;

"מרכזבקרה"-מיתקןמאוישהעומדבכלעתלרשותבעל
דו־כיוונית תקשורת באמצעותו לקיים שניתן היתר,
מאובטחתעםמערכתלנהיגהעצמאית,לשםכלאחת

מאלה:

מתןהוראהלמערכתלבצעפעולתנהיגהמסוימת; )1(

מתןהוראהלמערכתלהעביררכבלמצבסיכון )2(
ביצועהנסיעה מניעהמהמשך כאשרקיימת מזערי
מאת חיווי לפי או ביוזמתו המערכת, באמצעות

המערכת;

קבלתהודעותמהמערכת,ובכללזההודעהעל )3(
העברתרכבלמצבסיכוןמזערי;

"ניסוי",ברכבעצמאי-שימושבטכנולוגיהחדשהאושימוש
עצמאי, רכב של בהפעלה קיימת, בטכנולוגיה חדש

במטרהלבחוןאתאופןתפקודהבדרך;

ושידורים(, )בזק התקשורת בחוק כהגדרתה - "שליטה"
התשמ"ב-2ו319;

להגדרה "מרחב הפעלה" - עלפיהמוצע,מרחבהפעלה
הואמסגרתהתנאיםשבהםיכולהלפעולמערכתנהיגה
עצמאית,המוכרתבמדרגהנכללב–SAEJ3016,המקובל
צעביןהשארהמסגרתהאמורה בעולם,כמערכתבדרגה
כוללתתנאיםהקשוריםלמרחבהגאוגרפי,לאקליםולסוג
הדרךוכןהקשוריםלתנועהעהגדרהזומבוססתביןהשאר
,ODD - Operational Design Domain המושג על

המשמשבתחוםכליהרכבהעצמאייםע

להגדרה "מצב סיכון מזערי" - מדוברבמצבהפעלהשל
רכבעצמאישנועדלצמצםאתהסיכוןלפגיעהבעוברי
דרךאוברכושבידיהרכב,עדכדיעצירהמוחלטתבצד
הדרךעכאמור,היכולתלעבורלמצבזההיאמאפייןמרכזי
על מבוסס זה מושג העצמאיתע הנהיגה מערכת של
MinimalRisk–כ)SAEJ3016–המונחהמוכרבתחום)וב

Conditionע

להגדרה "מרכז בקרה" - מוצעלהגדירמרכזבקרהכמיתקן
מאויששמסוגללקייםתקשורתדו–כיווניתמאובטחתעם
הרכבהעצמאיולהנחותובדברפעולותנהיגהמסוימות,
לרבותמעברלמצבסיכוןמזעריבמידתהצורךעעםזאת
יודגשכימרכזהבקרהלאנדרשלבצענהיגהמרחוקשל
הרכבהעצמאי,וביצועהשלנהיגהמרחוקכאמוראינו
מוסדרבהצעתחוקזועכמוכןיובהרכימרכזהבקרהיהיה

מאוישלאורךכלשעותהיממהע

להגדרה "ניסוי", ברכב עצמאי-ניסויברכבעצמאיהוא,
עלפיהמוצע,שימושבטכנולוגיהחדשהאושימושחדש
בטכנולוגיהקיימתלשםהפעלתרכבעצמאי,במטרהלבחון
דומה הגדרה בדרךע הטכנולוגיה של תפקודה אופן את
הניסויים לעניין התעבורה, לתקנות 16א בתקנה קיימת
ברכבעצמאיהמתקיימיםזהכמהשניםעהניסוייםשנערכו
לפיתקנותהתעבורהאינםכולליםהסעתנוסעיםאונסיעה
לבצעמיידיתפעולותנהיגה בלאנהגבטיחותהמסוגל

ס"חהתשמ"ב,עמ'ו21ע 3
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"תקיפתסייבר"-אחתמאלה:

פעולההמבוצעתבחומרמחשבשנועדהלפגוע )1(
אל הנתונים בתקשורת או מחשב בחומר במחשב,

המחשבאוממנו;

אל נתונים לתקשורת או מחשב לחומר גישה )2(
המחשבאוממנו,בלאהרשאהע

חובתקבלתהיתר
הפעלה

מערכתצ1כוע באמצעות בדרך, מנועי, רכב אדם יפעיל לא )א(
לנהיגהעצמאית,אלאאםכןבידוהיתרהפעלהשנתןלו
המפקחהארציעלהתעבורהלפיהוראותסעיףצ1כזלגבי

אותורכב,ובהתאםלתנאיוולהוראותלפיפקודהזוע

לאיתקשרמישבבעלותואובהחזקתורכבעצמאיעם )ב(
אדםאחרבהסכםלהפעלתהרכבאלאאםכןבידיהאדם
האחרהיתרהפעלהשנתןלוהמפקחהארציעלהתעבורה

לפיהוראותסעיףצ1כזלגביאותורכבע

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןהפעלתובדרךשלרכב )ג(
עצמאישניתןלגביופטורלעורךניסוי,לענייןהפעלתו,בדרך,
באמצעותמערכתלנהיגהעצמאית,בלאנוסעים,ובנוכחות
בעלרישיוןנהיגההיושבבמושבהנהגאובכלמושבאחר
שניתןלבצעממנואתכללפעולותהנהיגה,בהתאםלתנאים
שעליהםהורההמפקחהארציעלהתעבורה,כלעודהוא
כאמור; הפטור במסגרת שנקבעו לתנאים בהתאם מופעל
לענייןזה,"פטורלעורךניסוי"-פטורשנתןהמפקחהארציעל
התעבורה,למטרתביצועניסוי,מהאמורבתקנהאחתאויותר

מתקנותהתעבורה,מכוחסמכותולפיהתקנותהאמורותע

נבדלים הם ובכך העצמאית, הנהיגה מערכת במקום
מהניסוייםשאסדרתםמוצעתבחוקזהע

מוצעלהגדירתקיפתסייבר להגדרה "תקיפת סייבר" - 
כפעולהבחומרמחשבשנועדהלפגועבאותוחומר,במחשב
אובתקשורתהנתוניםאלהמחשבאוממנועכמוכן,גישה
לחומרמחשבאולתקשורתנתוניםכאמור,בלאהרשאה,
מהווהגםהיא,עלפיהמוצע,תקיפתסייברעלמותרלצייןכי
היכולתלקייםהגנהיעילהמפניתקיפותסייברהיארכיב

חיוניבהפעלההבטוחהשלרכבעצמאיע

עלפיהמוצע,אםמבוצעתאושישחששלביצועה
העצמאי,ותקיפה הרכב מערכות סייברנגד שלתקיפת
זועלולהלהביאלאירועבטיחותי,קמהחובהלדווחעל
התקיפהלעובדמשרדהתחבורהשמונהלענייןזה)ראו

סעיףצ1לו)ה(המוצע(ע

לסעיף 14כו המוצע

מוצעלעגןבפקודהנורמהחדשהשלאיסורעלהפעלת
רכבעצמאי,באמצעותמערכתנהיגהעצמאית,בלאהיתר
אובניגודלתנאיםשנקבעובואובניגודלהוראותהפקודה

אוהתקנותמכוחהעמאחרשכלהפרהשלהוראהמהוראות
הרי לפקודה(, )1(62 סעיף )ראו עבירה מהווה הפקודה
שקביעתאיסורזהמשמעהעבירהחדשהונפרדתעאףכי
אפשרשהפעלהכאמורבלאהיתרכרוכהבביצועעבירות
הקיימותכברכיום,קביעהנורמטיביתברורהוישירהתקל
ויובהרכי עלהבנתהדיןעלידיהציבורועלהאכיפהע
האחריותלביצועעבירהזותוטלעלבעלהיתרההפעלה,
1להצעת לנוכחהתיקוןהמוצעבהגדרה"בעל",בסעיף
החוק,כבעלהאחריותהמהותיתלשימושברכבהעצמאיע

זאתועוד,מוצעלאסורעלמישבבעלותורכבעצמאי
אועלמישמחזיקברכבכאמור,להתקשרבהסכםלהפעלת

הרכבעםאדםשאיןבידוהיתרהפעלהע

מוצעלקבועשהאיסוריםהמוצעיםלאיחולולעניין
רכבעצמאיהמופעלבמסגרתניסוישאישרהמפקחהארצי
ובהתאםלתנאיהניסויעניסוייםכאמורמאושריםלפיתקנה
16אלתקנותהתעבורה,והםמתקיימיםבלאנוסעיםועם
נהגבטיחות,אףכיהרכבמופעל,באופןחלקיאומלא,

באמצעותמערכתהנהיגההעצמאיתע
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תנאיםלמתןהיתר
הפעלה

המפקחהארציעלהתעבורהרשאילתתהיתרלהפעלהצ1כזע )א(
שלרכבעצמאיבאמצעותמערכתלנהיגהעצמאית,בדרך,
בלאנהג,למטרתביצועניסויברכב,לרבותתוךהסעתנוסעים,
בשכראושלאבשכר)בסימןזה-הפעלהניסיוניתשלרכב
עצמאי(,למישהגישבקשהלכךלפיסעיףצ1כח)בסעיףזה
-המבקש(,אםמתקיימיםכלאלהובכפוףלהוראותסעיף

קטן)ד(:

המבקשהואחברהשהתאגדהבישראללפיחוק )1(
החברות,התשנ"ט-1999צ)בסעיףזה-חוקהחברות(,

ושמרכזעסקיהבישראל;

אונושאמשרה במבקש המבקש,בעלשליטה )2(
בולאהורשעובעבירהפליליתאובעבירתמשמעת,
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהמבקש
ראוילהיותבעלהיתר,ולאהוגשנגדוכתבאישוםאו
קובלנהבשלעבירהכאמור;לענייןזה,"נושאמשרה"

-כהגדרתובחוקהחברות;

המבקשמפעילמרכזבקרההנמצאבישראלאו )3(
שהואהתקשרעםמרכזבקרהכאמורלשםהפעלהשל
רכבעצמאי,ומתקיימיםלגבימרכזהבקרההתנאים

שקבעהשרבתקנותלפיסעיףקטן)ב()1(;

תנאיםלמתןהיתר
הפעלה

המפקחהארציעלהתעבורהרשאילתתהיתרלהפעלהצ1כזע )א(
שלרכבעצמאיבאמצעותמערכתלנהיגהעצמאית,בדרך,
בלאנהג,למטרתביצועניסויברכב,לרבותתוךהסעתנוסעים,
בשכראושלאבשכר)בסימןזה-הפעלהניסיוניתשלרכב
עצמאי(,למישהגישבקשהלכךלפיסעיףצ1כח)בסעיףזה
-המבקש(,אםמתקיימיםכלאלהובכפוףלהוראותסעיף

קטן)ד(:

המבקשהואחברהשהתאגדהבישראללפיחוק )1(
החברות,התשנ"ט-1999צ)בסעיףזה-חוקהחברות(,

ושמרכזעסקיהבישראל;

אונושאמשרה במבקש המבקש,בעלשליטה )2(
בולאהורשעובעבירהפליליתאובעבירתמשמעת,
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהמבקש
ראוילהיותבעלהיתר,ולאהוגשנגדוכתבאישוםאו
קובלנהבשלעבירהכאמור;לענייןזה,"נושאמשרה"

-כהגדרתובחוקהחברות;

המבקשמפעילמרכזבקרההנמצאבישראלאו )3(
שהואהתקשרעםמרכזבקרהכאמורלשםהפעלהשל
רכבעצמאי,ומתקיימיםלגבימרכזהבקרההתנאים

שקבעהשרבתקנותלפיסעיףקטן)ב()1(;

לסעיף 14כז המוצע

מוצעלקבועכיהגורםהמוסמךלתתהיתרלהפעלה
ניסיוניתשלרכבעצמאי,כלומרהיתרלהפעלתהרכבבדרך
נהג, בלא עצמאית, נהיגה מערכת באמצעות ציבורית,
למטרותניסוי)להלן-היתרהפעלה(,יהיההמפקחהארציע
עלפיהמוצעהפעלהניסיוניתכאמורשלרכבעצמאייכול

שתיעשהתוךהסעתנוסעים,בתשלוםאובלאתשלוםע

גם ציבורית, בדרך עצמאי רכב נסיעת כי יובהר,
במסגרתההפעלההניסיוניתכאמור,טעונה,נוסףעלהיתר
ההפעלה,גםרישיוןרכבשניתןבידירשותהרישוילפי
סעיף2לפקודה,וזאתכמונסיעהשלכלרכבאחרבדרך
כאמורעלצורךקבלתרישיוןהרכב,הרכבהעצמאייעבור
הליכיבדיקהואישורבדרכיםשונותשייקבעובתקנות,כגון
באמצעותקבלתתיעודוהצהרותמהיצרנים,סימולציות,
בדיקותמעבדה,נסיעותניסויבדרךועודעהליכיבדיקה
אלהיכולשיתקיימובמקביללהליךקבלתהיתרההפעלה,
אךבכלמקרה,קבלתרישיוןהרכבהיאתנאילמתןהיתר
הפעלה,כעולהמההגדרההמוצעתלמונח"רכבעצמאי"

בסעיף1)5(להצעתהחוקע

בסעיףקטן)א(מוצעלקבועאתהתנאיםשבהתקיימם
התנאים הפעלהע היתר להעניק הארצי המפקח יוכל
שבפסקאות)1(ו–)2(המוצעותעוסקיםבמאפייניםהנוגעים

ושמרכז בישראל שהתאגדה חברה היותו - למבקש
עסקיהבישראלוהעדרעברפליליאומשמעתיכמפורט

בפסקה)2(המוצעתע

נוגעים המוצעות )6( עד )3( שבפסקאות התנאים
לצורך המבקש לרשות העומדת הטכנולוגית לתשתית
לתהליכים וכן העצמאי הרכב של הניסיונית ההפעלה
הנדרשיםבעתתכנוןההפעלההאמורהעכך,למשל,נדרש
בישראל הנמצא בקרה מרכז המבקש לרשות שיעמוד
בין בתקנות, השר שקבע תנאים לגביו ושמתקיימים
שהמבקשמפעילבעצמומרכזבקרהוביןשהתקשרעם
)3( פסקה )ראו הניסיונית ההפעלה לצורך כאמור מרכז

המוצעת(ע

המוצע, צ1לג לסעיף ההסבר בדברי להלן כמפורט
שיחולו חובות בתקנות לקבוע השר את להסמיך מוצע
עלבעלהיתרהפעלהבקשרלביצועההפעלההניסיוניתע
בהתאם,מוצעכיאחדהתנאיםלקבלתהיתרכאמוריהיה
הוכחתיכולתלעמודבחובותאלה)ראופסקה)7(המוצעת(ע

מחייב עצמאי ברכב השימוש גם מנועי, רכב ככל
רכישתפוליסתביטוחלפיפקודתביטוחרכבמנועי]נוסח
חדש[,התש"ל-1970)להלן-פקודתהביטוח(עמוצעכינוסף

ס"חהתשנ"ט,עמ'9ו1ע צ
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המבקשהוכיחאתקיומהשלתשתיתלתקשורת )צ(
כאמור הבקרה מרכז בין מאובטחת דו־כיוונית

בפסקה)3(לביןמערכתהנהיגההעצמאיתהמותקנת
ברכבהעצמאינושאהבקשה;

המבקשהגישלמפקחתכניתהפעלהמפורטתכפי )5(
שקבעהשרבתקנותלפיסעיףקטן)ב()2(,והוכיחאת

יכולתולבצעאתהתכניתהאמורה;

המבקשקיים,בעתתכנוןההפעלה,הליךמתועד )6(
שלניהולסיכונים,שבמסגרתוננקטואמצעיםלצמצום
סיכונים,לרבותאמצעיםכאמורהנוגעיםלהגנתסייבר;

המבקשהוכיחכיביכולתולעמודבחובותהחלות )7(
עלבעלהיתרלפיסעיףצ1לג;

בידיהמבקשפוליסתביטוחתקפהלפיפקודת )ו(
הפעלת את מבטחת אשר המבקש, שרכש הביטוח,
הרכבהעצמאישלגביומבוקשההיתר,ואםקבעשר
האוצרחובתביטוחאחריותכלפיאדםשלישיכאמור
בסעיףצ1לח)ג(-בידיהתאגידגםפוליסתביטוחתקפה

כאמור,שרכש;

אםהשרקבע,לפיסעיףקטן)ג()1(כיעלהמבקש )9(
להמציאערבותאוהתחייבותכאמורבאותוסעיףקטן

-המבקשהמציאערבותאוהתחייבותכאמור;

סעיף לפי השר שקבע נוסף תנאי כל מתקיים )10(
קטן)ג(ע

עלביטוחכאמור,יידרשמישמבקשהיתרהפעלה,כתנאי
לקבלתההיתר,לרכושביטוחאחריותכלפיצדשלישי,אך
זאתרקאםקבעשרהאוצרחובהלרכושביטוחכאמור
)ו( צ1לח)ג(המוצע)ראופסקה מכוחסמכותולפיסעיף

המוצעת(ע

כמוכןיידרשהמבקשלעמודבכלתנאיאחרשיקבע
השרבתקנותלפיסעיףזה,לשםמתןהיתרהפעלהע

בתקנות יקבע השר )ב(, קטן בסעיף המוצע פי על
כך לעילע האמורות הדרישות לעניין מפורטות הוראות
למשל,יקבעהשרהוראותמפורטותבענייןניהולוהפעלה
תנאיםלקבלתעובדיםלמרכז הבקרה,לרבות שלמרכז
פלילי( עבר לעניין ותנאים כשירות תנאי זה )ובכלל
והכשרתם,וכןיקבעאתהפרטיםשייכללובתכניתהפעלה,
וביןהשארפרטיםבדברתכניתבטיחותבמצביםשונים,
העצמאי הרכב של וההתנהלות ההפעלה מרחב ובדבר

במקרהשליציאהממנוע

עודמוצעלהסמיךאתהשרלקבועהוראותלעניין
ערבויותובטוחותשבעלההיתריידרשלהמציאלהבטחת
ג'3המוצע, עמידתובתנאיההיתרובהוראותלפיסימן
והאופןשבויחולטואויופעלובמידתהצורךעמלבדזאת

יוכלהשרלקבועבתקנותאתהדרךשבהיידרשמבקש
ההיתרלהוכיחאתעמידתובתנאיםלקבלתו,וכןתנאים

נוספים,אםימצאלנכוןע

השר שמוסמך התקנות של המכריע לרוב בדומה
להתקיןלפיסימןג'3המוצע,יחולולענייןהליךהתקנת
שיישקלו השיקולים זה ובכלל זה, סעיף לפי התקנות

בקביעתן,הוראותסעיףצ1מדהמוצעע

בסעיף לקבוע שמוצע כפי היתר למתן התנאים
של מסגרת למעשה מהווים המוצע, כנוסחו )א( קטן
דרישות,שתוכנהיתמלאבהתאםלתקנותשיתקיןהשר
ו–)ג(המוצעיםעמבנהמוצעזה )ב( מכוחסעיפיםקטנים
שלאסדרהמאפשרגמישותאשרנדרשתבשלהמאפיין
הניסיונישלההפעלהובשלהעובדהשמדוברבטכנולוגיה

שעדייןנמצאתבפיתוחומשתנהכלהעתע

של ההפעלה השפעת לגבי הוודאות חוסר בשל
גודש על שיינתנו ההיתרים מכוח עצמאיים רכב כלי
התנועהבדרכים,ובשלהניסיוניותשלההסדרהמוצע,
להפעיל ניתן שיהיה הרכבים מספר את להגביל מוצע
במסגרתההסדרהמוצעל־00צ,ולהסמיךאתשרהתחבורה,
בהתייעצותעםראשאגףהתנועהבמשטרתישראל)להלן

ר ב ס ה י  ר ב ד



1צ6 הצעותחוקהממשלה-0צצ1,ג'באלולהתשפ"א,2021עוע11

השריקבעבתקנותהוראותמפורטותלענייןהתנאים )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,ובכללזה-

הוראותלענייןניהולווהפעלתושלמרכזהבקרה, )1(
ובכללזההוראותבענייניםשלהלן:

קבלתעובדיםלמרכז,לרבותתנאיכשירות )א(
ותנאיםלענייןעברפלילי;

תכניתהכשרהלעובדיהמרכז; )ב(

מפורטת הפעלה תכנית הגשת לעניין הוראות )2(
)א()5(והפרטיםשייכללובתכנית כאמורבסעיףקטן

כאמור,ובכללזהפרטיםכמפורטלהלן:

אםמערכתהנהיגההעצמאיתהמותקנת )א(
ברכבהעצמאיהיאמערכתשיכולהלפעולרק
תיאור - בה שמוגדר הפעלה מרחב במסגרת
מרחבההפעלהותיאורהתנהלותהרכבהעצמאי

במקרהשליציאהמהמרחבהאמור;

תכניתבטיחותלענייןההפעלהוההתנהלות )ב(
שלהרכבהעצמאיבמצביםשוניםע

השררשאילקבועבתקנות- )ג(

הוראותלענייןערבויותוהתחייבויותשעלבעל )1(
היתרהפעלהלהמציאלהבטחתמילויתנאיההיתר
ולקיוםמטרותסימןזהוההוראותלפיו,ובכללזהאופן

חילוטןאוהפעלתן;

דרכיםלהוכחתהתקיימותםשלהתנאיםכאמור )2(
בסעיףקטן)א(;

תנאיםלקבלתהיתר,נוסףעלהתנאיםהמנויים )3(
בסעיףקטן)א(ע

על הארצי שהמפקח העצמאיים הרכב כלי מספר )ד(
התעבורהרשאילתתהיתרלהפעלתםלפיהוראותסעיףזה,
לאיעלהעל00צ;השר,לאחרהתייעצותעםשרהאוצר,רשאי,

בצו,לשנותאתהמספרהאמורע
בקשהלהיתר
הפעלהומתן

ההיתר

השררשאילקבועהוראותלענייןבקשהלקבלתהיתרצ1כחע )א(
הפעלה,ובכללזהלענייןהפרטיםשייכללובה,המסמכים

שיצורפולהואופןהגשתהע

השריקבעבתקנותהוראותמפורטותלענייןהתנאים )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,ובכללזה-

הוראותלענייןניהולווהפעלתושלמרכזהבקרה, )1(
ובכללזההוראותבענייניםשלהלן:

קבלתעובדיםלמרכז,לרבותתנאיכשירות )א(
ותנאיםלענייןעברפלילי;

תכניתהכשרהלעובדיהמרכז; )ב(

מפורטת הפעלה תכנית הגשת לעניין הוראות )2(
)א()5(והפרטיםשייכללובתכנית כאמורבסעיףקטן

כאמור,ובכללזהפרטיםכמפורטלהלן:

אםמערכתהנהיגההעצמאיתהמותקנת )א(
ברכבהעצמאיהיאמערכתשיכולהלפעולרק
תיאור - בה שמוגדר הפעלה מרחב במסגרת
מרחבההפעלהותיאורהתנהלותהרכבהעצמאי

במקרהשליציאהמהמרחבהאמור;

תכניתבטיחותלענייןההפעלהוההתנהלות )ב(
שלהרכבהעצמאיבמצביםשוניםע

השררשאילקבועבתקנות- )ג(

הוראותלענייןערבויותוהתחייבויותשעלבעל )1(
היתרהפעלהלהמציאלהבטחתמילויתנאיההיתר
ולקיוםמטרותסימןזהוההוראותלפיו,ובכללזהאופן

חילוטןאוהפעלתן;

דרכיםלהוכחתהתקיימותםשלהתנאיםכאמור )2(
בסעיףקטן)א(;

תנאיםלקבלתהיתר,נוסףעלהתנאיםהמנויים )3(
בסעיףקטן)א(ע

על הארצי שהמפקח העצמאיים הרכב כלי מספר )ד(
התעבורהרשאילתתהיתרלהפעלתםלפיהוראותסעיףזה,
לאיעלהעל00צ;השר,לאחרהתייעצותעםשרהאוצר,רשאי,

בצו,לשנותאתהמספרהאמורע
בקשהלהיתר
הפעלהומתן

ההיתר

השררשאילקבועהוראותלענייןבקשהלקבלתהיתרצ1כחע )א(
הפעלה,ובכללזהלענייןהפרטיםשייכללובה,המסמכים

שיצורפולהואופןהגשתהע

-ראשאת"ן(,להקטיןאולהגדילמספרזה,בהתאםלניסיון
שיצטברעםהתקדמותההפעלההניסיוניתמכוחההסדר

המוצעבחוקזהע

לסעיף 14כח המוצע

הוראות בתקנות לקבוע השר את להסמיך מוצע
הוראות הגשתבקשהלהיתרהפעלה,ובכללזה לעניין
בענייןהפרטיםשייכללובה,המסמכיםשיצורפולהואופן

הגשתהע

מוצעלהבנותאתשיקולדעתושלהמפקחהארצי
עלהתעבורהבבואולהחליטבבקשהלהיתרהפעלה,כך
)ב( קטן בסעיף המפורטים שיקולים של שורה שישקול
המוצע,וזאתלצדדוחותהוועדההמייעצתשאףאותםעל
המפקחלקחתבחשבוןבעתקבלתההחלטהעמובןכיהמפקח

הארצירשאילשקולשיקוליםנוספיםכפישימצאלנכוןע

ביןהשאר,מוצעשהמפקחהארציישקולאתבטיחות
כללעובריהדרך,ובכללזההנוסעיםברכבהעצמאי,את
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ישקול זה סימן לפי הפעלה היתר מתן על בהחלטה )ב(
המפקחהארציעלהתעבורה,ביןהשאר,אתאלה:

הרכב הפעלת במהלך דרך עוברי בטיחות )1(
העצמאי,ובכללזהבטיחותהנוסעיםבו;

בדרכים התנועה זרימת על הצפויה ההשפעה )2(
העצמאי הרכב של הניסיונית מההפעלה כתוצאה
כאמור להפעלה להיות שעשויות אחרות והשפעות

עלהתנועהועלעוברידרךע

הגישההוועדההמייעצתלשרדוחלפיהוראותסעיף )ג(
צ1מב)ב()5(,יתחשבהמפקחהארציעלהתעבורה,בבואולתת

החלטהכאמורבסעיףקטן)ב(,גםבדוחכאמורע

על הארצי למפקח ימסור הפעלה היתר המבקש )ד(
התעבורהכלמידעהנדרשלולצורךקבלתהחלטהבבקשה

להיתרהפעלהע

לפי הפעלה היתר התעבורה על הארצי המפקח נתן )ה(
הוראותסעיףזה,יידעאתראשאגףהתנועהבמשטרתישראל

אומימטעמועלמתןההיתרועלפרטיההיתרע

תנאיםבהיתר
הפעלה

בהיתרהפעלהיקבעהמפקחהארציעלהתעבורהאתצ1כטע )א(
אלה:

תנאיםלביצועההפעלההניסיונית,ובכללזה- )1(

הוראותלענייןהסעתנוסעיםברכבעצמאי )א(
שנעשהבושימושבמסגרתההפעלההניסיונית,

בשכראושלאבשכר;

ההשפעההצפויהשלהפעלתהרכבהעצמאיעלזרימת
התנועהוהשפעותנוספותעלהתנועהועלעובריהדרךע

עודמוצעלחייבאתמבקשההיתרלמסורלמפקח
ההחלטה קבלת לשם ממנו שידרוש מידע כל הארצי
בבקשה,וזאתביןהשארלנוכחהסיכוניםשהפעלתהרכב
האוטונומימציבה,מצדאחד,והטכנולוגיותהחדשותאשר

משמשותבהפעלהכאמור,מצדשניע

לבסוף,מוצעכיהודעהעלמתןהיתרהפעלהועל
פרטיותימסרלראשאת"ןאומימטעמוע

לסעיף 14כט המוצע

לקבוע הארצי המפקח סמכות את להסדיר מוצע
העניינים בין באבחנה וזאת ההפעלה, בהיתר תנאים
לקבועתנאים עלהמפקחהארצי חובה חלה שלגביהם
כאמור,לביןאלהשישלושיקולדעתלגביעצםקביעתםע
חובה שחלה בנושא שהם בין התנאים, תוכן כי יודגש
לקבועבותנאיםוביןשלא,מצויתמידבשיקולדעתושל

המפקחהארציע

עלפיהמוצע,יידרשהמפקחהארצילקבועבהיתר
הניסיונית ההפעלה לביצוע הנוגעים תנאים ההפעלה
להסעת בקשר הוראות לרבות ההיתר, ניתן שלגביה
נוסעיםבמסגרתה,האזורהגאוגרפישבותתבצעההפעלה
ההפעלה שמרחב עצמאי ברכב מדובר ואם הניסיונית,
שלומוגבל)רכבעצמאימדרגהצ(-גםמרחבההפעלה,
קריתנאיםכגוןאקלים,תאורהוזמן-שבכפוףלותתבצע
ההפעלה;תנאיזהייקבעבהתייעצותעםראשאת"ןאומי
מטעמועכמוכןיידרשהמפקחהארצילקבועבהיתראת
מספרכליהרכבשישתתפובהפעלההניסיונית,ופרטים

לגביהםכפישקבעהשרבתקנותע

לצדזאת,תהיהנתונהלמפקחסמכותשבשיקולדעת
להטילעלמבקשהיתרההפעלהחובותשיחולועליונוסף
עלאלההמוטלותעליומכוחסעיףצ1לגהמוצע,וכןלקבוע
דרישותבענייןניהולווהפעלתושלמרכזהבקרה,נוסףעל

אלהשנקבעובתקנותלפיסעיףצ1כז)ב()1(ע

עלפיהמוצע,יוכלהמפקחהארצי,לכלאורךתקופת
תוקפושלהיתרההפעלה,לערוךשינויבתנאיםשנקבעו
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התנועה אגף ראש עם התייעצות לאחר )ב(
שבו האזור - מימטעמו במשטרתישראלאו

תבוצעההפעלההניסיונית;

אםמערכתהנהיגההעצמאיתהמותקנת )ג(
ברכבהעצמאישלגביוניתןההיתריכולהלפעול
רקאםמוגדרבהמרחבהפעלהובהתאםלאותו

מרחב-מרחבההפעלהכאמור;

מספרכליהרכבהעצמאייםכאמורשרשאיבעל )2(
וכן הניסיונית, ההפעלה במסגרת להפעיל ההיתר

פרטיםלענייןכליהרכבהאמוריםשקבעהשרע

הפעלה, בהיתר רשאי, התעבורה על הארצי המפקח )ב(
לקבועחובותשיחולועלבעלההיתרנוסףעלהחובותלפי
סעיףצ1לג,והוראותלענייןניהולווהפעלתושלמרכזהבקרה,

שיחולונוסףעלההוראותשקבעהשרלפיסעיףצ1כז)ב()1(ע

המפקחהארציעלהתעבורהרשאי,בכלעתבמהלך )ג(
תקופתתוקפושלהיתרהפעלה,לשנות,ובכללזהלהוסיף
)א( קטנים סעיפים לפי בהיתר שקבע תנאים לגרוע, או

ו–)ב(;שינויתנאיםכאמוריכולשיהיה,ביןהשאר,בהתאם
לתחקיראירועכאמורבסעיףצ1לו)ג(ע

עלקביעתתנאיםוחובותלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב( )ד(
)ג(,יחולו,בשינוייםהמחויבים, ועלשינוייםלפיסעיףקטן

הוראותסעיףצ1כח)ב(ע

אתצ1לעתקופתההיתר הפעלה, בהיתר יקבע, התעבורה על הארצי המפקח
תקופתתוקפו,ובלבדשלאתעלהעלשלוששנים,ורשאיהוא,
לאחרהתייעצותעםראשאגףהתנועהבמשטרתישראלאו
מימטעמו,להאריךאתתקופתתוקפושלההיתרבתקופות
נוספותשלאיעלועלשלוששניםכלאחת,אםסברכיהמשך
ההפעלההניסיוניתשלהרכבהעצמאישלגביוניתןההיתר
נדרשלשםהשגתמטרותהניסוי,ובלבדשממשיכיםלהתקיים
התנאיםלמתןההיתרכאמורבסעיףצ1כזוהתנאיםבהיתר
כאמורבסעיףצ1כט,ובעלההיתרמילאאתהחובותהחלות

עליולפיסעיףצ1לגע

התנועה אגף ראש עם התייעצות לאחר )ב(
שבו האזור - מימטעמו במשטרתישראלאו

תבוצעההפעלההניסיונית;

אםמערכתהנהיגההעצמאיתהמותקנת )ג(
ברכבהעצמאישלגביוניתןההיתריכולהלפעול
רקאםמוגדרבהמרחבהפעלהובהתאםלאותו

מרחב-מרחבההפעלהכאמור;

מספרכליהרכבהעצמאייםכאמורשרשאיבעל )2(
וכן הניסיונית, ההפעלה במסגרת להפעיל ההיתר

פרטיםלענייןכליהרכבהאמוריםשקבעהשרע

הפעלה, בהיתר רשאי, התעבורה על הארצי המפקח )ב(
לקבועחובותשיחולועלבעלההיתרנוסףעלהחובותלפי
סעיףצ1לג,והוראותלענייןניהולווהפעלתושלמרכזהבקרה,

שיחולונוסףעלההוראותשקבעהשרלפיסעיףצ1כז)ב()1(ע

המפקחהארציעלהתעבורהרשאי,בכלעתבמהלך )ג(
תקופתתוקפושלהיתרהפעלה,לשנות,ובכללזהלהוסיף
)א( קטנים סעיפים לפי בהיתר שקבע תנאים לגרוע, או

ו–)ב(;שינויתנאיםכאמוריכולשיהיה,ביןהשאר,בהתאם
לתחקיראירועכאמורבסעיףצ1לו)ג(ע

עלקביעתתנאיםוחובותלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב( )ד(
)ג(,יחולו,בשינוייםהמחויבים, ועלשינוייםלפיסעיףקטן

הוראותסעיףצ1כח)ב(ע

אתצ1לעתקופתההיתר הפעלה, בהיתר יקבע, התעבורה על הארצי המפקח
תקופתתוקפו,ובלבדשלאתעלהעלשלוששנים,ורשאיהוא,
לאחרהתייעצותעםראשאגףהתנועהבמשטרתישראלאו
מימטעמו,להאריךאתתקופתתוקפושלההיתרבתקופות
נוספותשלאיעלועלשלוששניםכלאחת,אםסברכיהמשך
ההפעלההניסיוניתשלהרכבהעצמאישלגביוניתןההיתר
נדרשלשםהשגתמטרותהניסוי,ובלבדשממשיכיםלהתקיים
התנאיםלמתןההיתרכאמורבסעיףצ1כזוהתנאיםבהיתר
כאמורבסעיףצ1כט,ובעלההיתרמילאאתהחובותהחלות

עליולפיסעיףצ1לגע

בהיתרכאמור,למשלבעקבותתחקירשלאירועבטיחותי
שנערךלפיסעיףצ1לו)ג(המוצעע

קביעתהתנאיםוהחובותכאמורוכןשינוייםייעשו
עלבסיסהשיקוליםהקבועיםבסעיףצ1כח)ב(המוצעע

לסעיף 14ל המוצע

פי על תיקבע ההפעלה היתר של תוקפו תקופת
המוצעבהיתרעצמו,ומוצעלהגבילהלשלוששניםעיתרה
התייעצות לאחר הארצי, למפקח לאפשר מוצע מזאת,
עםראשאת"ןאומימטעמו,להאריךתקופהזובתקופות

נוספותשלאיעלועלשלוששניםכלאחת,וזאתאםסבר
כלומר הניסוי, מטרות השגת לשם נדרשת שההארכה
להשלמתבדיקתאופןתפקודושלהרכבהעצמאיבדרך
ושארהיבטיההפעלה)כגוןאלההנוגעיםלהסעהמסחרית
שלנוסעים(,ובתנאישממשיכיםלהתקייםהתנאיםלפי
בהיתר שנקבעו והתנאים ההפעלה היתר למתן החוק

עצמוע
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היתרהפעלהשניתןלפיסימןזהאינוניתןלהעברהאלאצ1לאעאיסורהעברה )א(
באישורהמפקחהארציעלהתעבורהובהתאםלתנאיוע

העברתשליטהבבעלהיתרהפעלהטעונהאישורמראש )ב(
ובכתבמאתהמפקחהארציעלהתעבורה,ורשאיהואלקבוע

כיהעברהכאמורטעונההיתרהפעלהחדשע

אישורלפיסעיףקטן)ב(יינתןבתוך60ימיםמיוםהגשת )ג(
הבקשהלאישור,אםשוכנעהמפקחהארציעלהתעבורה
שמתקיימיםבנעברכלהתנאיםהנדרשיםלמתןהיתרהפעלהע

ביטולהיתר
הפעלה,התלייתו,
הגבלתואוסירוב

לחדשו

המפקחהארציעלהתעבורהרשאילבטלהיתרהפעלה,צ1לבע )א(
להתלותועדלקיוםתנאיםשיורהעליהם,להגבילואולסרב

לחדשו,אםהתקייםאחדמאלה:

ההיתרניתןעליסודמידעכוזב,שגוי,מטעהאו )1(
חלקי;

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלקבלתההיתר; )2(

בעלההיתרהפרתנאימתנאיההיתר; )3(

בעלההיתרהפרחובהאואיסורשחליםעליולפי )צ(
פקודהזו;

רכבעצמאישמופעלמכוחההיתרהיהמעורב )5(
באירועבטיחותיחמור;

ניתןלגביבעלההיתרצולפתיחתהליכיםלפי )6(
התשע"ח-ו5201, כלכלי, ושיקום פירעון חדלות חוק

המורהעלפירוקואושהואהחליטעלפירוקומרצוןע

לסעיף 14לא המוצע

להעברה ניתן אינו הפעלה היתר כי לקבוע מוצע
ובהתאם התעבורה על הארצי המפקח באישור אלא
לתנאיהאישור,שכןהואניתן,ביןהשאר,עלבסיסבחינתו
שלהמבקש,התנאיםשצריכיםלהתקייםבווהדרישות
הספציפיותשיחולועליובהתאםלנתוניםשיציג,ואלה

צריכיםלהיבחןלגביהנעברע

מאחרשהיתרההפעלהניתןעלפיהמוצעלחברה,
מוצעלקבועכיגםהעברתהשליטהבחברה,טעונהאישור
ובכתבמאתהמפקחהארצי,שמוסמךלקבועכי מראש
נדרשבשלההיתרהפעלהחדשעאישורכאמוריינתןבתוך

60ימיםמיוםשהוגשהבקשהלקבלתוע

לסעיף 14לב המוצע

מוצע,כמקובלבהסדרירישויבחקיקה,להסמיךאת
המפקחהארצילבטלהיתרהפעלה,להתלותועדלקיום
תנאיםשיורהעליהם,להגבילואולסרבלחדשועהמפקח
או אחת בהתקיים אלה סמכויות להפעיל יוכל הארצי
יותרמשורהשלעילותהמפורטותבסעיףקטן)א(המוצע,

שחלקןנוגעותלהתנהלותושלבעלההיתרבקשרלהיתר
)למשלאםהפרתנאימתנאיההיתראוהוראהשחלהעליו
לפיהפקודה(אולמצבוהכלכלי,ואחרותנוגעותלהפעלה
הניסיונית)למשלמעורבותושלרכבעצמאישמופעלמכוח
ההיתרבאירועבטיחותיחמור(עכמקובלבהסדרירישוי
בחקיקה,גםהעובדהשהייתהמרמהאוהטעיהבבסיס
קבלתהיתרההפעלהתהווהעילהלהפעלתהסמכויות
האמורותבסעיףזה,וכךגםהעובדהשחדללהתקייםתנאי

מהתנאיםלמתןההיתרע

סעיף לפי ככלל,הסמכות כי, מוצע )ב( קטן בסעיף
זהלאתופעלבטרםניתנהלבעלההיתרהזדמנותלטעון
אתטענותיועעםזאת,מוצעכיאםהתקיימואחתאויותר
מהעילותהאמורות,והיהלמפקחהארצייסודסבירלהניח
הציבור, שלום על הגנה לשם בדחיפות נדרש הדבר כי
הואיוכללהתלותאתההיתרלאלתרלתקופההמזערית
הנדרשתאףבלאששמעאתטענותבעלההיתרקודםלכןע
במקרהכזה,עליולתתלבעלההיתרהזדמנותלטעוןאת

טענותיובתוך30ימיםמיוםההתליה,לכלהמאוחרע

ס"חהתשע"ח,עמ'310ע 5
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המפקחהארציעלהתעבורהלאיבטל,לאיתלה,לא )ב(
יגבילולאיסרבלחדשהיתרהפעלהלפיסעיףזה,אלאלאחר
שנתןלבעלההיתרהזדמנותלטעוןאתטענותיו;ואולם,היה
למפקחהארציעלהתעבורהיסודסבירלהניחכימתקיימת
בבעלהיתרהפעלהעילהמהעילותהמנויותבסעיףקטן)א(,
ושוכנעכיישצורךדחוףלהתלותאתההיתרלשםהגנהעל
שלוםהציבור,רשאיהואלהתלותאתההיתר,לאלתר,ובלבד
בהקדם טענותיו את לטעון הזדמנות ההיתר לבעל שייתן
האפשרילאחרההתליה,ולאיאוחרמתום30ימיםממועד

ההתליה;התליהכאמורתהיהלתקופההמזעריתהנדרשתע

הודעהעלביטולהיתרהפעלה,התלייתו,הגבלתואו )ג(
סירובלחדשותפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהתחבורה
והבטיחותבדרכיםובכלדרךאחרתשיורההמפקחהארציעל

התעבורהע

להלןצ1לגעחובותבעלהיתר כמפורט ודרישות חובות בתקנות יקבע השר )א(
שיחולועלבעלהיתרהפעלהלענייןביצועהפעלהניסיונית

שלרכבעצמאי:

חובהלתעדאתההפעלההניסיונית; )1(

חובהלאסוףאתהמידעהנאגרבמרכזהבקרה )2(
ובמערכותהרכבהעצמאיבמסגרתההפעלההניסיונית;

המפקחהארציעלהתעבורהלאיבטל,לאיתלה,לא )ב(
יגבילולאיסרבלחדשהיתרהפעלהלפיסעיףזה,אלאלאחר
שנתןלבעלההיתרהזדמנותלטעוןאתטענותיו;ואולם,היה
למפקחהארציעלהתעבורהיסודסבירלהניחכימתקיימת
בבעלהיתרהפעלהעילהמהעילותהמנויותבסעיףקטן)א(,
ושוכנעכיישצורךדחוףלהתלותאתההיתרלשםהגנהעל
שלוםהציבור,רשאיהואלהתלותאתההיתר,לאלתר,ובלבד
בהקדם טענותיו את לטעון הזדמנות ההיתר לבעל שייתן
האפשרילאחרההתליה,ולאיאוחרמתום30ימיםממועד

ההתליה;התליהכאמורתהיהלתקופההמזעריתהנדרשתע

הודעהעלביטולהיתרהפעלה,התלייתו,הגבלתואו )ג(
סירובלחדשותפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהתחבורה
והבטיחותבדרכיםובכלדרךאחרתשיורההמפקחהארציעל

התעבורהע

להלןצ1לגעחובותבעלהיתר כמפורט ודרישות חובות בתקנות יקבע השר )א(
שיחולועלבעלהיתרהפעלהלענייןביצועהפעלהניסיונית

שלרכבעצמאי:

חובהלתעדאתההפעלההניסיונית; )1(

חובהלאסוףאתהמידעהנאגרבמרכזהבקרה )2(
ובמערכותהרכבהעצמאיבמסגרתההפעלההניסיונית;

המפקח סמכות הפעלת על הודעה המוצע, פי על
הארצילפיסעיףזהתפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרד
התחבורה,וזאתבהתאםלכךשעצםמתןההיתר,עלפרטיו,

מחויבבפרסוםאףהואלפיסעיףצ1לזהמוצעע

לסעיף 14לג המוצע

בסעיףקטן)א(,מוצעלהסמיךאתהשרלקבועחובות
שיחולועלבעלהיתרהפעלהעהסעיףהקטןהאמורקובע
אתהענייניםשלגביהםייקבעוהחובות,ואילואתהפרטים
בענייןזהיקבעהשרבתקנותעעלפיהמוצע,החובותשיקבע
השרבתקנותיכללוחובתתיעודשלההפעלההניסיונית,
כגוןמתיהרכבמופעלומתילא,ובאילואזוריםותנאים
הופעל;חובתאיסוףשלהמידעהנצברבמערכותהרכב
הנהיגה מערכת ובראשן מהן, רבות )שכאמור העצמאי
העצמאית,הןלמעשהמחשב(ובמרכזהבקרהכפועליוצא
מההפעלההניסיונית,שכחלקממנהיכולשייקבע,למשל,
מידע שמירת בעניין חובות המידע; יישמר שבו האופן
ומסירתולמפקחהארציולראשאת"ןאומימטעמו,לרבות
כלפי יידוע וחובות בזמןאמת; גישהלמידע בדרךמתן
הנוסעיםברכבהעצמאיעלכךשהנסיעהמתבצעתברכב

עצמאיבמסגרתהפעלהניסיוניתע

לקבוע להבהירבמפורשכיכחלקמסמכותו מוצע
חובותכאמור,יוכלהשרלקבועגםהוראותלענייןהאופן
שבוישלקייםאתאותןחובות,למשלבכלהנוגעלהגנה

עלהפרטיותולהגנתסייברע

כמוכןמוצעלהסמיךאתהשר,בסעיףקטן)ב(,לקבוע
לפישיקולדעתוחובותנוספותעלאלההנזכרותלעיל,
הפעלה לביצוע בקשר ההפעלה היתר בעל על שיחולו
במהלך נוסעים להסעת הנוגעות חובות כגון ניסיונית,

ההפעלהכאמורע

בסעיףקטן)ג(מוצעלחייבבעלהיתרהפעלהלהגיש
למפקחהארצידיווחתקופתיודיווחמסכםלגביההפעלה
הניסיונית,ולהסמיךאתהשרלקבועבתקנותאתהאופן
והמועדשבויגישבעלהיתרהפעלהאתהדיווחיםכאמור

למפקחהארציוהפרטיםשייכללובהםע

מוסמך שהשר התקנות של המכריע לרוב בדומה
להתקיןלפיסימןג'3המוצע,יחולולענייןהליךהתקנת
שיישקלו השיקולים זה ובכלל זה, סעיף לפי התקנות

בקביעתן,הוראותסעיףצ1מדהמוצעע
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שנאסף המידע זה ובכלל מידע, לשמור חובה )3(
כאמורבפסקה)2(,ולמסוראתהמידעלמפקחהארצי
עלהתעבורהולראשאגףהתנועהבמשטרתישראל
אומימטעמו,אולגורםאחרשייקבעבתקנות,ובלבד
שלאתיקבעלפיפסקהזוחובהלמסורמידעהמאפשר
אתזיהויושלאדםשאינומשתתףבהפעלההניסיונית
מידע למסירת הסכים ולא היתר בעל של מטעמו
כאמור;לענייןזה,"מסירתמידע"-לרבותבדרךשל

מתןגישהלמידעבזמןאמת;

חובהליידעכלנוסעברכבעצמאיעלכךשהוא )צ(
הפעלהניסיוניתשלרכב משתתףבנסיעהבמסגרת

כאמור;

המנויות החובות קיום אופן לעניין דרישות )5(
בפסקאות)1(עד)צ(,ובכללזהדרישותשעניינןעמידה
הפרטיות,התשמ"א-1ו619, בהוראותלפיחוקהגנת

והגנתסייברע

השררשאילקבועבתקנותחובותנוספותשיחולועל )ב(
בעלהיתרהפעלהלענייןביצועהפעלהניסיוניתשלרכב
עצמאי,ובכללזהחובותכאמורלענייןהסעתנוסעיםברכב

העצמאיבמסגרתהפעלהכאמורע

בעלהיתרהפעלהיגישלמפקחהארציעלהתעבורהאת )ג(
הדיווחיםשלהלן,לפיפרטיםשיקבעהשר,ובאופןובמועדים

שיקבע:

חריגים אירועים על השאר בין תקופתי, דיווח )1(
שהתרחשובמהלךההפעלההניסיונית;

דוחמסכםלגביההפעלההניסיוניתע )2(

פטורמתחולה,
תחולהבהתאמות
אוהחלתהוראות
לענייןרכבעצמאי

השררשאילקבועבתקנות-)א(צ1לדע )1(

כיהוראהמההוראותלפיפקודהזו,החלה )א(
לענייןרכבמנועיאוהמערכותהמותקנותבו,לא
תחוללענייןרכבעצמאיאוהמערכותהמותקנות

בואושתחולבהתאמותשיקבע;

כיהוראהמההוראותלפיפקודהזו,החלה )ב(
היתר בעל לעניין תחול לא רכב, בעל לעניין

הפעלהאושתחולבהתאמותשיקבע;

לסעיף 14לד והתוספת השלוש עשרה המוצעים

לפי להוראות בהתאם ככלל, יופעל, עצמאי רכב
הפקודה,הןמבחינתדיניההתנהגותבדרךהןמבחינת
אסדרתהשירותשייתןבעלההיתרבאמצעותועעםזאת,

בשלייחודושלהרכבהאמורשאיןבונהג,כמוגםהיות
הפעלתוהפעלהניסיוניתשאיןלגביהניסיון,לאבארץולא
בעולם,מוצעלהסדיראתהאפשרותלערוךהתאמות,הן
בפקודהוהןבתקנותמכוחה,באמצעותתקנותאוהוראות

מינהליות,כפישיפורטלהלןע

ס"חהתשמ"א,עמ'ו12ע 6
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כיהוראהמההוראותלפיפקודהזו,החלה )ג(
לענייןנהגרכבמנועיאונהיגהשלרכבכאמור,
תחוללענייןמפעילרכבעצמאיאוהפעלהשל
כפי רכבכאמור,בהתאמותאובלאהתאמות

שיקבעע

את מתחולה, הפטור את להתנות רשאי השר )2(
ההתאמותאואתהחלתההוראותכאמורבפסקה)1()א(
)ג(,בתנאים,ורשאיהואלקבועהוראותשיחולו עד

במקוםהוראותשניתןלגביהןפטורכאמורע

המפקחהארציעלהתעבורהרשאי,לאחרששקלאת )ב(
השיקוליםהאמוריםבסעיףצ1כח)ב(,ואםמצאכיהדברנדרש
לגביבעלהיתרהפעלהמסוים,לקבועבהיתרההפעלהכי
בעלההיתריהיהפטורמתחולתהוראותנוספותעלההוראות
שקבעהשרבתקנותלפיסעיףקטן)א(,כמפורטבחלקיםא',
ב'ו־ג'לתוספתהשלושעשרה,כולןאוחלקן,אושההוראות
האמורותיחולולגביובהתאמותשיקבעכאמור,ורשאיהוא,
בהיתר,להתנותאתהפטורמתחולהאואתההתאמותכאמור
בתנאיםאולקבועהוראותשיחולולגביבעלההיתרבמקום

ההוראותשניתןלגביהןפטורכאמורע

כיהוראהמההוראותלפיפקודהזו,החלה )ג(
לענייןנהגרכבמנועיאונהיגהשלרכבכאמור,
תחוללענייןמפעילרכבעצמאיאוהפעלהשל
כפי רכבכאמור,בהתאמותאובלאהתאמות

שיקבעע

את מתחולה, הפטור את להתנות רשאי השר )2(
ההתאמותאואתהחלתההוראותכאמורבפסקה)1()א(
)ג(,בתנאים,ורשאיהואלקבועהוראותשיחולו עד

במקוםהוראותשניתןלגביהןפטורכאמורע

המפקחהארציעלהתעבורהרשאי,לאחרששקלאת )ב(
השיקוליםהאמוריםבסעיףצ1כח)ב(,ואםמצאכיהדברנדרש
לגביבעלהיתרהפעלהמסוים,לקבועבהיתרההפעלהכי
בעלההיתריהיהפטורמתחולתהוראותנוספותעלההוראות
שקבעהשרבתקנותלפיסעיףקטן)א(,כמפורטבחלקיםא',
ב'ו־ג'לתוספתהשלושעשרה,כולןאוחלקן,אושההוראות
האמורותיחולולגביובהתאמותשיקבעכאמור,ורשאיהוא,
בהיתר,להתנותאתהפטורמתחולהאואתההתאמותכאמור
בתנאיםאולקבועהוראותשיחולולגביבעלההיתרבמקום

ההוראותשניתןלגביהןפטורכאמורע

מוצעכיהשריהיהמוסמךלקבוע,לגביכלהוראה
זה )ובכלל מנועי רכב לעניין החלה הפקודה מהוראות
המערכותשמותקנותבו(,שהיאלאתחולעלרכבעצמאי,
תחול כאמור הוראה כי לקבוע או מערכותיו, על או
בהתאמותשיקבעעהואהדיןבהוראותבפקודההנוגעות
לבעלהרכב-השריהיהרשאילקבועשהוראהכאמור
לאתחולעלבעלהיתרהפעלהאושתחולעליובהתאמות

שיקבע,וכןלקבועהוראותחלופיותע

לגביכלתקנההקובעתאי–תחולהשלהוראהכאמור,
יוכלהשרלקבועתנאיםלאי–התחולה,אוהוראותחלופיותע

שונה פעולה היא עצמאי רכב של הפעלה ככלל,
בטיבהמפעולתהנהיגה)ראולעילדבריההסברלסעיף2
להצעתהחוק(עלכן,מוצעלהסמיךאתהשרלהחילבתקנות
הוראותהנוגעותלנהיגתרכבמנועיאולנהגרכבכאמור,
גםלענייןהפעלהשלרכבעצמאיומפעילרכבכאמור,אם

מצאכיהדברנדרשלגביהוראהמסוימתע

נוסףעלסמכותהשרלקבועבתקנותפטוריםוהוראות
תחליפיותלגביכללבעליהיתריההפעלה,מוצעלהסמיך
אתהמפקחהארציעלהתעבורהלתתלבעלהיתרהפעלה
נוספות, חלופיות הוראות או נוספים פטורים מסוים
המותאמיםלהפעלההניסיוניתשאותובעלהיתרמתכנן
אומקייםעכאמור,כברהיוםמוסמךהמפקחהארצי,מכוח
16אלתקנותהתעבורה,לפטורעורךניסוימסוים תקנה
לעורך )פטור עליו החלות התעבורה בתקנות מהוראות
ניסוי(עואולם,הפטורהאמורמוגבללהוראותהקבועות

פי על ואילו התעבורה, לתקנות ב' לחלק השני בפרק
המוצעבסעיףזה,יוכלהמפקחהארצילתת,במסגרתהיתר
בפרקים הקבועות מהוראות גם כאמור פטור ההפעלה,
מהוראות וגם התעבורה בחלקיםאחריםשלתקנות או

הקבועותבפקודהעצמהע

לצדהרחבתסמכותהמפקחלתתפטוריםאוהוראות
בחריגה כרוכה שהפעלתה ומאחר כאמור, חלופיות
חקיקה סותרות אינן מינהל הוראות שלפיו מהעיקרון
ראשית,מוצעלתחוםאתהיקפהעלשםכך,מוצעלפרט
רשימת את המוצע כנוסחה עשרה השלוש בתוספת
ההוראותבפקודהובתקנותהתעבורהשמהןיוכלהמפקח
הארצילתתפטורלבעלהיתרהפעלהמסוים,אולקבוע

לגביהןהתאמותאוהוראותחלופיותע

בחלקא'לתוספתהאמורהמוצעלמנותאתההוראות
שלגביהןיוכלהמפקחהארצילהפעילאתסמכותובאופן
עצמאי;בחלקב'לאותהתוספתמוצעלמנותהוראותשהן
בתחוםאחריותהשלרשותהרישוי,ולפיכךהמפקחהארצי
ג' יפעילאתסמכותולגביהןרקבהיוועצותבה;ובחלק
הסדרי שעניינן הוראות למנות האמורהמוצע לתוספת
תנועה,שהמשטרהאחראיתעלאכיפתן,ולפיכךסמכות
המפקחהארציתופעללגביהןרקבהתייעצותעםראש

את"ןאומימטעמוע

לבסוף,מוצעלקבועכיהמפקחהארציעלהתעבורה
יודיעלראשאת"ןעלהפעלתסמכויותיולפיסעיףקטן)ב(

המוצע,בדרךשיקבעהשרע
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התעבורהאתסמכותו על הארצי המפקח יפעיל לא )ג(
לפיסעיףקטן)ב(לגביההוראותהמנויותבחלקב'לתוספת
הרישוי, רשות עם התייעצות לאחר אלא עשרה השלוש
ולגביההוראותהמנויותבחלקג'לתוספתהאמורה-לאחר
אומי ישראל במשטרת ראשאגףהתנועה עם התייעצות

מטעמוע

פעלהמפקחהארציעלהתעבורהבהתאםלסמכותו )ד(
לפיסעיףקטן)ב(,יודיעעלכךלראשאגףהתנועהבמשטרת

ישראלבדרךשיקבעהשרע

תקנותלעניין
רישיוןרכבעצמאי

השריקבעבתקנותתנאיםלמתןרישיוןרכבלרכבעצמאי,צ1להע
וביןהשאר-

תנאיםלענייןהגנתסייברלגבימערכותהרכבהעצמאי )1(
שאינןמערכתהנהיגההעצמאית;

המותקנת העצמאית הנהיגה מערכת לעניין תנאים )2(
ברכבהעצמאי,ובכללזהתנאיםבענייניםשלהלן:

ואמינותה, בטיחותה המערכת, של יכולותיה )א(
לרבותבכלהנוגעלהגנתסייבר;

התאמתהמערכתלרכבהעצמאי; )ב(

כאמור התנאים של התקיימותם להוכחת דרכים )3(
בפסקאות)1(ו–)2(,ובכללזה-

,)1( בפסקה המנויים התנאים לעניין לקבוע, )א(
כיהוכחתהתקיימותםתיעשה,ביןהשאר,בהסתמך
או הרכב יצרן מטעם הצהרה זה ובכלל מסמך, על

המערכות;

)2(,כי לקבוע,לענייןהתנאיםהמנוייםבפסקה )ב(
של בדרך השאר, בין תיעשה, התקיימותם הוכחת

ביצועניסוי,הכולכפישיקבעע

לסעיף 14לה המוצע

לקבוע )רשות( סמכות לשר מקנה לפקודה צ סעיף
הוראותהמסדירותמתןרישיוןרכב,עלהיבטיוהשוניםע
מכוחסמכותזו,רשאיהשרלהסדירכלליםשוניםלסוגים
שוניםשלכלירכב,ובהםגםרכבעצמאיעכהשלמהלכך,
חובה, סמכות שהיא לשר, סמכות במפורש לעגן מוצע
לקבועבתקנותתנאיםלמתןרישיוןרכבלרכבעצמאיעעל
פיהמוצע,יוסדרובתקנותאלהענייניםייחודייםלרכב

העצמאי, הרכב מערכות על סייבר הגנת ובהם כאמור,
שאינןמערכתהנהיגההעצמאית;ודרישותלגבימערכת
בטיחותה יכולותיה, לעניין הן - עצמאית הנהיגה
התאמתה לעניין הן הסייבר, בתחום לרבות ואמינותה,
לרכבשבוהיאמותקנתעעודייקבעבתקנותכאמורהאופן
שבויהיהאפשרלהוכיחעמידהבדרישותהאמורות,בין
בדרךשלהצגתמסמכים,ובכללזההצהרותיצרןהרכבאו
מערכתהנהיגההעצמאית,וביןבדרךשלביצועניסויאו

הצגתתוצאותיושלניסוישנערךע

ר ב ס ה י  ר ב ד



9צ6 הצעותחוקהממשלה-0צצ1,ג'באלולהתשפ"א,2021עוע11

אירועבטיחותי
ואירועבטיחותי

חמור

אירעאירועבטיחותי,ידווחעלכךבעלהיתרההפעלהצ1לוע )א(
שלהרכבהעצמאיהמעורבבאירוע,בכתב,באמצעותהגורם
שנקבעלפיסעיףקטן)ב(,למפקחהארציעלהתעבורהולראש
אגףהתנועהבמשטרתישראל,בתוךצ2שעותמקרותהאירוע,
ולענייןאירועכאמורשהואאירועבטיחותיחמור-בהקדם

האפשריולאיאוחרמ־12שעותלאחרקרותהאירועע

השריקבעבתקנותהוראותלענייןדיווחכאמורבסעיף )ב(
זה,ובכללזהלענייןדרךהדיווח,זהותהגורםבבעלהיתר
ההפעלהשיהיהחייבבמסירתהדיווחוהפרטיםשייכללו
בו,ורשאיהואלקבועבתקנותכאמורכידיווחכאמוריכלול
מידעמהחיישניםוהמצלמותברכבהעצמאישהיהמעורב
באירוע,וכלמידעאחרהנוגעלאירוע,המצויברשותושל

בעלההיתרע

היתר)ג( בעל יגיש חמור, בטיחותי אירוע אירע )1(
ההפעלהשלהרכבהעצמאיהמעורבבאירוע,למפקח
הארציעלהתעבורה,בתוךפרקזמןשיקבעהשר,דוח
הכוללתחקורשלהאירועוהלקחיםשהופקובעקבותיו

)להלן-תחקיראירוע(ע

אירעאירועבטיחותי,רשאיהמפקחהארציעל )2(
הרכב של ההפעלה היתר מבעל לדרוש התעבורה
אירוע; תחקיר לו להגיש באירוע המעורב העצמאי
דרשכאמור,יגישלובעלההיתראתהתחקירבתוך

פרקזמןשיורההמפקחהארציעלהתעבורהע

אירועבטיחותי
ואירועבטיחותי

חמור

אירעאירועבטיחותי,ידווחעלכךבעלהיתרההפעלהצ1לוע )א(
שלהרכבהעצמאיהמעורבבאירוע,בכתב,באמצעותהגורם
שנקבעלפיסעיףקטן)ב(,למפקחהארציעלהתעבורהולראש
אגףהתנועהבמשטרתישראל,בתוךצ2שעותמקרותהאירוע,
ולענייןאירועכאמורשהואאירועבטיחותיחמור-בהקדם

האפשריולאיאוחרמ־12שעותלאחרקרותהאירועע

השריקבעבתקנותהוראותלענייןדיווחכאמורבסעיף )ב(
זה,ובכללזהלענייןדרךהדיווח,זהותהגורםבבעלהיתר
ההפעלהשיהיהחייבבמסירתהדיווחוהפרטיםשייכללו
בו,ורשאיהואלקבועבתקנותכאמורכידיווחכאמוריכלול
מידעמהחיישניםוהמצלמותברכבהעצמאישהיהמעורב
באירוע,וכלמידעאחרהנוגעלאירוע,המצויברשותושל

בעלההיתרע

היתר)ג( בעל יגיש חמור, בטיחותי אירוע אירע )1(
ההפעלהשלהרכבהעצמאיהמעורבבאירוע,למפקח
הארציעלהתעבורה,בתוךפרקזמןשיקבעהשר,דוח
הכוללתחקורשלהאירועוהלקחיםשהופקובעקבותיו

)להלן-תחקיראירוע(ע

אירעאירועבטיחותי,רשאיהמפקחהארציעל )2(
הרכב של ההפעלה היתר מבעל לדרוש התעבורה
אירוע; תחקיר לו להגיש באירוע המעורב העצמאי
דרשכאמור,יגישלובעלההיתראתהתחקירבתוך

פרקזמןשיורההמפקחהארציעלהתעבורהע

לסעיף 14לו המוצע

יידרש בטיחותי, אירוע בקרות כי לקבוע מוצע
הארצי למפקח בכתב עליו לדווח ההפעלה היתר בעל
ולראשאת"ן,בתוךצ2שעות,באמצעותהגורםשייקבע
לכךבתקנותעלענייןאירועבטיחותיחמור,מוצעכידיווח
כאמורייעשהבהקדםהאפשריולאיאוחרמ־12שעות

לאחרהתרחשותוע

עודמוצעלהסמיךאתהשרלקבועבתקנותאתדרך
מתןהדיווח,אתהגורםאצלבעלהיתרההפעלהשיהיה
אחראילדווח,ומהםהפרטיםשיהיהניתןלקבועשייכללו
ברכב והמצלמות מהחיישנים מידע זה ובכלל בדיווח,
העצמאיהמעורבבאירועוכלמידעאחרהנוגעלו,המצוי

ברשותבעלהיתרההפעלהע

בעל יחויב חמור, בטיחותי אירוע לעניין כי מוצע
ההיתרלערוךתחקיראירועולהגישולמפקחהארציבתוך
פרקזמןשייקבעבתקנותעלענייןאירועבטיחותישאינו
אירועבטיחותיחמור,יהיההדברבשיקולדעתושלהמפקח
הארצי,והואיוכללדרושמבעלהיתרההפעלהלערוךאת
תחקירהאירועבתוךפרקזמןשיורהעהתחקיריכלולתחקור

שלהאירועוהפקתלקחיםממנוע

בשלהחדשנותהטכנולוגיתהכרוכהבניסוייםאלה,
הסודיותהמסחריתוהקנייןהרוחנישכרוךבהם,שפרטים
לגביהםעלוליםלהיחשףבתחקיראירועכאמורולהגיע
סודיות שמירת הוראת מוצעת מתחרים, גורמים לידי
שתחולעלהמפקחהארציועלעובדימשרדהתחבורהאו
מימטעמםשתחקירהאירועהגיעלידיהםעעלפיהמוצע,
כולו האירוע, בתחקיר הכלול המידע את יגלו לא הם
אוחלקו,ולאיעשובושימושאלאלפיהוראותפקודת
התעבורה,לפיצושלביתמשפטאובהסכמתבעלהיתר

ההפעלהע

מוצעכיבקרותאירועבטיחותיחמור,יוכלהמפקח
הארציעלהתעבורה,אםסברשהדברנדרשלשמירהעל
שלוםהציבורובטיחותו,לשנותתנאיםבהיתרההפעלה
ואףלהורותעלהפסקהחלקיתשלההפעלההניסיונית
)למשלהפסקהזמניתשלההפעלההניסיונית,שלהפעלת
חלקמהרכביםהעצמאייםשניתןלגביהםהיתראוהפסקת
הפעלתםבאזורמסוים(,ובלבדשנתןלבעלההיתרהזדמנות
להשמיעאתטענותיולפניקבלתהחלטהעלשינויתנאים

אוהפסקתפעילותכאמורע

בשלהחששמפניתקיפותסייברנגדמערכותהרכב
העצמאי,מוצעכיבעלהיתרההפעלהיהיהחייבלדווח
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משרד עובד התעבורה, על הארצי המפקח )3(
התחבורהוהבטיחותבדרכיםאומימטעמם,שהגיע
את יגלה זה,לא סעיףקטן לפי לידיותחקיראירוע
כל בו יעשה ולא חלקו, או כולו בו, הכלול המידע
שימושאלאלשםביצועההוראותלפיפקודהזואו
לפיצושלביתמשפטאואםניתנהלכךהסכמתבעל

היתרההפעלההנוגעלענייןע

אירעאירועבטיחותיחמור,רשאיהמפקחהארציעל )ד(
התעבורה,אםסברשהדברנדרשבאופןמיידילצורךהגנהעל
שלוםהציבורושמירהעלהבטיחות,נוסףעלסמכותולשנות
תנאיםשנקבעובהיתרכאמורבסעיףצ1כט)ג(,לתתכלהוראה
לבעלהיתרהפעלה,ובכללזההוראהלהפסיקבאופןחלקי
אתההפעלההניסיוניתשלהרכבהעצמאילתקופהשיורה,
ובלבדשנתןלבעלההיתרהזדמנותלהשמיעאתטענותיו

בטרםקבלתהחלטהעלמתןהוראהכאמורע

בוצעהתקיפתסייברשעלולהלהביאלאירועבטיחותי )ה(
נגדמערכותרכבעצמאי,אושקייםחששלביצועתקיפה
כאמור,ידווחעלכךבעלהיתרההפעלהשלהרכבהעצמאי
מינה שהשר בדרכים והבטיחות התחבורה משרד לעובד
לענייןזה,וימסורלומידעבענייןהתקיפההאמורה,הכול

כפישיקבעהשרע

באתרצ1לזעמידעלציבור לציבור יפרסם התעבורה על הארצי המפקח )א(
מידע בדרכים והבטיחות התחבורה משרד של האינטרנט
כמפורטלהלן,ורשאיהואלפרסםכאמורפרטיםנוספיםשהוא
תחקירי השאר ובין הציבור, לידיעת להביאם יש כי סבור

אירוע:

עלכל משרדהתחבורהשהשרימנהלענייןזה, לעובד
תקיפתסייברנגדמערכותהרכבהעצמאישהתרחשהאו
שעלולה בתקיפה מדובר אם להתרחשותה, חשש שיש
לגרוםלאירועבטיחותיעאופןהדיווחוהמידעשייכללבו,

ייקבעו,עלפיהמוצע,בתקנותע

לסעיף 14לז המוצע

מוצעלחייבאתהמפקחהארצילפרסםלציבור,באתר
האינטרנטשלמשרדהתחבורה,מידעעלהיתריהפעלה
שנתןוכןהודעותעלביטולהיתרכאמור,התלייתו,הגבלתו,

אוסירובלחדשולפיסעיףצ1לבהמוצעע

הניסויים על מידע יכלול שיפורסם המידע
שמתבצעיםהכוללאתפרטיבעלהיתרההפעלה,מרחב
במסגרת שיופעלו העצמאיים הרכב כלי של ההפעלה

ההפעלה תקופת ההיתר, מכוח הניסיונית ההפעלה
בה, שישתתפו העצמאיים הרכב כלי ומספר הניסיונית
וכןאתהתנאיםהמהותייםשנקבעובהיתרההפעלה,כגון

המועדיםשבהםיופעלוהרכביםע

כמוכן,יוכלהמפקחהארצילפרסםמידענוסףשהוא
סבורשישמקוםלהביאלידיעתהציבור,וביןהשארתחקירים

עלאירועיםבטיחותייםכאמורבסעיףצ1לוהמוצעע

המפקחהארציעלהתעבורהלאיפרסםמידעשאין
לפרסמולפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-ו199
)כגוןמידעשגילויומהווהפגיעהבפרטיות(,והוארשאי
שלאלפרסםמידעכאמורבסעיף9)ב(לחוקהאמור)כגון
מידעשהואסודמסחריאוסודמקצועיאושהואבעל

ערךכלכלי(ע
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מידעעלהיתריהפעלהשנתן,הכולל,ביןהשאר, )1(
מרחב ההיתר, בעל פרטי את כאמור, היתר כל לגבי
לעניין חל שההיתר העצמאי הרכב של ההפעלה
הפעלתו,האזורשבוניתןלבצעאתההפעלההניסיונית
שההיתר העצמאיים הרכב כלי מספר ההיתר, לפי
תקופתתוקףההיתר,והתנאים לענייןהפעלתם, חל

המהותייםשנקבעובהיתר;

הודעהעלביטולהיתרהפעלה,התלייתו,הגבלתו )2(
אוסירובלחדשו,לפיסעיףצ1לבע

הארצי המפקח רישה, )א( קטן סעיף הוראות אף על )ב(
על מידע קטן סעיף באותו כאמור יפרסם התעבורה על
התרחשותאירועבטיחותיחמור,שיכלולפרטיםשהואסבור

שישלהביאםלידיעתהציבורע

המפקחהארציעלהתעבורהלאיפרסםלפיהוראות )ג(
סעיףזהפרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועה
מלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-ו7199,
ורשאיהואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידע
לחוק 9)ב( סעיף לפי למסור חייבת אינה ציבורית שרשות

האמורע

עלאףהוראותכלדין,בעלהיתראינורשאילרכושצ1לחעביטוח )א(
פוליסתביטוחלפידרישותפקודתהביטוח,מהפולע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,בתקופהשמהמועדהקובע )ב(
עדתוםשלוששניםמהמועדהאמור,רשאיבעלהיתרשלא
השיגכיסויביטוחיבאופןישיראצלמבטחישראלי,לרכוש
שר מהפול; הביטוח, פקודת דרישות לפי ביטוח פוליסת
האוצר,לאחרהתייעצותעםהממונהעלשוקההון,ביטוח
וחיסכון,רשאי,בצו,להאריךאתהתקופההאמורהבתקופות

נוספותשלאיעלו,יחד,עלשלוששניםע

מידעעלהיתריהפעלהשנתן,הכולל,ביןהשאר, )1(
מרחב ההיתר, בעל פרטי את כאמור, היתר כל לגבי
לעניין חל שההיתר העצמאי הרכב של ההפעלה
הפעלתו,האזורשבוניתןלבצעאתההפעלההניסיונית
שההיתר העצמאיים הרכב כלי מספר ההיתר, לפי
תקופתתוקףההיתר,והתנאים לענייןהפעלתם, חל

המהותייםשנקבעובהיתר;

הודעהעלביטולהיתרהפעלה,התלייתו,הגבלתו )2(
אוסירובלחדשו,לפיסעיףצ1לבע

הארצי המפקח רישה, )א( קטן סעיף הוראות אף על )ב(
על מידע קטן סעיף באותו כאמור יפרסם התעבורה על
התרחשותאירועבטיחותיחמור,שיכלולפרטיםשהואסבור

שישלהביאםלידיעתהציבורע

המפקחהארציעלהתעבורהלאיפרסםלפיהוראות )ג(
סעיףזהפרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועה
מלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-ו7199,
ורשאיהואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידע
לחוק 9)ב( סעיף לפי למסור חייבת אינה ציבורית שרשות

האמורע

עלאףהוראותכלדין,בעלהיתראינורשאילרכושצ1לחעביטוח )א(
פוליסתביטוחלפידרישותפקודתהביטוח,מהפולע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,בתקופהשמהמועדהקובע )ב(
עדתוםשלוששניםמהמועדהאמור,רשאיבעלהיתרשלא
השיגכיסויביטוחיבאופןישיראצלמבטחישראלי,לרכוש
שר מהפול; הביטוח, פקודת דרישות לפי ביטוח פוליסת
האוצר,לאחרהתייעצותעםהממונהעלשוקההון,ביטוח
וחיסכון,רשאי,בצו,להאריךאתהתקופההאמורהבתקופות

נוספותשלאיעלו,יחד,עלשלוששניםע

לסעיף 14לח המוצע

ברכב השימוש מחייב מנועי, רכב בהיותו כאמור,
על הביטוחע פקודת לפי ביטוח פוליסת רכישת עצמאי
פיהפקודה,משתמשברכבמנועי)שאינועצמאי(,שלא
הצליחלרכושכיסויביטוחיאצלמבטחישראלילפיפקודת
המאגר - מהפול כאמור ביטוח לרכוש רשאי הביטוח,
הישראלילביטוחרכבשלידאיגודחברותהביטוחבישראל,
המנהלאתהביטוחהמשותףלמשתמשיםברכבמנועישלא

השיגוכיסויביטוחיבאופןישיראצלמבטחיםבישראלע

ואולםמאחרשהביטוחבמסגרתהפולממומןבידי
של הניסיונית ההפעלה בשלב ולפחות הרחב, הציבור
הרכבהעצמאיהואמופעלבידיתאגידים,למטרותרווח,

בלאשישודאותלגביהתועלתשבהפעלהכאמורלכלל
הציבור,מוצעשככלל,בעלהיתרהפעלהלאיוכללרכוש
ביטוחכאמורמהפולעעםזאת,ועקבקושישעלוללהיות
לבעלהיתרהפעלהבהשגתכיסויביטוחילרכבהעצמאי,
בתקופתההפעלההראשונה,למשלבשלהעדרמידעלגבי
המבטח, אצל כאמור בהפעלה הכרוך הביטוחי הסיכון
מוצעלקבועכיבמהלךשלושהשניםהראשונותמהמועד
הקובע,בעלהיתרהפעלהשלאעלהבידולהשיגכיסוי
ביטוחיאצלמבטחישראלילפיפקודתהביטוח,יהיהרשאי

לבטחאתכליהרכבהעצמאייםבמסגרתהפולע

זאתועוד,מוצעלהסמיךאתשרהאוצר,בהתייעצות
עםהממונהעלרשותשוקההון,ביטוחוחיסכון,להאריך

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 7
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ההון, שוק על הממונה עם בהתייעצות האוצר, שר )ג(
לרכוש חייב היתר בעל כי לקבוע רשאי וחיסכון, ביטוח
רכוש נזק בשל שלישי אדם כלפי אחריות ביטוח פוליסת
באמצעות כאמור רכב מהפעלת כתוצאה להיגרם שעשוי

מערכתלנהיגהעצמאיתע

בסעיףזה- )ד(

"מבטח"ו"הפול"-כהגדרתםבחוקביטוחרכבמנועי
)ביטוחבתנאיתחרותמבוקרת,הסדריםלתקופת

מעברוהוראותלענייןאבנר(,התשנ"ז-1997ו;

"המועדהקובע"-המועדשבוהוגשהלראשונהבקשה
יפרסם השר צ1כח; סעיף הוראות לפי להיתר

ברשומותהודעהעלהמועדהאמורע

השררשאילהסמיך,מקרבעובדימשרדו,מפקחיםשיהיוצ1לטעמינוימפקחים )א(
נתונותלהםהסמכויותלפיסעיףצ1מ,כולןאוחלקן,לשם

פיקוחעלביצועההוראותלפיסימןזה)בסימןזה-מפקח(ע

לאיוסמךמפקחלפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןמתקיימים )ב(
לגביוכלאלה:

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתה )1(
אונסיבותיההואאינוראוי,לדעתהשר,להיותמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיסימןזה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורה )3(
השרע

אתהתקופההאמורה,בצו,לתקופותנוספותשלאיעלועל
שלוששניםבמצטברע

מוצעכיהמועדהקובעלענייןזה,יהיההמועדשבו
זהו שכן הפעלה, היתר לקבלת ראשונה בקשה הוגשה
הביטוחי הסיכון על מידע להצטבר יתחיל שבו המועד
בהפעלתרכבעצמאי,שיאפשרלחברותהביטוחלקבוע

תעריפיביטוחריאלייםע

בהתייעצות האוצר, שר את להסמיך מוצע עוד
עםהממונהעלרשותשוקההון,ביטוחוחיסכון,לחייב,
בתקנות,אתבעלהיתרההפעלהלרכושביטוחחבותלנזק
חשש קיים כאמור, ביטוח בהעדר שלישיע צד של רכוש
נזקי על שיפוי לקבל כאמור שלישי לצד קושי שיהיה
רכוששנגרמולומהפעלתרכבעצמאיישירותמבעלהיתר
ההפעלהעההחלטהאםלקבועחובתביטוחכאמור,תתקבל

בהתאםלניסיוןשיצטברע

לסעיפים 14לט עד 14מא המוצעים

מוצעלהסמיךאתהשרלמנותמפקחיםמקרבעובדי
לפי ההוראות ביצוע על פיקוח לשם התחבורה משרד

סימןג'3המוצעעהודעהעלהסמכתמפקחכאמורתפורסם
ברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרדהתחבורהע

הורשע שלא למי להינתן יכולה כאמור הסמכה
בעבירהשמפאתחומרתה,מהותהאונסיבותיהאיןהוא
הסמכויות לעניין בהכשרה ושעמד מפקח, להיות ראוי
שיהיומסורותלוובתנאיכשירותנוספיםכפישיורההשרע

ולמפקח הארצי למפקח נתונות שיהיו הסמכויות
שהוסמךכאמור)להלן-מפקח(לצורךפיקוחכאמורהן
לדרושמכלאדםלהזדהותולהציגתעודהמזהה;לדרוש
מבעלהיתרהפעלהומכלאדםשמשתתףבביצועההפעלה
הניסיוניתלמסורכלידיעהאומסמךהנדרשיםלהבטחת
ביצועההוראותלפיסימןזה,לרבותפלטשלחומרמחשב;
להיכנסלכלמקוםשבומבוצעותפעולותבמסגרתהפעלה
ניסיונית,לרבותלרכבעצמאיכשהואנייחולמרכזהבקרה,
אךלאלביתמגורים)אלאאםכןניתןלכךצושלבית
משפט(;לבצעבדיקהשלמערכותהמחשבברכב,במערכת
הנהיגההעצמאיתובמערכותהבקרהוהתקשורתלרכב,
כדילפקחעלעמידתןבהוראותשנקבעולענייןהגנתסייברע

ס"חהתשנ"ז,עמ'205ע ו

ר ב ס ה י  ר ב ד



653 הצעותחוקהממשלה-0צצ1,ג'באלולהתשפ"א,2021עוע11

הודעהעלהסמכתמפקחכאמורבסעיףקטן)א(תפורסם )ג(
ברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרדהתחבורהוהבטיחות

בדרכיםע

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיסימןזה,רשאיהמפקחצ1מעסמכויותפיקוח
הארציעלהתעבורהאומפקח-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמבעלהיתרהפעלהאומכלאדםאחרהנוגע )2(
בדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיח
אתביצועההוראותלפיסימןזהאולהקלאתביצוען;לעניין

זה,"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים;

הנוגעת פעולה מבוצעת שבו מקום לכל להיכנס )3(
להפעלהניסיוניתשלרכבעצמאי,לרבותלמרכזבקרהאו
לרכבעצמאיכשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמש

למגוריםאלאעלפיצושלביתמשפט;

זה ובכלל ברכב, המחשב במערכות בדיקות לבצע )צ(
במערכתהנהיגההעצמאית,ובמערכותמרכזהבקרה,ובכלל
זהמערכותהתקשורתעםהרכבהעצמאי,במטרהלפקחעל

עמידתןבהוראותשנקבעולפיסימןזהלענייןהגנתסייברע

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיסימןזהצ1מאעזיהוימפקח
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשניאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידו )2(
ועלסמכויותיושלהמפקחושאותהיציגעלפידרישהע

מוקמתבזהועדהמייעצתלשרלענייןהפעלהניסיוניתצ1מבעועדהמייעצת )א(
שלרכבעצמאי)בסימןזה-ועדהמייעצת(שחבריההם

כמפורטלהלן,ובהםשתינשיםלפחות:

המנהלהכללישלמשרדהתחבורהוהבטיחות )1(
בדרכים,והואיהיההיושבראש;

הודעהעלהסמכתמפקחכאמורבסעיףקטן)א(תפורסם )ג(
ברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרדהתחבורהוהבטיחות

בדרכיםע

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיסימןזה,רשאיהמפקחצ1מעסמכויותפיקוח
הארציעלהתעבורהאומפקח-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמבעלהיתרהפעלהאומכלאדםאחרהנוגע )2(
בדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיח
אתביצועההוראותלפיסימןזהאולהקלאתביצוען;לעניין

זה,"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים;

הנוגעת פעולה מבוצעת שבו מקום לכל להיכנס )3(
להפעלהניסיוניתשלרכבעצמאי,לרבותלמרכזבקרהאו
לרכבעצמאיכשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמש

למגוריםאלאעלפיצושלביתמשפט;

זה ובכלל ברכב, המחשב במערכות בדיקות לבצע )צ(
במערכתהנהיגההעצמאית,ובמערכותמרכזהבקרה,ובכלל
זהמערכותהתקשורתעםהרכבהעצמאי,במטרהלפקחעל

עמידתןבהוראותשנקבעולפיסימןזהלענייןהגנתסייברע

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיסימןזהצ1מאעזיהוימפקח
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשניאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידו )2(
ועלסמכויותיושלהמפקחושאותהיציגעלפידרישהע

מוקמתבזהועדהמייעצתלשרלענייןהפעלהניסיוניתצ1מבעועדהמייעצת )א(
שלרכבעצמאי)בסימןזה-ועדהמייעצת(שחבריההם

כמפורטלהלן,ובהםשתינשיםלפחות:

המנהלהכללישלמשרדהתחבורהוהבטיחות )1(
בדרכים,והואיהיההיושבראש;

ויובהרכיבגדרבדיקהכאמוריכולשתידרשחדירהלחומר
מחשבהמאוחסןבמערכותאלהע

כמקובלבהסדריםבחקיקההנוגעיםלסמכויותפיקוח,
מוצעלחייבמפקח,בעתהפעלתהסמכות,לענודתגזיהוי
ולשאתעימותעודהחתומהבידיהשרהמעידהעלתפקידו

וסמכויותיו,וכןלהציגאתהתעודהאםיידרשלכךע

לסעיף 14מב המוצע

מוצעלהקיםועדהמייעצתשתלווהאתההפעלה
הניסיוניתעעלפיהמוצע,ביןחבריהוועדהיהיושתינשים
לפחותעיושבראשהוועדהיהיההמנהלהכללישלמשרד
התחבורה,וחבריהיהיונציגיםשלהגורמיםהממשלתיים

הרלוונטייםלהסדרהמוצע,כמפורטבפסקאות)1(עד)11(
שלסעיףקטן)א(כנוסחוהמוצעע

תפקידהוועדהלהיותמוקדידע,מהארץומהעולם,
מתמידשל טיוב לצורך העצמאי, הרכב הפעלת בנושא
האסדרהעלשםכך,הוועדההמייעצתתורכבמנציגיכלל
הגורמיםהממשלתייםהרלוונטייםעעלפיהמוצע,תפקידי
הוועדהכוללים,ביןהשאר,איסוףנתוניםמהארץומהעולם
וקבלתמידעמהמפקחאשריחויבלהעבירלהמידעלגבי
בטיחותיים אירועים לגבי השאר בין בפועל, ההפעלה
ותקיפותסייברעעלבסיסידעזה,למידתווניתוחו,הוועדה
תגישלשרדוחותשערכה,ביןמיוזמתהוביןעלפיבקשת
השר,וכןתייעץלשרלגביהתקנותשהואמתקיןלפיהחוקע
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שניעובדימשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים )2(
שימנההשר;

המנהלהכללישלמשרדראשהממשלהאועובד )3(
משרדראשהממשלהשימנההמנהלהאמור;

המנהלהכללישלהרשותהלאומיתלחדשנות )צ(
טכנולוגיתשהוקמהלפיסעיף5לחוקלעידודמחקר,
פיתוחוחדשנותטכנולוגיתבתעשייה,התשמ"ד-צו919,

אועובדהרשותהאמורהשימנההמנהל;

הממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכוןאועובד )5(
רשותשוקההון,ביטוחוחיסכוןשימנההממונה;

ראשאגףהתנועהבמשטרתישראלאונציגו; )6(

היועץהמשפטילממשלהאונציגו; )7(

הפניםאו שלהמשרדלביטחון המנהלהכללי )ו(
עובדהמשרדהאמורשימנההמנהלהכללי;

המנהלכהגדרתובחוקהרשותהלאומיתלבטיחות )9(
בדרכיםאועובדהרשותהלאומיתלבטיחותבדרכים

שימנההמנהל;

המערך עובד או הלאומי הסייבר מערך ראש )10(
שימנהראשהמערך;

שנינציגיציבורבעלימומחיותבנושאיםהנוגעים )11(
לסמכויותהוועדה,שימנההשרע

הוועדההמייעצת- )ב(

תעקובאחריההתפתחויותהטכנולוגיותבעולם )1(
נהיגה מערכת באמצעות המופעל הרכב בתחום
שיטות בעולםבתחום עצמאיתואחרההתפתחויות

ההפעלהשלרכבכאמור;

תעקובאחרהממצאיםהמתקבליםמהפעלתרכב )2(
באמצעותמערכתנהיגהעצמאית,בארץובעולם,בין
השארעלבסיסהמידעשהעבירלההמפקחהארציעל

התעבורהלפיסעיףצ1מג;

אירועי על ומהעולם, מהארץ נתונים, תאסוף )3(
בטיחותותקיפותסייברשבהםהיומעורביםכלירכב

המופעליםבאמצעותמערכתנהיגהעצמאית;

תבחןאתהשפעתההפעלהשלרכבעצמאילפי )צ(
הוראותסימןזהעלשירותיהתחבורההציבוריתוגודש

התנועהבדרכים;

ס"חהתשמ"ד,עמ'1100ע 9
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מיוזמתה, או לבקשתו לזמן, מזמן לשר, תגיש )5(
כאמור לסמכויותיה הנוגעים בעניינים דוחות

בפסקאות)1(עד)צ(;

לשלוששניםלפחות,אתהוראות תבחן,אחת )6(
ההסדרהקבועבסימןזהוההתאמותהנדרשותבהן
בעקבותהניסיוןשהצטברמיישוםההסדר,ואםמצאה

כינדרששינויבהסדרכאמור,תמליץעלכךלשר;

תייעץלשרלענייןקביעתתקנותלפיסימןזה, )7(
למעטסעיףצ1לחע

הוועדההמייעצתתמסורלשראתחוותדעתהלעניין )ג(
קביעתתקנותכאמורבסעיףקטן)ב()7(בתוך5צימיםמיום
שפנהאליהבבקשהלהיוועצותבענייןקביעתתקנותכאמור,
האמור המועד את לדחות הוועדה, לבקשת השר, ורשאי
לתקופהנוספתשלאתעלהעל5צימים)בסעיףזה-התקופה
להיוועצות(;לאמסרההוועדהלשראתחוותדעתהכאמור
ההיוועצות חובת את יראו להיוועצות, התקופה במהלך
רשאית כאילוקוימהבתוםאותהתקופה,ואולםהוועדה
להודיעלשרכילאנדרשתחוותדעתהלענייןקביעתאותן
כאילו ההיוועצות תקנות;הודיעהכאמור,יראואתחובת

קוימהבמועדההודעהע

במילויתפקידיהכאמורבסעיףקטן)ב(תביאהוועדה )ד(
המייעצתבחשבון,ביןהשאר,אתאלה:

הצורךלשמורעלבטיחותםשלהנוסעיםועוברי )1(
ניסיונית בהפעלה שמשתתפים מי זה ובכלל הדרך,
שלרכבעצמאי,ולמנוענזקלרכושבמהלךההפעלה

הניסיונית;

מיוזמתה, או לבקשתו לזמן, מזמן לשר, תגיש )5(
כאמור לסמכויותיה הנוגעים בעניינים דוחות

בפסקאות)1(עד)צ(;

לשלוששניםלפחות,אתהוראות תבחן,אחת )6(
ההסדרהקבועבסימןזהוההתאמותהנדרשותבהן
בעקבותהניסיוןשהצטברמיישוםההסדר,ואםמצאה

כינדרששינויבהסדרכאמור,תמליץעלכךלשר;

תייעץלשרלענייןקביעתתקנותלפיסימןזה, )7(
למעטסעיףצ1לחע

הוועדההמייעצתתמסורלשראתחוותדעתהלעניין )ג(
קביעתתקנותכאמורבסעיףקטן)ב()7(בתוך5צימיםמיום
שפנהאליהבבקשהלהיוועצותבענייןקביעתתקנותכאמור,
האמור המועד את לדחות הוועדה, לבקשת השר, ורשאי
לתקופהנוספתשלאתעלהעל5צימים)בסעיףזה-התקופה
להיוועצות(;לאמסרההוועדהלשראתחוותדעתהכאמור
ההיוועצות חובת את יראו להיוועצות, התקופה במהלך
רשאית כאילוקוימהבתוםאותהתקופה,ואולםהוועדה
להודיעלשרכילאנדרשתחוותדעתהלענייןקביעתאותן
כאילו ההיוועצות תקנות;הודיעהכאמור,יראואתחובת

קוימהבמועדההודעהע

במילויתפקידיהכאמורבסעיףקטן)ב(תביאהוועדה )ד(
המייעצתבחשבון,ביןהשאר,אתאלה:

הצורךלשמורעלבטיחותםשלהנוסעיםועוברי )1(
ניסיונית בהפעלה שמשתתפים מי זה ובכלל הדרך,
שלרכבעצמאי,ולמנוענזקלרכושבמהלךההפעלה

הניסיונית;

לעניין ההיוועצות הליך יעילות את להבטיח כדי
התקנתהתקנותולמנועממנולהפוךלחסםבתהליך,מוצע
לקצובלוועדהתקופהלמתןהתייחסותה,שתעמודעל5צ
ימיםמיוםשפנהאליההשרלהיוועצותעעלפיהמוצע
יוכלהשרלהאריךתקופהזו,לבקשתהוועדה,ב־5צימים
נוספיםעבתוםהתקופההאמורה,אםהוועדהלאהשיבה
ההיוועצות חובת את רואים להיוועצות, השר לפניית

כמקוימתע

כמוכן,מוצעלאפשרלוועדהלהודיעכילאנדרשת
חוותדעתהבענייןתקנותשהועברואליהלהתייעצות,כגון
תקנותטכניותבאופיין,ואםהודיעהכאמור,יראוכאילו

חובתהיוועצותקוימהבמועדההודעהע

מוצעלהנחותאתהוועדההמייעצתלגביהשיקולים
השיקולים תפקידיהע מילוי במסגרת לשקול שעליה

המנוייםבסעיףקטן)ד(כנוסחוהמוצעהםכאלהשהוועדה
חייבתלשקול,אךמובןשהיאתידרשלשקולגםשיקולים

רלוונטייםאחרים,בהתאםלנושאשיובאלפניהע

השיקולים את לשקול הוועדה על זו במסגרת
בעניין ההסדר פרטי עיצוב על במישרין המשפיעים
הפעלתהרכבהעצמאי,ובכללזהבטיחות,השפעותעל
התנועהואףעלהמשקבכללותו,עידודחדשנותטכנולוגית
ותחרותיות,והסיכוניםהכרוכיםבהפעלתהרכבהעצמאי,

ביןהשארבהיבטיביטוח,סייברואגירתמידעע

לבסוף,מוצעלהסמיךאתהוועדההמייעצתלקבוע
לעצמהאתסדריעבודתהודיוניהעכך,למשל,תוכלהוועדה
לנושאים משנה ועדות הקמת על להחליט המייעצת

מסוימיםע
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קיוםאפשרותלהפרעהלפעילויותאחרותבמשק )2(
כתוצאהמהפעלהניסיוניתשלרכבעצמאי,ודרכים

לצמצומה;

דרכיםלהתמודדותעםאירועיםחריגיםשעלולים )3(
להתרחשבמהלךהפעלהניסיוניתשלרכבעצמאי;

אופןהשימושבמידעהנאסףבמהלךההפעלה )צ(
או העצמאי הרכב מערכות באמצעות הניסיונית,
מרכזהבקרה,הצורךבשיתוףבמידעכאמורוהגנהעל
הפרטיותואבטחתמידעאגבשימושאושיתוףכאמור;

היבטיםהנוגעיםלהגנתסייברבהפעלהניסיונית )5(
עם להתמודדות דרכים של וקיומן עצמאי, רכב של

סיכוניםבתחוםזה;

היבטיםהנוגעיםלביטוחבקשרלהפעלהניסיונית )6(
מהפעלה כתוצאה נזקים ולכיסוי עצמאי רכב של

כאמור;

היכולתהמקצועיתהנדרשתמעובדימרכזבקרה; )7(

רשות או מקומית רשות עם הנדרש התיאום )ו(
תימרורמקומיתשבתחומהמבוצעתהפעלהניסיונית
שלרכבעצמאיאועםתאגידשהוקםלפיחוקאוחברה
הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתה ממשלתית

התשל"ה-101975,הנוגעיםלעניין;

הצורךבעידודהתחרותוצמצוםהריכוזיות; )9(

התחבורה בתחום חדשנות בעידוד הצורך )10(
והטמעתטכנולוגיותנהיגהחדשניות;

בישראל התחבורה שירותי בשיפור הצורך )11(
והפחתתגודשהתנועהבדרכיםע

סדריעבודתה את לקבוע רשאית המייעצת הוועדה )ה(
ודיוניהאםלאנקבעולפיפקודהזוע

העברתמידע
לוועדההמייעצת

המפקחהארציעלהתעבורהיעבירלוועדההמייעצתאתצ1מגע
ממצאיפעולותהפיקוחשנערכולפיסעיףצ1מ,וכןמידע
לענייןאירועבטיחותישנמסרלולפיסעיףצ1לווכלמידע
אחרלענייןהפעלהניסיוניתשלרכבעצמאישהגיעלידיו
לפיפקודהזו,ולמעטמידעכאמורהמאפשראתזיהויושל
אדםשאינומשתתףבהפעלההניסיוניתמטעמושלבעל

ההיתרושלאהסכיםלמסירתמידעכאמורע

לסעיף 14מג המוצע

לוועדה להעביר הארצי המפקח את לחייב מוצע
המייעצתאתממצאיפעולותהפיקוחשערךלפיסעיףצ1מ
המוצע,וכןמידעשנמסרלועלאודותאירועיםבטיחותיים
)הדיווחותחקירהאירוע(לפיסעיףצ1לוהמוצעוכלמידע

אחרשישבידולענייןהפעלתהרכבהעצמאי,למעטמידע
המאפשראתזיהויושלאדםשאינומשתתףבניסוימטעמו
שלבעלהאישורשלאנתןאתהסכמתולכך,כגוןנוסעים
שהשתתפובהפעלהניסיוניתשלרכבעצמאיאועוברידרך

שהיובסביבתהרכבע

ס"חהתשל"ה,עמ'132ע 10
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התקנתתקנות
לפיסימןג'3-

שיקולים,הליכים
ושמירתסמכויות

תקנותלפיסימןזה,למעטסעיףצ1לח,ייקבעולאחרצ1מדע )א(
התייעצותעםהוועדההמייעצת,בכפוףלהוראותלפיסעיף

צ1מב)ג(ע

בקביעתתקנותכאמורבסעיףקטן)א(ישקולהשראת )ב(
כלאלה:

שמירהעלהבטיחותבדרכיםתוךזרימהיעילה )1(
שלהתנועה;

הפחתתגודשהתנועהבדרכים; )2(

ועידוד הציבורית התחבורה שירותי שיפור )3(
השימושבה;

קידוםהתחרותבתחוםהרכבהעצמאי; )צ(

חדשניות טכנולוגיות מגוון של הפיתוח עידוד )5(
בתחוםהרכבהעצמאיוביסוסאמוןהציבורבהן;

מנוי שאינו אחר ציבורי עניין על שמירה )6(
בפסקאות)1(עד)5(,קידומואועידודוע

שימוש שיאפשר באופן ייקבעו זה סימן לפי תקנות )ג(
במגווןטכנולוגיותע

איןבהוראותסימןזהכדילגרועמסמכותושלהשרלפי )ד(
פקודהזולקבועבתקנותהוראותמיוחדותלענייןרכבעצמאיע

סימןג'3-סייג
לתחולה

ההוראותלפיסימןזהלאיחולועלרכבעצמאיכשנוהגבוצ1מהע
עצמאית, נהיגה מערכת באמצעות מופעל אינו והוא נהג
זו,החלותעל ויחולועלרכבכאמורההוראותלפיפקודה

רכבמנועיע

התקנתתקנות
לפיסימןג'3-

שיקולים,הליכים
ושמירתסמכויות

תקנותלפיסימןזה,למעטסעיףצ1לח,ייקבעולאחרצ1מדע )א(
התייעצותעםהוועדההמייעצת,בכפוףלהוראותלפיסעיף

צ1מב)ג(ע

בקביעתתקנותכאמורבסעיףקטן)א(ישקולהשראת )ב(
כלאלה:

שמירהעלהבטיחותבדרכיםתוךזרימהיעילה )1(
שלהתנועה;

הפחתתגודשהתנועהבדרכים; )2(

ועידוד הציבורית התחבורה שירותי שיפור )3(
השימושבה;

קידוםהתחרותבתחוםהרכבהעצמאי; )צ(

חדשניות טכנולוגיות מגוון של הפיתוח עידוד )5(
בתחוםהרכבהעצמאיוביסוסאמוןהציבורבהן;

מנוי שאינו אחר ציבורי עניין על שמירה )6(
בפסקאות)1(עד)5(,קידומואועידודוע

שימוש שיאפשר באופן ייקבעו זה סימן לפי תקנות )ג(
במגווןטכנולוגיותע

איןבהוראותסימןזהכדילגרועמסמכותושלהשרלפי )ד(
פקודהזולקבועבתקנותהוראותמיוחדותלענייןרכבעצמאיע

סימןג'3-סייג
לתחולה

ההוראותלפיסימןזהלאיחולועלרכבעצמאיכשנוהגבוצ1מהע
עצמאית, נהיגה מערכת באמצעות מופעל אינו והוא נהג
זו,החלותעל ויחולועלרכבכאמורההוראותלפיפקודה

רכבמנועיע

לסעיף 14מד המוצע

בעניין השר של דעתו שיקול את להבנות מוצע
התקנותשבסמכותולהתקיןלפיההסדרהמוצעבחוקזה
וכןלהתוותאתההליךלקביעתןעראשית,כאמור,מוצעכי
התקנותיותקנולאחרהתייעצותעםהוועדההמייעצת
)אלאאםכןהיאלאהעבירהחוותדעתבתקופהשנקבעה
לכךאוהודיעהשאיןצורךבחוותדעתה,כאמורבסעיף
צ1מב)ג(המוצע(עשנית,מוצעלקבועאתהשיקוליםשיהיה
אלה, שיקולים לצד כאמורע בהתקנתן לשקול השר על
המפורטיםבסעיףקטן)ב(כנוסחוהמוצע,יידרשההסדר
בהפעלה טכנולוגיות במגוון שימוש לאפשר שבתקנות
הניסיוניתשלהרכבהעצמאיעמכאןשעליולהיותניטרלי

ככלהאפשרמבחינהטכנולוגיתע

כמוכןמוצעלהבהירשאףעלפישהוראותסימןג'3
המוצעקובעותהסדרספציפילענייןרכבעצמאי,ובכללזה

מקנותלשרסמכותלקבועתקנות,דוגמתהסמכותלקבוע
תקנותלענייןרישיוןרכבעצמאי)ראוסעיףצ1לההמוצע(,
הרישאיןבכךכדילפגועבסמכותושלהשרלקבועמכוח

הפקודההוראותמיוחדותאחרותלענייןרכבעצמאיע

לסעיף 14מה המוצע

מוצעלהבהירכיסימןג'3המוצע,כמוגםההוראות
שנקבעומכוחו,ביןבתקנותוביןבהיתרהפעלה,לאיחולו
עלרכבעצמאיבעתשנוהגבונהג,והואלאמופעלעל
ידימערכתהנהיגההעצמאיתעהדברעשוילקרות,למשל,
בעקבותכניסתהרכבלמצבסיכוןמזעריאואםישצורך
להסיעומחוץלגדרמרחבההפעלהשלועבמצביםכאלה
דינושלהרכבהעצמאיככלרכבמנועיאחר,וחלותעליו

ההוראותלפיהפקודההחלותלענייןרכבכאמורע
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סימןג'3-שמירת
דינים

היתרצ1מוע בעל של מחובתו לגרוע כדי זה סימן בהוראות אין
לנפגעי פיצויים חוק זה ובכלל דין, כל בהוראות לעמוד
תאונותדרכים,התשל"ה-111975,ובהוראותהדיןלענייןחובת

ביטוח,ובכללזההוראותפקודתהביטוחע"

תיקוןסעיפים16א,
16ב,ו1ו־19

בסעיפים16א)ב(,16ב)ב(,ו1ו־19לפקודה,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ע7ע

בסעיף25)א()2(לפקודה,במקום"לפקודתביטוחרכבמנועי]נוסחחדש[,התש"ל-1970"ועתיקוןסעיף25
יבוא"לפקודתהביטוח"ע

בסעיף27א1לפקודה-9עתיקוןסעיף27א1

בסעיףקטן)א1(,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"; )1(

בסעיףקטן)טו(,בהגדרה"דרךעירונית",המילים"התשכ"א-1961"-יימחקוע )2(

בסעיף29)ב(לפקודה,במקום"ושרהתחבורה"יבוא"והשר"ע10עתיקוןסעיף29

בסעיף30לפקודה-11עתיקוןסעיף30

בסעיףקטן)ב(,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"; )1(

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"ההוראותלפיסעיףקטןזהלאיחולולענייןרכבעצמאי )2(
שהופעל,בעתביצועהעבירה,באמצעותמערכתנהיגהעצמאית"ע

תיקוןסעיפיםצ3,
1,35צ,55או־57ו

בסעיפיםצ1,35,3צ)א(,55א)ב(ו־57ו)א(לפקודה,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ע12ע

בסעיף57אלפקודה-13עתיקוןסעיף57א

בסעיףקטן)א()1(,אחרי"למסורלנהג"יבוא"ולענייןרכבכאמורשהוארכבעצמאי )1(
-לבעלהרכב";

בסעיףקטן)ב()2(,אחרי"בהצעתושלהנהג"יבוא"ולענייןרכבכאמורשהוארכב )2(
עצמאי-בהצעתושלבעלהרכב"ובמקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ע

בסעיף61א)ח()1(לפקודה,במקום"שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים"יבוא"השר"עצ1עתיקוןסעיף61א

לסעיף 14מו המוצע

לעמוד הפעלה היתר בעל על כי להבהיר מוצע
בהוראותכלדין,ובתוךכךבהוראותחוקהפיצוייםלנפגעי
תאונותדרכים,התשל"ה-1975,ופקודתהביטוח,וזאתאף
עלפישההסדרהקבועבסימןג'3המוצעכוללהוראות
בענייניםאלהעבמיליםאחרות,ההסדרהמוצעבחוקזה
נועדלהוסיףעלהחובותהחלותעלבעלהיתרהפעלהלפי

דבריהחקיקההנזכרים,ולאלגרועמהןע

עם להתמודד נועד לפקודה 30)ג( סעיף  סעיף
מצבשבוכלירכברשומיםעלשםתאגידודוחות )2(11 
התאגיד, שם על ניתנים מצולמת באכיפה 
באחריות נושא לא העבירה את שביצע שהנהג באופן
מלאהלעבירהשביצע,שכןההרשעהלאנרשמתעלשמו,
נרשמות לא ההרשעה, מן חוקית נובעות אם ונקודות,
לועלפיכך,נקבעבאותוסעיףשהקנסהמוטלעלעבירה

פי גבוה יהיה תאגיד, שם על הרשום ברכב שבוצעה
ארבעהמהקנסהמוטלעליחידעכשרכבעצמאימופעלבידי
מערכתהנהיגההעצמאית,איןבונהג,והאחריותמוטלת
מלכתחילהעלהתאגיד-בעלהיתרההפעלה,ולכןהוראה
זולארלוונטיתלגביועלפיכך,מוצעלהבהירשהוראהזולא

חלהעלרכבעצמאיכשהואמופעלבאופןהאמורע

על מינהלי איסור מסדיר לפקודה 57א סעיף  סעיף 13
המנויות עבירות ביצוע עקב ברכב שימוש 
בתוספתהשביעיתלפקודהעההליךלהטלתהאיסורמחייב
לפיהסעיףהאמורמסירתזימוןלשימועלפניהחלטהלנהג
הרכב,והתחשבותבהצעתושלזהלענייןקביעתהמגרש
שבויועמדהרכבבתקופהשבמהלכהיחולעליואיסור
השימושעבאיןנהג,מוצעכיאםהרכבשלגביוישכוונה
עצמאי, רכב הוא כאמור שימוש איסור הודעת למסור
החובותהאמורותיחולוכלפיבעלהרכב)שהוא,עלפי

המוצעכאמור,בעלהיתרההפעלה(ע

ס"חהתשל"ה,עמ'צ27ע 11
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בסעיף62לפקודה-15עתיקוןסעיף62

ברישה,בסופהיבוא"ואםהואבעלהיתרהפעלהכהגדרתובסעיףצ1כה-קנס )1(
כאמורבסעיף61)א()צ(לחוקהאמור";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"אומישמפעילרכבעצמאיבמהירותכאמור"ע )2(

בסעיףצ6בלפקודה,בכלמקום,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ע16עתיקוןסעיףצ6ב

בסעיף65בלפקודה-17עתיקוןסעיף65ב

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"ואולם,ברכבעצמאייימצאהאפודהזוהר,בכלעת, )1(
בתאהנוסעיםברכב";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"ברכבמנועי"יבוא"ולענייןרכבכאמורשהוארכבעצמאי )2(
-הנוסעברכב"ואחרי"מנוסעיהרכב"יבוא"ולענייןרכבכאמורשהוארכבעצמאי-

נוסעאחרמנוסעיהרכב";

בסעיףקטן)ה(,בהגדרה"דרךעירונית"ו"מדרכה",אחרי"בתקנות"יבוא"התעבורה"ע )3(

בסעיף65ג)א(לפקודה,במקום"שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים)בפקודהזו-השר("ו1עתיקוןסעיף65ג
יבוא"השר"ע

בסעיף69אלפקודה-19עתיקוןסעיף69א

בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"; )1(

בסעיףקטן)ה()1(,המילים"התשכ"א-1961"-יימחקוע )2(

בסעיף70לפקודה,ברישה,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ע20עתיקוןסעיף70

בסעיף70א)ח(לפקודה-21עתיקוןסעיף70א

בפסקה)2(,אחרי"לתקנות"יבוא"התעבורה"; )1(

בפסקה)3(,במקום"בתקנה1לתקנות"יבוא"בתקנותהתעבורה"ע )2(

בסעיף70בלפקודה-22עתיקוןסעיף70ב

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"ולענייןרכבעצמאי-עלפיבחירתושלבעלהיתר )1(
ההפעלה";

בסעיףקטן)ג(,במקום"ושרהתחבורה"יבוא"והשר"; )2(

בסעיףקטן)ד()2(,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ע )3(

תיקוןסעיף62בסעיף62לפקודה-15ע

ברישה,בסופהיבוא"ואםהואבעלהיתרהפעלהכהגדרתובסעיףצ1כה-קנס )1(
כאמורבסעיף61)א()צ(לחוקהאמור";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"אומישמפעילרכבעצמאיבמהירותכאמור"ע )2(

תיקוןסעיףצ6בבסעיףצ6בלפקודה,בכלמקום,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ע16ע

תיקוןסעיף65בבסעיף65בלפקודה-17ע

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"ואולם,ברכבעצמאייימצאהאפודהזוהר,בכלעת, )1(
בתאהנוסעיםברכב";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"ברכבמנועי"יבוא"ולענייןרכבכאמורשהוארכבעצמאי )2(
-הנוסעברכב"ואחרי"מנוסעיהרכב"יבוא"ולענייןרכבכאמורשהוארכבעצמאי-

נוסעאחרמנוסעיהרכב";

בסעיףקטן)ה(,בהגדרה"דרךעירונית"ו"מדרכה",אחרי"בתקנות"יבוא"התעבורה"ע )3(

בסעיף65ג)א(לפקודה,במקום"שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים)בפקודהזו-השר("ו1ע
יבוא"השר"ע

תיקוןסעיף65ג

תיקוןסעיף69אבסעיף69אלפקודה-19ע

בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"; )1(

בסעיףקטן)ה()1(,המילים"התשכ"א-1961"-יימחקוע )2(

תיקוןסעיף70בסעיף70לפקודה,ברישה,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ע20ע

תיקוןסעיף70אבסעיף70א)ח(לפקודה-21ע

בפסקה)2(,אחרי"לתקנות"יבוא"התעבורה"; )1(

בפסקה)3(,במקום"בתקנה1לתקנות"יבוא"בתקנותהתעבורה"ע )2(

תיקוןסעיף70בבסעיף70בלפקודה-22ע

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"ולענייןרכבעצמאי-עלפיבחירתושלבעלהיתר )1(
ההפעלה";

בסעיףקטן)ג(,במקום"ושרהתחבורה"יבוא"והשר"; )2(

בסעיףקטן)ד()2(,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ע )3(

באמצעות המופעל עצמאי, שברכב מכיוון  סעיף 15
מערכתנהיגהעצמאית,איןנהגשניתןלהעמידו 
לדיןולהטילעליומאסראושלילתרישיוןבמקרהשנעברה
עבירהבאמצעותהרכב,הרישהעונשהיחיד)כמעט(שניתן
להטילבשלעבירהכאמורהואקנסעלכן,מוצעלקבועכי
הקנסהמרבישיהיהניתןלהטילעלבעלהיתרהפעלה
עקבעבירתתעבורהשבוצעהבידיהרכבהעצמאי,יהיה
גבוהיותר-כאמורבסעיף61)א()צ(לחוקהעונשין,כלומר

פישלושהמהקנסהמרביהרגילע

עודמוצעלהתאיםאתהעבירההאמורהבסעיף62)2(
לפקודהבענייןמהירותמסוכנת,למצבשבוהיאמבוצעת

בידירכבעצמאישאיןבונהגע

והשימוש ההחזקה חובת את להתאים מוצע  סעיף
לפקודה, 65ב בסעיף הקבועה זוהר, באפוד )1(17 
לתחולהעלרכבעצמאישבואיןנהגואיןתא  ו–)2(

נהג,באופןשהחובהבמצבכזהתהיהלהחזיק 
אתהאפודהזוהרבתאהנוסעיםבמקוםבתאהנהג,וחובת

לבישתותוטלעלנוסעברכבבמקוםעלהנהגע

סעיף70ב)א(לפקודהמעניקלנהגהרכבבחירה  סעיף
לענייןמסלולהתשלוםבעדחניהבדרךעירונית, )1(22 

אחיד ארצי הסדר לבין העירוני ההסדר בין 
המוסדרבאותוסעיףעמוצעלקבועכילענייןרכבעצמאי,

זכותהבחירההזותוענקלבעלהיתרההפעלהע
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תיקוןסעיפים71,
71א,72ו־צ7עד

76א

"שר23ע במקום מקום, בכל לפקודה, 76א עד ו־צ7 רישה 72 71א, רישה, 71 בסעיפים
התחבורה"יבוא"השר"ע

בסעיף72)2(לפקודה,במקום"לפקודתביטוחרכבמנועי]נוסחחדש[,התש"ל-1970"צ2עתיקוןסעיף72
יבוא"לפקודתהביטוח"ע

בסעיף77לפקודה-25עתיקוןסעיף77

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"ושרהתחבורה"יבוא"והשר"; )א(

בפסקה)7(,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"; )ב(

בסעיףקטן)ב(,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ע )2(

לפניסעיף79לפקודהיבוא:26עהוספתסעיףו7א

"פטורמתחולהאו
תחולהבהתאמות

לענייןרכבבעל
עצמאותמותנית

בסעיףזה-ו7אע )א(

שימוש - מותנית עצמאות בעל ברכב "ניסוי",
בטכנולוגיהחדשהאושימושחדשבטכנולוגיה
קיימת,בהפעלהשלרכבבעלעצמאותמותנית,

במטרהלבחוןאתאופןתפקודהבדרך;

"רכבבעלעצמאותמותנית"-רכבמנועישמותקנתבו
מערכתחומרהותוכנה,שמסוגלת,בעצמה,לבצע

חלקמהפעולותהנדרשותלשםנהיגתהרכבע

השררשאי,כדילאפשרהפעלהשלרכבבעלעצמאות )ב(
היושב נהיגה רישיון בעל בנוכחות ניסוי, למטרת מותנית
במושבהנהגאובכלמושבאחרברכבשניתןלבצעממנואת
כללפעולותהנהיגה,לקבועבתקנותכיהוראהמההוראות
לפיפקודהזו,כולןאוחלקן,החלהלענייןרכבמנועי,בעל
רכבכאמוראונהיגתו,לאתחוללענייןרכבכאמור,עורך
ניסויברכבכאמוראוהפעלהשלרכבכאמור,אושתחול
בהתאמותשיקבע,ורשאיהואלהתנותאתהפטורמתחולה
אואתההתאמותכאמורבתנאיםאולקבועהוראותשיחולו

במקוםההוראהשניתןלגביהפטורכאמורע

יש ההסבר, דברי של הכללי בחלק כאמור  סעיף 26
עצמאות בדרגת רכב כלי שמפתחות חברות 
נמוכהיותר,אושכליהרכבשהןמפתחותנמצאיםבשלבים
מוקדמיםיותרשלפיתוח,ובהםמבוצעותחלקממטלות
חומרה )מערכות נהיגה מערכות באמצעות הנהיגה
ותוכנה(,אךנדרשתגםנוכחותפיזיתשלנהגלשםביצוע
מטלותשחורגותמיכולתןשלהמערכותהאמורותעכאמור,
ניסוייםברכביםאלהמבוצעיםכברהיוםמכוחתקנה16א
לתקנותהתעבורה,אשרמאפשרתלמפקחהארצילפטור
עורךניסוימהוראותמסוימותבתקנותהתעבורהשעניינן

התנהגותבדרךע

אומנםמאחרשישנהגבכלירכבאלה,לאנדרשת
לגביהםרגולציהמפורטתכמוצעבסימןג'3המוצעלגבי
רכבעצמאיעעםזאת,הדיןהקייםמגבילאתהאפשרויות
לביצועניסוייםבהםבדרך,משוםשניתןלהתגבררקעל
הוראותחלקמתקנותהתעבורה,ולאעלהוראותהפקודה

אוהוראותנוספותהקבועותבתקנותע

כדילאפשראתהרחבתהניסוייםבכלירכבשמותקנת
חלק ביצוע לשם נהג ושמצריכים כאמור, מערכת בהם
ובין הנהג במושב יושב שהוא )בין הנהיגה מפעולות
כלל את הצורך, בעת ממנו, לבצע שניתן אחר במושב
פעולותהנהיגה(,וכךלעודדאתהתפתחותהענףוהמגוון
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המפקחהארציעלהתעבורהרשאי,אםמצאכיהדבר )ג(
נדרשלשםביצועניסויברכבבעלעצמאותמותנית,בידי
עורךניסוימסוים,לקבועכילאתחוללענייןרכבכאמור,
לענייןעורךהניסויכאמוראולענייןהפעלהשלרכבכאמור,
נוסףעלההוראותשנקבעובתקנותלפיפסקה)1(,גםהוראה
בתוספתהארבעעשרה,אושהוראה מההוראותהמנויות
את להתנות הוא ורשאי שיקבע, בהתאמות תחול כאמור
הפטורמתחולהאואתההתאמותכאמורבתנאיםאולקבוע

הוראותשיחולובמקוםההוראהשניתןלגביהפטורע"

תיקוןסעיפים79,
0וו־3ו

בסעיפים0,79וו־3ו)א()2(לפקודה,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ע27ע

תיקוןהתוספת
הראשונה

יבואו2ע "לתקנות" במילה החל הסיפה במקום צ, בפרט לפקודה, הראשונה בתוספת
"לתקנותהתעבורה"ע

תיקוןהתוספת
השנייה

בתוספתהשנייהלפקודה-29ע

בפרט3,אחרי"תקנה320)א(לתקנות"יבוא"התעבורה"ואחרי"בחלקד'לתקנות" )1(
יבוא"האמורות";

בפרטצ,בסופויבוא"לתקנותהתעבורה"; )2(

בפרט5,אחרי"תקנהצ5)א()1(עד)צ("יבוא"לתקנותהתעבורה"ע )3(

תיקוןהתוספת
השלישית

בתוספתהשלישיתלפקודה,בפרט)2(,המילים"התשכ"א-1961"-יימחקוע30ע

תיקוןהתוספת
הרביעית

בתוספתהרביעיתלפקודה,בכלמקום,אחרי"לתקנות"יבוא"התעבורה"ע31ע

תיקוןהתוספת
החמישית

בתוספתהחמישיתלפקודה-32ע

בפרק7,בטורשכותרתו"הגוףשלויימסרהמידע",במקוםהסיפההחלבמילה )1(
"ביטוח"יבוא"הביטוח";

בפרט9- )2(

בטורשכותרתו"הגוףשלויימסרהמידע",המילים"התשכ"א-1961)בפרט )1(
זה-התקנות("-יימחקו,אחרי"בתקנה5ו5אלתקנות"יבוא"האמורות"ובמקום
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