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חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 130(, התשפ"ב-2022*

בפקודתהתעבורה1)להלן-הפקודה(,בסעיף1-1רתיקוןסעיף1

בהגדרה"בעל",בסופהיבוא: )1(

לענייןרכבעצמאישניתןלגביוהיתרהפעלהכאמורבסעיףר1ו-בעל )5("
היתרההפעלה;";

אחריההגדרה"מיתקןמגבילמהירות"יבוא: )2(

""מנהלהרשותהלאומיתלבטיחותבדרכים"-המנהלכהגדרתובחוקהרשות
הלאומיתלבטיחותבדרכים,התשס"ו-ר200;";

בהגדרה"רכב",במקום"ששרהתחבורה"יבוא"שהשר"; )3(

אחריההגדרה"רכבעבודה"יבוא: )4(

""רכבעצמאי"-רכבמנועישמותקנותבומערכתלנהיגהעצמאיתומערכות
מחשובנוספות,ואשרצויןברישיוןהרכבכרכבעצמאי,ביןשמערכת
הנהיגההעצמאיתהמותקנתבומסוגלתלפעולבלאשהוגדרבהמרחב
הפעלהכהגדרתובסעיףר1ד,וביןשהמערכתהאמורהמסוגלתלפעולרק

במסגרתהמרחבכאמורשהוגדרבה;";

בהגדרה"ערובה",במקום"פקודתביטוחרכבמנועי]נוסחחדש[,תש"ל-70פ1" )5(
יבוא"פקודתהביטוח";

בהגדרה"פוליסה",במקום"פקודתביטוחרכבמנועי]נוסחחדש[,תש"ל-70פ1" )ר(
יבוא"פקודתהביטוח";

אחריההגדרה"פוליסה"יבוא: )7(

""פקודתהביטוח"-פקודתביטוחרכבמנועי]נוסחחדש[,התש"ל-70פ1;";

בהגדרה"מפקחעלהתעבורה",במקום"ששרהתחבורה"יבוא"שהשר"; )8(

בהגדרה""רשותתימרורמרכזית","רשותתימרורמקומית"ו"תמרור"",המילים )פ(
"התשכ"א-1רפ1"-יימחקו;

בהגדרה"רישיוןלהפעלתמונית",במקום"התקנות"יבוא"תקנותהתעבורה"; )10(

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

אחריההגדרה""תעודתביטוח"ו"תעודתערובה""יבוא: )12(

""תקנותהתעבורה-תקנותהתעבורה,התשכ"א-1רפ1ר"

בסעיף2לפקודה,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:2רתיקוןסעיף2

לאיפעילאדםרכבמנועישמותקנתבומערכתנהיגהעצמאיתכהגדרתהבסעיף ")ב(
ר1ד,אלאאםכןנרשםהרכבבהתאםלהוראותפקודהזווישעליורישיוןרכבתקף

שניתןלפיהפקודהובכפוףלהוראותלפיסעיףר1ידר"

תיקוןסעיפים
14,13,12,4,3א,

14ב,14ד,14ה,
ר1או־ר1ב

)ג(ו–)ד(,ר1א)ב(3ר בסעיפים3)א1(,4)א(,14,13,12א)א(,14ב)ב(ו–)ג(,14ד)ב(,14ה)א()2(,
"ששר "השר",ובמקום "שרהתחבורה"יבוא מקום,במקום ו־ר1ב)ב(לפקודה,בכל

התחבורה"יבוא"שהשר"ר

2022(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )8במרס התקבלבכנסתביוםה'באדרב'התשפ"ב *
הממשלה-1440,מיוםג'באלולהתשפ"א)11באוגוסט2021(,עמ'32רר

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173;ס"חהתשפ"ב,עמ'113ר 1
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הוספתסימןו'
לפרקשני

אחריסעיףר1בלפקודהיבוא:4ר

"סימן ו': הפעלה ניסיונית של רכב עצמאי בלא נהג

מטרתושלסימןזהלקבועהסדריםשיאפשרוהפעלהשלר1גרמטרה-סימןו'
רכבעצמאיבלאנהג,בדרך,למטרתביצועניסוי,תוךשמירה
במגוון ושימוש הדרך ועוברי ברכב הנוסעים בטיחות על
טכנולוגיות,כדילהביאלגיבושתשתיתידעלגביבטיחות
הרכבהעצמאי,יכולתולהשתלבבאופןבטוחביןעובריהדרך
ולתתשירותלנוסעיםוהשפעתועלהתנועהבדרך,לאפשר
הנגשהשלהידעהאמורלציבורולבססאתאמוןהציבורבור

בסימןזה-ר1דרהגדרות-סימןו'

"אירועבטיחותי"-אירועשהשפיעאושעלולהיהלהשפיע
הפרת לרבות עצמאי, רכב של הפעלתו בטיחות על
הוראהמההוראותלפיפקודהזולענייןהתנהגותבדרך;

"אירועבטיחותיחמור"-אירועבטיחותישבשלונפגעאדם
אונגרםנזקשלממשלרכוש;

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

התקשרותאוהתחברותשלמחשבעםמחשבאחר;

"היתרהפעלה"-היתרלהפעלהשלרכבעצמאילמטרת
ניסוי,שנתןהמפקחהארציעלהתעבורהלפיסעיףר1ו;

"הפעלה",לענייןרכבעצמאי-מתןפקודהבשפהקריאת
מחשב,למערכתנהיגהעצמאית,הגורמתלנסיעהאחת
אויותרשלרכבעצמאי,בלאנהג,ללאתלותביעד

הנסיעהאובמסלולהנסיעה;

"הפעלהניסיוניתשלרכבעצמאי"-הפעלהלמטרתביצוע
ניסויברכבכאמורבסעיףר1ורישה;

"הוועדההמייעצת"-הוועדהשהוקמהלפיסעיףר1כא;

מחשב" קריאת "שפה "פלט", "מחשב", מחשב", "חומר
התשנ"ה- המחשבים, בחוק כהגדרתם - ו"תוכנה"

5פפ21;

"מערכתנהיגהעצמאית"-מערכתחומרהותוכנההמותקנת
ברכב,עומדתבדרישותשנקבעולפיסעיףר1ידומסוגלת

בעצמהלעשותאתכלאלה:

לבצעבלאנהגאתפעולתהנהיגהברכב; )1(

לקייםתקשורתדו־כיווניתמאובטחתעםמרכז )2(
הבקרה;

הוספתסימןו'אחריסעיףר1בלפקודהיבוא:4ר
לפרקשני

"סימן ו': הפעלה ניסיונית של רכב עצמאי בלא נהג

מטרתושלסימןזהלקבועהסדריםשיאפשרוהפעלהשלר1גרמטרה-סימןו'
רכבעצמאיבלאנהג,בדרך,למטרתביצועניסוי,תוךשמירה
במגוון ושימוש הדרך ועוברי ברכב הנוסעים בטיחות על
טכנולוגיות,כדילהביאלגיבושתשתיתידעלגביבטיחות
הרכבהעצמאי,יכולתולהשתלבבאופןבטוחביןעובריהדרך
ולתתשירותלנוסעיםוהשפעתועלהתנועהבדרך,לאפשר
הנגשהשלהידעהאמורלציבורולבססאתאמוןהציבורבור

בסימןזה-ר1דרהגדרות-סימןו'

"אירועבטיחותי"-אירועשהשפיעאושעלולהיהלהשפיע
הפרת לרבות עצמאי, רכב של הפעלתו בטיחות על
הוראהמההוראותלפיפקודהזולענייןהתנהגותבדרך;

"אירועבטיחותיחמור"-אירועבטיחותישבשלונפגעאדם
אונגרםנזקשלממשלרכוש;

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

התקשרותאוהתחברותשלמחשבעםמחשבאחר;

"היתרהפעלה"-היתרלהפעלהשלרכבעצמאילמטרת
ניסוי,שנתןהמפקחהארציעלהתעבורהלפיסעיףר1ו;

"הפעלה",לענייןרכבעצמאי-מתןפקודהבשפהקריאת
מחשב,למערכתנהיגהעצמאית,הגורמתלנסיעהאחת
אויותרשלרכבעצמאי,בלאנהג,ללאתלותביעד

הנסיעהאובמסלולהנסיעה;

"הפעלהניסיוניתשלרכבעצמאי"-הפעלהלמטרתביצוע
ניסויברכבכאמורבסעיףר1ורישה;

"הוועדההמייעצת"-הוועדהשהוקמהלפיסעיףר1כא;

מחשב" קריאת "שפה "פלט", "מחשב", מחשב", "חומר
התשנ"ה- המחשבים, בחוק כהגדרתם - ו"תוכנה"

5פפ21;

"מערכתנהיגהעצמאית"-מערכתחומרהותוכנההמותקנת
ברכב,עומדתבדרישותשנקבעולפיסעיףר1ידומסוגלת

בעצמהלעשותאתכלאלה:

לבצעבלאנהגאתפעולתהנהיגהברכב; )1(

לקייםתקשורתדו־כיווניתמאובטחתעםמרכז )2(
הבקרה;

ס"חהתשנ"ה,עמ'רר3ר 2
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לעבורלמצבסיכוןמזעריולפעולבמצבכאמור, )3(
כאשרקיימתמניעהמהמשךביצועהנסיעהבאמצעות

המערכת;

"מצבסיכוןמזערי"-מצבהפעלהשלרכבעצמאי,שנועד
לצמצםככלהאפשראתהסיכוןלפגיעהבעוברידרך,
לגרימתנזקלרכושאולהפרעהלתנועה,בידיהרכב,
העצמאי הרכב של מוחלטת עצירה מצב זה ובכלל
בצדהדרךובמידתהאפשרשלאבנתיבהנסיעהבדרך;

"מפקח"-מישהוסמךלפיסעיףר1יחכמפקחלענייןסימןזה;

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

גאוגרפי,היקףהתנועה,זמן,מזגהאווירוסוגהדרך;

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

מאלה:

לבצע עצמאית נהיגה למערכת הוראה מתן )1(
פעולתנהיגהמסוימת;

מתןהוראהלמערכתנהיגהעצמאיתלהעביררכב )2(
למצבסיכוןמזעריכאשרישמניעהמהמשךביצוע
חיווי לפי או ביוזמתו המערכת, באמצעות הנסיעה

מאתהמערכת;

העצמאית, הנהיגה ממערכת הודעות קבלת )3(
ובכללזההודעהעלהעברתרכבלמצבסיכוןמזערי;

"ניסוי",ברכבעצמאי-שימושבטכנולוגיהחדשהאושימוש
עצמאי, רכב של בהפעלה קיימת, בטכנולוגיה חדש
אותה של בדרך תפקודה אופן את לבחון במטרה

טכנולוגיה;

ושידורים(, )בזק התקשורת בחוק כהגדרתה - "שליטה"
התשמ"ב-82פ31;

"תקיפתסייבר"-אחתמאלה:

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

המחשבאוממנו;

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

חובתקבלת
היתרהפעלה

מערכתר1הר באמצעות בדרך, מנועי, רכב אדם יפעיל לא )א(
לנהיגהעצמאית,אלאאםכןבידוהיתרהפעלהלגביאותו

רכב,ובהתאםלתנאיוולהוראותלפיפקודהזור

ס"חהתשמ"ב,עמ'218ר 3
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לאיתקשרמישבבעלותואובהחזקתורכבעצמאיעם )ב(
אדםאחרבהסכםלהפעלתהרכבאלאאםכןבידיהאדם

האחרהיתרהפעלהלגביאותורכבר

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןהפעלתובדרךשל )ג(
רכבעצמאיבלאנוסעים,באמצעותמערכתלנהיגהעצמאית,
שהמפקחהארציעלהתעבורהנתןלגביופטורמהוראהאחת
אויותרמתקנותהתעבורהמכוחסמכותולפיאותןתקנות,

ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

נהיגה רישיון בעל בנוכחות נעשית ההפעלה )1(
היושבבמושבהנהגאובכלמושבאחרשניתןלבצע

ממנואתכללפעולותהנהיגה;

הורה התעבורה על הארצי שהמפקח תנאים )2(
עליהם,וכלעודהרכבמופעלבהתאםלתנאיםשנקבעו

במסגרתהפטורר

תנאיםלמתן
היתרהפעלה

המפקחהארציעלהתעבורהרשאילתתהיתרלהפעלהר1ור )א(
שלרכבעצמאיבלאנהג,אחדאויותר,באמצעותמערכת
לנהיגהעצמאית,בדרך,למטרתביצועניסויברכב,לרבותתוך
הסעתנוסעים,בשכראושלאבשכר,למישהגישבקשהלכך
לפיסעיףר1ז)בסעיףזה-המבקש(,אםמתקיימיםכלאלה

ובכפוףלהוראותסעיףקטן)ד(:

המבקשהואחברהשהתאגדהבישראללפיחוק )1(
החברות,התשנ"ט-פפפ41)בסעיףזה-חוקהחברות(,

ושמרכזעסקיהבישראל;

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

-כהגדרתובחוקהחברות;

המבקשמפעילמרכזבקרההנמצאבישראלאו )3(
שהואהתקשרעםמרכזבקרהכאמורלשםהפעלהשל
רכבעצמאי,ומתקיימיםלגבימרכזהבקרההתנאים

כמפורטבתוספתהארבעעשרה;

המבקשהוכיחאתקיומהשלתשתיתלתקשורת )4(
כאמור הבקרה מרכז בין מאובטחת דו־כיוונית
)3(וביןמערכתהנהיגההעצמאיתהמותקנת בפסקה

ברכבהעצמאינושאהבקשה;

התעבורה על הארצי למפקח הגיש המבקש )5(
תוכניתהפעלהמפורטתלפיהוראותהתוספתהארבע
עשרהוהוכיחאתיכולתולבצעאתהתוכניתהאמורה;

לאיתקשרמישבבעלותואובהחזקתורכבעצמאיעם )ב(
אדםאחרבהסכםלהפעלתהרכבאלאאםכןבידיהאדם

האחרהיתרהפעלהלגביאותורכבר

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןהפעלתובדרךשל )ג(
רכבעצמאיבלאנוסעים,באמצעותמערכתלנהיגהעצמאית,
שהמפקחהארציעלהתעבורהנתןלגביופטורמהוראהאחת
אויותרמתקנותהתעבורהמכוחסמכותולפיאותןתקנות,

ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

נהיגה רישיון בעל בנוכחות נעשית ההפעלה )1(
היושבבמושבהנהגאובכלמושבאחרשניתןלבצע

ממנואתכללפעולותהנהיגה;

הורה התעבורה על הארצי שהמפקח תנאים )2(
עליהם,וכלעודהרכבמופעלבהתאםלתנאיםשנקבעו

במסגרתהפטורר

תנאיםלמתן
היתרהפעלה

המפקחהארציעלהתעבורהרשאילתתהיתרלהפעלהר1ור )א(
שלרכבעצמאיבלאנהג,אחדאויותר,באמצעותמערכת
לנהיגהעצמאית,בדרך,למטרתביצועניסויברכב,לרבותתוך
הסעתנוסעים,בשכראושלאבשכר,למישהגישבקשהלכך
לפיסעיףר1ז)בסעיףזה-המבקש(,אםמתקיימיםכלאלה

ובכפוףלהוראותסעיףקטן)ד(:

המבקשהואחברהשהתאגדהבישראללפיחוק )1(
החברות,התשנ"ט-פפפ41)בסעיףזה-חוקהחברות(,

ושמרכזעסקיהבישראל;

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

-כהגדרתובחוקהחברות;

המבקשמפעילמרכזבקרההנמצאבישראלאו )3(
שהואהתקשרעםמרכזבקרהכאמורלשםהפעלהשל
רכבעצמאי,ומתקיימיםלגבימרכזהבקרההתנאים

כמפורטבתוספתהארבעעשרה;

המבקשהוכיחאתקיומהשלתשתיתלתקשורת )4(
כאמור הבקרה מרכז בין מאובטחת דו־כיוונית
)3(וביןמערכתהנהיגההעצמאיתהמותקנת בפסקה

ברכבהעצמאינושאהבקשה;

התעבורה על הארצי למפקח הגיש המבקש )5(
תוכניתהפעלהמפורטתלפיהוראותהתוספתהארבע
עשרהוהוכיחאתיכולתולבצעאתהתוכניתהאמורה;

ס"חהתשנ"ט,עמ'פ18ר 4
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המבקשקיים,בעתתכנוןההפעלה,הליךמתועד )ר(
לצמצום אמצעים ננקטו שבו סיכונים, ניהול של

סיכונים,לרבותאמצעיםהנוגעיםלהגנתסייבר;

המבקשהוכיחכייוכללעמודבחובותהחלותעל )7(
בעלהיתרלפיסעיףר1יב;

בידיהמבקשפוליסתביטוחתקפהלפיפקודת )8(
הביטוחשרכש,המבטחתאתהפעלתהרכבהעצמאי
חובת האוצר שר קבע ואם ההיתר, מבוקש שלגביו
ביטוחאחריותכלפיאדםשלישיכאמורבסעיףר1יז)ג(
-בידיהמבקשגםפוליסתביטוחתקפהכאמורשרכש;
עלאףהאמור,לאהייתהבידיהמבקשפוליסהכאמור
במועדהגשתהבקשה,רשאיהואשיהיהבידו,חלף
מאת פוליסה להפיק התחייבות אישור הפוליסה,
מבטח,אולםלאיחלבהפעלהלפיההיתרללאפוליסת

ביטוחתקפה;

המבקש על כי )ג()1( קטן סעיף לפי השר, קבע )פ(
להמציאערבותאוהתחייבותכאמורבאותוסעיףקטן

-המבקשהמציאערבותאוהתחייבותכאמור;

כלל על סייבר להגנת תוכנית הציג המבקש )10(
המערכותהנדרשותלהפעלתהרכבהעצמאי,כמפורט

בתוספתהארבעעשרה;

סעיף לפי השר שקבע נוסף תנאי כל מתקיים )11(
קטן)ג(ר

השררשאילקבועהוראותנוספותעלהאמורבתוספת )ב(
הארבעעשרהלענייןהתנאיםכאמורבסעיףקטן)א(,ובכלל

זההוראותבענייניםאלה:

זה ובכלל הבקרה, מרכז של והפעלתו ניהולו )1(
הוראותבעניין-

קבלתעובדיםלמרכז,לרבותתנאיכשירות )א(
ותנאיםלענייןעברפלילי;

תוכניתהכשרהלעובדיהמרכז; )ב(

בסעיף כאמור מפורטת הפעלה תוכנית הגשת )2(
קטן)א()5(והפרטיםשייכללובתוכניתכאמור,ובכלל

זהפרטיםאלה:

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

במקרהשליציאהמהמרחבהאמור;

תוכניתבטיחותלענייןההפעלהוההתנהלות )ב(
שלהרכבהעצמאיבמצביםשונים;
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אמצעיםלהגנהמפניתקיפותסייברר )ג(

השררשאילקבועבתקנות- )ג(

הוראותלענייןערבויותוהתחייבויותשעלבעל )1(
היתרהפעלהלהמציאלהבטחתמילויתנאיההיתר
ולקיוםמטרותסימןזהוההוראותלפיו,ובכללזהאופן

חילוטןאוהפעלתן;

דרכיםלהוכחתהתקיימותםשלהתנאיםהמנויים )2(
בסעיףקטן)א(;

תנאיםלקבלתהיתרהפעלה,נוסףעלהתנאים )3(
המנוייםבסעיףקטן)א(ר

על הארצי שהמפקח העצמאיים הרכב כלי מספר )ד(
סעיף הוראות לפי להפעלתם היתר לתת רשאי התעבורה
זהלאיעלהעל500;השר,לאחרהתייעצותעםשרהאוצר
ובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאת
המספרהאמור,בהתחשבביןהיתרבניסיוןשיצטברמההפעלה

הניסיוניתשלרכבעצמאילפיסימןזהר

בקשהלהיתר
הפעלהומתן

ההיתר

מבקשהיתרהפעלהיגישלמפקחהארציעלהתעבורהר1זר )א(
בקשהלהיתרהפעלה;המפקחהארציעלהתעבורהיורה
זה ובכלל הפעלה, להיתר בקשה של הגשתה אופן בדבר

הגשהבאמצעיםדיגיטלייםר

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(
ועלאפשרותהפעולהשלרכבביטחוןכהגדרתולפי
הרכב של הניסיונית מההפעלה כתוצאה זו, פקודה
העצמאי,והשפעותאחרותשעשויותלהיותלהפעלה

עלהתנועהועלעוברידרךר

הוראות לפי דוח לשר המייעצת הוועדה הגישה )ג(
את התעבורה על הארצי המפקח יביא ר1כא)ג()7(, סעיף
האמורבובחשבון,בבואולתתהחלטהכאמורבסעיףקטן)ב(ר

ממבקש לדרוש רשאי התעבורה על הארצי המפקח )ד(
היתרהפעלהכלמידעהנדרשלולשםקבלתהחלטהבבקשה
להיתרהפעלה,והמבקשימסורלוכלמידעשנדרשממנו

כאמורר

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

במשטרתישראלעלמתןההיתרועלפרטיור

תנאיםבהיתר
הפעלה

בהיתרהפעלהיקבעהמפקחהארציעלהתעבורהאתר1חר )א(
אלה:

אמצעיםלהגנהמפניתקיפותסייברר )ג(

השררשאילקבועבתקנות- )ג(

הוראותלענייןערבויותוהתחייבויותשעלבעל )1(
היתרהפעלהלהמציאלהבטחתמילויתנאיההיתר
ולקיוםמטרותסימןזהוההוראותלפיו,ובכללזהאופן

חילוטןאוהפעלתן;

דרכיםלהוכחתהתקיימותםשלהתנאיםהמנויים )2(
בסעיףקטן)א(;

תנאיםלקבלתהיתרהפעלה,נוסףעלהתנאים )3(
המנוייםבסעיףקטן)א(ר

על הארצי שהמפקח העצמאיים הרכב כלי מספר )ד(
סעיף הוראות לפי להפעלתם היתר לתת רשאי התעבורה
זהלאיעלהעל500;השר,לאחרהתייעצותעםשרהאוצר
ובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאת
המספרהאמור,בהתחשבביןהיתרבניסיוןשיצטברמההפעלה

הניסיוניתשלרכבעצמאילפיסימןזהר

בקשהלהיתר
הפעלהומתן

ההיתר

מבקשהיתרהפעלהיגישלמפקחהארציעלהתעבורהר1זר )א(
בקשהלהיתרהפעלה;המפקחהארציעלהתעבורהיורה
זה ובכלל הפעלה, להיתר בקשה של הגשתה אופן בדבר

הגשהבאמצעיםדיגיטלייםר

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(
ועלאפשרותהפעולהשלרכבביטחוןכהגדרתולפי
הרכב של הניסיונית מההפעלה כתוצאה זו, פקודה
העצמאי,והשפעותאחרותשעשויותלהיותלהפעלה

עלהתנועהועלעוברידרךר

הוראות לפי דוח לשר המייעצת הוועדה הגישה )ג(
את התעבורה על הארצי המפקח יביא ר1כא)ג()7(, סעיף
האמורבובחשבון,בבואולתתהחלטהכאמורבסעיףקטן)ב(ר

ממבקש לדרוש רשאי התעבורה על הארצי המפקח )ד(
היתרהפעלהכלמידעהנדרשלולשםקבלתהחלטהבבקשה
להיתרהפעלה,והמבקשימסורלוכלמידעשנדרשממנו

כאמורר

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

במשטרתישראלעלמתןההיתרועלפרטיור



תנאיםבהיתר
הפעלה

בהיתרהפעלהיקבעהמפקחהארציעלהתעבורהאתר1חר )א(
אלה:
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תנאיםלביצועההפעלההניסיונית,ובכללזה- )1(

הוראותלענייןהסעתנוסעיםברכבעצמאי )א(
שנעשהבושימושבמסגרתההפעלההניסיונית,

בשכראושלאבשכר;

התנועה אגף ראש עם התייעצות לאחר )ב(
שבו יותר, או אחד אזור, - ישראל במשטרת
תבוצעההפעלההניסיונית;לאנמסרהעמדת
ראשאגףהתנועהכאמורבתוך21ימיםמיום
שהמפקחהארציעלהתעבורהפנהאליובעניין,
יראו,בתוםאותהתקופה,כאילוקוימהחובת

ההתייעצותעימולפיפסקתמשנהזו;

אםמערכתהנהיגההעצמאיתהמותקנת )ג(
ברכבהעצמאישלגביוניתןההיתריכולהלפעול
רקאםמוגדרבהמרחבהפעלהובהתאםלאותו

מרחב-מרחבההפעלהכאמור;

הוראותלענייןהגנתסייבר; )ד(

מספרכליהרכבהעצמאייםכאמורשבעלההיתר )2(
רשאילהפעילבמסגרתההפעלההניסיונית,וכןפרטים

לענייןכליהרכבהאמוריםשקבעהשר,אםקבער

בהיתר לקבוע רשאי התעבורה על הארצי המפקח )ב(
הפעלהחובותשיחולועלבעלההיתרנוסףעלהחובותלפי
סעיףר1יב,והוראותלענייןניהולווהפעלתושלמרכזהבקרה,

שיחולונוסףעלההוראותשקבעהשרלפיסעיףר1ו)ב()1(ר

המפקחהארציעלהתעבורהרשאי,בכלעתבתקופת )ג(
תוקפושלהיתרהפעלה,לשנות,ובכללזהלהוסיףאולגרוע,
ובלבד ו־)ב(, )א( קטנים סעיפים לפי בהיתר שקבע תנאים
שנתןקודםלכןלבעלההיתרהזדמנותלטעוןאתטענותיו;
שינויתנאיםכאמוריכולשיהיה,ביןהשאר,בהתאםלתחקיר
אירועכאמורבסעיףר1טו)ד(;שונותנאיםכאמור,יודיעעלכך
המפקחהארציעלהתעבורה,ללאדיחוי,לראשאגףהתנועה

במשטרתישראלר

בעתקביעתתנאיםוחובותושינוייםבהםלפיסעיףזה )ד(
ישקולהמפקחהארציעלהתעבורה,ביןהשאר,אתהשיקולים

המנוייםבסעיףר1ז)ב(ר

תקופתהיתר
הפעלהוחידושו

תוקפושלהיתרהפעלהיהיהלשלוששנים,אלאאםר1טר )א(
כןמבקשההיתרביקשכיהיתרההפעלהיינתןלולתקופה
קצרהיותראואםהמפקחהארציעלהתעבורההחליטלתיתו

לתקופהקצרהיותר,מנימוקיםשיפרטבהחלטתור

בכפוףלהוראותסעיףר1יא,המפקחהארציעלהתעבורה, )ב(
לאחרהתייעצותעםראשאגףהתנועהבמשטרתישראל,רשאי
לחדשאתתקופתתוקפושלהיתרהפעלהלתקופותנוספות
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לפיבקשתבעלההיתר,ובלבדשסךתקופותתוקפושלההיתר
לאיעלהעלתשעשנים;לאנמסרהעמדתראשאגףהתנועה
כאמורבתוך14ימיםמיוםשהמפקחהארציעלהתעבורה
פנהאליובעניין,יראו,בתוםאותהתקופה,כאילוקוימהחובת

ההתייעצותעימולפיסעיףקטןזהר

המפקחהארציעלהתעבורהרשאילחדשאתתקופת )ג(
תוקפושלהיתרהפעלהכאמורבסעיףקטן)ב(,אםסברכי
המשךההפעלההניסיוניתשלהרכבהעצמאישלגביוניתן
ההיתרנדרשלשםהשגתמטרותהניסוי,ובלבדשממשיכים
להתקייםהתנאיםלמתןההיתרכאמורבסעיףר1ווהתנאים
בהיתרכאמורבסעיףר1ח,ובעלההיתרמילאאתהחובות
החלותעליולפיהפקודה;החלטהשלהמפקחהארציעל
התעבורהבדברחידושההיתרתינתןבתוךתקופהשלאתעלה

על0פימיםמיוםהגשתהבקשהלחידושתוקפושלההיתרר

היתרהפעלהשניתןלפיסימןזהאינוניתןלהעברהאלאר1יראיסורהעברה )א(
באישורהמפקחהארציעלהתעבורהובהתאםלתנאיור

העברתשליטהבבעלהיתרהפעלהטעונהאישורמראש )ב(
ובכתבמאתהמפקחהארציעלהתעבורה,ורשאיהואלקבוע

כיהעברהכאמורטעונההיתרהפעלהחדשר

אישורלפיסעיףקטן)ב(יינתןבתוך0רימיםמיוםהגשת )ג(
הבקשהלאישור,אםשוכנעהמפקחהארציעלהתעבורה
שמתקיימיםבנעברכלהתנאיםהנדרשיםלמתןהיתרהפעלהר

ביטולהיתר
הפעלה,התלייתו,

הגבלתואו
סירובלחדשו

המפקחהארציעלהתעבורהרשאילבטלהיתרהפעלה,ר1יאר )א(
להתלותועדלקיוםתנאיםשיורהעליהם,להגבילואולסרב

לחדשו,בהתקייםאחדמאלה:

ההיתרניתןעליסודמידעכוזב,שגוי,מטעהאו )1(
חלקי;

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלקבלתההיתר; )2(

בעלההיתרהפרתנאימהותימתנאיההיתר; )3(

בעלההיתרהפרחובהאואיסורשחליםעליולפי )4(
פקודהזו;

רכבעצמאישמופעלמכוחההיתרהיהמעורב )5(
באירועבטיחותיחמור;

תלויועומדלגביבעלההיתרצולפתיחתהליכים )ר(
לפיחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-52018,
הואהחליטעלפירוקומרצוןאושביתהמשפטמינה

לוכונסנכסיםאוציווהעלפירוקור

המפקחהארציעלהתעבורהלאיבטל,לאיתלה,לא )ב(
יגבילולאיסרבלחדשהיתרהפעלהלפיסעיףזה,אלאלאחר
שנתןלבעלההיתרהזדמנותלטעוןאתטענותיו;ואולם,היה

לפיבקשתבעלההיתר,ובלבדשסךתקופותתוקפושלההיתר
לאיעלהעלתשעשנים;לאנמסרהעמדתראשאגףהתנועה
כאמורבתוך14ימיםמיוםשהמפקחהארציעלהתעבורה
פנהאליובעניין,יראו,בתוםאותהתקופה,כאילוקוימהחובת

ההתייעצותעימולפיסעיףקטןזהר

המפקחהארציעלהתעבורהרשאילחדשאתתקופת )ג(
תוקפושלהיתרהפעלהכאמורבסעיףקטן)ב(,אםסברכי
המשךההפעלההניסיוניתשלהרכבהעצמאישלגביוניתן
ההיתרנדרשלשםהשגתמטרותהניסוי,ובלבדשממשיכים
להתקייםהתנאיםלמתןההיתרכאמורבסעיףר1ווהתנאים
בהיתרכאמורבסעיףר1ח,ובעלההיתרמילאאתהחובות
החלותעליולפיהפקודה;החלטהשלהמפקחהארציעל
התעבורהבדברחידושההיתרתינתןבתוךתקופהשלאתעלה

על0פימיםמיוםהגשתהבקשהלחידושתוקפושלההיתרר

היתרהפעלהשניתןלפיסימןזהאינוניתןלהעברהאלאר1יראיסורהעברה )א(
באישורהמפקחהארציעלהתעבורהובהתאםלתנאיור

העברתשליטהבבעלהיתרהפעלהטעונהאישורמראש )ב(
ובכתבמאתהמפקחהארציעלהתעבורה,ורשאיהואלקבוע

כיהעברהכאמורטעונההיתרהפעלהחדשר

אישורלפיסעיףקטן)ב(יינתןבתוך0רימיםמיוםהגשת )ג(
הבקשהלאישור,אםשוכנעהמפקחהארציעלהתעבורה
שמתקיימיםבנעברכלהתנאיםהנדרשיםלמתןהיתרהפעלהר

ביטולהיתר
הפעלה,התלייתו,

הגבלתואו
סירובלחדשו

המפקחהארציעלהתעבורהרשאילבטלהיתרהפעלה,ר1יאר )א(
להתלותועדלקיוםתנאיםשיורהעליהם,להגבילואולסרב

לחדשו,בהתקייםאחדמאלה:

ההיתרניתןעליסודמידעכוזב,שגוי,מטעהאו )1(
חלקי;

חדללהתקייםתנאימהתנאיםלקבלתההיתר; )2(

בעלההיתרהפרתנאימהותימתנאיההיתר; )3(

בעלההיתרהפרחובהאואיסורשחליםעליולפי )4(
פקודהזו;

רכבעצמאישמופעלמכוחההיתרהיהמעורב )5(
באירועבטיחותיחמור;

תלויועומדלגביבעלההיתרצולפתיחתהליכים )ר(
לפיחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-52018,
הואהחליטעלפירוקומרצוןאושביתהמשפטמינה

לוכונסנכסיםאוציווהעלפירוקור

המפקחהארציעלהתעבורהלאיבטל,לאיתלה,לא )ב(
יגבילולאיסרבלחדשהיתרהפעלהלפיסעיףזה,אלאלאחר
שנתןלבעלההיתרהזדמנותלטעוןאתטענותיו;ואולם,היה

ס"חהתשע"ח,עמ'310ר 5
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למפקחהארציעלהתעבורהיסודסבירלהניחכימתקיימת
קטן בסעיף המנויות מהעילות עילה הפעלה היתר בבעל
)א(,ושוכנעכיבשלכךישצורךדחוףלהתלותאתההיתר
לשםהגנהעלשלוםהציבור,רשאיהואלהתלותאתההיתר,
את לטעון הזדמנות ההיתר לבעל שייתן ובלבד לאלתר,
טענותיובהקדםהאפשרילאחרההתליה,ולאיאוחרמתום
לתקופה תהיה כאמור התליה ההתליה; ממועד ימים 30

המזעריתהנדרשתר

המפקחהארציעלהתעבורהיודיעלראשאגףהתנועה )ג(
הפעלה, היתר ביטול על דיחוי, ללא ישראל, במשטרת

התלייתו,הגבלתואוסירובלחדשולפיסעיףזהר

חובותבעלהיתר
הפעלה

בעלההיתרהפעלהימלאאחרהחובותהמוטלותעליור1יבר )א(
כמפורטבתוספתהארבעעשרהר

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,בעלהיתרהפעלה)ב( )1(
הארבע בתוספת כאמור שנאסף המידע את ישמור
שהשררשאילקבוע)בסעיףקטן עשרהומידענוסף
זה-מידע(,וימסוראותולמפקחהארציעלהתעבורה
למי או ישראל במשטרת התנועה אגף לראש וכן
מטעמו;לענייןהחובהלמסורמידעלראשאגףהתנועה
במשטרתישראלאולמימטעמו,בעלהיתרהפעלה
ימסורמידעגםבזמןאמת,אםהדברנדרשלמשטרת
רכב להפעלת הקשור אירוע בשל בדחיפות ישראל

עצמאיר

המפקחהארציעלהתעבורהימסוראתהמידע )2(
שקיבללפיפסקה)1(למנהלהרשותהלאומיתלבטיחות
ועדת באישור השר, שקבע אחר לגורם וכן בדרכים

הכלכלהשלהכנסת,לשםמילויתפקידיהםלפידיןר

בעלהיתרהפעלהלאימסורמידעהמאפשראת )3(
הניסיונית בהפעלה משתתף שאינו אדם של זיהויו
מטעמושלבעלהיתרולאהסכיםלמסירתמידעכאמורר

איסוףושמירהשלמידעלפיסעיףזהיתבצעובאופן )ג(
של בפרטיותם לפגיעה הסיכון את האפשר ככל הממזער

הנוסעיםברכבהעצמאיושלעוברידרךאחריםר

)ב(כדילמנועהעברתמידע איןבהוראותסעיףקטן )ד(
ממשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםלמערךהסייברהלאומי

לשםמילויתפקידיור

שיחולו נוספות ודרישות חובות לקבוע רשאי השר )ה(
עלבעלהיתרהפעלהלענייןפעילותולפיהיתרההפעלה,

בענייניםאלה:

אופןשמירתמידעשייאסףלפיסעיףזהומשך )1(
שמירתו;איןבהוראותלפיפסקהזוכדילגרועמהוראות

לפיחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-81פ1;
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הסעתנוסעיםברכבעצמאיבמסגרתההפעלה; )2(

אופןקיוםהחובותהמנויותבסעיףזהובתוספת )3(
הארבעעשרהובכללזהדרישותשעניינןהגנתסייברר

בעלהיתרהפעלהיידעכלנוסעברכבעצמאיעלכך )ו(
שנסיעתוברכבכאמורהיאבמסגרתהפעלהניסיוניתשלרכב

עצמאיר

בעלהיתרהפעלהיגישלמפקחהארציעלהתעבורה )ז(
דיווחתקופתי,ביןהשארעלאירועיםחריגיםשאירעובמהלך
הניסיונית, ההפעלה על מסכם ודוח הניסיונית, ההפעלה
והכולכמפורטבתוספתהארבעעשרה;המפקחהארציעל
התעבורהרשאילהורותלבעלהיתרהפעלהלכלולבדיווחים

כאמורפרטיםנוספיםכפישיורהלור

פטורמתחולה,
תחולהבהתאמות
אוהחלתהוראות
לענייןרכבעצמאי

השררשאילקבועבתקנות-)א(ר1יגר )1(

כיהוראהמההוראותלפיפקודהזו,החלה )א(
לענייןרכבמנועיאוהמערכותהמותקנותבו,לא
תחוללענייןרכבעצמאיאוהמערכותהמותקנות

בואושתחולבהתאמותשיקבע;

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

הפעלהאושתחולבהתאמותשיקבע;

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

שיקבער

את מתחולה, הפטור את להתנות רשאי השר )2(
ההתאמותאואתהחלתההוראותכאמורבפסקה)1()א(

)ג(,בתנאים,ורשאיהואלקבועהוראותשיחולו עד
במקוםהוראותשניתןלגביהןפטורכאמורר

המפקחהארציעלהתעבורהרשאי,לאחרששקלאת )ב(
השיקוליםהאמוריםבסעיףר1ז)ב(,ואםמצאכיהדברנדרש
לגביבעלהיתרהפעלהמסויםלשםהשגתהמטרהשלשמה
ניתןהיתרההפעלה,לקבועבהיתרההפעלהכיבעלההיתר
יהיהפטורמתחולתהוראותנוספותעלההוראותשקבעהשר
בתקנותלפיסעיףקטן)א(,כמפורטבחלקיםא',ב'ו־ג'לתוספת
השלושעשרה,כולןאוחלקן,אושההוראותהאמורותיחולו
עליובהתאמותשיקבעכאמור,ורשאיהוא,בהיתר,להתנות
אתהפטורמתחולהאואתההתאמותבתנאיםאולקבוע
שניתן ההוראות במקום ההיתר בעל על שיחולו הוראות

לגביהןפטורכאמורר
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התעבורהאתסמכותו על הארצי המפקח יפעיל לא )ג(
לפיסעיףקטן)ב(לגביההוראותהמנויותבחלקא'לתוספת
הרישוי, רשות עם התייעצות לאחר אלא עשרה השלוש
ולגביההוראותהמנויותבחלקג'לתוספתהאמורה-לאחר
לא  ישראל; במשטרת התנועה אגף ראש עם התייעצות
נמסרהעמדתראשאגףהתנועהכאמורבתוך21ימיםמיום
שהמפקחהארציעלהתעבורהפנהאליובעניין,יראו,בתום
אותהתקופה,כאילוקוימהחובתההתייעצותעימולפיסעיף

קטןזהר

פעלהמפקחהארציעלהתעבורהבהתאםלסמכותו )ד(
לפיסעיףקטן)ב(,יודיעעלכךלראשאגףהתנועהבמשטרת

ישראלבדרךשיסכימועליהר

עלאףהאמורבסעיףזה,לענייןהפעלתרכבעצמאי )ה(
כמונית,לאיקבעהשראוהמפקחהארציעלהתעבורהתקנות
אוהוראותלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,לפיהעניין,בדבר
פטור,התאמותאושינוייםמהוראותלפיפקודהזוהנוגעות
להפעלתמונית,ובכללזהבדבררישיוןלהפעלתמוניתואגרות
לפיסימןג'לפרקהשני,אלאאםכןהדברמתחייבמהפעלת
רכבכאמורבלאנהגאומשימושבאמצעיםהטכנולוגיים

המותקניםבולשםעמידתובהוראותלפיסימןזהר

בלילגרועמהוראותלפיפקודהזולענייןמתןרישיוןרכב,ר1ידררישיוןרכבעצמאי
רשותהרישויתיתןרישיוןרכבלרכבעצמאיבהתאםלהוראות

ולתנאיםכמפורטבתוספתהארבעעשרה,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-

שהוכחת ,)1 ( בפסקה המנויים התנאים )א(
מסמך, על בהסתמך השאר בין תיעשה התקיימותם

ובכללזההצהרהמטעםיצרןהרכבאוהמערכות;

שהוכחת ,)2 ( בפסקה המנויים התנאים )ב(
התקיימותםתיעשהביןהשארבדרךשלביצועניסוי

אובדיקתמעבדהר

אירועבטיחותי
ואירועבטיחותי

חמור

אירעאירועבטיחותי,ידווחעלכךבעלהיתרהפעלהר1טור )א(
שלהרכבהעצמאיהמעורבבאירוע,בכתב,למפקחהארצי
עלהתעבורהולראשאגףהתנועהבמשטרתישראל,בתוך24
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שעותמקרותהאירוע,ולענייןאירועכאמורשהואאירוע
באמצעות יימסר הדיווח דיחוי; ללא - חמור בטיחותי
בעלתפקידהאחראילענייןאצלבעלהיתרההפעלה,כפי

שהמפקחהארציעלהתעבורהיקבעבהיתרההפעלהר

דיווחכאמורבסעיףקטן)א(יכלולביןהשאראתתיאור )ב(
העצמאי הרכב פרטי ומיקומו, מועדו הבטיחותי, האירוע
המעורבבו,מידעעלנפגעיםאונזקשנגרמובשלו,מידע
אחר רכב של פרטיו העצמאי, ברכב וחיישנים ממצלמות
שהיהמעורבבאירוע,אםישנו,וכלפרטאחרשעשוילתרום
בתוספת כמפורט והכול וגורמיו, האירוע נסיבות להבנת

הארבעעשרהר

השררשאילקבועהוראותנוספותלענייןדיווחכאמור )ג(
בסעיףזה,ובכללזהלענייןדרךהדיווח,הפרטיםשייכללובו
וחובתדיווחעלמידענוסףהקשורלאירועשברשותושלבעל

ההיתרר

הכולל)ד( דוח - אירוע" "תחקיר זה, קטן בסעיף )1(
תחקורשלאירועבטיחותיוהלקחיםשהופקובעקבותיור

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

זמןשיורהעליוהמפקחהארציעלהתעבורהר

היתר בעל יגיש חמור, בטיחותי אירוע אירע )3(
ההפעלהשלהרכבהעצמאיהמעורבבאירועתחקיר
זמן פרק בתוך התעבורה, על הארצי למפקח אירוע

שייקבעבהיתרההפעלהר

בהקדם יעביר התעבורה על הארצי המפקח )4(
)2(ו־)3( האפשריתחקיראירועשהוגשלפיפסקאות

האירוע כלל ישראל; במשטרת תנועה אגף לראש
תקיפתסייבר,יעבירהמפקחהארציעלהתעבורהאת

תחקירהאירועגםלראשמערךהסייברהלאומיר

משרד עובד התעבורה, על הארצי המפקח )5(
התחבורהוהבטיחותבדרכיםאומימטעמם,אוכלמי
שהגיעלידיותחקיראירועלפיסעיףקטןזהלאיגלה
אתהמידעהכלולבו,כולואוחלקו,ולאיעשהבוכל
שימושאלאלשםביצועההוראותלפיפקודהזואו
לפיצושלביתמשפטאואםניתנהלכךהסכמתבעל

היתרההפעלההנוגעלענייןר
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אירעאירועבטיחותיחמור,רשאיהמפקחהארציעל )ה(
התעבורה,אםסברשהדברנדרשבאופןמיידילשםהגנהעל
שלוםהציבורושמירהעלהבטיחות,נוסףעלסמכותולשנות
תנאיםשנקבעובהיתרכאמורבסעיףר1ח)ג(,לתתכלהוראה
לבעלהיתרהפעלה,ובכללזההוראהלהפסיקבאופןמלא
אוחלקיאתההפעלההניסיוניתשלהרכבהעצמאילתקופה
שיורה,ובלבדשנתןלבעלההיתרהזדמנותלטעוןאתטענותיו

בטרםקבלתהחלטהעלמתןהוראהכאמורר

בלילגרועמהוראותסעיףר1יא,אירעאירועבטיחותי )ו(
חמורוראההמפקחהארציעלהתעבורהכיישצורךדחוף
להתלותאתהיתרההפעלהלשםהגנהמיידיתעלשלום
הציבור,רשאיהואלהתלותאתההיתר,לאלתר,ובלבדשייתן
לבעלההיתרהזדמנותלטעוןאתטענותיובהקדםהאפשרי
לאחרההתליה,ולאיאוחרמתום30ימיםממועדההתליה;
התליהכאמורתהיהלתקופההמזעריתהנדרשת;המפקח
הארציעלהתעבורהימסורללאדיחויהודעהעלהתליית

היתרהפעלהכאמורלראשאגףהתנועהבמשטרתישראלר

בוצעהתקיפתסייברנגדמערכותרכבעצמאישעלולה )ז(
להביאלאירועבטיחותי,אושישחששלביצועתקיפהכאמור,
ידווחעלכךבעלהיתרההפעלהשלהרכבהעצמאילעובד
משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםשהשרמינהלענייןזה,
כמפורט מידעבענייןהתקיפההאמורה,והכול וימסורלו

בתוספתהארבעעשרהר

באתרר1טזרמידעלציבור לציבור יפרסם התעבורה על הארצי המפקח )א(
מידע בדרכים והבטיחות התחבורה משרד של האינטרנט
כמפורטלהלן,ורשאיהואלפרסםכאמורפרטיםנוספיםעל
הפעלהשלרכבעצמאישהואסבורכיישלהביאםלידיעת

הציבור,אולפרסמם,כולםאוחלקם,בדרכיםנוספות:

מידעעלהיתריהפעלהתקפים,הכולל,ביןהשאר, )1(
לגביכלהיתר,אתפרטיבעלההיתר,מרחבההפעלה
הפעלתו, לעניין חל שההיתר העצמאי הרכב של
האזוריםשבהםניתןלבצעאתההפעלההניסיוניתלפי
ההיתר,מספרכליהרכבהעצמאייםשההיתרחללעניין
הפעלתם,תקופתתוקףההיתרוהתנאיםהמהותיים

שנקבעובו;

הודעהעלביטולהיתרהפעלה,התלייתו,הגבלתו )2(
אוסירובלחדשו,לפיסעיפיםר1יאו־ר1טו)ו(ר

התרחשאירועבטיחותיחמור,יפרסםהמפקחהארצי )ב(
עלהתעבורה,בהקדםהאפשרילאחרקרותהאירוע,מידע
עלהאירועשיכלולפרטיםשהואסבורשישלהביאםלידיעת

הציבורר
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המפקחהארציעלהתעבורהלאיפרסםלפיהוראות )ג(
סעיףזהפרטיםשהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועה
מלמסורלפיסעיףפ)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-8פפ1ר,
ורשאיהואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידע
לחוק פ)ב( סעיף לפי למסור חייבת אינה ציבורית שרשות

האמורר

עלאףהאמורבכלדין,בעלהיתרהפעלהאינורשאיר1יזרביטוח )א(
לרכושמהפולפוליסתביטוחלפידרישותפקודתהביטוחר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בתקופהשלשלוששנים )ב(
מהמועדהקובע,רשאיבעלהיתרהפעלהשלאהשיגכיסוי
ביטוחיבאופןישיראצלמבטח,לרכושמהפולפוליסתביטוח
לפידרישותפקודתהביטוח;שרהאוצר,לאחרהתייעצות
עםהממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכוןשבחןביןהשאר
אתזמינותהכיסויהביטוחיבאמצעותמבטחיםואתעלות
הסיכוןהטהורשלכליהרכבהעצמאיים,ולאחרששקלגם
הואאתהשיקוליםהאמורים,רשאילהאריךבצואתהתקופה

האמורהבתקופותנוספותשלאיעלויחדעלשלוששניםר

שרהאוצר,לאחרהתייעצותעםהממונהעלשוקההון, )ג(
חייב הפעלה היתר בעל כי לקבוע רשאי וחיסכון, ביטוח
נזק בשל שלישי צד כלפי אחריות ביטוח פוליסת לרכוש
רכוששעשוילהיגרםמהפעלתרכבעצמאיבאמצעותמערכת

לנהיגהעצמאיתר

בסעיףזה- )ד(

"מבטח"ו"הפול"-כהגדרתםבחוקביטוחרכבמנועי)ביטוח
מעבר לתקופת הסדרים מבוקרת, תחרות בתנאי

והוראותלענייןאבנר(,התשנ"ז-7פפ71;

בקשה לראשונה הוגשה שבו המועד - הקובע" "המועד
כלשהילהיתרהפעלהעלידימיממבקשיההיתרלפי
הוראותסעיףר1ז;השריפרסםברשומותהודעהעל

המועדהאמור;

לפקודת 7א)א( בסעיף כהגדרתה - "עלותהסיכוןהטהור"
הביטוחר

השררשאילהסמיך,מקרבעובדימשרדו,מפקחיםשיהיור1יחרהסמכתמפקחים )א(
נתונותלהםהסמכויותלפיסעיףר1יט,כולןאוחלקן,לשם

פיקוחעלביצועההוראותלפיסימןזהר

לאיוסמךמפקחלפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןמתקיימים )ב(
לגביוכלאלה:

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

ס"חהתשנ"ח,עמ'ר22ר ר

ס"חהתשנ"ז,עמ'205ר 7
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הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיסימןזה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורה )3(
השרר

הודעהעלהסמכתמפקחכאמורבסעיףקטן)א(תפורסם )ג(
ברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרדהתחבורהוהבטיחות

בדרכיםר

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיסימןזה,רשאיר1יטרסמכויותפיקוח )א(
המפקחהארציעלהתעבורהאומפקח-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציג )1(
לפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזהה

אותו;

לדרושמבעלהיתרהפעלהאומכלאדםאחר )2(
הנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהם
כדילהבטיחאתביצועההוראותלפיסימןזהאולהקל

אתביצוען;לענייןזה,"מסמך"-לרבותפלט;

להיכנסלכלמקוםשמבוצעתבופעולההנוגעת )3(
להפעלהניסיוניתשלרכבעצמאי,לרבותלמרכזבקרה
אולרכבעצמאיכשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקום

המשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפט;

לבצעבדיקותבמערכותהמחשבברכב,ובכללזה )4(
במערכתהנהיגההעצמאית,במערכותמרכזהבקרה
ובמערכותהתקשורתעםהרכבהעצמאי,במטרהלפקח
עלעמידתןבהוראותשנקבעולפיסימןזהלענייןהגנת

סייברר

מצאמפקחבבדיקהלפיסעיףקטן)א()4(כיחלשינוי )ב(
לפגיעה חשש המעלה קטן סעיף באותו כאמור במערכות
בבטיחותבשלאי־עמידהבהוראותכאמורלענייןהגנתסייבר,
מאזבדיקתןהאחרונה,ובכללזהלפנימתןהיתרההפעלה,
רשאיהואלהורותעלהעמדתהרכבהעצמאיוהמערכותשבו
לבדיקהבמעבדהשתימשךעדשלושהימיעסקים;בדיקה
ובכל בשנה מפעמיים יותר לא תתקיים כאמור במעבדה
פעםיועמדלבדיקהרקרכבאחדמאותואב־טיפוס;בסעיף

קטןזה-

"מעבדה"-מעבדהשרשותהרישויהסמיכהלענייןבדיקות
סייברלרכבעצמאי;

"שינוי"-לרבותעדכוניםושינוייםבגרסאותתוכנהר

יעשהשימושר1כרזיהוימפקח הארציעלהתעבורהאומפקחלא המפקח
בסמכויותהנתונותלולפיסימןזהאלאבעתמילויתפקידו

ובהתקייםשניאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(
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ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידו )2(
ועלסמכויותיושלהמפקחושאותהיציגעלפידרישהר

מוקמתבזהועדהמייעצתלשרלענייןהפעלהניסיוניתר1כארועדהמייעצת )א(
שלרכבעצמאישחבריההםכמפורטלהלן,ובהםשתינשים

לפחות:

המנהלהכללישלמשרדהתחבורהוהבטיחות )1(
בדרכים,והואיהיההיושבראש;

שניעובדימשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים, )2(
שימנההשר;

המנהלהכללישלמשרדראשהממשלהאועובד )3(
משרדראשהממשלה,שימנההמנהלהכללי;

המנהלהכללישלהרשותהלאומיתלחדשנות )4(
טכנולוגיתשהוקמהלפיסעיף5לחוקלעידודמחקר,
פיתוחוחדשנותטכנולוגיתבתעשייה,התשמ"ד-84פ81,

אועובדהרשותהאמורה,שימנההמנהלהכללי;

הממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכוןאועובד )5(
רשותשוקההון,ביטוחוחיסכון,שימנההממונה;

ראשאגףהתנועהבמשטרתישראלאונציגו; )ר(

היועץהמשפטילממשלהאונציגושהואעובד )7(
משרדהמשפטים;

הפניםאו שלהמשרדלביטחון המנהלהכללי )8(
עובדהמשרדלביטחוןהפנים,שימנההמנהלהכללי;

או בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות מנהל )פ(
עובדהרשותשימנהמנהלהרשות;

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

שנינציגיציבורבעלימומחיותבנושאיםהנוגעים )11(
לסמכויותהוועדההמייעצת,שימנההשרר

השררשאילמנותעובדבכירממשרדוהכשירלהיות )ב(
חברהוועדההמייעצתכממלאמקוםיושבראשהוועדה;
מישמוסמךלמנותחברבוועדההמייעצת,מוסמךלמנות
לוממלאמקום,ובלבדשהואעומדבאותםתנאיכשירות

למינויור

הוועדההמייעצת- )ג(

תעקובאחריההתפתחויותהטכנולוגיותבעולם )1(
נהיגה מערכת באמצעות המופעל הרכב בתחום
שיטות בתחום בעולם וההתפתחויות עצמאית

ההפעלהשלרכבכאמור;

ס"חהתשמ"ד,עמ'1100ר 8
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תעקובאחריהממצאיםהמתקבליםמהפעלתרכב )2(
באמצעותמערכתנהיגהעצמאית,בארץובעולם,בין
השארעלבסיסהמידעשהעבירלההמפקחהארציעל

התעבורהלפיסעיףר1כט;

תאסוףנתונים,מהארץומהעולם,עלאירועיבטיחות )3(
ותקיפותסייברשבהםהיומעורביםכלירכבהמופעלים
חריגים ואירועים עצמאית נהיגה מערכת באמצעות

שהתרחשובמהלךהפעלתםואופןההתמודדותעימם;

תבחןאתהשפעתההפעלהשלרכבעצמאילפי )4(
הוראותסימןזהעלשירותיהתחבורההציבוריתוגודש

התנועהבדרכים;

תבחןאתאופןהשימושבמידעהנאסףבמהלך )5(
הפעלהניסיוניתשלרכבעצמאי,באמצעותמערכות
הרכבהעצמאיאומרכזהבקרה,הצורךבשיתוףבמידע
כאמורוהגנהעלהפרטיותואבטחתמידעאגבשימוש

אושיתוףכאמור;

תבחןאתהיכולתהמקצועיתהנדרשתמעובדי )ר(
מרכזבקרה;

מיוזמתה, או לבקשתו לזמן, מזמן לשר, תגיש )7(
כאמור לתפקידיה הנוגעים בעניינים דוחות

בפסקאות)1(עד)ר(;

לשלוששניםלפחות,אתהוראות תבחן,אחת )8(
ההסדרהקבועבסימןזהוההתאמותהנדרשותבהן
כי מצאה ואם מיישומו, שהצטבר הניסיון בעקבות
נדרששינויבהסדר,תמליץעלכךלשר,ותמסורלוועדת
הכלכלהשלהכנסתדוחהכוללאתהמלצותיהכאמור;

תייעץלשרלענייןהתקנתתקנותלפיסימןזה, )פ(
למעטלפיסעיףר1יזר

הוועדההמייעצתתמסורלשראתחוותדעתהלעניין )ד(
התקנתתקנותכאמורבסעיףקטן)ג()פ(בתוך45ימיםמיום
שפנהאליהבבקשהלהתייעצותבעניין,ורשאיהשר,לבקשת
הוועדה,לדחותאתהמועדהאמורלתקופותנוספותשלא
יעלויחדעל45ימים)בסעיףזה-התקופהלהתייעצות(;לא
מסרההוועדהלשראתחוותדעתהבתקופהלהתייעצות,
יראו,בתוםאותהתקופה,אתחובתההתייעצותעימהכאילו
קוימה,אולםהוועדהרשאיתלהודיעלשרכילאנדרשתחוות
דעתהלענייןהתקנתןשלאותןתקנות;הודיעהכאמור,יראו

אתחובתההתייעצותעימהכאילוקוימהבמועדההודעהר

)ג(תביאהוועדה במילויתפקידיהכאמורבסעיףקטן )ה(
המייעצתבחשבון,ביןהשאר,אתאלה:

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

הניסיונית;
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קיוםאפשרותלהפרעהלפעילויותאחרותבמשק )2(
מהפעלהניסיוניתשלרכבעצמאיודרכיםלצמצומה;

היבטיםהנוגעיםלביטוחבקשרלהפעלהניסיונית )3(
שלרכבעצמאיולכיסוינזקיםמהפעלהכאמור;

רשות או מקומית רשות עם הנדרש התיאום )4(
תימרורמקומיתשבתחומהמבוצעתהפעלהניסיונית
שלרכבעצמאיאועםתאגידשהוקםלפיחוקאוחברה
הממשלתיות, החברות בחוק כהגדרתה ממשלתית

התשל"ה-75פ1פ,הנוגעיםלעניין;

הצורךבעידודהתחרותוצמצוםהריכוזיות; )5(

התחבורה בתחום חדשנות בעידוד הצורך )ר(
והטמעתטכנולוגיותנהיגהחדשניות;

בישראל התחבורה שירותי בשיפור הצורך )7(
והפחתתגודשהתנועהבדרכים;

מידתהטמעתהטכנולוגיהשלכלירכבעצמאיים )8(
בקרבהציבורר

תפורסם המייעצת הוועדה חברי מינוי על הודעה )ו(
ברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרדהתחבורהוהבטיחות

בדרכים;באתרהאמוריפורסםגםהרכבהוועדההמכהןר

בעבירהר1כברסייגיםלמינוי שהורשע מי המייעצת הוועדה לחבר ימונה לא
או חומרתה מהותה, שמפאת משמעת עבירת או פלילית
נסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברהוועדההמייעצתאומי
שהוגשונגדוכתבאישוםאוקובלנהבעבירהכאמורוטרם

ניתןפסקדיןסופיבעניינור

מניעתניגוד
עניינים

לאימונהלחברהוועדההמייעצתולאיכהןבהכחברר1כגר )א(
מישבשלכהונתויימצא,באופןתדיר,במצבשלניגודעניינים

אשרימנעממנולמלאאתעיקרתפקידובוועדההמייעצתר

חברהוועדההמייעצתלאיטפלבמסגרתתפקידובנושא )ב(
שהטיפולבויגרוםלולהימצאבמצבשלניגודענייניםר

נודעלחברהוועדההמייעצתכיהואעלוללהימצא )ג(
במצבשלניגודענייניםכאמורבסעיפיםקטנים)א(או)ב(,
יודיעעלכךבהקדםהאפשריליושבראשהוועדההמייעצת;
היהחברהוועדההמייעצתכאמורהיושבראש,יודיעעלכך

לשרר

בסעיףזה- )ד(

"בןמשפחה"-בןזוג,הורה,הורהשלהורה,בןאובתובני
זוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודה
וילדיהם,חם,חמות,נכדאונכדה,לרבותקרובכאמור

שהואשלוב)חורג(;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-8רפ1;

ס"חהתשל"ה,עמ'132ר פ



ספרהחוקים7רפ2,י"בבאדרב'התשפ"ב,2022ר3ר15 0פ7

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחות
בדיון,השתתפותבדיוןאובהצבעה,אועיסוקבנושא

מחוץלדיון;

"ניגודעניינים",שלחברהוועדההמייעצת-ניגודעניינים
ביןמילויתפקידובוועדההמייעצתוביןענייןאישיאו

תפקידאחר,שלואושלקרובו;

"קרוב",שלחברהוועדההמייעצת-כלאחדמאלה:

בןמשפחהשלחברהוועדה; )1(

אדםשלחברהוועדההמייעצתישענייןבמצבו )2(
הכלכלי;

תאגידשחברהוועדההמייעצת,בןמשפחתואו )3(
אדםכאמורבפסקה)2(הםבעליענייןבו;

גוףשחברהוועדההמייעצת,בןמשפחתואואדם )4(
כאמורבפסקה)2(הםמנהליםאועובדיםאחראיםבור

חברהוועדההמייעצתיחדללכהןלפניתוםתקופתר1כדרהפסקתכהונה )א(
כהונתובהתקייםאחדמאלה:

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשרוליושב )1(
ראשהוועדה;

הואחדללהיותעובדהמשרדהממשלתיאועובד )2(
אוחברהגוףשהואמייצגבוועדההמייעצת,ולגבי

נציגציבור-אםהתמנהלהיותעובדהמדינה;

או ר1כב, בסעיף כאמור בעבירה הורשע הוא )3(
הוגשונגדוכתבאישוםאוקובלנהבשלעבירהכאמור;

התקיימהבואחתהנסיבותהפוסלותאדםמהיות )4(
חברהוועדההמייעצת;

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )5(

לענייןחברהוועדההמייעצתשהואנציגציבור- )ר(
השר,לאחרהתייעצותעםיושבראשהוועדההמייעצת
ולאחרשנתןלחברהוועדההזדמנותלטעוןאתטענותיו
לענייןזה,רשאילהעבירומכהונתואםחברהוועדה
נעדרבלאסיבהמוצדקתמארבעישיבותרצופותשל
הוועדההמייעצתאומיותרמשלושישיבותשקיימה

הוועדהבשנהאחתר

התפטרנציגציבוראונציגמשרדהתחבורהוהבטיחות )ב(
בדרכיםמחברותובוועדההמייעצתאוחדלמסיבהאחרת
לכהןכחברהוועדהלפניתוםתקופתכהונתו,יפעלהשר
בהקדםהאפשרילמינויחבראחרבמקומו,באותהדרךשבה
בוועדה חבר התפטר ר1כא; סעיף לפי חבר אותו התמנה
המייעצתשהואנציגאחדמבעליהתפקידיםהאמוריםבסעיף
ר1כא)א()3(עד)10(,יכהןבמקומובעלהתפקידהאמורבסעיף

האמוראוימנהנציגאחרמטעמור
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נציגיציבורחבריהוועדההמייעצת,דינםכדיןעובדיהמדינהר1כהרהחלתדינים
לענייןחיקוקיםאלהולענייןפעולותיהםבוועדההמייעצת:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-פ7פ101; )1(

חוקהעונשין,התשל"ז-77פ1,לענייןההוראותהנוגעות )2(
לעובדיהציבור;

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט- )3(
פרפ111;

פקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-71פ121,לעניין )4(
ההוראותהנוגעותלעובדיציבורר

קיוםהוועדההמייעצת,סמכויותיהותוקףהמלצותיהלאר1כורתוקףפעולות
ייפגעובשלהפסקתכהונתושלחברמחבריהאומחמתליקוי
במינויואובהמשךכהונתו,ובלבדשמכהניםבהרובחבריהר

סדריעבודתהשל
הוועדההמייעצת

יושבראשהוועדההמייעצתיקבעאתמועדהישיבות,ר1כזר )א(
מקומןוסדריומןר

קולות ברוב יתקבלו המייעצת הוועדה המלצות )ב(
חברים שלושה בישיבה שנכחו ובלבד בישיבה, הנוכחים
לפחות;במקרהשלקולותשקוליםבהצבעה,יהיהליושב

ראשהוועדהקולנוסףר

המלצותהוועדההמייעצתיהיומנומקות,ויכללופירוט )ג(
שלדעותמיעוט,אםהיור

הוועדההמייעצתרשאיתלהזמיןלישיבותיהנציגיםשל )ד(
בעליהיתרהפעלהונציגיםאחריםמקרבהציבורר

סדריעבודתה את לקבוע רשאית המייעצת הוועדה )ה(
ודיוניה,אםלאנקבעולפיפקודהזור

גמוללחברי
הוועדההמייעצת

גוףר1כחר עובד המדינה, עובד שאינו המייעצת הוועדה חבר
מתוקצבאועובדגוףנתמךיהיהזכאילתשלוםמאתמשרד
בישיבות השתתפות בעד בדרכים והבטיחות התחבורה
הוועדההמייעצת,בהתאםלהוראותהחשבהכלליבמשרד
האוצרהחלותלענייןחבריועדותציבוריות;בסעיףזה,"עובד
המדינה","עובדגוףמתוקצב"ו"עובדגוףנתמך"-כהגדרתם

בסעיף32לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-85פ131ר

העברתמידע
לוועדההמייעצת

המפקחהארציעלהתעבורהיעבירלוועדההמייעצתאתר1כטר
ר1יט,וכןמידע ממצאיפעולותהפיקוחשנערכולפיסעיף
לענייןאירועבטיחותישנמסרלולפיסעיףר1טווכלמידע
אחרלענייןהפעלהניסיוניתשלרכבעצמאישהגיעלידיולפי
פקודהזו,ולמעטמידעכאמורהמאפשראתזיהויושלאדם
שאינומשתתףבהפעלההניסיוניתמטעמושלבעלהיתר

ההפעלהושלאהסכיםלמסירתמידעכאמורר

ס"חהתש"ם,עמ'2ר 10

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ר 11

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ר 12

ס"חהתשמ"ה,עמ'0רר 13
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התקנתתקנותלפי
סימןו'-שיקולים,

הליכיםושמירת
סמכויות

תקנותלפיסימןזה,למעטלפיסעיףר1יז,יותקנולאחרר1לר )א(
סעיף להוראות בכפוף המייעצת, הוועדה עם התייעצות

ר1כא)ד(ר

בעתהתקנתתקנותכאמורבסעיףקטן)א(ישקולהשר )ב(
אתכלאלה:

שמירהעלהבטיחותבדרכיםתוךזרימהיעילה )1(
שלהתנועה;

הפחתתגודשהתנועהבדרכים; )2(

ועידוד הציבורית התחבורה שירותי שיפור )3(
השימושבה;

קידוםהתחרותבתחוםהרכבהעצמאי; )4(

חדשניות טכנולוגיות מגוון של הפיתוח עידוד )5(
בתחוםהרכבהעצמאיוביסוסאמוןהציבורבהן;

מנוי שאינו אחר ציבורי עניין על שמירה )ר(
בפסקאות)1(עד)5(,קידומואועידודור

ההוראותבתקנותלפיסימןזהייקבעובאופןשיאפשר )ג(
שימושבמגווןטכנולוגיותר

איןבהוראותסימןזהכדילגרועמסמכותושלהשרלפי )ד(
פקודהזולקבועבתקנותהוראותמיוחדותלענייןרכבעצמאיר

סימןו'-סייג
לתחולה

ההוראותלפיסימןזהלאיחולועלרכבעצמאיכשנוהגבור1לאר
עצמאית, נהיגה מערכת באמצעות מופעל אינו והוא נהג
ויחולועלרכבכאמורההוראותלפיפקודהזוהחלותעל

רכבמנועיר

סימןו'-שמירת
דינים

איןבהוראותלפיסימןזהכדילגרועמחובתושלבעלהיתרר1לבר
לנפגעי פיצויים חוק זה ובכלל דין, כל בהוראות לעמוד
תאונותדרכים,התשל"ה-75פ141,ובהוראותהדיןלענייןחובת

ביטוח,ובכללזההוראותפקודתהביטוחר

הוראותלעניין
התוספתהארבע

עשרה

יחולור1לגר עשרה הארבע בתוספת המפורטות ההוראות )א(
עלרכבעצמאי,עלבעלהיתרהפעלה,עלהפעלהועלמתן
רישיונותרכבוהיתריהפעלהלפיסימןזה,כלעודלאהתקין

השרתקנותלפיסעיףקטן)ב(ר

ביקשהשרלבטלבמלואוסעיףאחדאויותרמהתוספת )ב(
לקבוע הוא רשאי כולה, התוספת את או עשרה הארבע
בתקנותהוראותבמקוםהסעיףאובמקוםהתוספתכולה,
הוראות לגביהם שנקבעו זה בסימן המוסדרים בעניינים
כמפורטבתוספתהארבעעשרה,ולאיחולולענייןזההוראות

סעיף41ר

)ב(,ביקשהשרלשנותאת עלאףהאמורבסעיףקטן )ג(
התוספתהארבעעשרהשלאכאמורבאותוסעיףקטן,רשאי
הואלעשותכןבתקנות,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת;

ס"חהתשל"ה,עמ'274ר 14
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שינויסעיפים1)א()1(,2)ב()1(ו־3)ו(לתוספתהארבעעשרה
השר מסר לא הפנים; לביטחון השר עם התייעצות טעון
לביטחוןהפניםלשראתעמדתובתוך45ימיםמיוםשהשר
בתוםאותהתקופה,כאילוקוימה יראו, אליובעניין, פנה

חובתההתייעצותעימולפיסעיףקטןזהר

עםהוועדה בהתייעצות יותקנו סעיףזה לפי תקנות )ד(
המייעצתלפיסעיףר1כא)ד(,לאחרשהשרשקלאתהשיקולים

המפורטיםבסעיףר1ל)ב(ובכפוףלהוראותסעיףר1ל)ג(ר

הותקנותקנותלפיסעיףזה,יראואתההפניהבסימןזה )ה(
לתוספתהארבעעשרהכהפניהלתקנותהאמורותר"

תיקוןסעיפים
18ו־פ1

בסעיפים18ו־פ1לפקודה,בכלמקום,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ר5ר

בסעיף25)א()2(לפקודה,במקום"לפקודתביטוחרכבמנועי]נוסחחדש[,התש"ל-70פ1"ררתיקוןסעיף25
יבוא"לפקודתהביטוח"ר

בסעיף27א1לפקודה-7רתיקוןסעיף27א1

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

בסעיףקטן)טו(,בהגדרה"דרךעירונית",המילים"התשכ"א-1רפ1"-יימחקור )2(

בסעיףפ2)ב(לפקודה,במקום"ושרהתחבורה"יבוא"והשר"ר8רתיקוןסעיףפ2

בסעיף30לפקודה-פרתיקוןסעיף30

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

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

תיקוןסעיפים
34ו־35

בסעיפים34ו־35לפקודה,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ר10ר

בסעיף41)א(לפקודה,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר",ובסופויבוא"הוראותסעיף11רתיקוןסעיף41
קטןזהלאיחולולענייןהתוספתהארבעעשרה"ר

בסעיף55א)ב(לפקודה,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ר12רתיקוןסעיף55א

בסעיף57אלפקודה-13רתיקוןסעיף57א

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

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

בסעיף57ו)א(לפקודה,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ר14רתיקוןסעיף57ו

בסעיף1רא)ח()1(לפקודה,במקום"שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים"יבוא"השר"ר15רתיקוןסעיף1רא

בסעיף2רלפקודה-ר1רתיקוןסעיף2ר

ברישה,בסופהיבוא"ואםהואבעלהיתרהפעלהכהגדרתובסעיףר1ד-קנס )1(
כאמורבסעיף1ר)א()4(לחוקהאמור";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"אומישמפעילרכבעצמאיבמהירותכאמור"ר )2(
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בסעיף4רבלפקודה,בכלמקום,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ר17רתיקוןסעיף4רב

בסעיף5רבלפקודה-18רתיקוןסעיף5רב

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"ר )3(

בסעיףפראלפקודה-פ1רתיקוןסעיףפרא

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

בסעיףקטן)ה()1(,המילים"התשכ"א-1רפ1"-יימחקור )2(

בסעיף70לפקודה,ברישה,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ר20רתיקוןסעיף70

בסעיף70א)ח(לפקודה-21רתיקוןסעיף70א

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

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

בסעיף70בלפקודה-22רתיקוןסעיף70ב

בסעיףקטן)ג(,במקום"ושרהתחבורה"יבוא"והשר"; )1(

בסעיףקטן)ד()2(,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ר )2(

תיקוןסעיפים
71ו־71א

בסעיפים71רישהו־71אלפקודה,בכלמקום,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ר23ר

בסעיף72לפקודה-24רתיקוןסעיף72

ברישה,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"; )1(

בפסקה)2(,במקום"לפקודתביטוחרכבמנועי]נוסחחדש[,התש"ל-70פ1"יבוא )2(
"לפקודתהביטוח"ר

תיקוןסעיפים74
עדר7א

בסעיפים74עדר7אלפקודה,בכלמקום,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ר25ר

בסעיף77לפקודה-ר2רתיקוןסעיף77

בסעיףקטן)א(- )1(

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

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

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

לפניסעיףפ7לפקודהיבוא:27רהוספתסעיף78א

"פטורמתחולהאו
תחולהבהתאמות

לענייןרכבבעל
עצמאותמותנית

בסעיףזה-78אר )א(

"ניסוי",ברכבבעלעצמאותמותנית-שימושבטכנולוגיה
חדשהאושימושחדשבטכנולוגיהקיימת,בהפעלה
שלרכבבעלעצמאותמותנית,במטרהלבחוןאתאופן

תפקודהבדרך;
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בו שמותקנת מנועי רכב - מותנית" עצמאות בעל "רכב
מערכתחומרהותוכנה,שמסוגלת,בעצמה,לבצעחלק

מהפעולותהנדרשותלשםנהיגתהרכבר

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

במקוםההוראהשניתןלגביהפטורכאמורר

המפקחהארציעלהתעבורהרשאי,לאחרהתייעצות )ג(
עםראשאגףהתנועהבמשטרתישראל,אםמצאכיהדבר
נדרשלשםביצועניסויברכבבעלעצמאותמותניתבידי
רכב לעניין כי הניסוי לעורך להורות מסוים, ניסוי עורך
כאמור,עורךהניסויאוהפעלהשלרכבכאמור,לאתחולגם
הוראהמההוראותהמנויותבתוספתהחמשעשרה,נוסףעל
ההוראותשנקבעובתקנותלפיפסקה)1(,אושהוראההמנויה
בתוספתהחמשעשרהתחולבהתאמותשיקבע,ורשאיהוא
להתנותאתהפטורמתחולהאואתההתאמותבתנאיםאו

לקבועהוראותשיחולובמקוםההוראהשניתןלגביהפטורר

הודעהעלמתןפטורכאמורבסעיףקטן)ג(תימסרלראש )ד(
אגףהתנועהבמשטרתישראלר

על המחויבים, בשינויים יחולו, ר1טז סעיף הוראות )ה(
הוראותשייתןהמפקחהארציעלהתעבורהלפיסעיףקטן)ג(ר"

תיקוןסעיפים
פ7ו־80

בסעיפיםפ7ו־80לפקודה,בכלמקום,במקום"שרהתחבורה"יבוא"השר"ר28ר

בסעיף83לפקודה-פ2רתיקוןסעיף83

בסעיףקטן)א(- )1(

)1(,במקום"המנהלכהגדרתובחוקהרשותהלאומיתלבטיחות בפסקה )א(
בדרכים,התשס"ו-ר200)להלן-מנהלהרשות("יבוא"מנהלהרשותהלאומית

לבטיחותבדרכים";

)2(,במקום"שרהתחבורה,בהסכמתשרהמשטרה,"יבוא"השר, בפסקה )ב(
בהסכמתהשרלביטחוןהפנים";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"מנהלהרשות"יבוא"הלאומיתלבטיחותבדרכים"ר )2(

תיקוןהתוספת
הראשונה

יבוא30ר "לתקנות" במילה החל הסיפה במקום ,4 בפרט לפקודה, הראשונה בתוספת
"לתקנותהתעבורה"ר
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תיקוןהתוספת
השנייה

בתוספתהשנייהלפקודה-31ר

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

בפרט4,בסופויבוא"לתקנותהתעבורה"; )2(

בפרט5,אחרי"תקנה54)א()1(עד)4("יבוא"לתקנותהתעבורה"ר )3(

תיקוןהתוספת
השלישית

בתוספתהשלישיתלפקודה,בפרט)2(,המילים"התשכ"א-1רפ1"-יימחקור32ר

תיקוןהתוספת
הרביעית

בתוספתהרביעיתלפקודה,בכלמקום,אחרי"לתקנות"יבוא"התעבורה"ר33ר

תיקוןהתוספת
החמישית

בתוספתהחמישיתלפקודה-34ר

בפרט7,בטורשכותרתו"הגוףשלויימסרהמידע",במקוםהסיפההחלבמילה )1(
"ביטוח"יבוא"הביטוח";

בפרטפ- )2(

בטורשכותרתו"הגוףשלויימסרהמידע",המילים"התשכ"א-1רפ1)בפרט )א(
זה-התקנות("-יימחקו,אחרי"בתקנה585אלתקנות"יבוא"האמורות"ובמקום

"בתקנה585בלתקנות"יבוא"בתקנה585בלאותןתקנות";

בטורשכותרתו"פרטיהמידעשיימסר"- )ב(

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

בפסקה)2(,אחרי"בתקנה585א)א()1(או)ד("יבוא"לתקנותהתעבורה" )2(
ובסופהיבוא"לתקנותהאמורות"ר

תיקוןהתוספת
השביעית,

התוספתהשמינית
והתוספת
העשירית

בתוספתהשביעית,בתוספתהשמיניתובתוספתהעשיריתלפקודה,בכלמקום,אחרי35ר
"לתקנות"יבוא"התעבורה"ר

תיקוןהתוספת
השתיםעשרה

)1(,ברישה,במקום"ששרהתחבורה"יבואר3ר בתוספתהשתיםעשרהלפקודה,בפרט
"שהשר"ר

הוספתהתוספת
השלושעשרה,

התוספתהארבע
עשרהוהתוספת

החמשעשרה

אחריהתוספתהשתיםעשרהלפקודהיבוא:37ר

"תוספת שלוש עשרה
)סעיףר1יג)ב((

חלק א'

סימןא'בפרקשנילפקודהר )1(

חלק ב'

סימניםג'עדג'2בפרקשניופרקשישי1לפקודה; )1(

חלקיםה'ו־ו'לתקנותהתעבורהר )2(

חלק ג'

סעיפים70א,70א1ו־70בלפקודה; )1(

פרקיםשני,רביעיוחמישיבחלקב'לתקנותהתעבורהר )2(
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תוספת ארבע עשרה
)סעיפיםר1ו,ר1יב,ר1יד,ר1טוו־ר1לג(

תנאיםלמתןהיתר
הפעלה

במרכזהבקרההעומדלרשותושלהמבקשאושהמבקש1ר )א(
התקשרעימו,כאמורבסעיףר1ו)א()3(,מתקיימיםכלאלה:

דו־ הואבעליכולתלקיים,בכלעת,תקשורת )1(
כיווניתבאמצעותטלפוןעםמשטרתישראל,אגודתמגן
דודאדוםוהרשותהארציתלכבאותוהצלהולפעולעל
פיהוראותיהם;התקשורתעםמשטרתישראלתהיה

באמצעותמספרטלפוןייעודי;

עם עת, בכל תקשורת, לקיים יכולת בעל הוא )2(
הגורםהמרכזאתניהולובקרתהתנועהבכלאזורשבו
הואמבקשלבצעהפעלהניסיוניתשלרכבעצמאי,אם

ישגורםכזה;

ישבומערכתמחשובשיכולהלתתלרכבעצמאי )3(
הנחיות,ובכללזההוראהלעצירהמוחלטת;

סעיף הוראות התקיימו סייבר, הגנת לעניין )4(
במרכז להפעיל, שבכוונתו העצמאי ברכב )ח( קטן
הוגשה שלגביו הרכב ובין בינו ובתקשורת הבקרה

בקשהלרישוםכרכבעצמאי;

רציף, סייבר ניטור לקיים יכולת בעל הוא )5(
מפעיל, שהוא העצמאיים הרכב כלי של עת, בכל
המחוברלמרכזניטור,שליטהובקרהלאירועיסייבר

שמפעיל )SOC - Security Operating Center(
משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים;

הרכב, מערכות בתחומי ידע בעלי הם עובדיו )ר(
סייבר והגנת תקשורת מערכות מחשב, מערכות
הבקרה מרכז תפקידי את לבצע להם המאפשר
זו,להנחתדעתושלהמפקחהארציעל לפיפקודה
התעבורה;מספרהעובדיםכאמוריהיהכנדרשלשם
הרכב כלי במספר בהתחשב אלה תפקידים מילוי

העצמאייםשיפעילהמבקשר

עומדתלרשותושלהמבקשמערכתמחשובהמסוגלת )ב(
לבצעאיסוףושמירהשלהמידעשעלבעלההיתרלאסוף

ולשמורלפיסעיף3ר

המבקשהציגתיעודומסמכיםלהנחתדעתושלהמפקח )ג(
הארציעלהתעבורה,המפרטיםאתהאמצעיםהטכנולוגיים
העומדיםלרשותוואתהידעהמקצועישלהעובדיםשהוא
מעסיק,הכשרתםוהשכלתםואופןחישובמספרהעובדים
הנדרשיםוסוגם,והכולכנדרשלשםעמידהבדרישותסעיף

קטן)א(ר
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המבקשהואבעליכולתלזהותתקיפתסייברולדווח )ד(
עליהלפיסעיף3למפקחהארציעלהתעבורהר

ביכולתושלהמבקשלהפעילמרכזשירותלנוסעיהרכב )ה(
העצמאישניתןליצורעימוקשרבמהלךהנסיעה,וכןלפניה

אואחריהר

המבקשיגישתוכניתהפעלהבאופןשהורהלוהמפקח )ו(
הארציעלהתעבורה,שתכלולביןהשאראתאלה,ופרטים

נוספיםכפישיורהלוהמפקח:

מספרכליהרכבהעצמאייםשיפעילהמבקש,ואם )1(
בכוונתולשנותאתמספרםבתקופתההיתר-יפרטאת
הצפילמועדיהשינויהידועיםלובעתהגשתהבקשה
ומספרכליהרכבהעצמאייםשיפעילבעקבותכלשינוי;

פרטיכליהרכבהעצמאייםשיופעלו,ובכללזה )2(
דרישותהתקינהשהםעומדיםבהן,אופןחיבורמערכת
מערכת ביצועי העצמאי, לרכב העצמאית הנהיגה
הנהיגההעצמאית,מרחבההפעלהשלהרכבהעצמאי,
תפישתהבטיחותואמצעיההגנהמפניתקיפתסייבר

המותקניםברכב;

פרטיהמערכותשלאיסוףושמירתהנתוניםעל )3(
ידיהרכבהעצמאיוההגנהעלהנתונים;

פירוטמצביכשלאפשרייםשלמערכתהנהיגה )4(
לאירוע לגרום העלולים מפעיל שהוא העצמאית
זו בטיחותיחמוראולהפרהשלהוראהלפיפקודה
לענייןהתנהגותבדרך,מסמךשערךלהערכתהסיכון

הנשקףממצביםאלהוהאמצעיםשיינקטולניהולם;

העצמאי ברכב המותקנים האמצעים פירוט )5(
המבטיחיםכייצייתלהוראותכלגורםהמוסמךעלפי
דיןלתתהוראהלעוברדרךותגובותהרכבהעצמאי
לתנועתרכבביטחוןבסביבתו;בפסקהזו,"רכבביטחון"

-כהגדרתובתקנותהתעבורה;

פירוטהאמצעיםהמותקניםברכבלשםשמירה )ר(
עלשלוםהנוסעיםברכבהעצמאיולשםיצירתקשר
עלידםעםמרכזהבקרה,הנחיותהתנהגותלנוסעים
במקרהחירוםואופןיידועהנוסעיםעלקיוםהאמצעים

כאמורוהשימושבהם;

פרטימוקדשירותלנוסעיםברכבהעצמאיואופן )7(
יידועהנוסעיםעלקיומוועלהאמצעיםליצירתקשר

עימור

המבקשהוכיחשהואבעליכולתלוודאאתקיומםשל )ז(
כלאלה:

עדכוןשוטףשלמערכותיוהממוחשבותשלהרכב )1(
העצמאי,ובכללזהעדכוניתוכנה;
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ושל העצמאי הרכב של ואבטחה תחזוקה )2(
להפעלת רישיון בעל מוסך באמצעות מערכותיו
מוסךלפיחוקרישוישירותיםומקצועותבענףהרכב,
התשע"ו-ר15201,ובלבדשמערכותהמחשובשלמוסך
כאמורלאיגרעומהגנתהסייברעלהרכבהעצמאילפי

סעיףקטן)ח(ר

המבקשהמציאלמפקחהארציעלהתעבורהאחדאו )ח(
יותרמהמסמכיםשלהלן,כפישיורהלוהמפקח,ותוכנםהניח
אתדעתושלהמפקחלענייןהגנתסייברעלמרכזהבקרה,

הרכבהעצמאיומערכותיווהתקשורתביניהם:

מסמכיםהמפרטיםאתמערכתניהולהגנתהסייבר )1(
שלהרכב,מערכתהנהיגההעצמאית,אמצעיהתקשורת
הדו־כיווניתהמאובטחתביןמרכזהבקרהוהרכבהעצמאי,
והתאמתםלמתןמענהלהגנתסייברמולמיפויהאיומים
שערךהמפקחהארציעלהתעבורה,בהתאםלניהול

סיכוניםפרטני,בכפוףלהוראותתוספתזו;

תוצאותבדיקותתיאורטיותובדיקותמעשיותבפן )2(
הטכניובפןהתהליכי,כדילהוכיחאתמימושדרישות
ההגנהעלהמערכותשעליהןהורההמפקחהארציעל
התעבורהולגלותפרצותבהגנהעליהןלמרותמימוש
הדרישותשהוגדרו,וביןהשארמבדקיהערכתפגיעות

ומבדקיחדירות;

מסמכיֶתכֶן־עללגביכלציודהמחשובוהציוד )3(
האלקטרונישלהמערכתומרכיביההנדרשיםלביצוע
בקרות כלל זה ובכלל ,)2( בפסקה כאמור בדיקות

הסייברהממומשות;

מסמכיניתוחאיומים; )4(

מסמכיניהולסיכונים; )5(

פירוטפתרונותמפציםלפרצותאפשריותבהגנה )ר(
עלהרכב,עלמערכתהנהיגההעצמאית,עלמערכות

מרכזהבקרהועלהתקשורתביןכלאלהר

תנאיםלמתן
רישיוןרכבלרכב

עצמאי

המבקשהוכיחאתיכולתמערכתהנהיגההמותקנת2ר )א(
בולהיותמערכתנהיגהעצמאיתבאמצעותתיעודשליצרן

המערכתכפישתדרושממנורשותהרישויר

הרכב של בדיקה דוח באמצעות הוכיח, המבקש )ב(
ובחינה הרישוי רשות שאישרה מעבדה ידי על העצמאי
מעשיתבנסיעהבדרךעלידיבוחןנהיגה,אתיכולתושל

הרכבהעצמאילעמודבכלאלה:

על החלות התעבורה תקנות להוראות לציית )1(
רכבעצמאי,ובכללזההוראותהניתנותבתמרור,על
ידישוטראועלידימישהוסמךלפידיןלתתהוראה

ס"חהתשע"ו,עמ'ר7פר 15



ספרהחוקים7רפ2,י"בבאדרב'התשפ"ב,2022ר3ר15 800

לעניין לרבות בדרך, התנהגותו בדבר דרך לעובר
הוראותתקנות22ו־23לתקנותהתעבורה,כאילוהרכב

העצמאיהואעוברדרך;

להימנעמגרימתתאונתדרכיםהעלולהלגרום )2(
לפגיעהבאדםאוברכוששניתןלחזותהוניתןלמונעה

באופןסביר;

להשתלבבתנועהבאופןשלאיפגעבזרימתה; )3(

לזהותאתגבולמרחבההפעלה; )4(

לעבורלמצבסיכוןמזעריבכלמקרהשבומערכת )5(
הנהיגההעצמאיתאינהיכולהלהמשיךבנהיגתהרכב,
ובכללזההפסקתנסיעתהרכב,תוךכדייצירתתקשורת

אוטומטיתמאובטחתעםמרכזהבקרה;

בעתהיותובמצבסיכוןמזערי,להעבירלמרכז )ר(
הבקרהנתוניםהדרושיםלולשםמתןהנחיותבדבר
את ולנהוג ממנה הימנעות או הנהיגה המשך אופן
הרכבהעצמאיעלפיהנחיותמרכזהבקרה,אלאאם

כןישבהנחיותאלהכדילסכןאתעובריהדרךר

עלהפעלתו, נתונים לרכבהעצמאיישיכולתלתעד )ג(
כנדרשלפיהפקודהותוספתזו,ולשמוראותםר

לענייןהגנתסייבר,הרכבעומדבדרישותהגנתהסייבר )ד(
UNECEwp2פ הקבועותברגולציהשלהאיחודהאירופי
אובתקןבין־לאומיISO/SAE21434אושהתקיימוהוראות

סעיף1)ח(בוובציודהתקשורתבינווביןמרכזהבקרהר

חובותבעלהיתר
ההפעלה

מידע3ר לשמירת ואמצעים מחשוב מערכת להפעיל )א(
המפקח שאישר אחרת במדינה או בישראל, הממוקמים
הארציעלהתעבורהובכפוףלתנאיהאישור,המבצעיםתיעוד,
הכלול עצמאי רכב כל הפעלת של באנגלית, או בעברית

בהיתרההפעלהושומריםאותו,ובכללזה-

מועדיםשלתחילתההפעלהשלכלרכבעצמאי )1(
והפסקתה,מתןהנחיהלשינויאופןתפעולהרכבאו
מעברשלרכבלמצבסיכוןמזערי,ביןביוזמתמערכת

הנהיגההעצמאיתוביןביוזמתמרכזהבקרה;

העצמאי שהרכב דרכים תאונות נתוני תיעוד )2(
היהמעורבבהןשנאספועלידיחיישניהרכבהעצמאי
ומצלמותיוושמירתם,ובכללזהפרקזמןשלפניהתאונה

ואחריה,כפישיורהלוהמפקחהארציעלהתעבורה;

תיעודאירועיכשלבפעולתכלירכבעצמאי,שגרמו )3(
אושהיועלוליםלגרוםלאירועבטיחותיחמוראולהפרה

שלהוראהלפיפקודהזולענייןהתנהגותבדרך;

תיעודאירועיםשהרכבהעצמאיעברבהםלמצב )4(
סיכוןמזערי;
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ההפעלה, היתר בעל מטעם שנעשו פעולות )5(
לטיפולבתקלותבפעולתרכבעצמאי,ובכללזהזיהוי
הרכבהעצמאישטופלכאמור,מועדביצוען,המקום

שבובוצעו,אופיהתקלותשטופלווהאופןשבוטופלור

קיים, אם האזורי, התנועה ניהול מרכז את לעדכן )ב(
ואתמרכזניהולהתחבורההציבוריתבאזורהכלולבהיתר
ההפעלהאובסביבתו,אםרכבעצמאישהואמפעילהיה
מעורבבאירועשישבוכדילהשפיעבאופןמהותיעלזרימת

התנועהבאותואזורר

CSMS)Automotiveליישםמערכתניהולהגנהבסייבר )ג(
הגנתית, בקרה ויישומי )Cyber Security Management
שתעמודבדרישותשהמפקחהארציעלהתעבורההורהלו

עליהןר

Incident(לקבוענוהללטיפולבאירועיסייברבזמןאמת )ד(
response(ר

לדווחלמפקחהארציעלהתעבורהעלתקיפתסייבר )ה(
בתוךשששעותמרגעשהתגלתה,ואםהיהבתקיפההאמורה

כדיליצורסיכוןלחייאדם-באופןמיידיר

לציית,בזמןאמת,באמצעותמרכזהבקרה,להוראות )ו(
שוטרהנוגעותלנסיעהשלהרכבהעצמאישניתנובהתאם

לסמכויותיועלפידיןר

להגישלמפקחהארציעלהתעבורה,באמצעידיגיטלי, )ז(
דיווחיםאלה:

בתוך חודשים, לשלושה אחת תקופתי, דיווח )1(
שבועייםמסיומם,שיכלולביןהיתראתהפרטיםכמפורט
להלן,וכןכלפרטמידעאחרשהורהלוהמפקחהארצי
עלהתעבורה,ובלבדשלאיכלולמידעהמאפשרלזהות

אתהנוסעיםברכבהעצמאיאוכלאדםאחר:

העצמאיים הרכב בכלי הנוסעים מספר )א(
שהואמפעילופילוחולפימועדהנסיעה,מקדם
אחר כמותי פילוח וכל רכב, כל של המילוי
לעניין התעבורה; על הארצי המפקח שיבקש
זה,"מקדםמילוי"-סךשעותנסיעהברכבשל
כללהנוסעיםברכבהעצמאישהפעילבפרקזמן
נתון,מחולקבסךשעותנסיעתםשלכליהרכב

האמוריםבאותופרקזמן;

העצמאיים הרכב כלי של הנסועה סך )ב(
ופירוט לרכב, הנסועה ממוצע מפעיל, שהוא

נקודותאיסוףוהורדהשכיחות;

אצל שנרשמו הנוסעים של כולל מספר )ג(
בעלהיתרההפעלהלשםאפשרותנסיעהברכב

העצמאי;
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רשימהשלאירועיםבטיחותייםחמורים )ד(
לעניין התעבורה תקנות הפרות ושל שאירעו

ההתנהגותבדרך,ומועדיהם;

במהלך שאירעו חריגים אירועים פירוט )ה(
ברכב נוסעים מעורבים היו שבהם הנסיעות,

עצמאי,ואופןהטיפולבאותםאירועים;

היתר תקופת כלל לגבי ראשוני מסכם דיווח )2(
היתר תקופת תום לפני חודשים שלושה ההפעלה,
ההפעלה,ודיווחמסכםסופיבתוךשלושהחודשים
מתוםתקופתהיתרההפעלה;הדוחותהמסכמיםיוגשו
ביןשהיתרההפעלהחודשלתקופהנוספתוביןשלאו,
ויכללואתהפרטיםכמפורטלהלן,לענייןכלתקופת

ההפעלה:

סיכוםהנתוניםהאמוריםבפסקה)1(,לגבי )א(
מגמותשינוי וניתוח תוקףההיתר, תקופת כל

בהםבתקופהזו;

מרחקנסיעהממוצעוחציוני,משךנסיעה )ב(
ממוצעוחציוני,וניתוחמגמותשינויבהם,לגבי

תקופתתוקףהיתרההפעלה;

הארצי המפקח לו שיורה נוסף מידע )ג(
המסכם הדיווח קבלת בעקבות התעבורה על

הראשוניר

על הארצי המפקח )ז(, קטן בסעיף האמור אף על )ח(
התעבורהרשאי,בהחלטהמנומקתבכתב,לפטורבעלהיתר
מהפרטים יותר או אחד פרט של דיווח מחובת הפעלה
המנוייםבאותוסעיףקטן,לתקופהאובאופןקבוע,אםראה

כיישמניעהטכנולוגיתלאסוףאתאותופרטלשםהדיווחר

דיווחעלאירועבטיחותייועברבאמצעיםדיגיטליים4ראירועבטיחותי )א(
ויכלולאתמאפייניתנועתהרכב,כגוןכיווןומהירות,ליקויים
אואי־תפקודבפעולתהשלכלאחתממערכותהרכבהעצמאי,
פירוטגרסתהתוכנהשהייתהמותקנתברכבהעצמאיוכל
מידעאחרשהמפקחהארציעלהתעבורההורהעליומראש

אולענייןאירועבטיחותימסויםר

היההאירועהבטיחותיכרוךבתקיפתסייבראושהוא )ב(
מעלהחשדלתקיפהכאמור,יצייןזאתבעלהיתרההפעלה

בדיווחכאמורבסעיףקטן)א(ר
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תוספת חמש עשרה
)סעיף78א(

סימניםא'עדג'2לפרקשני,פרקשישי1וסעיפים70א,70א1ו־70בלפקודה; )1(

פרקיםשני,רביעיוחמישיבחלקב'לתקנותהתעבורהוחלקו'לתקנותהאמורותר" )2(

תחילה,הוראות
ראשונותוהוראות

מעבר

תחילתושלחוקזהחודשמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ר38ר )א(

בתוךחודשמיוםהתחילהיקבעהמפקחהארציעלהתעבורההוראותראשונות )ב(
בדבראופןהגשתהשלבקשהלהיתרהפעלהלפיסעיףר1זלפקודהכנוסחובחוקזהר

חבריהוועדההמייעצתשישלמנותםלפיסעיףר1כאלפקודהכנוסחובחוקזה )ג(
ימונובתוךשלושהחודשיםמיוםהתחילה;עדתוםהתקופההאמורהתפעלהוועדה
המייעצתבכלהרכבגםאםלאהושלםמינויכלחבריה,וקיוםהוועדההמייעצת,

סמכויותיהותוקףהמלצותיהבתקופהזולאייפגעובשלאי־מינויםשלכלחבריהר
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