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הנדון :תיקון חלק י' לתקנות התעבורה  -התחייבות משרד התחבורה להפצת
חוזרי מידע והוראות נוהל טרם כניסתו לתוקף של התיקון
סימוכין :מכתבך בעניין שבנדון מיום 25.12.2019
הריני לאשר קבלת מכתבך שבסימוכין ,ולהשיבך כדלקמן:
 .1ראשית ,התנצלותי על העיכוב במתן מענה לפנייתך ,אשר נבע בין היתר ,מעומס
חריג עבודה הפוקד את משרדנו בתקופה זו ,זאת בנוסף לצמצום מצבת עובדי
המשרד לאור מצב החירום שפקד את המשק.
 .2כפי שוודאי ידוע לך ,תיקון חלק י' לתקנות התעבורה ,התשכ"א – ) 1961להלן:
"תקנות התעבורה"( ,נכנס לתוקפו ביום ) 13.12.2019להלן" :התיקון"( ,זאת
לאחר עבודת חקיקה סדורה ,במסגרתה התקיימו לא פחות מתשעה דיונים
בוועדת הכלכלה של הכנסת.
 .3כמי שנכח בדיונים כאמור ,משרדנו לא התחייב להוציא נהלים בלוח זמנים
טרם כניסתו לתוקף של התיקון ,ומה שנאמר הוא כי בכוונת משרדנו לבחון את
האפשרות להוציא הוראות נוהל שתבארנה ותפשטנה את יישום התקנות
החדשות שנקבעו במסגרת התיקון ככל והדבר יידרש .כוונתנו זו בעינה עומדת.
 .4בהקשר זה אבקש להביא לידיעתך כי בחודשים האחרונים ,מקיים צוות היגוי
נהלים במשרדנו ,בהשתתפות גורמי מקצוע שונים ,הן ממשרדנו הן מחוצה לו
לרבות נציגי האיגוד -מרשך ,עבודה מאומצת לגיבוש וכתיבת הוראות נוהל
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שונות ,שתכלולנה את כל הנושאים הנגזרים מחלק י' לתקנות התעבורה :סדרי
בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים ,זאת בין היתר ,לצורך פישוט החובות
המוטלים על קציני הבטיחות במסגרתם תפקידם וכן על בעלי המפעלים ,תוך
צמצום הבירוקרטיה הנדרשת לצורך יישום הוראות החוק.
 .5יובהר ויודגש כי אין בהעדר הוראות נוהל עדכניות כדי לאיין את יישום הוראות
החוק ,ודאי שאין בכך משום להקנות לרשות את הסמכות "להודיע על השהיית
אכיפת ההוראות החדשות הנובעות מהתיקון" כפי שמתבקש במסגרת פנייתך
אלינו.
 .6עם זאת ,מובן כי הואיל והשוק נמצא בשלבי הטמעה של הוראות התיקון
החדש ,הרשות תמשיך לבצע פיקוח ,בקרה ואכיפה מתוך הבנה והכרה בנסיבות
בהן נדרש לציבור המפוקחים זמן הסתגלות נוסף וכן הנחיות מפורטות יותר
ביחס ליישום התקנות החדשות כאמור.
 .7בהזדמנות זו ,אברך על הצטרפות נציגי האיגוד לצוות היגוי נהלים במשרדנו
ועל השתתפותם בדיונים המתקיימים בנושא זה.

בכבוד רב,
מהנדס אבנר פלור
סמנכ"ל בכיר תנועה

העתק :גב' דלית רגב – מנהלת אגף פיקוח ובקרת רכב ארגונים לכבישים
עוד ספיר דדון – לשכה משפטית
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