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 משרד התחבורה
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  "70חופה לעצור ולגנוז את רפורמת רישיונות נהיגה עד גיל שובה למכתבך בנושא "קריאה דתהנדון: 
 12.1.2021, מכתבי לשרת התחבורה מיום  4000-0097-2021-0048808סימוכין 

 
 לקריאתי לשרת התחבורה.והמענה מר פלור על תשובתך בנדון תודה 

 עיפים שציינת:בהתאם לסלדברים להלן תגובתי 

 .נדרשמתבקש והחלטות ממשלה הוא דבר מדיניות ו ביצועהיא דבר מבורך ו"הפחתת בירוקרטיה ורגולציה"  .1
 שלא יושמו ? יש החלטותאלובנושאים  החלטות ממשלה קודמותוכמה כמה  דרךלא שכח במשרד התחבורה האם 

 בצען.ועושה כל מאמץ שלא ל הןילאבניגוד פועל פעל ומשרד התחבורה ואשר שנים רבות  שךבמ
 
 בין היתר: שאומרת 16.08.2000-מ 2202מס.  ת ממשלהלמשל החלט •

, ליישם את מדיניות שר  22.8.99מיום  156ומס.  12.8.1998מיום  4171בהמשך להחלטות מס. "  
תאומץ התקינה של  1.3.2001לשינוי תקינת הרכב והרישוי הישראלית, באופן שהחל ביום התחבורה 

 :האיחוד האירופאי והתקינה האמריקאית באופן הבא
… 
יתוקנו תקנות התעבורה שעניינן סוגי רשיונות הרכב ורשיונות הנהיגה בישראל באופן שיאמץ את הנהוג  .3

 "במדינות האיחוד האירופאי
 

 בין היתר: שאומרת 22.08.1999-מ 156משלה מס. למשל החלטת מ •
 השוק של התקינה לתנאי במלואה הישראלית התקינה להשוואת לפעול התחבורה שר על להטיל  .1 "
 "  30.11.99 מיום יאוחר לא ב,"ארה של או המשותף אירופאיה
 

רישיונות נהיגה של עד תוקף משמעי -באופן ברור וחדמגדירה  2013הדירקטיבה האירופאית שנכנסה לתוקף ב־ .2
  !70עד גיל ללא מגבלת זמן אין דבר כזה רישיון  .65בני פחות מגיל  לנהגים ותיקים שנים 15 עד או 10

מדינות האיחוד ואת הפרקטיקה הנהוגה ב שנוגדת את הדירקטיבה האירופאיתייחודית זו המצאה ישראלית 
 .האירופאי
אפשר עדכון של אמצעי אבטחה ברישיון כדי לבין היתר שנים קודם לכן והוא  החלטה האירופאית הוסברהרציונל ל

 ועדכון בפרטים אישיים כמו שם וכתובת סוגי רכב שוניםנהיגה בהסמכות להלמניעת זיופים, עדכון תמונה, עדכון 
 .עים ברישיוןימופה
 

 הגילאים בין מתחיל ,רפואית ההצהר חובת גם הכולל רישיון חידוש אירופה במדינות ה,לראייהמשפט שרשמת: " 
מחודש  שלאחריוממנו נדרשת בדיקה רפואית והחל " מהווה ראייה אך ורק לגיל ש .המדינות בין משתנה ,65-70

 בתקופה שלפנירישיונות הכל קשר למשך תוקף  כךאין ל  ת הרכב.יבתלות בקטגורי או פחותשנים  5-הרישיון ל
 שנים. 15או  10שהיא כאמור , להחלת בדיקות רפואיות גיל שקבעה כל מדינהה
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 תמונה. חידושת חובמשום מה  גם לא הייתהבוטלה חובת אחזקת רישיון הנהיגה ובישראל אכן  .3
 את מאגר התמונות אותו ניהלה במשך שנים בניגוד לחוק.ל יכלאוסיף על כך גם את כוונת משרד התחבורה לבטל 

כמסמך עוד שמש יכול לבאופן לא רשמי את רישיון הנהיגה למסמך חסר משמעות שאינו  הופכים ים הנ"להדבר
 .כפי שמוגדר בחוק רשמי לצורכי זיהוי, למשל בבחירות לכנסת ועוד

 
, מדוע אם כך להמשיך לבין הרישיון בישראלבאירופה  הדרישה לחידוש רישיונותאם לשיטתך אין רלוונטיות בין 

לא נבטל לגמרי שמדוע אם פרטי הרישיון נבדקים דיגיטלית,  רש אם כך הרישיון הפיסי?לאיזה צורך נד ?הנפיקול
תיישב עם ייהיה מהלך שאת הרישיון הפלסטי ונחסוך עשרות מיליוני שקלים בשנה לתושבי ישראל? האם זה לא 

 הרצון להפחתת ביורוקרטיה וחסכון לאזרחים?
 

 ...בל, אברגולציה במדינות ארה"ב השונות בקיאאינני  .4
כשבחלקן , או פחות ,שנים 8עד  4־להנהיגה הוא רישיון תוקף ארה"ב מדינות  כלבכי  עלההבירור קצר שעשיתי 

 כתובתשל בכל שינוי  נהיגה רישיון /לעדכןלחדש חוקית דרישהגם  יותר. ישעוד התוקף קצר  70או  65לאחר גיל 
 .מגורים

  
המידע המפורסם באתרי ממשל רשמיים בארה"ב סותר לחלוטין את  י יודע על מה אדוני נסמך בתשובתו.איננ

 .ומעלה מידע אחר לחלוטין טענתך
להתייחס בראש ובראשונה שיש וברור באופן חד משמעי  החליטהממשלת ישראל כדאי לזכור כי  בכל מקרה,

 לרגולציה באירופה!
 

 ואני מניח שגם לכם אין.על כך אין לי נתונים  ,על בטיחות 70של הרפורמה עד גיל  העתידית לגבי מידת ההשפעה .5
 :בדרך על בטיחות המשתמשיםלרעה אני בהחלט יכול לחשוב על מקרים של השפעה 

שיכול לסכן את הנוהג ואת המשתמשים  הרפואי, פיזיולוגי או נפשיבמצב  כתוצאה מאי דיווח על החמרה למשל -
 בדרך.

ונהיגה עם רישיון שלא של  הנוכחי ראהאת המכלל נה שלא משקפת רעה של רישיונות עם תמונה ישניצול ל למשל -
 וכד'.בעליו, או שימוש ברישיון לצורכי זיהוי על ידי מי שאינו בעל הרישיון 

 
 שוחקת ובוודאי לאנשים רב ממון חוסכת ה,בירוקרטי מפחיתה היא מאידך"... :לטענך כי הרפורמהבקשר 

 , לדוגמא:העובדות בשטח מורות בדיוק להיפך ?כךהאם באמת , אשאל "לצורך שלא רגולציה
 

 .2019שמיושם מיוני , 110מס. ,תאריך עברי ברישיון התקבל חוק 2014ב־
 מבקש הוא כי ,שתורה באופן ,הרישוי לרשות להודיע רשאי רישיון לקבל שזכאי מי ואולם החוק קבע כי  "... 

  ... "בלבד הלועזי שלו הלידה תאריך שיירשם
כל דרך פשוטה, נטולת ביורוקרטיה וללא צורך להגיע פיסית למשרד עדיין אין  ,החוק שנים מקבלת 7היום, נכון ל

 ?  מדוע .הרישוי כדי לבקש זאת
מה ו, ליישום הוראה זו₪ אלף  750 תקציב בסךהנמצא כי  בתקשורת פורסם, לפני כשנתיים,  2019בפברואר 

 שמסביר איך לעשות זאת? באתר משרד התחבורה הפשוטהדף אפילו לכך? איפה שנבנה איפה המנגנון  ?בו נעשה
 ביורוקרטיה? תפחתלה זו הדרךהאם לא מצאתי מנגנון שכזה וגם לא הסבר בנושא. 

 האם כך חוסכים ממון רב לאזרחים?
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 ,לסיכום
 

 המקומי. מבחינת רישיון הנהיגה ל העולה על רוחהככמדינת ישראל היא מדינה ריבונית שיכולה לעשות 
 סקית עגולה.ירישיון נהיגה בצורת דלהיות שונה ממרבית אומות העולם ואפילו להנפיק להחליט היא יכולה 

 .את האמת אומריםמדוע לא ו את החלטות הממשלה מיםקייממדוע לא כל זה עדיין לא מסביר 
 

למידע שמוצג באופן רשמי, להצהרות, לדיווחים,  ,מתוך רבות כמה דוגמאות להלן ,בקביעותיי חושב שהגזמתי אדוניאם 
 :שלא לומר שקריים ,כולם לא נכונים בכנסת ועוד,אנשי משרד התחבורה  דיווחיל
 
בכך מצטרפת ישראל למדינות רבות "...  כי:  2020בדצמבר  רק לאחרונה ,אומרתככששרת התחבורה מצוטטת  •

  ”.ללא צורך בחידוש הרישיון, 70באירופה בהן מונפקים רישיונות נהיגה לתקופה בלתי מוגבלת או עד גיל 
 .זהו מידע לא נכון, שלא לומר שקרי -

 
ברישיונות  ן.רישיו עכשיו אפשר לתת לייף טיים פירייט… כשמנהל אגף הרישוי אומר בדיון בוועדת הכספים " •

 “ לא צריך לחדש כל עשר שנים אם לא קרה כלום ,כמו במדינות נאורות בעולם ,הפשוטים, לא המקצועיים
 .מידע לא נכון, שלא לומר שקריזהו  -
 

 :ורשם 2017ב־ 70כשמשרד התחבורה הכריז על הרפורמה לרישיון עד גיל  •
 , וגם: “לכלי רכב פרטיים ואופנועים 70מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל "
ונפק לכלי רכב פרטיים . השר כץ החליט כי רישיון הנהיגה המ70הארכת תוקף רישיון הנהיגה עד לגיל "

יחודש הרישיון  70שנים כיום. לאחר גיל  10, במקום חידוש רישיון אחת ל־70ואופנועים, יהיה בתוקף עד לגיל 
. לאחר מכן הרישיון יחודש בכל שנתיים, כנהוג כיום. בכך, עתידה ישראל להצטרף 80שנים עד גיל  5מדי 

נהיגה לתקופה בלתי מוגבלת ,כמו למשל גרמניה, צרפת למדינות רבות באירופה, בהן מונפקים רישיונות 
 ”.כמו באנגליה, דנמרק ופינלנד 70ובלגיה, או עד גיל 

 .זהו מידע לא נכון, שלא לומר שקרי -
 .שנים 15 פינלנדבו , בדנמרקשנים 10שנים, בבלגיה  15שנים, בצרפת  15בגרמניה תוקף הרישיון 

 
 :כיהמופיע באינטרנט מי של דף רישיון נהיגה בישראל עמוד הרשכותרת הבכשמשרד התחבורה טוען  •

 " רישיון נהיגה קבוע (ממוחשב) בתקן אירופאי" 
 .זהו מידע לא נכון, שלא לומר שקרי -

 .דירקטיבה האירופאיתתקן / להנתונים המוצגים בו ממש לא תואם לשדות במרבית ו עיצובוהרישיון במרבית 
 

 כי:המופיע באינטרנט של דף רישיון נהיגה בישראל בעמוד הרשמי כשמשרד התחבורה טוען  •
 " .דרגות רישיון הנהיגה בישראל מותאמות לדרגות הנהוגות באירופה"
 .זהו מידע לא נכון, שלא לומר שקרי -

 מצאעצמו דו"ח תלונות הציבור של משרד התחבורה  2009שכבר בשנת  A1, A2ת אופנוע וראה למשל נושא דרג
 כדי לתקנה!שנים  12במשך , אך דבר לא נעשה 'טעות'שם שיש 

 .אי התאמותועוד  ,, דרגה שלא קיימת בדירקטיבה האירופאיתשהומצאה לאופניים חשמליים A3ראה למשל דרגת 
 
 :נשלח הרישיון לבעליו רשום בהכשעל גבי המעטפית  •

 ." ידי חלק ממדינות העולם.. לרישיון זה הוא רישיון בינלאומי המוכר ע"
 מידע לא נכון, שלא לומר שקרי.זהו  -

 רישיון נהיגה מקומי הוא ממש לא רישיון בין־לאומי.
 מכיוון ואין אמנות בילטרליות בנושא עם מרביתן. אינו מוכר רשמית במרבית מדינות העולםהרישיון הישראלי 

 חו"ל.להוביל לקשיים רבים במקרה של תאונה או מפגש עם רשויות החוק באף זה עלול לא נכון מידע 
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שנמשכת שנים ושיטתית מדיניות מכוונת תוצאה של זוהי  .אינן טעויות קולמוס, ויש עוד רבות, מעלה ובאוהדוגמאות שה

מול האזרחים, מוסדות השלטון וגופים רבים אחרים. מדיניות זו במקום להקל על רבות וחוזרת על עצמה בממשקים רבים 
 רבים וממש אינה עולה בקנה אחד עם תשובתך. ציבור רטיה, מבזבזת כספיהאזרחים רק מקשה עליהם, מוסיפה ביורוק

 
אי אמירת אמת פעם שווא,  יהצגת מצגבין מדוע השתרשה במשרד התחבורה, לאורך שנים רבות, תרבות של מאינני 

 מקדמת?משרתת ואחר פעם ואת מי ו/או את מה היא 
אך מאידך  ,חד גיסאמ אירופאיההכרזות חוזרות ונשנות שרישיון הנהיגה הישראלי תואם לתקן בבין את הרציונל מאינני 

 עוד ועוד מהתקנהאותם רחיק לשנות את רישיון הנהיגה והתקנות באופן שמכדי באופן שיטתי במשך שנים  יםעלוגיסא פ
 .מכורח החלטות הממשלה מחויבאליה משרד התחבורה  האירופאית

 
 
רישיון הנהיגה בחקר אוסף הטעויות והכשלים תי שעות לא מועטות בשהקד ,לחקורגם ו שיודע לקרוא אזרח מן השורהכ

באמת ויפעל  יפיק את הלקחיםיראה את התמונה הכוללת,  ,בתקווה שמישהו יתעורר ,בקטגוריות כלי הרכבהישראלי ו
 .שאים אלובנו הביא אותנו משרד התחבורההקלוקל אליו לתיקון המצב למען אזרחי המדינה 

 
 מי שמוכן להתמודד עם האמת,במשרד התחבורה אין כי כי פעולותיי נופלות על אוזניים ערלות ו נראה לצערי

 שמצווים לשמור על נורמות של אמינות ודיווחי אמת במקצועם כולל לא היועצים המשפטיים של המשרד, עורכי דין
 שומרי הסף. שמש כשאמורים לו
 

 ...ני טועהאם תשיב לטענותיי ותוכיח לי שא ודה לךא
 
 

 בברכה
 אבי שניאור
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