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  "70חופה לעצור ולגנוז את רפורמת רישיונות נהיגה עד גיל שובה למכתבך בנושא "קריאה דתהנדון: 
 15.2.2021-פלור מהולמר  12.1.2021, מכתבי לשרת התחבורה מיום  4000-0097-2021-0049283סימוכין 

 
 פלור על תשובתך בנדון.אבנר מר תודה 

מנסה להצדיק את פעילותו של משרד התחבורה שנוגדת את החלטות הממשלה ההצטערתי לקרוא את תשובתך 
 .בנושא רישיון הנהיגה הישראלי ושמבטלת את טענותיי לגבי שימוש והצגת מידע לא נכון לציבור, לכנסת ולגופים אחרים

דברים שולהשלים שבמערכת מורכבת לוקח זמן להטמיע ולשנות תהליכים, אך אינני מוכן לקבל עלי בל וומק אני מבין
 מסירת מידע לא נכון, שלא לומר שיקרי.התבססות על נעשים בחוסר הגינות תוך 

המשרד מקדם חוקים, תקנות כיצד פירטתי בהן תי ינקודות רבות שהעלל שיבלהלא ולצערי בחרת להתעלם 
 למציאות.אינם תואמים ששאינם אמת וומידע שמבוססים על טיעונים כים ומהל

אינם בודקים את  ,כולל השרה ,משרד התחבורה נשיחבל מאוד שא !עובדותלא תשנה את המהנתונים זו  ךהתעלמות
 .מהלכים כלשהםשל ביצוע החלטה על קבלת ולפני  לפני פרסומם ,והמידע עליו הם מסתמכיםהנתונים 

 :בחרת להתעלם מהןלצערי עובדות שלגבי ה הסבריםלהן הוספתי כמה דוגמאות ב כרונךילרענן את זבבקשה רשה לי ת

בכך מצטרפת ישראל למדינות כי: "...   2020כששרת התחבורה מצוטטת כאומרת, רק לאחרונה בדצמבר  .1
צורך בחידוש , ללא 70רבות באירופה בהן מונפקים רישיונות נהיגה לתקופה בלתי מוגבלת או עד גיל 

  ”.הרישיון
 זהו מידע לא נכון, שלא לומר שקרי -

 אין דבר כזה באירופה! 
בה  איאירופאיחוד הב אחתמסמך או אתר רשמי של מדינה  ,לשרה ולמכותבים, כולללי בבקשה תראה 
 אין דבר כזה, זה פשוט לא נכון!. 70שיון הנהיגה הוא ללא מגבלת זמן עד גיל יתוקף ר

 מן הראוידברים אלו, ומבטל את טענותיי, ומרת צוטטה אש בתשובתך) 3(סעיף  על השרה להגן אכשאתה בש
 . לפיה הן פועלות ובתקנה האירופאית איחוד האירופאימדינות הב והעובדות את הנתוניםלכן קודם בדוק להיה 

 
 ורשם: 2017ב־ 70כשמשרד התחבורה הכריז על הרפורמה לרישיון עד גיל   .2

 , וגם: “לכלי רכב פרטיים ואופנועים 70הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל מהפכה בשירותי "
. השר כץ החליט כי רישיון הנהיגה המונפק לכלי רכב פרטיים 70הארכת תוקף רישיון הנהיגה עד לגיל "

ודש יח 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 80שנים עד גיל  5הרישיון מדי 

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

 .לא נכון, שלא לומר שקרי זהו מידע -
 אם אלו הנימוקים לרפורמה, הרי שכל כולה מתבססת על מידע לא נכון!

 !70דבר כזה רישיון ללא הגבלת תוקף עד גיל באירופה אין 
 שנים, 10שנים, בבלגיה  15שנים, בצרפת  15בגרמניה תוקף הרישיון 

 .שנים 15ובפינלנד שנים  15 בדנמרק
 .בנושא זה פרסומים הרבים של משרד התחבורהה את סותרות לחלוטיןהעובדות 

  .משרד טועןההוא מה שהרישיון שבמדינות הנ"ל תוקף  תוכיח שזה אחרת! בבקשה מכותביםתראה ל

https://www.schneordesign.com/blog/driving-licence-p1/


2 
 

    
 * שניאור אבי *

 "הישראלי הנהיגה רישיון מחדלמחבר תחקיר "    

 כשמשרד התחבורה טוען בעמוד הרשמי של דף רישיון נהיגה בישראל המופיע באינטרנט כי: .3
 " .הנהוגות באירופהדרגות רישיון הנהיגה בישראל מותאמות לדרגות "
 .זהו מידע לא נכון, שלא לומר שקרי -

 יש רבות שאינן תואמות. ,תואםהרישיון  דרגותמבלבד חלק 
דו"ח תלונות הציבור של משרד התחבורה עצמו  2009שכבר בשנת  A1, A2ראה למשל נושא דרגות אופנוע 

 שנים כדי לתקנה! 12במשך  דבר לא נעשה משיקולים שיש לחקור אותם,מצא שיש שם 'טעות', אך 
 .לאופניים חשמליים, דרגה שלא קיימת בדירקטיבה האירופאיתשהומצאה  A3ראה למשל דרגת 

  ופאית לנושא זה המצאתם דרגה חדשה.שמוגדרת בתקנה האיר AMבמקום להשתמש בדרגה 
 סעיף זה? תחילתב מצוטטפי שכהכרזה שלכם תואמות להאם הדוגמאות שרשמתי 

 
 המעטפית בה נשלח הרישיון לבעליו רשום:כשעל גבי  .4

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

 !בלבד הוא ממש לא רישיון בין־לאומי! זהו רישיון מקומי הישראלינהיגה הרישיון 
 בנושאועדכניות הרישיון הישראלי אינו מוכר רשמית במרבית מדינות העולם מכיוון ואין אמנות בילטרליות 

 עם מרביתן. זה
 אמנות עם מדינותרשימת  אתם שולחים את המעטפית,לכל האזרחים אליהם ומכותבים לבבקשה  תראה
  .האמנות את תאריכי גם והצג (להבדיל מהמרה) נהיגהצרכי ל בנושא שימוש ברישיון נהיגה העולם

 1982, בלגיה מ־1968חוף השנהב מ־( אמנות 3לה שמשרד המשפטים מדווח על וע בצעתיתחקיר שב
) 2012מ־ איטליהעם משרד החוץ בוועדת הכנסת מדווח רק על אמנה אחת ( ),2014וקוריאה הדרומית מ־

איטליה) הן אמנות שמיועדות לצרכי מהן (בהן אותה  3אמנות כש־ 11ואותו משרד החוץ מפרט בכתב שיש 
  ולא מתייחסות לרישיון העכשווי.מאוד ישנות  אלואמנות ממרבית  .המרה בלבד

 
 :כשמנהל אגף הרישוי אומר בדיון בוועדת הכספים .5

כמו במדינות נאורות  ,ברישיונות הפשוטים, לא המקצועיים ן.רישיו עכשיו אפשר לתת לייף טיים פירייט… "
 “ לחדש כל עשר שנים אם לא קרה כלום לא צריך ,בעולם

 .זהו מידע לא נכון, שלא לומר שקרי -
 .Life time periodת רישיון נהיגה שהוא ונותנ 'ותנאור ותמדינ' של כמההוכחה  אורשימה בבקשה  ציגת

 ועוד, , בברזיל, בדרום אפריקהביפן, באוסטרליהבסין, , בארה"ב, איחוד האירופאיב !זה ממש לא נכון
 . שנים 1-15בין לתקופה ש מוגבל (בדר"כ), 50-65לנהגים עד לגיל  הקבועים תוקף הרישיונותתקופת 

 
 רשמת: )4, בסעיף 9.2.2021(מתאריך  כשאתה אדוני בתשובתך הקודמת .6

 ".ביניים תחנת כל ללא 65 גיל עד ניתן רישיון, של אמריקה הברית ארצות ממדינות מבוטל לא בחלק"... 
 .נכון, שלא לומר שקרי זהו מידע לא -

 . 65רשימת מדינות בארה"ב בהן תוקף הרישיון הוא ללא מגבלת זמן עד לגיל למכותבים תציג בבקשה 
 8עד  4כל מדינות ארה"ב תוקף רישיון הנהיגה הוא בדיקה שבצעתי, ברמה פדרלית וברמת המדינות, בב

 התוקף קצר עוד יותר. 70או  65בחלקן לאחר גיל  .שנים, או פחות
 

 כשמשרד התחבורה טוען בכותרת העמוד הרשמי של דף רישיון נהיגה בישראל המופיע באינטרנט כי: .7
 " רישיון נהיגה קבוע (ממוחשב) בתקן אירופאי" 
 .זהו מידע לא נכון, שלא לומר שקרי -

צגים בו ממש לא תואם לתקן / לדירקטיבה הרישיון במרבית עיצובו ובמרבית שדות הנתונים המו
הימצאותם של מספר פריטים בודדים בו שכן תואמים, אינה מספקת, אינה מכשירה ואינה  האירופאית.

 להציגו.בכוח כפי שמשרד התחבורה מתאמץ  עושה את הרישיון הישראלי לתואם לתקנה האירופאית
את צדו האחורי של הרישיון הישראלי לעומת זה של כל מדינה באיחוד האירופאי למשל  בחןכל בר דעת שי

  ".בתקן אירופאישהוא ממש לא "יבין והרב שוני מיד ב ייווכח
 ת!התקנה האירופאית מחייבת ויש לבצעה ככתבה וכלשונה, זו אינה המלצה הניתנת לפרשנו

  ".בתקן אירופאיכריז שזה "לה בזמןבו ולכם מה שמתחשק לעשות ז במקל משני קצותיו, וחלא ניתןלא 

https://www.schneordesign.com/blog/driving-licence-p1/


3 
 

    
 * שניאור אבי *

 "הישראלי הנהיגה רישיון מחדלמחבר תחקיר "    

 :אינוממש שיחסית נושא פשוט הרכב בלבד, דרגות מתייחסות לרישיון הנהיגה וללכל אורך הדרך תי יהטענות שהעל
 כפי שרשמת...." שלו והאחריות העשייה תחומי שלל על התחבורה משרד של )להבנתךת (הפרו של שורה "...

 
 :, בין היתר הוחלטימוץ התקינה האירופאיתאת א חייבו ועוד, 2000, 1998להזכירך, החלטות ממשלה משנת 

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

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

 "האיחוד האירופאי
 

לוקח ש ?ואתה מנסה לשכנע שזה סביר ותלא מבוצע החלטותה !חלפושנה  20-למעלה מ
 ?רישיון הנהיגהרישיון הנהיגה ודרגות התאמת נושא כה פעוט כמו  לבצעכה רב זמן 

  .מה קורה בפרויקטים מורכבים הרבה יותרלחשוב מרק אני חרד פרויקט כה פשוט, מתנהל אם כך 
 

בוצעו ומבוצעים מהלכים שהם בניגוד ובסתירה לתקנה האירופאית ודרגות הרישיון בנושא רישיון הנהיגה 
, כמו למשל חוסר 70תאריך עברי, כמו למשל רישיון עד גיל ולפרקטיקה הנהוגה באירופה, כמו למשל הוספת 

 ועוד. האירופאית , כמו למשל תוספת שדות בניגוד לתקנהתאימות בעיצוב ובשדות הנתונים
 

 ש: בתשובתך) 6(סעיף  טועןאתה 
  ".באירופה לנעשה שניתן ככל התאמה ליצור ופועלים שואפים הטכניים בעיקר ,התחומים במרבית שאנורי ה"... 

 תקנה האירופאית?מרחיקות אותנו מהרק שבמשך שנים בפועל כם יתומתיישבת עם פעול זו ההצהר כיצד
 
 

 יכולה לעשות ככל העולה על רוחה מבחינתומדינת ישראל היא מדינה ריבונית אחזור ואדגיש כי  ,לסיום
 רישיון נהיגה ואפילו להנפיק להחליט להיות שונה ממרבית אומות העולם, המקומי רישיון הנהיגה

 בצורת דיסקית עגולה.
 זמן לא סביר של  במשך כל זה לא מסביר מדוע לא מקיימים את החלטות הממשלה

 !שנים 20למעלה מ־
לא לציבור, לא לכנסת ולא לגופים אחרים  ?מדוע לא אומרים את האמת מטריד עוד יותר

 ?בלשון המעטה ניםלא נכו נתוניםעל  תוססובמש ןכלשה יוזמותומדוע פועלים ומקדמים 
 

ושיטתית מדיניות מכוונת תוצאה של זוהי  .אינן טעויות קולמוס, ויש עוד רבות, מעלה ובאוהדוגמאות שהכל 
 .שנמשכת שנים רבות וחוזרת על עצמה בממשקים רבים

 מבזבזת כספירטיה ובמקום להקל על האזרחים רק מקשה עליהם, מוסיפה ביורוקבניגוד לטענתך,  ,מדיניות זו
 .רבים ציבור

 
להודות בטעויות ולפעול  מי שמוכן להתמודד עם האמת,אין במשרד התחבורה ש אני חרד מכךכאזרח המדינה 

  כביכול. כולל לא היועצים המשפטיים של המשרד, שומרי הסף ,למען אזרחי המדינה לתיקון המצב
 

 ותתרושס עובדות הנכבדים מכותביםללי ו ותציג לנקודות שהעליתיספציפית תתייחס , אם תשיב לטענותיי ודה לךא
 .שמשרד התחבורה מפרסם ומתבסס עליהם נכונים ושאני טועהוהעובדות כביכול הנתונים שאשמח להיווכח  .אותן

 
 

 בברכה
 אבי שניאור
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