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לשכת   סמנכ"ל  בכיר   תנועה 
 A רח' בנק ישראל 5, בנין ג'נרי
ת.ד. 867,         ירושלים 91008  
טל':   02-6663280-1

פקס:  02-6663226    
י"ז אדר, תשפ"א    

1 מרץ, 2021 
סימוכין: 4000-0097-2021-

   0049283
תיק:

לכבוד 
מר אבי שניאור  

הנדון: קריאה דחופה לעצור ולגנוז את רפורמת רישיונות נהיגה עד גיל 70
    סימוכין : מכתבך מתאריך 15/2/21 

מאשר קבלת מכתבך שבסימוכין והריני להשיבך :

1. קיבלתי את מכתבך ובתוכו התייחסותך המפורטת למענה אשר השבתיך.

2. במכתבך אתה מפרט שורה של הפרות (להבנתך) של משרד התחבורה על שלל תחומי 
העשייה והאחריות שלו, משל היה זה משרד שעושה כל שלאל ידו כדי לא לקיים את 

החלטות הממשלה.

3. אין לי כוונה להתווכח עימך או חלילה להתנצח על עובדות, שכן אין זו מהות העניין. 
אבקש רק לציין בפנייך שאני מסתלק כליל מהערותייך או רמיזותייך אודות כוונות שקריות 

או זדוניות של אנשי המשרד, עד לשרת התחבורה וכולל אותה. 

4. אנשי המשרד עמלים כל העת לקדם את השרות, להפחית רגולצייה, להסדיר תחומים 
הדורשים הסדרה וכל זאת מתוך ראייה של טובת הציבור, שלומו ורווחתו.

5. אינני חולק על כך שלא כל הדברים מתרחשים בעת הנכונה, לא כולם באים לידי פתרון 
מושלם ויש אפילו דברים הלוקחים זמן רב, אולי רב מדי מן הדרוש והנכון. ברם, אין זה 

בגלל היעדר רצון ו/או כוונות לא טובות, אלא בשל פתולוגיה של קידום תחומים מורכבים 
במערכת סבוכה , רבת משתמשים ורווית אילוצים. 
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6. באשר למקור פנייתך העוסק במימד ההשוואתי בינינו לבין אירופה והתקינה הרלוונטית, הרי 
שאנו במרבית התחומים, בעיקר הטכניים שואפים ופועלים ליצור התאמה ככל שניתן לנעשה 

באירופה. 
בה בשעה אנו נמשיך ליצור תהליכים ומסעות לקוח הנבדלים מן הנעשה באירופה, שכן 
למרות תחומים רבים בהם אנו משיקים, הרי שהשוני המבני, התרבותי והמעשי בינינו, מקדש 
גם בדלנות ושונות, והכל על פי עניין, כך גם בהתייחס לרישיון הנהיגה הישראלי, בחלק מן 

המרכיבים שבו. 
 
 
 
 
 
 

בכבוד רב, 

 
מהנדס אבנר פלור 

סמנכ"ל בכיר תנועה 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

העתקים:  
המנכ"ל 

מנהל אגף בכיר רישוי 
לשכת השרה  
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