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  לתקינה האירופיתבהתאם נהיגה ההשלכות שינוי דרגות רשיון  :הנדון

עקב , 2010 בינואר 6 שתתקיים ביום ,ראת ישיבה בנושא שבנדוןמסמך זה מוגש לוועדה לפניות הציבור לק

תקינה הקבועות בדרגות רשיון הנהיגה אימוץ נפגעות מלפיה משפחות ברוכות ילדים שפניית ציבור 

נכנסו  2007 בינואר 1יום ב, כפי שעולה מפנייה זו ומפרסומי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. האירופית

טרם שינוי .  בהתאם לתקינה האירופית, דרגות רשיון הנהיגהבדבר התעבורה בתקנותלתוקף שינויים 

זה אם היה  היה רשאי לנהוג ברכב )מושב הנהגלא כולל ( מושבי נוסעים ומעלה 8בו ש בעל רכב ,התקנות

 מוגדר כאמור" פרטי"רשיון .  נוסעים נוספים8עד  שהסיע תנאי וב,)02דרגה  ("פרטי"רשיון נהיגה ברשותו 

אוטובוס זעיר "ל רכב שכזה מצריכה רשיון נהיגהבהנהיגה , עם שינוי התקנות .Bם כרשיון בדרגה כיו

רכב  לנהוג ברשאי B דרגהב נהיגה רשיוןבעל , תקינה האירופיתפי ה- על, ן כמו כ;)D3דרגה " (פרטי

 4-כ  מושבי נוסעים הוא8- מיותר  שבהם רכבים רבים ם שלמשקלואילו ,  בלבדנות טו3.5שמשקלו עד 

   1 .נותטו

כיסא ב אימוץ התקינה האירופית על משפחות ברוכות ילדים ועל נהגים נכים  שלתושפעההיוצגו להלן 

 משרד התחבורהשמציע הפתרונות , רכב רפואי עם אביזרים מיוחדים בהשתמשלגלגלים שאושר להם 

  .ונקודות לדיוןלנהגים אלו 

  

  נותהשפעת אימוץ התקינה האירופית על אוכלוסיות שו

  משקל החדשות לענייןהוראותה, כאמור – משפחות ברוכות ילדיםהשפעת אימוץ התקינה האירופית על 

מחזיקי ליצרו קושי ,  כפי שפורט לעילעם אימוץ התקינה האירופית שנקבעו, מספר מושבי הנוסעיםהרכב ו

רכב -עניין כלילההגדרות הקיימות כיום  .להםהמותרים הרכב -שכן חל שינוי בכלי, 02רשיון נהיגה 

רוב רובם של האוטובוסים הזעירים בלהם לנהוג אינן מאפשרות  Bדרגה מותרים לבעלי רשיון מה

 –   נוסעים8 עולה על אינוגם אם מספר הנוסעים בפועל ,  מושבי נוסעים16–8 שבהם יש ,הפרטיים

                                              
: באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,  דרגות רשיון הנהיגה– ינה אירופיתתק, שאלות נפוצות 1
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נסיעה ברכבים , פית מאז אימוץ התקינה האירו02.2מגבלת מספר הנוסעים שהיתה ברשיון הנהיגה מדרגה 

  .נות טו5פרטי שמשקלו עד   שפירושה רשיון לאוטובוס זעיר, D3אלו מחייבת רשיון נהיגה מדרגה

ניתן היתר לנהיגה , 2006 בדצמבר 31- שהונפק קודם ל02 רשיון נהיגה מדרגה ומי שהחזיקליש לציין כי 

אימוץ התקינה עקבות ב בדבר מספר מושבי הנוסעים ההחמרהאך , נות טו4עד ברכבים שמשקלם 

   3. גם עליהםהחל האירופית

עם אימוץ התקינה האירופית ,  כאמור– כיסא גלגליםבנהגים נכים התקינה האירופית על אימוץ השפעת 

נהיגה ה רשיון קיבלכן אלא אם ,  בלבדנות טו3.5רכב שמשקלו עד ב רשאי לנהוג Bבעל רשיון נהיגה מדרגה 

   .2006 בדצמבר 31 לפני 02מדרגה 

- כליצרה קושי ,  בלבדנות טו3.5-  לנות טו4-  מ,Bדרגה לבעלי רשיון מהמותר לנהיגה הרכב הפחתת משקל 

 רכב רפואי מאובזר 4, לכךידי הגורמים המוסמכים-על, להםשאושר , גלגליםכיסא ב  נהגים נכים100

 מחוץ למסגרת 5רכב שכזהב לימוד נהיגהקושי לגבי נוצר וכן , נותטו 4–3.5שמשקלו , רכיהםובהתאם לצ

  .המוסד לביטוח לאומישמטעם לימוד הנהיגה 

   

  ידי משרד התחבורה-הפתרונות המוצעים על

  תיקון תקנות התעבורה. 1

 ,לתקינה האירופיתהנובעות מההתאמה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ערים למגבלות החדשות 

פנה שר , ות אלולפתור סוגיכדי  6.כיסא גלגליםבנהגים נכים  ועל  על משפחות ברוכות ילדיםהמקשות

  :דלהלןכ,  לתיקון תקנות התעבורהההתחבורה והבטיחות בדרכים לוועדת הכלכלה של הכנסת בבקש

שקיבל כל מי  (נות טו4רשאי לנהוג ברכב שמשקלו עד הוא  וBמי שברשותו רשיון נהיגה מדרגה  •

אם " פרטי-אוטובוס זעיר"וג מסרכב - יוכל לנהוג בכלי, )2006 בדצמבר 31רשיון נהיגה לפני את 

 ; יותרבהם גדולגם אם מספר המושבים ,  נוסעים בלבד8עד בהם יסיע 

 או רכב לימוד נהיגה עם כיסא גלגליםברכי נהג וצרכב רפואי מיוחד עם אביזרים מיוחדים ל •

   B.7דרגה במותר לנהיגה למחזיק רשיון  היהי, נות טו4  עדומשקלש, אביזרים אלו

                                              
 14, מכתב, ר ועדת הכלכלה של הכנסת"יו, כ אופיר אקוניס"לחה,  בדרכיםשר התחבורה והבטיחות, פניית ישראל כץ 2

  .2009באוקטובר 
: באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,  דרגות רשיון הנהיגה– תקינה אירופית, שאלות נפוצות 3
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  .המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים 4
 14, מכתב, ר ועדת הכלכלה של הכנסת"יו, כ אופיר אקוניס"לחה, שר התחבורה והבטיחות בדרכים, פניית ישראל כץ 5

  .2009באוקטובר 
  .2009 בדצמבר 29, שיחת טלפון, סגן מנהל רשות הרישוי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, חנן אהרון 6
, מכתב, ר ועדת הכלכלה של הכנסת"יו, כ אופיר אקוניס"לחה, שר התחבורה והבטיחות בדרכים, לפירוט ראו פניית ישראל כץ 7

  .2009 באוקטובר 14
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  ניים המוצעים למשפחות מרובות ילדיםפתרונות הבי. 2

מושבי נוסעים פרט  16–8שבו מעוניין להמשיך ולנהוג ברכב משפחתי כי נהג המוצע , עד לתיקון התקנות

.  המושבים ברכב לתקינה האירופיתתאים את מספרי אואוטובוס זעיר פרטי ב נהיגהעבור קורס י ,לנהג

  :  ההצעותפירוטלהלן 

   וס זעיר פרטיאוטובנהיגה ב קורס. א.2

על  נהיגהבקורס  מושבי נוסעים לעבור הכשרה 8-משבו יותר  שברשותו רכב 02בעל רשיון נהיגה על 

יסת  מאז כנ, לפי נתוני משרד התחבורהD3.8רשיון נהיגה מדרגה קבלת  תהמאפשר ,אוטובוס זעיר פרטי

  . D3שיון נהיגה מדרגה  איש לקורס זה והפכו לבעלי ר1,378ניגשו  תקנות התקינה האירופית לתוקף

משתנה  ומחירמכללות מעלה כי המכמה עם בדיקתנו  9.מכללות ברחבי הארץ 50–40-בכ מתקיים קורסה

 המשולמת למשרד ,ח" ש114 בסך יש להוסיף אגרהעל סכום זה . ח"ש 1,800- לח "ש 1,200ונע בין 

   10.עבור המבחן המעשי התחבורה והבטיחות בדרכים

אישור האגף להכשרה מקצועית ופיתוח לקבל לכך את ל קורסים אלו נדרשות מכללות המבקשות להפעי

 , בדבר הפיקוח מטעם המשרד על קורסים אלו ועל מחירםבעקבות פנייתנו. ת"אדם של משרד התמ- כוח

 ללא התערבות מצד ,מחירם נקבע על בסיס מחירי שוק חופשי ולפיכךנמסר כי מדובר בקורסים עסקיים 

  11.המשרד

 בממוצע סך 12. ילדים ומעלה8שבהן  משפחות 11,951 יש  בישראל,המוסד לביטוח לאומי לפי נתוני

 13. מדי חודש בחודשוממוצע הוצאותח "ש 9,125לעומת , ח"ש 8,623 של משפחות אלו הוא נטוההכנסות 

קורס כך ש, הוצאה חודשית גבוהה מהכנסתן בממוצעמוציאות מנתונים אלו עולה כי משפחות אלו 

-גם אם מדובר בהוצאה חד, על משפחות אלוניכר  נטל כלכלילהיות עשוי ח "ש 1,800–1,200שמחירו 

  .פעמית

המשפחה -בני לסייע בהסעת יכול היה 02 שהוציא רשיון נהיגה מדרגה 17מעל גיל צעיר  אם בעבר ,כמו כן

עם .  ממנו ברכב זה נמנעתהנהיגהכיום ,  מושבי נוסעים8- משבו יותרלבדו ברכב המשפחתי לנהוג ואף 

 למטלות ההסעה של 02רשיון הנהיגה מדרגה שלהם  ןשפחות שנעזרו בילדיה מ,אימוץ התקינה האירופית

 הילדים שהגיעו לגיל המתיר הוצאת רשיוןבגין כל אחד מ ל"הנסכומים את הלהוציא  יאלצוי, המשפחה

  :ה רביםידי בני משפח- שימוש ברכב עלאו לוותר על , בהתאם למפורט בטבלה הבאה, נהיגה

                                              
  .2009 בדצמבר 29, שיחת טלפון, והבטיחות בדרכיםסגן מנהל רשות הרישוי במשרד התחבורה , חנן אהרון 8
 .2010 בינואר 4, דואר אלקטרוני, ת"ם במשרד התמאד-להכשרה מקצועית ופיתוח כוחפיקוח מקצועי פדגוגי באגף , משה שינה 9

, תקווה-בפתח" המסלול הנכון"מכללת : במכללות האלה) אחרי קורסים וכדומה, מנהלים, מזכירות(שיחה עם גורמים שונים  10
לב הגליל תחבורה ורכב "מכללת , "בית ברל"המרכז הטכנולוגי , אביב-בתל" רשת עמל הישגים מכללה טכנולוגית"מכללת 

  .2009 בדצמבר 31, שיחות טלפון, בחיפה" המכללה למינהל"נין ו'בסח" מ"בע
 בינואר 4, דואר אלקטרוני, ת"ם במשרד התמאד- להכשרה מקצועית ופיתוח כוחפיקוח מקצועי פדגוגי באגף , משה שינה 11

2010. 
 .2009 בינואר 3, שיחת טלפון, מנהלת תחום בכירה במינהל מחקר ותכנון במוסד לביטוח לאומי, אסתר טולדנו 12

 של הלשכה המרכזית 2008הנתונים הם עיבוד מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי לסקר הכנסות לשנת  13 
 3, שיחת טלפון,  במוסד לביטוח לאומיהמחקר והתכנון חוקרת באגף מחקר בסיסי במינהל ,נתנאלה ברקלי; לסטטיסטיקה

 .2010בינואר 
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 D3 הוצאת רשיון נהיגה מדרגה  ילדים ומעלה המבקשות8שבהן משפחות 

  אגרת מבחן מעשי+ עלות הקורס  D3 רשיון נהיגה ותהמבקשבמשפחה מספר הנפשות 

  ח "ש 3,828 –2,628  )ילד+ למשל זוג הורים או הורה ( –  נפשות2

  ח"ש 5,742–3,942  ) ילדים2+ילד או הורה + למשל זוג הורים ( –  נפשות3

  ח"ש 7,656–5,256  ) ילדים2+ למשל זוג הורים ( – נפשות 4

  ח"ש 9,570–6,570  ) ילדים3+ למשל זוג הורים ( –  נפשות5

 משפחה ,הנמוכה ביותרהיא העלות הכספית  שבה , הראשונהפי האפשרות-על, טבלהמהכפי שניתן ללמוד 

 –ח "ש 3,828–2,628 לשלם אלץיתמילדיו בלבד  ואחד הורה עבור D3רשיון נהיגה להוציא המבקשת 

העלות  שבה , האחרונהפי האפשרות- על ;ממוצע ההכנסות של משפחות אלומ 44%–30.4%של הוצאה 

להוציא רשיון נהיגה מדרגה מבקשים  מילדיהם 3-בה זוג ההורים וש משפחה , ביותרהגבוהההיא הכספית 

D3 מממוצע 110%–76%שהיא  הוצאה –ח "ש 9,570–6,570 לשלם אלץיתרכב המשפחתי ב כדי לנהוג 

  .ההכנסות של משפחות אלו

תרגום התקינה ב שמקורה נובעים ככל הנראה מתקלה קשיים אלו, לפי עמדת המועצה הישראלית לצרכנות

מאחר , לכן. לחקיקה הישראלית הקודמתשהותאמה אימוצה בתקנות התעבורה בלי בהאירופית לעברית ו

יש לחייב את המשרד לשאת בעלויות , הבטיחות בדרכיםוידי משרד התחבורה -עלשנגרמה שמדובר בתקלה 

  14.זהפתרונות הביניים המוצעים לציבור נהגים 

  התאמת מספר המושבים ברכב לתקינה האירופית .ב.2

משרד התחבורה והבטיחות .  בלבדנות טו3.5רכב שמשקלו עד ב מתיר נהיגה Bרשיון נהיגה מדרגה , כאמור

 2006 בדצמבר 31 שהונפק לפני 02 בעניין משקל הרכב ומאפשר למחזיק רשיון נהיגה מדרגה קלמבדרכים 

ואילו ,  מושבי נוסעים16מותקנים עד  הללוהרכבים שברוב  אלא 15.נות טו4רכב שמשקלו עד בלנהוג 

  . מושבי נוסעים בלבד8עד שברכב יהיו ההגבלה כיום היא 

רכב -בעלי כלי יפרקו, יקון התקנות בנושא היתה כי עד לתידי משרד התחבורה- אחת מההצעות שהועלו על

 התאמה זו של מושבי הנוסעים בכלי . מושבי נוסעים בלבד8עד כך שייוותרו אלו את המושבים המיותרים 

 .הרכב ייאלצו לשאת בה- בעליו ,עלות כספית שיש לה הרכב מצריכה עבודה של אנשי מקצוע במוסך

 464בין ועלותו ,  במוסך שעות עבודה3–2נדרשות שינוי זה לאל עולה כי מתשובת פורום ארגוני הרכב בישר

  16).מ"כולל מע(ח "ש 696-לח "ש

אין משמעות  כי עולה,  והבטיחות בדרכיםידי משרד התחבורה-ומהתיקון לתקנות המוצע עלהצעה זו מ

 ברכב שמותר םמספר מושבי הנוסעי  בענייןB ברשיון נהיגה מסוג יםתו של מי שמחזיקלהגבלבטיחותית 

                                              
 .2010 בינואר 3, מכתב, המחלקה המשפטית של המועצה הישראלית לצרכנות, ד סלעית קולר"עו 14
וגם שאלות ; 2009צמבר  בד29, שיחת טלפון, סגן מנהל רשות הרישוי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, חנן אהרון 15

: בתוך אתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,  דרגות רשיון הנהיגה– תקינה אירופית, נפוצות
_5/p/.412_0_7/ce/.EA2_0_6/c/.subject.sa/ar/.ad/cmd/.O40_0_7/A_0_7.s_/p/ut/!portal/wps/il.gov.mot.www://http

412_0_7#browse=actionType&17_FAQ_HE=subject_412_0_7_PC?0/d/.GO3_0 ,2009 בדצמבר 29: תאריך כניסה. 
  .2010 בינואר 4, דואר אלקטרוני, פורום ארגוני הרכב בישראל, טלי שימחוביץנ 16
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 אם D3רכב בלי שיצטרכו להוציא רשיון נהיגה מדרגה -  כליאותוב םנהיגתמותרת שכן , להם לנהוג בו

  . מושבי נוסעים בלבד8 מושבי נוסעים כך שיכיל עד יוסרו ממנו

 לתיקון הדברים עד ,זמניפתרון די ליצור הוצאה כספית כשאת בנדרשים להנהגים הצעה זו פי -על, כמו כן

יש לפעול להוצאת הוראת שעה שתעכב , עמדת המועצה הישראלית לצרכנותפי ל, לכן.  התעבורהתבתקנו

 .  עד למועד כניסת התקנות המתוקנות לפועלD3רשיון מדרגה הקביעה שהנוהג ברכבים אלו יהיה בעל את 

כל החלטה אחרת מהווה החלטה שאיננה סבירה מבחינה  ",לפי עמדת המועצה הישראלית לצרכנות

לפי ,  מנגד17".נהלית ופוגעת וזכויות היסוד של הצרכנים בשל הפגיעה בזכות הקניין שלא למטרה ראויהימ

אפשר ו, להוצאת הוראת שעהאפשר לפעול -אי במקרה זה ,עמדת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

  18. באישור ועדת הכלכלה של הכנסת,הדברים אך ורק באמצעות תיקון התקנותלהסדיר את 

   כיסא גלגליםבנכה שהוא לגבי נהג ון המוצע הפתר. 3

, )אינן אופטימליותשאף (פתרון ביניים שמתמקדות ב ,משפחות ברוכות ילדיםלעניין בניגוד להצעות 

ברכב רפואי מיוחד עם אביזרים מיוחדים ש כך תיקון התקנותהוא לנהגים נכים  האפשרי היחידהפתרון 

עם רשיון נהיגה תתאפשר נהיגה ברכב  נות טו4ור שמשקלו עד  עם אביזרים כאמ19לכך או רכב לימוד נהיגה

   B.20בדרגה 

ל וכ י לא2007 בינואר 1אחרי  B מדרגה וציא רשיון נהיגהשהכיסא גלגלים בכל נכה  ש היאמשמעות הדבר

ידי משרד - עד לתיקון התקנות כמוצע על נות טו4–3.5שמשקלו  עם אביזרים מיוחדיםברכב לנהוג 

כיסא גלגלים ב נכים 100-  כיום כיש, להערכת גורמים ברשות הרישוי 21. בדרכיםהתחבורה והבטיחות

 מאפשר להם ,B מדרגה שהוא,  ואילו רשיון הנהיגה שברשותםנות טו3.5-מגבוה שמשקל רכבם המאובזר 

שכן , במקרה זהחשיבות רבה לכל יום דחייה שיש למותר לציין  22. בלבדנות טו3.5רכב שמשקלו עד בלנהוג 

  . עצמאות בניידות– נכים בכיסא גלגלים – אלו נהגים דחייה של המועד שבו משיגים משמעה

, פי הצעת התיקון של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים-על , סגן מנהל רשות הרישוילדברי זאתלמרות 

 לנכה נות טו4רכב רפואי עם אביזרים המיוחדים המותאמים לנכה ברכב שמשקלו עד בתתאפשר נהיגה 

  23.מדובר במטפל סיעודישמדובר בבן משפחה ובין שבין , כל מי שמטפל בולעצמו ו

                                              
 .2010 בינואר 3, מכתב, המחלקה המשפטית של המועצה הישראלית לצרכנות, ד סלעית קולר"עו 17
 .2010 בינואר 3, שיחת טלפון, סגנית היועצת המשפטית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ד חווה ראובני"עו 18
מוגבלים בניידותם עם כיסא ל אביזרים מיוחדים ללימוד נהיגה שמותקנים בהם רכבים שלושה ברשות המוסד לביטוח לאומי  19

 אביזרים שבהםרכבים נהיגה בסא גלגלים יכול ללמוד יכבבהם נכה אחדים שספר לנהיגה - בתייש, הםעלינוסף . גלגלים
ניתן ) נות טו3.5(האירופית  מאחר שמשקל רכבים אלו חורג מהתקינה בירורנו מול המוסד לביטוח לאומי מעלה כי. מיוחדים

 מנהל השירות ללימוד נהיגה ,ציון ברוכים ; אישור מיוחד מרשות הרישוי ללמד נהיגה על רכבים אלולמוסד לביטוח לאומי
 סגן ראש רשות הרישוי ,חנן אהרוןלדברי , כמו כן .2010 בינואר 3, שיחת טלפון, למוגבלים בניידות במוסד לביטוח לאומי

הספר הפרטיים לא פנו לרשות הרישוי בבקשה לקבלת אישור מיוחד כפי שקיבל - בתי, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים
  .2010 בינואר 3,  שיחת טלפון.המוסד לביטוח לאומי

  .2010 בינואר 3, שיחת טלפון, סגן מנהל רשות הרישוי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, חנן אהרון 20
  .ל"הנ 21
  .2010 בינואר 4, שיחת טלפון, ל"הנ 22
 .2010 בינואר 3, שיחת טלפון, ל"הנ 23
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   לדיוןנקודות

שעשוי סכום , ח"ש 1,800–1,200כאמור הוא מאחר שמחיר קורס התחבורה לאוטובוס זעיר פרטי  .1

הוועדה שמומלץ , נתונים שפורטו לעיללנוכח העל משפחות ברוכות ילדים כבד להוות נטל כלכלי 

בעניין האחריות של משרד התחבורה והבטיחות ) ב (; על מחירי הקורסהפיקוחניין בע) א (:תדון

על  להתריע ,בתוקף סמכותו המקצועית, היהאמור שכן המשרד ,  קורס זהלמימוןבדרכים 

 מושבי נוסעים עם אימוץ תנאי התקינה 8-  משבו יותרברכב שיחולו על הנוהגים המגבלות 

 .האירופית

ידי משרד התחבורה יהיה פתרון למחזיקי - לתקנות התעבורה שהוצע עלנוסח התיקוןאם יתקבל  .2

בנוסח התיקון הנוכחי מוצע שכן  – בלבד 2006 בדצמבר 31 שהנפיקו אותו לפני Bרשיון נהיגה 

משקל של  ההתייחסות להגבלאין ו ,מושבים בכלי הרכבהמספר בעניין את ההגבלה רק לתקן 

שהוציאו את רשיונם לאחר ת ילדים ו ברוכותממשפח םלנהגיאפשר יתלא שמשמעות הדבר . הרכב

אין ממשרד התחבורה נמסר כי  .נות טו4-מגיע לאם משקלו רכב המשפחתי ב לנהוג 2007 בינואר 1

 גם אם מדובר ברכב נות טו3.5-רכב שמשקלו חורג מב לנהוג אלובכוונתם לאפשר לנהגים חדשים 

כל מי שמטפל יוכל ין שאם יתוקנו התקנות  כאן המקום לצי24.משפחתי של משפחה ברוכת ילדים

 או מטפל ו של הנכהילדלרבות  –נות  טו3.5-שמשקלו יותר מרכב לנהוג בכיסא גלגלים בבנכה 

 פליהאתיווצר לפיכך  ;2007 בינואר 1אחרי והונפק  Bמדרגה שלו  גם אם רשיון הנהיגה – סיעודי

שכן הוא לא יוכל  ,חה ברוכת ילדיםממשפ את הרשיון לאחר המועד האמור והוא שקיבלשל צעיר 

 מצעירמנהג שבגינו נמנע , הבטיחותעקרון ן עולה השאלה אם מכא .רכב במשקל שכזהב לנהוג

 במקרים שבהם מדובר משתנה ,נות טו3.5- רכב שמשקלו מעל לבממשפחה ברוכת ילדים לנהוג 

 בהעדפה מתקנת מנגד יש שיטענו כי מדובר .כיסא גלגליםבבן להורה נכה שהוא  בצעירנהג ב

  .שנועדה להתחשב באוכלוסיית הנכים

אך , משפחות ברוכות ילדיםלפתרונות ביניים הציע משרד התחבורה והבטיחות בדרכים , כאמור .3

לא מוצע שום פתרון אחר עד לתיקון  נות טו3.5-יותר מרכבם המאובזר משקל לנהגים נכים ש

 .התקנות

ל הוראת שעה עד י והבטיחות בדרכים להפעבשל העמדות השונות בדבר סמכות משרד התחבורה .4

הוועדה תבקש חוות דעתם של הגורמים המקצועיים בלשכה שמומלץ , לתיקון תקנות התעבורה

 .סוגיה זובהמשפטית של הכנסת 

  

  ,בכבוד רב

  

  כהן- סידס דפנה

  

  ראש צוות בכיר, שמוליק חזקיה: אישור

 "דברי הכנסת"מערכת : עריכה לשונית

                                              
  .2010 בינואר 3, שיחת טלפון, סגנית היועצת המשפטית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ד חווה ראובני"עו 24


