
 – ב לתקנות התעבורה585-א ו585כתב התחייבות לקבלת מידע ממאגרי רשות הרישוי לפי תקנות 

  קצין בטיחות 

מספר הסמכה _________ עורך אני הח"מ,  ______________, נושא תעודת זהות שמספרה ____________, 
 המשרד(, כדלקמן: –מידע על נהגים ממאגרי משרד הרישוי במשרד התחבורה )להלן התחייבות זה, לצורך קבלת 

-בשירותי קצין בטיחות לפי חלק י' לתקנות התעבורה, התשכ"א תהחייב בחברה ואני משמש קצין בטיחות  הואיל
 לפי חוקמחזיקה ברשיון מוביל עבור כלי רכב שבו ניתן שירות הובלה והחברה  התקנות( –)להלן  1961

 ;המפעל( –)להלן  1997-שירותי הובלה, התשנ"ז
 

א לתקנות, קצין בטיחות הנותן שירותי בטיחות למפעל, חייב לבדוק את פרטי רישיון 585ובהתאם לתקנה   והואיל 
הנהיגה והמידע התעבורתי, כהגדרתם בתקנות, של נהג המועסק במפעל בתפקיד נהג או המיועד לשמש 

 –)להלן שיון הנהיגה של מי שנוהג ברכב של המפעל או המיועד לנהוג בו, ככזה, וכן לבדוק את פרטי רי
  , ולדווח לבעל המפעל על המלצתו בדבר המשך פעילותו במפעל;המידע(

 
ואני נותן למפעל שירותי בטיחות והמפעל מעוניין לקבל, באמצעותי כקצין הבטיחות במפעל, את המידע   והואיל

, או מיועדים לשמש ככאלה, לצורך מילוי ובתפקיד נהג או הנוהגים ברכב של ועל נהגים המועסקים אצל
 א לתקנות;585וחובות קצין הבטיחות לפי תקנה  וחובותי

 
ב לתקנות לצורך קבלת המידע כאמור אני והמפעל מחויבים להפעיל אמצעי אבטחת 585ובהתאם לתקנה   והואיל 

מורשה במידע שמקורו במאגר, שיבושו, חשיפתו או מידע נאותים כדי לצמצם את הסיכון לשימוש לא 
העתקתו, ועלינו לחתום על הסכם אל מול משרד התחבורה לקיום אמצעי אבטחת המידע בהתאם לנוהל 

 אבטחת מידע המצורף כנספח להתחייבות זו;

 לפיכך הריני מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

על ידי קצין בטיחות אשר נותן שירותי בטיחות בתעבורה למפעל מותר אך ורק אודות נהג עיון במידע ידוע לי כי  .1
בדיקת קבלת מידע בעניין נהג העובד או המבקש לעבוד במפעל, בתפקיד נהג או כנוהג ברכב של המפעל, ללצורך 

א לתקנות התעבורה, ומוצהר בזאת שאני מקיים את דרישות 585, בהתאם לתקנה נהגהנתונים תעבורתיים של 
 לקצין הבטיחות במפעל.  אלו הנוגעות

אני מתחייב כי לא יבוקש על ידי מידע כאמור אלא במסגרת תפקידי כקצין בטיחות במפעל וכי לא יעשה בידי  .2
שימוש במידע אלא לצורך מילוי חובותי כקצין בטיחות במפעל וחובות המפעל, ולעניין נהג העובד או מבקש לעבוד 

א לתקנות. אני מתחייב לשמור 585המפעל, כל זאת בהתאם לתקנה במפעל אם בתפקיד נהג ואם כנוהג ברכב של 
 א לתקנות. 585על סודיות המידע שנמסר לי ולא להעביר אותו לגורם אחר כלשהו מלבד בהתאם לאמור בתקנה 

ידוע לי כי קבלת המידע על ידי קצין הבטיחות מותנית בביצוע תשלום בהתאם למחירון משרד התחבורה לקבלת  .3
 המידע של המשרד כפי שמתעדכן מעת לעת. מידע ממאגרי

אני מתחייב להקפיד על אבטחת המידע בעת בקשתו ולאחר קבלתו, כמפורט בנוהל אבטחת המידע המצורף כנספח  .4
 ב לתקנות התעבורה, כתנאי לקבלת המידע. 585לכתב התחייבות זה בהתאם לתקנה 

כל דרך או אופן שהם, כל מידע כמפורט בכתב אני מתחייב לא לנצל ו/או לגרום ו/או לאפשר לאחרים לנצל, ב .5
 א בתקנות התעבורה. 585התחייבות זה, ולעשות בו שימוש רק לצורך האמור בתקנה 

, וכי ההרשאה לקבלת והפרה של חובותי לפי חלק י' לתקנות ידוע לי שאי מילוי התחייבות זו מהווה עבירה פלילית .6
שלא על ידי או השימוש בו, עיון במידע ה לגורם אחר מלבדי, וכי המידע ניתנת לי אישית וחל עלי איסור על העברת

לרבות  עבירה פלילית יםמהוו ,א לתקנות התעבורה, כמפורט לעיל585בתקנה  לא למטרות המותרותשאו כאמור 
כמו כן ידוע כי המשרד רשאי להפסיק את הרשאתי לקבלת מידע מכל סיבה  .הפרת החובות לפי חלק י' לתקנות

נמצא שאני או מי במפעל עשינו שימוש במידע שלא למטרות המפורטות בהסכם זה ולפי תקנות לרבות אם 
 התעבורה או אם בוטל מינויי במפעל או הסמכתי לקצין בטיחות.

הובהר בפני שהמשרד לא יהיה אחראי לנזק אשר יגרם למאן דהוא עקב שימוש בנתונים שמסר, לרבות לתוכן  .7
 על. ההמלצות שאתן ו/או להחלטת המפ

התחייבות זו הינה עד לסיום עבודתי כקצין הבטיחות במפעל ואני מתחייב להודיע לרשות לפי חלק י' לתקנות על  .8
 כל שינוי שחל בכך, מיד עם קרות השינוי. 

 על החתום:

 

חתימה וחותמת של    תאריך  מספר הסמכה  תעודת זהות  שם קצין הבטיחות
 קצין הבטיחות

 



 שאילתה לקציני הבטיחות –נוהל אבטחת מידע 

 

 כללי:

 בטיחות קצין על, לפיו 2016-(, התשע"ז2ייכנס לתוקפו תיקון תקנות התעבורה )תיקון מס'  2017 ביוני 20-החל ב
, התעבורתיפרטי רישיון הנהיגה והמידע  אתרשות הרישוי,  במאגרי לבדוק למפעל בטיחות שירותי הנותן בתעבורה

 הנהיגה רישיון פרטי את לבדוק וכן, ככזה לשמש המיועד או נהג בתפקיד במפעל המועסק נהג של, בתקנותכהגדרתם 
 המפעל לבעל לדווח הבטיחות קצין על הבדיקה לממצאי בהתאם. בו לנהוג המיועד או המפעל של ברכב שנוהג מי של
 .במפעל פעילותו המשך בדבר המלצתו על

באופן מקוון באמצעות שירות ייעודי אשר פותח בממשל זמין קבלת המידע כמפורט לעיל אודות הנהגים תתבצע 
 בשיתוף עם משרד התחבורה כאשר הנפקת המידע תתועד במערכות משרד התחבורה.

 

 חובות המפעל וקציני הבטיחות לאבטחת מידע

המפעל וקציני הבטיחות מחויבים לנהוג במידע המתקבל ממאגרי המידע על ידי קציני הבטיחות בהתאם להוראות 
ב לתקנות התעבורה בלבד, והם מתחייבים בכתב התחייבות החתום על ידי מורשה החתימה במפעל 585-א ו585תקנות 

פעל המחזיק ברשיון מוביל כדין עבור כלי רכב למובכתב התחייבות החתום על ידי קצין בטיחות שנותן שירותי בטיחות 
, שלא לנצל בעצמם ו/או לגרום ו/או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, כל מידע שבו ניתן שירות הובלה

 א בתקנות התעבורה. 585כמפורט בכתב התחייבות זה, בכפוף לאמור בתקנה 

בים כי ידוע להם שאי מילוי מחויבות זו מהווה עבירה במסגרת כתבי ההתחייבות המפעל וקציני הבטיחות מתחיי
פלילית והפרה של הוראות חלק י' לתקנות התעבורה, ובפרט ידוע שמתן ההרשאה לקבלת המידע הינה אישית לקצין 
הבטיחות שנותן שירותי בטיחות למפעל, ששמו מצוין בכתב ההתחייבות, וחל איסור על העברת המידע לגורם אחר 

א 585בתקנה  לא למטרות המותרותשאו כאמור זכאי קצין בטיחות שלא על ידי או השימוש בו, יון במידע עמלבדו, וכי 
  .והפרה של הוראות חלק י' לתקנות התעבורה עבירה פלילית יםמהוו ,לתקנות התעבורה, כמפורט לעיל

נותן למפעל שירותי בטיחות, המפעל יודיע לרשות לפי חלק י' לתקנות התעבורה על כל שינוי בזהות קצין הבטיחות ה
י קצין הבטיחות אותו ובמקרה של החלפת קצין בטיחות במפעל, המפעל מחויב להעביר לרשות כתב התחייבות לגב

וקצין הבטיחות מחויב להעביר לרשות כתב התחייבות לקבלת מידע לגבי  למתן שירותי בטיחות במפעל מבוקש למנות
 .אותו מפעלהנהגים ב

רשאי להפסיק את ההרשאה של קצין הבטיחות במפעל לקבלת מידע מכל סיבה לרבות אם נמצא משרד התחבורה 
שהוא או מי במפעל עשו שימוש במידע שלא למטרות המפורטות בהסכם זה ולפי תקנות התעבורה או אם בוטל מינויו 

 או הסמכותו של קצין הבטיחות.

 

 בטחת מידע במסגרת מערכת :א

 וצעת בשלושה מישורים עיקריים:אבטחת המידע בשירות זה מב

 של "ממשל זמין". Active Directoryשימוש בכרטיס חכם ובמנגנוני ניהול  .1

 לפי בקשה וכן מנגנון התראות בעת גילוי של שימוש חריג. –הפקת דוחות בקרה  .2

 .הנפקת מכתבים לכל נהג אשר בוצעה שאילתה לגביו .3


