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  מסירת מידע תעבורתי של נהגים לקציני בטיחות בתעבורההנדון: 
  

  מבוא .1
קציני הבטיחות על  1961-התשכ"א תקנות התעבורהל ב585-א585תקנות בהתאם ל

את פרטי נהגים המועסקים כנהג במפעל או נוהגים ברכב של המפעל או בתעבורה לבדוק 
קצין בטיחות הנותן שירותי בטיחות למפעל, חייב לבדוק את פרטי רישיון  .המיועדים לכך

של נהג המועסק י, במאגרי רשות הרישו הנהיגה והמידע התעבורתי, כהגדרתם בתקנות,
במפעל בתפקיד נהג או המיועד לשמש ככזה, וכן לבדוק את פרטי רישיון הנהיגה של מי 
שנוהג ברכב של המפעל או המיועד לנהוג בו. בהתאם לממצאי הבדיקה על קצין הבטיחות 

  לדווח לבעל המפעל על המלצתו בדבר המשך פעילותו במפעל.
  

 בהםכל האמור ולשני המינים כאחד,  יםמתייחסבלשון זכר אך  יםכתוב הנוהל ונספחיו
  .בלשון זכר מתייחס גם לנקבה

  

  מטרת הנוהל .2
 .להנחות את קציני הבטיחות בתעבורה לפעול ליישום התקנה �
  לפרט את הליך ואופן קבלת המידע הנדרש עפ"י התקנות. �
 להנחות את קציני הבטיחות בתעבורה כיצד להשתמש במידע שקיבלו אודות הנהגים. �

  

  חוקיהיס בסה .3
  לתקנות התעבורה קובעת :  (א) א585 תקנה 3.1

  
, אם התקיימו התנאים המנויים 585בנוסף על האמור בתקנה "

  -ב, קצין הבטיחות במפעל585בתקנה 
  

במפעל בתפקיד כאמור, יבדוק לגבי מי שמיועד להיות מועסק  )1(
את פרטי רישיון הנהיגה שלו וכן את המידע התעבורתי הנוגע 

  אליו.
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), 1לבעל המפעל, על יסוד בדיקתו כאמור בפסקה (ייתן  )2(
מקת אם להעסיקו או אם להמשיך להעסיקו כנהג, המלצה מנו
 לפי העניין.

יבדוק לגבי מי שנוהג או מיועד לנהוג ברכב של המפעל, את  )3(
 "פרטי רישיון הנהיגה שלו.

  השיטה .4

 קבלת כרטיס חכם  4.1
נפיק כרטיס חכם לצורך הכניסה למערכת קבלת המידע על קצין הבטיחות לה .1

 אישי.
בו קצין הבטיחות יקבל מכתב ממשרד התחבורה לצורך הנפקת הכרטיס  .2

 החברות אשר אושרו לכך על ידי ממשל זמין להנפקת הכרטיס.יפורטו 
יפנה קצין הבטיחות אל הסניף המתאים ולאחר כאמור לאחר קבלת המכתב  .3

כם אישי, בכפוף זיהוי אישי וחתימה על נוהל אבטחת מידע, יונפק לו כרטיס ח
 לתשלום.

הרשאה לקבלת מידע  מתןיודגש כי קבלת הכרטיס החכם איננה מבטיחה  .4
הנותן שירותי קצין בטיחות רק מומלץ כי ממאגרי משרד הרישוי. לפיכך, 

 .יפנה להנפקת הכרטיס מפעלבטיחות בפועל ל
 

 ההרשאה לקבלת המידע ממאגרי רשות הרישוי:שלבי מתן  4.2
ממשל זמין אתר באמצעות  לקבלת ההרשאה הפניי קצין בטיחות יגיש .1

 ("בקשה למתן הרשאה") goo.gl/zy9uDf: בכתובת
לכל קצין בטיחות באופן חד פעמי  תתבצע באמצעות טופס מקוון פנייהה .2

זיהוי קצין הבטיחות בתעבורה  , באמצעות זיהוי על ידי הכרטיס החכם.במפעל
 יחות.תהיה על סמך שם, מספר זהות, מספר ההסמכה כקצין בט

 וונת יצרף קצין הבטיחות את המסמכים הבאים בעותק סרוק: אל הפנייה המק .3
לקבלת מידע ממאגרי , המבקש, הבטיחות הצהרה של קצין – הצהרה  .א

 .חתומה על ידו, ב לתקנות התעבורה585-א ו585תקנות רשות הרישוי לפי 
  לנוהל זה. 1כנספח נוסח ההצהרה מצורף 

לקבלת מידע ממאגרי רשות הרישוי  כתבי התחייבויות – התחייבויות  .ב
 כדלהלן: 

תקנות  לפי הרישוי רשות ממאגרי מידע כתבי התחייבויות לקבלת )1(
 התחייבות כתב לצרף יש – מפעל – התעבורה לתקנותב 585-א ו585

 (מגיש הבטיחות קצין נותן להם מהמפעלים אחד כל של כאמור
ידע, מ נהגיהם לגבי לקבל מבוקש אשר בטיחות, שירותי הבקשה)

 . חתום על ידי מורשה החתימה של המפעל
  לנוהל זה. 2כנספח נוהל כתב ההתחייבות למפעל מצורף 

למפעל המחזיק ברשיון לגבי קצין בטיחות הנותן שירותי בטיחות  )2(
 התחייבות כתב –עבור כלי רכב שבו ניתן שירות הובלה כדין מוביל 
ב 585-א ו585תקנות  תקנות לפי הרישוי רשות ממאגרי מידע לקבלת

 קצין בטיחות, חתום על ידי קצין הבטיחות. – לתקנות התעבורה
  לנוהל זה. 3כנספח נוהל כתב ההתחייבות לקצין בטיחות מצורף 

  
כתבי  שסך ככל. כתבי התחייבויות 40 עד לפניה המקוונת לצרף ניתן כי צויןי

 במסגרת כתבי התחייבויות 40 לצרף יש זה מספר על עולה ההתחייבויות
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: לכתובת אלקטרוני בדואר להעביר יש ההתחייבויותכתבי  שאר ואת שההבק
pniotkb@mot.gov.il  

 
יבדק הפנייה תועבר לאישור תחום קציני בטיחות במשרד התחבורה, שם  .4

וכן תיבדק חתימתו  תוקף הסמכתו ומינויו למפעל ,הבטיחותזיהויו של קצין 
 .הרת התחייבות ועל כל הסכם נוסף שיידרש בהתאם לתקנות התעבורהעל הצ

תישלח לכתובת המייל אישור או דחייה של פניית קצין הבטיחות הודעה על  .5
 .אשר מסר בפנייה

 
 :קבלת מידעלצורך כניסה למערכת   4.3

שניתנה לו הרשאה לקבלת מידע ממאגרי המידע יוכל להיכנס קצין הבטיחות  .1
 ה.שאילתהגשת ין לקבלת המידע בדרך של למערכת באתר ממשל זמ

 goo.gl/spLpEb תיעשה דרך אתר ממשל זמין בכתובת: הגשת שאילתה .2
קבלת מידע עבור כל נהג כרוכה  נהגים. 5 עדמרוכזת עבור  ניתן לבצע שאילתה .3

 בתשלום. 
את פרטיי הנהג שלגביו מבוקש קצין הבטיחות במסגרת השאילתה יציין  .4

ברכב בעל רשיון  ,וקש הוא לנהג שעיסוקו בנהיגההאם המידע המבו ,המידע
 או שהוא מיועד לכך. או שהוא נוהג ברכב המפעל בלבד, מוביל או ברכב אחר,

לקציני הבטיחות מסר המידע שיש להדגיש כי בהתאם לתקנות התעבורה י .5
נוהג  לבין וקו בנהיגהשעיסיהיה שונה בין נהג במסגרת השאילתה בתעבורה 

 :הלן פירוט המידע במסגרת השאילתותל .ברכב המפעל בלבד
 

  אדם המועסק במפעל בתפקיד נהג  אדם הנוהג ברכב
  רשיון הנהיגה דרגות  רשיון הנהיגה רגותד

תוקף רשיון הנהיגה במועד 
  הבדיקה

  תוקף רשיון הנהיגה במועד הבדיקה

מועד מתן רשיון הנהיגה לפי כל 
דרגה בנפרד ומועד תום תוקף 

  הרשיון

ן הנהיגה לפי כל דרגה בנפרד מועד מתן רשיו
  ומועד תום תוקף הרשיון

לגבי  תנאים שקבעה רשות הרישוי
מאפייני הרכב בו רשאי לנהוג או 
לתנאי נהיגה למעט תנאים שהם 

  חובות המוטלים על הנהג בלבד

לגבי מאפייני  תנאים שקבעה רשות הרישוי
הרכב בו רשאי לנהוג או לתנאי נהיגה למעט 

  מוטלים על הנהג בלבדתנאים שהם חובות ה

מידע על קיומה של פסילה התקפה 
במועד הבדיקה ומועד סיומה אם 

  ידוע

מידע על קיומה של פסילה התקפה במועד 
  הבדיקה ומועד סיומה אם ידוע

מידע על פסילה שהסתיימה שתוקפה היה   
טלה חודשים ומעלה ובלבד שהו 3לתקופה של 

 ולמעט שנים שקדמו למועד הבדיקה 5במהלך 
) לחוק ההוצאה 6(א)(66הגבלה לפי סעיף 

) לחוק 6א(ג)(7, לפי סעיף 1967-לפועל, התשכ"ז
המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, 

) לחוק בתי 3(א)(2, ולפי סעיף 1995-התשנ"ה
דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), 

  1995-התשנ"ה
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מספר –נקודות שנרשמו לחובת הנהג  על מידע  
נרשמו לחובתו ומועד ביצוע  כל הנקודות ש

  לבקשה שנים שקדמו 5עבירה ב
אמצעי תיקון שהוטלו על הנהג ומועד ביצועם   

  לבקשה שנים שקדמו 5 -ב
  

פסילת רשיון הנהיגה לרבות התלייה לפי פקודת –בטבלה זו, "פסילה" 
  התעבורה והגבלת הרשיון.

  
  
  
  
  
  

  יש להדגיש כי:

על ידי נהג יכלול את מספר הנקודות מידע לגבי עבירות תעבורה שבוצעו   .א
 שנרשמו לרשות הנהג ומועד ביצוע העבירה בלבד;

המידע המתקבל יכלול את מועד  –פסילות המוטלות על הנהג מידע לגבי   .ב
מתן הפסילה ומשך הפסילה, מועד הפקדת רישיון הנהיגה וסוג הפסילה. 

יום אינו רשאי לנהוג ברכב לפי הפסילה מתקפה פסילה  שלחובתונהג 
תחילתה (בהתאם להחלטה במתן הפסילה) אבל את משך זמן הפסילה 

. במקרה שקיימת בלבד בפועל יש לספור ממועד הפקדת רישיון הנהיגה
 . פסילה בתוקף יצוין הדבר על גבי פלט השאילתה

 
כי נבדקו פרטי  מכתב המודיענהג ל ישלחלאחר ביצוע כל שאילתה לגבי נהג,  .6

  רשיון הנהיגה שלו על ידי קצין בטיחות.  המידע התעבורתי ו/או פרטי
  

 על ידי קצין הבטיחות תדירות הבדיקות של המידע התעבורתי .5
קצין הבטיחות בתעבורה יבדוק לגבי מי שמיועד להיות מועסק  – באופן קבוע .1

 במפעל בתפקיד נהג או מי שמיועד לנהוג ברכב של המפעל.
 .נהגלגבי אנשים בתפקיד  – אחת לחצי שנה .2
 רכב של המפעל.אנשים הנוהגים בעבור  –שנים  3-אחת ל .3
קצין הבטיחות בתעבורה רשאי לבדוק במועדים נוספים אם היה לו יסוד סביר  .4

מאז ערך את הבדיקה  ם כלשהן ברשיון הנהיגה של הנהגיםלהניח שחלו שינויי
 האחרונה.

 
 המלצת קצין הבטיחות בתעבורה .6

ידע לגבי הנהג עליו להעביר על סמך בדיקתו של קצין הבטיחות בתעבורה על המ
  המשך העסקתו של הנהג באותו מפעל. בדבר לבעל המפעלהמלצות מנומקות בכתב 

  
  :הבאיםהממצאים החריגים בנוסף, על קצין הבטיחות לדווח לבעל המפעל על 

  
רישיון הנהיגה של הנהג אינו בתוקף או אינו מתאים לנהיגה ברכב של המפעל שבו   (א)

  נוהג. הוא מיועד לנהוג או
פסילת רשיון הנהיגה לרבות התליה לפי הפקודה והגבלת  – פסילת רשיון נהיגה  (ב)

 הרשיון.



         
__________________________________________________________________________  

   50250בית דגן מיקוד  80ת.ד.          
  03-9545469, פקס: 03-9545418, 03-9545433 03-9545432טלפון: 

 www.mot.gov.ilלשירותכם אתר אינטרנט:  5678בטלפון *
 

 

  
קיבל בעל מפעל דיווח כאמור חייב הוא להפסיק את נהיגתו של הנהג ברכב של המפעל 

  לאלתר.

 
 שמירה על המידע .7

ולא קצין הבטיחות אשר קיבל את המידע על נהג לפי תקנה זו לא יעשה בו כל שימוש 
יגלה אותו לאחר, אלא במידה הנדרשת לביצוע הוראות תקנה זו או על פי צו של בית 

 משפט.
 
 תמיכה טכנית .8

המוקד פועל  .לפנות למרכז התמיכה של ממשל זמיןבמידה ויש קושי בהתקנה יש 
מייל: , *8440או  6664646-02טלפון: , 19:00 - 08:00ה' בין השעות -ימים א'בימים 

supportbox@gov.il .      
  

  בברכה,
  ישעיהו אברהם

  והרשות מנהל תחום קציני בטיחות בתעבורה


