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 מטרת החוק המוצע, הצורך בו, עיקרי הוראותיו והשפעתו על הדין הקיים .ב

בשנים האחרונות מתקדם בכל העולם פיתוחו של רכב עצמאי )המכונה "אוטונומי"(, דהיינו רכב שמסוגל לערוך  

מערכת נהיגה עצמאית המשלבת רכיבי חומרה ותוכנה שמאפשרים לה את    ישנה  הנהגבמקום  נסיעות בדרך, כש

על סמך נתונים הנאספים על ידי חיישנים    הרכב  ומערכת זו מבצעת את פעולות הנהיגה שלהשליטה על הרכב,  

 ומעובדים בטכנולוגיה של בינה מלאכותית.  ואמצעים נוספים, 

ת בחזית הפיתוח האמור וכיום ישנן מספר חברות, ישראליות וזרות, העורכות בה ניסויים  מדינת ישראל נמצא

  ניסוי,   את הרכב אך מצוי בו נהגמערכת הנהיגה העצמאית נוהגת  בניסויים אלה    רכב עצמאי.של נסיעות של  

מתקיימים   נוסעים. ניסויים אלהברכב העצמאי אין במסגרת זו, ושתפקידו להשתלט על הרכב במקרה חירום, 

לפי תקנה   על התעבורה  שנותן המפקח הארצי  פי אישור  פי    .1961- א לתקנות התעבורה, התשכ"א16על  על 

והצעת חוק  , מדינת ישראל מעוניינת להיות מדינה מובילה בתחום,  22.1.17מיום    2316מס'    החלטת הממשלה 

את   להסדיר  נועדה  בטיחזו  נהג  עם  עצמאיים  ברכבים  מניסויים  המעבר  נסיוניות    כאמור  ותשלב  לנסיעות 

, באמצעות מגוון פתרונות  בשכר או שלא בשכר  נוסעים  הסעתואף במסגרת של    כלל,  ברכבים עצמאיים ללא נהג

 טכנולוגיים להפעלת כלי רכב עצמאיים. 

לצד ניסויים אלה, מוצע ליצור תשתית חוקית לניסויים בכלי רכב מתקדמים פחות, שמבצעים רק חלק ממטלות  

 , כאשר מצוי בהן נהג שיבצע את היתר. עצמאיותהנהיגה באמצעות מערכות  

קידום   המשך  לגבי  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  משרד  של  העקרונית  התפיסה  את  להציג  נועדה  זו  הצעה 

 הרכב העצמאי בישראל, כאשר פרטים שונים עודם נמצאים בבחינה.   ההתפתחות של

 

 : 1 עיקר

ביצוע  להסדיר בתקנות את הכללים להשרה(    – והבטיחות בדרכים )להלן  התחבורה    ת מוצע להסמיך את שר

 רכב עצמאי שייסע בלי נהג ועם נוסעים. ב ניסויים

 

 : 2 עיקר

בו  ב  ניסוי ביצוע  ל  מוצע להסמיך את המפקח הארצי על התעבורה לתת אישור עצמאי, למי שהתקיימו  רכב 

התנאים שנקבעו בתקנות. האישור יכלול את התנאים לעריכת הניסוי, התנאים להפסקתו ופטורים מתחולת  

ורה, שאינם רלוונטיים לרכב עצמאי, וכן פטורים מתנאי  כללי ההתנהגות בדרך הקבועים בחלק ב' לתקנות התעב 

 רלוונטיים. רישוי רכב ככל שאינם 

 

   :3 עיקר

  –)להלן  בראשה יעמוד המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  ועדה מייעצת ש  להקיםמוצע  



דלקים ותחבורה חכמה,  תחליפי  יגי משרד התחבורה, משטרת ישראל, מנהלת  נצ  חבריה יהיוומשרד התחבורה(  

של   ציבור. תפקידה  ונציגי  לחדשנות, משרד המשפטים  הרכב  הרשות  בנושא  ידע  מוקד  להיות  יהיה  הוועדה 

   .בנושא הרכב העצמאי העץ לשריהעצמאי, מהארץ ומהעולם, ועל סמך הידע הזה להכין דו"חות ולי 

 תקנות שיסדירו את הניסויים ברכב עצמאי, יקבעו בהתייעצות עם הועדה האמורה. 

 

 : 4עיקר 

רכב עצמאי, לדווח מיידית למפקח הארצי על התעבורה על התרחשות אירוע  ב  ניסוי  מוצע לחייב גורם המבצע  

. המפקח יהיה רשאי, בעקבות הדיווח, להורות על הפסקת הניסוי או על שינוי  הניסויבטיחותי חמור תוך כדי  

 תנאיו.  

 

 : 5עיקר 

 

 מוצע לפרסם לידיעת הציבור מידע על ביצוע ניסויים ברכב עצמאי. 

 

 : 6עיקר 

ה הרכב  בלצד  רכב  כלי  המפתחות  חברות  ישנן  לנהג,  נזקק  שאינו  שבהן  רמת  עצמאי  יותר,  נמוכה  עצמאות 

לשם ביצוע    נהגנדרשת נוכחות פיזית של  הן  צעות חלק ממטלות הנהיגה באמצעות מערכות עצמאיות, אך  ומב

הארצי  להתקין תקנות שיאפשרו למפקח    השרהמטלות שחורגות מיכולתן של מערכות כאלה. מוצע להסמיך את  

 כולל תוך הסעת נוסעים. ,ניסויים בכלי רכב מסוג זהביצוע על התחבורה לתת אישור ל

 

 

משרדים   .ג היוזם,  המשרד  של  המנהלי  התקן  ועל  התקציב  על  המוצע  החוק  תזכיר  השפעת 

 אחרים ורשויות אחרות. 

 בעלות תקציבית. הצעת החוק מיועדת לאסדרת פעילות של המגזר הפרטי, ולפיכך לא כרוכה במישרין 

סיוניות כמו גם חובתו לפקח עליהם ולחקור  יעל התעבורה לאשר הפעלות נהארצי  עם זאת, תפקידו של המפקח  

 המייעצת, כרוכים בתקציב ובתקנים.   קיומה של הוועדהאירועי בטיחות במסגרתן, כמו גם 

 

 

 

 להלן נוסח תזכיר החוק המוצע ודברי הסבר  .ד

  



 : התחבורה והבטיחות בדרכים  תזכיר חוק מטעם משרד

 2020-התש"ף(, רכב עצמאיב ניסויים()129 )מס' לתיקון פקודת התעבורה תזכיר חוק

 פקודת התעבורה( יבוא:   –)להלן  1התעבורה לפקודתא 9 סעיף אחרי .1 1הוספת סימן א'

 עצמאי  רכבניסויים ב: 1א"סימן   

   

  -בסימן זה  ב.9 הגדרות"  

חמור"  "       בטיחותי  בסעיף    –אירוע  כט 46כהגדרתו 

חדש[,  ]נוסח  הברזל  מסילות  לפקודת 

ולעניין זה במקום "הפעלת ,  19722-התשל"ב

רכב  "הפעלת  יבוא  מקומית"  ברזל  מסילת 

 ;עצמאי"

מי שהמפקח   –בעל אישור לניסוי ברכב עצמאי"  "      

הארצי על התעבורה נתן לו אישור לפי סעיף 

 ד לבצע ניסוי ברכב עצמאי;9

המייעצת"  "       לפי    –הועדה  שמונתה  מייעצת  וועדה 

 ו.9סעיף 

עצמאית"         נהיגה  המותקנת   -"מערכת  מערכת 

ברכב, הכוללת חומרה ותוכנה, אשר מסוגלת 

לנהיגת  לבצע את מכלול הפעולות הנדרשות  

, שניתן עליה אישור של רשות הרכב, ללא נהג

בין בפני עצמה ובין בהיותה מותקנת   הרישוי

 ; ברכב עצמאי

בעל עמוד לרשות  יש  מתקן מאויש  –"מרכז בקרה"        

לניסוי עצמאי,  ב  אישור  לורכב  יכולת   שיש 

דו  לקיים עם  -תקשורת  אמת  בזמן  כיוונית 

עצמאי למערכת    ,רכב  הנחיות  מתן  לשם 

העצמ ולמקרה  אהנהיגה  הצורך  בעת  ית 

  ;חירום

 
 .  1009, ס"ח התשע"ז, עמ' 173עמ'  7דיני מדינת ישראל מס'  1
 .485, עמ' 23דיני מדינת ישראל ]נוסח חדש[ מס'  2



עצמאי"  "       מערכת   –רכב  בו  שמותקנת  מנועי  רכב 

עצמאית,   עצמאות    שהואנהיגה  בעל  רכב 

והמצוין    ,רכב בעל עצמאות מלאהאו  גבוהה  

עלים בעת שהם מופ,  ברישיונו כרכב עצמאי

על ידי מערכת הנהיגה העצמאית המותקנת 

 ;בהם

גבוהה"         עצמאות  בעל  שהוא   –"רכב  עצמאי  רכב 

הנהיגה מטלות  כל  את  לבצע  יכולת   בעל 

עצמאית    באמצעות נהיגה   בתנאים מערכת 

 ;מסוימים

מותנית"         עצמאות  בעל  יכולת    –"רכב  בעל  רכב 

במר מערכות    חב התמצאות  באמצעות 

ממטלות   חלק  לבצע  ויכולת  טכנולוגיות 

 ת כאמור;והנהיגה באמצעות מערכ

רכב עצמאי שהוא בעל    -"רכב בעל עצמאות מלאה"        

הנהיגה מטלות  כל  את  לבצע   יכולת 

עצמאית נהיגה  מערכת  בלי  באמצעות   ,

 הגבלה.

   

  ניסויביצוע לתנאים   

 רכב עצמאי ב

המייעצת   ,  שרה (א) ג.9 הוועדה  עם    בהתייעצות 

סעיף    בכפוף לפי  הוראות י,  ו)ד(9להוראות  קבע 

בלעניין   ניסויים  עצמאי  ביצוע  לא  ב  , בכבישרכב 

בו   נוסעים   נהג, שיימצא  הסעת  תוך  בין  לרבות   ,

בשכר שלא  ובין  קידום  בשכר  עידוד  לצורך  מגוון  , 

ביסוס ,  טכנולוגיות חדשניות בתחום הרכב העצמאי

בדרכיםאמון   הגודש  והפחתת  בהן  הכל    ; הציבור 

בדרכים הבטיחות  על  שמירה  הבטחת    ,תוך 

הציבורי המאפשרים    האינטרס  תנאים  ויצירת 

 . תחרותיות בתחום האמור

הוראות כאמור בסעיף )א( יכללו בין השאר  (ב)      

אישור   לצורך  הנדרשים  התנאים  ברכב את  ניסוי 

 :זה את אלה , ובכלל עצמאי



ודרישות   (1)        על  פרטים   הרכבשיחולו 

המערכות המותקנות בו, לרבות על  ו  העצמאי

לפי    שנקבעובעניין עמידה בדרישות התקינה  

או פטור מדרישות תקינה   פקודת התעבורה

   ;כאמור, לפי העניין

ו (2)        על  דרישות  פרטים  מערכת  שיחולו 

העצמאית זההנהיגה  ובכלל  יכולות   בענין  , 

ואמינותה בטיחותה    והדרכים   המערכת, 

של  ל עמידתה  בדרישות  הוכחת  המערכת 

שאלה ניסויים  שונים בה  ערכו  יי,   בתנאים 

העצמאית  הנהיגה  מערכת  לסוג   בהתאמה 

של  ויכולותיה והצהרה  האישור, ,  מבקש 

הרכבומערכת  היצרן   העניין,יצרן  לפי   , 

האמור לכל  שיאפשר בקשר  באופן  והכל   ,

  ;טכנולוגיותאפשרויות מגוון 



ו (3)        דרישות  בדבר   הוראות  פרטים, 

אישור למתן  עצמאי ניסוי      התנאים  ברכב 

ובכלל זה   אישור כאמורהדרישות ממבקש ו

הצגת תוכנית דרישות ביחס לעניינים אלה:  

לבצעה  מפורטת  הפעלה יכולת  , והוכחת 

מרחב   תיאור הניסוי  תיאור  ומגבלותיו, 

בעת יציאה ממרחב   העצמאי  התנהלות הרכב

ביהניסוי כיוונית  דו  לתקשורת  תשתית  ן , 

בקרה הרכב   מרכז  אזור  העצמאי  לבין   ,

יכולת  לקיומו,  והתנאים  המתוכנן  הניסוי 

באופן הרכב  התערבות    העצמאי   נסיעת 

כוחות במקרה הצורך עם  דרכי התקשרות   ,

חוק,   ואכיפת  הצלה  סף חירום,  תנאי 

הכשרה  ו הבקרהתוכנית  במרכז  ,  לבקרים 

ונתונים מידע  ותיעוד  מהרכב   איסוף 

המקרי   העצמאי בהם  וקביעת  והאופן  ם 

ניסוייידרש   לביצוע  אישור  להעביר    בעל 

התעבורהמידע   על  הארצי  עמידה למפקח   ,

התשמ"א הפרטיות,  הגנת  חוק  - בהוראות 

ותקשורת,  ו  19813 סייבר  יידוע  בתקני 

הנוסעים על נסיעתם ברכב עצמאי במסגרת  

כל מידע הנדרש לשם  מסירת  וניסוי מאושר  

 ; ניסויהאישור 

אישור  (4)        בעל  חיוב  בדבר  הוראות 

עצמאי ברכב  ניסוי  מידע    לביצוע  למסור 

למפקח הארצי על התעבורה בדבר התנהלות  

שיימסר  ניסויה המידע  פרטי  זה  ובכלל   ,

למסור  יחויב  שלא  ובלבד  מסירתו,  ואופן 

 המאפשר את זיהוי של אדם;מידע 

 
 .128ס"ח התשמ"א, עמ'  3



אישור  (5)        בעל  חיוב  בדבר  הוראות 

ברכב   ניסוי  לדלביצוע  למערך  עצמאי,  ווח 

תקיפת  של  מקרה  בכל  הלאומי  הסייבר 

במהלך  העצמאי  הרכב  מערכות  על  סייבר 

 תקופת הניסוי. 

   

רכב  ניסוי ב אישור  

 עצמאי

אדם   (א) .ד9 יבצע  בלא  עצמאיניסוי  בדרך   רכב 

לפי    ניסוילביצוע  , אלא אם כן קיבל אישור  ציבורית

 הוראות סעיף זה. 

רשאי   (ב)       יהיה  התעבורה  על  הארצי  המפקח 

ניסוי  אישור    לתת עצמאילביצוע  רכב  למי  ,  )  של 

;  ( 3ג)ב()9שהתקיימו בו התנאים שנקבעו לפי סעיף  

כןלניסוי  אישור   אם  אלא  יינתן  מבקש   בידי  לא 

 . האישור ביטוח כדין להפעלה כאמור

יקבע המפקח    ניסויביצוע  לבמסגרת אישור   (ג)      

תקופת על   את  על ו  התעבורה  תעלה  שלא    ובלבד 

המרבי שישתתפו  שנים, את מספר כלי הרכב    שלוש

תנאים  וב בקשר    ולעריכת,  את ,  ולביצועוהוראות 

התנאים ואת  ,  האישור  מבקשהחובות המוטלות על  

לביטול  שבעטיים   להביא  יהיה  האישור  ניתן 

 . ניסויהולהפסקת 



התעבורה  הארצי  המפקח   (ד)       לפטור   רשאיעל 

לפרק   1את  בעל אישור הניסוי מהוראות סימן ג וג'

והפרק השישי   ה'    1השני  לפקודה, מהוראות חלק 

)להלן   19614-התשכ"א  לתקנות התעבורהאו חלק ו'  

הרישוי, בוכן,  ,  התקנות(  – רשות  עם    התייעצות 

השני  סימן  מהוראות   לפרק  , לפקודהא' 

קצין   עם  מובהתייעצות  או משטרה,  אחת  תקנה 

ב' לחלק  השני  שבפרק  מהתקנות  והכל יותר   ,

לקבוע תנאים הוא  בתנאים או בלא תנאים, ורשאי  

או   במקומן; שיחולו    הוראותלפטור   עליהם 

ישקול   כאמור  ועל הוראות  בהחלטה על מתן פטור

ההשפעות   את  התעבורה  על  הארצי  המפקח 

של   התנועה  ניסויההאפשריות  דרך   על  עוברי    ועל 

 , ובכלל זה את השיקולים האלה:אחרים

המשתמשים  (1)        בטיחות  על  השמירה 

משתתפי לרבות  הניסוי,  במהלך   בדרך 

התעבורה  הניסוי על  המפקח  זה,  בעניין   ;

לו  להגיש  הבקשה  ממגיש  לדרוש  רשאי 

 תכנית בטיחות שתוכן בהתאם להנחיותיו; 

התנועה   (2)        לזרימת  ההפרעה  צמצום 

 ; ניסוימהבדרכים שעלולה להיגרם כתוצאה 

שעלולים  (3)        חירום  לאירועי  מענה  מתן 

 ; ניסויהלהתרחש במהלך 

אישור  (ה)       של  מכוחו  שפועל  עצמאי  רכב  על 

התעבורה דיני  יחולו  פטור שככל    לניסוי  ניתן  לא 

   ., והכל בשינויים הנדרשיםמהם לפי סעיף זה

   

, בסימן זה  המנויותהוראות  הלשם פיקוח על ביצוע   .ה9 סמכויות פיקוח    

  -המפקח הארצי על התעבורה  רשאי 
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לו   (1)       שניתן  ממי  זהלדרוש  סימן  לפי  ,  אישור 

למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות  

 או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

או  לדרוש   (2)       ניסוי  לביצוע  אישור  מכל מבעל 

למסור הנוטל חלק בביצוע ניסוי ברכב עצמאי,  אדם  

את  ל להעיד  כדי  בהם  שיש  מסמך  או  ידיעה  כל  ו 

או להקל את    לפי סימן זה ההוראות    התקיימותן של

האמור בדיקת  "מסמך"  על  זה,  לעניין  לרבות    -; 

 ;19955-פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה

בקרה,  להיכנס   (3)       שבו  למרכז  מקום  לכל 

פעולות   עצמאימבוצעות  ברכב  הניסוי  , במסגרת 

כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס   עצמאי  לרבות לרכב

בית   של  צו  פי  על  אלא  למגורים  המשמש  למקום 

 משפט. 

    

ניסויים  מייעצת  ועדה    מוקמת בזאת (א) .ו9 ועדה מייעצת   לעניין 

זה   )בסימן  חכמה  המייעצת(    –בתחבורה  הועדה 

ובה להלן,  כמפורט  הם  נשים   םשחבריה  שתי 

התחבורה לפחות:   משרד  של  הכללי    המנהל 

בדרכים  בראשה,    והבטיחות  ם  ינציגושני  שיעמוד 

של השרמשרד  ה  נוספים  מנהלת  ראש    ,שימנה 

חכמה ותחבורה  דלקים  ראש   תחליפי  במשרד 

נציגו או  החדשנותראש  ,  הממשלה  במשרד    רשות 

נציגו או  והתעשייה  התנועה  ,  הכלכלה  אגף  ראש 

המשנה ליועץ המשפטי  ,  במשטרת ישראל או נציגו

נציגו או  )כלכלי(  מומחיות לממשלה  בעלי  ושני   ,

 .מהציבור אשר ימנה השרבתחום 

בכל   (ב)       דו"חות  לשר  תגיש  המייעצת  הוועדה 

   -רכב עצמאי, ולצורך זה ב ניסוייםהנוגע ל
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ההתפתחויות  (1)        אחרי  תעקוב 

בעולם,  ההפעלה   ושיטות  הטכנולוגיות 

 בתחום הרכב העצמאי; 

ניסויים  התוצאות  את  תלמד   (2)       

רכב   בהפעלת  בארץ עצמאיהנערכים   ,

 ובעולם;

תאסוף נתונים, מהארץ ומהעולם, על   (3)       

היו מעורבים    םשבה  אירועי בטיחות חמורים

גורמיהן,  את  תנתח  עצמאיים,  רכב  כלי 

 ותמליץ על דרכים למניעתן;

לשם   (4)        לדעתה,  נדרשים,  תנאים  תציע 

 ; עצמאירכב ב ניסויאישור 

לוועדה   (ג)       יעביר  על התעבורה  המפקח הארצי 

ממצאי   את  והבקרה  המייעצת  הפיקוח  פעולות 

סעיף   לפי  לעניין 9שערך  שבידו  המידע  ואת  ד)ה( 

 . י9אירועים בטיחותיים חמורים כאמור בסעיף 

המייעצת   (ד)       קביעת לשר  תייעץ  הועדה  לעניין 

שפנה   30בתוך    ג9סעיף  לפי  הוראות   מיום  ימים 

השר   ורשאי  כאמור,  להיוועצות  בבקשה  אליה 

שעד   לתקופה  לבקשתה,  המועד,  את   30להאריך 

פרק   בתוך  לשר  הוועדה  ייעצה  לא  נוספים;  ימים 

הוראות   לקבוע  לרשאי  השר  יהיה  כאמור,  זמן 

 כאמור בלא התייעצות עימה.

זה   (ה)       סעיף  לפי  תפקידיה  מילוי  במסגרת 

 :  השאר, את אלההמייעצת, בין  ועדהתשקול ה

עוברי    ,השמירה על בטיחות הנוסעים (1)       

ולרבות ורכוש  הדרך   הניסוי,  במהלך 

הניסוי מענה    משתתפי  ומתן  ורכושם 

עריכת  עקב  המתעוררים  להם  לסיכונים 

 ;  הניסוי ברכב עצמאי



אחרות   (2)        לפעילויות  ההפרעה  צמצום 

מביצוע  כתוצאה  להיגרם  שעלולה  במשק 

 הניסוי;

ב (3)        הטיפול  חירום  אופן  אירועי 

   ;שעלולים להתרחש במהלך ביצוע הניסוי

 והשיתוף במידעהשימוש במידע  אופן   (4)       

זה,   ואבטחת ובכלל  הפרטיות,  על  השמירה 

 המידע; 

 מתן מענה להיבטי הגנת סייבר; (5)       

וכיסוי   מענה להיבטי ביטוח  קיומו של (6)       

 ; כתוצאה מהניסוי נזקים 

בקרת  (7)        אנשי  או  משתמשים  הכשרת 

 נהיגה מרחוק ככל שנדרש; 

הרשויות   (8)        עם  לתיאום  מענה 

 המקומיות במקום בו ייערך הניסוי;

 שיקולים של עידוד תחרות; (9)       

טכנולוגיות  (10)        והטמעת  חדשנות  עידוד 

 נהיגה חדשניות;  

בישראל   (11)        התחבורה  מצב  שיפור 

 והפחתת הגודש. 

   

של אין   .ז9 שמירת דינים   מחובתו  לגרוע  בכדי  זה  סימן  בהוראות 

דיני  לעמוד בהוראות כל דין לרבות   מבקש הרישיון

והוראות הדין לעניין    הגנה עלהעונשין,   הפרטיות 

חובת ביטוח ובכלל זה הוראות פקודת ביטוח רכב  

 מנועי. 

     



סמכויות לעניין    

אירוע בטיחותי  

 חמור

במהלך    אירע .ח9 חמור  בטיחותי  בעל ,  ניסויאירוע 

כך  הניסויאישור   על  התעבורה  ל  יודיע  על  מפקח 

מיידי עבודה אחד ממועד    באופן  יאוחר מיום  ולא 

התעבורההאירוע על  המפקח  לתת    ;  רשאי  יהיה 

בעניין   ביצוע  הוראות  לרבות  ,  הניסויהמשך 

, ואולם לא יורה המפקח על התעבורה על והפסקת

על  לת  ניסויהפסקת   העולה  בלא    ימים   10קופה 

את    נהשנית להשמיע  הזדמנות  האישור  לבעל 

 טענותיו.

     

יה .ט9 מידע לציבור   התעבורה  על  באתר  מפקח  לציבור  פרסם 

   ם שנתן אישוריהאינטרנט של המשרד פרטים בדבר  

ניתנום  מיהגור,  ניסוייםלביצוע    םתקופת,  להם 

שיחולו  םוהיקפ העיקריות  וההוראות  ;    הםלגבי, 

רשאי לפרסם פרטים נוספים   המפקח על התעבורה

נדרשים   שלא  לדעתו  אשר  ובלבד  הציבור,  לידיעת 

בסעיף   המנויים  הטעמים  אחד  לחוק    9מתקיים 

 .לאי פרסום המידע חופש המידע

     

ניסוי ברכב בעל    

 עצמאות מותנית 

השר רשאי לקבוע, לשם עריכת ניסוי ברכב   (א) .י9

מותנית, הוראות לעניין פטור לרכב  בעל עצמאות 

לפרק שני   1כאמור מהוראות לפי סימנים א' עד ג'

ובעניין קביעת תנאים לפטור   ופרק שמיני לפקודה

 כאמור או קביעת הוראות שיחולו במקומן. 

תקנות כאמור בסעיף זה יותקנו בשים לב   (ב)      

(,  3(  עד )1ג)ב()9לשיקולים האמורים בסעיף 

 בשינויים המחויבים. 

א  16כהגדרתו בתקנה  –בסעיף זה, "ניסוי"  (ג)      

 לתקנות.



 בקשה קבע הוראות נוספות בדבר דרך הגשת יהשר  .אי9 תקנות ביצוע  

והפרטים והמסמכים שיכללו לקבלת אישור לניסוי  

אירועים   ולגבי  תקופתיות  דיווח  חובות  לגבי  בה, 

הניסוי   במהלך  תקופת ומיוחדים  סיכום  דו"ח 

 הניסוי.

   

 תחילתו של חוק זה חודש ימים מיום פרסומו.   .2 תחילה

 

 

ר  ב ס ה י  ר ב  ד

 

תוך שהוא    ,שיהיה בו נהג, בלי  של רכב עצמאי  ניסוייםהצעת חוק זו מציעה אסדרה שתאפשר    כללי

עד   נוסעים.  בהפעלת  כהמסיע  ניסויים  בארץ  בודד  כלי  התקיימו  עצם  יםרכב  את  רק  שבוחן  במתווה   ,

ניסוי  קתפ של  קיומו  לאפשר  זו  הצעה  של  מטרתה  שונים;  בתנאים  הרכב  של  באופן בודיו  עצמאי  רכב 

ההמדמה   שבומתווה  מסחרי,  המתקיימים  ,פעלה  לניסויים  ברכבהיום    ,בניגוד  נהג  יהיה  יהיו    לא  וכן 

 נוסעים, לרבות נוסעים בשכר, וכל זאת, בכבישים ציבוריים ולא רק במתחמים סגורים.

 

 1לסעיף 

 

 ב9לסעיף 

ת המסוגלת כהצעת חוק זו, מוצע להגדיר "מערכת נהיגה עצמאית" שהיא מערבין ההגדרות המוצעות ב

מערכת נהיגה בעצמאות   –לבצע את מלוא מטלות הנהיגה של הרכב. ישנם שני סוגים של מערכות כאלה  

בלבד,  האור  בשעות  כגון  מראש,  מוגדרים  בתנאים  אלה  מטלות  לבצע  המסוגלת  מערכת  שהיא  גבוהה, 

ערכות נהיגה ומערכת נהיגה בעצמאות מלאה, שאין לה הגבלות כאלה; במינוח המקצועי אלה קרויות מ

 , בהתאמה.5ורמה  4עצמאית רמה 

בנוסף קיימת מערכת נהיגה בעצמאות מותנית, שהיא מערכת בעלת יכולת לבצע חלק מפעולות הנהיגה 

בעל מערכת נהיגה . לפי המוצע, רכב  3באופן עצמאי, שבמינוח המקצועי קרויה מערכת נהיגה עצמאית רמה  

  ל הוראות החוק המוצע לא יחולו עליו.מסוג זה, לא ייחשב לרכב עצמאי, ורובן ש

 

 ג9לסעיף 

אישור לקבוע בתקנות את ההסדרים לבהתייעצות עם הוועדה המייעצת,    השרה,מוצע להסמיך את  

רכב עצמאי. ההצעה היא להסדר בתקנות שכן מדובר על תהליך למידה בעולם טכנולוגי המשתנה  ב  ניסויים

 לידע המשתנה.בהתאם לניסיון הנצבר וירות , והכרחי שהדין יוכל לתת מענה במהבמהירות



ובהם הפחתת הגודש   מטרת התקנות היא להבטיח את הבטיחות בדרכים ואינטרסים ציבוריים אחרים

, והכל באופן  ויצירת תנאים המאפשרים תחרות בענף  בניית אמון בטכנולוגיית התחבורה החכמה   ,בדרכים

 טכנולוגיים.  פיתוחיםבאמצעות מגוון  יםניסוי שיתאפשרוכך מבחינה טכנולוגית  ניטרלישיהיה 

 התקנות שיש להתקינן, יסדירו את אלה: 

ערכות המותקנות בו, צריכים לעמוד לרבות מכלי הרכב העצמאי: הדרישות הטכניות בהן הוא, וה .1

יהיו תקינה מהן יהיה פטור. הוראות אלה  הדרישות התקינה שנקבעו לפי תקנות התעבורה, וכן דרישות  

 . מערכת נהיגה עצמאיתכמתחייב מן העובדה שמדובר ברכב המופעל שלא על ידי נהג אלא על ידי 

זו היא ליבת הרכב העצמאי .2 זו  מערכת הנהיגה העצמאית: מערכת  . אישורו של רכב עם מערכת 

הוכחות   להציג  לניסוילהסיע רכב בבטיחות וכי היא אמינה, ועל מבקש אישור    מסוגלתמחייב שיוכח כי היא  

לרבות פרט והצהרה של  לכך,  בה,  ניסויים שנערכו  לביצוע המערכת  יצרןי  ומבקש האישור  יצרן הרכב   ,

 על יכולותיה.  ,הניסוי

, ואת מרחב ההפעלה  ניסוי: אישור זה יינתן למבקש שיציג תוכנית  רכב עצמאיניסויים ב  אישור .3

בקרה על כלי הרכב העצמאיים באמצעות ול  ההפעלהיישום תוכנית  ל  ותנאיו. כן הוא יידרש להציג יכולת

מרכז בקרה, תשתית איסוף מידע ונתונים על ההפעלה של כלי הרכב העצמאיים, וכן שהוא עומד בתקני  

 .  הניסויסייבר ותקשורת, וכל מידע אחר שיידרש למפקח הארצי על התעבורה כיד לאשר את 

תנהלות הניסוי למפקח הארצי על התעבורה, ובלבד למסור מידע על החיוב בעל אישור לביצוע ניסוי   .4

 שלא יימסר מידע שיש בו לזהות אדם.

חיוב בעל אישור לביצוע ניסוי ברכב עצמאי למסור מידע למערך הסייבר הלאומי, על כל אירוע   .5

 תקיפת סייבר על מערכות הרכב עצמאי.

 

 ד9לסעיף 

מאת המפקח הארצי על התעבורה; אף כי    ישורבלא א  ניסויים ברכב עצמאי,מוצע לקבוע איסור על  

עבירות הקיימות כבר בביצוע  כרוכה  ללא אישור תהיה  רכב עצמאי  לייחד   אפשר שהפעלת  מוצע  כיום, 

 עבירה ספציפית, באופן שיקל על האכיפה.

כי אישור ויש לו  9יינתן למי שעומד בתנאי התקנות שנקבעו לפי סעיף    לניסוי ברכב עצמאי  מוצע  ג, 

 ביטוח מתאים לפעילות. 

בעניינים בין השאר  מוצע לקבוע את סמכות המפקח הארצי על התעבורה לקבוע את תנאי האישור,  

 הבאים:

 שנים; 3תקופת האישור, שלא תעלה על  .1

 ; בניסוימספר מרבי של כלי רכב שישתתפו  .2

 וטלות על בעל האישור, ותנאים לביטולו. חובות המ .3

יהיה רשאי לתת לרכבי הניסוי פטור מהוראות לפי פקודת    מוצע לקבוע כי המפקח הארצי על התעבורה

בשכר, הסעה  המאסדרות  הפק  התעבורה  לפי  מההוראות  פטור  הרישוי,  רשות  עם  בהתייעצות  דה ווכן, 

ת הוראות למשטרה, יהיה רשאי לקבוע באישור פטור מתחו, בהתייעצות עם קצין  בעניין רישוי רכב. בנוסף

להוראות מהן לקבוע הוראות חלופיות  כן יהיה רשאי  .בתקנות התעבורה המסדירות את ההתנהגות בדרך

ל זה, לצמצם בכל  בניסוי  והמשתתפיםבמטרה להבטיח את בטיחות כלל המשתמשים בדרך    והכל  ,נתן פטור



 רכב עצמאי ומתן מענה נדרש לאירועי חירום. את ההפרעה האפשרית לתנועה מהפעלת

, ככל  במסגרת הניסוייחולו על מפעילי הרכב העצמאי  דיני התעבורה  כמו כן מוצע לקבוע כי הוראות  

 . שלא ניתן פטור מהם

 

 ה9סעיף 

מוצע להעניק למפקח הארצי על התעבורה סמכויות שיאפשרו לו פיקוח אפקטיבי על הניסויים ברכב  

מבעל האישור או מכל אדם לדרוש מבעל אישור לפי סימן זה, להזדהות בפניו; לדרוש    עצמאי ובכלל זה

לכל ו  למרכז הבקשה של הניסוי  מידע ומסמכים הנדרשים לפיקוח; להיכנס  הנוטל חלק בביצוע הניסוי

, אולם לא ייכנס למקום המשמש למגורים בלא פעולות במסגרת הניסוי לרבות רכב נייחמקום בו מתבצעת  

 ל בית משפט. צו ש

 

 ו9סעיף 

יושב ראש הועדה יהיה המנהל הכללי של משרד .  הניסוייםועדה מייעצת שתלווה את    כי תקוםמוצע  

מנהלת   ראש  ,השרה  שתמנה  חברי הוועדה יהיו נציגים של משרדי התחבורהים וכהתחבורה והבטיחות בדר

משרד הכלכלה בהרשות לחדשנות  ראש  ,  או נציגו  משרד ראש הממשלהב  תחליפי דלקים ותחבורה חכמה

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי( ,  או נציגו  משטרת ישראלראש אגף התנועה ב,  או נציגווהתעשייה  

 שתמנה השרה. בעלי מומחיות בנושא ושני נציגי ציבור ,  או נציגו

צמאי,  דו"חות שתהיה בהם תשתית הידע הרלוונטית להפעלת רכב ע  התפקיד הוועדה יהיה להגיש לשר

 תעשה את אלה:לצורך זה הוועדה 

 תעקוב אחרי ההתפתחויות הטכנולוגיות ושיטות ההפעלה  בעולם, בתחום הרכב העצמאי; .1

 , בארץ ובעולם; עצמאיתלמד תוצאות ניסויים הנערכים בהפעלת רכב  .2

תנתח   תאסוף נתונים, מהארץ ומהעולם, על תאונות דרכים שבהן היו מעורבים כלי רכב עצמאיים, .3

 את גורמיהן, ותמליץ על דרכים למניעתן; 

 . עצמאישל רכב   ניסוייםתציע תנאים נדרשים, לדעתה, לשם אישור  . 4

המייעצת מידע שיש בידו אודות אירועים   המוצע לחייב את המפקח הארצי על התעבורה, להעביר לוועד

 בטיחותיים חמורים שאירעו בהפעלת רכב עצמאי. 

הבטיחות על  שמירה  וביניהם  לשקול,  המייעצת  הועדה  שנדרשת  שיקולים  לקבוע  מענה   מוצע  ומתן 

ולרכוש של משתמשי הדרך לגוף  עידו לסיכונים   ד, מניעת הפרעה לפעילות משקית אחרת, שיתוף מידע, 

 הגנת סייבר,  דשנות טכנולוגית, שיפור התחבורה בישראל וכן תשקול אופן המענה בעניינים כגוןתחרות וח

 ביטוח וטיפול באירועי חירום.

מנת   על  עצמאיים.  ברכבים  ניסויים  לאסדרת  התקנות  קביעת  בעניין  לשרה  הוועדה  תייעץ  בנוסף, 

ימים מיום    30מוצע לקצוב לוועדה    להבטיח את יעילות הליך ההיוועצות  ומניעת הפיכתו לחסם בתהליך,

ב הוועדה,  לבקשת  זה  מועד  להאריך  רשאית  והשרה  בוועדה,  להיוועץ  השרה  נוספים.   30-שפנתה  ימים 

לא השיבה להתייעצות, השרה רשאית להמשיך בהליך  והוועדה  זה  בתופם התקופה הקצובה לפי סעיף 

 קביעת התקנות גם בלי ההתייעצות.



 

 ז9סעיף 

 רכב עצמאי. ניסויים בהגנת הפרטיות בכלל זה, יחולו על  העונשין ומוצע לקבוע כי הוראות כל דין, ודיני  

 

 ח9סעיף 

למפקח הארצי  , ולא יאוחר מלאחר יום עבודה אחד,לדווח מיידית הניסוימוצע לחייב את בעל אישור 

 ההקבוע   מוררת אירוע בטיחותי חעל התעבורה על כל אירוע בטיחותי חמור. לעניין זה, מוצע לאמץ את הגד

. בעקבות דיווח כאמור, רשאי המפקח 1972-כט לפקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב46בסעיף  

, כולל הפסקתו, ובלבד שלא יפסיק אותו לתקופה הניסויהארצי על התעבורה לתת הוראות לעניין המשך  

 בלי לתת לבעל האישור הזדמנות לטעון את טענותיו.  ימים, 10העולה על 

 

 ט9סעיף 

בדבר   מידע  המשרד,  של  האינטרנט  באתר  לציבור,  לפרסם  התעבורה  על  המפקח  את  לחייב  מוצע 

 הפעלות ניסיוניות של רכב עצמאי.

  , כאמור  ניסוישיכלול את פרטי בעל האישור ל  הניסויים שמתבצעיםרסם יכלול מידע על  והמידע שיפ

. כן יפרסם מידע על הפעלות ניסיוניות הואת התנאים העיקריים החלים עלי  הוהיקפ   הניסויקופת  את ת

שבוטלו או הופסקו, וכל פרט אחר שלדעתו ראוי להביא לידיעת הציבור, ואולם לא יפרסם מידע שאין 

 לחוק חופש המידע. 9לפרסמו לפי סעיף 

 

 י9סעיף 

שרו ניסויים בכלי רכב ברמת עצמאות נמוכה יותר,  להתקין תקנות שיאפ  הה לשר מוצע לקבוע הסמכ

מאחר ויש נהג בכלי רכב אלה לא נדרש ההסדר הרחב    המצריכים נהג לשם ביצוע חלק מפעולות הנהיגה. 

וצע לגבי כלי רכב ברמת עצמאות גבוהה יותר, עם זאת הדין הקיים איננו מאפשר עריכת ניסויים בהם מש

טכנולוגי, מוצע לכלול בהצעת החוק הסמכה לקבוע בתקנות סמכות   בדרך. לפיכך, ועל מנת לעודד מגוון

 למתן פטורים מהדין הקיים גם לכלי רכב אלה, על מנת שניתן יהיה לערוך בהם ניסויים.

 

 יא9סעיף 

אישור   , חובת בעליין דרך הגשת הבקשות לאישור ניסוימוצע להסמיך את השר לקבוע הוראות בענ

 אירועים מיוחדים במהלכה, וסיכומה בתום תקופתה. ,להגיש דיווחים על התקדמותו

 

 

 


