
 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסמכת משיטים
 דו"ח מסכם -תכנית להפחתת נטל רגולטורי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03/05/2017: תאריך

 עידו אליה )אלמקייס(: הדוח ךעור

  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinwY2YyLXKAhUCPRQKHeEkCQcQjRwIBw&url=http://alternativi.com/about/&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNHEOloV_MbT20KT8XaWMO14IEb5Fw&ust=1453281825203477


 

 רקע .1

 כללי .1.1

, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', נדרשים כלל 22.10.14, מתאריך 2118בעקבות החלטת ממשלה מס' 

השיח תהליך העבודה ומשרדי הממשלה לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי. מסמך זה מהווה סיכום של 

התחבורה והבטיחות בדרכים, בתהליך הפחתת הנטל בתחום  משרדשהתקיים עם הציבור במסגרת עבודת 

אגף כלי שיט קטנים ברשות הספנות . הגוף במשרד שאחראי על הסדרת תחום זה הוא משיטיםהסמכת 

 .)אגף כש"ק ברספ"ן( והנמלים

 

 פעילות הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסיים .2

 אינטרס ציבורי, ועיקרי הפעילות של הרגולטור בתחום .2.1

זוהי גם משימתו  בתווך הימי. הציבורינו שמירה על בטיחות ההמרכזי עליו מגן האגף,  יהאינטרס הציבור .1

 העיקרית, וממנה נגזרות מרבית פעולותיו.

מטר אורך( ואוניה )מעל  7-24מטר אורך(, ספינה ) 7קבוצות גודל: סירה )עד  3-כלי השיט מתחלקים ל .2

של כלי שיט, וכן בכוח האדם  1מטר אורך(. האגף לכלי שיט קטנים מטפל בשני הסוגים הראשונים 24

מאחר ובשתי הקבוצות הללו מתרכזים מרבית כלי השיט, אגף כש"ק הינו נותן  להשיטם.המוסמך 

 השירות הגדול ביותר ברספ"ן.

 הינם למטרות פנאי. ,מרבית כלי השיט הקטנים הרשומים כיום, וכן מרבית בעלי רישיונות המשיט .3

י נוסעים בשכר מסיע מקור פרנסה: דייגים,עבורה שרישיון ההשטה מהווה  קיימת קבוצהואולם, 

 .מכלל בעלי הרישיונות 4.5%-ובתי"ס לשייט. קבוצה זו מהווה כ

 . מדובר על גידול ממוצע של209,400-ל 148,000 -, מהסמכות בעשור האחרון גדל מאוד מספר בעלי  .4

שתי בולט במיוחד בגידול במבקשי רשיונות בשנה, כפול מקצב גידול האוכלוסייה בישראל. ה 4%-כ

מידי שנה,  7%-וב 5%-, שגדלו ב(30( ויאכטות )משיט 11יות: אופנועי ים )משיט קטגוריות מרכז

 .בהתאמה

אופנועי הים  -מגמה נוספת היא גידול בעוצמת המנועים של כלי השיט, ובפרט של כלי השיט הקטנים .5

והסירות. כלים אלו, בידיים לא מיומנות עשויים להסב נזקי גוף, לא רק למשתמשים בהם, אלא גם 

ו נזק יש בממוצע מידי שנה תאונה חמורה אחת )כזו הכוללת פגיעה גופנית א 2000מאז שנת לסביבתם. 

אין מידע מלא על היקף התופעה, משום  .משמעותי לרכוש(, שמצדיקה פתיחה בחקירה של רספ"ן

 כלל אינן מדווחות. קלותשתאונות 

 אמצעים רגולטוריים עיקריים: 3מפעיל  האגף .6

משיטים  6,900-כ כי למשיטים יש את הידע והמיומנות הנדרשים. במטרה לוודא -רישוי המשיטים .6.1

מגדיר את הדרישות המקצועיות הנדרשות להסמכה ואחראי על ביצוע האגף  .2016-הוסמכו ב

 שנים יש לחדש את התעודה. 5-אחת ל הבחינות העיוניות והמעשיות.

במטרה לוודא כי כלי השיט המקבילה למבחן הרישוי השנתי שעושים כלי רכב,  -בדיקות כושר שיט .6.2

 בדיקות כושר שיט. 6,400-בוצעו כ 2016בשנת  הינם במצב תחזוקתי מתקבל על הדעת.

                                                        
 פרט לספינות המוגדרות ככלי שיט נמליים, שהרישום שלהן נמצא באחריות אגף כלכלה וקשרי חוץ ברספ"ן. 1



 1,100-נרשמו כ 2016בשנת  ., כולל ביצוע העברות בעלותכתנאי מקדים לרישוי -שיטכלי ה רישום .6.3

תהליך טיוב רגולציה שנעשה בתחום רישום כלי כלים.  3,000-כלי שיט חדשים והועברה בעלות על כ

 שיט יפורט בדוח נפרד.

הודעות למשיטים  בנוסף על האמור לעיל, אחראי האגף על קביעת הנחיות בטיחות כלי שיט, פרסום .7

 וחקירת תאונות ימיות של כלי שיט קטנים.

 האכיפה מתבצעת ע"י יחידת השיטור הימי של משטרת ישראל. .8

 

 הבסיס החוקי לפעילות .2.2

-, תשנ"חכלי שיט קטנים( תקנות הספנות )ימאים( )משיטיהחיקוק המרכזי המסדיר את הנושא הינו  .1

 .1973-חוק הספנות )ימאים(, תשל"גהתקנות מושתתות על . 1998

המפורסמים באתר רספ"ן, כולל רמת הבקיאות הנדרשת בכל הסמכה  נהליםהתקנות עובדו לסדרת  .2

 ומאגר השאלות ממנו נבנים המבחנים.

 

 רשיונות הניתנים על ידי הרגולטורהיתרים ו .2.3

 סוגים של רשיונות: 9הרגולטור נותן 

 אופנוע ים -11משיט  .1

 סירת מנוע עוצמה א' -12משיט  .2

 סירת מנוע עוצמה ב' -13משיט  .3

 סירת נוסעים בשכר -20משיט  .4

 משיט מפרשית לשיט חופי -21משיט  .5

 ספינה לשיט חופי )'סקיפר'( -30משיט  .6

 נוסעים( 55נוסעים בשכר לשיט חופי )עד  סירת -40משיט  .7

 ספינה גוררת -50משיט  .8

 ספינה במסע בינ"ל -60משיט  .9
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 ושיעור הגידול הממוצע בכלהסמכות , סה"כ 2016-ב שהתקבלו ההסמכות, להלן, מפרטת את מספר1 טבלה

שני  2016, ולא מספר משיטים. כלומר, אדם אחד שקיבל בשנת הסמכות יש לשים לב שמדובר במספר  דרגה.

 רישיונות , ייספר פעמיים.

 

 מספר מקבלי רשיונות לפי דרגה -1 טבלה

 תיאור דרגה
 הסמכות

 2016 -ב

סה"כ 

 הסמכות 

שיעור 

שנתי  גידול

 ממוצע

 5% 66,056 2,031 אופנוע ים 11משיט 

 4% 58,691 1,827 סירת מנוע עוצמה א' 12משיט 

 3% 43,002 1,216 סירת מנוע עוצמה ב' 13משיט 

 3% 4,071 165 סירת נוסעים בשכר 20משיט 

 3% 3,701 176 משיט מפרשית לשיט חופי 21משיט 

 7% 19,969 1,013 ספינה לשיט חופי )'סקיפר'( 30משיט 

 4% 2,734 127 נוסעים( 55סירת נוסעים בשכר לשיט חופי )עד  40משיט 

 0.5% 2,044 34 ספינה גוררת 50משיט 

 4% 8,815 286 בינ"לספינה במסע  60משיט 

 4% 209,083 6,875  סה"כ

 

 

 תהליכים רגולטוריים נוספים אותם מבצע הרגולטור מול מחזיקי הרישיונות הם:

שנים יש לחדש את רישיון המשיט. החידוש נעשה, לאחר קבלת הודעת  5-אחת ל -חידוש תעודת משיט .10

רישיון זמני על נייר, ולאחר מכן קבלה תשלום הנשלחת בדואר, ע"י תשלום אגרה בבנק הדואר, קבלת 

 חידוש אינו מותנה בכל פעולה אחרת, כולל בדיקה רפואית. של רישיון הקבע )על כרטיס פלסטיק( בדואר.

ניתן להזמין כפל תעודה באמצעות המוקד הטלפוני של משרד  -)בשל אובדן או גניבה( תעודת משיטכפל  .11

 ך דומה להליך חידוש התעודה.התחבורה או ע"י פנייה למשרדי רספ"ן. ההלי

, פעולה הנוגדת את כללי הימאות הטובהבשל בעיה בריאותית או בשל  -סילת תעודת משיטפהתלייה ו .12

 במהלך שנתיים מיום שפג התוקף שלה.או אי חידוש התעודה 

לקבל  עוד חשוב לציין כי אין רגולציה ספציפית על בי"ס לשיט, ואין חובה לעבור דרך מוסד כזה או אחר כדי

רישיון משיט. אף על פי כן, נדירים המקרים בהם בוחר מבקש רישיון להתנהל ישירות מול הרגולטור, ולא 

 דרך בי"ס.

  



 :2שלהלן ,2 תהליכי ההכשרה הינם ממושכים יחסית, כפי שבא לידי ביטוי בטבלה

 

 משכי ההכשרה בהסמכות ההשטה המרכזיות -2טבלה 

 תיאור דרגה

מביצוע המבחן העיוני זמן חציוני 

 הראשון ועד הנפקת הרשיון

 )בימים(

 49 אופנוע ים 11 משיט

 60 סירת מנוע עוצמה א' 12משיט 

 63 סירת נוסעים בשכר 20משיט 

 248 ספינה לשיט חופי )'סקיפר'( 30משיט 

 

ההערכות לעיל אינן כוללות את משך ההכשרה לפני שמבקש הרישיון ניגש למבחן הראשון, וכן את הזמן 

האגף  מבקש הרישיון חווה זמן ארוך מהמצוין לעיל.מהפקת הרישיון ועד שהוא מגיע בדואר ישראל. לפיכך, 

 מזהה צורך בקיצור משכם של תהליכים אלו, ובשיפור השירות שניתן לאזרחים.

 

 סיבות להתמשכות התהליכים: 3 נבחנובמסגרת תהליך טיוב הרגולציה, 

לבחינה עיונית למבקש  האגף עורך בחינות עיוניות ומעשיות. כדי להרשם -זמני המתנה מנהליים .1

צריכה להיות מוזנת זכאות במערכת המשיטים. הזכאות ניתנת כאשר למבקש הוזנה כשירות 

הכשירות הרפואית מוזנת לאחר קבלת טופס הכשירות רפואית והוזן תשלום אגרה בבנק הדואר. 

ים מיום ימ 5-לאגרה לוקח כהרפואית, בחתימת רופא משפחה. הטופס נשלח בדואר או מוגש ידנית. 

. בתיה"ס מגישים רשימה של מבקשים התפעוליתהתשלום בבנק הדואר, ועד שהיא נקלטת במערכת 

ימים  3המוכנים לבחינה, ואז נבדקת זכאותם ידנית. בעבר, בתיה"ס היו מקבלים רשימות סופיות 

הגיש בתיה"ס נדרשים ל -לפני מועד המבחן, מה שיצר רמות גבוהות של אי ודאות. כיום שונה הנוהל

ימים מראש, נבדקת זכאותם של המבקשים באגף, והרשימות הסופיות  10רשימות מועמדים למבחן 

ימים מיום  8מועברות לבתיה"ס שבוע לפני מועד המבחן. תוצאות המבחן זמינות באתר רספ"ן תוך 

כחודש בין המועד הראשון  במינימום ןיכך, מבקש שנכשל במבחן ימת .יום אחריו 30המבחן ועד 

ימים עד קליטת האגרה, מרגע קליטת האגרה נדרשת המתנה  5ימים לקבלת תשובה,  8מועד השני: ל

 יום בגלל תזמון המבחנים. 14-ימים נוספים עד המבחן הבא, כשבד"כ מדובר ב 10של לפחות 

, אשר מושפע במידה רבה גם מהעדפות של המבקשים, עד לבחינה החוזרתמבדיקה של הזמן בפועל 

 יום. 35עומד על  עד בחינה חוזרתן החציוני הזמעולה כי 

הבחינות המעשיות מתקיימות על כלי השיט של ביה"ס, כאשר מבקש חייב לסיים את חובותיו 

"ס לשיט נדרשים להעביר יתבהעיוניות לפני שהוא יכול לגשת למבחן מעשי, וכן לשלם אגרה. 

מעודכנים בתיה"ס במועדים שאושרו יומיים לאחר ההזמנה . בכל חודש 22-הזמנות למבחנים עד ל

. התשובות למבחן המעשי מתקבלות עוד באותו היום, במועד השיבוץ , ומעדכנים את המבקשיםלהם

שבועיים, מפאת זמינות -בין מבחנים מעשיים היא לרוב של שבועהמינימלית המתנה  דרך ביה"ס.

 ם.יו 28עד הבחינה החוזרת עומד על  בפועל, הזמן החציוני המבחנים.

                                                        
קושי במדידה אמינה של החציון, היות והמבחן העיוני הראשון  -13בטבלה לא כלולות חלק מהדרגות מהסיבות הבאות: משיט  2

נדרש מבחן עיוני  -60, 40 ,21 משיט, כך שמתקבלים זמני הסמכה ארוכים באופן קיצוני; 12אותו מזהה המערכת שייך למשיט 
 מיעוט נבחנים. -50; משיט ו לא נדרש מבחן עיוני כלל, אבלבד, וההנפקה היא אוטומטית לאחר המעבר



בין סיום העמידה בכלל הדרישות לקבלת רישיון, לבין הנפקתו יכולים לעבור עד עפ"י נהלי האגף, 

ימי עבודה. ההנפקה מתבצעת באופן 'חצי אוטומטי'. למערכת התפעולית מוזנת באופן ידני  14

העמידה בכל החובות. לאחר וידוא ידני שאכן המבקש עמד בכל החובות, ניתנת הוראה במערכת 

, ובמקביל מועבר המידע לזכיין המדפיס את האגףפיק רישיון. הרישיון הזמני מודפס במשרדי להנ

התעודה הקבועה. בהתאם לזמינות העובדים באגף, מוכנסים הרשיונות הזמניים למעטפה באופן 

 ידני, ונשלחים בדואר.

, כאשר הטווח 71%שיעור ההצלחה בבחינה העיונית )ממוצע משוקלל( הוא  -ביצוע חוזר של מבחנים .2

 במבחן מכונאות. שיעור ההצלחה המשוקלל במבחן 94%-מעבר במבחן ימאות ב' ל 55%נע בין 

 פעמים. 1.25בממוצע, מבקש רישיון נבחן . 75%המעשי הוא 

בחינות עיוניות, והאגף מתאים את היצע הבחינות  12,000-מידי שנה מתקיימות כ -זמינות המבחנים .3

 20%-חנים השנתי בכל בחינה גדול בכמספר הנבהנבחנים בכל מועד. לביקוש ע"י הגדלת מספר 

נראה כי אין מקרים רבים של מבקשי בממוצע ממספר מבקשי הרישיונות. כמו כן, לפי אנשי האגף 

 .רישיון שמועד הבחינה שלהם נדחה רק מפאת היעדר מקום

זמינות של התאם ל, ב82%מאושרות בממוצע  ך כלל ההזמנות של בתיה"ס למבחנים מעשייםמתו

חשוב להדגיש שתי מגבלות של ממוצע הבחינות המאושרות. ראשית, סביר שבתיה"ס הבוחנים. 

מבקשים יותר מהנדרש להם באמת, כך שהממוצע האמיתי גבוה יותר. שנית, קיימת תנודתיות 

חריפה בביקוש למבחנים, בהתאם לעונה אביב/קיץ לעומת סתיו/חורף, כאשר הביקוש בראשונה 

 בחורף. 5%-וה בהרבה. כשליש מההזמנות בקיץ לא מאושרות לעומת כגב

אם כן, נראה כי הסיבה העיקרית למשכי ההכשרה הארוכים, או לפחות לחלק של האגף בכך, היא זמני 

 ההמתנה המנהליים בין השלבים השונים בתהליך.

 

 רגולציה ורגולטורים משיקים .2.4

 ופפת לפעולת האגף לכלי שיט קטנים:רגולטורים שפעולתם משיקה או ח 4ניתן למנות 

 ., המשיטים אוניותאחראי על הרגולציה המקבילה כלפי ימאים -ברספ"ן האגף לכוח אדם ימי ופיקוח .1

אחראית על תחומי רגולציה מקבילים בתווך היבשתי )ללא התחום  -במנהל תנועהרשות הרישוי  .2

 המסילתי(.

 האווירי.כנ"ל, בתווך  -אגף הרישוי ברשות התעופה האזרחית .3

, שהיא חלק מתהליך מפעיל תחנת אלחוטאחראי על מתן תעודת  -אגף ספקטרום במשרד התקשורת .4

 ההסמכה, כפי שיפורט בהמשך.

 

 הרחבות פעילות הרגולטור .2.5

בהשוואה בינ"ל, קיימות מספר גישות לרישוי משיטים בעולם. יש לציין, שבתוך האיחוד האירופי כל  .1

שיטת רישוי שונה. בחלק מהמדינות מדובר ברישוי וולנטרי ולא מנדטורי, למשל ארה"ב  מנהיגהמדינה 

קיימים כמה ארגונים אשר מספקים הדרכה והסמכה בנושא, כך שובריטניה. הרישוי הוולנטרי עובד 

. ואולם, מרבית החברות המשכירות כלי שיט לא ישכירו כלי שיט לאדם מבלי שקיימת לכך חובה בחוק

 Royal Yachtingהבריטי ) RYA-רישיון. שני הארגונים הגדולים בתחום זה הם ה שאין לו

Assosiation ,והבתי"ס בישראל 2העולם, כולל פעיל בכל ש )-ASA האמריקאי (American Saling 

Assosiation כמו כן, קיימת החלטת או"מ ליצירת מכנה משותף מקצועי  .(וארגונים מוכרים נוספים

 Internationalט המוסמך על פיו להשיט כלי שיט בכל מדינה המכירה בהכשרתו )אשר מאפשר למשי



ICC- Certificat of Competence)על עצמן את החלטה זו וישנן אחרות  . קיימות מדינות אשר קיבלו

 אשר לא פועלות ברוח החלטה זו.

משרות, בעיקר  3-בשנים האחרונות הצטמצם כוח האדם של האגף ב -מבנה ארגוני והיקף כוח האדם .2

בתרשים מוצג בשל פרישה מוקדמות ללא חידוש התקן. זאת, בניגוד למגמת הגידול בפעילות האגף. 

 המבנה הארגוני של האגף.

 
 

שעות שבועיות בשעות  15במשך  ,באגף יש קבלת קהל בחיפה בלבד -רכי תקשורת עם מבקשי הרישיונותד .3

שעות שבועיות  26שעות בכל פעם(. כמו כן, ניתן גם מענה טלפוני במשך  5-פעמים בשבוע ל 3הבוקר )

ולמשך באופן מוגבל ובהתאם לעומס קבלת הקהל, בשעות הבוקר ואחה"צ )בשעות קבלת הקהל, 

 3עד יחד עם משרות  2.5-שעות(. המענה ניתן ע"י עובדות ב 5שעתיים נוספות כל יום, וביום נוסף למשך 

 .. השיחות המתקבלות באגף אינן מתועדות באופן שיטתי, ואין דרך לדעת את כמותןמשרות סטודנט

*(. כמו כן, 5678פרט לכך, ניתן לקבל חלק קטן מהשירותים באמצעות מוקד המענה הקולי של המשרד )

אינו הפניות המקוונות והפניות בהן המוקד  ניתן לפנות לאגף באמצעות אתר האינטרנט, פקס ודואר.

יכול לטפל מועברות לעובד, שאיננו חלק מצוות קבלת הקהל. הטיפול שלו בפניות נעשה כמשימה נוספת 

על תפקידו הרשמי, וכמחצית משעות העבודה שלו מוקדשות לכך. מרבית הפניות הן בנושא של הוצאת 

 רישיונות, בשאלות על תעודות ובחינות.

באילת על גבי נייר ונבדקות ידנית. מועדי הבחינה  הבחינות העיוניות מתקיימות בחיפה, בת"א או .4

מפורסמים מראש לשנה קלנדרית. הבחינות בחיפה מתקיימות בימי א' מידי שבוע, בת"א בימי ד' מידי 

  שבוע ובאילת ביום ה' אחת לחודש.

  



 סיכום השיח מול בעלי העניין .3

 סיכום תהליך השיח .3.1

רטים, בוצעה פנייה לציבור הרחב באמצעות קול קורא, היות ומדובר ברגולציה החלה על הציבור הרחב כפ

-, והמענה על השאלון התאפשר עד ה23.8.16-. הקול הקורא פורסם ב3את הציבור לענות על שאלון הזמיןש

. הקול הקורא פורסם באופן פומבי באתר ובדף הפייסבוק של המשרד, באתר הרגולטור והודפס 11.9.16

של הרגולטור. כמו כן, נשלחה הודעת דואר אלקטרוני עם הקול הקורא לבעלי עניין ונתלה באתרי השירות 

משיבים.  160ויבואני כלי שיט(. בסה"כ ענו על השאלון  אותם זיהה הרגולטור )בתי"ס לשיט, אגודות משיטים

לתשובות שהתקבלו בוצע ניתוח כמותי ואיכותני בכדי לזהות את העומסים העיקריים המוטלים על הציבור. 

עם חלק מן המשיבים נוהל דיאלוג המשך לקבלת פרטים נוספים, הן בפגישות פנים אל פנים, הן בשיחות 

 טלפון והן בהתכתבות.

 

 רשימת העומסים שמופו על ידי בעלי העניין .3.2

 דרישות .1

 רמת הקושי של המבחן המעשי .1.1

 הרשיונות מדרג .1.2

 הכרה ברשיונות מקבילים מחו"ל .1.3

 הבדיקות הרפואיות הנדרשות .1.4

 בירוקרטיה .2

 משך ההמתנה לתשובות והזמן הכללי להוצאת רישיון .2.1

 אגףמענה בזמינות נמוכה של ה .2.2

 תשלום ידני של אגרות .2.3

 קושי בקביעת מועדים למבחנים .2.4
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 :פירוט העומסים הרגולטוריים .3.3

 לעומס זה מספר היבטים:  -מבחן המעשיה .1

 יחס הבוחנים לנבחנים, שלעיתים נתפס כלא מכבד .1.1

אף על פי שהפורמט של המבחן והמיומנויות הנדרשת  -חוסר בהירות של המיומנות הנדרשת לבחינה .1.2

 שבאתר האגףבו הן קבועות ומפורסמות בסילבוס 

 מכניס מימד של אי ודאות וחוסר אחידות בין בוחנים. במהלך הבחינה המעשית שילוב בחינה בע"פ .1.3

 בהירות בעבודה מול גורמי הפיקוח, מורכבות  -אי בהירות, אי ודאות. סיבת העומס -סוג העומס

 .הדרישות

, 13בין רישיון משיט  לאור התפתחויות בכלי השיט, עלה צורך לצור מדרגת ביניים -מדרג הרשיונות .2

מ'(, אך מציב  24, המאפשר להשיט כל ספינה )עד 30מ', לבין משיט  8.5המאפשר להשיט סירת מנוע עד 

 דרישות מחמירות.

 סף דרישות גבוה. -עלויות ישירות, התמשכות תהליכים. סיבת העומס -סוג העומס 

הנותנים הסמכות שיט, כמפורט באירופה ובארה"ב פעילים מספר ארגונים וולנטריים  -הכרה בינ"ל .3

לעיל. כמה מבתיה"ס לשיט מוסמכים להכשיר ע"י ארגונים אלו. עלה צורך לאפשר הכרה מוסדרת 

 .בינלאומיים מוכריםבהסמכות שניתנות ע"י ארגונים 

 סף דרישות גבוה. -עלויות ישירות, התמשכות תהליכים. סיבת העומס -סוג העומס 

ת לשם קבלת רישיון היא תעודת מפעיל אלחוט. כדי לקבל תעודה אחת הדרישו -תעודת מפעיל אלחוט .4

עלה קושי מבחינת זו המבקשים נדרשים לעבור קורס ומבחן שנמצאים באחריות משרד התקשורת. 

 זמינות הקורסים וזמן ההמתנה לקבלת התעודות ממשרד התקשורת, אשר מעכב את התהליך.

דיקת אישיהרה, שהיא בדיקה מחמירה לזיהוי בעיקר הדרישה לבצע ב -בדיקות רפואיות מחמירות .5

 צבעים. בעיה נוספת היא חוסר נכונות של חלק מהרופאים לחתום על מסמכי האישור הרפואי.עיוורון 

 חסם כניסה, מסוג שאיננו מייצר עלויות למפוקח, אלא פשוט מונע כניסה. סיבת  -סוג העומס

 סף דרישות גבוה. -העומס

כאחד העומסים  ע"י הנשאלים נתפס -זמן הכללי להוצאת רישיוןמשך ההמתנה לקבלת תשובה וה .6

 מתואר בהרחבה לעיל.העומס  העיקריים.

 ריבוי שלבים זמינות הרגולטור -עלויות ישירות, התמשכות תהליכים. סיבת העומס -סוג העומס ,

 .וגורמים

קיים קושי בשעות קבלת הקהל  ים קושי בקבלת מענה מהרגולטור.המפוקחים מתאר -זמינות מענה .7

, משום איכותי בקבלת מענה בשל העומס על צוות האגף. מן המוקד הטלפוני יש קושי לקבל מענה

 כמווללא ביצוע פעילויות בשל העדר מערכת תפעולית , ) שמסכויותיו והידע הקיים במוקד מצומצם

שים לעבור בעיה נוספת היא המרחק הרב שחלק מהמפוקחים נדר כפל תעודה( וא רישיון הנפקת חידושי

 כדי להגיע לקבלת הקהל.

 זמינות הרגולטור. -עלויות ישירות, התמשכות תהליכים. סיבת העומס -סוג העומס 

. אין כל תשלומי האגרות מתבצעים כיום ידנית על שובר אותו יש לשלם בבנק הדואר -תשלום אגרות .8

ש ופרטים נוספים, . בשובר נדרש המבקש לסמן את דרגת הרישיון המבוקאפשרות של תשלום מקוון



תהפוך אותו ללא קביל, כך שמבקש שניגש למבחן עם  באופן החשוף לטעויות אנוש. טעות במילוי השובר

 שובר תשלום שגוי, יידחה ויאלץ להרשם למועד חדש, על כל המשתמע מכך.

 ריבוי שלבים וגורמים, בהירות בהנחיות. -עלויות ישירות, אי בהירות. סיבת העומס -סוג העומס 

עד השינוי שיזם האגף )ונכנס , ווממושך כמתואר לעיל, הליך ההרשמה הינו מורכב -הרשמה לבחינות .9

 ותיר את המבקשים באי וודאות עד שלב מאוחר מאוד.( ה2016לתוקף בסוף 

 ריבוי שלבים וגורמים. -אי ודאות. סיבת העומס -סוג העומס 

 

 עומסים נוספים ודגשים .3.4

הנשאלים הציפו דוגמאות לחוסר עדכון במבחן העיוני,  -המבחן העיוניבעיה נוספת שעלתה היא עדכניות  .10

ביותר הוא של מבחן הניווט, שמתייחס אך ורק לניווט ידני  הבולט ביחס למצב בהשטה בפועל. המקרה 

ולא נותן ביטוי לאמצעים לניווט לוויני שהפכו לסטנדרט. זוהי לא בעיה שמטילה עומס על ציבור מבקשי 

 ובן הקלאסי של מתודולגית טיוב הרגולציה הממשלתית.הרישיונות, במ

 

  



 תכנית המשרד להפחתת הנטל .4

 סיכום עומסים ובעיות ברגולציה הקיימת .4.1

ככלל, הייתה הלימה בין האופן בו ציבור מבקשי הרישיונות תפס את העומסים הרגולטוריים המוטלים עליו, 

שהוצגו בסעיף הקודם ממצים את העומסים שמופו , כך שהעומסים לבין האופן בו האגף רואה את הדברים

 :בין העומסים שהציגו בעלי העניין לעומסים שזיהה האגף הבדלים שלושה. אף על פי כן, קיימים בתהליך

לטענת האגף, בדיקת האישיהרה הינה הכרחית ומונעת חוסר התמצאות של  -בדיקות רפואיות .1

. מה גם, שקיימת מגבלה המאפשרת השטה ביום המשיטים, בפרט בתנאי לילה ומזג אוויר שאיננו נא

 נושא הבדיקות הרפואיות אצל רופא המשפחה מול קופות החולים.והובהר . כמו כן, הוסדר בלבד

לכל דרגת רישיון מוגדר סילבוס מפורט ורמת ידע נדרשת,  -חוסר בהירות של הנדרש במבחן המעשי .2

את ו ותובתיה"ס לשיט מכירים או ,פ"ןכולל מיומנויות ספיצפיות. הסילבוס מפורסם באתר רס

הנבחן בבחינה מעשית נבדק גם על יכולתו להתמודד עם מצבי אי ודאות  כמו כן, מבנה המבחן.

 כי המבחן בע"פ, שהועלה מספר פעמים בשיח עם בעלי העניין אינו, יש להדגיש .אופייניים לשיט

 מהווה מדד יחיד לכישלון בבחינה מעשית.

כיום הוא עומד על חמש שנים. אף על פי שהנושא לא עלה כלל מהציבור, האגף  -תוקף הרישיונות .3

העלה צורך להאריך את תוקף הרישיון ולחבר בין חידוש הרישיון לחידוש כשירות רפואית )שלא 

 נעשה כיום כלל(.

 

 פרטי התכנית המשרדית .4.2

 "י כל אחד מהצעדים:חלק זה יפרט את עיקרי התכנית המשרדית והעומסים הצפויים להיות מטופלים ע

פיתוח זה יחסוך את הצורך להגיע לדואר, ימנע את אי הודאות לגבי קליטת  -מחשוב תשלום האגרות .1

 ימים ליום אחד לכל היותר. 5-התשלום ברספ"ן ויקצר את ההמתנה לקליטת האגרה מ

הצעה זו עלתה כבר לפני זמן רב,  -התיאוריה של רכבלזכיין והעברתם עיוניים המבחנים ה מחשוב .2

א קודמה בשל התנגדות ועד העובדים. השילוב בין צעד זה לצעד הקודם צפוי להגדיל את נגישות אך ל

ניתן גם  .ימים לכל היותר( 3-יום ל 30-לצמצם משמעותית את זמני ההמתנה )מכוהמבחנים, 

להסתפק כשלב ביניים בהקמת מערך בחינות מוחשבות המופעלות ע"י עובדי האגף בסניפי רספ"ן 

יפה, אילת, טבריה(, ובנוסף, להקים סניף שירות במרכז הארץ אשר ישמש לקבלת קהל הקיימים )ח

 ולביצוע בחינות עיוניות ממוחשבות.

המערכת  תנפיקלאחר הזנת העמידה בחובות  -מחשוב ממשקים עם האזרח ותהליכים פנימיים .3

 באופן אוטומטי את קבלת הזכאות של מבקש, כך שלא יהיה צורך בזיהוי ידני.

את העומס בקבלת הקהל יחד עם שני הצעדים הנ"ל, שצפויים להפחית  -שיפור זמינות המענה באגף .4

האגף יעביר סמכויות נוספות למוקד , וכך גם לשפר משמעותית את זמינות המענה הניתן, באגף

שילוב הצעדים יגדיל את זמינות המענה  ., כך שייתנו מענה מקביל לזה הניתן בתחום הרכבהקולי

 תו.ואיכו

ימסד מפגשי העשרה של האגף  -וההתנהלותם במבחן יםהמעשי ניםחוהבשיפור האחידות בין  .5

שמירת כשירות כחלק מנוהל  ,צופה למבחנים לשם מתן משוב-חןצירוף תקופתי של בוו הבוחנים

 .שיפורסם באתר האגף במסמך ,פאת הבחינה בע"יחד עם הבוחנים בנה האגף י  בנוסף,  לבוחנים.

נכתב באגף סילבוס  2009בשנת  -ותוקף הבדיקות הרפואיות תוקף הרישיוןהרישיונות, שינוי מדרג  .6

. 30למשיט  13"( למדרג הקיים ומציב מדרגת ביניים בין משיט 25אשר מוסיף דרגת רישיון )"משיט 

תוקף בתקנות כמו כן, יוגדר השינוי לא נכנס לתוקף משום שהוא מצריך תיקון לתקנות, שלא קודם. 



, בדומה )הן של מבקש רישיון והן של בעל רישיון( רפואיתהות ותוקף תואם לכשירהמשיט  לרישיון

 למקובל ברישיונות הנהיגה.

 בתעודות משיט אשר הונפקו ע"י ארגוניםהאגף ייזום הכרה הדדית  -הכרה הדדית ברישיונות בינ"ל .7

בינלאומיות לתעודה ישראלית בינלאומיים מוכרים ויגדיר דרישות חיוניות למימוש המרת תעודות 

למשיטים בעלי בנוסף, במסגרת תיקון התקנות שתואר לעיל תינתן אפשרות  .בדרגה המתאימה

 אזרחות זרה להשיט כלי שיט בישראל על סמך תעודה זרה.

הנושא עלה כעומס בתהליכים רגולטוריים מקבילים ברשות התעופה  -תעודת מפעיל אלחוט .8

י לעבור תהליך טיוב רגולציה במשרד התקשורת, בתיאום עם משרד האזרחית. בנוסף, התחום צפו

 התחבורה. לפיכך, צפוי טיפול רוחבי בנושא, שעוד מוקדם לפרט מה הוא יהיה.

 

 ניתוח השפעות .4.3

 שינויים שנעשו בבירוקרטיה .4.3.1

 88%בסה"כ בשלב הוצאת הרישיון ושל  37%, של התוכנית מביאה להפחתה משמעותית בעלות הבירוקרטיה

חישוב זה לא כולל בתוכו אגרות, שמוחרגות ע"י המתודולוגיה, ומתייחס לזמנים  .חידוש הרישיון בעת

המינימליים להוצאת רישיון, כפי שהם כיום. חישוב עפ"י המשכים בפועל מוביל לשיעור חיסכון גבוה אף 

 .3-יום ל 30-מיותר. כמו כן, מצמצמת התוכנית את זמני ההמתנה המנהליים 

 

 נעשו בדרישות הרגולציהשינויים ש .4.3.2

מרבית הדרישות להוצאת רישיון משיט לא השתנו. שינוים מהותיים בהיבט זה הם הוספת דרגת ביניים בין 

ארגונים ומיסוד הכרה הדדית עם  שיפור האחידות בין הבוחנים המעשיים וכשירותם, 30למשיט  13 משיט

 .בינלאומיים מוכרים

 

כאמור, ההתאמה בהיבט זה היא בהיבט ההכרה  -בעולם של הדרישות הטכניות למקובלהתאמות  .4.3.3

 .אשר הונפק ע"י ארגון בינלאומי מוכרההדדית בין הרישיון הישראלי לרישיון 

 ללא שינוי -ואכיפהפיקוח  .4.3.4

כלכליות גדולות. עיקר -לא מדובר בנושא עם השפעות משקיות -ניתוח השפעות משקיות של התכנית .4.3.5

פי של מבקשי ובעלי רישיונות משיט. אף על  משמעותיהשינוי הוא בשירות שמעניק המשרד לציבור 

על  4מיליון ש"ח 3.5-, שערכן כאדם שעות 60,000לפחות מידי שנה כן, התוכנית צפויה לחסוך למשק 

. פירוט העלויות שנחסכו בנספח על קיצור הליכי החידושמיליון ש"ח  2-, ועוד כהליכי ההכשרה

 ידה.המד

  

                                                        
כלכלי של מרבית המבקשים הוא -עפ"י השכר השעתי הממוצע במשק. ככל הנראה מדובר בהערכת חסר, היות והפרופיל החברתי 4

 מעל הממוצע.



 לו"ז ואבני דרך .4.4

 

 תאריך יעד פעולה

 01/04/17 מיסוד מפגשי העשרה לבוחנים

 01/07/17 מחשוב תשלום האגרות

 01/09/17 מעבר להנפקה אוטומטית של רישיונות משיט

 01/09/17 העברת תכולות נוספות למוקד טלאול

 01/09/17 כתיבת נוהל שמירת כשירות לבוחנים

 01/09/17 בע"פפרסום כללי בחינה 

 01/01/18 הסדרת מתן תעודות מפעיל תחנת אלחוט מול משרד התקשורת

 01/07/18 באופן ממוחשב עיונייםחנים מבהפעלת 

 01/09/18 הפצת טיוטת תיקון לתקנות המשיטים

 

  



 עלויות רגולציההפחתת  אומדן –א'נספח  .5

 

 עלות מצב קיים תהליך מס"ד
עלות מצב 

 קיים

עלות 

לאחר 

 תכנית

 משיט הסמכתקבלת  1

עלות בירוקרטיה 

 )שעות(

159,823 99,943 

וקרטיה עלות ביר

 (ש"ח)

9,103,097 5,692,490 

 1,693,100 1,693,100 עלות דרישות

2 
חידוש/התלייה/פסילה 

 של תעודת משיט

רטיה עלות בירוק

 (ש"ח)
2,381,763 297,720 

 

 

 

סס על הערכות שמרניות מאוד. סביר להניח שהחיסכון הצפוי מיישום התכנית גדול בנספח זה מתב האומדן

 אף יותר.

 לאחר ההפחתה עלות רגולציה עלות רגולציה קיימת

 בירוקרטיה דרישות בירוקרטיה דרישות

 זמן המתנה כסף זמן המתנה כסף

1,693,100 11,484,860 30 1,693,100 5,990,210 3 

      

  

 90% 48% הפחתה באחוזים


