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 לכבוד

 גב' מרב מיכאלי
 והבטיחות בדרכיםתחבורה ה תשר

 sara@mot.gov.il באמצעות מייל:

 שלום רב,

 הלאומית לבטיחות בדרכים הרשותייצוג הולם לחברה הערבית במועצת  הנדון:

ת הרשות הלאומית לבטיחות בנות החברה הערבית למועצמחברים מבני ו ינוימפעול להרינו לבקשך ל

מתוך  20%-מ חלקם יפחתכך שלא  ("המועצה" או לבטיחות בדרכים" המועצה"להלן: )בדרכים 

נחות את לה נבקשך, כמו כן .להבטיח ייצוג הולם של החברה הערביתכדי זאת  .המועצהכלל חברי 

כל הגורמים המעורבים במינוי נציגים מטעמם כחברים במועצה בדבר חובתם לפעול לייצוג הולם 

 :להלן נימוקי פנייתנוכאמור. 

חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ל 12 עיףלפי סהוקמה  המועצה לבטיחות בדרכים .1

 להנחות את מנהל של הרשות;להתוות את קווי הפעולה במטרה  )להלן: החוק( 2006-תשס"וה

לאשר את התקציב  במילוי תפקידיו ולפקח על ביצוע מדיניות הרשות ותכניותיה;הרשות 

שנתית, התכניות השנתיות והדין וחשבון -השנתי של הרשות, וכן לאשר את התכנית הרב

 לפקח על פעילותה השוטפת של הרשות, ובכלל זה לדרוש מהמנהל דיווחים על פעילותה הכולל;

 .לחוק( 15)סעיף  כאמור

הממשלה, על פי הצעת  אותם ממנהחמישה עשר חברים, מ לבטיחות בדרכים מורכבתמועצה ה .2

 , והם:)להלן: השרה(שרת התחבורה והבטיחות בדרכים 

 ;הנציג השר -

 ;נציג שר האוצר -

 נציג השר לביטחון הפנים; -

 נציג שר הבריאות; -

 נציג שר החינוך; -

וניסיון בתחום מתחומי פעולתה של הרשות, ארבעה מהם עשרה נציגי ציבור בעלי ידע " -

 לחוק( 12)סעיף  "לפחות בעלי ידע וניסיון בתחום הכלכלה, ההנדסה או התכנון.

 לבטיחות הרשות הלאומיתכפי שפורסמה באתר  ברי המועצה לבטיחות בדרכיםרשימת ח .3

או  בנימאינו מבינם  אף אחדגברים(,  3-נשים ו 3חברים בלבד ) 6כוללת שמותיהם של , בדרכים

ציבור ברשות הלאומית לבטיחות הפניות  תחוםמבירור שעשינו מול  .ות החברה הערביתמבנ

כי טרם מונו שאר חברי המועצה וכי "המועמדים נמצאים בתהליכי הבדיקה  ,בדרכים עולה

של במייל וכולנו ממתינים שהמינויים יאושרו ויושלמו בקרוב" )תשובתה והאישור הנדרשים 

 .(8.3.2022מיום  ,מנהלת תחום פניות ציבור משובל כהן, מ"
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 רק לאחרונה מתוכם מונו השת החברים המכהנים כיום במועצה מונו כנציגי ציבור, ארבעש .4

מקומות  4כי נותרו יוצא, . 3.2.2022יום מ פי המלצתך כשרת התחבורה בהחלטת ממשלה-על

. םמקומות המיועדים לנציגי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיי 5-פנויים לנציגי ציבור, בנוסף ל

שלב המינויים שמצב זה לצד היעדרם של נציגים ונציגות ערבים בקרב מי שכבר מונו, מחייב 

וגה ההולם ים יבטיח מינויים של נציגים ונציגות מקרב החברה הערבית, שיבטיח את ייציהעתיד

 פי דין. -כנדרש על

הפסיבי, קרי: הימנעות מהפליה, -הזכות לשוויון אינה מתמצית רק בשוויון במובנו הפורמאלי .5

אלא חותרת לשוויון במובנו המהותי. ומכאן, זוהי זכות המטילה חובות מסוג "עשה", בדמות 

 החובה להעדפה מתקנת ולייצוג הולם. 

מנחה בעל חשיבות מרכזית בקידום שוויון מהותי עבור עקרון הייצוג ההולם הוכר כעקרון  .6

כך בדין הישראלי והבינלאומי ובשיטות משפט רבות  –קבוצות מיעוט וקבוצות מופלות גנרית 

נוספות. העיקרון מחייב את המדינה ורשויות המנהל לפעול באופנים שונים לשם מימוש 

וצות, בגופים ציבוריים ובהליכי מינוי השוויון והבאתו לידי ביטוי בייצוג הולם לחברי אותן קב

 לתפקידים בשירות הציבורי. 

סעיפי חקיקה רבים מחייבים את רשויות המדינה לקדם ייצוג הולם של אוכלוסיות שהופלו  .7

הערבית ונשים ממגוון קבוצות  ההאוכלוסייבעבר ומצויות בתת ייצוג בשירות הציבורי, ובהן 

, קובע 1959–לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"טא)א( 15. כך, למשל, סעיף ההאוכלוסיי

כי בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, ובכל משרד ובכל יחידת סמך, 

נוספות  האוכלוסייהערבית, לצד קבוצות  ההאוכלוסיייינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני 

; סעיפים 1951-ו זכויות האשה, התשי"א)ב( לחוק שיווי1ג6וביניהן נשים וחרדים )ר' גם: סעיף 

לחוק רשות   1ה4ה -א ו4; וסעיפים 1975–א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה60-ו 1א18

 (.1960-מקרקעי ישראל, התש"ך

הערבית במועצת מקרקעי  הלאוכלוסייבבג"ץ האגודה לזכויות האזרח, שעסק במתן ייצוג הולם  .8

יין הייצוג בחוק רשות מקרקעי ישראל, הכיר בג"ץ ישראל, וזאת עוד בטרם עוגנה הוראה לענ

בדוקטרינה לייצוג הולם של האזרחים הערבים, בקובעו כי מכלול מקורות המשפט שעניינם 

הערבית, התגבשו לכלל דוקטרינה המחייבת את הרשויות  ההאוכלוסיישוויון וייצוג הולם עבור 

 6924/98ייצוג הולם לנשים )בג"ץ  במתן ייצוג הולם לערבים בדומה לדוקטרינה המחייבת מתן

 .((2001) 39, 15( 5, פ"ד נה)האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ממשלת ישראל

החובה לייצוג הולם עבור החברה הערבית לצד אוכלוסיות נוספות מעוגנת גם בהנחיות היועץ  .9

( וכן הנחיה 2003"ייצוג הולם למגזרים מסוימים" ) 1.1503המשפטי לממשלה. ר' הנחיה מס' 

 (. 2003שעניינה "מינוי והרכב ועדות ציבוריות מייעצות ודרכי פעולתן" ) 1.1502מס' 

הייצוג  תמפר את חובבטיחות בדרכים ל המועצהה הערבית בקרב חברי היעדר ייצוג לחבר .10

חובת הייצוג בענייננו ההולם, כפי שמשתקפת מהפסיקה ומהנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 

 לאור מהות ותכלית הגוף בו נדרש הייצוג ההולם ולאור הפערים הקיימים בתחום מתעצמת

 הבטיחות בדרכים בין יהודים לערבים.
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מקרב בני ובנות  באנפגעי תאונות הדרכים בישראל מקורבנות ומגדול  חלקידוע היטב, כפי ש .11

מתוך כלל  יתבה של החברה הער, אף באחוזים גבוהים משמעותית מחלקתערביהחברה ה

שנערך על ידי מרכז המחקר  ,בדו"ח בטיחות בדרכים בחברה הערביתלמשל,  ,. כךהאוכלוסיה

וסקר את נתוני תאונות הדרכים בחברה הערבית על פני חמש  2016 והמידע של הכנסת בשנת 

 מקרב החברהתאונות הדרכים בהרוגים ה שיעורעמד  2014עד  2010נמצא כי בין השנים  שנים,

תמונה הצביע על שנים אותן גם שיעורי הפצועים קשה בתאונות דרכים ב. 36%-32% הערבית

ה פרסמותם לפי נתונים עדכניים א. 2014בשנת  28%-לכ 2010בשנת  ערבים 32%-, בין כדומה

צוין  ,"2020מגמות בבטיחות בדרכים בישראל בדוח " הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

בשמונה השנים האחרונות הסיכון של אדם מהחברה " , כיבהקשר לסיכון להיפגעות בתאונה

בקירוב בהשוואה לחברה היהודית, והסיכון להיפגע קשה  2הערבית להיהרג בתאונה היה פי 

 ".בקירוב 1.5היה פי 

לא רק שרלוונטי גם לחברה  הבטיחות בדרכיםנושא כי  ,אלא להסיקלא נותר מנתונים אלו  .12

, מצב וחומרת הבעיה הוא חשוב לה במיוחד לאור ממדי בעיית הבטיחות בקרבהאלא ש הערבית

שילוב נציגים ונציגות ערבים במועצה לבטיחות בדרכים והבאת שמכאן,  טיפול עומק.המחייב 

ם, הידע שלהם וניסיונם הייחודי כבני החברה הערבית, רק יתרום לייעול עבודת נקודת מבט

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בקרב חברה זו.

בהתבסס על האמור לעיל, נבקשך לפעול בדחיפות לשם קידום ייצוג הולם לאוכלוסיה הערבית 

 20%-כך שחלקם לא יפחת מחברים מבני ובנות החברה הערבית,  בטיחות בדרכיםל הולמנות למועצ

. כמו כן, נבקשך עדהומן החברים בו 50%, זאת נוסף על ייצוג נשי הולם של כמתוך כלל חברי המועצה

להנחות את כל הגורמים המעורבים במינוי נציגים מטעמם כחברים במועצה בדבר חובתם לפעול 

 לייצוג הולם כאמור.

 בברכה,

 
 גדיר ניקולא, עו"ד

  העתקים:

 RazN@justice.gov.il חוקתי(-רי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורימר רז נז

 mankal@mot.gov.il והבטיחות בדרכים גב' מיכל פרנק, מנכ"לית משרד התחבורה

 tamird@mot.gov.il )בפועל(, משרד התחבורה והבטיחות בדרכיםהיועץ המשפטי , דוד טמירמר 
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