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מבוא:
א.

בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בתקנות התעבורה בכל הקשור
בבדיקות רפואיות לגבי מבקשי ובעלי רשיונות הנהיגה.

ב.

טופסי הבקשה לרשיונות הנהיגה ,רש/ל 18/אוחדו לטופס אחד
ממוחשב ,כך שלאחר עיון בטופס שמולא כהלכה חתום ע"י רופא
משפחה/אישי או אופטומטריסט מאושר לגבי כושר הראיה ועל פי
הוראת תקנה  222סימן ג' בפרק השני )רישוי נהגים( רשאית רשות
הרישוי לקבוע אם המבקש כשיר מבחינה רפואית לקבל אישור רפואי
או להפנותו לבדיקות נוספות למכון הרפואי לבטיחות בדרכים שהינו
הרופא המוסמך של רשות הרישוי.
טופס ר/ש/ל  - 18ראה הוראת נוהל  8/2006המצ"ב.

ג.

לגבי כושר השמיעה הרי שתקנה  197הוחלפה ונקבע בה כי אין מניעה
ליתן רשיון נהיגה לבעל כושר נהיגה לקוי או לחרש .התקנה מחייבת
אך ורק מבקשי ובעלי רשיונות נהיגה לרכב ציבורי או בעלי היתר
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לפיכך ,אין להפנות לרופא האגף/למרב"ד מבקשי /מחזיקי רשיונות
נהיגה לכל הדרגות .למעט דרגות  7, D2,D1,Dוהיתר להסעת נוסעים )
.(120
ד.

לגבי כושר הראיה ,בינואר  2003בקובץ התקנות  ,6220הוחלפה תקנה
) 192ב( הקובעת שכל בדיקת ראיה לגבי מבקש רשיון או בעל רשיון
נהיגה תיעשה באמצעות מכשיר שאושר על ידי מנכ"ל משרד
הבריאות.

ה .לגבי מבקשי רשיונות דרגה  Aנקבע כי כושר הראיה וכן שדה הראיה יהיה
בהתאם וכפי שנדרש בתקנות לגבי נוהגי רכב משא וציבורי )דרגה C1
ומעלה( ובשתי העיניים.רצ"ב טבלת דרגות רשיון נהיגה) .נספח .(1
ו .לנהג שביצע ניתוח ליזר לתיקון הראיה – עליו לבצע בדיקת ראיה אצל
אופטומטריסט מורשה או רופא עיניים .הבדיקה תבוצע ע"ג טופס
בדיקות שניתן לקשישים ,או ע"ג רש"ל  .18יש להקפיד במקרים אלו
למחוק את חובת ביצוע בדיקות רפואיות.

.2

ז.

לגבי הבדיקה הרפואיות החל מיום  1.6.06נקבע כי הבדיקה תיערך
בידי רופא המכיר את עברו הרפואי של הנבדק ושהרופא מטפל
בנבדק דרך קבע ,זה שלוש שנים.

ח.

נוהל זה מהווה חלק מהוראות הנוהל הכוללות לגבי מתן רשיון נהיגה
)נהג חדש( ,חידוש רשיון נהיגה וכן לבעל רשיון נהיגה המבקש תוספת
דרגה וסוג ומבטל כל הוראות קודמות בנדון וכן את הוראות נוהל
 13/2006מיום  13.8.06בטלה.

הביסוס החוקי כולל כל התיקונים )מעודכן מרס :(2007
בדיקות:
.191

מבקש רשיון נהיגה ייבדק בהתאם לחלק זה ,הבדיקה הרפואית תכלול
בדיקת מצבו הגופני והנפשי וכן בדיקות כושר אחרות שתורה רשות
הרישוי .

עריכת הבדיקות:
.192

)א(

הבדיקה תיערך על ידי רופא ,אשר יפרט את ממצאיו בטופס
שקבעה רשות הרישוי ולפי הפרטים שבטופס.
א. 1

בדיקה לפי תקנת משנה )א( תיערך על ידי רופא המכיר
את עברו הרפואי של הנבדק מתוך אחת מאלה:
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) (1הוא מטפל בנבדק דרך קבע ,מזה שלוש שנים
לפחות.
) (2עיון בתיקו הרפואי בכל קופת חולים בה היה חבר
הנבדק ,בחמש השנים שקדמו לבדיקה.
) (3עיון בתיקו הרפואי הצבאי של הנבדק.
) (4אם הנבדק עולה חדש כמשמעותו בתקנה 216
וטרם חלפו שלוש שנים מיום עלייתו בכל דרך
שתניח את דעתו ,ובלבד שהבדיקה תיערך על ידי
רופא בקופת החולים בה הוא חבר הנבדק ,והוא
יפרט בטופס הבדיקה את מקור ידיעותיו בדבר
עברו הרפואי של הנבדק".
)ב(

בדיקת כושר הראיה תיעשה באמצעות מכשיר שאישר לכך
המנהל הכללי של משרד הבריאות ובדרך שהורה.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
אישור רפואי לנהיגה:
) .193א(

תוצאות הבדיקות כאמור בתקנה  192יובאו לפני רשות
הרישוי ,ואם הניחו את דעתה תיתן למבקש אישור רפואי
לנהיגה ובלבד שתוצאות בדיקות שנערכו על פי תקנות 196
יובאו בפני רופא שמינתה לכך רשות הרישוי.

)ב(

לא הניחו תוצאות הבדיקות כאמור בתקנה  192את דעתה של
רשות הרישוי ,רשאית היא להורות כי המבקש יעבור בדיקות
נוספות או יציג מסמכים רפואיים נוספים ,והיא רשאית
להעביר את תוצאות הבדיקות לעיונו של רופא או מוסד
רפואי שהיא מינתה )בסימן זה – הרופא המוסמך(.

קבלת מידע מהמרשם הפלילי:
193א .רופא במכון הרפואי לבטיחות בדרכים במשרד הבריאות ,המוסמך
לערוך בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי ,רשאי להביא בחשבון
מידע מן המרשם הפלילי כאמור בתקנה  15ב) (1ו – ) (3לגבי מבקש
רשיון או בעל רשיון ,לצורך עריכת בדיקות רפואיות לפי סימן זה.
אישור הרופא המוסמך:
.194

היה הרופא המוסמך סבור כי המבקש כשיר מבחינת בריאותו בתנאים
או ללא תנאים ,לנהוג ברכב מן הסוג שלגביו הוגשה הבקשה לרשיון
נהיגה ,יתן לו אישור רפואי לנהיגה; הרופא המוסמך רשאי לקבוע
באישור תנאים והגבלות כפי שיראה לנכון.

ועדת ערר:
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) .195א(

מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה הרואה עצמו נפגע
מהחלטת הרופא המוסמך ,רשאי לערור בפני ועדת ערר תוך
 30ימים מיום שהודעה לו ההחלטה האמורה.

)ב(

ועדת הערר תפעל במותבים של שלושה רופאים; חברי המותב
והיושב ראש שלו ייקבעו בידי יושב ראש הועדה מתוך
הרשימה שאישר שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות.

החלטות ועדת הערר:
195א) .א(

ועדת הערר רשאית לאשר החלטת הרופא המוסמך ,לשנותה
או לבטלה או להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא
המוסמך )להלן – בדיקה מחודשת( של מבקש רשיון הנהיגה
או של בעל רשיון הנהיגה )להלן בתקנה זו – המבקש( או ליתן
החלטה אחרת ככל שיחייב העניין.

)ב(

קבעה ועדת הערר מועד לבדיקה מחודשת של מבקש לא
תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת לפני המועד שקבעה
הועדה.

)ג(

דחתה ועדת הערר את הערר בלי שקבעה מועדה לבדיקה
מחודשת כאמור בתקנת משנה )ב( לא תיערך למבקש בדיקה
מחודשת אלא אם חלפה שנה מיום שניתנה ההחלטה של
ועדת ערר.

)ד(

נבדק מבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנת )ב( או )ג( ונמצא
בלתי כשיר לנהיגת רכב לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת
נוספת אלא אם חלפו שנתיים מיום שנתנה ועדת הערר את
החלטתה.

)ה(

המבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה )ג( ו )ד( יצרף
לבקשתו חוות דעת מפורטת החתומה בידי רופא מומחה.

אגרות
195ב .אגרה בעד בדיקה רפואית או בעד ערר בפני ועדת ערר כאמור בסימן
זה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה וכאמור בתקנה  15א'.
מסירת מידע רפואי:
195ג) .א(

רופא מוסמך או ועדת ערר ,לפי הענין ,ימסרו למבקש רשיון
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נהיגה או לבעל רשיון נהיגה שבדקוהו ,לפי בקשתו ,את
תוצאות הבדיקה הרפואית שנערכה לו ,ממצאיה ונימוקים
)להן – הממצאים(.
)ב(

סברו רופא מוסמך או ועדת ערר ,לפי הענין כי מסירת
הממצאים ,כולם או חלקם ,לידי מבקש רשיון נהיגה או בעל
רשיון נהיגה עלולה לפגוע בו מטעמים רפואיים ,ימסרו את
הממצאים שביקש לידי רופא מטעמו.

בדיקות רפואיות חוזרות
) .196א(

בעל רשיון נהיגה לפי תקנות  182עד  185וכן בעל היתר
לפי תקנות ) 84ה( ו –  190ומורה מוסמך חייב לעבור בדיקות
רפואיות בהתאם לסימן זה בשנה שבה הגיע לגיל  50ובכל
פעם שיחדש את רשיון הנהיגה שלו לפחות.

)ב(

בעל רשיון נהיגה לרכב מסוג שלא צויין בתקנת משנה )א(
חייב לעבור בדיקות רפואיות כאמור בשנה שבה הגיע לגיל 65
שנה ובכל פעם שיחדש את רשיון הנהיגה שלו לפחות.

)ג(

על בדיקות רפואיות כאמור בתקנות משנה )א( ו – )ב( יחולו
הוראות תקנות  191עד  195ג'.

)ד(

לא התייצב בעל רשיון כאמור לבדיקות רפואיות או שנבדק
ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב ,לא יחודש רשיון הנהיגה שלו.

כושר שמיעה
.197

)א(

לא ינתן רשיון נהיגה לפי תקנות  184עד  185או היתר לפי
תקנה ) 84ה( ו –  190אלא למי שכושר השמיעה באוזן אחת
לפחות שלו אינו פחות מ –  40דציבלים לפי ממוצע תדירויות
 1000 ,500ו –  2000הרץ.

)ב(

מבקש רשיון נהיגה רשאי להסתייע במכשיר שמיעה כדי
להתאים את כושר שמיעתו לקבוע בתקנת משנה )א(.

חדות הראיה:
.198

)א(

)ב(

בדיקת חדות הראיה תיעשה בכל עין בנפרד ותימדד לפי שיטת
סנלן ) (SNELLENכאשר על הנבדק לזהות לפחות  4ספרות
מתוך .5
חדות הראיה לא תהיה גרועה -
.1

מ –  6/12בעין אחת לפחות ,לגבי מבקש רשיון נהיגה
לפי תקנות  179 ,177 ,176ו – . 180
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.2

מ –  6/12בכל אחת משתי העיניים ,לגבי מבקש רשיון
נהיגה לפי תקנות  ,178ו 181-עד  185או לגבי מבקש
היתר לפי תקנות ) 84ה( ו – .190

שדה ראיה )תוקן בקובץ התקנות  6220בשנת :(2003
.199

)א(

)ב(

שדה הראיה לא יפחת -
)(1

מ –  120מעלות בכיוון אופקי בשתי העינים
יחד ,לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176
עד  180גם אם מבקש הרשיון כאמור סובל
מאבדן הרבע העליון של שדה הראיה )
 ,(QUADRINOPSIAולגבי מבקש רשיון כאמור
שיש לו כושר ראיה בעין אחת בלבד יהיה אותו
שדה ראייה בעין האחת;

)(2

מ –  140מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים
יחד ,לגבי מבקש רשיון לפי תקנות  181עד 185
או לגבי מבקש היתר לפי תקנות ) 84ה( ו – 190
.

לא יינתן רשיון נהיגה למבקש הסובל -
)(1

מאבדן יותר ממחצית הרבע התחתון של שדה
הראיה או מאבדן שדה הראיה מסוג
המיאנופסיה ) (HEMIANOPSIAאו סקוטומה
) (SCOTOMAמרכזית;

)(2

מאבדן הרבע העליון של שדה הראיה ,או שאין
לו ראיה בינוקולרית )(BINOCULAR VISION
מלאה ,אם הוא מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות
 181עד  185או לגבי מבקש היתר לפי תקנות 84
)ה( ו – .190

)ג(

בדיקת שדה הראיה כאמור בתקנת משנה )ב( ,תיעשה
עם תיקון אופטי בפרימטר גולדמן מכויל באיזופטר
) III 4E (ISOPTERולא בפרימטר ממוחשב .אולם אם
למבקש ליקוי ברבע התחתון של שדה הראיה או פגיעה
ברשתית שגרמה לליקוי בשדה הראיה רשאי הרופא
המוסמך לבדוק בדרך האמורה בתקנת משנה )ד(.

)ד(

בדיקת שדה הראיה על ידי ועדת ערר ,כאמור בתקנה
 ,195תהיה לפי שיטת איסטרמן עם פרימטר ממוחשב
בחדר סטנדרטי ולא יינתן רשיון למבקש אלא אם כן
קיבל ציון  85לפחות.
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מכשירים אופטיים:
.200

)א(

מבקש רשיון נהיגה רשאי להסתייע במשקפיים או בעדשות
מגע כדי להתאים את ראיתו לחדות הראיה האמורה בתקנה
.198

)ב(

ההפרש בין עצמת הזכוכיות במכשירים אופטיים לעין אחת
ובין עצמת הזכוכית לעין השניה ) (ANISOMETROPIAלמבקש
רשיון נהיגה לפי תקנות  181עד  185או מבקש היתר לפי
תקנות ) 84ה( ו –  190לא יעלה על  4.5דיאופטריות.

חוסר עדשה:
) .201א(

מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות  176עד  180הסובל מחוסר
עדשה ) ,(APHAKIAלא ינהג רכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב
מכשיר אופטי כדי להתאים את ראייתו לכושר האמור בתקנות
 (1) 198ו – ;(1) 199

)ב(

מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות  181עד  185או למבקש היתר
לפי תקנות ) 84ה( ו –  190הסובל מחוסר עדשה לא ינהג ברכב
מנועי אלא אם כן הוא מרכיב עדשת מגע כדי להתאים את
ראייתו לכושר האמור בתקנות  (2) 198ו – ) 199א( ).(2

עדשה מושתלת:
201א .כושר הראיה של מבקש רשיון נהיגה שלו עדשה מושתלת
) (PSEUDOPHAKIAייבדק על פי האמור בתקנות  198ו –  199ויעמוד
בתנאים האמורים בסימן זה.
עוורון לילה:
201ב .מבקש רשיון נהיגה הסובל מעוורון לילה ,לא ינהג רכב מנועי בזמן
תאורה.
ראיה כפולה:
201ג) .א(

מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות  176עד  180הסובל
מראיה כפולה לא ינהג רכב מנועי אלא כשעינו האחת מכוסה.

)ב(

לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנות  181עד  185או לגבי מבקש
היתר לפי תקנות ) 84ה( ו –  190למבקש רשיון הסובל מראיה
כפולה.
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.3

הפעולה במשרדי הרישוי ובסניפים:
בדיקות רפואיות למבקשי/בעלי רשיונות נהיגה:
א.

טפסי הבקשה לרשיון נהיגה:
מבקש רשיון נהיגה ימסור לבודק המסמכים את המסמכים הבאים:

ב.

.1

טופס בקשה לרשיון נהיגה רש/ל 18/ממוחשב )החדש על פי
הוראת נוהל  8/2006ובדיקה רפואית כאשר הטופס חתום
ומאושר ע"י רופא משפחה וכמפורט בתקנה ) 192א (1ובדיקת
הראיה באמצעות מכשיר ,אצל רופא עיניים או אופטומטריסט
מורשה )ראה סעיף 2ב' לגבי חייל בשירות סדיר או קבע(.

.2

תעודת זהות ,תעודת חוגר לחייל בשרות סדיר או קבע.

.3

דרכון זר לתייר או תושב ארעי.

אישור כשירות לנהיגה:
.1

מבקש רשיון נהיגה ימסור לבודק המסמכים את טופס הבקשה
החדש הכולל את הבדיקות הרפואיות וכושר הראיה.
בודק המסמכים ירשום על טופס הבקשה את אישור הכשירות
לנהיגה בעמודה ד' כאשר אין הגבלות.
במקרה של הגבלות יועבר הטופס לרופא אגף הרישוי ,במקרה
של בקשות שיש בהן הגבלת גפיים ,או אפילפסיה ,להעביר
ישירות למרב"ד.
לפני העברת המסמך למרכז עדכון ובקרה  -לרופא האגף.
לבדוק שכל העמודות ממולאות כנדרש.
להקפיד שהטופס חתום ע"י אופטומטריסט מורשה ,חתימת
המבקש וחתימת הרופא המטפל.
לבדוק כי בדיקת הראיה תואמת לדרגת הרשיון הנדרשת לפי
התקנות) ,ראה טבלה בנספח .(1
מובהר בזאת כי ,בהתאם לפקודת התעבורה ולתקנות לפיה,
רשות הרישוי רשאית ליתן רשיון אם שוכנעה שמבקש הרשיון
כשיר לנהוג ברכב שעליו הוגשה הבקשה והינה רשאית
להורות כי המבקש יעבור בדיקות נוספות.
מתן אישור ללמוד ולהיבחן אינו מונע מרשות הרישוי להורות
על בדיקות נוספות אם שוכנעה שיש צורך בכך לפני הנפקת
הרשיון.

.2

חייל בשירות סדיר/קבע:
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חייל בשירות סדיר/קבע ימסור לבודק המסמכים את הטופס
הבא:

ג.

א.

טופס בקשה לרשיון הנהיגה רש/ל 18/חדש כאמור
בסעיף א ,כולל בדיקת כושר הראייה ,ובדיקה רפואית
חתומה ע"י רופא אשר עיין בתיקו הרפואי הצבאי של
הנבדק כנדרש בתקנה ) 192א.(3) (1

ב.

לגבי הפנייה למכון הרפואי – ראה סעיף ג'.

הפנייה למכון הרפואי )ראה טופס נ 14-מצורף(:
לגבי מבקשי רשיון נהיגה כלהלן:
.1

נכה/אדם המודיע שיש לו ליקויים רפואיים המחייבים בדיקה,
כדי לקבוע לו כשירות ותנאים לנהיגה.

.2

המבקש רשיון לרכב ציבורי ,לרכב כבד או לרכב מורכב/מחובר
)דרגות .(D ,D1 ,C+E ,C

.3

בתוצאות הבדיקות הרפואיות הומלץ על בדיקה במכון או אם
התוצאות לא הניחו את דעת הרשות.

.4

בעל רשיון נהיגה שדיווח לרשות הרישוי כי נתגלו אצלו מחלת
לב או מגבלות במערכת העצבים ,העצמות ,הראייה או
השמיעה )על פי תקנות ) 13ב( ו – .(174
בודק המסמכים יפנה מבקשים כאמור – להמשך טיפול במכון
הרפואי )ולבדיקה במסוף אם נבדק בעבר(.
כן יצורף כל מסמך רפואי שניתן על ידי המבקש )צירוף
מסמכים יכול לתרום לקיצור תהליך הבדיקה במכון(.

ד.

אישורים רפואיים מצה"ל/מערכת הבטחון:
.1

ה.

חל איסור מוחלט על עובדי משרד הרישוי לבקש מסמכים
צבאיים – עם פרופיל צבאי ,סעיפי ליקוי ,אבחנה רפואית
וכד'.

הוספת סוג רשיון נהיגה:
בעת בקשה להוספת סוג ,יוגשו המסמכים כמפורט בנוהל זה ,מלבד
האמור:
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טופס בדיקות רפואיות לא יידרש לגבי:
מבקש הוספת סוג לאופנוע/טרקטור שהוא בעל רשיון נהיגה בתוקף
שהוצא בישראל ב –  3השנים האחרונות.
האמור אינו חל על מבקשים שיש להפנותם למכון הרפואי.

בדיקות רפואיות לנהגים מקצועיים מגיל  50שנה ולנהגים מבוגרים מגיל
 65ומעלה לפי תקנה 196
א.

הפעולה במשרדי הרישוי
.1

נהג המגיע למשרד הרישוי עם טופס רפואי )הגבלה  ,(920,921יש
לבדוק אם הטופס מלא ותקין וללא ממצאים רפואיים .בנוסף יש
לבדוק את תוצאות בדיקת הראיה מול הטבלה )בנספח .(1

.2

כאשר אין ממצאים רפואיים יש לבטל ההגבלה ולחדש את הרשיון,
אין צורך לשלוח למחלקת עדכון ובקרה.

.3

כאשר יש ממצאים רפואיים יש לשלוח הטפסים למחלקת עדכון
ובקרה.
לפני העברת הטפסים למחלקת עדכון ובקרה ,יש לבדוק שהטופס
מלא ולא חסרים פרטי הנהג או חתימות.

.4

העברת הטפסים הרפואיים למחלקת עדכון ובקרה תתבצע פעמיים
בשבוע לפחות )אין צורך לצבור טפסים( על המעטפה יש לציין הגבלה
 920ולרשום את שם המחוז/סניף ותאריך המשלוח.

.5

אם דרגת הרשיון אינה מתאימה לתקן הראיה ,יש לציין זאת בפני
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הנהג ,להחתים את הנהג על ויתור דרגה לבצע את הורדת הדרגה
ולהדפיס רשיון ,אין צורך לשלוח למחלקת עדכון ובקרה.
.6

במידה והנהג אינו מוותר על דרגת הרשיון יש להפנותו למרב"ד,
ולהוסיף הגבלה  922בקובץ הנהיגה.

.7

הגבלות נוספות יש לרשום בקובץ הנהיגה בהתאם למקרים הבאים:
 – 923הורדת דרגה בגלל תקן ראיה.
 – 925מידע נוסף לרופא האגף – אין להוריד את ההגבלה ,יש להודיע
לאזרח כי עליו לשלוח מידע רפואי נוסף לת.ד 270 .חולון
בצרוף הטופס הרפואי .ניתן להעביר המסמכים גם באמצעות
משרד הרישוי בנפרד ולציין ע"ג המעטפה  925מחוז/סניף
ותאריך משלוח.
 – 922הטופס הועבר למכון – ניתן להדפיס רשיון.
 -- 924הטופס הועבר למכון – לא ניתן להדפיס רשיון.

ב.

הפעולה במחלקת עדכון ובקרה

טופסי בדיקות רפואיות למבוגרים מגיל  65ומעלה
.1

טופס הבדיקות הרפואיות נשלח לנהגים מקצועיים מגיל  50ולנהגים
מבוגרים מגיל  65ומעלה )ראה טבלה נספח  (1כ 8-חודשים מראש ,לפני
פקיעת הרשיון ,באופן ממוחשב ובמעטפת החזר.

.2

המעטפות המתקבלות במחלקת עדכון ובקרה ייפתחו וישלחו לחברת
הסריקה.

.3

הטופס יוחזר מחברת הסריקה בחלוקה לטפסים תקינים ושגויים.

א.

טפסים שנמצאו חסרי פרטים – יש לשלוח לנהג מכתב ידני המפרט אילו
פרטים חסרים בטופס.

ב.

טפסים עם ממצאים רפואיים יועברו לרופא האגף ,הרופא יחזיר את הטפסים
לאחר שבדק והקליד את המגבלות בקובץ הנהגים.
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-

 – 925לנהג נשלח מכתב ידני ומבוקש בו מסמכים רפואיים תומכים
 922ו – 924 -מועבר למכון הרפואי ורשימות ,בחלוקה לת"א ,וחיפה
לנהג נשלח מכתב ממוחשב המודיע כי הטופס נשלח למכון.

-

 – 920כאשר ההגבלה מבוטלת – נשלח מכתב ממוחשב לנהג ,המודיע כי
הטופס טופל ויקבל לביתו רשיון כחודש לפני מועד החידוש.
אם הביטול מתבצע סמוך לפקיעת הרשיון או לאחר שפקע ,מונפק
חידוש רשיון באופן ידני במחלקת עדכון ובקרה.

בברכה
חנן אהרון
רשות הרישוי

