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מבוא
א.

החל משנת  2007שונו הגדרות כלי רכב בתקנות מחד גיסא וכן כל
דרגות רשיונות הנהיגה הותאמו לתקינה האירופית מאידך גיסא.

ב.

בהוראתי זו אדגיש התיקונים שנכנסו לתוקף ואפרט ההנחיות לגבי
הוצאת רשיונות הנהיגה לסוגיהם ,הסייגים והתנאים למתן רשיונות
לסוגיהם ולדרגותיהם.

ג.

הוראת נוהל  15 – 2003מיום  15.7.03מבוטלת.

הבסיס החוקי )מעודכן מרס (2007

)א( בפקודת התעבורה
"מונית" – רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד עשרה אנשים מלבד הנהג
ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית.
"רכב" – רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב כזה ,או על ידי בהמה,
וכן מכונה או מתקן הנעים או הנגררים כאמור ,לרבות אופניים ותלת אופן,
ולמעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו כולן או
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מקצתן.
"רכב מנועי" – רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא ,ולרבות תלת
אופנוע ואופנוע עם רכב צדי או עם גרור או בלעדיהם ,ולמעט רכב הנגרר על
ידי רכב מנועי.
"רכב מסחרי" – רכב המשמש ,או המיועד לשמש ,להובלת משא ,בין בשכר
ובין בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב.
"רכב עבודה" – רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע ,או שמבנהו
עשוי לביצוע עבודה ,ואינו מיועד להובלת משא או להסעת
נוסעים.
"רכב ציבורי" – רכב המשמש ,או המיועד לשמש ,להסעת נוסעים בשכר.

) ב(

הגדרות ופרשנות בתקנה  1לתקנות התעבורה )על פי סדר א'-ב'(.
תקנה  1בתקנות אלה -
"אוטובוס" – רכב מנועי המיועד להסעת  8אנשים או יותר ,נוסף על הנהג,
ושצויין ברשיון הרכב כאוטובוס.
"אוטובוס זעיר" – אוטובוס שנתקיימו בו כל אלה:
)(1
)(2
)(3
)(4

הוא מיועד לפי מבנהו להסעת עד שישה עשר נוסעים בנוסף לנהג.
מותקן בו מרכב תקני.
משקלו הכולל המותר אינו עולה על  5,000ק"ג.
הוא מצויין ברשיון הרכב כאוטובוס זעיר או כאוטובוס זעיר ממוגן,
לפי הענין.

"אוטובוס פרטי" – אוטובוס שאינו רכב ציבורי.
"אוטובוס ציבורי" – רכב ציבורי שהוא אוטובוס.
"אופנוע" – רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה ,בין שחובר
אליו רכב צדי ובין אם לאו ,וברכב מנועי הנע על שלושה גלגלים
אשר צוין ברשיונו כתלת אופנוע ואשר משקלו העצמי אינו עולה
על  400ק"ג..
"אופנוע להגשת עזרה ראשונה" – אופנוע שהתקיימו בו כל אלה:
)(1
)(2
)(3
)(4

הוא בעל מנוע שהספקו לא יפחת מ 25-קילוואט ) 33כוח סוס(.
הוא נושא עמו דרך קבע ציוד להגשת עזרה ראשונה.
ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו.
ניתן לגביו ולגבי הארגז שבו נישא הציוד להגשת עזרה ראשונה ,אישור
של אגף הרכב במשרד התחבורה.
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) (5צוין ברשיונו כאופנוע להגשת עזרה ראשונה.
"אמבולנס" – רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה בשכיבה של הנזקקים
להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסיעה ואשר ניתן לגביו
אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו או להסעה של
בעלי חיים חולים או פצועים ואשר ניתן לגביו אישור מאת
מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מטעמו.
"גורר" – רכב מנועי מסחרי המותקן לגרירת גרור ,ושצויין ברשיון הרכב
כגורר.
"גרור" – רכב שאינו רכב מנועי ,המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי
מאחוריו ,בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה ,למעט רכב
צדי.
"דיפרנציאל" – מחלק כוח ותנועה שהרכיב יצרן רכב בתהליך ייצורו,
המאפשר רדיוס סיבוב והעברת כוח הנעה בין גלגלים שונים
באותו סרן כהגדרתו בתקנה .266
"זוטובוס" – מונית שנתקיימו בה כל אלה:
) (1מותקן בה מרכב אחוד עם חלונות.
) (2משקלה הכולל המותר עולה על  2,200ק"ג ואינו עולה על
 3,500ק"ג.
) (3גובהה אינו פחות מ 175-ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה
הגבוהה ביותר שבגג המרכב ,למעט כל חלק ,מיתקן או
תוספת שנקבעו על הגג שלא בידי היצרן בתהליך ייצורו של
הרכב.
) (4מותקנים בה ,לרוחב המרכב ,עד עשרה מקומות ישיבה
לנוסעים ,בנוסף למושב הנהג ,ומספר הנוסעים צויין ברשיון
הרכב.
"טיולית" – רכב מנועי שנתקיימו בו כל אלה:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

מותקן בו מרכב שאינו מרכב אחוד.
משקלו הכולל המותר עולה על  3,500ק"ג.
ביום ז' באדר התשנ"ג ) 28בפברואר  (1993היה לגביו היתר להסעת
נוסעים בשכר או בכל תמורה אחרת.
מספר הנוסעים שמותר להסיע בו צויין ברשיון הרכב.
אם הרכב נרשם לראשונה לאחר כ"ב בטבת התשמ"ט ) 30בדצמבר
 – (1988מורכב בו מרכב תקני.
הוא מצויין ברשיון הרכב כטיולית.

"טרקטור" – רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לגרירה או לגרירה ולביצוע
עבודות שצויין ברשיון הרכב כטרקטור.
"טרקטור משא" – טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:
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)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

הוא נע על  4גלגלים לפחות.
משקלו הכולל המותר לא עולה על  1,500ק"ג.
ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה.
הוא מצויד בדיפרנציאל.
הוא בעל משטח הטענה שהרכיב היצרן בתהליך ייצורו,
המיועד לגרירה והובלת טובין.
הוא צוין ברשיון הרכב כטרקטור משא.

"טרקטורון" – טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:
)(1
)(2
)(3
)(4

הוא נע על ארבעה גלגלים לפחות.
אופן הישיבה עליו כשרגלי הנהג משני צדי המושב.
ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון.
הוא צוין ברשיון הרכב כטרקטורון.

"כושר נשיאה" – משקל המשאות הניתנים להרמה ולשינוע על ידי מלגזה
לפי קביעת יצרן הרכב בתהליך ייצורה.
"מכונה נגררת" – מכונה בין שהיא מופעלת בכוח מיכני ובין אם לאו שאינה
מיועדת להובלה ושאינה מסוגלת לנוע בכוח עצמה ומיועדת להיגרר.
"מכונה ניידת" – רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד
לגרירה.
"מכונה ניידת רגלית" – מכונה ניידת שהתקיימו בה שני אלה:
) (1מכוונת בידי אדם האוחז בה.
) (2אינה מיועדת ,על פי המבנה שלה ,להסעת נהג
או נוסעים על גביה.
"מלגזה" – מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה להם מחובר מזלג או
התקן אחר המיועדים להרמה ולשינוע של משאות ,אשר צוינה ברשיונה
כמלגזה.
"מרכב אחוד" – מרכב קשיח המותקן בתהליך ייצורו בין אם מחובר לשלדת
הרכב ) (COMPOSITE BODYובין אם הוא מרכב מסגרת
) (CHASSISLESS FRAME BODYשחללו הפנימי תוכנן על ידי יצרן הרכב כך
שיכלול תא הנהג ,מושבי הנוסעים ומשטח הטענה פנימי למטען.
"מרכב תקני" – מרכב מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.
"רכב בטחון" – אמבולנס של מגן דוד אדום ,או אמבולנס שניתן עליו אישור
על היותו רכב בטחון מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו,
אופנוע להגשת עזרה ראשונה ,רכב של משטרת ישראל או
של צבא הגנה לישראל ,רכב לכיבוי שריפות ורכב אחר
שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב בטחון ,כשהם מפיצים
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"רכב בטיחותי" – כהגדרתו בחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים התשנ"ד
.1994
"רכב חילוץ" – רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות חילוץ וגרירה
או גרירה נשלטת של רכב שיצא מכלל פעולה ,שמורכב עליו
באופן קבוע ציוד לביצוע העבודות ושצויין ברשיונו כרכב
חילוץ.
"רכב חשמלי" – רכב מנועי המונע במנוע חשמלי.
"רכב מדברי" – רכב ציבורי בעל הנעה קדמית ואחורית שמורכב בו מרכב
תקני ושצויין ברשיון הרכב כרכב מדברי.
"רכב מורכב" – תומך שמצורף אליו נתמך.
"רכב מחובר" – רכב מנועי שמחובר אליו גרור.
"רכב מיושן" –
) (1רכב ,למעט טרקטור ,גרור ואוטובוס ,שבמועד חידוש רשיונו מלאו תשע
עשרה שנים משנת ייצורו.
) (2אוטובוס שבמועד חידוש רשיונו מלאו חמש עשרה שנים משנת ייצורו.
הערה" :רכב מסחרי אחוד"" ,רכב מסחרי בלתי אחוד" ו"רכב פרטי דו
שימושי" מתבטלות החל מיום . 9.1.07
"רכב נוסעים פרטי ) – (PASSENGER CARרכב מנועי פרטי המיועד להסיע
נוסעים שצויין ברשיון הרכב שלו סיווג ראשי  M1החל ביום : 9.1.07
"רכב סיור" – רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד הנהג
ואשר צויין ברשיון הרכב כרכב סיור.
"רכב צדי" – מיתקן להובלת אדם או מטען ,המורכב על גלגל המחובר
לאופנוע מצדו.
"רכב שטח" – רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לנוע בדרכי עפר בלבד ,ואשר
התקיימו בו כל אלה:
) (1הוא נע על  4גלגלים לפחות.
) (2נפח מנועו אינו עולה על  750סמ"ק.
) (3משקלו העצמי אינו עולה על  750סמ"ק.
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) (4ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה.
) (5הוא צוין ברשיון הרכב כרכב שטח.
"תומך" – רכב מנועי המיועד לתמוך ולגרור נתמך.
"תלת אופנוע" – רכב מנועי הנע על שלושה גלגלים ואשר צויין ברשיונו
כתלת אופנוע או תלת קטנוע ובלבד שמשקלו העצמי אינו עולה על  400ק"ג.

 .3דרגות רשיונות הנהיגה ,היתרים ,הגבלות ותנאים
סימן ב' :רשיונות נהיגה והיתרים לסוגיהם החל מינואר 2007
רשיון נהיגה דרגה A2

.176

רשיון נהיגה דרגה  A2הוא רשיון לנהוג באופנוע שנפח
מנועו עד  125סמ"ק ושהספק מנועו אינו עולה על  11קילווט )להלן –
 14.6) (KWכוח סוס(.

רשיון נהיגה
.177

דרגה A1

רשיון נהיגה דרגה  A1הוא רשיון לנהוג באופנוע שהספק מנועו עד
 33) KW 25כוח סוס( ובאופנוע להגשת עזרה ראשונה ,אם ניתן מאת
רשות הרישוי היתר מיוחד בכפוף לאמור בתקנה .190

רשיון נהיגה דרגה A

.178

רשיון נהיגה דרגה  Aהוא רשיון לנהוג באופנוע כאמור בתקנות 176
ו 177-ובאופנוע שהספק מנועו עולה על  33) KW 25כוח סוס(.
בטל.
)ו(
הערה :לפי תקנה 189
)ז(

לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה  178אלא אם כן מלאו
למבקש  21שנים ,והיה בעל רשיון לפי תקנה  177במשך
תקופה של שנה אחת לפחות קודם הגשת הבקשה.

רשיון נהיגה דרגה 1
.179

רשיון נהיגה דרגה  1הוא רשיון לנהוג -
)(1

בטרקטור למעט טרקטור משא גם אם צמוד אליו גרור
שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על  10,000ק"ג.

)(2

במכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל או במכונה ניידת אופנית,
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שמשקלה הכולל המותר אינו עולה על  14,000ק"ג ,למעט
מלגזה.
)(3

במלגזה שכושר הנשיאה שלה עד  20,000ק"ג.

)(4

בטרקטורון.

)(5

ברכב שטח.

)(6

בטרקטור משא ,ובלבד שלא ינהג בו בכביש אלא לשם חצייתו
או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ.

הערה:
) (1לפי תקנה ) 189א( :לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה  (1) 179אלא למבקש שעבר
קורס נהיגה בטרקטור שאישרה רשות הרישוי ועל פי תכנית
שאישרה ,ועמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורס וקיבל
תעודה או אישור על כך.
) (2לפי תקנה  39א )ח(:
)ח( לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית
שאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשיה
המסחר והתעסוקה וניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי.
רשיון נהיגה דרגה B

.180

)א(

)ב(

רשיון נהיגה דרגה  Bהוא רשיון לנהוג –
)(1

ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על  3,500ק"ג
ושמספר מקומות הישיבה בו לא יעלה על  ,8למעט הנהג.

)(2

ברכב כאמור בתקנה .179

)(3

באמבולנס ,ברכב לכיבוי שריפות ,ברכב חילוץ וברכב אחר
שאישרה רשות הרישוי כרכב בטחון ,ובלבד שהמשקל הכולל
המותר של רכב כאמור אינו עולה על  3,500ק"ג ושלבעל
הרשיון ניתן היתר כאמור בתקנה .(2) 190

)(4

בטרקטור משא.

בעל רשיון נהיגה לפי תקנה זו רשאי לנהוג ברכב כאמור בתקנת
משנה )א( ) (1גם אם צמוד לרכב גרור שמשקלו הכולל המותר אינו
עולה על  1,500ק"ג.

הערה :לפי תקנה  (2) 190לענין רכב בטחון.
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)(2

כאמור בתקנות ) 180א( ) (3אם המבקש -
)א( היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה  180במשך שנתיים לפחות.
)ב( מלאו לו  21שנים.
)ג( לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב.
)ד( סיים בהצלחה קורס לנהגי אמבולנס ,רכב כיבוי אש או רכב בטחון ,לפי
הענין ,ועמד בהצלחה במבחנים לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ובידו
אישור על כך.

רשיון נהיגה דרגה C1

.181

רשיון נהיגה דרגה  C1הוא רשיון לנהוג -
) (1ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר לפי רשיונו,
עולה על  3,500ק"ג אך אינו עולה על  12,000ק"ג ,גם אם צמוד אליו גרור
שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על  3,500ק"ג.
) (2ברכב כאמור בתקנה ) 180א( ) (1עד ).(2
) (3ברכב כאמור בתקנה ) 180א( ) (3שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על
 12,000ק"ג ושניתן לבעל הרשיון היתר כאמור בתקנה  (3) 190על פי
התנאים האמורים בה.
) (4במכונה ניידת אופנית שמשקלה הכולל המותר אינו עולה על  14,999ק"ג
או במלגזה.
הערה :לפי תקנה  (3) 190לענין רכב חילוץ וגרירה
כאמור בתקנה  (3) 181אם המבקש -
)א( היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה  181במשך שנתיים לפחות.
)ב( הוא תושב ישראל ומלאו לו  21שנים.
)ג( לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב .
)ד( סיים בהצלחה קורס למפעילי רכב חילוץ וגרירה ובידו אישור על כך.

רשיון נהיגה דרגה C

.182

רשיון נהיגה דרגה  Cהוא רשיון לנהוג -
) (1ברכב כאמור בתקנה .181
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) (2ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר עולה על
 12,000ק"ג גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על
 4,000ק"ג.
) (3במכונה ניידת אופנית שמשקלה הכולל המותר עולה על  14,999ק"ג.
הערה :לפי תקנה ) 189ב(
)ב(

לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה  182אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:
)(1
)(2
)(3
)(4

הוא תושב ישראל ומלאו לו תשע עשרה שנים.
היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה  (1) 182במשך תקופה של שנה לפחות
שקדמה להגשת הבקשה.
השלים לימודיו בקורס לנהגי רכב כבד ועמד בהצלחה בבחינות.
המציא אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים כאמור בסימן ג'
לפרק השני בחלק ג' ,על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור
בתקנה .182

רשיון נהיגה דרגה C+E

.183

רשיון נהיגה דרגה  C+Eהוא רשיון לנהוג ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה -
) (1שמשקלו הכולל המותר לפי רשיונו עולה על  3,500ק"ג גם אם צמוד אליו
גרור או נתמך.
) (2ברכב כאמור בתקנה .182
) (3בציוד חריג ,אם ניתן היתר מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאי ההיתר.

הערה :לפי תקנה ) 189ג(
)ג(

לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה  183אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:
)(1
)(2
)(3
)(4

הוא תושב ישראל ומלאו לו עשרים שנים.
היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה  182תקופה של שנה אחת לפחות
שקדמה להגשת הבקשה.
השלים לימודיו בקורס לנהגי רכב כבד ועמד בהצלחה בבחינות שנערכו
על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי.
המציא אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים כאמור בסימן ג'
לפרק השני בחלק ג' ,על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור
בתקנה .183

רשיון נהיגה D2

183א .רשיון נהיגה דרגה  D2הוא רשיון לנהוג באוטובוס זעיר וברכב כאמור
בתקנה .180
הערה :לפי תקנה ) 189ט(
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)ט(

לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 183א אלא אם כן היה המבקש בעל היתר
לנהיגת אוטובוס זעיר ציבורי )מאז מאי  2005לא אושר היתר כאמור(.
אין לתת דרגה זו יותר )זוהי רק דרגה להסבה ,נעשית באופן ממוחשב(.

רשיון נהיגה דרגה D3

183ב .רשיון נהיגה דרגה  D3הוא רשיון לנהוג ברכב כאמור בתקנה ) 184א( ) (1ו-
) ,(3ובאוטובוס זעיר פרטי.
הערה :לפי תקנה ) 189י(
)י(

לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 183ב אלא אם כן המבקש -
)(1
)(2
)(3

היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה  180במשך חמש שנים לפחות.
סיים קורס להסעת נוסעים ועמד בהצלחה במבחנים לפי תכנית
שאישרה רשות הרישוי ובידו אישור על כך.
עמד במבחן שליטה.

רשיון נהיגה דרגה D1

.184

)א(

רשיון נהיגה דרגה  D1הוא רשיון לנהוג
) (1ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר עד  5,000ק"ג ומספר מקומות
הישיבה ,על פי רשיונו ,אינו עולה על  16נוסעים למעט הנהג.
) (2במונית ,ברכב סיור ובאוטובוס זעיר.
) (3ברכב כאמור בתקנה .180

הערה :לפי תקנה ) 189ד(
)ד(

לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה  184אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

הוא תושב ישראל ומלאו לו  21שנים.
סיים שמונה כיתות לימוד לפחות.
הוכיח לרשות הרישוי על פי מבחנים שקבעה ,את ידיעת השפה
העברית ,כדי קרוא וכתוב ,ידיעת השפה הערבית במידה הדרושה וכן
ידיעה בסיסית באנגלית או בצרפתית במידה הדרושה.
לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב.
המציא אישור רפואי כאמור בסימן ג' לפרק השני בחלק ג' ,מהמכון
הרפואי לבטיחות בדרכים ,על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב
ציבורי.
עבר קורסים שאישרה רשות הרישוי ,על פי תכנית שאישרה,
להכשרת נהגי רכב ציבורי ,ובין היתר במתן עזרה ראשונה רפואית,
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)(7

היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה  180או  181בתקופה של שנתיים
שקדמה להגשת הבקשה.

רשיון נהיגה דרגה D

.185

רשיון נהיגה דרגה  Dהוא רשיון לנהוג -
) (1באוטובוס.
) (2ברכב כאמור בתקנות  180ו – . 184
) (3ברכב מדברי שמשקלו הכולל המותר עולה על  3,500ק"ג ובטיולית.
הערה :לפי תקנה ) 189ה(

)ה(

לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנות  185אלא אם כן נתקיימו במבקש התנאים
הנדרשים בתקנת משנה )ד( ,בשינויים המחוייבים לפי הענין ,והיה בעל רשיון
נהיגה לפי תקנות  180או  181בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה.

.4

תקופת מעבר לכל בעלי רשיונות הנהיגה שהונפקו עד ליום . 31.12.06

הוראות מעבר בנהיגה
)א(

בעל רשיון נהיגה לפי התקנות העיקריות כנוסחן ערב תחילתן של תקנות
אלה )להלן – התקנות הקודמות( ,רשאי במשך שמונה עשר חודשים מיום
תחילתן של תקנות אלה לנהוג בכל רכב שבו היה רשאי לנהוג ערב תחילתן
של תקנות אלה .ואולם ,בעל רשיון נהיגה מדרגה  7לפי התקנות הקודמות
יהיה רשאי במשך  5שנים מיום תחילתן של תקנות אלה לנהוג בכל רכב שבו
היה רשאי לנהוג ערב תחילתן )עד שנת .(2011

)ב(

רשות הרישוי תיתן רשיונות נהיגה לפי תקנות אלה בדרגה האמור בטור
הימני ברשימה שלהלן ,למי שהיה בעל רשיון נהיגה לפי התקנות הקודמות,
בדרגה האמורה מולה בטור השמאלי של הרשימה:
דרגת רשיון נהיגה לפי תקנות אלה
A2
A1
A
1
B
C1
C
C+E
D1

דרגות רשיון נהיגה לפי התקנות
הקודמות
א
ב
ג
1
2
3
13
4
5

12
D
D

)ג(
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6

נוסף על האמור בתקנת משנה )ב( ,רשאית רשות הרישוי לתת רשיונות
נהיגה או היתרים כמפורט להלן:
)(1

בעל רשיון נהיגה מדרגה ב לפי התקנות הקודמות ,רשאי ,במהלך
התקופה האמורה בתקנת משנה )א( ,לקבל רשיון נהיגה דרגה ,A
בתנאי שהמציא אישור שכושר ראייתו הוא כאמור בתקנות  198עד
201ג לגבי מבקש רשיון נהיגה מדרגה  Aועמד במבחן שליטה.
ואולם אם ביום תחילתן של תקנות אלה גילו היה פחות מ 20-שנה
יהיה רשאי לקבל רשיון נהיגה מדרגה  Aבתנאים האמורים בפסקה זו,
עד שישה חודשים לאחר שמלאו לו  21שנים ועד למועד זה יהיה
רשאי להמשיך לנהוג בכל אופנוע שבו היה רשאי לנהוג לפי התקנות
הקודמות.

)(2

בעל רשיון נהיגה מדרגה ב' לפי התקנות הקודמות ,תיתן לו רשות
הרישוי היתר לנהיגה באופנוע שנפח מנועו עד  500סמ"ק ובלבד
שהספק מנועו אינו עולה על  40קילווט ) 54.4כוח סוס( ובתנאי
שהמציא אישור שכושר ראייתו הוא כאמור בתקנות  198עד 201ג
לתקנות העיקריות לגבי מבקש רשיון נהיגה מדרגה . A

)2א(

בעל רשיון נהיגה מדרגה ב' או ג' לפי התקנות הקודמות ,יהיה רשאי
לנהוג בטרקטורון גם לאחר תחילתן של תקנות אלה.

)(3

בעל רשיון נהיגה מדרגה  2לפי התקנות הקודמות ,תיתן לו רשות
הרישוי היתר לנהיגה ברכב פרטי וברכב מנועי מסחרי שמשקלם
הכולל המותר אינו עולה על  4,000ק"ג ,בעל רשיון נהיגה מדרגה 3
לפי התקנות הקודמות ,תיתן לו רשות הרישוי היתר לנהיגה ברכב
מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על  14,999ק"ג.
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בברכה,
חנן אהרון
רשות הרישוי

