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הנדון :רשיון נהיגה ל"נוהג חדש"
.1

מבוא
א.

הוראת נוהל זו מאחדת בתוכה את כל הנהלים שיצאו בעבר לשם
הוצאת רשיון נהיגה לנהג חדש ,כולל כל הפעולות המינהליות
הנובעות מהשינויים שחלו בהוראות החוק והתקנות.

ב.

בהוראה זו אפרט גם השינויים המעודכנים בחקיקה ,כגון ההנחיות
לגבי "נהג חדש" ,חובת הליווי ,הסעת נוסעים ,הסכמת הורים בדבר
לימוד נהיגה לקטין ,הוראת נהיגה לפי כרטיס תלמיד ,שינוי מועד
חידוש רשיון הנהיגה ל 5-שנים אחרי ההגבלה של היותו "נוהג חדש".

.2

תחולת הוראתי זו מיום פירסומה.

.3

הוראות נוהל פנימיות מספר  9/95מיום  24.8.95וכן מספר  4/99מיום 8.8.99
ו  2/04 -מיום  25.10.04בטלות.

.4

הבסיס החוקי – פקודת התעבורה
א.

בסעיף  1הוספה "הגדרה" של "נוהג חדש" וכדלקמן:
"נוהג חדש" – מי שקיבל רשיון נהיגה לפי סעיף  11ולא היה בידו,
קודם לכן ,רשיון נהיגה ,וכן מי שהיה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי

2
שהוא אופנוע ,תל אופנוע ,קטנוע ,טרקטור או מכונה ניידת ,ולא היה
בידו קודם לכן רשיון לנהיגת רכב מנועי אחר.
ב.

כשירות לרשיון נהיגה
סעיף .11

ג.

רשות הרישוי רשאית ליתן רשיון לפי סימן זה ,אם
שוכנעה שמבקש הרשיון כשיר לנהוג ברכב שעליו
הוגשה הבקשה ואיננו פסול לפי הוראות פקודה זו
ושילם את האגרה שנקבעה.

לאחרונה הוסף סעיף 11א' וכדלקמן:
11א .סייג למתן רשיון )א( רשות הרישוי לא תיתן רשיון נהיגה
לאדם שהורשע ,בפסק דין סופי ,בעבירה לפי פקודת הסמים,
כל עוד לא חלפה שנה ממועד הרשעתו כאמור ,ואולם בית
המשפט המוסמך לדון בעבירה כאמור ,רשאי ,לבקשתו של
אותו אדם ,להורות אחרת ,בנסיבות מיוחדות שיפרט.
)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על אדם שהיה בידו רשיון
נהיגה ומבקש לחדשו ,או על אדם ,שבית משפט החליט
לפסול אותו מלקבל רשיון נהיגה בהתאם להוראות סעיף
37א לפקודת הסמים.
)ג( בסעיף זה –
"פסק דין סופי" – פסק דין שאין עליו ערעור עוד.
" פקודת הסמים" – פקודת הסמים המסוכנים )נוסח חדש(
התשל"ג – .1973

ד.

רשיון נהיגה לקטין
.12

ה.

לא יינתן רשיון נהיגה לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנה,
אלא ששר התחבורה רשאי בתקנות ,להתיר בתנאים או ללא
תנאי ליתן רשיון נהיגה בסוגים מסויימים של כלי רכב
מנועיים למי שמלאו לו שש עשרה שנה ,נתעורר ספק לגבי
הגיל ,רשות הרישוי היא המחליטה.

סעיף 12א תוקן לאחרונה וכדלקמן:
רשיון נהיגה לנוהג חדש
12א) .א( רשיון נהיגה לפי סעיף  11שניתן למי שלא היה בידו רשיון
לנהיגת רכב מנועי תקפו יהיה מוגבל לשנתיים.
)ב( רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג חדש ,אולם אם
הוא הורשע באחת מן העבירות המנויות בתוספת
השלישית ,תתנה רשות הרישוי את חידוש רשיונו בבחינות
ובבדיקות שתקבע ,ומשחידשה כך את רשיונו אחרי קיום
תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף זה כאילו הוא רשיון

3
כאמור בסעיף קטן )א(.

)ג( האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמכות של רשות
הרישוי לפי הוראה אחרת של פקודה זו.
ו.

סעיפים 12א'  1וכן 12א  2תוקנו כדלקמן:
חובת ליווי
12א) .1א( בסעיף זה" ,מלווה מי שמלאו לו  24שנים או מי שבידו
רשיון להוראת נהיגה לפי סעיף  16אף אם טרם מלאו לו 24
שנים ,אשר בידו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב
חמש שנים לפחות ,וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר
בידו רשיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות".
ואולם אדם לא יחשב מלווה לפי סעיף זה בעת היותו
שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב.
)ב( לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי ,למעט אופנוע .טרקטור
וטרקטורון ,בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו
רשיון נהיגה ,אלא אם כן יושב ,במושב שלצידו ,מלווה.
)ג( בטל.
)ד( רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש ,את
התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן )ב(.
)ה( הוראות סעיף זה וסעיף 12א 2לא יחולו על חייל או על
שוטר ,הנוהג רכב ,במסגרת מילוי תפקידו בשירות ,מכוח
רשיון נהיגה בר תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם
המשטרה ,ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש
לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.
הגבלת מספר נוסעים לנוהג חדש
12א .2נוהג חדש שטרם מלאו לו  21שנים וחלפה לגביו התקופה
שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12א ,1לא יסיע
ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו  21שנים ,אלא
אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.

ז.

סמכות להסדיר רישוי נהגים
.13

שר התחבורה יקבע בתקנות הוראות המסדירות מתן רשיון
נהיגה ,חידושו ,צורתו ,תנאיו ותקופת תקפו.
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ח.

מתלמד
.21

ט.

מי שנוהג רכב מנועי שעה שהוא לומד נהיגה בהתאם לכללים
שנקבעו בתקנות ומלווה מורה או מדריך ,או שעה שהוא נבחן
בחינת נהיגה ומלווה בוחן שנתמנה על ידי רשות הרישוי אינו
זקוק לרשיון נהיגה.

תקנות כלליות:
.70

)א(

שר התחבורה רשאי להתקין תקנות בענינים אלה:
) (19הפיקוח על הוראת נהיגה והדרכתה ,על מורים
מדריכים ובתי ספר לנהיגה ועל הכשרתם ,בענין
החובה ללמד נהיגה לפי תכנית לימודים שנקבעה,
וכן בענין הציוד והכלים שישתמשו בהם.
) (20מתן רשיונות להחזקת בתי ספר לנהיגה ולהוראת
נהיגה תקופת תקפם ,תנאיהם ,והסמכות לבטלם
או להתלותם עקב עבירה על התקנות או על תנאי
הרשיון ,ומתן פטור מחובה לקבל רשיון להוראת
נהיגה.
) (21דרכי הגשתן של בקשות ,עריכתן של בדיקות
ובחינות לשם מתן או חידוש רשיונות נהיגה,
רשיונות להוראה ולהחזקת בתי ספר לנהיגה
ורשיונות רכב ,וסדרי משרד הרישוי הכרוכים בכך.

י.

להלן רשימת העבירות שלפיהן אין מחדשים רשיון נהיגה ל"נוהג
חדש" ומחייבים אותו בבדיקות ובבחינות כתנאי לחידוש הרשיון.

תוספת שלישית
)סעיף 12א(
)(1

עבירה על הוראות סעיף  10בפקודה – נהיגת רכב שלא מאותו סוג
שבידי הנוהג או נהיגה שלא בהתאם לתנאים שברשיון הנהיגה שבידו.

)(2

עבירה על הוראות סעיף  43בפקודה – נהג שהסתייע ברכבו והורשע
על עוון או על פשע שביצועם נתאפשר עקב נהיגתו ברכב.

5

.5

)(3

עבירה על הוראות סעיף  44בפקודה – הורשע בעל רשיון נהיגה על
ביצוע עבירת מין ע"י נהיגתו ברכב.

)(4

עבירה על הוראות סעיף  65בפקודה – אי עצירת רכב לפני מפגש
מסילת ברזל.

)(5

עבירה לפי הפקודה או התקנות על פיה הורשע בתאונת דרכים שבה
נפגע אדם.

)(6

עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה ,פסילה בפועל מהחזיק
רשיון נהיגה לתקופה של  3חודשים או יותר.

)(7

עבירה על תקנה  22לת"ת – על אי ציות נוהג רכב לרמזור ואי מתן
זכות קדימה.

)(8

עבירה על תקנה  (2) 26לת"ת – נהיגת רכב תחת השפעת סמים
משכרים או משקאות משכרים.

)(9

עבירה על תקנה  47לת"ת – עקיפת רכב שלא כחוק.

)(10

עבירה על תקנה  54לת"ת – נהיגת רכב במהירות העולה על הקבוע
בתקנות.

)(11

עבירה על תקנה  57לת"ת – חציית מפגש מסילת ברזל ברכב המיועד
להסיע  11נוסעים או יותר כשהדרך אל המפגש לא סלולה באספלט
או בטון.

)(12

עבירה על תקנה  – 144לגבי אי הודעה על תאונת דרכים או אי הגשת
עזרה לנפגע בתאונת דרכים.

הבסיס החוקי – תקנות התעבורה
א.

בקשה לתעודה
תקנה .2

ב.

הוראות תקנות אלה לגבי בקשה לתעודה יחולו עם על
בקשה לחידוש התעודה.

הגשת בקשה
תקנה .3

)א( כל בקשה לפי תקנות אלה תוגש בכתב לרשות
המוסמכת לתת את התעודה או לרשות אחרת
שנקבעה )בפרק זה – הרשות( ,ואם נקבע לבקשה
מסויימת טופס לפי תקנות אלה ,תוגש הבקשה לפי
הטופס כאמור ,היתה הבקשה לחידוש התעודה,
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תצורף אליה התעודה המוחלפת.
)ב( המבקש ימציא לרשות בבקשתו פרטים ,מסמכים,
תצלומים ,תכניות ,הצהרות ופרטים נוספים ,כפי
שתדרוש ,וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל בקשר
לבקשתו.

ג.

סמכויות הרשות לגבי תעודות
תקנה .4

)א( הרשות רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לתת תעודה או
לסרב לתתה ,לחדשה או לסרב לחדשה ,ורשאית
היא להתנות בה תנאים ,להוסיף עליהם או
לשנותם ,בדרך כלל או לסוג מסויים או למקרה
מיוחד ,להגביל את תקופת תקפה ,להתלותה
ולבטלה ,זולת אם יש בפקודה או בתקנות אלה
הוראה אחרת.
)ב( תעודה או כל שינוי תנאי או הגבלה בה יינתנו
בכתב.

ד.

המצאת תעודות לשם רישום שינויים
תקנה .5

ה.

החליטה הרשות על שינוי בתעודה שנתנה ,לרבות
התנאים וההגבלות שבה ,תודיע על כך לבעליה .בעל
תעודה שקיבל הודעה כאמור ,חייב להמציא את
התעודה תוך הזמן הנקוב בהודעה על מנת שהרשות
תרשום בה את השינוי.

תוית ברכב לנוהג חדש
תקנה 9א )א( לא ינהג נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה
ברכב נוסעים פרטי ,ברכב פרטי דו שימושי וברכב
מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד  4,000ק"ג
אלא אם כן הוצמדה תוית כאמור בתוספת השניה.
)בתקנה זו -התוית( בחלון האחורי של הרכב בשוליו
התחתוניים כך שתיראה לנוהג אחריו.
)ב( לא ינהג אדם שאינו נוהג חדש ,כאמור ,כשהתוית
מוצמדת לחלון הרכב.
הערה:
בתוספת השניה נקבע:
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ו.

.1

נוסח התווית יהיה "נהג חדש" ,מידותיה  12X20ס"מ ויהיה בה
אמצעי להצמדתה לחלון.

.2

צבע האותיות בתווית יהיה שחור על רקע צהוב מחזיר אור,
ומידותיהן :גובה  40מ"מ ,רוחב – עד  35מ"מ ,עובי קו באות –
 6מ"מ.

הגבלת נהיגה בטרקטור
תקנה ) .139א( לא ינהג אדם בטרקטור שמשקלו העצמי עולה על
 3,200ק"ג או שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל
המותר עולה על  4,000ק"ג אלא לאחר  6חודשים
מיום שניתן לו רשיון לפי תקנה .177
)ב( נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע על הטרקטור אלא
לאחר שחלפו שלושה חודשים מיום שניתן לו רשיון
כאמור.

.6

.7

הפעולה במשרדי הרישוי
א.

"נוהג חדש" חייב להגיש בקשתו על פי טופס רש"ל 18/חדש – ראה
הפירוט בהוראת נוהל .8/2006

ב.

מבקש רשיון נהיגה ייבחן במבחן עיוני ומעשי כמפורט בהוראת נוהל
 1/2006מיום . 11.1.06

ג.

מבקש רשיון נהיגה לטרקטור יחוייב לעמוד בכל התנאים שפורטו
בהוראת נוהל  3/2007מיום .15.4.07

ד.

מבקש היתר לנהיגת והפעלת מלגזה יחוייב לעמוד בכל התנאים
שפורטו בהוראת נוהל  2/2006מיום .30.1.06

ה.

תלמיד נהיגה וגיל מינמילי ללימוד נהיגה חייב לעמוד בכל התנאים
שפורטו בהוראת נוהל  4/2007מיום .15.4.07

ו.

בדיקות רפואיות ל"נהג חדש" חייב לעמוד בכל התנאים שפורטו
בהוראת נוהל  2/2007מיום .15.4.07

הוצאת רשיון נהיגה לנהג חדש
עמד מבקש רשיון חדש )כולל רשיון לאופנוע ולטרקטור( בתנאי הגיל,
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הכשירות הרפואית והמבחנים –
יוצא לו רשיון נהיגה לנהג חדש בקוד . 555
על הרשיון מודפס "נהג חדש" – הרשיון יוצא לשנתיים.
החידוש הבא ,הראשון אחרי תקופת "נהג חדש" יהיה ל –  5שנים.

.8

הוצאת רשיון נהיגה – שינוי סוג עם הגבלה של "נהג חדש"
א.

לגבי מי שהיה בידו רשיון נהיגה לסוגים אלו בלבד:
מכונה ניידת )דרגה (1
טרקטור )ט(
אופנוע ותלת אופנוע )כל הדרגות – ( A,A1,A2
ומוצא לו רשיון נהיגה לסוג  Bומעלה – תבוצע הפעולה כלהלן:
)(1

עובד הרישוי יוודא שהכתובת הרשומה היא עדכנית וכוללת
סמל ישוב ומיקוד.
יש להקפיד על רישום מלא של כתובת מעודכנת – כדי
שהחחזר הכספי יגיע לנהג ,וכדי לחסוך למשרד הרישוי את
הפניות של נהגים שלא יקבלו ההחזר בגלל כתובת ללא מיקוד
או לא מעודכנת.

)(2

עובד הרישוי ירשום במסך סיבות הוצאת רשיון ):( PF5
-

דרגה ושנת הוצאה.
קוד ) 555אם אין(.
חודש חידוש ושנת תוקף – חודש ושנה נוכחיים.
חידוש רגיל.

ולאחר מכן יוכל להנפיק רשיון לחידוש.
הרשיון לחידוש יוצא עם אגרה מלאה לשנתיים.
ב.

החזר כספי
החלק היחסי של האגרה )מיום הוצאת הרשיון החדש ועד תום תוקף
הרשיון הקודם( יוחזר לנהג בהמחאה )צ'ק( במשלוח בדואר לכתובתו
הרשומה בקובץ נהגים.
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ההחזר יבוצע בערך הכספי של האגרה ביום הוצאת הרשיון החדש.
ההחזר יבוצע על ידי הודעה מיחשובית לאגף הכספים ,ואגף הכספים
ישלח את הצ'ק לנהג ,תוך כחודשיים.
בהתאם אין צורך להפנות את הנהג למחוז לבקשת החזר כספי.
ניתן יהיה לראות במערכת נהיגה את התאריך בו נשלחה הבקשה
לביצוע החזר התשלום.
נהג הטוען כי לא קיבל ההחזר – עובד הרישוי יבדוק אם קיים רישום
שנשלח לו צ'ק )ואם לא קיים רישום כזה ,יבדוק אם בכלל היה אמור
לקבל החזר(.
אם נשלח לו צ'ק ולדברי הנהג לא קיבלו – יש להפנות את הנהג
לאגף הכספים.

.9

ג.

כל כללי נהג חדש יחולו עליו עד תום תוקף הרשיון החדש שקיבל.

ד.

האמור לא חל על הוספת סוג מטרקטור לאופנוע )ולהיפך(.

האגף לשרותי מידע
א.

החזר כספים
האגף יעביר לאגף הכספים ,באמצעי ממוחשב ,אחת לשבוע את
הנתונים של נהגים חדשים שקיבלו הוספת סוג ומגיע להם החזר
כספי יחסי של אגרת רשיון הנהיגה.
הפרטים יכללו :שם,מספר זהות,מספר רשיון נהיגה,כתובת,הסכום
ושני תאריכי התוקף – הנוכחי )יום הוספת הסוג( והקודם.
האגף יעדכן את מערכת הנהיגה בתאריך המשלוח לביצוע תשלום.

ב.

אגף הכספים
האגף יקבל מהאגף לשרותי מידע את נתוני הנהגים להם יש להחזיר
את החלק היחסי של אגרת הרשיון.
האגף ישלח צ'קים בדואר לנהגים אלו.
האגף יטפל בפניות נהגים בנושא )הצ'ק לא הגיע וכד'(.

ג.

האגף לשרותי מידע
בעת מועד המשלוח לחידוש רשיונות ייבדקו ההרשעות )לפי התוספת
השלישית לפקודה( של נהג חדש ויבוצעו הפעולות הבאות:
) (1כאשר אין הרשעות – יבוטל קוד  555ויישלח לנהג רשיון לחידוש.
) (2כאשר יש הרשעות – תוכנס הגבלה  ,556שמשמעותה עיכוב
חידוש .רשימת הנהגים החדשים שהורשעו – תישלח למשרדי
הרישוי.

.10

הטיפול לגבי נהגים חדשים שהורשעו בעבירות לפי התוספת השלישית
לפקודה
א.

הגבלה של עיכוב חידוש רשיון ) (556מוכנסת רק לנהג שהורשע
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באחת מן העבירות המנויות בתוספת השלישית ,בתקופת היותו נהג
חדש )כולל נהג חדש פעם נוספת( ,כאשר הדיווח הגיע לאש"מ עד
למועד המשלוח לחידוש הרשיון.
ההגבלה מוכנסת על ידי האגף לשרותי מידע ,ולא על ידי משרדי
הרישוי.
ב.

הרשעה כוללת – הרשעה על ידי בית משפט ומי ששילם ברירת קנס
שכן התשלום כמוהו כהודאה באשמה והרשעה.
סעיף 12א לפקודה חל על מי שמועד הרשעתו חל בעת היותו נהג
חדש ,לרבות מי שביצע עבירה לפני שקיבל רשיון נהיגה ,עבר
מבחנים ,והורשע במהלך היותו נהג חדש.

ג.

למען הסר ספק מובהר כי רשות הרישוי לא תחייב נהג חדש
במבחנים ובבדיקות לפי סעיף 12א לפקודה:
 כאשר ההרשעה היא בתאריך קודם להיותו נהג חדש או לאחר סיוםתקופת היותו נהג חדש.
 כאשר ההרשעה היתה בתקופת היותו נהג חדש ,אולם דברההרשעה הובא לידיעת רשות הרישוי לאחר שכבר חודש רשיונו,
לפחות פעם אחת ,באופן רגיל ולא כנהג חדש.
 כאשר תאריך העבירה הוא בתקופת היות הנהג נהג חדש ,אך תאריךההרשעה הוא לאחר מכן.
 כאשר הפסילה היא פסילה מינהלית של משטרת ישראל )פסילהמינהלית איננה עבירה לפי התוספת השלישית(.
 כאשר העבירה בוצעה לפני שהיה לו רשיון נהיגה ,וההרשעה אחריקבלת הרשיון.

ד.

העובד האחראי במשרד הרישוי יודיע בתחילת התהליך לנהג הפונה
אלו מבחנים ובדיקות עליו לבצע.
אין להטיל על הנהג חיובים נוספים של נקבעו בהודעה הראשונה
)אלא אם מדובר במקרים חריגים או בהמלצת המכון הרפואי(.
אין בהנחיות המפורטות להלן ,כדי למנוע שיקול דעת נוסף במקרים
מיוחדים.

ה.

מבחנים ובדיקות רפואיות
)(1

מבחן עיוני
יחול על כל נהג חדש שהורשע בעבירה על אחד מן הסעיפים
בתוספת השלישית.

)(2

מבחן עיוני ומעשי
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יחול כאשר:
 פסילת בית המשפט נקבעה לתקופה של שלושה חודשיםועד שנתיים )ללא בדיקת עיניים וללא בדיקות רפואיות(.
 פסילת בית המשפט נקבעה לתקופה של מעל שנתיים וכןבבדיקת עיניים ובבדיקות רפואיות.
החיוב ,בעקבות פסילה של  3חודשים ומעלה ,הוא על כל
עבירה ,לפי התוספת השלישית.
הערה חשובה:
נהג חדש שרשיונו נפסל על ידי בית משפט לתקופה של עד  3חודשים
)לא כולל( וההרשעה איננה על עבירה המנויה בתוספת השלישית –
סעיף 12א לפקודה אינו חל עליו ואינו חייב במבחנים.
כאשר ההרשעה על עבירה המנויה בתוספת השלישית-יחוייב ,כאמור,
במבחן עיוני.

ו.

)(3

בדיקות עיניים ובדיקות רפואיות
נהג חדש ,שהורשע בעבירה המנויה בתוספת השלישית,
ורשיונו אינו בתוקף מעל לשנתיים – יחוייב בבדיקות אלו.

)(4

הפניה למכון הרפואי
הרשעה על עבירות של שימוש בסמים ובאלכוהול ,אי מתן
עזרה ראשונה וגרימת תאונה – יופעל שיקול דעת רשות
הרישוי להפנית הנהג לבדיקות במכון הרפואי.
הפניה למכון הרפואי ניתן ורצוי לבצע גם לפני תום פסילה
)אם יש(.
במקרים אלו – עד לקבלת תשובת המכון – ניתן לתת ,לפי
שיקול דעת ,רשיון זמני – לאחר עמידה בהצלחה במבחנים
)אם נקבעו(.

מועד ביצוע המבחנים וחידוש הרשיון
)(1

הרשיון )כאשר פג תוקפו( יחודש רק לאחר סיום הבחינות והבדיקות
שנקבעו.
בודק המסמכים יבטל קוד ) 556עיכוב( וירשום שוב קוד ) 555נהג
חדש( ,וחוזר חלילה עד שלא יורשע הנהג החדש במשך שנתיים.

)(2

הפניה למבחנים ולבדיקות תיעשה בעת פנית הנהג – גם לפני תום
תוקף הרשיון )בד"כ לאחר פסילה(.
נהג שביצע את המבחנים והבדיקות לפני מועד החידוש – יש לתת לו
אישור בכתב על המבחנים שביצע ,תוך ציון ההרשעות )מספרי
התיקים( שבגינן חויב ולהודיע לנהג שישמור את האישור ויביא אותו
למשרד הרישוי שנתן לו את האישור לקראת תום תוקף הרשיון.
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האישור יכול להינתן על צילום טופס רש/ל.18/
צילום נוסף של טופס ר/ש/ל) 18/או של האישור( יש לשמור במשרד
הרישוי – כל עוד הרשיון לא חודש פעם נוספת.
עם זאת יובהר כי נהג חדש שתקופת שלילת רשיונו הסתיימה בתוך
התקופה שהינו נהג חדש רשאי לקבל את רשיון הנהיגה בחזרה –
ולבצע את המבחנים והבדיקות רק לקראת מועד החידוש.
בעת החזרת רשיון שלא בעת חידוש )לאחר פסילה( – אין לבטל קוד
 555ואין לרשום קוד .556
)(3

מבחנים לאחר פסילה
המבחנים יתבצעו רק בתום הפסילה )ורצוי לאפשרם במהירות
האפשרית(.
רשיון שניתן )לכל נהג ,גם לנהג ותיק( על פי מבחן שנערך בזמן
פסילה – בטל ,וכך כל התהליך שקדם להוצאת הרשיון )ואין תוקף
למבחנים שנעשו בזמן פסילה(.
מובהר כי אין זה בסמכות משרד הרישוי לקבל ראיות )ותצהירים(
לגבי ידיעתו של הנבחן על הפסילה ואין בסמכותו לשקול ראיות אלו.

)(4

ז.

מתן רשיון )חידוש או החזרה( לגבי מי שהופנה למכון הרפואי – ראה
סעיף קודם.

חידוש רשיון לנהג חדש שלא הורשע לפי סעיף 12א לפקודה
נהג חדש שלא חידש רשיונו מסיבות אחרות )שיכחה ,אי תשלום קנסות על
עבירות שאינן בתוספת השלישית וכד'( יחוייב במבחנים ובדיקות כלהלן:
)(1

מבחן עיוני – כאשר הרשיון אינו בתוקף מעל שנה ועד שנתיים )ללא
בדיקת עיניים וללא בדיקות רפואיות(.

)(2

מבחן עיוני ומעשי ובדיקות
 כאשר הרשיון אינו בתוקף מעל שנתיים ועד חמש שנים ,ובדיקתעיניים.
 כאשר הרשיון אינו בתוקף מעל חמש שנים ,בדיקת עיניים ובדיקותרפואיות.
אי חידוש לתקופה של עד שנה )כולל( – אינו מחייב במבחנים.

ח.

אי שינוי שנת הוצאה
בעת חידוש הרשיון )לאחר מבחנים וכד'( – אין לשנות את שנת ההוצאה
המקורית של הרשיון.
מתן אישור לגבי שנת הוצאה אינו מהווה אישור לכך שהרשיון חודש במשך
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כל השנים ללא הפסקה.

בברכה,
חנן אהרון
רשות הרישוי

