
 אגף הרישוי





 רקע כללי

ניתוח הגורמים לתאונות דרכים מצביעים על  
מעורבות גבוהה יחסית של אוכלוסיית הנהגים 

 .החדשים והצעירים בתאונות דרכים

 

עקב כך יזם משרד התחבורה התשתיות הלאומיות  
והבטיחות בדרכים שינויים בפקודת התעבורה 

אושר -לחוק  104תיקון  –המתייחס לאוכלוסייה זו 
 .21/03/2012בכנסת ביום 



התיקון מתייחס לנהגים חדשים צעירים  
 .24שקיבלו רישיון נהיגה לראשונה לפני גיל 

 

החוק החדש קובע שנהג חדש צעיר יקבל רישיון  
 נהיגה מדורג זמני ומותנה שיהיה    

תקופה שבה , בתוקף שנתיים מיום מתן הרישיון
 .תמשך הכשרתו כנהג

 

 

 



 :החוק הםתקנות התעבורה המפרטות את ביצוע 
 

 16,3גיל מבחן נהיגה עיוני   -(          1ג) 221תקנה 

 סעיף זה אינו מיושם בשלב זה                                   

 16,9גיל מבחן נהיגה מעשי  -(      1( )ג) 221תקנה 

 תוכנית הליווי והוכחתה   -         'ב175תקנה 

 מידע לנהג חדש צעיר  -         'ג175תקנה 

 פטור מתוכנית הליווי     -         'ד175תקנה 

 זכאות למימון ליווי בתשלום    -         'ה176תקנה 

 מבחנים ובדיקות לנהג חדש  -         'ב207תקנה 



 שלבי מתן רישיון נהיגה  
 לנהג החדש

   24הרישיון הזמני הניתן לנהג החדש מתחת לגיל      

 .שלבים' שנים יהיה מדורג ויכלול מס    

 השלב הראשון     

 יימשך שלושה חודשים שבמהלכם אסור יהיה לנהג      

 .החדש לנהוג בכל עת ללא מלווה צמוד     

 הנהג המלווה     

  24שנים וגילו מעל  5יהיה בעל רישיון נהיגה לפחות     

   30שנים וגילו  3שנים או בעל רישיון נהיגה לפחות     

 . שנים   לפחות    



 השלב השני 

 על פני שלושת החודשים העוקבים שבמהלכם יימשך   

 אסור יהיה לנהג החדש לנהוג ללא מלווה אלא רק בשעות    

 .בבוקר שלמחרת 06.00עד  21.00הלילה בין השעות   

    

 השלישיהשלב 

 הגבלת  חודשים נוספים שבמהלכם לא תהיינה  18יימשך   

 מותנה    אך המעבר לשלב הרישיון הקבוע עדיין ליווי    

 כלומר לא יצבור עבירות המנויות   , בהתנהגותו בכביש  

 .בתוספת השלישית  



 השלב הרביעי
 

עמידה בתנאי תקופת הניסיון הדו שנתית 
 .ובסיומה יינתן לנהג רישיון נהיגה לחמש שנים

 
 החמישיהשלב 

 
  ריענוןבתום חמש שנים ולאחר שהשתתף בקורס 

,  ויעבור את המבחן העיוני בסוף הקורס בהצלחה
 .יינתן לו רישיון נהיגה רגיל וקבוע לעשר שנים

 

 

 



 תהליך זרימה

           16.5גיל  Bמבחן נהיגה עיוני לדרגה 
 16,5לימוד נהיגה מעשי גיל  

גיל מבחן נהיגה מעשי וגיל קבלת רישיון  
 .  חודשים 9 –' שנים ו B 16לדרגה 

וקבלת רישיון   1C 17.5גיל מבחן לדרגה 
 18נהגיה בגיל 



לאחר הצלחה במבחן הנהיגה יונפק במשרד  
 הרישוי היתר נהיגה זמני לחצי שנה

 עם חובת מלווה 



הסברים ,ההיתר יהיה בצבע אדום בהיר ויכלול 
תאריך התחלה וסיום ליווי מלא וליווי לילה וכן  

 ,הצהרה על השלמת תוכנית הליווי
 
 :  ההסבר לנהג החדש ולמלווה יכלול 

פרטים על  , משך תקופת הליווי וחלוקה לשעות
הדרך לקבל  , פטור מחובת ליווי, זכאות למימון

, נהג חדש י''עהסעת נוסעים , היתר נוסף
מבחנים חוזרים למי שעבר עבירה של התוספת  

 .אלכוהול לנהג חדש צעיר 0% -השלישית ו





ההיתר יועבר לתלמיד הנהיגה באופן אישי  
או דרך מורה הנהיגה או דרך בא כוחו של  

התלמיד ביחד עם ההסבר בשפה המבוקשת  
 וההצהרה המודפסת בגב ההיתר



בתום תקופת הליווי כפי שצוין בהיתר הנהיגה יציג  
התלמיד או בא כוחו הצהרה אישית חתומה על ידו ועל ידי 

  50המלווים המעידה על ביצוע תוכנית הליווי בהיקף של 
 .שעות לפחות

שעות נהיגה בדרך  15, שעות נהיגה בדרך עירונית 20מהם 
 .  שעות נהיגה בלילה 15 –שאינה עירונית ו 

 :לזכאים למימון ליווי מאוצר המדינה

שעות  4י מלווה שהוא מורה נהיגה מהן "שעות נהיגה ע 12
 שעות נהיגה בדרך שאינה עירונית   4, נהיגה בדרך עירונית

בשאר תקופת הליווי ינהג רק עם )שעות נהיגה בלילה  4 –ו 
 (.מלווה

 





הליווי ולאחר קבלת הצהרה  תוכניתבתום  
אישית חתומה על ידי הנהג והמלווה ינפיק 
משרד הרישוי רישיון נהיגה קבוע עד לתום  

 .תקופת היותו נהג חדש

 

את הרישיון הקבוע ניתן לנפק עבור הנהג 
 .כחבאופן אישי או דרך מיופה 



 תהליך קבלת היתר הנהיגה
 

ליווי ורישיון נהיגה מדורג תחול על תלמיד נהיגה חובת 
שנים ותשעה חודשים וכן  16אשר מלאו לו   B לדרגה 

שנים וזו   18אשר מלאו להם  1Cתלמידי נהיגה לדרגה 
 .שמקבלים רישיון נהיגההראשונה להם הפעם 

 

מי שעבר בהצלחה מבחן   - התאריך הקובע להחלת החוק
גם אם התחיל ללמוד או  , ואילך 1/7/13נהיגה מעשי ביום 

 .נכשל במבחן מעשי לפני התאריך הקובע
 

 



 
והרישיון  30/6/13עד שעבר מבחן מעשי תלמיד 
במשרד לבטל יש ,או אחריו  1/7/13 –ב הודפס 

פ החוק החדש בעת "הרישוי את חובת הליווי ע
 (פ החוק הישן"יחויב בליווי ע.)ההדפסה

 
שנים או יותר אשר קיבל את רישיון  24נהג שגילו 

עם חובת ליווי ישלח לביתו  1.7.13הנהיגה לפני 
 .רישיון ממוחשב ללא חובת ליווי

 
יכול לבצע את חובת הליווי   1Cתלמיד נהיגה לדרגה 

 .על רכב פרטי או על רכב משא לפי בחירה
 
 



אוטומטית במעמד  בסעיף היתרים  והגבלות יירשם 
חייב ''שמשמעו ( 500קוד )ניפוק היתר הנהיגה 

 .''ליווי

 

חישובי גיל בעת הנפקת היתר הנהיגה ייעשה  
כך שבודקת  ,מידעאוטומטית על ידי אגף מערכות 

תידרש לחשב גיל הנהג  במשרד הרישוי לא המסמכים 
שנים או יותר   24החייב בליווי או גיל הנהג שגילו 

 .והינו פטור מליווי

 

 



 

 

 על מנת למנוע טעויות

תופיע ההיתר הנפקת רישיון נהיגה או בתהליך 
היתר עם מודפס ", על המסך חלונית שבה יצוין

 ".ליוויחובת 

 

 

 



נהג חדש (  555קוד )קשר לחובת הליווי ללא 
לשנתיים ימשיך להופיע על גבי ההיתר או על  
 גבי רישיון נהיגה זמני גם לתלמידים שגילם  

 .שנים 24מעל 

 

היתר הנהיגה כמו רישיון נהיגה זמני יש לתת  
בידי התלמיד או בידי מיופה כוחו המציג תעודת 
זהות מקורית של בעל ההיתר או לידי נציג בית  

 .הספר לנהיגה שבו למד התלמיד

 

 



האגרה לתקופה של גבי ההיתר יופיע סכום על 
 .שנתיים

 
בחלקו העליון  ' ההיתר כאמור בנספח אבחזית 

מופיע הסבר בעברית המפרט את כל המידע  
הסבר , בעניין רישיון נהיגה לנהג החדש ולמלווה

כאמור בשפה האנגלית או בשפה הערבית נספח 
 .יש לצרף לפי בקשת הנהג החדש', ג
 

הסבר מתורגם לערבית ואנגלית יש למשוך  
 מ בשירות המטאורולוגי בבית דגן''מהבנא

 



 



 



 כפל היתר נהיגה

דרישה לכפל היתר נהיגה לאחר אובדן או בשל 
יש לנפק במשרדי הרישוי לפי  , סיבה אחרת

הנוהל המקובל בתשלום אגרת כפל רישיון 
או   בטלאולשירות זה לא יינתן במכונות שירות )

 (.באינטרנט

 

כפלים ועד תום שנתיים '  אין הגבלה על מתן מס
 .מיום שקיבל את ההיתר לראשונה

 



ולא הסתיימה ( חודשים 6)הסתיימה תקופת הליווי 
יינתן לנהג היתר נוסף , שעות  50תכנית הליווי 

אם סיים את תוכנית הליווי תוך  , חודשים 6לעוד 
יש לעדכן  , כדי התקופה השנייה והציג הצהרה

 .חובת ליווי( 500)סיום ליווי ולבטל הגבלה 

 

בתום שנתיים מיום מתן היתר הנהיגה הראשון  
בטלה חובת הליווי ויש לנפק לנהג רישיון נהיגה  

  24שגילו מעל זמני כנהוג לגבי מבקש רישיון נהיגה 
 .שנים

 

 



 

נהג מסיים את התקופה כנהג חדש בטלה  כאשר 
 .גם חובת הליווי

 

חדש צעיר המחזיק בהיתר נהיגה והגיע לגיל  נהג 
גם חובת בטלה , שנים תוך תקופת הליווי 24

הליווי ויש לנפק לו רישיון נהיגה רגיל גם אם 
 .הליווי נמשך רק חודש ימים או שבוע

 



 סיום תקופת הליווי

 

היתר הנהיגה לנהג החדש מופיעה הצהרה בגב 
 .הליווי לנוהל בדבר סיום ' כאמור בנספח ב

 

או המלווים אם יש  , הנהיגה המלווהתלמיד 
יותר ממלווה אחד יציינו במלואם את הפרטים 
המופיעים בהצהרה ויחתמו בחתימתם במקום  

 .המיועד לכך

 

 



 

בודקת המסמכים לוודא את הפרטים והחתימה על 
שמשמעו חייב ( 500קוד )לבטל , על גבי ההצהרה

 ,  ליווי לפני הנפקת רישיון נהיגה זמני רגיל

 

במסך  7F)בעדכון פרטי אחד המלווים מותנה 
לאחר קליטת פרטי המלווה יבוטל ( נהיגה

 .500אוטומטית קוד 

 

 



 חשוב לציין

 

 (7F-במסך)סוגי מלווים שניתן לעדכן  3ישנם 

 

 לפחות' ש 50ליווי רגיל על ידי הורים או חברים 1)

 לפחות' ש 12ליווי מקצועי על ידי מורה נהיגה 2)

 ליווי על ידי קצין בטיחות יחידתי3)



 

ההצהרה ניתן לקבל מידי התלמיד שסיים את את 
תוכנית הליווי או מידי בא כוחו  גם אם עדיין לא  

 . חודשים 6עברו 

 

  500בנוסף לקוד  501זה יש להקליד קוד במקרה 
שמשמעו שיגור הנחיה לדפוס בארי לשלוח לנהג  

 .רישיון קבועלפי הכתובת 

 



 

יש לעדכן במערכת את פרטי אחד   501הקלדת קוד לפני 
ולאחר קליטת פרטי המלווה  ( 7Fבמסך )המלווים 

 .500בנוסף לקוד  501אוטומטית הגבלה תיקלט 

 

האגף למערכות מידע יישגר באופן מרוכז הנחייה לדפוס 
בארי להדפיס ולשלוח לפי הכתובת עד שבועיים בלבד 

 .הליווילפני תום תקופת 

 

הקבוע יגיע לידי הנהג סמוך ליום פקיעת תוקף  הרישיון 
 .שבידוההיתר 

 



 

טופסי ההצהרה המקוריים והחתומים יש את 
להפריד מההיתר ולשמור בתיק נפרד לתקופה של  

 .יישאר בידי הנהגההיתר , שנתיים לפחות 

 

נהג חדש לשנתיים נוספות   556המשך התהליך  כגון 
יימשך כפי שנהוג היום , וכדומהחוזרים מבחנים 

 .לגבי נהג שצבר עבירות של התוספת השלישית

 

 



 

 

  את רשימת העבירות אשר בגינם הנהג יחויב

במבחנים חוזרים ויחזור שוב להיות נהג חדש  

 .ניתן להוריד מאתר האינטרנט

 

 



 



 פטור מליווי

חדש צעיר אשר הציג אישור שהוא נהג , חייל
או בפני  , הרישויבפני בודקת המסמכים באגף 

על ידי קצין בטיחות  חתום ,  ל'צהנציג רישוי 
כי הוא עבר הליך של קליטה  (  'נספח ו)יחידתי 

 .הנהג ביחידהוהכשרת 

פטור מחובת הוכחת תוכנית הליווי אך אינו   
ללא  ( חצי שנה)רשאי לנהוג בתקופת הליווי 

 .מלווה

 



              :  
  ''              /                  

 
 

  :      .                        
 
 

 :                                      
 

  ''  ___________           __________________      
  ______________

 
                                     _______________             

 .              
 

                       ,                                                
 .    

 
 

          
                  

 
 ___________       ___________   
 

 ______________                
 
 

 '      



האישור אשר מתקבל מקצין הבטיחות היחידתי  
בא במקום הצהרת הנהג החדש והמלווה בלבד 

 .ואינו מקנה זכויות נוספות

 גם כאן

אם הסתיימה תקופת הליווי והוצג אישור חתום 
קצין הבטיחות היחידתי לבודקת המסמכים  י''ע

  500ל יש לבטל קוד ''צהבאגף הרישוי או ברישוי 
 .ולנפק רישיון זמני רגיל

 

 



 

 

 חשוב לציין

           או שוטר הנוהג רכב צבאי במסגרת חייל 
ליווי  מחובת פטור או במשטרה  ל''בצהתפקידו 

 .לפקודת התעבורה( ה) 1'א12סעיף  פ''ע

 

גם חייל וגם שוטר כאשר נוהגים רכב במסגרת  
 .אזרחית חייבים ליווי כמו אזרח רגיל

 

 



 מימון ליווי מאוצר המדינה

 

בתי ספר  5מכרז אשר במסגרתו ייבחרו יפורסם 
, ירושלים, מחוזאחד בכל הארץ לנהיגה ברחבי 

שני בתי ספר ייבחרו במחוז  , חיפה, באר שבע
 .לפי חלוקה גאוגרפיתוהמרכז  א''ת

 



 
הקבוע בתקנות התעבורה תוגש בקשה   פ''ע

למימון ליווי מאוצר המדינה במשרדי הרישוי  על  
בשלושה עותקים ( 'בנספח ד)גבי טופס כאמור 

 :  וכן מסמכים נוספים כדלהלן
 

  ל''מצהאו ' זכאות מביטוח לאומי נספח טאישור 
תעודת זהות ואישור לימודי  צילום ' נספח ו

וצילום   18 ל''רשנהיגה בפועל הכולל צילום 
 .כרטיס תלמיד

 

 



 



כאמור יהיה לפי הנוסח האישור מביטוח לאומי 
 :כדלקמן' ה176כפי שנקבע בתקנה 

 

 (א( )1)הוא מקבל תשלום או גמלה לפי פרט .  1
 לתוספת הראשונה לחוק הבטחת הכנסה( 2)או 

 1980 –א ''התשמ
 

הבטחת )מקבל תשלום לפי חוק המזונות הוא .  2
כאמור בתקנה  זוכה והוא  1972-ב''התשל, (תשלום

,  (הבטחת תשלום)לתקנות המזונות ( 3)3
 ;1972-ג''התשל

 

 



 

שנים הוא קיבל גמלה   18לפני שמלאו לו בסמוך .  3
 ;(2)או ( 1)או תשלום כאמור בפסקה 

 

המחזיק , חייל המשרת בצבא הגנה לישראלהוא .  4
והציג אישור מאת קצין  , תעודת חייל בודד תקפה

תנאי השירות ביחידתו כי לפי פקודות הצבא הוא   
 .זכאי בשל כך למענק חודשי  קבוע

 

 



 
הבקשה והמסמכים הנלווים יש להעביר את 

הרישוי לפי  מכול משרדי הרישוי לאגף במרוכז 
ירושלים  נרי'גבניין  5בנק ישראל ' רח: הכתובת 

 .867 ד''ת
 

לאחר אימות כשירות המסמכים מול ביטוח  
לאומי יישלח אישור לכתובת המבקש עם הפניה  
לאחד מבתי הספר לנהיגה שזכו במכרז להמשך 

 ('נספח ה.)טיפול
 

 



אישור מימון ליווי מאוצר המדינה 
                                                                                             

 
 

אל בית ספר לנהיגה _______________ כתובת 
 _________________________

 
מחוז רישוי _____________________ סניף  

 __________________________
 
 
 

מר ___________________ ת.ז. _______________ זכאי למימון ליווי 
בנהיגה מאוצר המדינה אשר יתבצע על ידי מורה נהיגה מוסמך. 

  
 שעות בדרך שאינה עירונית  4 שעות בדרך עירונית, 4 שעות ליווי ,מהן 12סה''כ 

 שעות בלילה. 4 –ו 
 

בסיום הליווי יש לשלוח אישור על סיום הליווי נספח ח' שיכלול שעות ותאריכי 
 בניין ג'נרי אגף הרישוי 5הליווי בצירוף חשבונית מס לפי הכתובת בנק ישראל 

ירושלים, לידי האחראית על התשלומים באגף הרישוי. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ___________          __________      
 ______

 
 

 '      
 
 



 מאגר מתנדבים לליווי

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תרכז מאגר  
מתנדבים על ידי נהגים מנוסים בחלוקה לפי ערים אשר 

הליווי למי שאין ביכולתו  תוכנית פ''עיבצעו את הליווי 
 .להשיג מלווה מקרב בני משפחה או חברים

 

הליווי על ידי המתנדבים יתבצע ברכבו של הנהג שחייב 
 .ליווי

  

כל תהליך ההרשמה ויצירת קשר עם הרשות הלאומית 
 לנוהל' לבטיחות בדרכים בנספח ז

 28     2013 



 

 
 28     2013 

 

 מאגר נהגים מנוסים מתנדביםתוכן למתחם - 
 

פתיח למתחם: 

       1.7.2013                                                                           
 .      

      ,                                 (         24 )                          '           
                                    .                      '          50                  

                                  ,              .                                    
 .                                                    ,                    

                          ,                                 ,                             
מאגר נהגים מנוסים מתנדבים.      ,                                    

     ,                                                                                  
                                                                                       

.                   ,                                                      

 

 לחץ כאןלקריאת התיקונים לפקודת התעבורה ולתקנות התעבורה בנוגע לרישיון הנהיגה המדורג 

מראש תוך מתן הסכמה  מותנים בהרשמה השימוש בנתונים המופיעים במאגר נהגים מנוסים מתנדבים
 לתנאים המפורטים דלהלן.

 

 

 

 '      

 להרשמה למאגר

                   

       

        

              

                  



 הסעת נוסעים על ידי נהג חדש

 
 כל עוד רשום ברישיון הנהיגה   –נהג חדש

 –אינו רשאי להסיע יותר מ , שלו נהג חדש

 21נוסעים ברכב אלא לאחר שימלאו לו  2

 .שנים

 



   תודה רבה על 

     ההקשבה 


