
 ועדת הכלכלה
30/12/2013 

 

17 

ישנן מדינות המתירות נהיגת רכב אני אקרא את החלקים הרלוונטיים מאתר משרד התחבורה: "
בינלאומי) בהגבלות מסוימות. יודגש כי  שיון נהיגהתוקף (מבלי לצרף רי-פרטי ברישיון נהיגה ישראלי בר

עדיין אינם מודעים להכרה של  במדינות אלו גופים שונים כגון: חברות השכרת רכב, רשויות אכיפה,
ואז יש פירוט של מדינות שמתירות לכאורה נהיגת רכב פרטי ברישיון  ."מדינותיהם ברישיון הישראלי

הטבלה דלעיל מבוססת על ל אחרי הרשימה הזאת יש הערה כזאת: "נהיגה ישראלי ממוחשב עם תמונה. אב
בה. יחד עם זאת, במקרה של  מידע שנמסר למשרדנו על ידי הרשויות המוסמכות של המדינות המפורטות

מומלץ לערוך " –ואני לא יודעת אם יש לי שאלה או ספק, לכן אני מעלה את זה כאן  –" שאלה או ספק
 ."הרלוונטית, או בכל מקרה להצטייד ברישיון נהיגה בינלאומי ל של המדינהבירור מול הנציגות בישרא

 
 מיכל רוזין:

 
 מה שעושים רוב הישראלים.

 
 אתי בנדלר:

 
 - -אני קוראת את זה ואני ישראלית גאה, אבל שומרת חוק 

 
 היו"ר דוד צור:

 
 רצת לממס"י.

 
 אתי בנדלר:

 
שנוהגים בחוץ  ,מאות אלפי ישראליםאם לא  ישראלים, פיעשרות אלני ועוד ורוצה לדעת מה א - -

 הנהיגה הישראלי שלהם?להסתפק ברישיון לאומי או -להצטייד ברישיון ביןהאם אמורים לעשות.  לארץ
 
 רחל שני:

 
 .משפט, והיא התעסקה יותר עם התקנותהנציגת מחלקת היא נעמי  ?אני יכולה להגיד משהוהאם 

חוקים שלה, אבל לנו ידוע, הקונסולרי במשרד החוץ. כביכול לכל מדינה יש ה מנהלת קשרי חוץ באגףאני 
-אנחנו מתמודדים יוםשכן, וכפי שפורסם באתר של משרד התחבורה, אכן מכירים ברישיונות הנהיגה. מה 

את רישיון הנהיגה. זאת אומרת, אותו אזרח  לאמת ותת הזרות כאן בארץ, שמבקשיוגוימול הנצליום 
: אני רוצה שתאמת לי שאכן הרישיון שלך, אותה חברת רכב אומרת ,טניה ומציג את הרישיוןשמגיע לברי

גם אם הוא תקף, האם אין לך עבירות תנועה שאנחנו לא יודעים עליהן. לכן שולחים אותם לנציגות. ראש 
ה האגף שלי נפגש עם משרד התחבורה לאחרונה וביקש שתהיה אפשרות לאמת את רישיון הנהיגה כתעוד

 ציבורית. אנחנו הולכים למהלך הזה.
 

 אתי בנדלר:
 

לאומי, אף אחד לא מבקש לדעת על הרישיון -נהיגה ביןרישיון לי זאת לא תשובה, כי ברגע שיש 
 המקורי שלי או אם יש לי עבירות.

 
 יצחק מילשטין:

 
 בדיוק כך.

 
 רחל שני:

 
ל לאיזו הדדיות, ולכן אנחנו מנסים יש מדינות שמבקשות את זה, תתפלאי. אנחנו מנסים להובי

 להוביל להסכמים בילטרליים להכרה ברישיונות הנהיגה.
 

 היו"ר דוד צור:
 

 זה לא סגור?
 
 רחל שני:

 
 רק באיטליה. נויש ללא. 


