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 173תיקון לתקנה ל תזכיר קריאה דחופה לשר לביטול
 70הארכת תוקף רישיון הנהיגה עד גיל 

 

 השר, אדוני

 תוקף רישיון נהיגהכדי לאפשר  173תקנה לתיקון  המכיל שאדוני חתום עליו התעבורה תקנותתיקון ל לתזכירבהמשך 
  את הדירקטיבה האירופאיתנוגד  אמטעות, הו נולד הואתיקון זה מכיוון וד ימאני קורא לך לבטל , 70עד גיל 

 רחיק את רישיון הנהיגה הישראלי בעוד פרט מהתקינה האירופאית.ומ

 הבנה של הדירקטיבה האירופאית:מאי או ו/מטעות נובע  173להלן הנימוקים לכך שהתיקון לתקנה 

 )נספח א( תוקף תקופת הרישיון בהתאם לדרגות הקטגוריות של בעל הרישיון. 2סעיף  7בדירקטיבה מוגדר בפרק  .1
 :היאדרה לפי הדירקטיבה שהוגתוקף ה תתקופ

 .שנים 15שנים, או עד  AM, A1, A2, A, B, B1, BE  :  10לדרגות  רישיוןתוקף ה
 .שנים C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E  : 5לדרגות רישיון תוקף ה

את  בקישור הזה של האיחוד האירופאי בבקשה תקנה זו. ראה לפיכל מדינות אירופה התיישרו  2013מינואר   .2
 )נספח ב( שנים. 10שנים ובבלגיה  15 התוקף הואובצרפת  בגרמניהלמשל  תוקף הרישיונות של מדינות אירופה.

 :והקביעה בושמסביר את הסיבה לתיקון ) נספח ג(  הפרסום של משרד התחבורה בנושא .3
 כמו, מוגבלת בלתי לתקופה נהיגה רישיונות מונפקים בהן, באירופה רבות למדינות להצטרף ישראל עתידה, בכך"

 ".ופינלנד דנמרק, באנגליה כמו 70 גיל עד או, ובלגיה צרפת, גרמניה למשל
 .לדירקטיבה האירופאיתבסתירה ו בשטח לעובדותמוחלטת , לא נכון ועומד בסתירה מיסודו המוטענתון זה 

והוא זה  בחלק הקדמי של הרישיוןוטבע מלפי הדירקטיבה, תוקף רישיון הנהיגה (תוקף הכרטיס הפלסטי)  .4
 שנים. 15ועד  10-שמוגבל ב

תוקף בשורה של  כל קטגוריה יש לציין תאריך תחילת תוקף וסיום  ,בחלק האחורי של הרישיון ,לפי הדירקטיבה .5
 אותה קטגוריה.שימוש בשל ההרשאה ל

 שנה של בעל הרישיון. 70או  50עד גיל של תוקף גם  מדינותבחלק מהבסעיף זה אכן מקובל לרשום 

התוקף  קופתלת )את הרישיון (שקובע מתי יש לחדש התוקף של הכרטיסתקופת אין כל קשר בין  .6
 שונות זו מזו.שאלו שתי תקופות תוקף . שמופיע בגב הכרטיס של ההרשאה לשימוש בקטגוריה

 .לתקנה זונראה פי הכ הנובעת הטעות שהובילמחוסר הבנה של הבדלים אלו 

ויגרום  אני קורא לך לעצור מידית ולבטל כל שינוי בנושא תוקף רישיון הנהיגה שנוגד את התקן האירופאילפיכך, 
 .אינו תואם לתקן האירופאי , ברישיון שממילאבניגוד לתקינהשהוא רישיון הנהיגה הישראלי ללהוספת עוד פרט 

 להסביר ולשתף מהידע שצברתי בנושא.אשמח לעזור, 
 

 בברכה,
 אבי שניאור

 נספחים :מצ"ב
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 L-403/24דף מספר  7נספח א: הדירקטיבה האירופאית סעיף 

 

 

 

 

 

  



 

 L-403/25דף מספר  7נספח א: הדירקטיבה האירופאית סעיף 

 

 

 

 

 

  



 

 מתוך אתר האיחוד האירופאינספח ב: תוקף רישיונות באירופה 

 

 

 

 

  



 

 השינויעל הכוונה לביצוע  0.07.2017-נספח ג: הודעת משרד התחבורה מה

 

 


