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 רישיונות והיתרים רשימת
 

 תקנה הערות שם דרגה  דרגת רישיון

רישיון לנהוג בטרקטור, למעט  טרקטור 1
טרקטור משא, גם אם צמוד אליו 

גרור שמשקלו הכולל המותר אינו 
 ק"ג, 10,000עולה על 

ובטרקטור משא, ובלבד שלא ינהג 
בו בכביש אלא לשם חצייתו או 

כאשר הנסיעה היא בכביש 
 מושב או קיבוץ.שבתחום 

 לת"ת 179

A2  רישיון לנהוג באופנוע שנפח מנועו  כ"ס 14.916אופנוע עד
סמ"ק ושהספק מנועו אינו  125עד 

 14.916ט )אקילוו 11עולה על 
, ובלבד שהיחס בין ההספק )כ"ס

 0.1למשקל העצמי לא יעלה על 

 לת"ת 176

A1  רישיון לנהוג באופנוע שהספק  כ"ס 47.46אופנוע עד
 47.46ט )אקילוו 15מנועו עד 

, ובלבד שהיחס בין ההספק )כ"ס
 0.2למשקל העצמי לא יעלה על 

 לת"ת 177

A  47.46אופנוע מעל 
 כ"ס

 , A2רישיון לנהוג באופנוע לדרגה 
A1,   ובאופנוע שהספק מנועו עולה

 .)כ"ס 47.46ט )אקילוו 35על 

 לת"ת 178

B  3,500רכב פרטי )עד 
 ק"ג(

ברכב מנועי שמשקלו רישיון לנהוג 
 3,500הכולל המותר אינו עולה על 

ק"ג ושמספר הנוסעים בו מלבד 
, ולמעט 8הנהג אינו עולה על 

 מונית, רכב סיור ואוטובוס ציבורי;
 

 לת"ת 180

C1  12,000משא קל )עד 
 ק"ג(

רישיון לנהוג ברכב מנועי מסחרי 
וברכב עבודה שמשקלו הכולל 

המותר לפי רישיונו, עולה על 
ק"ג אך אינו עולה על  3,500

ק"ג, גם אם צמוד אליו  12,000
גרור שמשקלו הכולל המותר אינו 

ק"ג, ובאוטובוס  3,500עולה על 
זעיר ציבורי או פרטי, ובלבד שבידו 

(, D2) א183רישיון גם לפי תקנה 
( לפי D1)184( או   D3) ב183

 .העניין

 לת"ת 181

C  משא כבד )מעל
 ק"ג( 12,000

 C1רישיון לנהוג ברכב מדרגה 
וברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה 
שמשקלם הכולל המותר עולה על 

 ק"ג; 12,000

 לת"ת 182

D לת"ת 185 רישיון לנהוג באוטובוס אוטובוס 
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  -(וB) 180וברכב כאמור בתקנות 
184 (D1 ו ) ברכב מדברי שמשקלו

ק"ג  3,500הכולל המותר עולה על 
 ובטיולית.

D1 במונית, ברכב סיור רישיון לנהוג  מונית
ובאוטובוס זעיר שמספר הנוסעים 

בו אינו עולה על שישה עשר, מלבד 
 180הנהג וברכב כאמור בתקנה 

(B) 

 לת"ת 184

D2  רישיון לנהוג באוטובוס זעיר  ציבוריאוטובוס זעיר
שמספר הנוסעים בו אינו עולה על 

שישה עשר, מלבד הנהג, וברכב 
 (B) 180כאמור בתקנה 

 א' לת"ת183

D3 רישיון לנהוג ברכב כאמור בתקנה  אוטובוס זעיר פרטי
(, באוטובוס זעיר 3)-( ו1)א()184

פרטי שמספר הנוסעים בו אינו 
 עולה על שישה עשר, מלבד הנהג.

 ב' לת"ת183

C+E רישיון לנהוג ברכב מנועי מסחרי  גורר תומך
וברכב עבודה שמשקלו הכולל 

 3,500המותר לפי רישיונו עולה על 
צמוד אליו גרור או ק"ג, גם אם 

 182ברכב כאמור בתקנה נתמך, 
(C ,) בציוד חריג, אם ניתן היתר

מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאי 
 ההיתר

 לת"ת 183

רישיון נהיגה לפי תקנה  101
 לת"ת ( 2)190

  רכב לכיבוי שריפות

רישיון נהיגה לפי תקנה  102
 לת"ת (2)190

שמשקלו  היתר לנהיגת אמבולנס
 ק"ג 4,000הכולל אינו עולה על 

 

רישיון נהיגה לפי תקנה  103
 לת"ת (3)190

  היתר לנהיגת רכב גרירה וחילוץ

רישיון נהיגה לפי תקנה  109
 לת"ת א)א( 190

 היתר לנהיגת כלי רכב לצורך
בדיקה כשהם בלא נוסעים או 

 מטען

 

רישיון נהיגה לפי תקנה  117
 לת"ת (5)190

  אופנוע להגשת עזרה ראשונה

רישיון נהיגה לפי תקנה  124
 לת"ת )א(1א190

היתר לנהיגת אוטובוס לצורך חניה 
בחניון כשהוא בלא נוסעים או 

 מטען

 

רישיון נהיגה לפי תקנה  125
 לת"ת (2)179

  היתר לנהיגת מכונה ניידת אופנית

רישיון נהיגה לפי תקנה  129
 לת"ת( 3)179

היתר נהיגה למלגזה בכושר נשיאה 
 אלף ק"ג 20עד 

 

רישיון נהיגה לפי תקנה  130
 לת"ת (4)א()181

  היתר נהיגה במלגזה 


