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אלי לפלסטינים תושבי נוהל הנפקת היתר נהיגה ברכב ישר הנדון:
 לבעלי היתר אחמ"שאיו"ש ורצ"ע 

 2016בפברואר  7יום  159196-צה"ל/המנהל האזרחי/ענף תאום אזרחי: כל

 

 היתר למתן בבקשות לטיפול והשיטה הקריטריונים קביעת היא זה נוהל מטרת: מטרה .1

 .בתוקף ש"מאח מעמד לבעלי ישראלי ברכב נהיגה

 :כללי .2

, ישראלים רכב בכלי לנהוג"ש איו תושבי על איסור חלבהתאם לתחיקת הביטחון,  .א

)יהודה  ותעבורה תנועה בדבר להוראות 5-ו 3 בסעיפים כאמור, בהיתר אלא

, התעבורה תולתקנ( 1ב)578 לתקנה ובהתאם, 1968-"טהתשכ(, והשומרון

 .1961 -"אהתשכ

 לתקנות( 2ב)578 בתקנה כאמור, עזה עתרצו תושבי על גם חל דומה איסור .ב

 בדרכים והבטיחות התחבורה שר בידי נתונה היתר למתן הסמכות שם, התעבורה

 .לכך סמיךהש מי או

 תחדש או תיתן הרישוי רשות כי קובעת התעבורה לתקנות 175 תקנה, כן כמו .ג

 מטעמים כן לעשות שוכנעה כאשר רק האזור לתושב ישראלי נהיגה רישיון

קבלת הרישיון אינה פותרת את  כיקובעת ( 2ב)578 תקנה, זאת עם יחד. מיוחדים

 . ישראלי ברכב נהוגמנת ל לתושב האזור מקבלת היתר מטעם המפקד הצבאי ע

 ליתן האזרחי במנהל אזרחי תיאום"ן רע את הסמיךכוחות צה"ל באזור  מפקד .ד

 רכיםבד והבטיחות התחבורה ושר"ש, איו לתושבי ישראלי ברכב נהיגה היתרי

 "ע.רצ לתושבי כאלו היתרים ליתן עזה"ק רמת את הסמיך

ה שנוהל זה מחליף את הנוהל הקודם שבסמך, ונועד להסדיר את הליך הגשת בק .ה

 הליך את וכן, לקבלת היתר נהיגה ברכב ישראלי לפלסטינים תושבי איו"ש ועזה

 .לאישורה והקריטריונים הבקשה בחינת

 :(בלבד זה נוהל)למטרת  הגדרות .3

לתקנות  578כהגדרתם בתקנה  -ור", "הסכם הביניים" ו"תושב אזור" "אז .א

 .1961 -"אהתשכהתעבורה, 

 רע"ן תיאום אזרחי במנהא"ז או רמת"ק עזה לפי העניין. -" הגורם המוסמך" .ב
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 הרשות"י ע באזור שניתן תוקף בר נהיגה רישיון -"רישיון נהיגה לתושב אזור"  .ג

 .הבינייםהסכם ל 3 בנספח אשונההר לתוספת 38 סעיף לפי, טיניתהפלס

ב 587היתר נהיגה אשר ניתן, בהתאם לתקנה  - "ישראלי ברכב נהיגה"היתר  .ד

 לתקנות התעבורה, לתושב האזור.

היתר נהיגה ברכב ישראלי, אשר ניתן למטרת לימודי  - "לנהיגה לימודית"היתר  .ה

ועדה אישור הבכפוף לנהיגה לצורך הוצאת רישיון נהיגה ישראלי, ויהיה תקף 

 במשרד התחבורה בישראל, למשך שישה חודשים. 

 במשרד המחוז מנהל בראשות ועדה -"הועדה במשרד התחבורה בישראל"  .ו

 במשרד המשפטית הלשכה נציג, הרישוי אגף מנהל סגן בה וחברים, התחבורה

 .נהיגה תקינת ואחראי התחבורה

 האזור לתושב ישראלי ברכב בישראל נהיגה היתרי מתן בבקשות הטיפול מדיניות .4

 :הומניטאריים מטעמים

 ככלל, לא יינתנו היתרי נהיגה בישראל לתושבי אזור.  .א

למרות האמור, הוסמך הגורם המחליט לתת היתרי נהיגה בישראל, לתושבי האזור  .ב

, על פי היתרים בני תוקף, מכוח היתר איחוד משפחות בישראל כדין מתגורריםאשר 

הסיכון ל מבקשי היתר הנהיגה לבין תוך איזון בין הצרכים ההומניטארים ש

 היתרים כאמור.  במתןהביטחוני הטמון 

, תיבחן האזור תושבעל ידי  ישראלי ברכב נהיגה היתר לקבלת בקשה -תנאי סף  .ג

 לגופה רק כאשר תושב האזור עומד בשני תנאי הסף הבאים: 

 .בישראל לשהות משפחות איחוד מכוח תקף היתר יש למבקש (1

 שנים ברצף. 3-יותר מ, מתוקף איחוד משפחותכדין,  בישראל מצוי המבקש (2

 :השיטה .5

 :ישראלי ברכב נהיגה היתר לקבלת הבקשה הגשת הליך .א

 "פ:הרש"י ע שהונפק תוקף בר נהיגה ברישיון מחזיק שאינו האזור תושב (1

 בעל שאינו, דלעיל 4 בסעיף המנויים הסף תנאי על העונה, האזור תושב (א

להנפקת רישיון נהיגה  הפלסטינית לרשות יפנה, באזור נהיגה רישיון

 . לתושב אזורלתושב האזור, בהליך הדרוש להוצאת רישיון נהיגה 
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יפנה כאמור, לצורך הנפקת רישיון נהיגה אם לא ניתן לפנות לרש"פ  (ב

היתר בבקשה לקבלת  לגורם המוסמך,מנומקת  בבקשהתושב האזור 

ם במסגרת הבקשה יפורטו הן הצרכי. ת בישראלנהיגה לימודיל

המיוחדים של תושב האזור המצדיקים מתן היתר לנהיגה לימודית 

 כאמור, והן הסיבות בגינן אין באפשרותו להוציא רישיון נהיגה ברש"פ. 

 הגורם ידי לתועבר, ע 4בקשה שעומדת בתנאי הסף המפורטים בסעיף  (ג

ולקבלת עמדתם ביחס  הבאים הגורמיםלהתייחסות , המוסמך

 :לבקשה

 ;תחבורה"ט קמ (1)

 ; הביטחון שירות (2)

 ;ישראל משטרת (3)

ימצא לנכון להעבירה  המוסמך הגורםגורם רלוונטי נוסף אשר  כל (4)

 ., בנסיבות הענייןאליו

קבלת היתר לנהיגה לימודית מהווה תנאי סף לצורך הבאת הבקשה  (ד

 קבלת עמדת לאחרלבחינת הוועדה במשרד התחבורה בישראל. על כן, 

האם  הגורם המוסמך יחליט ,)ג( שלעיל5הגורמים המפורטים בסעיף 

, להחלטת הועדה במשרד התחבורה בישראל את הבקשה  להעביר

לצורך בחינת קיומם של טעמים מיוחדים, ובהמשך מתן רישיון נהיגה 

 . לתקנות התעבורה 175ישראלי בהתאם לתקנה 

 התחבורה במשרד לוועדה הבקשה את להעבירהגורם המוסמך  החליט (ה

 . למבקש תלימודי הנהיגל היתר ינפיק, בישראל

 למידה תהליך בבקשה לפתיחת בישראל הרישוי למשרד יפנה המבקש (ו

, הבקשה את יקבל הרישוי פקיד. ישראלי נהיגה רישיון הוצאת לקראת

, יתר לנהיגה לימודית מטעם הגורם המוסמךה של קיומו וידוא תוך

 .בישראל התחבורה במשרד הועדה בפני להכרעה ויעבירה

בקשה, בין אם על ידי פקיד הרישוי ובין אם על לדחות את ה החלטה (ז

. המבקש יידרש ידי הועדה במשרד התחבורה, תועבר למבקש בהקדם

 להשיב את ההיתר שניתן לו לידי הגורם המוסמך. 
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 למבקש תועבר הבקשה אשר אתל התחבורה במשרד הועדה החלטת (ח

 ןרישיו הוצאת לקראת למידה להליך הנוגעות הוראות בצירוף ,בהקדם

  .ישראלי נהיגה

 עדיין המבקש עוד וכל, הישראלי הרישיון הוצאת הליכי השלמת לאחר (ט

, על ידי משרד למבקש יינתן 4 בסעיף המפורטים בתנאים עומד

 .בלבד פרטי ברכב נהיגה רישיוןהתחבורה ובהתאם לנהלי המשרד, 

לגורם המוסמך קבלת רישיון הנהיגה הישראלי, יפנה המבקש  לאחר (י

( 2)א()5, בהתאם להוראות סעיף ישראלי ברכב נהיגה תרהי קבלת לשם

ד'  -לנוהל. הבקשה תיבחן על ידי הגורם המוסמך בהתאם לסעיפים ב' 

 לעיל .

חידוש של היתר לנהיגה ברכב ישראלי ייעשה בהתאם למפורט  כל (יא

 לנוהל זה ובכפוף להגשת בקשה לחידוש ההיתר. (2)א()5בסעיף 

 "פ:הרש"י ע שהונפק תוקף בר גהנהי ברישיון המחזיק האזור תושב (2

  לגורם המוסמך. המבקשבקשה להיתר נהיגה ברכב ישראלי תוגש ע"י  (א

תוך  המבקשמלא וחתום ע"י  ייעודיבקשה  טופסעל הבקשה לכלול  (ב

 :ציון

 ;מדויקת כתובת (1)

 .דואר אלקטרוני כתובתו מספר טלפון - התקשרות פרטי (2)

  וכן תוך צירוף המסמכים הבאים:

 .ביקורת ספרת הכוללת המבקש של"ז ת של ברור צילום (1)

 של רישיון הנהיגה.  צילום (2)

 רישיון הרכב.  צילום (3)

 .רכב ביטוח צילום (4)

הגורם תועבר, ע"י  4הסף המפורטים בסעיף  בקשה שעומדת בתנאי (ג

()ג( ולקבלת 1)א()5המפורטים בסעיף הגורמים המוסמך להתייחסות 

 התייחסותם.
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וסמך אם להעניק למבקש לאחר קבלת ההמלצות, יחליט הגורם המ (ד

ובאופן מודגש מועד  בכתב יצוין ההיתר על היתר נהיגה ברכב ישראלי.

יודגש כי ההיתר יינתן  .. תוקף ההיתר לא יעלה על שנהתוקפו פקיעת

 לרכב הפרטי שפרטיו נמסרו לרשויות בטופס הבקשה.

, חדשה כבקשה תוגש ישראלי ברכב נהיגה היתר לחידוש בקשה (ה

 .4 בסעיף המפורטים הסף בתנאיוף בעמידה ואישורה יהיה כפ

נדרש להעביר את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים למוקד  (ו

 .mnz@mgar.co.il -פניות הציבור במנהל האזרחי לכתובת הבאה
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 רשימת הדרישות לבקשת היתר נהיגה בישראל :נספח

 תצלום תעודת זהות של המבקש/ת. .א

 תצלום תעודת זהות של בן/בת הזוג של המבקש/ת. .ב

 תצלום רישיון נהיגה של המבקש/ת. .ג

 תצלום רישיון רכב של המבקש/ת. .ד

 תצלום ביטוח הרכב של המבקש/ת. .ה
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