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 :לנהיגה ספורטיבית הנחיות למבקש רישיון

 לימודי נהיגה ספורטיבית ורישיון

 מתי מתחילים?

 נפח מנוע מרבי בסמ"ק  סוג הכלי התחרותי

 

הספק  

מרבי 

בכ"ס  

)כוחות 

 סוס(

 

גיל הנוהג בשנים הוא 

    -לפחות 

 

                  

 תיוג             

   פעימות 4 פעימות 2

טח, מכונית, רכב ש

באגי במשקל כולל של 

 ק"ג  0,533עד 

- - 66  S-C1         

משאית, רכב שטח, 

באגי במשקל כולל 

ק"ג   0,533העולה על 

 ק"ג. 62,333עד 

- -  26   S-C2         

        S-M1   8 - 623 65 אופנוע

85 653 - 66   S-M2      

645 253 - 65   S-M3      

      S-M4   67 - 253 -מ למעלה 645 -למעלה  מ

 טרקטורון

 

85 653 - 66       S-T1   

233 033 - 65       S-T2      

      S-T3    66 - 033-למעלה מ 233-למעלה מ

רכב קארט,  לרבות 

 קרוס קארט

 

625 273 62 8 S-K1        

625 093  67 63 S-K2        

625 093 25 60   S-K3        

625 093 03 65   S-K4        

625 093 43 66 S-K5        

ללא  093-למעלה מ 625 -למעלה מ

 הגבלה

68 S-K6        
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 מה נדרש כדי להוציא רישיון נהיגה ספורטיבית?

 

לקבלת רישיון לנהיגה  (לינק לטופס) טופס הבקשהמילוי  .1

ספורטיבית, המצוי באתר הרשות לנהיגה ספורטיבית, 

 בפרטים מלאים ונכונים וצירוף כל המסמכים הנדרשים.

 לינק) בתחנות לרפואת ספורטבדיקות רפואיות מעבר  .2

כשיר מבחינה רפואית לקבל רישיון והמצאות  ,(לתחנות

 לנהיגה ספורטיבית.

מעבר הכשרה לנהיגה ספורטיבית במוסד להכשרה, שהוכר  .3

לינק על ידי הרשות לנהיגה ספורטיבית ועמידה בבחינות. )

(. )מומלץ לעבור בדיקות רפואיות לרשימת המוסדות המוכרים

 (.ספורטיבית לפני מעבר הכשרה לנהיגה

במידה והנך מעוניין ברישיון נהיגה ספורטיבית המיועד  .4

להיות בעל רישיון נהיגה תקף לפי  למסלולים פתוחים, עליך

פקודת התעבורה ברכב התואם לכלי התחרותי המבוקש. 

בהעדר רישיון נהיגה תקף לפי פקודת התעבורה, תאושר 

 נהיגה במסלולים סגורים )מאושרים( בלבד.

על מי שאינו תושב ישראל ובידו רישיון לנהיגה ספורטיבית זר  .5

ספורטיבית  או בינלאומי תקף, המשתתף באירוע נהיגה

טעם מ העביר לרשות המוסמכת תעודהבישראל, ל

המאשרת כי רישיונו תקף לנהיגה  ,ההתאחדות הנוגעת בדבר

ספורטיבית באירוע בו הוא משתתף, וכי הוא רשאי לקבל 

רישיון לנהיגה ספורטיבית מאותו סוג, מבלי שיידרש לעבור 

בדיקות רפואיות ובלבד שמלאו לו שמונה שנים והכשרה 

בנוסף, עליו לפנות לרשות לנהיגה ספורטיבית ולקבל  ת.לפחו

טפסים לחתימה )הצהרת תושב חו"ל, הצהרת מבקש רישיון 

נהיגה ספורטיבית( וטופס אגרה לתשלום בדואר, ולצרף 

צילומים של דרכון, רישיון נהיגה בתחבורה ורישיון נהיגה 

 ספורטיבית בינ"ל.(

מבקש רישיון שגילו של הורי המבקש במקרה של  הסכמה .6

 (לינק לטופס ההסכמה) .שנים 17 -פחות מ

טופס אגרה ידני )אותו ניתן לקבל באמצעות  האגרה תשלום .7

ברשות המוסמכת( למילוי ולתשלום בבנק הדואר. )זאת, עד 

 .אשר יוסדר תשלום האגרה דרך האינטרנט(

http://www.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=asd1@most.gov.il
http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/institution/select.asp
http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/institution/select.asp
http://www.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/SportydrivingAuthority/Documents/general-info/List-of-drivers-license-training-for-sport.pdf
http://www.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/SportydrivingAuthority/Documents/general-info/List-of-drivers-license-training-for-sport.pdf
http://www.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/SportydrivingAuthority/Documents/general-info/List-of-drivers-license-training-for-sport.pdf
http://www.forms.gov.il/forms/resources/hore.pdf
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 להכשרה לקבלת רישיון נהיגה ספורטיביתעל המבקש להגיע  .8

עם תעודת זהות ושאר המסמכים הנדרשים )לפי ההנחיות 

, אלא אם כן שבטופס הבקשה לרישיון( ולהצטלם במקום

. הצילום נשמר במאגר הוסדר הדבר דרך מוסד ההכשרה

ויוטבע על גבי הרישיון לנהיגה  הרשות לנהיגה ספורטיבית

שנים, יגיע  17 -מבקש רישיון שגילו פחות מ .ספורטיבית

 למשרדי הרשות יחד עם אחד מהוריו.

 

 

 מה כוללת ההכשרה?

 

 ,ההכשרה כוללת הכשרה בסיסית, שבסיומה יערך מבחן עיוני

 הכשרה עיונית ומעשית לפי סוגי הכלים השונים:  -לאחר מכן ו

 אופנוע וטרקטורון .א

 מכוניות .ב

 קארטינג .ג

 

 

 

 מה כוללות הבחינות?

 

, לרבות בעניין הנהיגה הספורטיבית ותקנותיוהוראות חוק  .1

חובת הביטוח, תנאי הביטוח והיקפו, שעשויה להיות להן 

  .נגיעה למבקש רישיון

כללי הנהיגה הספורטיבית, כמשמעותם בחוק, החלים על  .2

תחום הנהיגה הספורטיבית בכלי התחרותי שלגביו מבוקש 

 הרישיון.

לסוג הרישיון המבוקש )לפי בחינה עיונית ומעשית בהתאם  .3

 סוג הכלי(.

ידי מוסד -הבחינה תיערך בסיומו של קורס ההכשרה על .4

מי שהוסמך ההכשרה בפיקוח הרשות לנהיגה ספורטיבית. )

 .(למדריך ומאמן או למנהל מקצועי, יהיה פטור מחובת בחינות
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 מי רשאי להבחן בעל פה?

 

  תצהיר  יצהיר על כך באמצעותמי שאינו יודע קרוא וכתוב

 ידי עו"ד.-ערוך כדין וחתום על

 .בעל ליקויי למידה, שברשותו אישור של מאבחן רפואי 

  שנים בארץ ואינו דובר עברית. 3עולה חדש הנמצא עד 

  שנים. 12שנים ועד  8מי שגילו 

 

 

 רישיון לנהיגה ספורטיבית תוקף

 

  רישיון לנהיגה ספורטיבית ינתן לפי סוגי הכלים התחרותיים

 .בהתאם להכשרה הענפיתו פי שפורט לעילהשונים, כ

  רישיון לנהיגה ספורטיבית תקף לשנה אחת, ויש לחדשו

במשרדי הרשות לנהיגה ספורטיבית או באמצעות 

ולשאר התנאים  בכפוף לתשלום האגרה ,האינטרנט

   בתקנות.האמורים 

  יום לפני שפג  30בקשה לחידוש רישיון מומלץ להגיש עד

 תוקפו של הרישיון.

 היגה ספורטיבית תקף יותר מ מי שלא היה בידו רישיון נ– 

שאר בבבחינות ו ,שנים, יידרש לעמוד שוב בבדיקות 3

 הדרישות המפורטות לעיל.

 

 

 הערות כלליות:

 

לעדכן את הרשות לנהיגה  ישכתובת,  במקרה של שינוי .1

 ספורטיבית בכתובתך החדשה.

להזדהות הרשות לנהיגה ספורטיבית יש  יפנייה למשרדבעת  .2

 , ככל שידרש.זהותתעודת באמצעות הצגת 

 נהיגה בכלי התחרותי יש לשאת רישיון לנהיגה ספורטיביתבעת  .3

, רישיון (במקרי הצורך, גם רישיון  נהיגה לפי פקודת התעבורה)

חובה להציגם לפי דרישה.  .ותעודת ביטוחהכלי התחרותי, 

 בתוקף, תקינים ושלמים.מקוריים, המסמכים חייבים להיות 


