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 טיוטת תקנות מטעם משרד....: 

 2020-, התשפ"אטיוטת תקנות התעבורה )תיקון מס'...(

סעיפים,     לפי  סמכותי  התעבורה 24)70,  1310בתוקף  לפקודת  מתקין  1(  אני    ,

 תקנות אלה:

   

התשכ"א  .1 172תיקון תקנה  התעבורה  בתקנה  -)להלן  21961-בתקנות  העיקריות(,   172התקנות 

 במקום תקנת משנה )א( יבוא :

 

 א".191כקבוע בתקנה ימלא הצהרה ")א( מבקש רישיון נהיגה   

   -א לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(174בתקנה  .2 א 174תיקון תקנה 

  (1) " צילום  במקום  עם  יחד  התחבורה  בעלוהונפק  משרד  מחשב  ידי  "  על 

של בעל רישיון      פנים  על ידי מחשב משרד התחבורה יחד עם צילוםהונפק  יבוא "

 "; שהוא העביר לרשות הנהיגה

יבוא   (2)   זו"  בתקנה  "כאמור  זה,  אחרי  לרשות"לעניין  העביר    -"העביר 

  של משרד התחבורה  באתר האינטרנטהרשות תפרסם  לרשות באופן דיגיטלי;  

 הצילוםבעל רישיון הנהיגה יעביר את    האופן הדיגיטלי שבו  מהו    הודעה על  

 "לרשותי

 אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:(3)  

בעל רישיון נהיגה שמתקשה להעביר את צילום פניו לרשות הרישוי כאמור ")ד(  

הנמצאת במשרדי   באמצעות עמדת מחשב  בתקנה )א( יוכל להעביר את  הצילום  

על ידי עובד רשות הרישוי; הרשות תפרסם הודעה על    סיוע באמצעות  והרשות  

 אמצעי הסיוע לפי תקנת משנה זו באתר האינטרנט של משרד התחבורה". 

 

במחשביה   תשמור  הרישוי  רשות  ה)ה(  אליהצילום  את  רישיון   שהעביר  בעל 

משנה   בתקנת  כאמור  של    (א)נהיגה  הצילום    60לתקופה  קבלת  מיום  ימים  

לה בו שאין    הרשות  אם ראתה  כן,  כאמור,  ובתום  התקופה האמורה  או לפני

 , היא תמחק אותוצורךעוד 

הרישוי    563בתקנה   .3 563תיקון תקנה  רשות  "או  יבוא  "רשאית"  במקום  העיקריות,  לתקנות 

 רשאית";

 לתקנות העיקריות אחרי "לאגודה" יבוא "או לרשות הרישוי";  564בתקנה   .4 564תיקון תקנה 

 
 . 173, עמ' 7דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  1

 .. 1425ק"ת התשכ"א, עמ'  2



יבוא  565בתקנה    .5 565תיקון תקנה  אחת"  "שנה  במקום  העיקריות  או    -לתקנות  שנים  "שלוש 

 מועד פקיעת רישיון הנהיגה הבין לאומי, לפי המוקדם."

 (2020בנובמבר   1, ביום י"ד בחשוון התשפ"א ) 2תחילתה של תקנה  .6 תחילה

   הוראת שעה

 

 

 (2020)___ ב________  פ"א___ ב________ התש

 ( 3-_____)חמ  

 

__________________ 

 מירי רגב

שרת התחבורה והבטיחות 

 בדרכים

 

 דברי הסבר

 

 

 א לתקנות התעבורה 174-ו   172תקנות  

, )תיקון מס'  2019- נכנס לתוקף תיקון לתקנות התעבורה)הוראת שעה(, התשע"ט  20.4.20ביום  

התש"ף  2 וזאת    2020- (,  רפואית  בדיקה  חלף  רפואי  מצב  אודות  באמצעים  הצהרה  השאר  בין 

 מקוונים. 

במסגרת בחינה שנערכה ע"י גורמי מקצוע הוחלט לבטל את מאגר התמונות של בעלי רישיון  

שביום   היתר מהטעם  בין  וזאת  לתקנות התעבורה  9פורסם התיקון לתקנה    26.6.18הנהיגה.  )א( 

שאת רישיון  לעניין חובת החזקת תעודות ברכב. בהתאם לתיקון בוטלה החובה על הנוהג ברכב ל 

על   להגן  לצורך  בנוסף  זאת  התמונות,  מאגר  בהחזקת  צורך  עוד  אין  ולפיכך  נהיגה,  ורישיון  רכב 

 . 1981-פרטיות בעלי רישיונות הנהיגה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א

בנובמבר    1כיוון שהוחלט כאמור, על ביטול מאגר התמונות החל מיום י"ד בחשוון התשפ"א ) 

 א .191ולקבוע כי בקשה לרישיון נהיגה תוגש כקבוע בתקנה   172לתקן את תקנה ( יש 2020

א ולקבוע כי רישיון נהיגה ממוחשב יהיה בר תוקף רק אם הונפק  174בנוסף, יש לתקן את תקנה  

יחד עם צילום של בעל רישיון הנהיגה, יובהר כי רשות הרישוי תורה על האופן הדיגיטלי שבו על  

 להצטלם.  בעל רישיון הנהיגה 

 

 563-564תקנות  

( שכותרתו "רישיונות נהיגה" לאמנת וינה בדבר התנועה בדרכים שנחתמה בוינה  ii)2.   41סעיף  

לאומי שהונפק ע"י צד מתקשר או יחידת משנה או איגוד  -, קובע כי רישיון בין1968בנובמבר    8-ב



רישיון הנהיגה הלאומי    לאמנה ומוצג עם   7שהוסמך לכך כדין יראוהו כתקף ככל שתואם את נספח 

 המתאים.  

בין    564ו  563תקנות   רישיון  או  אישור  תעודה,  ליתן  הרשאת  האגודה  סמכויות  את  קובעות 

 לאומי. 

מוצע להתאים את התקנות לקבוע באמנה ולקבוע כי גם רשות הרישוי תהא רשאית להנפיק  

 אומי המתאים.לאמנה ומוצג עם רישיון הנהיגה הל  7לאומי שתואם את נספח -רישיון בין

 

 לתקנות התעבורה  565תקנה 

- שכותרתו "רישיונות נהיגה" לאמנת וינה בדבר התנועה בדרכים שנחתמה בוינה ב  3.  41סעיף  

, קובע כי תקופת תוקפו של רישיון בינלאומי תהיה לא יותר משלוש שנים ממועד  1968בנובמבר    8

 ם מבינהם. ההנפקה או עד למועד פקיעת רישיון הנהיגה המקומי, המוקד

אשר על כן, מוצע להתאים את התקנה לקבוע באמנה ולקבוע כי תקופת תוקפו של רישיון נהיגה  

לאומי או של תעודה יהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים או מועד פקיעת הרישיון, לפי  -בין

 המוקדם.  


