משרד התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים

אגף הרישוי

מכונות שירות אוטומטיות
להנפקת רישיונות רכב ונהיגה

נוח
 ₪חסכוני
מהיר

הכנס כרטיס אשראי

בשעה טובה ומוצלחת ,בימים אלו סיימנו להציב את כל 51
מכונות השירות האוטומטיות להפקת רישיונות רכב ונהיגה
במשרדי הרישוי ,בקניונים ובחנויות הסופרפארם מדן ועד
אילת.
בשלהי שנת  2009העלינו את הרעיון ולשמחתנו ,ניתן אור
ירוק ע”י מר עוזי יצחקי ומר גאנם חמאדה שראו את הנולד,
הורו ותמכו בנו לפעול ולממש את הרעיון.
עם קבלת האישור ,רכשנו  4מכונות פשוטות כאשר אגף
מערכות מידע פיתחו את התכנים ואת האפליקציה ובסיום
התהליך והניסויים ביצענו פיילוט באמצעות המכונות שהוצבו
ב 4-משרדי רישוי.
ממצאי הפיילוט הצביעו על הצלחה בלתי רגילה ושביעות
רצון והערכה של כל המשתמשים בשירות החדש ,אי לכך,
החליטה הנהלת המשרד לאמץ את הרעיון וליישמו הלכה
למעשה ע”י הצבת עשרות מכונות שירות אוטומטיות ברחבי
הארץ.
הרעיון אומץ ע”י הממשלה/משרד האוצר והוחלט כי ,המיזם
יהיה מיזם של ממשל זמין ויועתק בעתיד לכל משרדי
הממשלה.
בכוונתנו לבצע שיפורים נוספים בשירות לטובת האזרחים
ולהוסיף שני שירותים נוספים שניתן להפיקם תמורת
 ₪ 10בלבד באמצעות המכונות החל מחודש אוגוסט 2013
• מידע על מספר נקודות שצבר הנהג.
• מידע על הרכב  -הגבלות והיסטוריה של הרכב.
עפ”י הנתונים במערכת ,נוכחנו לדעת כי ,הדרישה לשירותים
באמצעות מכונות השירות האוטומטיות (כפל וחידוש
רישיונות רכב ונהיגה ומידע אודות הרכב) עולה מיום ליום
ואנו מעריכים כי רוב האזרחים שיזדקקו לשירותים הנ”ל
ייפנו למכונות השירות ובכך ,יקטן העומס במשרדי הרישוי,
וייחסך זמן ועלויות לאזרחים.
בקרוב יעלה לאוויר מסע פרסום בכל אמצעי התקשורת
(טלביזיה ,רדיו ועיתונות) אשר יגיע לכל בית בישראל ויביא
לפתחו את דבר השירות החדש והזמין באמצעות מכונות
השירות האוטומטיות.
אנו מתכבדים להגיש לכם חברינו לעבודה את הרשימה
המלאה של מיקום מכונות השירות.
נודה לכם אם תפיצו רשימה זו בין כל עובדי האגף ותביאו
אותה לידיעת האזרחים שיגיעו למשרדיכם.
יבואו על הברכה,
אגף מע’ מידע ,דובר המשרד ,אגף לוגיסטיקה וממשל זמין.
מאחלים הצלחה לכולם.

תודה על שיתוף הפעולה
חזי יהלומי
ציון מזרחי
מנהל הפרויקט
ס/בכיר ומנהל מחוז ת”א מרכז
מהיום תוכלו לחדש או להנפיק רשיון

רשימת האתרים בהן מוצבות
מכונות שירות להנפקת רישיונות נהיגה ורכב
ניתן להפיק במכונות אלה רישיונות נהיגה ורכב
באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון בלבד ,ללא עמלת פקיד
מיקום מכונה
משרד רישוי חולון
משרד רישוי חיפה
משרד רישוי ירושלים
משרד רישוי באר שבע
משרד רישוי נפת-דן
קניון הדרים
קניון סירקין

שעות פעילות
א'-ה' 08:00-13:00 -
ימי ג’ 15:30-18:30 -
א'-ה' 08:00-13:00 -
ימי ג’ 15:30-18:30 -
א'-ה' 08:00-13:00 -
ימי ג’ 15:30-18:30 -
א'-ה' 08:00-13:00 -
ימי ג’ 15:30-18:30 -
א'-ה' 08:00-13:00 -
ימי ג’ 15:30-18:30 -
כל ימות השבוע
בשעות פעילות הקניון
כל ימות השבוע
בשעות פעילות הקניון

כתובת
הלוחמים  1חולון
אדיסון  2מפרץ חיפה
התנופה  17תלפיות
שד' שזר  33ב»ש
הלחי  2בני ברק
הכדר  2נתניה
אלעזר פרידמן  9פתח-תקווה

לדיווח תקלות

*5678

למידע נוסף
mot.gov.il

סרוק את הקוד באמצעות הסמארטפון וצפה ברשימת האתרים

חנויות סופרפארם ,שעות פעילות  -כל ימות השבוע בשעות פעילות החנות
מיקום מכונה
אום אל פאחם
אור-יהודה
אילת
אשדוד
אשקלון
באר שבע (נחל עשן)
באר שבע (קניון הנגב)
בילו-בילו סנטר
בת ים
דימונה
הרצליה (מרינה)
חדרה
חולון (קניון חולון)
חיפה (נווה שאנן)
חיפה (אודיטוריום)
טבריה
ירושלים (רמות) קניון רמות
ירושלים (תלפיות) קניון הדר
כפר יאסיף
כפר-סבא (קניון ערים)
כרמיאל (מרכז ביג)
מגדל העמק
מודיעין
נהריה (רגבה)
נס-ציונה (ישפרוסנטר)
נצרת
נתיבות
נתניה (ויצמן)
סחנין
עכו
עפולה
פתח-תקווה (יכין סנטר)
קריית גת
קריית שמונה
ראש העין (גבעת טל)
ראשון לציון (קניון הבאר)
רחובות (פארק המדע)
רמלה (קריית הממשלה)
רמת-גן (בן גוריון)
רמת השרון (טרומפלדור)
רעננה (מול הפארק)
שפרעם
תל-אביב (היכל נוקיה)
תל-אביב (רמת החייל)

כתובת
שכ' עין איברהים 18
המפעל  11אור יהודה
מרכז ביג רח' הסתת  14א.ת .אילת
הגדוד העברי 5
אפרידר מרכז ,רח' הנשיא . 3
החשמונאים  15שכ' נחל עשן
שד' הנשיאים (צומת אלי כהן)
צומת בילו רח' הדקל-בילו סנטר
שד' העצמאות 67
אזור תעשיה 395
השונית  2שד' הגלים הרצליה
חדרה מזרח ,רח' צה»ל 5
גולדה מאיר  7חולון
טרומפלדור 54
שד' הנשיא 134
הרכז ביג רח' המברג 1
שד' גולדה מאיר  255פינת הקונגרס הציוני
פייר קינג 26
כפר יאסיף 15
רח' ויצמן  63פינת כצנלסון
רח' החרושת  14מרכז ביג
ישפרו סנטר שדרות המלאכות 121
שד' המלאכות ( 121ישפרו סנטר)
רגבה-מרכז ביג חוצות
רח' הפטיש  6נס ציונה
מרכז ביג ,רח' תאופיק זיאד 53
בעלי המלאכה 5
שד' ויצמן  22נתניה
רח' ראשי מול המכללה
קניון עכו ,רח' שלום הגליל 1
עמק סנטר ליד בי»ח העמק
דרך יצחק רבין  17יכין סנטר פ»ת
הדרום  3מרכז ביג
מרכז ביג-אזור התעשייה הדרומי
משה דיין  2גבעת טל ראש העין
מורשת ישראל ( 15קניון הבאר)
אופנהיימר ( 2פארק המדע)
הרצל 91
בן גוריון  183רמת-גן
החרש  1רמת השרון
רח' אחוזה  ,83רעננה
ג'ונבלט-שכונת אל עיין
יגאל אלון  51יד אליהו
ראול ולנברג  24רמת החייל

