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 בשורה טובה לנהגים
רישיון  מנפיקים ממחרלראשונה: 

 נהיגה גם בדואר ישראל
מתן האפשרות להנפיק רישיונות נהיגה ובקרוב  :ץהשר כ

גם רישיונות רכב בדואר ישראל, ישפר באופן משמעותי את 
 השירות לציבור ויפחית את העומסים במשרדי הרישוי

יהיה  ניתן מחרמ או נפגם? , נגנברישיון הנהיגה שלך אבד לחדש רישיון נהיגה? צריך
 בסניפי דואר ישראל ברחבי הארץ. גם הנפיק רישיונות נהיגהל

יוכל כל נהג שתוקף  דואר ישראל,לחברת משרד התחבורה במסגרת שיתוף פעולה בין 
נפגם או  נגנבולא קיבל את רישיון הנהיגה לכתובתו או נהג שרישיונו, אבד,  רישיונו פג

  בסניפי הדואר ברחבי הארץ.  להנפיק רישיון נהיגה

הנהג, יקבל רישיון נהיגה זמני ולאחר מכן ישלח  .התשלום בבנק הדואר יתבצע, במזומן
 30-ב בשלב ראשון ניתן יהיה להנפיק את הרישיוןלביתו הרישיון הקבוע )פלסטיק(. 

 ובקרוב, השירות (םרשימת הסניפימצורפת סניפים של דואר ישראל, ברחבי הארץ )
 סניפי הדואר.  מאותל יורחב

 
השירות בסניפי מי שיבקש להנפיק רישיונות נהיגה בדואר, יידרש להציג תעודת זהות. 

הגבלות מטעם רשויות חלות עליהם  ,דואר ישראל, לא יינתן לבעלי רישיון נהיגה
כאלה הנדרשים להשלמת בדיקות ו)הוצאה לפועל, בית משפט וכדומה(, המדינה 

 . (מאגר משרד התחבורה)מראייה או תמונה אישית 

במסגרת הרחבת מגוון האפשרויות שמשרד  פקת רישיונות נהיגה בדואר מבוצעתהנ
התחבורה מעמיד לרשות הציבור לקבלת שירותי רישוי, הכוללים הנפקה של רישיון 

ועמדות השירות  (5678)*המוקד הטלפוני , האינטרנטרכב באמצעות ונהיגה 
 ,(הרכב)של בעל רישיון הנהיגה או באמצעות כרטיס אשראי  "רישיומט"האוטומטיות 

 סופר פארם.סניפים של רשת ה 70-הממוקמות ביותר מ

 

 המשך בעמוד הבא...
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 המשך מעמוד קודם...
 

ציין כי מתן האפשרות להנפיק רישיונות נהיגה  ,ץ"ישראל כ שר התחבורה והמודיעין,
ורכב בדואר ישראל, ישפר באופן משמעותי את השירות לציבור ויפחית את העומסים 

לציבור הנהגים לחסוך  ואפשריתשלום רישיונות בדואר, הנפקה ובמשרדי הרישוי. "
", יגהלקבלת רישיון רכב ונה ממנו את הצורך להגיע למשרדי הרישוי וזמן יקר וימנע

 ץ. "אמר כ
 

כי לדואר ישראל שיתוף פעולה ארוך שנים  ,מסר דני גולדשטיין, מנכ"ל דואר ישראל
באמצעות בנק הדואר בין השאר יותר בוצעו  2016כאשר בשנת עם משרד התחבורה, 

אלף אגרות למבחני נהיגה. "הרחבת  340-אלף העברות בעלות על רכב ושולמו כ 900-מ
שיתוף הפעולה עם משרד התחבורה תאפשר לנו להציע סל שירותים גדול יותר לציבור 
ולאפשר ללקוחות לבחור היכן לבצע את הפעולות הנחוצות להן. שיתוף פעולה זה, 

לשורה של חידושים שהכנסנו בשנה האחרונה בהם, מערכת זימון תורים,  מתווסף
מרכזי מסירת חבילות בנוסף  320-ללקוחות ופתיחת למעלה מ SMSמשלוח מסרוני 

 . "למאות הסניפים הקיימים
 

 ציינה כי שיתוף הפעולה עם דואר ישראל ,קרן טרנר אייל, מנכ"לית משרד התחבורה
. "מעתה, נוכל בסניפי הרישוי שיפור השירות לציבורלתכנית סדורה מבוצע במסגרת 

שהלקוחות יבחרו  , בכל אזורולהרחיב את פעילותנום להציע מגוון שירותים לנהגי
", , במיוחד לאזרחים שאינם פנויים בשעות הבוקרובשעות פעילות ארוכות ונוחות יותר

במשרד  והוסיפה כי בשנה האחרונה, הוטמעו שיפורים רבים ,אייל אמרה טרנר
התחבורה ובכללם תוספת עמדות שירות להנפקת רישיונות נהיגה ורכב )"רישיומט"( 

ללא ומתן אפשרות להצהיר על סיום תכנית הליווי לנהג חדש באמצעות האינטרנט 
 ועוד.   הגעה פיזית לסניפים 

 
עם משרד רבות ציין כי לאחר שנות שיתוף פעולה  ,יורם מימון מנהל בנק הדואר,
שירותי גבייה, העברת בעלות על רכב, הקמה והפעלה של  ותהתחבורה, הכולל

רחיב את שיתוף הפעולה לשירותים יהדואר בנק  ועוד, המסלקה לתחבורה ציבורית
 מקוונים נוספים לטובת ציבור הנהגים ובעלי הרכב בישראל. 

 
 :באתרי משרד התחבורה ודואר ישראלרשימת הסניפים מופיעה 

 https://www.israelpost.co.il/content.nsf/pages/Driving_licences?opendocument 

 
 050-5548088 -, דובר משרד התחבורה לפרטים: אבנר עובדיה

 050-5200509 –נוי קדם, מנהלת מערך התקשורת וההסברה, דואר ישראל 
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 השירות בשלב זה ןיינתסניפי דואר ישראל בהם 
 

 
 
 

 עיר כתובת סניף  שם היכר

 אום אל פחם ביר-שכונת אל-דואר אום אלפחם בית דואר אום אל פחם 810

 אילת אילת, שדרות התמרים, מרכז עירוני הקניון האדום בית דואר אילת 200

 אשדוד , אשדודתחנה מרכזית, קניון סיטי בית הדואר אשדוד 300

 אשקלון אשקלון ,18הרצל  בית הדואר אשקלון 210

 באר שבע , הנשיאים לשעבר9רח' יצחק רגר  בית הדואר באר שבע 220

 בת ים , מגדל נחום67רח' העצמאות  בית הדואר בת ים 516

 הרצליה הרצליה ,12סוקולוב  בית דואר הרצליה 610

 חדרה חדרה ,54הרברט סמואל  בית דואר חדרה 800

 חולון חולון ,36ההסתדרות  בית הדואר חולון 530

 חיפה חיפה א', 22הנביאים  בית דואר הנביאים, חיפה 710

 טבריה טבריה ככר רבין )העצמאות( , בית דואר טבריה 900

 ירושלים ירושלים ,2דין -א צאלח בית דואר הורדוס, ירושלים 114

 ירושלים , בנין הנהלת חברת הדואר217רח' יפו  דואר שערי ירושלים 119

 ירושלים ירושלים ,23רח' יפו  דואר מרכזי ירושלים 101

ששימש בעבר את המוסד  במבנה -, 7רחובות הבוכרים  בית דואר שערי גאולה, ירושלים 127
 ירושלים , ירושליםלביטוח לאומי

 כרמיאל כרמיאל ,8הגליל  בית דואר כרמיאל 969

 מודיעין עילית , מרכז עסקים עילית2שד' יחזקאל  בית דואר ברכפלד, מודיעין עלית 146

 מגדל העמק , מגדל העמקהמועצה המקומית מרכז חדש ליד בית דואר מגדל העמק 973

 אדומיםמעלה  102חנות  קניון מעלה אדומים בית דואר מעלה אדומים 196

 נצרת , נצרת3047תופיק זיאד  דואר נצרת כיכר העיר 987

 נצרת עילית , נצרת עיליתרח' עצמון , מ. רסקו בית דואר נצרת עלית 983

 נתניה נתניה ,59הרצל  בית דואר הרצל, נתניה 630

 נהריה נהריה ,40געתון  בית דואר נהריה 910

 סח`נין העיריהסחנין , ליד בנין  בית דואר סכנין 984

 עפולה , עפולההרב לוין , פנת רח' שרת בית דואר עפולה 930

 קרית אתא קרית אתא ,1רח' המיסדים  בית דואר קרית אתא 867

 קרית מוצקין קרית מוצקין ,82שד' בן גוריון  בית דואר קרית מוצקין 939

 קרית שמונה , קרית שמונה, מרכז מסחרי110ככר צה"ל  בית דואר קרית שמונה 999

 רעננה רעננה ,4אופסטרלנד  בית דואר רעננה 695

 רמת גן רמת גן ,17ביאליק  דואר ביאליק, רמת גן 550

 יפו-תל אביב , תל אביב, בית המיון137דרך ההגנה  אביבדואר בית המיון, תל  450
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