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מהיום :מזמינים רישיון נהיגה קבוע מפלסטיק ומקבלים אותו למחרת בנתב"ג
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 :Tagמשרד התחבורה ,רישיון נהיגה

מעוניינים לשכור רכב בחו"ל אך שכחתם לחדש את רישיון הנהיגה? מהיום ניתן להזמין רישיון נהיגה קבוע מפלסטיק
ולקבלו למחרת בנמל התעופה בן גוריון ,לפני העלייה למטוס .כך הודיע היום )ה'( שר התחבורה ,בצלאל סמוטריץ'.
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השירות החדש מאפשר לנהגים להזמין משלוח מהיר של רישיון הנהיגה באתר הייעודי של הזכיין ולקבלו למחרת
בעמדת "על הקו" בטרמינל  3בנתב"ג .זאת לאחר תשלום עבור אגרת חידוש רישיון נהיגה או כפל רישיון באתר משרד
התחבורה.
העמדה תפעל  24שעות ביממה בימים ראשון עד חמישי ,בימי שישי וערבי חג עד ) 13:00בשעון חורף( או ) 14:00בשעון
קיץ( ,ובשבתות וחגים ,החל משעה  .22:00עלות הנפקת הרישיון המהיר וקבלתו בנתב"ג תעמוד על  234שקלים.
בנוסף לכך ,החל מהיום ניתן יהיה לקבל רישיונות נהיגה קבועים מפלסטיק מהיום למחר ,אצל הזכיין )דפוס בארי(,
בקיבוץ בארי שבדרום .העמדה תפעל בימי ראשון עד חמישי ,בין השעות  .07:00-20:00עלות השירות החדש תעמוד על
 58.5שקלים בלבד.
שיפור משמעותי לנוסעים לחו"ל
מי שיזמין משלוח מהיר באמצעות השירות החדש עד לחצות באותו היום ,יוכל לקבלו למחרת מהשעה  11:00בבוקר
בדפוס בארי או מהשעה  16:00בנתב"ג .בעל רישיון הנהיגה יקבל עדכון באמצעות מסרון לטלפון הנייד ויתבקש להגיע
לאסוף את רישיונו החדש בנקודת האיסוף שבחר.
סמנכ"ל מינהל התנועה במשרד התחבורה ,אינג' אבנר פלור ,ציין כי מדובר בשיפור שירות משמעותי לציבור הנהגים
הטסים לחו"ל ואין ברשותם רישיון הנהיגה קבוע בתוקף .לדבריו ,פועל משרד התחבורה להרחבת השירות החדש
למקומות נוספים ברחבי הארץ.
סמנכ"ל השירות במשרד התחבורה ,גילי כהן ,הוסיף כי קבלת רישיון נהיגה קבוע בנתב"ג או בבית הדפוס ,בתוך 24
שעות בלבד ,הוא צעד נוסף בשיפור השירות לציבור הנהגים .זאת ,בנוסף לביטול חובת החזקת רישיונות רכב ונהיגה
שנכנסה לתוקף לפני יותר משנה וצעדים רבים נוספים שמשרד התחבורה מוביל בימים אלה.
קישור לאתר היעודי.
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