דוגמאות לפניות שהתקבלו בנושא:
פניה 1
]From: Leivy Kern [mailto:lkern@bestship.co.il
Sent: Monday, February 08, 2016 7:33 PM
ישראל אייכלר To:
רשיון נהיגה ישראלית  -ללא זכויות Subject:

שלום רב
אני פונה אליכם בבקשת עזרה ,בנוגע לאבסורד שקורה לי כל הזמן במדינה בתור אזרח זר.
נדמה לי שבשנת  2011יצא חוק שתושב זר מותר לו לנהוג ברשיון נהיגה זר עד  6חודשים מאז כניסתו לארץ
ואח"כ אסור.
לכן הלכתי למשרד הרישוי לעשות המרה לרשיון ישראלי .בקשו ממני לעבור מבחן שליטה וכו' תהליך ארוך
ומייגע( .ולא כמו בכל מדינה נורמלית שעוברים את ההמרה מיידית באופן אוטומטי)
ולבסוף נדהמתי לגלות שקיבלתי רק פתק שאותו אני צריך להחזיק צמוד לרשיון מחו"ל ובעצם הרשיון
מחו"ל נותן תוקף לפתק.
ולחדש אותו מדי חצי שנה ולשלם על זה אגרה.
ב"ה שאני יוצא מהארץ כל פעם פחות מ 6חודשים שהייה בארץ ,ולכן בעצם אני לא צריך את הרישיון
הישראלי.
לפני שבוע קניתי רכב ,ופה התחיל הסיוט .ניגשתי לדואר להעביר בעלות .אך הם שלחו אותי למשרד הרישוי
מכיוון שיש לי דרכון ואני לא ישראלי.
כשהגעתי למשרד הרישוי ,בקשו ממני ערב מכיוון שאין לי רשיון ישראלי .אז אמרתי להם שיש לי כזה פתק
אם אפשר לחדש אותו.
בדקו וראו שפג התוקף של הפתק (רשיון הישראלי) ומכיוון שפג התוקף ,אני צריך ללכת ולהתחיל שוב את כל
הפרוצדורה :בדיקת עיניים ,בדיקת רופא ,תיאוריה וטסט .כמו כל ישראלי שלא מחדש את הרשיון.
אבל את הרכב כן העבירו על שמי ועל מספר הרשיון שפג התוקף.
עכשיו הגיע הסיוט השני ,חברת הביטוח לא רוצה לבטח רק רשיון ישראלי .בסוף עשו לי ביטוח בתנאי שעל פי
החוק מותר לי לנהוג בארץ .לך תדע מה החוק אומר.
ומה אעשה ח"ו אם המשטרה יעצרו אותי בכביש ויבדקו הרשיון רכב ,ויראו שמספר הרשיון ישראלי לא
בתוקף ,יעצרו אותי? יתנו לי להמשיך?
ופה בעצם נשאלת שאלתי:
האם היה לי רשיון ישראלי??
אז למה לא קיבלתי כרטיס עם תוקף של  5שנים כמו כל רשיון ישראלי מקבל??
למה לא שלחו לי הודעת תזכורת או טופס בדואר לחדש את הרשיון שפג תוקפו כמו שכל אחד מקבל בדואר??
למה צריכים כל חצי שנה לבא פיזית למשרד הרישוי ולחדש את הפתק?? ולשלם כל פעם אגרה??
למה מנצלים אותנו מכל הצדדים? האם יש תוקף לפתק בלי הרשיון מחו"ל או אין?? אם אין אז למה אני
צריך לעבור את כל התהליך של חידוש כמו שעוברים ברשיון ישראלי? ואם יש ,אז למה לא קיבלתי רשיון כמו
כולם?
אני מאוד מבקש ומתחנן בפניך שתעזור לי בזה ,כי אין לי כח לעבור שוב את כל הסיוט הזה של משרד
הרישוי .ובסוף לא אקבל שוב רשיון ,רק פתק לחצי שנה!!
תודה רבה
לוי קרן
משרד הרישוי זה סיוט שכל אזרחי מדינת ישראל סובלים ממנה.
זה נראה יותר כמו באוקראינה או במדינת עולם שלישי....
אני מאוד אשמח לשמוע מכם בחזרה
בברכה ובהערכה
לוי

פניה 2
]From: The Rand's [mailto:adrand88@gmail.com
Sent: Wednesday, January 27, 2016 2:06 AM
ישראל אייכלר To:
בקשר לרשיון נהיגה Subject:

לכבוד העסקן המרומם הרה"ח ר' ישראל אייכלר שליט"א
בקשר למה שדיברנו בטלפון היום בבוקר ,הייתי גר בירושלים במשך שמונה שנים עד לאחרונה ממש ,לפני כארבע
שנים עשיתי רשיון נהיגה ואז הכניסו קריטיונים חדשים שכל אזרח חוץ מקבל רק 'פתק' של רשיון נהיגה ולא כרטיס
פלסטיק כמו שמקובל ,קודם כל הפתק הזה צריך לחדש כל חצי שנה ואני לא חושב שצריך להפלות תושבי חוץ הרי
אני שילמתי אותו מחיר על השיעורי נהיגה כמו כל אזרח ישראלי ולמה שאצטרך לשלם כל חצי שנה לחדש את
הרישיון ,אבל דברי נפלו על אזניים אטומות ואף אחד לא היה מוכן לשמוע אותי שם ,עכשיו אני עברתי לגור חזרה
בחו''ל וכאן לא מכירים בכלל בפתק הזה ,רשיון נהיגה על פתק לא מקובל בשום מקום בעולם ולא האמינו לי בכלל
שזהו רשיון נהיגה ,וגם אין שום אפשרות להמירו לרשיון זר ,אז ברצוני לבקש אני יודע שיש אנשים שהם תושבי חוץ
וקיבלו לאחרונה כרטיס רשיון נהיגה ולא סתם על פתק ,אם גם אני יכול לקבל כדי שאוכל לנהוג כאן בחו"ל לפחות
שנה [החוק כאן קובע שבשנה הראשונה אפשר לנסוע עם כרטיס רשיון נהיגה זר] עד שאוכל להמירו לרשיון נהיגה
זר.
תודה רבה על העזרה
עקיבא ראנד

פניה 3
בצעירותי באתי ללמוד בישראל בתיכון .כמו כולם עשיתי את רישיון הנהגה שלי בארץ .עד לפי כשנתיים הייתי פה
תייר עם דרכון בלגי .והיה לי רישיון עם תמונה .לפני כשנתיים עקב בעיות בריאותיות ו עסקיות נאלצתי לשהות
בארץ יותר מהרגיל מה שחייב אותי להסדיר את המעמד שלי בארץ.
קיבלתי מעמד של תושב ארעי לזמן קצוב .כשהלכתי לחדש את רישיון הנהיגה שלי במשרד התחבורה חתכו לי את
קצוות הרישיון ונתנו לי רישיון נייר לחצי שנה .ללא תמונה בטענה שבמעמד שלי אין אפשרות אחרת
זאת אומרת שאין לי אפשרות לשכור רכב בשום מקום בעולם ולהיות נטל על משפחתי ואחרים.
כדי לפתור את הבעיה ניסיתי להנפיק רישיון בארץ המוצא אך גם זו בעיה כי את הטסט עשיתי בארץ .משרד הפנים
שולח אותי למשרד התחבורה ומשרד התחבורה למשרד הפנים וחוזר חלילה.
מלכוד .22
מבקש פתרון מהיר לבעיה ,אם על ידי קבלת מעמד של תושב קבע שיאפשר לי תעודת זהות כחולה ומכאן ,לידיעתי,
רישיון נהיגה עם תמונה ,או לחלופין ,שיאפשרו לי לקבל רישיון נהיגה עם תמונה במעמדי הנוכחי.
פנחס ברכפלד
336173919
תודה מראש

