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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 114( )רישום התאריך העברי ברישיון נהיגה(, 
התשע"ד–2014*

בפקודת התעבורה 1, לפני סעיף 13 יבוא:1.הוספת סעיף 12ד
"רישום תאריך 

הלידה ברישיון 
נהיגה

רשות הרישוי תרשום ברישיון נהיגה שנתנה לפי סימן זה את 12ד 
תאריך הלידה העברי והלועזי של מי שהרישיון ניתן לו, ואולם 
בכתב,  הרישוי,  לרשות  להודיע  רשאי  רישיון  לקבל  שזכאי  מי 
כי הוא מבקש שיירשם תאריך הלידה הלועזי שלו בלבד, ואם 
הודיע כאמור לאחר שניתן לו הרישיון, תיתן לו רשות הרישוי 

כפל רישיון, שבו יירשם התאריך הלועזי בלבד "
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )להלן – יום התחילה(, והוא יחול על 2.תחילה ותחולה

רישיונות שניתנו או שחודשו מיום התחילה ואילך 

חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ"ח–1998, קובע 
כי התאריך העברי יצוין בכל מכתב רשמי בשפה העברית 

הנשלח על ידי רשות ציבורית  

כיום נרשם תאריך הלידה ברישיון נהיגה לפי הלוח 
הלועזי בלבד  כדי לחזק את מעמדו של לוח השנה העברי, 
מוצע לקבוע כי תאריך הלידה ברישיון נהיגה יירשם גם 
לפי הלוח העברי  עם זאת, מוצע כי מי שזכאי לקבל רישיון 
נהיגה יוכל להודיע כי הוא מבקש שתאריך הלידה שלו 
יירשם לפי הלוח הלועזי בלבד, בדומה לקבוע בחוק מרשם 

האוכלוסין, התשכ"ה–1965, לעניין תעודת זהות, תעודת 
כאמור  הודיע  הרישיון  בעל  אם  אחרות   ותעודות  לידה 
לאחר שכבר ניתן לו רישיון הנהיגה, יינתן לו רישיון נוסף 

)כפל רישיון(, שבו יירשם התאריך הלועזי בלבד 

מוצע כי ההסדר ייכנס לתוקפו בתום שישה חודשים 
וכי  התחילה(,  יום   – )להלן  המוצע  התיקון  פרסום  מיום 
מיום  יחודשו  או  שיינתנו  נהיגה  רישיונות  על  יחול  הוא 

התחילה ואילך  

הצעת חוק מס' פ/1928/19 )מספר פנימי: 540325(; הועברה לוועדה ביום כ"ו באדר א' התשע"ד )26 בפברואר 2014(.   *

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ד, עמ' 406.  1
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