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דון:   הלים +  ת מחיר לטיפול ברישיון יבוא אישי רכב אשכול הצע  ה     . מידע לגבי ה

 
ת  .1  .  7006/07  בג"ץעתרתי בעצמי לא אישי של רכב לצרכי עוסק, יבו משרד התחבורה אסר 2005עד ש

י 10 גד משרד התחבורה עד שהצלחתי לבטל את האיסורלם ש  , ואושר יבוא רק למורי דרך.חמתי 
ואר ית ייבאתואיש דרובר  2017י בי , היבואן בארץ דרש  ₪אלף  200 ת סופית של עלובכרכב אשכול  ל

  . ₪אלף  400  על אותו רכב בדיוק כפול
תי מכיסי את כל ההוצאות המשפטיות .2 י מימ כירים במשרד התחבורה היו הפקידים הכי ב ילמוו א

י הרכב שצורף לעתירה ע"פ בקשת משרד התחבורה    .עורכי דין מהפרקליטות ועורכי דין של איגוד יבוא
שיים ת הקלעזור גם לאחרים לצלוח אקשה ומסובך ולכן החלטתי  בוא אישי היהתהליך הי .3

תיים האחרוהבירוקרטיים  . צית למורי דרךכלי רכב שכמעט מח  100 - כות טיפלתי ביבוא של , בש
ת  .4 יתי 2016בש סת וובהצעת חוק הרישוי את  שי יתן היום לייבא כל ורק בזכותעדת הכלכלה של הכ י 

ר פלור סמ, וזאת רכב ע"י עוסק לצרכי העסק ית של מר אב מרצת וצעק גדות  ועה ת כ"לתוך הת
טרס הציבורי גד האי י הרכב המסחריים ו     . במשרד התחבורה שפועל כגיס חמישי לטובת יבוא

י את השירותים הבאים :  .5 י מציע לך לקבל ממ  א
 לרכבאישי יבוא  ןוטיפול בהוצאת רישי  .א
 .ל היבוא אישי כולל רישום הרכבכל התהליך שבמתן מידע   .ב

ו הליך לא פש .6 וך לכך שהתהליך כרוך בהרבה בירוקרטיה.  עליך להיות ערוט ויבוא אישי של רכב הי
יתן לחסוך כסף רב.   לוקח זמן והרבה מאוד בירוקרטיה, אבל בסיום התהליך 

ס -ברטי ולפקודת מ  ₪ 2,925+ מע"מ   =     ₪ 2,500פרטים לגבי המשך התהליך לאחר תשלום סך של  .7
ק  ט ב יף דיסקו  כולל  : ום התשל  96672חשבון  510מבשרת ציון ס

 1,500            ס - עמלה עבור מוטי בר  .א
    1,000          שלי הוצאות+  ואיבתשלום אגרת   .ב
 425                מע"מ   .ג

קאית בסך   יש לעשות העברה סה"כ  .8  ,9252              ב
ודתיווך רכב, תשלום עבור ם לא כולל לושת .9 ימי +  יבשתי + שילוחתצהיר,  ,הרכב איתור ורכישת  היי

מל עמילות מכס  ,+ מע"מ 8%מיסים  ,יטוחב אישור משרד הרישוי,  , רישום הרכב בארץהוצאות 
 סיוררשיון הוצאת , )אשכול חייב להיות חבר אגודת ש"ח 468+ מע"מ  ₪ 400למשרד התיירות ( רישום
ת , הגעת הרכב לארץ לאחר יטראיתורן/ הערכת שווי לוי יצחק, התק  . ועוד , ביטוח רכבפו

לגבי רכב שמיובא ע"י היבואן  .ארץרן באמצעות יבואן הרכב הרשמי ברכב ביבוא אישי מקבל אחריות יצ . 10
  .אחריות מלאה ללא תשלום

יף - מוטי ברלפקודת  ₪ 2,925 העברה כספית בסך לאחר הסכמתך ו . 11 ט ס ק דיסקו  510מבשרת ציון ס ב
ת את הצעת המחיררק לאחר שקראת ו  96672חשבון  י , והב ריכים לתת למשרד אכין הסכם שצא

וספים שאתה צריך לחתום ולהכין דרישה להתחבורה   תרשים זרימההמשך ואשלח לך מסמכים 
והל מתאיםחידוש א להודיע לי אם היה לך רכב אשכול בעבר וזה  . 12  . משק או רכב ראשון ואשלח 

       
  

            
        
  , לשירותך בכל עת         

  ס - מוטי בר
  



  ב א' של דרך  למורהאשכול רשים זרימה יבוא אישי של רכב ת    -מידע 
  שרד הרישוי   - ד'שלב ,  שחרור מהמכסשלב ג'  ,  + החזר מע"מ הרכבהשטת  –שלב ב 

  
  

 לא באחריותי   ל איתור רכב בחו" .1
 /https://www.mobile.deאמצעות  אירופה ברכב ב  .א
דה רכ  .ב  /om/https://www.autotrader.c    ,https://www.cars.comב בארה"ב / ק

 
 !!!ון יבואבשום מצב אסור להשיט את הרכב לארץ ללא רישי .2

 
   Performa  Invoice  -ק"מ  כל הפרטים מס' שלדה ומס'מהספק כולל  הצעת מחיר קבלת  .3
 ם אין על מה לדבר) (בלי המסמכי  ת רישיון יבואהכצורך ק למהספוספים מכים מס .4

ה אירופאי -     C.O.C  .א דה   CAR FAXאו   אישור תקי  מארה"ב וק
 צור פרטים על הרכב והכי חשוב תאריך יי -    DATA CARD  .ב
 TITLE  ומארה"ב  רישיון רכב   CAR LICENSE  -  BRIEF  .ג
 

ת רדרשים וספים המסמכים  .5  ישיון יבואלהכ
 

י  -  ם ע"י עורך דין / מזכיר בית משפטר חתוצהית  .א מטפל. במזכירות מכין לך את הטופס ואתה א
 שקלים.  60 -בית משפט זה עולה כ

 / אישור רישום רכב עם מיסים ממשרד התחבורה  הטבת מס של משרד התיירות אישור   .ב
ייר לבן  חתימה כחולה שלך  .ג  שיון .משרד התחבורה לריבאיכות טובה. דרישה של  –על דף 
היגה   בתוקף    .ד  רישיון 
 רישיון מורה דרך  בתוקף   .ה
י שולח  - + ייפוי כוח  הסכם   .ו   לך א
 (לא חברה ולא אף אחד אחר) שימך על ור עוסק מורשה איש  .ז
וספת בג"ץ   .ח  . 3089/17אפשרי יבוא באמצעות האגודה אבל זה יקר יותר ויוצר מעמסה בירוקרטית 

 
מידה ויש בהחזר מע"מ בהסכם , לא לשכוח להוסיף על הסכם הספק לחתום איתו אתה תתבקש ע"י  .6

יה   כזו.תוספת ש   .  21%צרפת    19%גרמ
 

ה רזרבי  איפה שם מפתח+ וג אוויר מתאים לארץ, גלגל רזרבי לבדוק מיז .7  . שישלח תמו
 

ם העברת תשלואח"כ  יתן לייבא את הרכב, רצוי עד לקבלת רישיון יבוא ורקאתה צריך להיות בטוח ש .8
י. ור שווי הרכב עבלספק   עבור המכס. ולהציג את מסמכי העברת כסף חייבים לשמור  ללא מע"מ גרמ

  
י א .9 פרדת ם יש מע"מ גרמ מללאחר שכמה ימים מקבלים החזר , תשלום בהעברה   . הרכב מגיע ל

 
י מכין רישיון יבוא לוקח שבוע  . 10   ימים  10עד חודש, בד"כ  –א

 
 תחבורה. יון יבוא ממשרד הקבלת ריש . 11

 
 ההסכם איתו ע"פ  /תשלום מלא לספק  . 12

  
ית מקורית או אחר לא בדואר!!!    FEDEXבשליחות לא לשכוח להודיע לספק לשלוח  . 13 + רשיון חשבו

  ו אליכם. רצוי לשלוח לכתובת של עמיל מכס א  FEDEX מקורי ב COCרכב מקורי + 
  

 יטוחם ב, ממליץ מאוד לעשות גי + ימישתהכולל שילוח יבלמשלח  לעמיל מכס /  התקשרות ישירה שלך . 14
 .  

  
  


