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הוראה נוהל  
 01/12מספר 

יבוא אישי/מסחרי  נוהל למתן רישיון  
של רכב סיור למורה דרך ולמשרד 

   הסעות סיור

 1.1.2012והל מיום נ
 16.12.2019מיום  –  1עדכון מס' 
 24.6.2021מיום  –  2עדכון מס' 

 

 
ואינו בא לסתור   העניין(  )לפי  אישי/מסחרי  יבוא  בנוהל  הינו בתוספת לרשום  זה  נוהל 

 אותו.   
 

 בסיס חוקי  .א

 (.  "תקנות שירותי תיירות")להלן:  1967-תקנות שירותי תיירות )מורי דרך(, תשכ"ז  .1

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(,    1סעיף   .2
 (. "צו הפיקוח")להלן:   1985-התשמ"ה

התשע"ו   .3 הרכב  בענף  ומקצועות  שירותים  רישוי  רישוי  )להלן:    2016  –חוק  "חוק 
 (.  שירותים" 

 (. "תקנות התעבורה" )להלן:  1961-תקנות התעבורה, התשכ"א .4

נוהל זה בא לפרט ולבאר את הוראות החוק ביחס לייבוא אישי ומסחרי של רכב סיור,  
ואינו בא לקבוע או להוסיף תנאים לייבוא רכב כאמור. כל האמור בו כפוף להוראות כל 

 הרי שהוראות החוק גוברות.    –דין. ככל ויחול שינוי בהוראות החוק 

 

 הגדרות .ב

 כהגדרתו בצו הפיקוח;  -"סיור" 

 כהגדרתו בצו הפיקוח;   -ור" "רכב סי

 לחוק רישוי שירותים; 33בהתאם להוראות סעיף   - "יבוא אישי" 

 לחוק רישוי שירותים.   2כהגדרתו לפי סעיף  -"רישיון יבוא"

 
 
 
 
 
 

 לשכת  סמנכ"ל בכיר תנועה

 אגף א' שירות תחזוקה

 ייבואתחום 
   5678*/12225678         טל':  
 03-5618260         פקס:

 י"ד בתמוז תשפ"א
 2021ביוני  24

 4000-0405-2021-008491 סימוכין:
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 על ידי מורה דרך –יבוא אישי של רכב סיור   .ג

 : למורה דרך להלן התנאים לקבלת רישיון יבוא של רכב סיור ביבוא אישי

  
 כהגדרתו בתקנות התעבורה.  M1הרכב המבוקש ליבוא יהיה רכב נוסעים מסוג  .1

 סיור.  י של מורה דרך למתן שירותיעצמ–הרכב מיועד לשימושו העסקי  – ייעוד הרכב  .2

ורישיון מורה דרך בתוקף  D/D1מסוג    בעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקףיבואן הרכב הינו   .3
 אישור להפעלת רכב סיור ותיורסף יש להמציא  שניתן לו לפי תקנות שירותי תיירות. בנו

 בידי אחד הגורמים הבאים:

 בהתייחס לרכב סיור שקיבל הטבת מס.  –הממונה  .3.1

 בהתייחס לרכב שמשולמים עליו המיסים. –המפקח על התעבורה  .3.2

הרכב עומד בדרישות החובה עבור רכב סיור כמפורט במפרט דרישות החובה למונית   .4

 ורכב סיור המפורסם באתר משרד התחבורה. 

יוצר בשלבים ע"י  ניתן לייבא רכב סיור המיוצר באופן מוגמר ע"י יצרן אחד או רכב אשר  .5

 לצורכי סיור בלבד.  (multi-stageמספר יצרנים )

 

 על ידי משרד להסעות סיור  –סיור ייבוא מסחרי של רכב  .ד

 

 להלן התנאים לקבלת רישיון יבוא של רכב סיור ביבוא מסחרי:

 
 כהגדרתם בתקנות התעבורה. M1/M2הרכב המבוקש ליבוא יהיה רכב מסוג  .6

 
 הרכב מיועד למתן שירותי סיור בלבד.   – ייעוד הרכב  .7

אך ורק על שם בעל רישיון נהיגה  היבואן רשאי לרשום את הרכב בסיווג "רכב סיור ותיור"   .8
בתוקף שירותי     D/D1מסוג    ישראלי  תקנות  לפי  לו  שניתן  בתוקף  דרך  מורה  ורישיון 

 תיירות.  

 בידי אחד הגורמים הבאים: אישור להפעלת רכב סיור ותיורבנוסף  על היבואן להמציא  .9

 רכב סיור שקיבל הטבת מס. בהתייחס ל –הממונה  .9.1

 בהתייחס לרכב שמשולמים עליו המיסים. –המפקח על התעבורה  .9.2

 

יוצר בשלבים   או רכב אשר  1ניתן לייבא רכב סיור המיוצר באופן מוגמר ע"י יצרן שלב   .10

 לצורכי סיור בלבד.   (multi-stageע"י מספר יצרנים ) 
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 דרישות תקינה .ה

תקני   בדרישות  יעמוד  )הרכב  האירופאית  התקינה EEC  ,ECהקהילייה  בדרישות  או   )
בכפוף לאמור בתקנות התעבורה    CMVSSאו של קנדה    ,FMVSSהפדראלית של ארה"ב  

 ובדרישות החובה הישראליות. 

 
 -  לרכב העומד בדרישות התקינה של הקהילה האירופאית בייבוא אישי/מסחרי  .11

נדרש לעמוד בדרישות התקינה כמפורט בנוהל   -   רכב המיוצר ע"י יצרן אחד בלבד .11.1
 יבוא אישי/מסחרי בתוספת לעמידה בדרישות חובה למונית ולרכב סיור.י  

 -multi stage רכב המיוצר בשלבים ע"י מספר יצרנים  .11.2

 

 רכב בייבוא אישי 

 

 על מייבא הרכב להציג את אחד מהבאים: 

   מושלם וברור לכל שלבC.O.C (CERTIFICATE OF CONFORMITY ,)אישור  •

     תהליך הייצור, הרלוונטי לדגם הרכב המבוקש ליבוא, הכולל את נתוני זיהום האוויר     

 ; 2007/46ECבהתאם לדרישות הדירקטיבה    

 ליתעודת בדיקה ואישור אינדיבידוולרכב המוגמר  1ליצרן שלב  C.O.Cאישור  •

 . 2007/46ECמעבדה מוסמכת אירופאית בהתאם לדירקטיבה  

 

 רכב בייבוא מסחרי

           

 על מייבא הרכב להציג את אחד מהבאים:  

 לכל שלב בתהליך הייצור, מושלם וברור לדגם   C.O.Cואישור  WVTAתעודת  •

 הרכב המבוקש ליבוא הכולל את נתוני זיהום האוויר בהתאם לדרישות הדירקטיבה  

 2007/46EC; 

 ולרכב המוגמר תעודת בדיקה ואישור אינדיבידואלי   1ליצרן שלב  C.O.Cאישור  •

  RRוהגשת טופס    2007/46ECממעבדה מוסמכת אירופאית בהתאם לדירקטיבה   

 ייצור. דרישות חובה ישראליות לכל שלב בתהליך ה 

 

 האישורים הנדרשים כאמור, יוגשו במעמד הגשת הבקשה המקוונת. 
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לרכב העומד בדרישות התקינה הפדראלית של ארה"ב או בדרישות התקינה  .12

 -  בייבוא אישי/מסחרי  NEFTAשל קנדה ומשווק באחת ממדינות 

יש לעמוד בדרישות התקינה כמפורט   -  רכב המיוצר ע"י יצרן אחד בלבד  12.1

 בנוהל ייבוא אישי/מסחרי בתוספת לעמידה בדרישות חובה למונית ולרכב סיור. 

 -   multi stageרכב המיוצר בשלבים ע"י מספר יצרנים  12.2

 

 רכב בייבוא אישי 

 

 על מייבא הרכב להציג את כלל המסמכים כמפורט להלן:

 

יצרן.  12.1.1 של  הזיהוי  טבלת  שלב    1שלב    צילום  הרכב,   2ויצרן  על  המודבקות 

המוכיחות עמידה בתקינה הפדראלית של ארה"ב או קנדה, בהתאם לדרישות החובה  

 הישראליות. 

 

   1(, לפיו הוא קיבל מיצרן שלב Stage 2) 2אישור שניתן ליצרן שלב . 12.1.2

(stage 1היתר )   לשמש כבונה מרכב מטעמו, וכן כי הוא עובד על פי דרישותיו ו/או
מטעם    NHTSA   (The National Highway Traffic Safetyאישור 
Administration לפיו, דגם הרכב עומד בדרישות התקינה הפדרלית בארה"ב ו/או )

התקינה  בדרישות  עומד  הרכב  דגם  לפיו,  הקנדי  התחבורה  משרד  מטעם  אישור 
 . הקנדית

 
 רכב בייבוא מסחרי

 
 דרישות חובה ישראליות ביחס לכל אחד משלבי הייצור של   -  IMRיש להגיש טופס 

 הרכב.
 

 multi-stageמידותיו של רכב סיור, בין המיוצר ע"י יצרן אחד או מיוצר בשלבים   .13

לתקנה    - בהתאם  סיבוב   313יהיו  ברדיוס  עמידה  לרבות  התעבורה,  לתקנות 

שמידותיו אינן תואמות    multi-stage)כושר תמרון(; עבור רכב המיוצר בשלבים  

תידרש הוכחת כושר תמרון במעמד הגשת   -1למידות המקוריות של יצרן שלב  

 בקשת רישיון היבוא באמצעות סימולציה ממוחשבת.

תנאי לרישום הרכב לתנועה בישראל יהיה הצגת    -  מוסמכת לרכבאישור מעבדה   .14

אישור מעבדה מוסמכת לרכב כי הרכב עבר בהצלחה בדיקה פיזית לכושר תמרון 

 בהתאם לתקנות התעבורה הרלוונטיות.

 

 

ייקבע בהתאם    -  משקל .15 משקלו הכולל המותר של כל רכב סיור שייובא לארץ, 

 לתקנות התעבורה הרלוונטיות.
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 .הצהרה לעמידה במשקלים המותרים של הרכב כפי שקבע יצרן הרכב .16

שקילה   .17 תעודת  לרכב,  יבוא  לרישיון  בקשתו  במסגרת  להגיש,  רשאי  המייבא 
 תעבורה.כהגדרתו בתקנות ה  – למשקל עצמי של הרכב; משקל עצמי 

ברכב סיור ותיור סידור מושבי הנוסעים מאחורי הנהג יהיה לרוחבו של   -  מושבים .18

 .  בלבדהרכב )עם/נגד כיוון הנסיעה( 

לא יותר יבוא ורישום רכב שקיימים בו מושבים לאורך הרכב. כמו כן, אין להתקין  .19

 מושבים בניצב לכיוון הנסיעה, בשום שלב של ייצור הרכב או לאחר השלמת הליך

 הייצור. 

 בחלקו הפנימי והחיצוני.  –נדרש להמציא תמונות של הרכב  .20

הצהרת יבואן, מאומתת ע"י עו"ד כי במידה והרכב לא יעבור בהצלחה בדיקות   .21
מעבדה מוסמכת לרכב בארץ ולא יאושר לרישום ע"י מחלקת תקינה, יוצא הרכב 

   יום מהודעת הרשות.  30תוך   לחו"ל

 סיור ותיור בלבד. במעמד רישום הרכב, יירשם כרכב .22

 
 ו. מועד הגשת המסמכים

בסעיפים:   .23 כמפורט  הנדרשים  הגשת   13,16,17,20,21המסמכים  בעת  יוגשו 

 הבקשה המקוונת לקבלת רישיון יבוא לרכב. 

כל שאר המסמכים, יוגשו בהתאם להנחיות הגורם המקצועי במשרד התחבורה,   .24

 לפי השלב בתהליך ייבוא הרכב.

 

 

 תחולת נוהל זה מיום פרסומו.   -  תחולה

 

 

 כרמית אפלמן ורביד פאר רשמו: 

 
 
 
 

https://go.gov.il/mot

	נוהל למתן רישיון יבוא אישי/מסחרישל רכב סיור למורה דרך ולמשרדהסעות סיור
	בסיס חוק י
	הגדרות
	יבוא אישי של רכב סיור – על ידי מורה דרך
	ייבוא מסחרי של רכב סיור – על ידי משרד להסעות סיו ר
	דרישות תקינה
	ו. מועד הגשת המסמכים

