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  י מחוזי בלבד  שרד רישו במ  - לקרוואן קבוע רישיון רכב  הוצאת  
  
  

רישיון רכב קבוע    ,במרבית המקרים ולמרות שאנו עושים הכל לפי הנהלים  נולצער . 1
 !!! חייבים ללכת למשרד רישוי מחוזי , שבועות 3אחרי  לא מגיע ! 

  בית כדורי רח' האומן תלפיות.   אני ממליץ על משרד הרישוי המחוזי בירושלים
 בחולון מעצבנים רשעים, בחיפה לא כל כך מכירים את העבודה. 

 
להתעלל בכם אם תעברו שנה   יםחייבים לזכור כי הרשעים במשרד התחבורע יכול . 2

  מתאריך הייצור, ואפילו להורות לכם לשלוח את הקרוואן בחזרה לחו"ל!!!
 

 לעשות תור באפליקציה בסעיף רכב חדש.   . 3
 

     אב טיפוס חייב להיות בצבעים. ברורצילומים חייבים להיות  -מסמכים נדרשים   . 4
 

 רייםמקורישיון נהיגה או תעודת זהות מקוריים  או ייפוי כוח   . א
 ייפוי כוח של אדם פרטי צריך להביא ת.ז או רישיון נהיגה  )1
 ייפוי כוח של חברה / תאגיד חייב לחתום עורך דין חתימה צבעונית  )2

 C.O.Cמסמך     . ב
 יבוא      הצהרת   . ג
 רישיון רכב זמני    . ד
טיפוס  התאמה  בדיקת    . ה דיגיטלית  אב  חתימה  כולל  מקורי  לפי צבעוני 

 גמה לא יטפלו בכם !!! הדוגמה המצורפת, לא לפי הדו
 !!!  נה למשרד הרישויהמסמך צריך להיות מופ

 הוראת רישום    . ו
 אישור התאמה להוראת רישום  . ז
  טופס שעבר טסט בכל מכון רישוי אישור טסט / מבחן רישוי.   .ח 

 
בכל מקרה    להלן ולמסור לפקידה.אני ממליץ לכם להכין רשימה עם הנתונים   . 5

לדעת   חייבים  באתם  הנתונים  מביאים  היכן  שאתם  /  מסמכים  יבוא  הצהרת 
COC  /הוראת רישום  / אב טיפוס . 

  
  



 
 במחשב שלה שדות שהפקידה צריכה למלא ברישיון הרכב  . 6

 
    מספר שלדה   .1
    ע"פ רישיון זמני  –מספר רכב   .2
    תאריך ייצור    .3
    משרד הרישוי  –תאריך הדפסה   .4
    תאריך בעלות   .5
    תאריך עליה על הכביש    .6
    גודל צמיגים קדמי   .7
    גודל צמיגים אחורי  .8
    משקל כולל   .9

    משקל עצמי   .10
    משקל מורשה   .11
    צבע   .12
    רוחק סרנים  .13
    וו גרירה  .14
    אורך  .15
    רוחב  .16
    גובה   .17
    תוצר   .18
    דגם  .19
    מספר הוראת רישום  20
    מספר הצהרת יבואן / רשימון   .21
    תאריך טסט / מבחן במכון רישוי    22

      
 

  
חשוב מאוד לקבל ממשרד הרישוי בנוסף לרישיון רכב קבוע גם את הנספח.  . 7

 . בלי הנספח אי אפשר לעשות טסט 
 

 יש להגיע עם רישיון נהיגה / ת.ז מקוריים או ייפוי כוח.  . 8
 

  גרור מגורים סגור למגורים    –מצ"ב רישיון רכב קבוע לקרוואן בהגדרה  . 9
    



  
  
  
  
  

  

  

  



  



  
  

    



  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  



  


