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  רישיון לרכב וחידוש ה רישיוןא.  האגרות בעד 
  ק"ג  3500רכב פרטי ומסחרי שמשקלו הכולל עד       

 
 
 
  
  
  
  

  אופנוע, תל אופנוע, 
  אופנוע עם רכב צדי

  
  

  קבוצה
  

מחיר לצרכן לדגם  
רכב שנרשם  

  -לראשונה מ
01.01.2017  

  שנות יצור
  

  נפח מנוע
  

 אגרה
  

  50עד   ומטה  2012  2013-2016  2017-2019  2020-2022

  150עד   51-מ

  ומעלה   151-מ

  מנוע חשמלי 

44 
164 
303 
44 

  723  828  945  1078  101,000עד   .1

2.  101,001-122,000  1372  1196  1048  917    
  אוטובוס וטיולית 

3.  122,001-144,000  1653  1447  1267  1105  
  המופעלים על ידי מנוע: 

  555    -בנזין                  
  1028    -דיזל                  

  4.  144,001-162,000  1973  1677  1427  1212  

  טרקטור
5.  162,001-210,000  2259  1861  1536  1269  

  המופעל על  ידי מנוע:
  232 -בנזין  

  464  –לשנתיים 
  679 –דיזל 

  1358 -לשנתיים  

6.  210,001-299,000  3207  2405  1804  1350  

  1568  2239  3198  4571  299,000מעל   .7

 
  משא 

  ק"ג ומעלה,  3501רכב מסחרי שמשקלו הכולל 
  רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס,

  רכב לכיבוי שריפות, רכב חילוץ ורכב חשמל 

  מוניות  
  ותיור סיורורכב 

  בנזין

  אגרה  מקומות  הישיבה   382 –רכב חשמלי / ןרכב משא המופעל  על ידי מנוע בנזי
  

  139  4עד   משא דיזל 
  189  ומעלה  5  אגרה  משקל כולל 

  דיזל   1942  16000עד 
  אגרה  מקומות הישיבה   2437  20000עד   16001-מ

  652  4עד   3358  ומעלה  20001-מ
  1064  ומעלה  5    

  נתמך/גרור      241  הפחתת אגרת רכב ללימוד נהיגה 
  אגרה  משקל כולל   26  רכב של נכה 

  67  4000עד   373  נתמך 
  164  8000עד  4001 -מ  224  רכב אספנות 

  373  ומעלה  8001-מ  148  העברה לרשות השידור 
      1265  שלט במבחן (מוסך) 

        139  כפל  – שלט במבחן 
  438  שנים  10-נהיגה ל רישיון  כ.  1417  רגיל סחר  רישיון

  האגרות בעד שינוי רישום הבעלות לכלי רכב         ב. 
  399  שנים  9-נהיגה ל רישיון    

  350  שנים  8-נהיגה ל רישיון
  309  שנים  7-נהיגה ל רישיון  74  אופנוע ואופנוע עם רכב צדי - קטנוע, אופנוע לרבות תלת  .1
  268  שנים  6-נהיגה ל רישיון  217  ) 1(-מכל סוג, למעט רכב המפורט ברכב מנוע   .2
  רישיוןרכב מנועי מכל סוג, כשהוא נרשם על שם בעל   .3

  סחר
  228  שנים  5-נהיגה ל רישיון  37

  184  שנים  4-נהיגה ל רישיון  74  רכב לא מנועי מכל סוג   .4
  140  שנים  3-נהיגה ל רישיון  

  93  נהיגה לשנתיים  רישיון  20  נהיגה רישיוןבעד כפל ה האגר  ג.
  51  נהיגה לשנה  רישיון  10  ) רשום שעבוד(גם אם  רכב   רישיוןכפל בעד  ההאגר  ד.
  12  נהיגה לחייל מילואים  רישיון  232  שינוי מבנה   ה.
    67  בדיקה נוספת של רכב   ו. 
    רכב לחייל מילואים רישיוןהנחה   ל.  39  רכב מיוחד  רישיון  ז.
  60  . נק. זיכוי 1הנחה     67  מבחן שליטה   ח.
  119  נק. זיכוי   1.5הנחה   140  מבחן נהיגה   ט.
  179  נק. זיכוי  2הנחה   27  במשרדי הרישוי  רישיוןתוספת הנפקת   י.

  


