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והל יבוא קרוואן גרר ביבוא אישי  /מסחרי  /עסקי  +הצעת מחיר  .עדכון  14י ואר 2022
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א א השקיעו בקריאת כל ה והל ,יש הרבה מידע שאתם חייבים לדעת.
חשוב מאוד עד  30/6/2022אין מיסי יבוא  .ייתכן מאוד שמ 1/7/2022 -המיסוי של  40%יחזור.
צעד ראשון ביבוא קרוואן זה להחליט מה אתם רוצים .א י ממליץ להרגיש את הקרוואן פיזית.
לבדוק אצל היבוא ים והמשכירים בארץ ,וייתכן כי תמצאו איזה מציאה .ראו רשימה בהמשך .
רק אחרי שבדקתם והחלטתם פחות או יותר מה אתם רוצים עכשיו שווה לבדוק האם יתן
לעשות יבוא אישי של קרוואן ולחסוך כמה שקלים .אל תאמי ו לאף אחד! אתם
חייבים לעשות שיעורי בית ולהיווכח בעצמכם האם שווה לעשות יבוא אישי לקרווא ים .ובכל
מקרה אל תשכחו שמדובר בתהליך חובק עולם ובבירוקרטיה ישראלית לא פשוטה.
החלטת לעשות יבוא אישי של קרוואן כאן א י כ ס לתמו ה! מזכיר לכם שרק תודות לעבדכם
ה אמן מוטי בר -ס מותר לעשות יבוא אישי ע"י עוסק של כל סוגי הקרווא ים וכלי הרכב.
משרד התחבורע לחם ב ו אזרחי המדי ה כדי שלא וכל לעשות יבוא אישי לעסק של ו אבל
מש ת  2005במערכה משפטית ה חלתי להם תבוסה מכרעת למשרד התחבורע ! כולל שי וי חוק
רישוי שירותים ומקצועות בע ף הרכב .סמ כ"ל ת ועה מר אב ר פלור שפועל כגיס חמישי לטובת
יבוא י הרכב יסה למ וע את היבוא האישי ע"י עוסק  ,אבל מה לעשות עבדכם ה אמן חשף את
הבגידה שלו באי טרס הציבורי מול חברי הכ סת ובית המשפט!
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יבוא אישי ע"י עוסק לצרכי העסק – השכרה  /משרד  /תערכותו /לי ה בשטח או לכל צורך אחר
מאפשר לכם לקבל את המע"מ בחזרה.
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אחרי שטיפלתי ביבוא אישי מש ת  2017של למעלה מ  200-כלי רכב בעיקר לצורכי עבודה –
מדברי  /אשכול  /מו יות וגם רכב פרטי .בש ת  2021התחלתי בטיפול ביבוא של עשרות
קרווא ים וכיום א י ממש מרגיש מומחה בתחום .אז א י מציע לך את שירותיי בהכ ת רישיון
יבוא וליווי של יבוא קרוואן ביבוא אישי מרגע שמצאת קרוואן אצל ספק בחו"ל ועד שהקרוואן
אצלך בבית עם רישיון רכב קבוע .מסע לא פשוט הכרוך בבירוקרטיה  ,אבל יש לך אותי .מלווה
אותך יד ביד מהספק ועד הבית .והכל במחיר של  + ₪ 1,500מע"מ.
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אסור לשלח

את הקרוואן ללא רישיון יבוא .ראו הוזהרתם !

יתן לייבא רק קרוואן גרר עד גיל ש ה
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! לאחר קבלת רישיון רכב
קבוע ממשרד הרישוי ,דהיי ו ,בגיל  8חודשים מהייצור .תאריך ייצור רשום בטופס .C.O.C
וזאת ע"פ סעיף  (7) 31לחוק רישוי רכב ושירותים.
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ההתקשרות איתי ,ותשלום עבור השירות ,רק אחרי שיש לכם  COCביד!
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מוטור הום  /קמפר  /מעו וע  -חדש עד ש תיים  3.5טון ,אם רכב אספ ות מעל גיל  30ש ה  4טון
)תק ות יבוא רכב סעיף ) 7ב() ,(1רכב אספ ות אסור מ וע דיזל.

.12

חייבים אישורי תקי ה אירופאית .תקי ה אמריקאית  /סי י לא תופס! עמידה בתקי ה
 C.O.Cקיצור של הביטוי
אירופאית מוכחת רק באמצעות טופס מסוג
 .Certificate Of Conformityמצ"ב דוגמה.
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www.mobile.de

יש אלפי קרווא ים
חפשו באתר
א י לא מאתר קרווא ים!
יש לבדוק באתר היצרן אם
חדשים לבחירתכם .מומלץ לרכוש רק מדילר מורשה של היצרן.
הספק שמצאתם הוא ספק מורשה .לא ממליץ לק ות ב  eBayודומיו ולא מסין בגלל התקי ה!

.14

.15

.16
.17
.18

לאחר שאיתרתם קרוואן אצל ספק בחו"ל  ,ועוד לפ י שאתם משלמים ,חייבים לבקש הצעת
מחיר כתובה ,אישור תקי ה למרכב של הקרוואן  , C.O.Cשבו גם מצוין  WVTAמצ"ב דוגמה.
המסמך הזה יתן ע"י יצרן הקרוואן רק לאחר הייצור ,ולכן אם טרם יוצר מבקשים  C.O.Cשל
קרוואן זהה אחר ,ובכך אפשר לבחון את אפשרות היבוא + .תמו ה של הקרוואן  +קטלוג ייעודי
המפרט מידות ומשקלים של הדגם המיובא לפי ש ת ייצור .ב וסף  DATA PLATEמדבקה
שיש על כל קרוואן ,מצ"ב ,גם כאן אפשר להשתמש בהתחלה במדבקה של קרוואן זהה .רישיון
רכב או אישור מהספק שהקרוואן חדש ולא עשה לו רישוי.
הגשת בקשה לרישיון יבוא יתן לעשות בשלושה מסלולים .בכל מקרה טופס הבקשה לרישיון
יבוא עשה רק במסלול המסחרי ,וזאת לפי והל חדש של משרד התחבורה.
א .יבוא אישי לצורך שימוש פרטי .
ב .יבוא אישי לשימוש עסקי עצמי חברה /עוסק מורשה .בתיאוריה מוגבל לעד  6יחידות .לא
למטרת סחר בקרווא ים ,דהיי ו ,לא למכירה .מותר לכל צורך אחר כמו השכרה או שימוש
כיחידת לי ה לעובדים בשטח ,משרד ייד וכו' .יתן לקזז מע"מ .יתן למכור רק לאחר ש ה.
ג .יבוא מסחרי לצורך מכירה  -רק מי שיש לו רישיון יבואן ישיר .אשמח לטפל ברישיון.
קרווא ים פטורים ממכס ומס ק יה עד  30יו י  .2022אבל במידה ולא יכולים להוציא תעודת
מקור משלמים  7%מכס .בכל מקרה יש תשלום מע"מ . 17%
עלות הוצאות וספות של כ – ₪ 20,000 -רישיון יבוא ,הובלה יבשתית  +ימית ,אגרות ,עמיל
מכס ,רישיון רכב ,בדיקת אב טיפוס ,הוראת רישום  ,בדיקת התאמה להוראת רישום ועוד.
רישיון הרכב הגורר – רשום כושר גרירה ברישיון הרכב כמובן רק למי שיש וו גרירה ,יתן
להתקין .אפשרי בגוגול לחפש באתר משרד התחבורה "כושר גרירה רכב"

אסור לשלח את הקרוואן ללא רישיון יבוא .משרד התחבורע יקרע אתכם
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רישיון היגה  -רישיון  Bקרוואן מסוג עד  1.5טון לא ק"ג אחד יותר .עד  3.5טון צריך רישיון .C
לאחר שאיתרתם קרוואן ואתם מבקשים לייבאו ,כאמור לשלוח לי הצעת מחיר שקיבלתם +
טופס  + COCקטלוג הכולל שרטוט וסידור פ ימי  + DATA PLATE +תמו ה  +רישיון רכב
או אישור מהספק כי מדובר בקרוואן חדש שלא עשה לו רישוי באירופה ,א י בודק אם יש כזה
בארץ ויש הוראת רישום ,ואומר לכם אם צריך בדיקת אב טיפוס או לא .משרד התחבורה מאוד
מקשה ומסבך את הע יי ים ומסתיר ככל יכולתו מידע בע יין .כמו גם אם יש שו י קטן מאוד
בגודל ,או אפילו גודל ומיקום חלון או סידור מיטות זה לא חשב אותו דגם.
במקביל ועם המידות והמשקלים צריך לקבל הצעת מחיר להובלה יבשתית  +ימית.

א י ממליץ חברת אלאלוף גב' לי דה רפאי 054-6777016

שחררתי איתם עשרות קרווא ים בלי כל בעיה .השירות מקצועי ובמיוחד התיאום עם המכס
לצורך הוצאת רישיון רכב ,כל שאר עמילי המכס שעבדתי איתם היו טעויות בע יין .המחיר
שלהם לא הכי מוך אבל בסיכום אין עיכובים במשרד הרישוי .גב' לי דה אלופה אמיתית!
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השירות שלי  -הכ ת רישיון יבוא ,ומתן הדרכה לגבי כל התהליך מהאיתור אצל
הספק ועד קבלת רישיון רכב קבוע ע"פ החוק וה הלים של משרד התחבורה.
מחיר השירות לקרוואן  + ₪ 1,500מע"מ =  1,755ש"ח.
תשלום לפקודת מוטי בר -ס ב ק דיסקו ט ס יף מבשרת ציון  510חשבון . 96672
המחיר לא כולל ,אגרות ,הובלה יבשתית ימית ,עמיל מכס ,ביטוח ,מיסים ,רישוי  ,בדיקת
מעבדה  ,בדיקת טכ אי גז  /חשמל וכל פעולה שהיא מעבר לרישיון יבוא ייעוץ ומידע.
קרוואן מיצרן שלא רשום במערכת משרד התחבורה ,יש הליך וסף שצריך לאשר את היצרן ,לא
כלול במחיר ה "ל ,מסובך אבל אפשרי  .אישור יצרן חדש בישראל  + ₪ 2,000מע"מ .
השלמת מסמכים דרשים – תקבלו רשימה הכולל בין השאר  -ייפוי כוח ,רישיון היגה ,עוסק
מורשה ומסמכי תאגיד למי ש דרש ,ועוד ועוד .רק לאחר תשלום  +צילום רישיון היגה .
הגשת בקשה לרישיון יבוא ,וקבלת רישיון יבוא .אסור לשלוח את הקרוואן לפ י כן!!!
שילוח הקרוואן לישראל .היכן המפתחות ??? ,מסמכי יצוא  +אריזה ?  ,הובלה יבשתית  +ימית.
במקרה ששולם מע"מ בחו"ל – דרישת החזר מייד עם הגעתו לארץ ,ע"פ מסמכי יצוא והסכם.
ממליץ מסמכים מקוריים לשלוח במשלוח אווירי ישירות לעמיל המכס AIR COURIEOR
שחרור ע"י עמיל מכס  17% +מעמ קרוואן גרר 117% ,מוטורהום דהיי ו ,רכב  7% +אם
אין תעודת מקור  /שוק  .EUR 1א י ממליץ על חברת אלאלוף !!! גב' לי דה רפאי 054-6777016
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בתהליך השחרור ע"י עמיל המכס הצהרת יבוא  /רשימון יבוא חובה
לציין כי מדובר ברכב ויש לצרף תיק רכבית ולהזין בתהליך סחורה
"רכב"  .ללא זה לא יתן להפיק רישיון רכב.
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אם אין תעודת שוק =  EUR 1משלמים תוספת  7%מס .לכן חובה לעבוד עם משלח שיודע
איך מוציאים תעודת שוק .עתרתי לבג"ץ גד רשות המיסים בע יין הזה  , 2047/21והפסדתי,
שופטי הבג"ץ שא י אוהב מאוד ,לא בא להם להתעסק עם ה ושא  ,אך לא פסקו הוצאות גדי.
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הוצאת הקרוואן מה מל.
א.

מכי ים רישיון רכב זמ י ל 48 -שעות באופן מקוון באתר משרד התחבורה .צריך לצרף הצהרת
יבוא מה שבעבר כו ה רשימון יבוא .הרישיון בעבר יתן ל  3חודשים אבל המרושעים במשרד
התחבורע אוהבים למרר ל ו את החיים! גם במקרה זה עתרתי לבית המשפט המ הלי ,והפסדתי,
לא פסקו גדי הוצאות.

ב.

עם רישיון הרכב הזמ י הולכים לכל מכון רישוי ומכי ים לוחיות רישוי

ג.

עם רישיון רכב זמ י מכי ים ביטוח .

ד.

מתאמים אישור כ יסה ל מל עם עמיל המכס וכעת יתן להוציא את הקרוואן מה מל הבייתה .לא
לשכוח מברג  +ברגים להצמיד את לוחיות הרישיון לקרוואן
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לתאם עם מעבדת רכב לבוא לעשות בדיקת התאמה להוראת רישום או בדיקת אב טיפוס  +התאמה.
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תודות לעבדכם ה אמן בדיקת אב טיפוס פרטית והוראות רישום מפורסמת באתר משרד התחבורה
חסכתי לכם  ! ₪ 3,000ואז לא צריך בדיקת אב טיפוס אלא רק בדיקת התאמה להוראת רישום .ואז
מדלגים על שלב בדיקת אב טיפוס סעיפים  .38-41ולא צריך מחלקת תקי ה.
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רק במידה ויש הוראת רישום לדגם הכוללת התאמה
בדיקת התאמה להוראת רישום
מלאה ל  VERSION + VARIANT + TYPEעושים רק בדיקת התאמה להוראת רישום
באמצעות מעבדת רכב .מעבדת הרכב ות ת מסמך המופ ה אל משרד הרישוי.
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בכל מקרה עם או בלי אב טיפוס צריך
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א.

בדיקת טכ אי גז ברישיון "שלב  " 2ומתן אישור בטופס מיוחד ,מצ"ב דוגמה  .כל טכ אי גז שלב 2
יכול לבצע בדיקה אבל חייבים את הטופס לפי הדוגמה .לבדוק שמספר השלדה כון.

ב.

בדיקת חשמלאי ברישיון "בודק"

במקרה שאין הוראת רישום – בדיקת אב טיפוס ע"י מעבדת רכב כ  ₪ 3,000עבור שתי
בדיקות אחת עבור הוצאת רישום ועבור התאמה להוראת רישום ב וסף צריך
א .שרטוט ע"י מה דס .₪ 1,000
ב .בדיקת טכ אי גז שלב  2אישור על טופס מיוחד , ₪ 500
ג .אישור חשמל ע"י חשמלאי בודק כ  ₪ 500כ"א.
ד .אגרת הוראת רישום למשרד התחבורה  762ש"ח לרשום בגוגול "אגרות יבוא רכב"
שולחים הכל למחלקת תקי ה לקבל הוראת רישום.
עושים טסט בכל מכון רישוי – יש לתאם מראש להראות להם את המסמכים ! להוציא שוב
רישיון רכב זמ י + COC ,הוראת רישום  +בדיקת מעבדת רכב  +טופס בדיקה טכ אי גז שלב 2
 +אישור חשמלאי בודק  +רישיון רכב זמ י  +ביטוח חובה.
במידה ועשיתם אב טיפוס  ,שולחים הוראת רישום למעבדת רכב לבדיקת התאמה להוראת רישום,
והם מוציאים מסמך הממוען למשרד הרישוי .בלי זה אין רישיון רכב קבוע.
כל המחירים בערך ומשת ים כל הזמן .
להזמין תור למשרד רישוי מחוזי באפליקציה  MYVISITבלי תור לא תיכ סו.
להגיע למשרד הרישוי עם כל המסמכים ואז מקבלים רישיון רכב קבוע ביד .מזכיר לכם בדיקת
מעבדת רכב המופ ית למשרד הרישוי.
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רשימת יבוא י קרווא ים
א .רם אור קוגוט יבואן  HOBBYתוצר גרמ יה ג'יימס ווט  3חיפה 072-3926964
ב .מרכז לאופק השכרה  +יבואן  ADRIAמסלוב יה ד מרק  4פתח תקווה . 03-7443344
ג .קרוואן קלאב הכפר הירוק השכרה  +יבואן  LMCתוצר גרמ יה 1700-555443
ד .קי ן קמפי ג יבואן  COACHMANתוצר א גליה ההכשרות  2הוד השרון 077-2007897
ה .שאול פרץ יבואן קרווא ים מטורקיה – מחירים מצוי ים! 052-3399997
ו .א.ג קרווא ים יבואן  KANUSיוח ן הס דלר  8כפר סבא 050-5500180
ז .קרווילה קיבוץ רמת השופט 054-4881897
ח .קרוואן כרמל 054-2815182 , 054-4300819
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יצר י קרווא ים ישראליים ,בו ים בדיוק מה שאתם רוצים ,ויש שירות תיקו ים צמוד.
א .קריספין קרוואן  052-6868777 052-5556454עצמו ה  16מישור אדומים
ב .גאיה קרווא ס  050-4444246 03-9060099דרך עפרון  14אריאל
ג .קרווילה קיבוץ רמת השופט 054-4881897
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השכרת קרווא ים.
א .פלמי גו שחור  - 03-3083330מועדון בשיטת "טיים שרי ג"
ב .גריגורי – אשדוד 058-7246406
ג .ל דאו קרווא ים 054-7558844
ד .קרוואן טרק לשטח סו ול צומת שילת 052-7289991
ה .קרוואן העמק  -בית שאן 052-8759116
ו .דרך המלך – רע ה 054-2050471
ז .דרים קרוואן – חולון 054-6340003
ח .הקרוואן הצהוב 050-6904422
ט .בין שבילים לכוכבים – תל עדשים 050-2902275
י .סרטבה – בקעת הירדן 050-9521012
יא .קרוואן הבקעה – מעלה אפריים 054-5548071
יב .ופי מולדת – כפר ויתקין 04-6499908
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אתר יד ש ייה גרמ י תמצאו שם אלפי קרווא ים חדשים
mobile.de/Caravan/Motorhome
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https://www.drm.eu/
רשימת ספקי קרווא ים  /דילרים בחו"ל שעשו יצוא לישראל
https://camping-megastore.gr/en/
https://autoline.com/camping-voepel/
https://www.sunlight.de/en/dealers/ostsee-campingpartner-kg/
https://wohnwagencenter-hofstetter.de/en/
https://www.newportcaravans.com/search?type=caravans
https://caravanpark-mueller.de/
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http://smolicz.autoline.info/stock/

אם יש שאלות מוזמ ים להקשר אליי בטלפון לשיחת ייעוץ ראשו ה חי ם ,בשעות משרד בלבד !
אח"כ א א כל השאלות בווטאסאפ 050-9009700

לשירותך תמיד ,מוטי בר -ס

רשימת דילרים של קרוואנים שייצאו לישראל
 אלי גוטר מאתר קרוואנים באמצעות הבת בגרמניה050-5347093

https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?c=Ca
ravan&isSearchRequest=true&ref=dsp&s=Motorhom
e&sfmr=false&vc=Motorhome
https://www.drm.eu/
https://autoline.com/camping-voepel/
https://camping-megastore.gr/en/
https://www.sunlight.de/en/dealers/ostseecampingpartner-kg/
https://wohnwagencenter-hofstetter.de/en/
https://www.newportcaravans.com/search?type=carav
ans
https://caravanpark-mueller.de/
http://smolicz.autoline.info/stock/

DATA PLATE דוגמה ל

דוגמה לקטלוג כולל תמו ה כולל שרטוט וסידור פ ימי

דוגמה של מעבדת רכב אריאל עמוד ראשון מתוך  11עמודים

דוגמה של דוח טכ יון – עמוד ראשון מתוך  12עמודים עושים עבודה יסודית מאוד

דוגמה של שרטוט עבור הוראת רישום ,השרטוט יהווה חלק מהוראת הרישום
השרטוט חייב להיות ב פרד מבדיקת אב טיפוס וללא חותמת

דוגמאות של אישור טכ אי גפ"מ סוג ) 2טכ אי גז (

בדיקה של חשמלאי בודק ומעלה

דוגמה של אגרת הוראת רישום למשרד התחבורה – אבטיפוס .₪ 762

קרוואן עד  1,500ק"ג

לרשום בגוגול "אגרות יבוא רכב" בדף ש פתח ללחוץ על "אגרות בעד רישיון ליבוא רכב לייבא אב
טיפוס" ,בדף ש פתח ללחוץ על מה שמתאים.

דוגמה של אישור תשלום של אגרת אבטיפוס

