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  2022ינואר    14עדכון   . הצעת מחיר +  סקיביבוא אישי / מסחרי / ע  נוהל יבוא קרוואן נגרר
  
  

 .  תמידע שאתם חייבים לדע רבהאנא השקיעו בקריאת כל הנוהל, יש ה .1
 יחזור.   40%המיסוי של  1/7/2022 -אין מיסי יבוא . ייתכן מאוד שמ 30/6/2022חשוב מאוד עד  .2
.  תזייפלהרגיש את הקרוואן  ממליץ  . אני  צעד ראשון ביבוא קרוואן זה להחליט מה אתם רוצים .3

 .  ה בהמשך ראו רשימ. בארץ, וייתכן כי תמצאו איזה מציאהוהמשכירים לבדוק אצל היבואנים  
רוצים  רק   .4 אתם  מה  יותר  או  פחות  והחלטתם  שבדקתם  ניתן  אחרי  האם  לבדוק  שווה  עכשיו 

ינו לאף אחד! אתם  אל תאמ   .יבוא אישי של קרוואן ולחסוך כמה שקליםלעשות  
ובכל   לקרוואנים.  אישי  יבוא  לעשות  שווה  האם  בעצמכם  ולהיווכח  בית  שיעורי  לעשות  חייבים 

 ישראלית לא פשוטה.  בבירוקרטיה בתהליך חובק עולם ו מקרה אל תשכחו שמדובר
מזכיר לכם שרק תודות לעבדכם !   לתמונה החלטת לעשות יבוא אישי של קרוואן כאן אני נכנס   .5

בר מוטי  הרכב-הנאמן  וכלי  הקרוואנים  סוגי  כל  של  עוסק  ע"י  אישי  יבוא  לעשות  מותר  .  נס 
לע אישי  יבוא  לעשות  נוכל  שלא  כדי  המדינה  אזרחי  בנו  נלחם  התחבורע  אבל  משרד  שלנו  סק 

כולל שינוי חוק    למשרד התחבורע !    במערכה משפטית הנחלתי להם תבוסה מכרעת  2005משנת  
גיס חמישי לטובת  כעל  ו פש. סמנכ"ל תנועה מר אבנר פלור  מקצועות בענף הרכברישוי שירותים ו

, אבל מה לעשות עבדכם הנאמן חשף את    את היבוא האישי ע"י עוסק  למנוע  ניסה  יבואני הרכב  
 !  ובית המשפט בגידה שלו באינטרס הציבורי מול חברי הכנסת ה

  
תערכותו/ לינה בשטח או לכל צורך אחר  משרד /    / השכרה    –לצרכי העסק  יבוא אישי ע"י עוסק   .6

 .  מאפשר לכם לקבל את המע"מ בחזרה
  

ש  .7 מ  של למעל    2017שנת  מ  טיפלתי ביבוא אישיאחרי  עבודה    200-ה  לצורכי    –כלי רכב בעיקר 
ר  /מדברי   וגם  מוניות   / פרטיאשכול  ב  2021בשנת    .  כב  ב התחלתי  עשרות  טיפול  של  יבוא 

ותיי בהכנת רישיון  אז אני מציע לך את שיר  וכיום אני ממש מרגיש מומחה בתחום.  וואנים  קר
מצאת קרוואן אצל ספק בחו"ל ועד שהקרוואן  יבוא וליווי של יבוא קרוואן ביבוא אישי מרגע ש

. מלווה  ה , אבל יש לך אותיבירוקרטילא פשוט הכרוך באצלך בבית עם רישיון רכב קבוע. מסע  
 + מע"מ.   ₪  1,500והכל במחיר של ד מהספק ועד הבית. אותך יד בי

  
 

   !  זהרתםהו ראו . רישיון יבוא וואן ללא לח את הקר אסור לש .8
 

רכב   !  עד גיל שנהן נגרר  ואורקניתן לייבא רק    .9 רישיון    לאחר קבלת 

הרישויקבוע   בגיל  דהיינו  ,ממשרד  מהי  8  ,  ב.  צוריחודשים  רשום  ייצור   . C.O.C  טופס  תאריך 
 .  ב ושירותים) לחוק רישוי רכ7(  31ף "פ סעיוזאת ע

  
   ! ביד  COCרק אחרי שיש לכם , ותשלום עבור השירות, ההתקשרות איתי . 10

 
  טון 4 שנה   30מעל גיל  אם רכב אספנות  ,טון 3.5 שנתיים  עד חדש   - עונוע  / קמפר / מ וםמוטור ה . 11

    . זלדימנוע אסור רכב אספנות  , )1(ב)( 7(תקנות יבוא רכב סעיף  
 

א  . 12 עמידה בתקינה       ס!  לא תופ   סיני  /ת  אמריקאי תקינה  .  יתאירופחייבים אישורי תקינה 
באמצעות מוכחת  אירופאית   הביטוי     C.O.C    ג  סומ  טופס   רק  של    קיצור 

Certificate Of Conformity.     .מצ"ב דוגמה 
 

  קרוואניםיש אלפי          www.mobile.de    אתרב   חפשו         !  קרוואניםמאתר  אני לא   . 13
רן אם  לבדוק באתר היציש      מורשה של היצרן.     רץ לרכוש רק מדילמומל   .  חדשים לבחירתכם

   ! בגלל התקינהולא מסין דומיו  ו  eBayבלקנות ממליץ לא . ספק מורשהאתם הוא הספק שמצ
  



 
ש . 14 סקרוואן    איתרתםלאחר  בחאצל  ועו"ל  פק  מש,  שאתם  לפני  לבקשחייבי,  מיםלוד  הצעת    ם 

   .מצ"ב דוגמה  WVTA  ין מצו  , שבו גם  C.O.C  אןרוולמרכב של הק  אישור תקינה   ,תובהמחיר כ
של   C.O.C  מבקשים   טרם יוצרולכן אם    ,ייצורהניתן ע"י יצרן הקרוואן רק לאחר    ך הזההמסמ

ייעודי    גלוטק   +  הקרוואן  ונה שלמת+      . אפשרות היבואלבחון את    אפשר  ובכך  ,אחר  זהה  קרוואן
ומשקל מידות  בנוסף  רצויית  נש  לפי    של הדגם המיובא  יםהמפרט   .DATA PLATE     מדבקה

רישיון    .וואן זההקר  של   קהדבמש בהתחלה במגם כאן אפשר להשתמצ"ב,  קרוואן,  כל  שיש על  
   נעשה לו רישוי. אישור מהספק שהקרוואן חדש ולא  רכב או

לרישיון    בכל מקרה טופס הבקשה    .מסלולים  שהולות בשיבוא ניתן לעשבקשה לרישיון  הגשת   . 15
 .  במסלול המסחרי, וזאת לפי נוהל חדש של משרד התחבורהיבוא נעשה רק 

 .  יבוא אישי לצורך שימוש פרטי  .א
לא  .  יחידות  6יאוריה מוגבל לעד  תב.  מורשהעוסק    /חברה  עסקי עצמילשימוש  אישי    ואיב  .ב

מוש  שישכרה או  אחר כמו הלכל צורך  ר  . מותמכירהלא ל, דהיינו,  אניםוובקרסחר    רתמטל
     רק לאחר שנה.  ר ולמכ תן ינ. ניתן לקזז מע"מ'. נייד וכו  רדמש נה לעובדים בשטח,כיחידת לי 

     אשמח לטפל ברישיון.   .ישירן  ון יבואלו רישי  י שישמרק  -   ירהמכ ורך י לציבוא מסחר  .ג
קניה  קרוו . 16 ומס  פטורים ממכס  אבל  2022יוני    30  דעאנים  יכ  דהמיב.  לה וליולא  תעודת  ם  וציא 

 .    17%לום מע"מ ס. בכל מקרה יש תשמכ 7%מקור משלמים 
נוספו   ות  על . 17 של  הוצאות  יבוא,  ייש ר  –  ₪  20,000  -כת  אגרות  +  שתיתביהובלה  ון  עמיל    ,ימית, 

   ועוד.  ישום הוראת רישום , בדיקת התאמה להוראת ר קת אב טיפוס, רישיון רכב, בדי מכס, 
הרכ  . 18 הרישיון  הרכבום  רש  –  רגורב  ברישיון  גרירה  לבן  כמו  כושר  ניתן  רק  גרירה,  וו  שיש  מי 

   התחבורה "כושר גרירה רכב"י בגוגול לחפש באתר משרד אפשר להתקין.
 

 משרד התחבורע יקרע אתכם. הקרוואן ללא רישיון יבוא את  לח אסור לש
  

 .  Cצריך רישיון  טון 3.5ד . ערתואחד י טון לא ק"ג 1.5עד   קרוואן מסוג  Bרישיון  - יגההנרישיון  . 19
שאיתלא . 20 קחר  כאמרוורתם  לייבאו,  מבקשים  ואתם  ל  וראן  שקיבלתם    ילשלוח  מחיר    +  הצעת 

+ רישיון רכב  + תמונה    DATA PLATE +    מיהכולל שרטוט וסידור פני  קטלוג+     COCס  ופט
כזה    אם יש  קאני בוד  ובר בקרוואן חדש שלא נעשה לו רישוי באירופה,פק כי מד או אישור מהס

ורה מאוד  שרד התחבטיפוס או לא. מ  בדיקת אבמר לכם אם צריך  ץ ויש הוראת רישום, ואובאר
ומסב אתמקשה  ומהענ  ך  ככליינים  כמ   סתיר  בעניין.  מידע  גיכולתו  שונו  יש  אם  קם  מאוד  טן  י 

 ר מיטות זה לא נחשב אותו דגם.  וחלון או סידקום ומי גודל    , או אפילו בגודל
   ר להובלה יבשתית + ימית. עת מחי ות והמשקלים צריך לקבל הצ דימ ם העיל ובמקב . 21

        6777016-054 גב' לינדה רפאי    חברת אלאלוף  אני ממליץ  
הש ובמיוחד  מקצועי  השירות  בעיה.  כל  בלי  קרוואנים  עשרות  איתם  המכס  חררתי  עם  תיאום 

שאר   כל  רכב,  רישיון  הוצאת  המכס  לצורך  טעויועמילי  היו  איתם  המחיר  שעבדתי  בעניין.  ת 
  גב' לינדה אלופה אמיתית!  ד הרישוי. עיכובים במשראין  לא הכי נמוך אבל בסיכוםשלהם 

 
מהאיתור אצל    הליךתלגבי כל ההדרכה  הכנת רישיון יבוא, ומתן    -לי  השירות ש . 22

 .רד התחבורהע"פ החוק והנהלים של מש  ועד קבלת רישיון רכב קבועק הספ
 .  ש"ח 1,755    =     + מע"מ ₪  1,500ן לקרווא  מחיר השירות  . 23
   . 96672חשבון  510ף מבשרת ציון סנידיסקונט  נס בנק-לפקודת מוטי ברתשלום  . 24

 
, בדיקת  מיסים,    ח,ביטו  ,  , עמיל מכסיבשתית ימית  , הובלהאגרות  ,  חיר לא כוללהמ . 25   רישוי 

 דע. ימוייעוץ רישיון יבוא למעבר שהיא לה  וכל פעו חשמל   גז /נאי טכ, בדיקת ה דמעב
יך נוסף שצריך לאשר את היצרן, לא  יש הל,  חבורהמשרד התבמערכת    שלא רשוםיצרן  קרוואן מ . 26

 .  + מע"מ ₪ 2,000  בישראל  דשאישור יצרן ח.  סובך אבל אפשרי , מכלול במחיר הנ"ל
עוסק    , רישיון נהיגהייפוי כוח,     -   רשימה הכולל בין השארתקבלו    –  השלמת מסמכים נדרשים . 27

   .  הרק לאחר תשלום + צילום רישיון נהיג   ועוד. וד וע, נדרשמי שלתאגיד   יומסמכ רשהמו
 !!!י כןאסור לשלוח את הקרוואן לפנ .ן יבואו רישי, וקבלת שיון יבואבקשה לרי  גשתה . 28
   . יבשתית + ימיתאריזה ? , הובלה  מסמכי יצוא +  , היכן המפתחות ???.  שילוח הקרוואן לישראל . 29
 , ע"פ מסמכי יצוא והסכם.  לארץ עם הגעתוהחזר מייד שת דרי – "לע"מ בחום מבמקרה ששול . 30
   AIR COURIEORלעמיל המכס   במשלוח אווירי ישירותלשלוח  רייםים מקוממליץ מסמכ . 31
אם   7%+  דהיינו, רכב    מוטורהום     117%  ,  מעמ קרוואן נגרר  17%   +     שחרור ע"י עמיל מכס . 32

 054-6777016לינדה רפאי גב' חברת אלאלוף !!!   אני ממליץ על . EUR 1עודת מקור / שוק  ת אין
 



השחרו . 33 המכס בתהליך  עמיל  ע"י  יבוא    ר  רשימון   / יבוא    חובה  הצהרת 
וילצי ברכב  מדובר  כי  תיק  לצ  שין  ולהזין  רכבירף  סחורה  תהבת  ליך 

  . זה לא ניתן להפיק רישיון רכב ללא  . "רכב" 
 

שיודע    שלחלכן חובה לעבוד עם מ   .מס    7%משלמים תוספת      EUR  1    =     שוק   אם אין תעודת   . 34
,  והפסדתי,    2047/21   הזהין  רשות המיסים בעניבג"ץ נגד  עתרתי ל   איך מוציאים תעודת שוק.  

   . פסקו הוצאות נגדילא אך הם להתעסק עם הנושא , מאוד, לא בא להבג"ץ שאני אוהב  שופטי  
  

   .מהנמל הקרוואןהוצאת  . 35
  
ל שרי מכינים    .א זמני  רכב  התחבורה  ותשע  48  -יון  באתר משרד  לצרף  .באופן מקוון  הצהרת    צריך 

יבוא.   רשימון  כונה  שבעבר  מה  ל  הריש  יבוא  ניתן  בעבר  במשרד  האבל    חודשים  3יון  מרושעים 
,  הפסדתי ו  ,  נהליהמ  עתרתי לבית המשפט  רה זה  במקגם     אוהבים למרר לנו את החיים!     התחבורע

 .  לא פסקו נגדי הוצאות
 

 רישוי  לוחיות מני הולכים לכל מכון רישוי ומכינים  הזעם רישיון הרכב   .ב
  

 עם רישיון רכב זמני מכינים ביטוח .   .ג
  

. לא  א את הקרוואן מהנמל הבייתהלהוצילנמל עם עמיל המכס וכעת ניתן    מתאמים אישור כניסה    .ד
 ון לקרוואן  י לשכוח מברג + ברגים להצמיד את לוחיות הריש

  
 ה.  מלהוראת רישום או בדיקת אב טיפוס + התא התאמהלתאם עם מעבדת רכב לבוא לעשות בדיקת  . 36

 
לעבדכם   . 37 פרטיתתודות  טיפוס  אב  בדיקת  רישום  ווהורא  הנאמן  התחבורה ת  באתר משרד    מפורסמת 

ואז   .ס אלא רק בדיקת התאמה להוראת רישוםואז לא צריך בדיקת אב טיפו        !  ₪  0003,כתי לכם  חס
 מחלקת תקינה.  לא צריך ו .  38-41סעיפים   אב טיפוס מדלגים על שלב בדיקת

 
רישום        בדיקת התאמה להוראת רישום  . 38 הוראת  ויש  במידה  התאמה  רק  הכוללת  לדגם 

ל רישום  רק  עושים       TYPE+ VERSION   +  VARIANT       מלאה  להוראת  התאמה  בדיקת 
   .משרד הרישוימסמך המופנה אל מעבדת הרכב נותנת    .באמצעות מעבדת רכב

 
 ו בלי אב טיפוס צריך  בכל מקרה עם א . 39

  
  2שלב  מצ"ב דוגמה . כל טכנאי גז      ,טופס מיוחדבאישור  מתן  ו   "  2שלב  ברישיון " בדיקת טכנאי גז    .א

 ה. לבדוק שמספר השלדה נכון.  יכול לבצע בדיקה אבל חייבים את הטופס לפי הדוגמ
 

 " בדיקת חשמלאי ברישיון "בודק  .ב
 

הוראת רישוםשבמקרה   . 40 שתי  עבור    ₪  3,000כ  רכב    מעבדת  י  ע"  אב טיפוסבדיקת    –  אין 
 יך  בנוסף צר להוראת רישום עבור התאמהעבור הוצאת רישום ואחת  בדיקות

   .₪  1,000  שרטוט ע"י מהנדס  .א
 ,   ₪ 500   על טופס מיוחד אישור  2בדיקת טכנאי גז שלב   .ב
    "א.כ ₪ 500 כ דקבוחשמלאי חשמל ע"י אישור   .ג
 יבוא רכב"  ת  לרשום בגוגול "אגרו    "חש 762 למשרד התחבורה   ראת רישוםהואגרת   .ד

    . שוםלמחלקת תקינה לקבל הוראת רישולחים הכל  . 41
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