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  2220מרץ    25 עדכון   . הצעת מחיר +  סקיביבוא אישי / מסחרי / ע  והל יבוא קרוואן גרר
  
  
  
  

  ם, אתם לאחר שקראתק  ר.  תמידע שאתם חייבים לדע   רבהאא השקיעו בקריאת כל הוהל, יש ה .1
 אא רק בשעות משרד רגילות .   050-9009700להתקשר לשיחת ייעוץ ראשוית    יםמוזמ

 יחזור.   40%המיסוי של  1/7/2022 -אין מיסי יבוא . ייתכן מאוד שמ 30/6/2022חשוב מאוד עד  .2

.  תזייפלהרגיש את הקרוואן  ממליץ  . אי  קרוואן זה להחליט מה אתם רוציםן ביבוא  צעד ראשו .3
 .  ה בהמשך ראו רשימ. בארץ, וייתכן כי תמצאו איזה מציאהוהמשכירים לבדוק אצל היבואים  

    9810021-050חפצי  עומר     5347093-050אלי גוטר    קרוואים מאתרי .4

יותר  רק   .5 או  פחות  והחלטתם  שבדקתם  רוצים  אחרי  אתם  יתן  מה  האם  לבדוק  שווה  עכשיו 

יו לאף אחד! אתם  אל תאמ   .יבוא אישי של קרוואן ולחסוך כמה שקליםלעשות  
ובכל   לקרוואים.  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 !   לתמוה החלטת לעשות יבוא אישי של קרוואן כאן אי כס   .6
בר מוטי  הרכב-האמן  וכלי  הקרוואים  סוגי  כל  של  עוסק  ע"י  אישי  יבוא  לעשות  מותר  .  ס 

לע אישי  יבוא  לעשות  וכל  שלא  כדי  המדיה  אזרחי  בו  לחם  התחבורע  אבל  משרד  שלו  סק 
כולל שיוי     משרד התחבורע ! הסתי את הבוגדים בה ארוכת שים  שפטיתבמערכה מ 2005משת 

ו  שירותים  רישוי  בעף הרכבחוק  פלור  מקצועות  אבר  מר  תועה  גיס חמישי  כעל  ופ ש. סמכ"ל 
עוסק  למוע  יסה  לטובת יבואי הרכב   , אבל מה לעשות עבדכם האמן    את היבוא האישי ע"י 

 !  ובית המשפט ורי מול חברי הכסתבגידה שלו באיטרס הציבחשף את ה
  

ליה בשטח או לכל צורך אחר    /כות ותערמשרד /    / השכרה    –לצרכי העסק  יבוא אישי ע"י עוסק   .7
 . ופחת על הרכישההכרה בהוצאות , מאפשר לכם לקבל את המע"מ בחזרה

  

ש  .8 ביבוא אישיאחרי  מ  של למעל    2017שת  מ  טיפלתי  לצורכי עבודה    200-ה  בעיקר    –כלי רכב 
ר  /מדברי   וגם  מויות   / פרטיאשכול  ב  2021בשת    .  כב  ב התחלתי  עשרות  טיפול  של  יבוא 

מבוטלים  וואיםקר לא  ויסיון  ידע  שיר     .  וצברתי  את  לך  מציע  יבוא  אי  רישיון  בהכת  ותיי 

ה וליווי   תהליך  כל  ש,  יבואלאורך  בחו"ל  מרגע  ספק  אצל  קרוואן  לך  מצאת  ועד    COCויש 
בבי קבוע. שהקרוואן אצלך  רכב  רישיון  עם  במסע    ת  פשוט הכרוך  לך  בירוקרטילא  יש  אבל   , ה 

 + מע"מ.   ₪  1,500והכל במחיר של . צעד אחר צעד ד מהספק ועד הבית. מלווה אותך יד ביאותי
  

 

   !  זהרתםהו ראו . רישיון יבוא וואן ללא לח את הקר אסור לש .9

 

רי  !  עד גיל שהן גרר  ואורקיתן לייבא רק    . 10 רכב לאחר קבלת    שיון 

הרישויקבוע   בגיל  דהייו  ,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 . 11

 

  טון 4 שה   30מעל גיל  אם רכב אספות  ,טון 3.5 שתיים  עד חדש   - עווע  / קמפר / מ וםמוטור ה . 12
    . זלדימוע אסור רכב אספות  , )1(ב)( 7(תקות יבוא רכב סעיף  

 

א . 13 תקיה  אישורי  תופ  סיי  /ת  אמריקאיתקיה  בלבד!      ית אירופחייבים  עמידה       ס!  לא 

קיצור של      C.O.C    ג  סומ   טופס  רק באמצעותמוכחת  בתקיה אירופאית  

 מצ"ב דוגמה.     .Certificate Of Conformity הביטוי 



 

  קרוואיםיש אלפי          www.mobile.de    אתרב   חפשו         !  קרוואיםמאתר  אי לא   . 14
רן אם  לבדוק באתר היציש      מורשה של היצרן.     רץ לרכוש רק מדילמומל   .  חדשים לבחירתכם

אם     !  בגלל התקיהולא מסין  דומיו  ו   eBayבלקות  ליץ  ממלא  .  ספק מורשהאתם הוא  הספק שמצ
 שסיפקו לישראל.   רשימת דילריםהמשך ם לאתר ראו בלא הצלחת

 !  אי לא מקבל עמלה מאף גורם! כל ההמלצות שלי הם על בסיס יסיון מהעבודה בלבד . 15

ש . 16 סקרוואן    איתרתםלאחר  בחאצל  ועו"ל  פק  מש,  שאתם  לפי  לבקשחייבי,  מיםלוד    הצעת  ם 
   .מצ"ב דוגמה  WVTA  ין מצו  , שבו גם  C.O.C  אןרוולמרכב של הק  אישור תקיה   ,תובהר כמחי

של   C.O.C  מבקשים   טרם יוצרולכן אם    ,ייצורהיתן ע"י יצרן הקרוואן רק לאחר    ך הזההמסמ
ייעודי    גלוטק   +  הקרוואן  וה שלמת+      . אפשרות היבואלבחון את    אפשר  ובכך  ,אחר  זהה  קרוואן

מידו ומשקלהמפרט  בוסף  רצויית  ש  לפי    של הדגם המיובא  יםת   .DATA PLATE     מדבקה
רישיון    .וואן זההקר  של   קהדבמש בהתחלה במגם כאן אפשר להשתמצ"ב,  קרוואן,  כל  שיש על  

   עשה לו רישוי. אישור מהספק שהקרוואן חדש ולא  רכב או

לרישיון    קשהטופס הב  בכל מקרה    .מסלולים  שהולות בשיבוא יתן לעשבקשה לרישיון  הגשת   . 17
 .  במסלול המסחרי, וזאת לפי והל חדש של משרד התחבורהיבוא עשה רק 

 .  יבוא אישי לצורך שימוש פרטי  .א

לא  .  יחידות  6יאוריה מוגבל לעד  תב.  מורשהעוסק    /חברה  עסקי עצמילשימוש  אישי    ואיב  .ב
מוש  שיאו    רה שכאחר כמו הלכל צורך  ר  . מותמכירהלא ל, דהייו,  איםוובקרסחר    רתמטל

     רק לאחר שה.  ר ולמכ תן י .יתן לקזז מע"מ'. ייד וכו  רדמש ה לעובדים בשטח,כיחידת לי 

     אשמח לטפל ברישיון.   .ישירן  ון יבואלו רישי  י שישמרק  -   ירהמכ ורך י לציבוא מסחר  .ג

קיה  קרוו . 18 ומס  פטורים ממכס  אבל  2022יוי    30  דעאים  יכ  דהמיב.  לה וליולא  ת ם  עודת  וציא 
 .    17%לום מע"מ ס. בכל מקרה יש תשמכ 7%מקור משלמים 

עמיל    ,ימית, אגרות  +  שתיתביהובלה  ון יבוא,  י ישר  –  ₪  30,000  -עד כת של  הוצאות וספו  ות  על . 19
בדי  מכס,   רכב,  טיפוס,  רישיון  אב  ר קת  להוראת  התאמה  בדיקת   , רישום    ועוד.   ישוםהוראת 

 .  ם בחצי מהמחיר כל מקרה לגופואפשרי ג

הרכ  . 20 הרישיון  הרכבום  רש  –  רגורב  ברישיון  גרירה  לבן  כמו  כושר  יתן  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 ק"גטון לא  1.5עד   קרוואן מסוג  Bרישיון  - יגההרישיון  . 21

שאיתלא . 22 קחר  כאמרוורתם  לייבאו,  מבקשים  ואתם  ל  וראן  שקיבלתם    ילשלוח  מחיר    +  הצעת 
+ רישיון רכב  + תמוה    DATA PLATE +    מיהכולל שרטוט וסידור פי  קטלוג+     COCס  ופט

כזה    אם יש  קאי בוד  באירופה,ובר בקרוואן חדש שלא עשה לו רישוי  פק כי מד או אישור מהס
 טיפוס או לא.  בדיקת אבמר לכם אם צריך ץ ויש הוראת רישום, ואובאר

כי   . 23 לכם  התחבמדעו  בבירוקורה  שרד  בו  ופוגע  ישראל  מדית  אזרחי  גד  מוגזמתפועל     !  רטיה 
ומסב אתמקשה  ומהע  ך  ככלייים  כמ   סתיר  בעיין.  מידע  גיכולתו  שוו  יש  אם  קם  מאוד  טן  י 

לדוגמה לא מגיש  ר מיטות זה לא חשב אותו דגם.  וחלון או סיד קום  ומיגודל    , או אפילו  דלבגו
עובר תהליך אב טיפוס  הוראו תרישום, לא מפרסם הוראות רישום פרטיות וכך די מבאר שבע  

 הוא אלץ לבצע אב טיפוס!    לכן גםוצביקה מחיפה לא יודע שדי כבר עשה אב טיפוס ו

   ר להובלה יבשתית + ימית. עת מחי ות והמשקלים צריך לקבל הצ דימ ם העיל ובמקב . 24
        6777016-054 גב' לידה רפאי    חברת אלאלוף  אי ממליץ  

הש ובמיוחד  מקצועי  השירות  בעיה.  כל  בלי  קרוואים  עשרות  איתם  המכס  חררתי  עם  תיאום 
שאר   כל  רכב,  רישיון  הוצאת  המכס  לצורך  טעויועמילי  היו  איתם  המחיר  בע ת  שעבדתי  יין. 

  גב' לידה אלופה אמיתית!  ד הרישוי. עיכובים במשראין  לא הכי מוך אבל בסיכוםשלהם 
 

מהאיתור אצל    הליךתלגבי כל ההדרכה  הכת רישיון יבוא, ומתן    -לי  השירות ש . 25
 .רד התחבורהע"פ החוק וההלים של מש  ועד קבלת רישיון רכב קבועק הספ

 .  ש"ח 1,755    =     + מע"מ ₪  1,500ן לקרווא  מחיר השירות  . 26

   . 96672חשבון  510ף מבשרת ציון סידיסקוט  ס בק-לפקודת מוטי ברתשלום  . 27

 

, בדיקת  מיסים,    ח,ביטו  ,  , עמיל מכסיבשתית ימית  , הובלהאגרות  ,  חיר לא כוללהמ . 28   רישוי 
 . עד ימוייעוץ רישיון יבוא למעבר שהיא לה  וכל פעו חשמל   גז /אי טכ, בדיקת ה דמעב

יך וסף שצריך לאשר את היצרן, לא  יש הל,  חבורהמשרד התבמערכת    שלא רשוםיצרן  קרוואן מ . 29
 .  + מע"מ ₪ 2,000  בישראל  דשאישור יצרן ח.  סובך אבל אפשרי , מכלול במחיר ה"ל



עוסק    , רישיון היגהייפוי כוח,     -   רשימה הכולל בין השארתקבלו    –  השלמת מסמכים דרשים . 30
   .  הרק לאחר תשלום + צילום רישיון היג   ועוד. וד וע, דרשמי שלגיד  א ת יומסמכ רשהמו

 !!!י כןאסור לשלוח את הקרוואן לפ .ן יבואו רישי, וקבלת שיון יבואבקשה לרי  גשתה . 31

   . יבשתית + ימיתאריזה ? , הובלה  מסמכי יצוא +  , היכן המפתחות ???.  שילוח הקרוואן לישראל . 32

 , ע"פ מסמכי יצוא והסכם.  לארץ עם הגעתוהחזר מייד שת דרי – ל" ע"מ בחום מבמקרה ששול . 33

   AIR COURIEORלעמיל המכס   במשלוח אווירי ישירותלשלוח  רייםים מקוממליץ מסמכ . 34

אם   7%+  דהייו, רכב    מוטורהום     117%  ,  מעמ קרוואן גרר  17%   +     שחרור ע"י עמיל מכס . 35

 054-6777016לידה רפאי גב' אלאלוף !!!  רתחב  אי ממליץ על . EUR 1עודת מקור / שוק  ת אין

 

השחרו . 36 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 יתן להפיק רישיון רכב ללא  . "רכב" 
  

  !עמיל המכס צריך להתחייב בפיכם כי הוא יודע איך משדרים הצהרת יבוא הכולל תיק רכבית

 

שיודע    שלחלכן חובה לעבוד עם מ  .   סכמ    7%משלמים תוספת      EUR  1    =     שוק   אם אין תעודת   . 37
,  והפסדתי,    2047/21   הזהין  רשות המיסים בעיבג"ץ גד  עתרתי ל   איך מוציאים תעודת שוק.  

   . פסקו הוצאות גדילא אך הם להתעסק עם הושא , מאוד, לא בא להבג"ץ שאי אוהב  שופטי  
  

   .מהמל הקרוואןהוצאת  . 38

  

ל שרי מכיים    .א זמי  רכב  התחבורה  תושע  48  -יון  משרד  באתר  מקוון  לצרף  .באופן  הצהרת    צריך 
יבוא.   רשימון  כוה  שבעבר  מה  ל  הריש  יבוא  יתן  בעבר  במשרד    מרושעיםהאבל    חודשים  3יון 

,  הפסדתי ו  ,  הליהמ  עתרתי לבית המשפט  רה זה  במקגם     אוהבים למרר לו את החיים!     התחבורע
 .  לא פסקו גדי הוצאות

 רישוי  לוחיות י הולכים לכל מכון רישוי ומכיים  מהזעם רישיון הרכב   .ב

 עם רישיון רכב זמי מכיים ביטוח .   .ג

. לא  א את הקרוואן מהמל הבייתהלהוצייתן  למל עם עמיל המכס וכעת    מתאמים אישור כיסה    .ד
 ון לקרוואן  י לשכוח מברג + ברגים להצמיד את לוחיות הריש

 ה.  מלהוראת רישום או בדיקת אב טיפוס + התא תאמההלתאם עם מעבדת רכב לבוא לעשות בדיקת  . 39

חוק   . 40 ע"פ  שביקשתי  ולמרות  רישום  ההוראות  כל  את  לפרסם  הבטיחה  הרכב  אגף  שמהלת  למרות 
הרישום  חופ הוראות  כל  את  לקבל  המידע  לש  התחבורע  הוראות  משרד  את  גיש  באופן  מפרסם  א 

  !!! וב, הוצאת הסצריך בדיקת אב טיפו  ביתיים  ו      הרישום  התאמה להוראת    דיקת  וראת רישום 
   .רישום

רישום  . 41 רישום        בדיקת התאמה להוראת  הוראת  ויש  במידה  התאמה  רק  הכוללת  לדגם 

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

 בלי אב טיפוס צריך   ובכל מקרה עם א . 42

  2שלב  מצ"ב דוגמה . כל טכאי גז      ,טופס מיוחדבאישור  מתן  ו  "  2שלב  ברישיון "בדיקת טכאי גז    .א
 ה. לבדוק שמספר השלדה כון.  בצע בדיקה אבל חייבים את הטופס לפי הדוגמיכול ל

 " בדיקת חשמלאי ברישיון "בודק  .ב

שתי  עבור    ₪  3,000כ  רכב    מעבדת    יע"  אב טיפוסבדיקת    –  אין הוראת רישוםשבמקרה   . 43
 יך  בוסף צר להוראת רישום עבור התאמהעבור הוצאת רישום ואחת  בדיקות

   .₪  1,000  שרטוט ע"י מהדס  .א

 ,   ₪ 500   על טופס מיוחד אישור  2בדיקת טכאי גז שלב   .ב

    "א.כ ₪ 500 כ דקבוחשמלאי חשמל ע"י אישור   .ג

 יבוא רכב"  ת  לרשום בגוגול "אגרו    ח"ש 762 למשרד התחבורה   ראת רישוםהואגרת   .ד

 מצ"ב דוגמה    . שוםלמחלקת תקיה לקבל הוראת רישולחים הכל  . 44

הוציא שוב  ל   !    אש להראות להם את המסמכים  מר   לתאםיש    –עושים טסט בכל מכון רישוי   . 45

   2שלב    טכאי גזבדיקה  טופס  +    ת רכבבדבדיקת מע הוראת רישום +  +    COC    רישיון רכב זמי,  
 זמי + ביטוח חובה.  ון רכבישריק + בוד  יאלחשמ+ אישור  

,  ה להוראת רישוםהתאמבדיקת  למעבדת רכב  לחים הוראת רישום לשודה ועשיתם אב טיפוס ,  במי . 46
 בלי זה אין רישיון רכב קבוע.   .שרד הרישוימוציאים מסמך הממוען למהם ו

  .   ים כל הזמןתך ומשחירים בערמכל ה . 47
 בלי תור לא תיכסו.   MYVISITיקציה  ל באפ   תור למשרד רישוי מחוזי  להזמין . 48



מזכיר לכם בדיקת    ם ואז מקבלים רישיון רכב קבוע ביד.כל המסמכילהגיע למשרד הרישוי עם   . 49
   למשרד הרישוי.  פית המו התאמה לאב טיפוס   עבדת רכב מ

    9810021-050חפצי  עומר     5347093-050אלי גוטר    קרוואים מאתרי . 50

   קרוואים רשימת יבואי  . 51

   072-3926964חיפה   3 ג'יימס ווט תוצר  גרמיה    HOBBYיבואן    רם אור קוגוט   .א

 .    03-7443344  פתח תקווה  4דמרק  מסלוביה   ADRIA  יבואן השכרה + פק ולא זמרכ  .ב

     1700-555443  תוצר גרמיה   LMC  השכרה + יבואן  קרוואן קלאב הכפר הירוק   .ג

   077-2007897הוד השרון    2ת כשרוהה   תוצר אגליה  COACHMANקין קמפיג  יבואן   .ד

   052-3399997   ! ירים מצוייםח מ  –מטורקיה שאול פרץ יבואן קרוואים   .ה

   050-5500180כפר סבא   8יוחן הסדלר    KANUSא.ג קרוואים יבואן   .ו

   054-4881897קרווילה קיבוץ רמת השופט    .ז

   054-2815182,    054-4300819קרוואן כרמל     .ח

 

 .צמוד תיקוים ויש שירות  ,בוים בדיוק מה שאתם רוצים, י קרוואים ישראלייםריצ . 52

 אדומים  מישור  16עצמוה    052-6868777   052-5556454    רוואן קקריספין   .א

   אריאל   14דרך עפרון     050-4444246  03-9060099 גאיה קרוואס   .ב

   054-4881897קרווילה קיבוץ רמת השופט    .ג

 

 . השכרת קרוואים . 53

    בשיטת "טיים שריג"  מועדון   -   03-3083330פלמיגו שחור   .א

   058-7246406 אשדוד  – גריגורי  .ב

 054-7558844דאו קרוואים   ל  .ג

   052-7289991שילת    סוול צומת שטח קרוואן טרק ל  .ד

   052-8759116  בית שאן    -  קרוואן העמק   .ה

   054-2050471  רעה  –דרך המלך   .ו

   054-6340003   חולון   –דרים קרוואן   .ז

   050-6904422הקרוואן הצהוב      .ח

   050-2902275  עדשים תל   – בין שבילים לכוכבים  .ט

   050-9521012הירדן   בקעת   –בה סרט  .י

   054-5548071 אפריים  מעלה  –ה ע קרוואן הבק  .יא

   04-6499908ויתקין   כפר   –ופי מולדת   .יב

 

 אתר יד שייה גרמי תמצאו שם אלפי קרוואים חדשים  . 54
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 /https://www.drm.eu      עשו יצוא לישראל בחו"ל ש / דילרים   רשימת ספקי קרוואים  . 55
voepel/-s://autoline.com/campingphtt           megastore.gr/en/-https://camping 

kg/-recampingpartn-https://www.sunlight.de/en/dealers/ostsee 

hofstetter.de/en/-https://wohnwagencenter  

https://www.newportcaravans.com/search?type=caravans 

mueller.de/-https://caravanpark        http://smolicz.autoline.info/stock/ 

 

   ד בלבד !בשעות משר  לשיחת ייעוץ ראשוה חים,  אם יש שאלות מוזמים להקשר אליי בטלפון . 56
                                                 050-9009700אפ   סכל השאלות בווטאאח"כ אא 

  
  

  ס -בר  לשירותך תמיד, מוטי             



  ם שייצאו לישראל דילרים של קרוואניסוכנים / רשימת  

  

הרשימה נעשית מתוך ידע כללי, אין לי כל קשר לדילרים האלה. אבל כל אחד מהם סיפק קרוואנים 

 . י ברישיונות יבוא שלהם וכל הליך רישוי הקרוואניםלישראל ואני טיפלת

 

 5 -. טיפלתי במאתר קרוואנים באמצעות הבת בגרמניה אלי גוטר  050-5347093 .1

   קרוואנים שהוא איתר. 

 . עומר חפצי מאתר קרוואנים  050-810021 .2

3. MOBILE.DE  מוביל בפרסום קרוואנים למכירה  יד שניה גרמני  אתר

 של רכב חדש ומשומש    אתר מפורסם –באירופה  

https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?c=Caravan&isSea

sp&s=Motorhome&sfmr=falserchRequest=true&lang=en&ref=d

&vc=Motorhome  

   

4. AUTOLINE  -  רמני    דילר ג -https://autoline.com/camping

voepel/ 

 megastore.gr/en/-https://camping    -דילר יווני   .5

6. OSTSEE   -campingpartner-https://www.sunlight.de/en/dealers/ostsee

kg/ 

7. HOFSTETTER קרוואנים שסופקו על ידי  5 -סוכן גרמני טיפלתי ב

 hofstetter.de/en/-https://wohnwagencenterהדילר    

קרוואנים  4  -טיפלתי ב –ילר אנגלי ד .8

https://www.newportcaravans.com/search?type=caravans 

 mueller.de/-https://caravanparkדילר גרמני        .9

 

קרוואנים שהוא שלח לישראל  10דילר פולני טיפלתי בלפחות       .10

http://smolicz.autoline.info/stock/ 
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  כולל שרטוט וסידור פימי  כולל תמוה  וג לטלק  דוגמה

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  עמודים  11ן מתוך ראשווד עמריאל כב אמעבדת ר דוגמה של 
  
  

  
  
  



  אוד  עמודים עושים עבודה יסודית מ 12ראשון מתוך עמוד   –כיון ה של דוח טדוגמ
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  חלק מהוראת הרישום   וט יהווההשרט ,שוםהוראת ריעבור שרטוט של דוגמה 

  וללא חותמת ב טיפוסקת אהשרטוט חייב להיות בפרד מבדי
  
  
  

  
  



  
  

   ) י גז(טכא  2סוג אי גפ"מ טכ רשל אישו אות מדוג
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

    



 



   ומעלה   אי בודק ה של חשמלבדיק
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ק"ג   1,500קרוואן עד      .₪ 762   סאבטיפו  –ה התחבורשרד למ ראת רישוםהואגרת  דוגמה של 

  
ליבוא רכב לייבא אב    בעד רישיון רותאג"לחוץ על  שפתח ל א רכב" בדףיבו ת לרשום בגוגול "אגרו 

   מה שמתאים. בדף שפתח ללחוץ על  , "טיפוס 

   
      ל אגרת אבטיפוס אישור תשלום שוגמה של ד
  

  
  
  
  
  
  
  
   



  ויש כבר מי שההדות למאמציי רק תופרסם  –דוגמה של הוראת רישום יבואן מזדמן 
  

 



  


