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    יקר ווע למ / קמפר /  מוטורהום  מייבא 

  
  שלום רב  

  
  . ת מחיר הצע+ עסקי יבוא אישי מוטורהום לשימוש אישי או והל הדון: 

 
,  וטורהום וקרוואיםמ  ללו כ  של רכב  אישייבוא  דום  את חיי לקי החלטתי להקדיש  אליי.    יתשפ דה  תו .1

שוכ וזאת   התחבורעתי  חלאחר  משרד  גדוהפ  כי  פועלים  הבכירים  הקטן  קידים  והאזרח  עצם  ב, 
 . , פוגעים בתחרות ומוסיפים ליוקר המחיה ובירוקרטיהמשמשים גיס חמישי ליבואי הרכב

 
ב  ל רככ  שלישראל האפשרות של יבוא אישי  מדית  ס לספר החוקים של  כ   תודות למאמציירק     .א

וזאת למרות הת מעווע"  כולל מוטורהום " סמכ"ל תועה מר אבר  גדות חרצת של  ע"י עוסק. 
  33ראה סעיף    .  מוופולין יבואי הרכבשבוגד באיטרס הציבורי ופועל כגיס חמישי לטובת    פלור 
) הרכב.   1(ב)  בעף  ומקצועות  שירותים  רישוי  לחוק  רק  )  לייבא  שוכל  רצה  פלור  אבר  ב  רכמר 

, דהיי  א מוסכים ללא חלקי חילוף וללא תיקוי  יצרן, לל   אחריות   ו, ללאשאיו מיובא ע"י יבואן 
 ובוסף    ריקול!!!

הרכב    .ב אגף  פלורמהלת  אבר  מר  בהשראת  מיוי  סגל,  עית  עליה  גב'  פועלת  הממוה  היא  שגם   ,
 .ברכשרק העוסק יוכל להוג ב יבאים כך יאלצה לבטל החלטתה לפגוע במ   ,כמוהו

שצריך לבוא    מצעות שובר בא  העתמאית בדואר  ולא כמו בתקופה  יתן לשלם אגרה באופן מקוון,  .ג
 כל חייו מתאוה שעשה בדרך בגלל השטות הזאת.  שאר פצועלקחת מאגף הרכב. החבר שלי 

 .  אבר פלורמר יתן לתקן ריקול בארץ, ולא רק בארץ המוצא כפי שרצה    .ד

 .  יבואן מזדמן  - וס לגבי קרוואים ביבוא אישי בוטל הצורך בפרוצדורה של אב טיפ   .ה

יש  לי בר"י עמותת בעהקמתי את ע  .ו שבעזרתה אי מסה לשפר את השירות במשרדי    ייםראלרכב 
 .   הרישוי במשרדי לשפר את השירות  כדיאא הצטרף לעבר"י   .ירות בטלפוןהרישוי כולל מתן ש

 
 מוטור הום  מותר לייבא  .2

גיל שתיים    .א הייצארישמתעד  על הכביש)    ור שלוך  עלייה  עב  (לא  עד  לא  רישוי קבוע  רו שתיים 
 . שראלבי

 . לשתיים  רןאחריות יציש כי וקצת, בעיקר  שה ב עד ץ רכממליטון.  3.5  משקל כללי  עד   .ב

 .  טון 4בזין ועד   , רק מועשה 30מעל גיל  פות סאמוטור הום   .ג

ות,  ואין מקום לקומבי  אין רחמים חבורע  משרד התב  !    אסור לשלח את הרכב לפי קבלת רישיון יבוא .3
   )יש גם צדיקיםת ש רולמ(  יות!שו ! אין בהם טיפת א םלך את החיי  ררואם תיכשל הם ימ

  .  למהדס עמירם בן חייםמיוחדת  תודה. ןת מצויאי מקבל שירו, יבואתחום ב בעיקר, השלאחרולציין 

  :  טרו, וכמפא מאתר ,אבל אלמד אותך איךמאיתור המוטור הום , אי ל ליווי צמודהשירות שלי כולל  .4
 .   עסקי/ פרטילשימוש   לרכבאישי יבוא    ןוצאת רישי טיפול בהו  .א

  וכמפורט : , כולל רישיון רכב קבוע מהדילר ועד הביתהיבוא אישי של   הליךהת בכלוהדרכה ע מיד  .ב

i. שחרור מהמכס. וח ושיל לגבידרכה  מלצה והה 

ii. טיפול בהחזר מס בעבור אביזרי בטיחות . 

iii .   יהוצאת רישיון רכב זמ 

iv. י  הוצאת ביטוח זמ 

v.  ותבדיקת תקי 

vi. ת ביטוח + שמאות  הכ 

vii . רישוישרד הישוי הרכב במר רישום ו   . 

viii.     החזר מע"מ מהדילרים באירופה 

ix.  יכוי מס תשומות–  "מ, למי שעוסק מורשה .מע  . 



של  בי .5 אישי  הום  וא  פשמוטור  לא  הליך  בירוקרטיהווט  היו  בהרבה  להיוכרוך  עליך  ער.   לכך  ת  וך 
זמן  יתן לחסוך    בסיום התהליךובהחלט אפשרי    ה זוד בירוקרטיה, אבל  מא  זמן והרבה   שהתהליך לוקח

 .  ור שוהולייבא דגמי רכב שוים עם רמת גימ כסף ו

ך באמצעות אתרי  ת בעצמ ך לעשוצרי  , את זה אתההמוטורהוםה ואיתור  של בחירת  ותן שירולא אי   .6
ש  האיטרט מתלהלן  היים  בשוקרבה  וך  לרכו  .  הקיימים  ממליץ  מדילריאי  רק  מאשיש  ולא  ם  ם 

, בגרמיה ובישראל כידוע המצב שוה,  וג אווירמיז לדוגמה  ,  לבחון היטב את הדגם שבחרתם.  פרטיים  
 .  ויש הבדלים
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דור  מיגים שוים, הגבהות , כת, תאורה מיוחדת, סיצ  מו, כ אסור לייבא רכב שעשו בו שיויים מביים .7
 .  מיזוג אווירץ לבדוק  ליממצא מהיצרן. פי שייות מקורי כמושבים אחר. הכל צריך לה 

   .  בחו"ל ט  על מחיר הרכב  %117כמו רכב רגיל   סיםימ  -עלויות  .8

    .הובלה יבשתית, ימית, אגרות מל עמיל מכס ותשלום למוטי ₪  - ,00052וספות כיות עלו  .9

כדאיות   . 10 הכל    חישוב  אישי  בד"כ  .  לפי  יבוא  כסף  עושים  לחסוך  חייבים  כדי  כמהולכן  לבדוק    קודם 
רכב  ערך  שעובדה  מיוחד לאור הה את המאמץ בשוולא    ₪  0,0002ן של עד  ישראל. חיסכו הרכב עולה ב 

ת כמו  . כמובן אם עושים יבוא אישי מסיבות אחרומהמחירון של לוי יצחק  10%  -יורד בשי  איבוא  בי
 אין דגם כזה בארץ או בגלל התוספות זה סיפור אחר.  

אזרח רמאי ושקרן  ב   במכס רואים  !  המכס לא חבר שלו ! בפועל אויב האזרח הקטן שמעז לייבא רכב  . 11
מרשי לעצמם  והם  רכב  ם  שווי  הערכת  המכס  .  םכרצו לקבוע  האזרח  אשי  את  לטרטר  הים  פשוט 

רואים    כיהקטן   שרמט בו  הם  (ק מפררד  למוחתם.  הם המיעוט)יע  לצערי  אבל  צדיקים  גם  ראה  .  יש 
הדברי   בוועדת  קורקוס  עיבל  עו"ד  המכס  "יועמ"ש  הכסת  של  כו  ...כלכלה  בהצהרות  מימדים זבות 

אל תדאגו בסופו של    אבל    .שוה לחכהתדבק ללף ש בת א  25.1.2016מתאריך    144וטוקול  רפ  ..."  עצומים
לה  ואפשר  לאור  יוצאת  תמיד  האמת  מול  לחייום  הצדק  על  בכל  .  רשעיםההמכס    פקידים  אישית 

  שהצגתי למכס.  בל המחיר המקורי של המכס התק וועדת הערערלקחתי לשהמקרים 

 ים  אבם הלדילר ולבקש ממו את המסמכית ואתה צריך לפתהליך חילת ה ת לצורך . 12
  

 או בתקיה אירופאית מכל מקום אחר בעולם   רכב מאירופה   .א

Please send me the following documents to enable Import License 
   

a. Brief  or Declaration if the car is Brand new 
b. C.O.C 
c. Data card with the production date  
d. Performa invoice which includes car conditions, kilometers, and 

extras if exist  
 לגבי מוטורהום אספות

e. Declaration that the car was not involved in major 
accidents –  

1) No Structural damage 
2) Airbags (if exist) never opened  
3) No damage in steering system, breaks or suspension 

system  
4) The car was never declared total loss or for salvage  

 
 כל מקום אחר שעומד בתקיה האמריקאית  או  וקדה   רכב מארה"ב  .ב

a. Title or Declaration if the car is Bran new 
b. DATA PLATE  
c. Data Card  
d. Catalogue   ותות לגבי מוטור הום אספתמו 

e. Performa invoice which includes car conditions, kilometers, and 
 

 מכים ה"ל + רישיון היגה את המס לי א להעבירברגע שהחלטת לקבל ממי שירות  . 13

 
        רישיון יבואמחיר כולל מע"מ ואגרת  ₪  5002,תשלום ר אישו . 14

 .  96672חשבון  510ס בק דיסקוט סיף מבשרת ציון -לפקודת מוטי בר
  



   . כמובן עוסק מורשה ייב רכב לשימוש עסקי מח . 15

 בוסף  אחרי המסמכים ה"ל צריך לשלוח  . 16

 ון היגה יישר  .א

 ין ושולח לך לחתימה  ס אי מכ-למוטי בר ייפוי כוח  .ב

 אי מכין ושולח לך לחתימה + אישור עורך דין או מזכירות בית משפט  תצהיר   .ג

 מהדרישות של בקשה לרישיון יבוא  חלק   –חתימה כחולה על ייר לבן   .ד

 מכין ואתם חותמים אי  –מתווך רכב ביבוא אישי  הסכם  .ה
  

בעיין זה תתייעצו עם רו"ח לגבי  ורך דין.  "י ע צריך ייפוי כוח חתום ע  ,ע"י חברהגם  יבוא אישי  אפשרי   . 17
 יות שווי שימוש.  עלו

 
הרכב, דמי    איתור  שירות שלא תואר בהצעה זו, דהייו השירות לא כולל    תשלום עבורם לא כולל  לושתה . 18

,  מלהוצאות    עמילות מכס    ,מע"מו  מיסים  ,יטוחימי + ב  יבשתי +  חושילתצהיר,    ,הרכב  ת  רכיש,  ךתיוו
 .  כו' ו  , ביטוח רכבפויטרתורן/ יא תקת לוי יצחק, ההערכת שווי  הרישוי,  משרד  ץבאר  רישום הרכב

 
הוא  "כ  אם הוסיפו במחיר הרכב מע"מ בחו"ל, צריך לבדוק עם הספק איך הוא מחזיר את המע"מ. בד . 19

 .  ע"י המשלח  גיעו לידיי הספקשמסמכי הייצוא י ארץ. צריך לוודלא ההאויי עת  מייד עם הגמחזיר 

 
לי מסמכיד למי . 20 דרישה  ריכים לתת למשרד התחבורה  הסכם שצכין  אאי  ,  וםים + תשלאחר שתעביר 

 תרשים זרימה המשך ואשלח לך  ם שאתה צריך לחתום ולהכין ימסמכים וספ ל

 
       
        
    

  ,  לשירותך בכל עת         
  ס  - מוטי בר

  
  

  ת  לקוחו ק תי : קתהע
  
  
  
  
  
  



    אשיון יבוללא רישיט ר להאסו אישי   מוטורהום ביבוא -ה  תרשים זרימ
  

 ב כלל  הרכב עשה ישירות על ידך, אי לא מעור  איתור .1

 ק  מהספ  מסמכים דרשים .2

 "Declaration "Brand New  רכב חדש מהספק כי האו אישור    BREIF  ון רכב יישר  .א

 אי כולל דרגת זיהום  מסמך תקיה אירופ   C.O.C  .ב

   ק מסמך ציון ירוורכב מארה"ב וקדה    CARFAX וא

 יק מדו צוריי  ריך כולל תא  DATA CARD  .ג

 .  עם הרכב מארה"ב וקדה   DATA PLATEאו 

 '  זקילומטרא, מצב הרכב ו VINמספר שלדה הצעת מחיר על שימך הכוללת   .ד

 פות משומש / אסרכב  ות , בעיקר לגביתמו  .ה

  ₪  2,050גרת רישיון יבוא + מע"מ = א  ₪ 250עמלה +    ₪  1,500ס   - וטי ברתשלום למ  .3
  .   96672חשבון  510יף מבשרת ציון יסקוט סס בק ד -ת מוטי ברפקודל

    ₪ 3,224+ מע"מ + אגרה =  ₪ 2,500רכב ביבוא אישי ע"י עוסק  

 א ישיון יבולהכת רדרשים וספים הסמכים מ .4

 .  היגה יון ריש  .א

ת  כירומטפל. במזך את הטופס ואתה ן למכי אי  -   מזכיר בית משפט  /ורך דין ם ע"י ער חתוצהית  .ב
 שקלים.   60  -בית משפט זה עולה כ

 שיון . משרד התחבורה לרי של  . דרישהבהאיכות טוב –על דף ייר לבן   חתימה כחולה שלך  .ג

   לך אי שולח  - יפוי כוח + י  הסכם   .ד

 כוח / מסמכי חברה  עוסק / ייפוי תעודת   – לשימוש עסקי   יבוא אישי  .ה

 .  השישלח תמו רזרבי  פתחמאיפה שם + רבי ל רז וג אוויר מתאים לארץ, גלגמיזאם  ספק העם   לבדוק .5

 ה"ב בתיאום עם עמיל המכס.  י רכב מאר ימי. לגב שתי ולתאם עם המשלח משלוח יב  .6

 .   , ולבקש אישור תשלום אח"כםימי 10עד   –רישיון יבוא לוקח שבוע להודיע לספק  .7

   לישראל. הרכב  הגעתיוחזר מייד עם   (רכב מאירופה) מ"הסכם עם ספק. לא לשכוח לציין שמע  חתימת .8

 .   ב לארץח את הרכרק בשלב זה יתן לשלחבורה. תרד ה ן יבוא ממשיוקבלת ריש .9

   ! מקוריים יםחובה לתאם עם עמיל מכס לגבי מסמכ . לתת הוראה למשלח לשלוח את הרכב לישראל . 10

    מע"מ בפרד.  .מכסחייב אישור העברת הכסף לצורך שחרור מה  .איתו  ההסכםע"פ לספק תשלום  . 11

 לעמיל המכס. ישירות צוי ר   FEDEXלשלוח ב     מקורי   COC+  + חשבוית מקורית  מקורירכב ון ישרי . 12

   . ל מכס/ עמי   י + ימי שתולל שילוח יבהכמשלח     /   ילר ד    -  שלך ישירות לספקים ת יורו התקשכל  . 13

   . , בארץ באמצעות עמיל מכס זה יותר זולמשלוח הרכבעל  וח לעשות ביט . 14

 .   לסוכן מכס יבוא אישיוח ייפוי כטופס     )רושמים בגוגול( - מקוון על  ופן בא  תוםחל . 15

 ישיון יבוא.  ר +  המסמכים + כל  BILL OF LADING שטר מטעןעמיל מכס מסור ל ל . 16

 . אליךחו של, אם  מכס לעמיליים המקור  יםמכלהעביר את כל המס . 17

 .   מכסה עמיל באמצעות  –   טופס שחרור מחברת הספותהגעת הרכב לישראל  . 18

 מהספק.   לתבוע החזר מע"מ . 19

 .  ום השחרורי מחרת * ל 5678או בטלפון    MYVISITלהזמין תור במשרד הרישוי באפליקציה    . 20

 מכס.מיל ה מיסים והוצאות מל לעהשלמת כל התשלומים של  . 21

   בדיקת תקיות במכוים המורשים   +   הביטוחוכן  סביטוח רכב זמי מ   -    לתאם . 22
   התקת איתוראן / פויטר    +   ק חכת שמאי לוי יצהער

 . בסטטוס שוחררטופס הצהרת יבוא שולח לכם  – עמיל המכס משחרר את הרכב  . 23

 ביטוח זמי.  + הוצאת   שעות בלבד 48 – ל וון  באופן מק זמיהוצאת רישיון רכב  . 24

 כב זמי. ולהוציא רישיון ר ת למשרד הרישויר שסידרתם כדי ללכבד להשתמש בתואם לא עו . 25
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