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 רישיון סוחר רכב הנדון:  
 

 מבוא  .1
 

פורסם חוק רישוי שירותים ומקצועות    18.7.2016מיום  2562בספר החוקים  
ת  את מקצועו . החוק האמור מסדיר למעשה 2016-בענף הרכב, התשע"ו 

 . התנאים לקבלת רישיון סוחר רכבהרכב לרבות 
 

 תחולתה של הוראה זו מיום  פרסומה. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 הבסיס החוקי  .2
 

לא ייתן אדם שירות רכב אלא אם כן קיבל רישיון רכב   )א( .3 מתן שירות 
לתנאי      רכב וחובת  ובהתאם  שירות  אותו  למתן  המנהל  מאת 

 הרישיון 
 ולהוראות לפי חוק זה.     

 
 המנהל רשאי לקבוע ברישיון למתן שירות רכב תנאים   )ב(   
 –והגבלות שיחולו על בעל הרישיון, ובכלל זה      

 
 סוגי השירותים שבעל הרישיון מורשה לתת;  (1)

לתת   (2) הרישיון  בעל  מורשה  שלהם  הרכב  כלי  סוגי 
 שירות; 

 מיתקנים וציוד הנדרשים לשם מתן השירות; (3)

 הבטחת איכות ובקרה  (4)

 ושמירת התיעוד;חובת תיעוד  (5)

 המקום שבו יינתן השירות; (6)

רמת  (7) את  להבטח  שמטרתם  והגבלות  תנאים 
 השירות ושמירה על הבטיחות; 

הוראות לשמירה על הסביבה בהתאם להוראות כל   (8)
 דין. 

 
 המבקש רישיון לפי חוק זה או המבקש לחדשו )בחוק  )א( .5 הגשת בקשה 

 המבקש(. יגיש בקשה בכתב למנהל. -זה   לרישיון 
    

קיום   ב() על  המעידים  מסמכים  לבקשתו  יצרף  המבקש 
 התנאים למתן הרישיון.  

 
מסמך   )ג( או  מידע  כל  מהמבקש  לדרוש  רשאי  המנהל 

 הדרושים לו לשם החלטה בבקשה. 
 

התנאים   )א( .6 מתן רישיון   בו  שמתקיימים  למבקש  רישיון  ייתן  המנהל 
 לקבלת אותו רישיון.    ופרסום בעלי 

 הרישיונות 
 הל יפרסם באתר האינטרנט של המשרד רשימה של  המנ  )ב(   
 שמות בעלי הרישיונות התקפים, ויציין בה את סוג     

מעת   תעודכן  רשימהכאמור  בלבד;  ומספרו,  הרישיון 
 לעת. 

 
 

 המנהל רשאי לסרב לתת או לחדש רישיון למבקש אף אם   .8 סירוב לתת 
 ון, אם המבקש התקיימו לגבי המבקש התנאים לקבלת הרישי או לחדש רישיון 

 הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה,     
חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראי לעסוק במתן שירות רכב  

במקצוע בענף הרכב שלגביו ביקש את הרישיון, או אם   או
כתב אישום בעבירה פלילית כאמור וטרם ניתן פסק   הוגש נגדו

 זדמנות לטעון את טענותיו.דין סופי בעניינו, ובלבד שנתן לו ה



 
 
 

 המנהל רשאי לבטל רישיון, להתלותו עד לקיום תנאים  )א( . 10 ביטול רישיון 
 שירוה עליהם, להגבילו או לסרב לחדשו, לאחר שנתן   התלייתו, הגבלתו 

אם     חידושו -או אי טענותיו,  את  לטעון  הזדמנות  הרישיון  לבעל 
 התקיים 
 בבעל הרישיון אחד מאלה:    

 
 ון ניתן לו על יסוד מידע כוזב או מטעה; הרישי (1)

 הוא חדל לעסוק בעיסוק נושא הרישיון;  (2)

הרישיון,   (3) לקבלת  התנאים  את  מקיים  אינו  הוא 
 כולם או חלקם; 

 הוא הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון;  (4)

כבעל   (5) יו  על  שהוטלו  איסור  או  חובה  הפר  הוא 
 רישיון לפי חוק זה; 

זמני,   (6) פירוק  צו  פירוק,  צו  לגביו  כינוס, צו  ניתן  צו 
 כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין. 

 

הוא הורשע בעבירה פלילית או הבעיבתר משמעת,  (7)
הוא   אין  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה,  שמפאת 
בענף   במקצוע  או  רכב  שירות  במתן  לעסוק  ראוי 
נגדו כתב   הוגש  או  לו הרישיון,  ניתן  הרכב שלגביו 

ניתן פסק דין    אישום בעבירה פלילית כאמור וטרם
 סופי בעניינו; 

 
                 

 מי שרישיונו לעיסוק במקצוע בענף הרכב בוטל לפי הוראות   . 11בקשה לרישיון 
 , לא יגיש בקשה לרישיון חדש לעיסוק באותו מקצוע,  10סעיף   לעיסוק במקצוע 

 אלא בחלוף שלוש שנים ממועד הביטול.  בענף הרכב לאחר 
 ביטולו 

 
 לרבות חיובים מותנים,   העברה של כלל הנכסים והחיובים,.     12 תחברו   ”מיזוג“

   של חברת יעד לחברה קולטת, עתידיים,ידועים ובלתי ידועים,                                   
 לסעיף בהתאם  ר כתוצאה ממנה מתחסלת חברת היעד, אש                                   

                                   323. 
 
 

 

 הוראות כלליות  – רישיון בעל  חובות': ב סימן  

 

נו אלא באישור המנהל בהחלטה  רישיו   את   לאחר  רישיון   בעל   יעביר  לא  . 12 רישיון   העברת איסור

 .  מנומקת בכתב ובהתאם לתנאים שיורה המנהל



  וכללי  עניינים  ניגוד

 מקצועית  אתיקה

   – במקצועו  יעסוק  לא רכב ה  בענף במקצוע לעיסוק  רישיון בעל (א)  . 13

  עניין   לבין  שלו   עניין  בין   עניינים  לניגוד  חשש  בו   שיש   באופן (1)   

  הרכב   בענף  במקצוע  עיסוקו  בין  עניינים   ניגוד   לרבות ,  לקוחו  של

  קטן  סעיף   לפישנקבעו    להוראות  בהתאם,  שלו  אחר  לעיסוק

 (;1()ב)

  
 או מיבואן עקיף לשם מכירתו  רכב שנרכש מיבואן ישיר   –. "רכב מיבואן" 88פרק ו' 
פקודת  הגדרה  לפי  הקונה  שם  על  לראשונה  בישראל  ונרשם  עיסוק  דרך  

יבואן   ידי  על  רכב  לייבוא  התנאים  בו  שמתקיימים  ובלבד  התעבורה, 
 (. 6( או )5)32כאמור לפי סעיף  

 
 מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון סוחר ברכב מיבואן:  . 89רישיון  

 סוחר 
(  הוא יחיד תושב ישראל שהוא עוסק מורשה, או שהוא תאגיד רשום  1)      מיבואן

 כדין שאחד מבעלי העניין בו לפחות ומנהלו הכללי הם תושבי ישראל; 
 

הרכב   (2)  כלי  לחניית  זה  ובכלל  עיסקו,  לניהול  מתאים  מקום  לרשותו 
 שהוא מוכר, כפי שקבע השר;

 
מ3)                   אישור  המציא  הוא  כפי  (   עצמי,  הון  לו  יש  כי  המעיד  חשבון  רואה 

שקבע השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר, בהתאם לסוג הרכב, ולגבי  
גם בהתאם למספר   –מי שהחזיק ברישיון לפי סעיף זה בשנה הקודמת  

 כלי הרכב שמכר באותה שנה. 
 

 
 

 ,  87עד  81על סוחר ברכב מיבואן יחולו החובות הקבועות בסעיפים   . 90 החלת 
 בשינויים המחויבים.   חובות על   

 סוחר ברכב 
 מיבואן 

 
 ביולי בכל שנה,   31-סוחר ברכב מיבואן יגיש למנהל, עד ל )א(  .  91חובת  
 רואה חשבון המבוסס על דוחות כספיים מבוקרים  אישור  דיווח 

 מת, כפי שקבע השר, ולפיו יש לו הון עצמי  הקוד  לגבי השנה בנושא הון  
 (. 3)89כאמור בסעיף  עצמי 

 
העצמי   )ב( מההון  מיבואן  ברכב  סוחר  של  העצמי  ההון  פחת 

בסעיף  שבעה  3) 89  כאמור  בתוך  בכתב  למנהל  כך  על  ידווח   ,)
 ימים. 

 
 

 . מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון לרכישת רכב שאינו רכב92 רישיון 
 מיבואן ומכירתו דרך עיסוק:         סוחר  
 ברכב 



יחיד תושב ישראל שהוא עוסק מורשה, או שהוא תאגיד  הוא   (  1שאינו        ) 
תושבי               רשום כדין רכב  הם  הכללי  ומנהלו  לפחות  בו  העניין  מבעלי 

 ישראל; 
 מיבואן 
הרכב   (2)         כלי  לחניית  ובכללזה  עסקו,  לניהול  מתאים  מקום  לרשותו 

 \ שהוא
 מוכר, כפי שקבע השר;                         

 
 תנאים נוספים ככל שקבע השר, באישור הוועדה. ( 3)                  

 
 

 על סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן יחולו החובות הקבועות בסעיפים   .  )א( 93החלת 
 , והוראות חוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי  87-ו 82חובות על         

 המחוייבים. , והכל בשינויים  2008-סוחר ברכב      נאות(, התשס"ח
 שאינו רכב     

הקונה,   על שם  הרכב  את  ירשום  מיבואן  רכב  ברכבשאינו  סוחר  )ב(   רכב           
 בהקדם 

 מיבואן             האפשרי לאחר מסירתו ולא יאוחר מתום שישה ימי עבודה מהמועד  
 האמור.                           

 
 לעיןבמקום המכירה, שיכלול  בעל רישיון לפי פרק זה יציב שלט בולט . 94 חובת 
 את שמו ואת מספר רישיונו.   הצבת 
 שילוט 

 
שבהם   . 95 איסור  רכב  בכלי  בתמורה  נוסעים  יסיע  לא  זה  פרק  לפי  רישיון  בעל 

 הוא 
 סוחר ולא יוביל מטען בתמורה בכלי רכב כאמור, ולא יתיר לאחר   או הובלת 

 מטען               לעשות כן.
 
 

 עיצום כספי 
 

 –זה בפרק  . 195
 

 למעט שמאי רכב;  - "בעל רישיון"  
 

 סכום כמפורט להלן, לפי העניין:   –"הסכום הבסיסי"  
 

 –לגבי סוחר ברכב מיבואן שהוא   ( 5)            
 

שקלים    50.000  –יחיד המורשה לסחור ברכב מסוג אופנוע בלבד   (א)
 חדשים; 

 

אופנוע   (ב) מסוג  שאינו  ברכב  לסחור  המורשה    200.000  –יחיד 
 ים; שקלים חדש

 

בפסקאות    –תאגיד   (ג) כאמור  מהסכומים  שניים  פי  הגבוה  סכום 
 משנה )א( או )ב(, לפי העניין; 

 



 –לגבי סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן שהוא   (6)
 

יחיד המורשה לסחור בכלי רכב מסוג אופנוע, טרקטור או מכונה   (א)
מוסג   נתמך  או  גרור  שהוא  רכב  או    o2  –  200.000-ו   o1ניידת 

 שקלים חדשים; 

 

יד המורשה לסחור בכלי רכב שאינם כלי רכב מסוגים כאמור  יח  (ב)
 שקלים חדשים;  100.000 –בפסקת משנה )א(  

 

בפסקאות    –תאגיד   (ג) כאמור  מהסכומים  שניים  פי  הגבוה  סכום 
 משנה )א( או )ב(, לפי העניין; 

 
 

 
 המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום השווה  . 198 עיצום  

 הבסיסי, עלכל אחד מאלה: לסכום    כספי 
 בגובה 

רואה   ( 25)  הסכום  אישור  למנהל  הגיש  שלא  מיבואן  ברכב  סוחר 
 חשבון 

 )א(;91בדבר הון עצמי, בניגוד להוראות לפי סעיף   הבסיסי 
 

 סוחר ברכב מיבואן שלא דיווח למנהל על ירידה בהון העצמי,   ( 26)  
 )ב(; 91בניגוד להוראות לפי סעיף    

 
 סוחר ברכב מיבואן שלא תיאר רכב באופן מלא ונכון, בניגוד  (5) . 199 עיצום 

 ; 90)א(, החל עליו לפי הוראות סעיף  82להוראות סעיף   כספי בשיעור 
 מהסכום   75%

 הבסיסי 
 

 המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום השווה   . 200עיצום  
 אחוזים מהסכום הבסיסי, עלכל אחד מאלה:  50-ל  כספי  

 50%בשיעור 
 סוחר ברכב שאינו מיבואן שלא תיאר רכב באופן מלא ונכון  (5) מהסכום 
 , החל לגביו לפי סעיף 82שהוא מוכר, בניגוד להוראות סעיף   הבסיסי 
 )א(; 93   

 
 המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום השווה  201 עיצום 
 חד מאלה:אחוזים מהסכום הבסיסי, על כל א  25-ל  כספי  

 בשיעור 
 סוחר ברכב מיבואן שלא התקשר בהסכם בכתב עם הקונה  (5)    25%

סעיף    מהסכום  להוראות  העתק    84בהתאם  לקונה  מסר  שלא  או 
 מההסכם,

סעיף      הוראות  לפי  עליו  החל  האמור  הסעיף  להוראות  בניגוד 
90; 
 

 השווה המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום   . 202 עיצום 
 אחוזים מהסכום הבסיסי, על כל אחד מאלה:  10-ל  כספי  

 10%בשיעור 
 מהסכום 



 הבסיסי 
 

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )יבוא רכב ושיווקו וסחר 
 2016-ברכב(, התשע"ז

 
 
 

 תנאי מהתנאים לקבלת רישיון סוחר ברכב מיבואן לפי סעיף   . 13 תנאי לרישיון 
 ק, הוא כי מבקש הרישיון יחזיק משרד בשטח של  ( לחו 2)89  סוחר ברכב 

 מ"ר לפחות.  10   מיבואן 
 
 

 ההון העצמי הנדרש לצורך קבלת רישיון לסחר ברכב מיבואן   . 14 דרישת הון 
 ( לחוק, יהיה כמפורט להלן:3)89בהתאם לסעיף   עצמי לרישיון 

 
    

עד   (1) שמכר  ברכב  לשנה    150לסוחר  שקדמה  בשנה  כלים 
 ₪ .  1,000,000  -שה לרישיון שלגביה הוגשה הבק

 

מעל   (2) שמכר  ברכב  לשנה    150לסוחר  שקדמה  בשנה  כלים 
 ₪   2,500,000  -שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון 

 
 

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )יבוא רכב ושיווקו, תיווך  
 2016-ביבוא אישי ואגרות(, התשע"ז

 
 נויים בתוספת השלישית,  בעד בקשה למתן רישיון מהרישיונות המ )א( . 12

בבחינה   השתתפות  ובעד  רישיון  של  עותק  או  מקור  העתק  קבלת 
עיונית לקבלת רישיון לתיווך בייבוא אישי, ישולמו האגרות כמפורט  

 בתוספת השלישית. 
 

 חייב בתשלום אגרה בעד בקשה למתן רישיון, שתקופת תוקפו עולה   )ב( 
 על שנה אחת, ישלם את סכום האגרה בתשלומים שווים, אחת לשנה. 

 
 סכום האגרה בעד השגה על תוצאות בחינה כאמור בתקנת משנה )א(  )ג( 
 יהיה מחצית מן האגרה ששולמה בעד הבחינה, ויעוגל כאמור בתקנת    
 משנה )ד(.   

 
 בעל רישיון יבואן מסחרי המבקש לקבל גם רישיון סוחר ברכב    (1ג) 
לחוק או רישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן    89מיבואן לפי סעיף     

סעיף   זו    92לפי  משנה  )בתקנת  פטור    –לחוק  יהיה  סחר(  רישיון 
רישיון   אגרת  סכום  אם  אולם,  הסחר;  רישיון  בעד  האגרה  מתשלום 
המסחרי ששילם   היבואן  רישיון  אגרת  גבוה מסכום  המבוקש  הסחר 

רישיון הסחר, ישלם נוסף על אגרת    בעד השנה שבה הגיש את בקשה
רישיון   אגרת  סכום  שבין  ההפרש  את  גם  המסחרי  היבואן  רישיון 

 הסחר לבין סכום אגרת רישיון היבואן המסחרי ששילם. 
 

סוחר ברכב מיבואן המבקש לקבל גם רישיון סוחר ברכב שאינו רכב    (2)ג 



סעיף   לפי  רישי   92מיבואן  בעד  האגרה  פטור מתשלום  יהיה  ון  לחוק 
 סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן. 

סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן המבקש לקבל גם רישיון סוחר ברכב    ( 3)ג       
סעיף   לפי  סוחר    89מיבואן  רישיון  בעד  האגרה  פטור מתשלום  יהיה 

תשלום   למעט  הבקשה,  את  הגיש  שבה  השנה  בעד  מיבואן  ברכב 
החד  בפרט  -התוספת  הקבועה  השלי3)6פעמית  לתוספת  ובעד  (  שית, 

ישלם את האגרה בעד    –כל שנה לאחר השנה שבה הגיש את הבקשה  
ויהיה פטור מתשלום האגרה בעד רישיון   רישיון סוחר ברכב מיבואן 

 סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן. 
 

ב  )ד(         יתעדכנו  השלישית  בתוספת  הנקובים  כל    1-הסכומים  של  באפריל 
)להלן   לשיעו   –שנה  בהתאם  העדכון(  שפורסם  יום  המדד  שינוי  ר 

בחודש   שפורסם  המדד  לעומת  העדכון  ליום  שקדם  נובמבר  בחודש 
העדכון   יום  ולעניין  הקודמת,  בשנה  העדכון  ליום  שקדם  נובמבר 

אוקטובר    –הראשון   בחודש  שפורסם  המדד  הסכום  2016לעומת   ;
השקל   מחצית  של  וסכום  הקרוב  השלם  החדש  לשקל  יעוגל  האמור 

 -; לעניין זה החדש יעוגל כלפי מעלה
 

 (; 2018באפריל   1ט"ז בניסן התשע"ח ) - "יום העדכון הראשון"
 . לסטטיסטיקהמדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית   - "מדד"

 
של   )ד( האינטרנט  ובאתר  ברשומות  בהודעה  יפרסם  המשרד  של  הכללי  המנהל 

 המשרד את נוסח התוספת השלישית שפי שהשתנה לפי תקנת משנה )ד(. 
 
אגרות בעד בקשות לרישיונות סחר ברכב לפי   .6

פרק ו' לחוק, לכל שנה של תקופת תוקף  
 הרישיון או חלק ממנה:

 1,700 לרישיון סוחר ברכב מיבואן  (1)
 1,400 לרישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן  (2)
לרישיון סוחר ברכב מיבואן למי שהוא בעל   (3)

רישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן  
 300 פעמית( -תוספת חד )

 
 

התשס"ח נאות(,  וגילוי  למידע  )זכאות  משומש  רכב  מכירת  )מצורף    2008-חוק 
 כנספח לנוהל זה(. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

  לסוחר ברכב מיבואן לקבלת רישיון קריטריונים 
 
 
ישראל .1 תושב  פרטי    -  הוא  באדם  מדובר  במידה    -אם  ת.ז.  צילום  הצגת 

ב מבעלי תאגידומדובר  אחד  כי  לדרוש  יש  והמנהל    ,  לפחות  בחברה  העניין 
 הכללי הם תושבי ישראל, על פי הצגת ת.ז. של שניהם. 

 

שהוא   .2 הרכב  כלי  לחניית  זה  ובכלל  עסקו,  לניהול  מתאים  מקום  לרשותו 
מ"ר לפחות    10נדרש להציג אסמכתא בדבר החזקת משרד בשטח של    -  מוכר 

   ב(.)חוזה שכירות בתוקף/חשבונית בגין תשלום ארנונה עסקית וכיוצ" 
 

 ( לחוק: 3) 89המצאת אישור על הון עצמי בהתאם לסעיף  .3
 

עד   (3) שמכר  ברכב  לשנה    150לסוחר  שקדמה  בשנה  כלים 
 ₪ .  1,000,000 –שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון 

 

מעל   (4) שמכר  ברכב  לשנה    150לסוחר  שקדמה  בשנה  כלים 
 ₪  2,500,000 –שלגביה הוגשה הבקשה לרישיון 

 
פי הטופס המצורף כנספח ____להוראת נוהל  אישור רואה החשבון יוגש על  

 זו.  
 
בסך   .4 שנתית  אגרה  בהתאם    1,700תשלום  ייקבע  המדויק  האגרה  )סכום   ₪

 למנגנון ההצמדה שנקבע בתקנות(;. 
 
 בעל רישיון יבואן מסחרי המבקש לקבל גם רישיון סוחר ברכב   .5

 אן לפי סעיף  לחוק או רישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבו 89מיבואן לפי סעיף   
 יהיה פטור מתשלום האגרה בעד רישיון סחר(  –לחוק )בתקנת משנה זו  92 
 ; אולם, אם סכום אגרת רישיון הסחר המבוקש גבוה מסכום  רישיון הסחר 
 אגרת רישיון היבואן המסחרי ששילם בעד השנה שבה הגיש את בקשה   
 גם את ההפרש רישיון הסחר, ישלם נוסף על אגרת רישיון היבואן המסחרי  
 שבין סכום אגרת רישיון הסחר לבין סכום אגרת רישיון היבואן המסחרי   
 ששילם.  

 
 סוחר ברכב מיבואן המבקש לקבל גם רישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן   .6

 לחוק יהיה פטור מתשלום האגרה בעד רישיון סוחר ברכב שאינו   92לפי סעיף  
 רכב מיבואן.  

 
 ר מיבואן, ימציא למנהל )כהגדרתו בחוק( במעמד הגשת מבקש רישיון סח .7

 בקשת רישיון הסחר, העתק של רישיון היבואן המסחרי שברשותו, בתוקף,  
 לצורך הוכחת זכאותו לתשלום אגרה מופחתת בהתאם להוראות התקנות. 

 



 
 
 המנהל יחייב מבקש רישיון סחר מיבואן שהציג בפניו רישיון יבואן מסחרי  .8

   1,700מור, בתשלום ההפרש בין סכום אגרה רישיון סוחר מיבואן ) בתוקף כא 
 ₪( לבין סכום אגרת רישיון היבואן המסחרי של הרישיון שהוצג )סכומי   
 האגרות התקפים במועד הגשת הבקשה(.  

 
 

 שאינו מיבואן  סוחר ברכב לקבלת רישיון קריטריונים 
 
 
ום ת.ז. במידה ומדובר  הצגת ציל  -אם מדובר באדם פרטי    -הוא תושב ישראל   .1

הם  תאגידב הכללי  והמנהל  לפחות  בחברה  העניין  מבעלי  אחד  כי  לדרוש  יש   ,
 תושבי ישראל, על פי הצגת ת.ז. של שניהם. 

 

  -לרשותו מקום מתאים לניהול עסקו, ובכלל זה לחניית כלי הרכב שהוא מוכר,   .2
של   בשטח  משרד  החזקת  בדבר  אסמכתא  להציג  )חוזה    10נדרש  לפחות  מ"ר 

   שכירות בתוקף/חשבונית בגין תשלום ארנונה עסקית וכיוצ"ב(. 
 
 

בסך   .3 שנתית  אגרה  בהתאם  ₪    1,400תשלום  ייקבע  המדויק  האגרה  )סכום 
 למנגנון ההצמדה שנקבע בתקנות(; 

 
 
 

 הענקת רשיון סחר בכלי רכב מנועי 
 
 )נספח א'(   .המנהל  טופס כפי שקבעבקשות לקבלת רישיון סוחר יוגשו ב .א

 
מנהל, בין בעצמו ובין ע"י מי שימונה על ידו,  השתאושר הבקשה יבדוק  לפני   ב.

ובכלל זה, את עמידת המבקש   אם המבקש עומד בתנאים כפי שנקבעו בחוק 
 . לחוק )הרשעה בעבירה פלילית או בעבירת משמעת(  8בהוראות סעיף 

 
עדכן במערכת הסוחרים גם לגבי סוחר ברכב  יהלת את הבקשה,  מנ אישרה ה ג.

 וגם לגבי סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן.   מיבואן
 

ניתן   ה. שהרשיון  הסוחר/היצרן  כח  לבא  יסביר  המסמכים  שנים בודק    לשש 
 . מידי שנה האגרה סכום כאמור בחוק ובכפוף לתשלום

 
 

 
 תוקף וחידוש רשיון סחר

 
שממועד אישור בקשת הרישיון ועד  תוקף רשיון הסחר יהיה לתקופה   א.

 חמישית שלאחר מועד מתן הרישיון. בדצמבר בשנה ה  31ליום 
 

 רישיון סחר הינו אישי ולא ניתן להעברה  



 מיזוג חברה 
 
 
באופן   .א מתבטל  הנקלטת  לחברה   , מיזוג  של  לתהליך  נכנסת  חברה  כאשר 

 אוטומטי רישיון הסחר שלה והשלטים שענדו לראשותה טרם המיזוג. 
 

 
  

 אופן הפעולה בקובץ הסוחרים 
 

 "מערכת סוחרים" 12קיש לה –יש להיכנס למערכת רכב  .1
 

 ולרשום מס' ת.ז./ח.פ.   1להקיש  .2
 

 31/12/18ותוקף   היש לרשום  .3
 
 

 לרשום מס' טלפון של איש קשר.  –(  לסוחרים )רישיון סחר בצבע ירוק .4

 

 חב' ביטוח יקבלו באמצעות מטה האגף  .5
 

" ק"מ, כפוף להמצאת אישור על  0סוחר רכב מיבואן המורשה למכור רכב "  .6
 סוחר עודכן.על המסך יופיע   enterמן * ולהקיש  יש לס –הון עצמי  

 
 

 אגרות  
 

שנה   בכל  באפריל  שמפורסמות  כפי  אגרות  לעדכון  בכפוף  ישולמו  האגרות 
 ובכפוף לרישיונות לפי הענין. 

 
מבקש רישיון הסחר יש מקצוע נוסף כגון "יבואן זעיר"  ל במידה ו

אגרה  יש לקזז לו את סכום ה  -או "יבואן עקיף" או "יבואן ישיר"  
 ששילם ולתת לו לשלם אך ורק את ההפרש.

 
 

 ביצוע העברת בעלות ע"י סוחר מורשה 
 
העברת בעלות לבעל רישיון סחר תבוצע בבנק הדואר )בנק מקוון( בנוכחות   -

 שני הצדדים או באמצעות מיופה כוח. 
 

בעלי הרכב הרשומים יציגו תעודות זהות/רישיון נהיגה ממוחשב עם תמונה  
וכן   שלהם  זהות/רישיון  תקף  תעודת  עם  הסוחר  שהוא  הקונה  רכב.  רשיון 

 נהיגה ממוחשב עם תמונה תקף שלו ורשיון סחר. 
 
הרשום   - הרכב  כבעל  ברכב  הסחר  רישיון  בעל  רישום  באישור    –בעת  נרשם 

 הבעלות ובקובץ הרכב כי אסורה הנסיעה ברכב, הרישיון מופקד. 
 

 הסוחר לא ייספר במנין הבעלויות ברכב.  -



 
לרכב  נמצא ק  רישיון   -ונה  בעל  בבנק מקוון משמו של  בעלות  יבוצע שינוי 

 הסחר לשמו של הקונה. 
 
 
 

 ייפוי כוח 
 

 או רישיון נהיגה   ייפוי כוח של אדם פרטי יתקבל רק בצירוף תעודת זהות מקורית
 .ממוחשב עם תמונה תקף

 
 אגרה 

 
 יהאגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב הנרשם על שם בעל רשיון סחר תה 

   אשר יופיע בהוראת נוהל "אגרות רישוי" אשר מתעדכנת בכל שנה.בסכום 
 

 כאשר רכב נמצא בהפקדת סוחר, ומגיע בקובץ מהמשטרה תנועת ביטול בגלל  
 בקורת או תוספת שביעית או תאונה, אנו קולטים את הביטול מהמשטרה ויוצרים  

 הפקדת סוחר.   – 52הגבלה עם קוד 
 

 עה של ביטול הביטול מהמשטרה, אנחנו מבטלים כאשר מגיע לרכב כזה תנו
 את ההגבלה ומעדכנים בחזרה ברכב את הפקדת הסוחר מהתאריך המקורי.

 
 
 

 אם ביטול הביטול מתבצע במשרדי הרישוי, כלומר בעל הרכב מגיע לרישוי עם  
 לשים לב, אם קיימת הגבלת    אישור של חזרה לכשירות, הפקידים מתבקשים

 ה.ל בת הביטול את הפקדת הסוחר ולמחוק את ההגבבסי לעדכן  סוחר, יש
 

 לצורך רישום בעלות על שם בעל רישיון סחר ברכב: הפעולה בבנק הדואר 
 

 :הקונה, שהוא בעל רישיון הסחר ברכב, יציג 

 
לצורך   הסוחר  ומספר  תאגיד/זהות  מספר  הסוחר,  שם  רשומים:  בו  סחר  רשיון 

 . 7777-העברת בעלות המתחיל ב
 

יבד  הדואר  לבין  עובד  הסחר  ברשיון  הרשום  התאגיד/זהות  מספר  בין  התאמה  וק 
 מספר התאגיד/זהות הרשום בתעודת הזהות או ביפוי הכוח. 

 
ב המתחיל  הסוחר  מספר  למחשב  יוקלד  מכן  כמספר    7777-לאחר  הסחר  מרשיון 

 המזהה של קונה הרכב. 
 

שלו   התאגיד/זהות  ומספר  הסוחר  שם  מופיעים  המסך  אלו    –על  כי  לוודא  ויש 
 הפרטים הרשומים ברישון הסחר. 

 
במידה ולא קיימת התאמה, או לחילופין לא קיימת רשומה כזו, אין לבצע העברת  

 הבעלות.
 

 בעלי הרכב הרשומים יציגו:
 



 רשיון רכב או טופס פרטים על רכב )בטופס רשומים הפרטים הרשומים ברשיון(. 
 

לרכב   הרכב,  לבעל  הרישוי  במשרד  ניתן  רכב  על  פרטים  לנוע  טופס  רשאי  שאינו 
אך בעליו רשאי למכור אותו לסוחר רכב מורשה. שימוש    –בכביש )הורד מהכביש(  

 כאשר הקונה הוא סוחר מורשה.  –בטופס פרטים )במקום רשיון רכב(  
 

נהיגה   רישיון  או  שלהם  המקוריות  הזהות  תעודות  עם  תמיד  יזוהו  השליחים 
ח מטעם המוכר ו/או הקונה  ממוחשב עם תמונה תקף ומספרי הזהות של מיופי הכו 

 ויוזנו למחשב. 
 

נרשם במקום הכתובת    -בשטר המכר של רכב הנקנה על ידי בעל רישיון סחר ברכב  
 של הקונה: 

 
 אסורה הנסיעה ברכב. הרשיון מופקד.

 
הקונה והמוכר )גם סוחר מורשה( יזדהו עם תעודות הזהות שלהם. אם קיים יפוי  

ז תעודת  לה  תצורף  פרטי  אדם  של  עם  כוח  ממוחשב  נהיגה  /רישיון  מקורית  הות 
 תמונה תקף של נותן יפוי הכוח. 

 
להפנותם   יש  הבעלות,  העברת  לביצוע  מניעה  קיימת  כלשהי  ומסיבה  במידה 

 למשרד הרישוי. 
 
 
 
 
 הפעולה באגף מערכות מידע  .4
 

מחלקת מערכות מידע תקלוט ותמכן את פרטי הרישום ותקיים רישום  .א
 מעודכן של רשיונות סחר.

 
 חידושי הרישיונות יהיו כאמור אחת לשש שנים.  .ב
 

 
 
 
 
 ב  ב  ר  כ  ה  ,                  

         
 אפי רוזן                     
 מנהל אגף בכיר רישוי         

 
 
 
 

 העתקים: הגב' קטי מורלי, מנהלת תחום תאום,נהלים ורישוי 


