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 רישום לראשונה של רכבצורך הנדון: מתן כתב הסמכה ליבואן רכב ל
 

 רקע כללי .1
 

רכב הינו בתחום אחריות אגף הרישוי. על מנת לשפר את השירות ורישוי ם וריש
לבצע רישום לראשונה של רכב לאזרח, הסמיכה רשות הרישוי את יבואני הרכב 

 על ידם. יםהמיובא יםכלי רכב חדשלהנפיק רישיון רכב לחדש ו
 
 



 
 

וכחלק מהליך רישוי הרכב מבצעים יבואני הרכב בדיקת  2004החל משנת 
 P.D.I (Pre deliveryעל פי הנחיות היצרן רישוי לרכב חדש המיובא על ידם 

Inspection) בפיקוח מעבדה מוסמכת.ו 
 

טון,  12לכלי רכב במשקל כולל עד על ידי היבואנים בדיקת הרישוי מבוצעת 
אופנועים וטרקטורים חדשים המיובאים על ידם, ובתנאי שכלי הרכב 

)כלי רכב שהגיעו בצורה מושלמת   (Complete)מיובאים בצורה מושלמת 
ואין צורך בהתקנות נוספת למעט התקנת מושבים,פתיחת חלונות והתקנת וו 

 גרירה(.
 
 

 מטרת הנוהל .2
 

אני הרכב לבצע מטרת הוראת הנוהל להסדיר בצורה ברורה את הסמכת יבו
רישום לראשונה של כלי הרכב המיובאים על ידה, לקבוע את התנאים 
לקבלת ההסמכה ואת תהליכי העבודה במטרה לייעל את ההליך ולבצעו 

 בצורה מדויקת ללא טעויות.
 

יבואן אשר יעמוד בתנאים לקבלת הסמכה, יקבל מאת רשות הרישוי כתב 
 הסמכה כדוגמת נספח א'.

 

 הבסיס החוקי .3
 
 לתקנות התעבורה 3קנה ת
 

כל בקשה לפי תקנות אלה תוגש בכתב לרשות המוסמכת לתת את  )א(
הרשות(, ואם נקבע  –התעודה או לרשות אחרת שנקבעה )בפרק זה 

לבקשה מסויימת טופס לפי תקנות אלה, תוגש הבקשה לפי הטופס 
כאמור; היתה הבקשה לחידוש התעודה, תצורף אליה התעודה 

 המוחלפת.
 

מבקש ימציא לרשות בבקשתו פרטים,מסמכים,תצלומים,תכניות, ה )ב(
הצהרות ופרטים נוספים, כפי שתדרוש וישיב נכונה על כל שאלה 

 שיישאל בקשר לבקשתו.
 

 לתקנות התעבורה 4נה תק
 
 הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת תעודה או לסרב לתיתה,        (א)

אים, להוסיף לחדש או לסרב לחדשה, וראית היא להתנות בה תנ
עליהם או לשנותם, בדרך כלל או לסוג מסויים או למקרה מיוחד, 
להגביל את תקופת תקפה, להתלותה ולבטלה, זולת אם יש בפקודה 

 או בתקנות אלה הוראה אחרת.
 

 תעודה או כל שינוי תנאי או הגבלה בה יינתנו בכתב.       (ב)
 
 



 
 
 

 לתקנות התעבורה 5תקנה 
 

בתעודה שנתנה, לרבות התנאים וההגבלות שבה, החליטה הרשות על שינוי 
תודיע על כך לבעיה. בעל תעודה שקיבל הודעה כאמור, חייב להמציא את 

 התעודה תוך הזמן הנקוב בהודעה על מנת שהרשות תרשום בה את השינוי.
 

 לתקנות התעבורה 6תקנה 
 

 הודעה הרשות לאדם על ביטול תעודה שנתנה לו או על התלייתה, חייב אותו
 אדם להחזירה לרשות תוך הזמן שנקוב בהודעה.

 
 

 )א()ב( 271תקנה 
 

בעליו של רכב מנועי, גרור או נתמך המבקש את רישומם, וכן המבקש  )א(
רשיון רכב, חידושו או רישום העברת בעלות הרכב, יגיש בקשה 

 לרשות הרישוי או למי שהיא הסמיכה לכך בטופס שנקבע.
 

ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור ועל  המבקש ישיב תשובה נכונה )ב(
כל שאלה אחרת של רשות הרישוי, וכן יוכיח, לפי דרישתה, את זהות 
הרכב לפי מספר שלדה, את הבעלות עליו ואת תשלום המכס, המסים 
וההיטלים או האגרות החלים על הרכב האמור, וכן יוכיח לפי דרישת 

נתחייבו בו בדין  רשות הרישוי כי כל קנס שמבקש הרשיון או חידושו
בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב, 
שולם במועדו, וכן האגרות בעד החזקת מקלט רדיו המותקן ברכב 

 שולמו.
 
 

 לתקנות התעבורה 273תקנה   
 

 המבקש רישיון רכב או חידושו יביא את הרכב למשרד רשות  )א(
דיקה שאישרה הגיש את הבקשה או לתחנת ב הרישוי שאליו

במועד ורשות הרישוי או למקום אחר שתורה רשות הרישוי 
 שתורה.

 
הרכב ייבדק ויבחן על ידי בוחן או על ידי מעבדה מוסמכת כפי      )ב( 

ברר אם נתקיימו בו כל התנאים להרישוי כדי  שתורה רשות
 שנקבעו ואם הינו ראוי לשימוש.

 
)ב( מבקש רישיון לרכב  -על אף האמור בתקנות  משנה )א( ו  ( 1)ב 

מדגם שרשות הרישוי   N2או  T1 ,T2 ,L ,1M ,2M ,N1מסוג 
(, ולא 2)א()282נתנה את אישורה לאב טיפוס שלו לפי תקנה 

בוצע בו שינוי לאחר שהיצרן סיים את  ייצורו, שיובא על ידי 
יבואן וטרם נרשם, יביא את הרכב לבדיקה במוסך של היבואן 

ק וייבחן בידי בוחן בפיקוח מעבדה שייבא אותו: הרכב ייבד



מוסמכת, על פי הנחיות היצרן שאישר מנהל אגף הרכב, וכדי 
לברר אם נתקיימו בו הוראות תקנות אלה: בתקנת משנה זו, 

כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא  –"יבואן" 
 .1978-רכב ומתן שירותים לרכב(,התשל"ט

 
 

 לתקנות התעבורה 275תקנה 
 

    

המבקש רשיון או חידוש רשיון לרכב מנועי כמשמעותו בפקודת הביטוח  (א)
 –ימציא לרשות הרישוי או למי שהיא הסמיכה לצורך בדיקות רכב 

 
תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח, שניתנה בהתאם לפקודת  (1)

 הביטוח; או

ראיה להנחת דעתה של רשות הרישוי כי הרכב הוא רכב שנתמלאו בו  (2)
 ()ד( לפקודת הביטוח.3)3ף הוראות סעי

 
ימציא לרשות  284המבקש לרשום שינוי בעלות של רכב לפי תקנה  (ב)

 הרישוי תעודות כאמור בתקנת משנה )א(.
 
 

 פקודת התעבורה –הגדרות  .4
 

 אחד מאלה:"בעל"  
 

 הבעל הרשום ברשיון הרכב; (1)
 
שכירות -אגב-לענין רכב שיש עליו הסכם שכירות או הסכם של מקח (2)

 האדם המחזיק ברכב מכוח  ההסכם; –או הסכם מכר 
 

מנהל פעיל, שותף או עובד  –אדם -בני-לענין רכב הרשום על שם חבר (3)
 מינהלי בכיר בחבר, האחראים לאותו רכב;

 
לענין רכב הרשום על שם קטין או חסוי כמשמעותם בחוק הכשרות  (4)

הורו או מי שמונה  – 1962-המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב
 ענין.אפוטרופסו, לפי ה

 
 

עובד משרד התחבורה שמונה כדין להיות סגן מנהל כללי  – "רשות הרישוי"
לתנועה במשרד התחבורה, לרבות עובד ציבור אחר, שהוא אצל לו מסמכותו 
כרשות הרישוי לשטח המדינה כולה או לחלק ממנו, לענין פלוני או לסוג של 

קצין בצבא הגנה  עובד בשירות המדינה, – "עובד ציבור"ענינים; בהגדרה זו 
 לישראל או מי שממלא תפקיד של קצין כאמור, או קצין במשטרת ישראל.

 
 
 כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן  – "יבואן"            
 1978-שירותים לרכב(,  התשל"ט            



 הגורמים המעורבים .5
 "רשות הרישוי" .א

 יבואנים .ב

 אגף מערכות מידע .ג
 

 ם לקבלת כתב הסמכה לביצוע רישום לראשונה של רכב חדשתנאי .6
 

להלן יפורטו התנאים לקבלת כתב הסמכה לרישום לראשונה של רכב לפי 
 לתקנות התעבורה. 271תקנה 

 
  .)נספח ב'( הגשת בקשה בכתב .1

 צירוף רישיונות יבוא ממחלקת היבוא באגף הרכב. .2

 (ג' חתימה על כתב אחריות ושיפוי )נספח .3

בדבר העדר  הכללי ומנהלו של היבואן שליטה ה יבעלהצהרה מאת  .4
 למעט רישום תעבורתי. ,רישום פלילי

תוכנת מחשב המאפשרת תקשורת ישירה מול אגף מערכות מידע במשרד  .5
 התחבורה על פי הוראת נוהל שקבעה רשות הרישוי.

  .הרשאה תקפה לעובד היבואן לכניסה לקובץ הרכב במשרד התחבורה .6
 

 יטול כתב הסמכהבמתן כתב הסמכה ו .7

 
רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לתת כתב הסמכה, לסרב לתיתו,  (1)

לחדשו או לסרב לחדשו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם 
בדרך כלל או למקרה מיוחד, להגביל את תקופת תוקפו להתלותו או 

 לבטלו.
 

חלקו , כולו או רשות הרישוי רשאית בכל עת לבטל את כתב ההסמכה (2)
 בהתקיים אחד מאלה:

 
כה הפר או לא קיים את הדינים המסדירים רישומו של מבעל כתב ההס .א

רכב חדש, או את תנאי הסמכה זו או הוראה שניתנה לו על ידי רשות 
 הרישוי.

בעל כתב ההסמכה אינו רושם רכב ומנפיק רישיון ברמה נאותה, להנחת  .ב
 דעתה של "רשות הרישוי".

הסמכה צו פירוק או שנתמנה לו מפרק או כונס בעל כתב האם ניתן נגד  .ג
נכסים או שהוא נמצא בפירוק פרט לפירוק ללא פירוק עסקים לשם 

 יצירת גוף מאוגד אחר. 

בעל כתב ההסמכה או עובדיו ו/או הבאים מכוחו פעלו שלא במיומנות  .ד
  .ברשלנותאו מקצועית, 

 
 

 
 

 הודעות על שינויים .8



 
וי על כל שינוי שחל בו הנוגע לעמידתו בעל כתב ההסמכה יודיע לרשות הריש

בתנאי כתב ההסמכה או כל שינוי אחר המשפיע על ביצוע תפקידיו על פי כתב 
 הסמכה זה או כל שינוי מהותי אחר שחל בו.

 

 נהלים לעבודת בעל ההסמכה .9
 

לאחר על בקשה לרישום רכב  היבואן יחתים את רוכש הרכב .א
ש. יבואן המבקש של הרוכ תעודת זהות מקוריתבפניו שהוצגה 

לרשום לראשונה רכב אשר נרכש על ידי מיופה כוח יפעל בהתאם 
יפוי כוח לצורך ביצוע פעולות ברכב  5/2010להוראת נוהל "

 ונהיגה".

היבואן ימלא את כל נתוני הרכב בהתאם להוראת הרישום של  .ב
וכן על בסיס אסמכתאות רישמיות  ,מחלקת התקינה באגף הרכב

מילוי הנתונים וטרם שידורם לאגף מערכות של יצרן הרכב. לאחר 
מידע, יבדוק היבואן כי מילא באופן מלא ושלם את כל הנתונים 

 וכי לא חלה טעות בהקלדתם. 

 

ימלא רוכש הרכב  –שעבוד לרישום  והרכב נרכש בכפוףבמידה ו .ג
טופס בקשה לרישום שעבוד חתומה הן על ידי המבקש והן על ידי 

 .בעל השעבוד

 

  שמירת מסמכים .ד
 

 היבואן יסרוק את המסמכים הבאים:  (א)
 

 בקשה חתומה של הרוכש לרישום רכב חדש.  .1

 ת.ז.  .2

 בקשה לרישום שעבוד )אם קיים(. .3

 

ואת כל המסמכים  היבואן יעביר את הבקשות לרישום רכב (ב)
באופן סרוק למחלקת  הנוספים המפורטים בסעיף ד' לעיל 

הרישוי בבית היבואן. את הטפסים המקוריים + הטפסים 
הסרוקים )כקובץ( ישמור היבואן בארכיון/במחשב לתקופה 

 שנים. 7-שלא תפחת מ
 

 סגירת תיק הרכב ושידורו לאמ"מ .ה
 

שעות  48היבואן יסגור את הבקשה לרישום רכב בתוך  .1
וישדרה באופן ממוחשב  ללקוח ממועד מסירת הרכב

 . לאגף מערכות מידע

הבקשה  לאחר  סגירת כל בקשה לשינוי פרטי הרכב   .2
צע באמצעות פניה לרשות הרישוי בהתאם להוראת תבו

בקשת יבואנים לשינוי מהותי בפרטי  – 1/2010נוהל " 
  רכב הבאים לידי ביטוי ברישיון הרכב".

 ביטול רישום רכב לאחר סגירת התיק  .ו



 
יבואן רכב לא יבטל רישום רכב לאחר סגירת תיק הרכב ושידורו 

ם של רכב לאחר לאגף מערכות מידע. יבואן המבקש לבטל רישו
סגירתו ושידורו לאגף מערכות מידע יפנה בכתב לרשות הרישוי 

ימים מיום סגירת התיק ויפעל בהתאם להוראת נוהל  14בתוך 
ביטול העברת בעלות ברכב, מחיקת בעלים )שותף(,  – 2/2011"

 מחיקת רכב חדש ע"י היבואן".  
 

 הנפקת רישיון רכב ומסירתו ללקוח .ז
 

טרם מסירת הרכב לרוכש, יבצע  –בדיקת כשרות לרכב  .א
 רישוי לרכב חדש על פי הנחיות היצרןהיבואן בדיקת 

(P.D.I) .  

היבואן ימסור לרוכש רישיון רכב. טרם מסירת הרישיון  .ב
לרוכש, יבדוק היבואן כי על גבי רישיון הרכב רשומים כל 
הפרטים המתייחסים הן לרכב והן לזהות הבעלים. היבואן 

מול  ונים המופיעים על גבי הרישיוןיבדוק את נכונות הנת
 כי לא חלה בהם טעות כלשהי.תיק הרכב  

במעמד מסירת הרכב יבדוק היבואן יחד עם הרוכש את  .ג
 נכונות הפרטים הרשומים על גבי רישיון הרכב.

 

היבואן יבצע את  –הרשאה לכניסה למערכת הממוחשבת  .ד
פעולות הרישום של הרכב והנפקת הרישיון המפורטות 

ק באמצעות אדם מטעמו אשר הורשה לכך על ידי לעיל ר
רשות מטעמה של שקיבל הדרכה לכך ות הרישוי ולאחר רש

 הרישוי.
 

 ביצוע פעולות  רישום באמצעות המחשב על ידי מי שהורשה לכך .ח
 

לא יבצע היבואן פעולות רישום רכב במחשב אלא על ידי מי 
 שאושר לכך על ידי אגף מערכות מידע במשרד התחבורה.

דגש כי ההרשאה שניתנת לעובד הינה אישית ולא ניתנת יו
 להעברה. 

 

 וראות רשות הרישויה .10

 
רשות הרישוי תקנות התעבורה ובעל כתב ההסמכה ימלא אחר הוראות 

שנמסרו לו מעת לעת לענין מסויים ולכל עניין אחר הקשור ברישום לראשונה 
 של רכב חדש.

 
 
 
 
 
 
 

  נהלים והנחיות קשורים  .11



 
הנהלים וההנחיות הקשורים לרישום לראשונה של רכב חדש.  להלן רשימת

 בעל כתב ההסמכה יפעל בהתאם לנהלים ולא יחרוג מהם.
 
בקשת יבואנים לשינוי מהותי בפרטי רכב הבאים  – 1/2010הוראת נוהל  .1

 לידי ביטוי ברישיון הרכב.

 

 יפוי כוח לצורך ביצוע פעולות ברכב ונהיגה – 5/2010הוראת נוהל  .2
 
ביטול העברת בעלות ברכב, מחיקת בעלים  – 2/2011נוהל הוראת  .3

 )שותף(, מחיקת רכב חדש ע"י יבואנים.
 
רישום ראשוני לכלי רכב חדשים על ידי יבואני הרכב  – 114הוראת נוהל  .4

 .באמצעות תוכנה ייעודית

 

 הנחיות אגף הרישוי המופצות מעת לעת .5
 

 
 

 ההסמכהכתב בעל  אחריות  .12

 

היה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, או פיצויים, בעל כתב ההסמכה בלבד י
פי כל דין לכל מאן דהוא, כתוצאה -או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על

מביצוע רישום ראשוני לרכב חדש שלא כדין או בניגוד להוראות פקודת 
או תוך ציון  התעבורה,תקנות התעבורה או בניגוד להוראות רשות הרישוי

 .י הרכב או הרוכשפרטים שאינם מדויקים לגב
 

בעל כתב ההסמכה יפצה את הממשלה על כל נזק, שייגרם לממשלה, או לצד 
שלישי כתוצאה מביצוע ריום ראשוני לרכב חדש שלא כדין או בניגוד לפקודת 

או תוך ציון  התעבורה,תקנות התעבורה או בניגוד להוראות רשות הרישוי
 פרטים שאינם מדויקים לגבי הרכב או הרוכש.

 
למען הסר ספק, בעל כתב ההסמכה מקבל על עצמו אחריות מלאה לרבות 

בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש, ו/או  –אחריות מקצועית לכל אבדן ו/או נזק 
הוצאות שהן, שייגרמו לממשלה ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב מעשה או 
מחדל תוך ו/או בעקבות ריום ראשוני לרכב חדש בניגוד לפקודת 

או תוך ציון  קנות התעבורה או בניגוד להוראות רשות הרישוי,התעבורה,ת
ולמעט נזק שנגרם מפאת  פרטים שאינם מדויקים לגבי הרכב או הרוכש, 

 נסיבות אשר אינן תלויות ביבואן ו/או במי מטעמו. 

 
אם הממשלה תידרש לשלם לצד כלשהו דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות 

ות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, כלשהם בגין העילות האמורות, לרב
מתחייב בזאת בעל כתב ההסמכה לשפות את הממשלה בשלמות בעד כל 
סכום או תשלום שתידרש לשלמו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לממשלה 

 מאת היבואן.
 
 



חויבה הממשלה לשלם כל סכום בגין רישום ראשוני לרכב חדש והנפקת 
נות התעבורה והוראות רשות הרישוי, רישיון בניגוד לפקודת התעבורה,תק

תהא היא זכאית או תוך ציון פרטים שאינם מדויקים לגבי הרכב או הרוכש. 
לשיפוי ופיצוי מלא מאת בעל כתב ההסמכה על כל נזק שנגרם לה כאמור 
בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר 

נות מתביעה בגין האמור, בתוספת טרחת עורך דין שיהיו לה בקשר להתגונ
הצמדה ובעל כתב ההסמכה יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהממשלה 
תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור. הממשלה תודיע 

 ליבואן על כל מקרה שהיא נתבעת על פי סעיף זה.
 
 
 
 
 
 
 

 ב  ב  ר  כ ה  ,       
 

      
 גאנם חמאדה       
 מנהל אגף בכיר רישוי       

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 כתב הסמכה( –' אנספח )
 
 
 
 

 כתב הסמכה ליבואן הרכב לצורך 
 

 רישיון רכב  הנפקתרישום לראשונה של רכב חדש ול
 

 
 
 
 

, אני 1961-)א( לתקנות התעבורה, התשכ"א271בתוקף סמכותי לפי תקנה 
פ._________________ מסמיך את חב'________________מס' ח.

, להיות 1999-שהתאגדה ונרשמה בישראל לפי חוק החברות, התשנ"ט
תאגיד מורשה לבצע רישום לראשונה של רכב שיובא על ידה ולהנפיק 

 .רישיון רכב לבעל הרכב הרשום
 
 

ובכפוף  לא בוטל על ידי רשות הרישויכתב ההסמכה הינו בתוקף כל עוד 
 לתנאים המפורטים בגב ההסמכה.

 
 
 

 
 
 
 

 "רשות הרישוי"       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תנאים לבעל כתב ההסמכה
 



 
בנוגע רשות הרישוי תקנות התעבורה ות ובעל כתב ההסמכה ימלא אחר הורא .1

 המתפרסמות מעת לעת.לרישום לראשונה של רכב חדש 

 

בעל כתב ההסמכה ירשום רכב בהתאם לפקודת התעבורה, תקנות התעבורה,  .2
 התקנות( והוראות הנוהל של רשות הרישוי בלבד.-)להלן 1961-התשכ"א

 
בעל כתב ההסמכה ירשום לראשונה רכב וינפיק רישיון באמצעות עובדיו  .3

 אשר הורשו לכך על ידי רשות הרישוי בלבד.

 

בעל כתב ההסמכה יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, או פיצויים, או כל  .4
כתוצאה מביצוע רישום  פי כל דין לכל מאן דהוא,-תשלום אחר המגיעים על

ראשוני לרכב חדש שלא כדין או באופן רשלני, או בניגוד להוראות פקודת 
ה או בניגוד להוראות רשות הרישוי או תוך ציון התעבורה,תקנות התעבור

 פרטים שאינם מדויקים לגבי הרכב או הרוכש.

 

בעל כתב ההסמכה יפצה את הממשלה על כל נזק, שייגרם לממשלה, או לצד  .5
ישי כתוצאה מביצוע רישום ראשוני לרכב חדש שלא כדין או בניגוד של

או  לפקודת התעבורה,תקנות התעבורה או בניגוד להוראות רשות הרישוי
 או בצורה רשלנית. תוך ציון פרטים שאינם מדויקים לגבי הרכב או הרוכש

 
בעל כתב ההסמכה מקבל על עצמו אחריות מלאה לרבות אחריות מקצועית  .6

בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש, ו/או הוצאות שהן,  –ו/או נזק  לכל אבדן
שייגרמו לממשלה ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב מעשה או מחדל תוך ו/או 
בעקבות רישום ראשוני לרכב חדש בניגוד לפקודת התעבורה, תקנות 

או תוך ציון פרטים שאינם  התעבורה או בניגוד להוראות רשות הרישוי
ולמעט נזק שנגרם מפאת נסיבות אשר אינן  רכב או הרוכש, מדויקים לגבי ה

 ?.וו/או מי מטעמ ותלויות ב

 

אם הממשלה תידרש לשלם לצד כלשהו דמי בעל כתב ההסמכה מתחייב כי  .7
נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות, לרבות הוצאות 

ל סכום או את הממשלה בשלמות בעד כ הוא ישפהמשפט ושכר טרחת עו"ד, 
 .ותשלום שתידרש לשלמו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לממשלה ממנ

 
חויבה הממשלה לשלם כל סכום בגין רישום ראשוני לרכב חדש בניגוד  .8

או  לפקודת התעבורה,תקנות התעבורה או בניגוד להוראות רשות הרישוי
 , תהא היא זכאיתתוך ציון פרטים שאינם מדויקים לגבי הרכב או הרוכש

על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה מבעל כתב ההסמכה לשיפוי ופיצוי מלא 
אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת 
עורך דין שיהיו לה בקשר להתגוננות מתביעה בגין האמור, בתוספת הצמדה 
ובעל כתב ההסמכה יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהממשלה תגיש לו 

 ה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור. דריש
 
 

רשות הרישוי תהיה רשאית ,לא לחדש, להתלות או לבטל כתב הסמכתי בכל   .9
 עת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים המפורטות להלן:

 



בעל כתב ההסמכה אינו רושם רכב ומנפיק רישיון ברמה נאותה,   א
 להנחת דעתה של "רשות הרישוי".

 

תקנות התעבורה, או לא קיים תנאי מתנאי בעל כתב ההסכה הפר  .ב
 הסמכה זו או הוראה שניתנה לו על ידי רשות הרישוי.

 

בעל כתב ההסמכה הוא גוף מאוגד על פי דין וניתן נגדו צו פירוק או  .ג
שנתמנה לו מפרק או כונס נכסים או שהוא נמצא בפירוק פרט לפירוק 

 ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר. 

 

תב ההסמכה או עובדיו ו/או הבאים מכוחו פעלו שלא במיומנות בעל כ .ד
הוראות רשות הרישוי התקנות או מקצועית, ברשלנות ושלא עפ"י 

 אשר ימסרו מעת לעת, או הפר תנאי מתנאי הסמכה זו. 
 

אני הח"מ________________מתחייב למלא אחר כל התנאים המפורטים לעיל 
תנאי מתנאי ההרשאה המפורטים לעיל יביא והנני מצהיר כי ידוע לי שאי קיום 

 לביטולה של הרשאה זו.
 

אני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי ביטולה של הרשאה זו לא יתן בידי כל עילה 
לתביעה נגד המדינה, משרד התחבורה, רשות הרישוי ו/או עובדיהם,שליחיהם 

 והבאים מכוחם.
 
 

 ולראיה באו על החתום
 
 

 _________ תאריך:_________מקום
 
 

 חתימת בעל כתב ההסמכה____________
 
 

       __________________ 
 חותמת של בעל ההסמכה       

 

 

 

 

 

 

 
 

 )נספח ב'(
 
 

 טופס בקשה לרישום לראשונה של רכב חדש



 
 ____________שם היבואן:

 . ______________מס' ח.פ
 ___________________.שם מורשה החתימה:

 
לביצוע רישום לראשונה של מאת רשות הרישוי את לקבל הסמכה הריני מבקש בז

 רכב חדש המיובא על ידי.
 

 מצ"ב המסמכים כדלקמן:
 בקשה בכתב . .1

 רישיונות יבוא ממחלקת היבוא באגף הרכב. .2

 חתימה על כתב אחריות ושיפוי )נספח ג'( .3

הכללי  בדבר העדר רישום ומנהלו של היבואן  המניות  יבעלהצהרה מאת  .4
 למעט רישום תעבורתי.פלילי, 

אישור בדבר תוכנת מחשב המאפשרת תקשורת ישירה מול אגף מערכות  .5
 מידע במשרד התחבורה על פי הוראת נוהל שקבעה רשות הרישוי.

בקשה לקבלת הרשאה לעובד היבואן לכניסה לקובץ הרכב במשרד התחבורה  .6
 בהתאם להוראת נוהל של רשות הרישוי.

 
 

 תאריך___________
 

 _____________ורשה חתימהחתימת מ
 

 __________________חותמת התאגיד
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )נספח ג'(
 
 

 תצהיר



 
 

___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי  הח"מ _____________, ח.פ. אני
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 בזאת בכתב כדלקמן:ומתחייב מצהיר 
 

בנוגע לרישום לראשונה של רכב אחר הוראת רשות הרישוי למלא  .1
 המתפרסמות מעת לעת.

 

 1961-לרשום רכב בהתאם לפקודת התעבורה, תקנות התעבורה, התשכ"א .2
 התקנות( והוראות הנוהל של רשות הרישוי בלבד.-)להלן

 
לרשום לראשונה רכב ולהנפיק רישיון באמצעות עובדיי אשר הורשו לכך על  .3

 .בלבד שויידי רשות הרי

 

היה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, או פיצויים, או כל תשלום אחר אני א .4
פי כל דין לכל מאן דהוא, כתוצאה מביצוע רישום ראשוני -על יהמגיעים ממנ

בניגוד להוראות פקודת באופן רשלני, או לרכב חדש שלא כדין או 
תוך ציון או  התעבורה,תקנות התעבורה או בניגוד להוראות רשות הרישוי

 פרטים שאינם מדויקים לגבי הרכב או הרוכש

 

את הממשלה על כל נזק, שייגרם לממשלה, או לצד אני מתחייב לפצות  .5
שלישי כתוצאה מביצוע רישום ראשוני לרכב חדש שלא כדין או בניגוד 

או  לפקודת התעבורה,תקנות התעבורה או בניגוד להוראות רשות הרישוי
 .או בצורה רשלנית יקים לגבי הרכב או הרוכשתוך ציון פרטים שאינם מדו

 
אחריות מלאה לרבות אחריות מקצועית  יקבל על עצמאני מלמען הסר ספק,  .6

בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש, ו/או הוצאות שהן,  –לכל אבדן ו/או נזק 
שייגרמו לממשלה ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב מעשה או מחדל תוך ו/או 

לרכב חדש בניגוד לפקודת התעבורה, תקנות בעקבות רישום ראשוני 
או תוך ציון פרטים שאינם  התעבורה או בניגוד להוראות רשות הרישוי

ולמעט נזק שנגרם מפאת נסיבות אשר אינן  מדויקים לגבי הרכב או הרוכש
 .יתלויות בי ו/או מי מטעמ

 

אם הממשלה תידרש לשלם לצד כלשהו דמי נזק, פיצויים אני מסכים כי  .7
הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות, לרבות הוצאות משפט ושכר ו/או 

מתחייב בזאת לשפות את הממשלה בשלמות בעד כל סכום אני טרחת עו"ד, 
 .מניאו תשלום שתידרש לשלמו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לממשלה מ

 
 
 
 

חויבה הממשלה לשלם כל סכום בגין רישום ראשוני לרכב אני מסכים כי אם  .8
בניגוד לפקודת התעבורה,תקנות התעבורה או בניגוד להוראות רשות חדש 

על כל נזק שנגרם לה  מניהרישוי, תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מ
כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות 
ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה בקשר להתגוננות מתביעה בגין האמור, 



מדה ובעל כתב ההסמכה יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר בתוספת הצ
 שהממשלה תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור. 

 
רשות הרישוי תהיה רשאית ,לא לחדש, להתלות או לבטל כתב ידוע לי כי  .9

 בכל עת בהתקיים אחד או יותר מהמקרים המפורטות להלן:תי הסמכ
 

ומנפיק רישיון ברמה נאותה, להנחת  בעל כתב ההסמכה אינו רושם רכב .א
 דעתה של "רשות הרישוי".

 

בעל כתב ההסכה הפר או לא קיים תנאי מתנאי הסמכה זו או הוראה  .ב
 שניתנה לו על ידי רשות הרישוי.

 

בעל כתב ההסמכה הוא גוף מאוגד על פי דין וניתן נגדו צו פירוק או  .ג
פרט לפירוק  שנתמנה לו מפרק או כונס נכסים או שהוא נמצא בפירוק

ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר. במקרה שבעל כתב 
במקרה של פשיטת רגל וניתן נגדו צו קבלת  –ההסמכה אינו גוף מאוגד 

 נכסים.

 

בעל כתב ההסמכה או עובדיו ו/או הבאים מכוחו פעלו שלא במיומנות  .ד
ר הוראות רשות הרישוי אשהתקנות או מקצועית, ברשלנות ושלא עפ"י 

 ימסרו מעת לעת, או הפר תנאי מתנאי הסמכה זו. 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות רשאית לפי שיקול דעתה לתת ידוע לי כי  .10
כתב הסמכה, לסרב לתיתו, לחדשו או לסרב לחדשו, להתנות בו תנאים, 
להוסיף עליהם או לשנותם בדרך כלל או למקרה מיוחד, להגביל את תקופת 

 בטלו.תוקפו להתלותו או ל
 

לא יתן בידי כל סמכתי אני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי ביטולה של ה .11
עילה לתביעה נגד המדינה, משרד התחבורה, רשות הרישוי ו/או 

 עובדיהם,שליחיהם והבאים מכוחם.
 

 ולראיה באו על החתום
 
 

 תאריך:_________מקום _________
 

 חתימת בעל כתב ההסמכה____________
 

             __________________ 
 חותמת של בעל ההסמכה             

 

ביום _______ הופיע בפני עו"ד   ___________, מר/גב'  __________ נושא ת.ז. 
_________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 ה לפני.הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו וחתמה עלי
                             ____________ 

 עו"ד                                                                                                       


