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 מ ב ו א .1
 

 

י של משרד התחבורה על . לתקנות התעבורה חתם המנהל הכלל)ב( א15בהתאם לתקנה  א.

הודעת התעבורה )אגרות( בה מפורטות האגרות אשר יחליפו את התוספת הראשונה 

 .1961-לתקנות התעבורה, תשכ"א

 

 בטלה. 1/2020  הוראת נוהל ב. 

 

 . 2021, אפרילב 1יום תחולת הוראה זו מ ג. 
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 תוספת ראשונה

 

 חלק א'           

 

 האגרה          ה, בחינות נהיגה, בדיקות רפואיותאגרות בעד רשיונות נהיג .2

 וכתב הסמכה לקצין בטיחות 

 

 נהיגה ובחינות נהיגה תרישיונו            

 

 טור ב'                                                                  טור א'             

 בשקלים חדשים                                                                                  

 

 , בעת הגשת203לפי תקנה  עיוניתבעד בחינה  (1)

 48           הבקשה לבחינה ובעת קביעת מועד נוסף כאמור

      210בתקנה 

 

 140      , או בעד בחינה 203בחינה מעשית לפי תקנה בעד  (2)

      210נוספת כאמור בתקנה            

 

 67  216כל מבחן שליטה כאמור בתקנה  בעד א(2)

 

 438   נהיגה או בעד חידושו ןרישיובעד  ב(2)

    לתקופה של עשר שנים

 399   נהיגה או בעד חידושו ןרישיובעד  ג(2)

     לתקופה של תשע שנים

 

 350   נהיגה או בעד חידושו ןרישיובעד  ד(2)

     לתקופה של שמונה שנים

 

 309   או בעד חידושונהיגה  ןרישיובעד  ה(2)

     לתקופה של שבע שנים

 

 268   נהיגה או בעד חידושו ןרישיובעד  ו(2)

     לתקופה של שש שנים

 

 228   שיון נהיגה או בעד חידושויבעד ר (3)

     לתקופה של חמש שנים

 

 184                            שיון נהיגה או בעד חידושויבעד ר  (4)

     לתקופה של ארבע שנים

 

 140                             שיון נהיגה או בעד חידושויבעד ר (5)

     לתקופה של שלוש שנים

 

 93                             שיון נהיגה או בעד חידושויבעד ר  (6)

     לתקופה של שנתיים

 

 51                              בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו (7)  
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  לתקופה של שנה                                    

             

  

 

שיון נהיגה או חידושו יין, בעד רי, לפי הענ7ב עד 2נוסף על האמור בפרטים  (8)

לתקופה שאינה של שנים שלמות, בעד כל חודש או חלק ממנו הנוסף על 

מההפרש שבין האגרה לתקופה של שנים  1/12  -ין יהשנים השלמות, לפי הענ

, הארוכה מהתקופה שבעדה מבוקש הרשיון 7ב עד 2מות כמפורט בפרטים של

התקופה השלמה( לבין האגרה  –והקרובה אליה ביותר )להלן בפרט זה 

 לתקופה הקצרה בשנה מהתקופה השלמה.

 

 20       שיוןיבעד כפל ר (9)  

 

 נמחק. א(9)

  

 הנהיגה כאמור בפרטים שיוןיבעד הנפקה חוזרת של ר (ב9)  

 ג, באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי,9-ו 9ב עד 2            

 תה מותנית במבחני נהיגהילמעט אם ההנפקה כאמור הי 

 או נדרשה עקב שינוי בדרגת הרישיון של הנהג תוספת 

 27        של 

 

 ב, בעד רישיון נהיגה9ב' עד 2על אף האמור בפרטים  ג(9)

 שר צה"לאו חידושו לכל תקופת תוקף, למי שאי   

 12      כי הוא חייל מילואים פעיל   

 

 אגרה בעד טיפול בהנפקת רישיון נהיגה, לרבות הנפקה ד(9)  

 שיונותיחוזרת, למי שפטור מאגרה לפי תקנות אלה בעד ר   

22     8ב עד 2נהיגה כאמור בפרטים    

  

 

 בדיקה רפואית לנהג, למבקש רשיון נהיגה . 10

 האגרה                                    (     או תעודה )מכון רפואי  

 

 בעד בדיקה רפואית של מבקש רשיון נהיגה (1)

 או בעל רשיון נהיגה 

 631    לפי סימן ג' בפרק השני לחלק ג'

 

 325      בעד בדיקה חוזרת (2)

 

   1,073                                                    ערר   תלוועדבעד ערר        (3)

 

 987  נהיגה לרכב ציבורי   ןלרישיובעד בדיקה לבקשה  (4)      

 

 נהיגה לרכב מסחרי     ןרישיובעד בדיקה למבקש (       5)

   987                       ק"ג  14,999ל המותר עולה על שמשקלו הכול                                                     

    

  118                  מכים רפואיים בהעדר הנבדקיקת מסבעד בד      (6)

 

 בעד בדיקת שתן לאיתור סמים מסוכנים או (7)

 223        י חילוף חומרים של סמים מסוכניםתוצר  
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 קציני בטיחות .11

 

 בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות  (1)

  458                 שנים  5 -או בעד חידושו ל

    

  39                 ב הסמכהבעד כפל כת (2)

            

 חלק ב'

 

 רשיונות לבתי ספר לנהיגה או 

 האגרה            רשיונות להוראה והדרכה של נהיגה

 

 טור ב' בשקלים חדשים                                                                                  טור א'

 

 ר לנהיגה או בעד חידושושיון לבית ספיבעד ר )א( .1

 כשתקפו עד שנה, כשלרשותו של בית הספר עומד  

 423    לצרכי הוראה רכב אחד בלבד  

 

 שיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושויבעד ר) ב(    

 כשתקפו עד שנה, כשלרשותו של בית הספר עומד

 840    לצרכי הוראה יותר מרכב אחד

  

 בעד חידושובעד רשיון להוראת נהיגה או  )א( .2

     

 1,148    שנים   עשר לתקופה של   (1)  

 1,049    שנים    תשעלתקופה של   (2)  

 951    שנים  שמונהלתקופה של   (3)

 852               שנים  שבע  לתקופה של   (4)

 753    שש     שניםלתקופה של   (5)

 639    שנים   לתקופה של חמש  (6)

 523    שנים  בע לתקופה של אר       (7)

 406               ניםש לתקופה של שלוש        (8)

 278    לתקופה של שנתיים  (9)

 139     לתקופה של שנה (10)

 

שיון להוראת יין, בעד רי(, לפי הענ10( עד )1נוסף על האמור בפרטי משנה ) (11)

נהיגה או חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות, בעד כל חודש או חלק 

מההפרש שבין האגרה  1/12  -ין יעל השנים השלמות, לפי הענ ממנו הנוסף

( הארוכה 10( עד )1לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרטי משנה )

והקרובה אליה ביותר )להלן או חידושו שיון ימהתקופה שבעדה מבוקש הר

התקופה השלמה( לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה  –בפרט משנה זה 

 מהתקופה השלמה.

 

 ב2ת לפי פרט משנה זה יבואו במקום האגרות הקבועות בפרטים האגרו 

ג בחלק א' לתוספת זו, ואולם מי שקיבל לראשונה רישיון להוראה 9עד  

והדרכה של נהיגה בעת שרישיון הנהיגה שלו היה בתוקף, ישלם אגרה לפי 

 פרט משנה זה נוסף על כל אגרה ששילם לפי חלק א' לתוספת זו.
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 139   שיון להוראת נהיגהיבחינה לקבלת ר בעד )ב(        

 

 139   בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי )ג(          

 

 67   253בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה  )ד(          

 

 20   שיון או היתר לפי חלק זהיבעד כפל ר         .3

        

 חלק ג'              

 

 שום בעלותאגרות בעד רשיונות ושינוי רי 

 האגרה              לכלי רכב ובעד בדיקתם 

 

 רכבב שינוי רישום הבעלותבעד  ההאגר. 1

 

 אופנוע-קטנוע, אופנוע לרבות תלת          (א)

 74    ואופנוע עם רכב צדי   

 

 217 (1) -רכב מנועי מכל סוג, למעט רכב המפורט ב )ב(  

 

 רכב מנועי מכל סוג, כשהוא נרשם על שם )ג(  

 37 א(2)א()284שיון סחר, כאמור בתקנה יל רבע

 

 74        רכב לא מנועי מכל סוג )ד(  

 

 ' באמצעות פקיד בסניף של א 14 עד 'בעד חידוש רישיון רכב לפי סעיפים ב. 2 

  ₪. 27רשות הרישוי תוספת של             

 

 

 רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו שימושי ורכב מסחרי (1)א 

 ק"ג שאינו מופעל  3,500ל המותר הוא עד שמשקלו הכול

        על ידי מנוע דיזל  

 

 לרכב כאמור, שאינו מופעל על ידי מנוע דיזל, ןרישיוהאגרה בעד  (2)א    

 ניתן לשנה היא: ןכשהרישיואו בעד חידוש הרשיון,   

 

 האגרה בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

 ה ד ג ב א
ייצורו  ששנת קבוצת מחיר

או מועד 
עלייתו לכביש 

 שנים 3עד 

ששנת ייצורו 
או מועד 

עלייתו לכביש 
 שנים 6עד  4

ששנת ייצורו 
או מועד 

עלייתו לכביש 
 שנים 10עד  7

ששנת ייצורו 
או מועד 

עלייתו לכביש 
 שנים 10מעל 

1 1,078 945 828 723 
2 1,372 1,196 1,048 917 
3 1,653 1,447 1,267 1,105 
4 1,973 1,677 1,427 1,212 
5 2,259 1,861 1,536 1,269 
6 3,207 2,405 1,804 1,350 
7 4,571 3,198 2,239 1,568 
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בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה )א( וכמפורט בטור א' בטבלה שבנספח ב',  אגרה (ב)

שנרשם לראשונה לפני היום הקובע או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה לפי קבוצת 

מצוינת לצדו בטור ב', כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה )א( המחיר ה

 בטורים ב' עד ה', לפי העניין.

      

 

( או שנרשם לראשונה לפני ה' בשבט 1אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה )א (.1)ב

( או בעד חידוש רישיון כאמור, היא כמפורט בטור א' בטבלה 1998התשנ"ח )פברואר 

' לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור ב', כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבנספח ג

  שבפרט משנה )א( בטורים ב' עד ה' לפי העניין.

 

(, אגרה בעד רישיון לרכב המצוין ברישיונו 1על אף האמור בפרטי משנה )א( עד )ב (2)ב

שמה כרכב לימוד נהיגה או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה לפי קבוצת המחיר שנר

ברישיונו, כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה )א( בטורים )ב( עד )ה( לפי 

 שקלים חדשים. 241העניין, ובהפחתה של 

 

(   על אף האמור בטבלה שבפרט משנה )א(, סכומי האגרה    סכומי האגרה 1()3)ב   

(, יופחתו בסכומים    ובמועדים האמורים 1)א-לעניין פרטי משנה )א( ו

 (, בעד רכב שהתקיימו בו כל אלה:2)בפסקה

או מאוחר יותר,  2000, משנת ייצור N1או  M1הרכב הוא מסוג  )א( 

 (;2017במאי  1ונרשם לראשונה עד יום ה' באייר התשע"ז )

הרכב רשום על שם יחיד ובלבד שרישום הרכב על שמו לא נעשה לפי  )ב(

מון כמשמעותו )ב(, או שיחיד מחזיק בו מכוח הסכם להחכר מי284תקנה 

 (;2א)א()272בתקנה 

מתקין מורשה מסר באופן מקוון אישור לרשות הרישוי, לאחר  )ג(

שהתקשר עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בחוזה לעניין זה, שלפיו 

התקין מערכות בטיחות ברכב שהן חדשות ולא היו מותקנות בעבר ברכב 

 אחר;

ת הרישוי לא יאוחר אישור כאמור בפסקת משנה )ג( נמסר לרשו )ד(

מחודשיים לפני יום חידוש רישיון הרכב; נמסר האישור במועד מאוחר 

 יותר, תידחה ההפחתה למועד הבא שבו יחודש רישיון אותו רכב;

(, לא 2במועד ביצוע כל אחד משלבי הפחתת האגרה כמפורט בפסקה ) )ה(

 א)א(;290התקיימה ברכב אחת מן העילות לפטור מאגרה לפי תקנה 

במועד ביצוע התקנת מערכות בטיחות הרכב טרם בוצעו התקנות  ()ו

 (;5מערכות בטיחות ברכב במספר שרשות הרישוי הודיעה עליו לפי פסקה )

שקלים חדשים, לפי השלבים  1,500האגרה תופחת בסכום כולל של  (2)

המפורטים להלן ובסכומים האמורים בהם, ובלבד שסכום האגרה לתשלום אחרי 

ל אחד מהשלבים, לא יפחת מעשרה שקלים חדשים, בתוספת הסכום ההפחתה, בכ

 לפקודה: 84הנוסף לפי סעיף 

במועד חידוש רישיון הרכב הראשון אחרי שבעל הרכב הוכיח כי הרכב  )א(

 שקלים חדשים; 700 –( 1עומד בתנאים האמורים בפסקה )

במועד חידוש רישיון הרכב הראשון אחרי שהופחת סכום האגרה  )ב(

 שקלים חדשים; 700 –ר בפסקת משנה )א( כאמו

במועד חידוש רישיון הרכב השני אחרי שהופחת סכום האגרה כאמור  )ג(

 שקלים חדשים; 100 –בפסקת משנה )א( 
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ברכב  –פרט משנה זה יחול על כלי הרכב שבהם הותקנו מערכות בטיחות  (3)

 טת לצדן:( לפי המכסה שלהלן ובתקופה המפור1ושמתקיים בהם האמור בפסקה )

כלי רכב מיום תחילתן של תקנות התעבורה )תיקון מס'  80,000עד  )א(

 ;2017-(, התשע"ז11

 ;2018כלי רכב בשנת  40,000עד  )ב(

(, תבדוק רשות הרישוי אם 3בתום כל אחת מהתקופות האמורות בפסקה ) (4)

נוצלה כל המכסה לאותה תקופה, ואם מצאה הרשות כי נותרה יתרה, תעבור 

, 2018המכסה לשנה הבאה; האמור יחול גם על השנים הבאות אחרי שנת יתרת 

 עד שתנוצל בשלמותה המכסה שנותרה;

רשות הרישוי תפרסם באתר האינטרנט של המשרד את מכסת כלי הרכב  (5)

(, וכן תפרסם דרך קבע את יתרת המכסה 4)-( ו3לכל תקופה כמפורט בפסקאות )

 שטרם נוצלה לאותה תקופה;

 –ן פרט משנה זה לעניי (6)

מערכת התרעה מפני התנגשות לפנים וכן  –"מערכות בטיחות ברכב" 

בחלק  30-ו 29מערכת התרעה על סטייה מנתיב, מן הסוג המפורט בפרטים 

 ג' בתוספת השנייה;

(, והרשות 2ו)ב()364מי שהתקיים בו האמור בתקנה  –"מתקין מורשה" 

לצו הפיקוח על  4נתנה לו רישיון ייצור לעניין פרט משנה זה לפי סעיף 

 .1982-מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(, התשמ"ג

 

 נמחק. (ג)

 

 נמחק. (ד)

 

יון או בעד חידוש (, אגרה בעד ריש1)א-( על אף האמור בפרטי משנה )א( ו1)ד  

רישיון לרכב מאחד הסוגים המנויים בפרטי המשנה האמורים, שהוא רכב 

גמיש תדלוק, תהיה לפי קבוצת המחיר שנרשמה ברישיונו, כמצוין בטור א' 

בטבלה שבפרט משנה )א(, כקבוע לצד כל קבוצה בטורים )ב( עד )ה(, לפי 

 העניין, ובהפחתת הסכומים כמפורט להלן:

הרישיון או חידושו חל בתוך שנתיים ממועד הנפקת הוראת  אם מועד מתן

, הראשונה בישראל לרכב גמיש תדלוק מכל 370רישום, כהגדרתה בתקנה 

 שקלים חדשים; 1,410סכום של  –סוג שהוא 

אם מועד מתן הרישיון או חידושו חל בתקופה שבין שנתיים לבין ארבע 

, הראשונה 370 שנים ממועד הנפקת הוראת רישום, כהגדרתה בתקנה

שקלים  705סכום של  –בישראל לרכב גמיש תדלוק מכל סוג שהוא 

 חדשים;

 

 

 -בפרט זה (ה)

 השנה שנרשמה ברישיון הרכב בשנת ייצורו; -"שנת ייצורו"

 החודש שבו עלה הרכב לכביש כפי שנרשם ברישיון הרכב. -"מועד עלייתו לכביש"

נרשם כי הוא רכב גמיש  רכב שברישיון הרכב שלו –(" FFV"רכב גמיש תדלוק )

תדלוק, על בסיס הצהרת יצרן הרכב כי הרכב מותאם להנעה באמצעות תערובת דלק 

 לפחות. 85%של בנזין ומתנול שבה ריכוז המתנול הוא 

 

 

.  
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 רכב המופעל על ידי מנוע דיזל)ו(.        

 

 

 ק"ג 3,500רכב פרטי ורכב מסחרי שמשקלו הכולל עד  .1

  יזלהמופעלים על ידי מנוע ד

 

 המופעלים  בעד רשיון לרכב פרטי ולרכב מסחרי כאמור האגרה   

  –למעט רכב שצוין ברישיונו כרכב לימוד נהיגה  –על ידי מנוע דיזל 

 או בעד חידוש הרשיון לתקופה של שנה אחת, תהיה האגרה הקבועה

 –.ב. לעיל  )לפי קבוצת המחיר ושנת הייצור( 4בטבלה בסעיף 

 

 ₪.   0ובתוספת של     

 

  

 קבוצות המחיר ומחיר הרכב לצרכן)ז(.      

 

מחיר לצרכן לדגם  –טון  3.5קבוצות המחיר לרכב פרטי ולרכב מסחרי במשקל עד 

 01.01.2017-רכב שנרשם לראשונה מ

 

  )בש"ח( מחיר הרכב לצרכן  קבוצת מחיר  

 

  101.000עד     1   

   122.000עד         101.001  -מ   2     

  144.000עד         122,001  -מ   3     

  162.000עד         144.001  -מ    4     

    210.000עד         162.001  -מ    5     

  299.000עד         210,001  -מ   6 

    299,000מעל    7 

 

 

 

        

 מחיר בהתאם למחירון היבואן של רכב ראשון מדגם ביום  –"מחיר הרכב לצרכן" 

בינואר בכל שנה, המאוחר מבין השניים, לרבות כל האביזרים  1-רישומו לראשונה או ב

והמכללים שהתקין יצרן הרכב בתהליך הייצור כחבילה בסיסית ולרבות אביזרי חובה על פי דין 

גם אם הם מותקנים בארץ ותוספות כמפורט להלן גם כשאינן חלק מהחבילה הבסיסית:  חלון 

מערכת לשמירת יציבות הרכב, תיבת הילוכים אוטומטית, מזגן אויר, הגה כוח בגג, כריות אוויר, 

 וכולל מע"מ ולמעט מחירי מבצע והנחות;  ABS  ומערכת 

 

ערך הרכב שנקבע לצורך המכס;  –ואם הוא רכב ביבוא אישי שאין לו יבוא מסחרי מקביל 

לשלמם אלמלא נקבעו  בתוספת המכס, מס קניה ומע"מ שיש לשלמם בעת ייבואו או שהיה צריך

 (.28.12.06 -מ 6547)כולל התיקון בקובץ תקנות  פטורים.
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 ק"ג או יותר, רכב מדברי,                                                               3,501רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר              . 3

 יבוי שריפות ורכב חילוץ רכב עבודה, אמבולנס, רכב חשמלי, רכב לכ

 

    בנזיןלרכב האמור בסעיף זה המופעל על ידי מנוע  ןהאגרה בעד רישיו )א(  

 ₪.  382ניתן לתקופה של שנה היא    ןכשהרישיו ןאו בעד חידוש הרישיו

 

 

לרכב האמור בסעיף זה המופעל על ידי    ןהאגרה בעד רישיו   (ב)

ניתן לתקופה של  ןכשהרישיו ןאו בעד חידוש הרישיודיזל מנוע 

 שנה היא:

 

 האגרה    כשמשקלו הכולל   

                              המותר בק"ג

  

  1,942    16,000עד  

 

 2,437   20,000עד   16,001 -מ

 

 3,358   ומעלה  20,001   -מ

 

 

על אף האמור בפרט זה, האגרה בעד רישיון לרכב   סוג האמור  (ג)

שהותקנה בו מערכת בקרת יציבות, ( 3)-א( ו2ב)ג() 330בתקנה 

תופחת בתקופות ובשיעורים המפורטים להלן, ובלבד שההפחתה 

 330כאמור לא תחול על רכב מן הסוג האמור בתקנה 

באוקטובר  31א()א( לאחר יום ט"ו בחשוון התשע"ג )2ב)ג()

2012) 

 

בדצמבר  31עד יום י"ח בטבת התשע"ג ) .1

שקלים חדשים בעבור כל  124 –( 2012

 דש שבו רישיון הרכב הוא בתוקף.חו

 

( 2013בינואר  1מיום י"ט בטבת התשע"ג ) .2

בדצמבר  31עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )

שקלים חדשים בעבור כל  83 –( 2013

 חודש שבו רישיון הרכב הוא בתוקף.

בינואר  1מיום כ"ט בטבת התשע"ג ) .3

 31( עד יום ז' בחשוון התשע"ה )2014

חדשים  שקלים 41 –( 2014באוקטובר 

בעבור כל חודש שבו רישיון הרכב הוא 

 בתוקף.

 רכב אספנות .4

 

 ,ןהרישיולרכב אספנות או אגרה בעד חידוש  ןרישיואגרה בעד   

 .224₪לתקופה של שנה אחת תהיה בשיעור של     
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 אופנוע, תלת אופנוע, אופנוע עם רכב צידי .5 

 

 וע עם רכב צידי היא:לאופנוע, לתלת אופנוע ואופנ ןרישיוהאגרה בעד   

 

 ניתן ןכשהרישיו  כשתפוסת גלילי (א)  

 לתקופה של שנה  המנוע בסמ"ק   

 

    44       50עד    

 

 164      150עד  51 -מ   

      

   303      ומעלה 151 -מ   

 

 

 אגרה בעד אופנוע המונע (ב)  

 44      במנוע  חשמלי

 

 

 א ו ט ו ב ו ס    ו ט י ו ל י ת .6

 

 ןהרישיולטיולית ולאוטובוס או בעד חידוש  ןרישיוהאגרה בעד   

 ניתן לתקופה של שנה היא: ןהרישיוכאשר   

 

  -כשהאוטובוס או הטיולית מופעלים   

 

 555 על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל (1)  

 

 1,028   על ידי מנוע דיזל (2)  

       

 מונית .7

 לפי צו הפיקוח ןיורישורכב פרטי להסעת סיור שניתן לגביו 

 על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(

 

 מופעלת  על ידי מנוע דיזל שאינהלמונית  ןרישיוהאגרה בעד  )א(  

 או בעד חידוש הרישיון כאשר הרישיון ניתן לתקופה של שנה:

 

 האגרה  כשמספר מקומות הישיבה

    לנוסעים מלבד הנהג

   

 

 139    4עד     

 

 189   ומעלה  5   

 

 דיזללמונית המופעלת  על ידי מנוע  ןרישיוהאגרה בעד  )ב(  

 ניתן לתקופה של שנה: ןהרישיוכאשר  ןהרישיואו בעד חידוש 

 

 האגרה  כשמספר מקומות הישיבה
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    לנוסעים מלבד הנהג

   

 

 652    4עד     

 

 1,064   ומעלה  5   

 

 ט ר ק ט ו ר .8

 

 היא: ןהרישיולטרקטור או בעד חידוש  ןיורישהאגרה בעד   

   

 ניתן לתקופה של ןכשהרישיו       

 שנתיים  שנה       

 

 –כשהטרקטור מופעל 

 

 465  232   על ידי מנוע בנזין

 

 1,358  680  על ידי מנוע דיזל או אחר

        

 ג ר ו ר .9

 

 לגרור המיועד לשמש להובלת טובין ןרישיואגרה בעד   

 כשהרישיון ניתן לשנה היא: ןחידוש רישיואו בעד   

 

 האגרה   כשמשקלו הכולל  

                             המותר בק"ג

  

 67   4,000עד  

 

 164  8,000עד   4,001  -מ

 

 373   ומעלה 8,001  -מ

 

 

 

 נ ת מ ך .10

 

 .373₪לנתמך או בעד חידוש הרישיון היא   ןרישיוהאגרה השנתית בעד   

 

 

 לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור ןרישיוהאגרה  בעד     א   10

 .יב.4.ב. עד 4מן האגרה השנתית הקבועה בסעיף  1/12של   

 , בעד כל חודש מלא או חלק ממנוןהעניילפי   
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  רכב של נכה .11

 

 ₪.  26א.  היא  272האגרה השנתית בעד רשיון לרכב של נכה לפי תקנה   

 

 

 

 יון סחרשיר .12

                         

 ₪ 1,720 –סוחר ברכב מיבואן  ןלרישיו (א)

 

 ₪ 1,417 –לרישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן  (ב)

 

 סוחר ברכב מיבואן למי שהוא בעל רישיון סוחר ברכב ןלרישיו (ג)

 ₪ 430 -פעמית( -שאינו רכב מיבואן )תוספת חד

 

 ₪ 1,265 –האגרה השנתית בעד שלט למוסך  (ד)

 

 

   רישיון יבואן         .13 

                           

 טיפוס של דגם רכב:-אגרות בעד בקשות לרישיון ייבוא רכב, לכל אב                          

 

 ₪ . 759 –טון  3.5בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא גרור או נתמך עד  (1)

 ₪ . 931 -טון 3.5 בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא גרור או נתמך מעל (2)

טון, לגבי דגם  3.5בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא רכב פרטי ומסחרי עד  (3)

 ₪ . 1,437 –רכב שטרם ניתן לגביו רישיון ייבוא באותה שנה 

 ₪ 2,500 –טון  3.5בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא רכב מעל   (4)

 גבעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא אופנועים ורכב מסו (5)

 T2  )911 -)טרקטורונים .₪ 

 ₪  . 708 –בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא מכונה ניידת  (6)

 ₪. 253 -לחוק 33בעד בקשה לרישיון לייבוא אישי כאמור בסעיף   (7)

     

 אגרות בעד בקשות לרישיון יבוא מסחר , לכל שנה של תקופת תוקף הרישיון או חלק       

 ממנה:   

  

 ₪ . 1,569 -ישיר ורישיון יבואן עקיףבעד רישיון יבואן  (1)

 ₪. 911 -בעד רישיון יבואן זעיר (2)

 ₪ . 20 –אגרה בעד קבלת העתק מקור או עותק של רישיון  (3)



13 
 

 

 

 אגרת בחינה למתווך ביבוא אישי 

 

 ₪ 138 -בעד השתתפות בבחינה לקבלת רישיון תיווך בייבוא אישי (1)

ל תקופת תוקף הרישיון אגרה בעד בקשה לרישיון לתיווך בייבוא אישי לכל שנה ש (2)

 ₪ . 810 -או חלק ממנה

                   

 

              

  

 

 שיון רכב מיוחדיר . 41

 

 שיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד פעמיתיהאגרה בעד ר  

 ₪.  39היא   278לפי תקנה   

 

      

 רכב הרשום על שם מוסד לסיוע טכני או אגודה לעזרה וצדקה . 51

 

 רכב הרשום על שם: ןרישיורה השנתית בעד האג  

 

 מוסד לסיוע טכני שהוכר על ידי שר התחבורה והניתן       (1)

 ₪.  26 -לאחד מכלי הרכב המפורטים בתוספת זו  

 

 (       אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר 2)

 התחבורה והניתן לרכב שאינו משמש אלא 

 ₪.  26  -להובלת מתים  

 

 איגוד ישראלי לילדים נפגעים לרכב המשמש  –"אילן"  (3)

 ₪. 26 -להסעת ילדים נפגעים  

 

 אגודה לקימום מפגרים לרכב המשמש להסעת   –"אקים"  (4)

 ₪.  26   –מפגרים 

 

 ₪.  26  -לרכב המשמש להובלת נכים  –(       "אגודת יד שרה" 5)

 

    

 

 

 שיונותיכפל ר א. 51

 

 ן רכב או כפל אישור, אם ניתן באמצעות פקיד בסניף של רשות האגרה בעד כפל רישיו 

 ₪.  27הרישוי, תוספת של 
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 רכב, ןרישיורכב, כפל אישור על תוקף  ןרישיו.        האגרה בעד כפל 16             

 סחר היא: ןרישיוכפל אישור רישום שינוי בעלות על רכב, או כפל   

 

 האגרה       

 

 29  כב או כפל אישורכפל רישיון ר  

 

 139    כפל רישיון סחר  

 

 

   

   

 בדיקה נוספת של רכב .17

 

 האגרה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן  

 שיון לפי פסקאותיהבדיקה השנתית, של רכב שאינו פטור מאגרת ר  

 ₪.  67)א( לפקודה, היא  17( לסעיף 3) -( ו2)

 

 

 

  נוי מבנה רכבהיתר לשי .81

 האגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרשיון  

 ₪.  232היא    380לפי תקנה   

 

 

     

       

 רכב מסוג נ"נ )נושא נשק( .91 

 

 לשנה₪   26האגרה בעד רשיון רכב מסוג נ"נ או חידושו היא    

 אם נתקיימו ברכב כל אלה:   

 

 ל שם משק ספר ועודנו רשום כאמור.הוא נרשם לפי המלצת צה"ל ע (1)

 הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת ספגות משוריינות כנגד מיקוש. (2)

 הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד. (3)

 

 

 

 היא: 282בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה  .20

 

 232     רכב פרטי 

 

 282    רכב מסחרי או רכב עבודה 

 

 494      אוטובוס 
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אופן, לרבות האגרה בעד לוחית מספר שתיקבע -שיון לאופניים או לתליאגרה בעד ר .20

בחוק עזר שהתקינה מועצה של עירייה או מועצה מקומית, תהיה בסכום שלא יעלה על 

  המפורט להלן:

 

 39     לאופניים   

 

 39     אופן-לתלת  

 

 

 

 הסכום הנוסף עבור רשות השידור .21

 

 הרישוי יש להוסיף )בהתאם לכללים הרגילים( את הסכום הנוסף עבור לאגרת 

 ₪.  148רשות השידור שהוא   

 

 

 (.8.5.06 -מ 6482)כולל התיקון בקובץ תקנות    . א15תקנה  .22

 

 האגרות לפי תקנות אלה יהיו כמפורט בתוספת הראשונה, והן ישתנו  )א(

לפי השינוי במדד המחרים  יום השינוי(, –באפריל של כל שנה )להלן  1 -ב

המדד(, בחודש  –לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

מת המדד שפורסם בחודש ינואר בשנה שקדמה וינואר שקדם ליום השינוי לע

 לה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

 

 

המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח  )ב(

 ה כפי שתואמה לפי האמור בתקנת משנה )א(.התוספת הראשונ

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 בברכה,       

 

 

 אפי רוזן       

 רשות הרישוי       


