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 רישיוןלרכב וחידוש ה רישיוןא.  האגרות בעד 
 ק"ג 0000רכב פרטי ומסחרי שמשקלו הכולל עד       

 
 
 
 
 
 
 

 אופנוע, תל אופנוע, 
 אופנוע עם רכב צדי

 
 

 קבוצה
 

מחיר לצרכן לדגם 
רכב שנרשם 

 -לראשונה מ
01.01.2012 

 שנות יצור
 

 נפח מנוע
 

 אגרה
 

 05עד  ומטה 2011 2012-2010 2012-2012 2012-2021

 505עד  05-מ

 ומעלה 505-מ

 מנוע חשמלי

44 
165 
305 
44 

 024 921 149 5501 5550555עד  .5

2. 5550555-5220555 5101 5510 5541 159  
 אוטובוס וטיולית

1. 5220555-5440555 5900 5449 5299 5559 
 המופעלים על ידי מנוע:

 559    -בנזין                 
 5519   -דיזל                  

 4. 5440555-5920555 5104 5901 5429 5251 

 טרקטור
0. 5920555-2550555 2295 5991 5010 5205 

 המופעל על  ידי מנוע:
 211 -בנזין  

 622 –לשנתיים 
 994 –דיזל 

 1022 -לשנתיים 

9. 2550555-2110555 1255 2450 5959 5102 

 5005 2245 1255 4000 2110555מעל  .0

 
 משא

 ק"ג ומעלה, 0001רכב מסחרי שמשקלו הכולל 
 רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס,

 רכב לכיבוי שריפות, רכב חילוץ ורכב חשמל

 מוניות 
 ותיור סיורורכב 

 בנזין

 אגרה מקומות  הישיבה 020 – ןרכב משא המופעל  על ידי מנוע בנזי
 

 511 4עד  משא דיזל
 515 ומעלה 0 אגרה משקל כולל

 דיזל 5100 59555עד 
 אגרה מקומות הישיבה 2404 25555עד  59555-מ

 900 4עד  1195 ומעלה 25555-מ
 5505 ומעלה 0  

 /נתמךגרור   241 הפחתת אגרת רכב ללימוד נהיגה
 אגרה משקל כולל 29 רכב של נכה

 99 4555עד  100 נתמך
 590 9555עד  4555 -מ 229 רכב אספנות

 100 ומעלה 9555-מ 509 העברה לרשות השידור
   5204 שלט במבחן )מוסך(

    511 כפל –שלט במבחן 
 445 שנים 55-נהיגה ל רישיון כ. 5429 רגילסחר  רישיון

 האגרות בעד שינוי רישום הבעלות לכלי רכב        ב. 
 452 שנים 1-נהיגה ל רישיון  

 101 שנים 9-נהיגה ל רישיון
 155 שנים 0-נהיגה ל רישיון 04 אופנוע ואופנוע עם רכב צדי-קטנוע0 אופנוע לרבות תלת .5
 205 שנים 9-נהיגה ל רישיון 251 (5)-רכב מנוע מכל סוג0 למעט רכב המפורט ב .2
 רישיוןרכב מנועי מכל סוג0 כשהוא נרשם על שם בעל  .1

 סחר
 221 שנים 0-נהיגה ל רישיון 10

 599 שנים 4-נהיגה ל רישיון 04 רכב לא מנועי מכל סוג .4
 545 שנים 1-נהיגה ל רישיון 

 14 נהיגה לשנתיים רישיון 21 רכב ונהיגה רישיוןהאגרות בעד כפל  ג.
 02 נהיגה לשנה רישיון 21 רכב בו רשום שעבוד רישיוןכפל  ד.
 52 נהיגה לחייל מילואים רישיון 211 שינוי מבנה ה.
  99 בדיקה נוספת של רכב ו.
  רכב לחייל מילואים רישיוןהנחה  ל. 45 רכב מיוחד רישיון ז.
 95 . נק. זיכוי5הנחה   99 מבחן שליטה ח.
 525 נק. זיכוי 5.0הנחה  545 מבחן נהיגה ט.
 595 נק. זיכוי 2הנחה  20 במשרדי הרישוי רישיוןתוספת הנפקת  י.

 


