
  מסמכים שיש להמציא ביבוא אישי של רכב מסוגים שונים

  

  רכבא.  

  תקינה אמריקאית  תקינה אירופאית

   ישראלי שיון נהיגהיר   ישראלי רישיון נהיגה

, יש להמציא אם מדובר ברכב חדש/  רישיון רכב

מסמך רשמי מיצרן הרכב המעיד על היותו רכב  

  חדש 

CERTIFICATE OF ORIGIN (לרכב חדש) / 

מסמך רשמי מדילר מוסמך של היצרן בקנדה המעיד 

   על היותו רכב חדש

 CERTIFICATE OF TITLE/  רישיון רכב קנדי

   (לרכב משומש)

C.O.C   CAR FAX   

   מערכת בקרת יציבות   מערכת בקרת יציבות

/ DATA CARD   המפרט את  רשמימסמך  

   תאריך ייצורו של הרכב

   טבלת זיהוי המודבקת על הרכב

העתק תצהיר על גביו מוטבעת או  מקורי צהירת

חותמת עורך דין לפיה מדובר ב"העתק נאמן 

  למקור".

  מקור RECALLתיקון 

  הוכחה כי ברכב מותקנים פנסי חזית לפי   

רישיון בקשה לרק ב( T0211001נוהל מח' תקינה 

  יבוא)

העתק תצהיר על גביו מוטבעת או  מקורי תצהיר   

דובר ב"העתק נאמן חותמת עורך דין לפיה מ

  למקור".

  נתוני זיהום אוויר  

  סעיף א' יש להמציא כדלקמן:למפורט בבנוסף  - לנכה בלבד M2רכב מסוג  ב. 

רישיון נהיגה של המייבא בו מפורטים האביזרים 

    המיוחדים הדרושים לנהיגת הרכב

רישיון נהיגה של המייבא בו מפורטים האביזרים 

    הרכבהמיוחדים הדרושים לנהיגת 

אישור רופא מוסמך/משרד הבריאות/משרד 

   ןהביטחו

אישור רופא מוסמך/משרד הבריאות/משרד 

   ןהביטחו

   לנכה שאין ברשותו רישיון נהיגה בר תוקף M1/M2רכב מסוג ג.  

  יש להמציא כדלקמן:סעיף א' מפורט בבנוסף ל - לנכה M1רכב מסוג ל    

  ב' יש להמציא כדלקמן:-א' ו פיםסעיבמפורט בנוסף ל - לנכה M2לרכב מסוג     

  (לנכה  ן/משרד הביטחואישור מביטוח לאומי

  לניידות ושם הנהג/ים  100% על נכות צה"ל בלבד)

  שיסיע/ו את הנכה 

  /משרד הביטחון (לנכהאישור מביטוח לאומי

  לניידות ושם הנהג/ים  100%על נכות  צה"ל בלבד)

   שיסיע/ו את הנכה

   צילום רישיון/נות נהיגה של הנהג/ים   יגה של הנהג/יםצילום רישיון/נות נה

  אישור נוטריוני של האפוטרופוס 

  (כשמדובר בקטין)

  אישור נוטריוני של האפוטרופוס 

  כשמדובר בקטין)(
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  תקינה אמריקאית  תקינה אירופאית

   יש להמציא(אספנות) ו' /) אופנועסעיף א'(רכב) / ה'(מפורט בלבנוסף  - רכב בזכויות תושב חוזרד.  

  כדלקמן:                                                

   /זר (בינלאומי)ישראלי רישיון נהיגה   רישיון נהיגה ישראלי/זר (בינלאומי)

דף חותמת המכס ו דף פרטים אישיים מהדרכון

  לרכב (רצוי)זכויות תושב לדרכון מה

כס דף חותמת המו דף פרטים אישיים מהדרכון

  לרכב (רצוי)זכויות תושב לדרכון מה

  אופנועה.  

   ישראלי רישיון נהיגה   ישראלי רישיון נהיגה

אם מדובר ברכב חדש, יש להמציא ו רישיון רכב

בנוסף מסמך רשמי מיצרן הרכב המעיד על היותו 

   רכב חדש

CERTIFICATE OF ORIGIN (לרכב חדש)  /

CERTIFICATE OF TITLE (לרכב משומש)   

C.O.C   CAR FAX   

/ DATA CARD   המפרט את  רשמימסמך  

   תאריך ייצורו של הרכב

   צילום תווית היצרן משלדת האופנוע

  RECALLתיקון    תצהיר

   תצהיר  

  אספנות /אופנוערכבו.  

   CERTIFICATE OF TITLE   רישיון רכב

  צילום של הרכב מהחזית ומהצד   צילום של הרכב מהחזית ומהצד

  אשור שרות   רות אשור ש

   תצהיר לרכב אספנות   תצהיר לרכב אספנות

  לגבי נכונות פרטי הבקשה תתצהיר /התחייבו  לגבי נכונות פרטי הבקשה ת/התחייבותצהיר 

  CAR-FAX  
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  תקינה אמריקאית  תקינה אירופאית

  מציא כדלקמן:סעיף א' יש להמפורט בלבנוסף  -   ׁ M1/M2מסוג רכב מורה דרך .  ז

    D3רישיון נהיגה ישראלי מסוג    D3רישיון נהיגה ישראלי מסוג 

   רישיון מורה דרך   רישיון מורה דרך

   אישור וועדת רכב אשכול   אישור וועדת רכב אשכול

  ח' יש להמציא כדלקמן:-א' ו פיםסעימפורט בלבנוסף  - רכב מוארך (לימוזינה) למורה דרך בלבד.  ח

המאשר את המתקין אשר  ן הראשימסמך מהיצר

/ הנחיות    רכב חדש)לביצעו את שינוי המבנה (

מקצועיות של יצרן הרכב לביצוע שינוי המבנה 

ובדיקת מעבדה מוסמכת מחו"ל שליוותה את 

 התהליך ואישרה את השינוי בהתאם להנחיות

   (לרכב חדש)

מסמך מהיצרן הראשי המאשר את המתקין אשר 

/ הנחיות    ה (לרכב חדש)ביצעו את שינוי המבנ

מקצועיות של יצרן הרכב לביצוע שינוי המבנה 

ובדיקת מעבדה מוסמכת מחו"ל שליוותה את 

התהליך ואישרה את השינוי בהתאם להנחיות 

   (לרכב חדש)

שהרכב לאחר השינוי יכול מעבדה מוסמכת מאישור 

להירשם  באחת ממדינות הקהילה האירופאית 

   רכב חדש)ל(

קין/היצרן המצהירה שהרכב המוגמר תווית מהמת

   עומד בתקינה הפדראלית (לרכב חדש או משומש)

ישיון רכב בתוקף המוכיח שהרכב במבנהו המוגמר ר

לפי  -נרשם ומאושר לנסיעה במדינות הייצוא

WVTA (לרכב משומש)   

רישיון רכב בתוקף המוכיח שהרכב במבנהו המוגמר 

רכב (לנרשם ומאושר לנסיעה במדינות הייצוא 

   משומש)

  

  

  הכינה: סימה ראובן
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