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 מטרת הנוהל .1

 לרכב למוצרי תעבורהלקבוע את הדרישות והתנאים לצורך מתן רישוי ושחרור מהמכס 
האישי או המשפחתי של אותו  ואו ע"י יחיד, לשימושהמיובאים ו/או יוב (חלקי חילוף),

 יחיד.

 הבסיס החוקי .2

 על כל עדכוניו. 2012 –התשע"ב צו יבוא חופשי,  א. 

 

 הגדרות 3
 מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה,    הרשות א.

 לרבות מי שהוא אצל לו את סמכויותיו.

 מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי כהגדרתו בצו הפיקוח על   מוצר תעבורה ב.

 .1983 –תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג 

 .עדכוניוכל  על  2012 –בהתשע"כהגדרתו בצו יבוא חופשי,   אישור מיוחד ג.

 

 הגורמים המעורבים .4

 הרשות, עפ"י צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם),  .א
 עדכוניו.כל  על  2012 –חופשי התשע"ב  ועפ"י צו יבוא  1983 –התשמ"ג 

על כל  2012 –התשע"ב עפ"י צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין,  –מכס  .ב
 .עדכוניו

 היחיד לשימושו האישי. .ג
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 דרישות ותנאים לרישוי היבוא .5
 

 ,מוצרי תעבורה (חלקי חילוף) לכלי רכב בכמות סבירההיחיד יגיש בקשה ליבוא  5.1
לשימושו האישי  רכב,הכמות החלקים האינטגרליים הקיימים בכלי התואמת את 

על גבי טופס בקשה לרישוי יבוא אישי  . הבקשה תוגשאו המשפחתי של אותו יחיד
 המצ"ב. 2ראה נספח  – .(שחרור מותנה) לצריכה עצמית

 
 המבקש ימלא את כל הפרטים בטופס ויקפיד לפרט את רשימת כל חלקי החילוף  5.2 

 מתכוון לייבא. אותם הוא
 
 רשום ברשיון הרכב.כהרכב כלי חלקי החילוף יתאימו לדגם ושנתון  5.3 
 
  מגיש הבקשה יחתום על הצהרת נכונות הפרטים שמילא בטופס הבקשה 5.4 

לתקן הרכב במוסך מורשה  התחייבותו 5.3-5.1, הכוללים את סעיפים 2שבנספח 
 מטעם משרד התחבורה.

 
 לבקשה יש לצרף: 5.5 
 

על שם בעל הרכב או צילום חשבונית חשבונית רכישה מקורית מהספק  5.5.1
 .ובה פירוט חלקי החילוף שנרכשו ולאיזה סוג ודגם רכב הינם מיועדים

 
 רשיון רכב.צילום  5.5.2

 
 תעודת זהות .צילום  5.5.3

 
 ת הצגת יפוי כח מקורי בחלה חו ,במידה ומגיש הבקשה אינו בעל הרכב 5.5.4

 של בעל הרכב ומיופה כוחו.בצירוף צילום ת.ז. הרכב בחתימת בעל 
 

יכול שיוצגו או צילום,  תרשיון רכב, תעודת זהות וחשבונית רכישה מקורי הערה:
וצג בעת הגשת הבקשה יבתנאי שצילום מהם ולפני קבלת אישור היבוא 

 והינם תואמים למקור.
 

 ם) לכלי רכב.יותר יבוא של מוצרי תעבורה חדשים (מקוריים ותחליפיי 5.6 
מוצרי תעבורה כדוגמת צמיגים, אבובים, חלקי אופניים, קסדות מגן, כסאות 

או מוסד /בטיחות וכדומה, ידרש שחרור ממעבדה מוסמכת לרכב (מכון התקנים ו
 .על כל עדכוניו – 2012התשע"ב  הטכניון) בהתאם לדרישות בצו יבוא חופשי

 
 .3נספח  ראה   –רשימה מפורטת יותר יבוא חלקי חילוף משומשים על פי  5.7 
 
 ידרש אישור מקורי משמאי י ,במידה וחלקי החילוף מיועדים לרכב שניזוק בתאונה 5.8 

 בהתאם לחוות דעת שמאי המוגשת לחברת  ,רכב על פירוט החלקים שניזוקו
 הביטוח כולל תמונות הממחישות ומציגות את הנזק שנגרם לרכב.

 
ש הצגת אישור מקורי מיבואן הרכב ו/או מוסך הרשות המוסמכת רשאית לדרו 5.9

 על התאמת חלקי החילוף המיובאים לכלי הרכב על פי שיקול  ,מורשה של היבואן
 דעתה.

 
 המחויבים כי חלקי החילוף המיובאים עם הספק  בחו"ל באחריות המייבא לוודא  5.10

ה מסומנים בסימוני התקינבעמידה בתקן בינלאומי, אמריקאי, או אירופאי 
השימוש בהם הינו על אחריותו של  . עומדים בתנאי איכות הנדרשיםהנדרשים ו

 .המייבא
   

לכלי  בעלי השלכה בטיחותית וא, חלקים משומשים בטיחותיים אין לייבא שלדות 5.11
 .3למעט אלה המופיעים בנספח  רכב
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י בתנאי שהוצג בפנ ,מנועים לכלי רכב יאושרו עפ"י החלטת הרשות המוסמכת 5.12
כי המנוע ו הרשות אישור מקורי ממוסך מורשה בלבד על הצורך בהחלפת המנוע

מספר מנוע,  ,שיון הרכב תוך פירוט שנתון הרכבימתאים לסוג הרכב הרשום בר
 השימוש הינו על אחריות המייבא. תוצרת ודגם.

 
  רמוצרי תעבורה בנוהל שחרור מהי .6
 

ישוחררו  , המצורף 1מפורטים בנספח הלעיל, מוצרי התעבורה  5על אף האמור בסעיף 
 בנוהל שחרור מהיר כדלקמן:

 
 שחרור ע"י פקח משרד התחבורה 6.1 
 

פקח משרד התחבורה ישחרר בנוהל שחרור  מהיר מוצרי תעבורה המפורטים 
 בתיאום עם נציגי המכס בדואר ת"א ונתב"ג כדלקמן: המצורף 1בנספח 

 
מוצרי התעבורה  הפקח יבדוק באם מוצר התעבורה רשום ברשימת 6.1.1

 .1שבנספח 
"לא נדרש אישור רשמי" על גבי הטפסים בדואר  תהפקח יחתים בחותמ 6.1.2

 השייכים לחבילה הספציפית.
הפקח יבצע רישום של שם המייבא , כתובת, מס' חבילה וסוג הטובין  6.1.3

חבילות דואר  –שיובאו בטופס דו"ח פעילות יומי ליחידת בקרה מקצועית 
"שוחרר ללא אישור  –ויסומנו בעמודה אמצעית  00957510סימוכין 

 רשמי".
 נציג הדואר ישלח זימון לבעל הטובין לשחרור החבילה מרשות המכס. 6.1.4

 
 שחרור ע"י נציג המכס 6.2

 רשאי נציג המכס לשחרר בשחרור מהיר מוצרי תעבורה  6.1על אף האמור בסעיף  
 נוכחות פקח משרד התחבורה כדלקמן:ללא  המצורף 1בנספח המפורטים  
 

נציג המכס יבדוק באם מוצר התעבורה רשום ברשימת מוצרי התעבורה  6.2.1
 וישחרר המוצר בשחרור מהיר. 1שבנספח 

 המכס.  תנציג הדואר ישלח זימון לבעל הטובין לשחרור החבילה מרשו 6.2.2
 

ע"י מוצרי התעבורה שיש לגביהם ספק בזיהוי, יבדקו בדואר ת"א ובנתב"ג  הערה:
 נציג משרד התחבורה. 

 
 
 
 שחרור מהמכס .7
 

 לעיל 6או  5בסעיף השחרור מהמכס מותנה בקיום כל התנאים המפורטים  7.1
 אישור ו/או הרשיון.בגוף הובתנאים המופיעים 

 
יחידות המכס יאשרו שחרור הטובין ביבוא אישי גם אם תאריך הגעת הטובין   7.2

 מוקדם מתאריך רישוי היבוא. 
ייבא איבד את טופס השחרור המקורי שניתן על ידי הרשות המוסמכת, במידה והמ  7.3

יהא זה חייב להציג מסמך מקורי מרשות המכס כי הטובין לא שוחררו מהמכס  
 כתנאי לקבלת אישור שחרור מקורי נוסף. 
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 תחולה .8
 
 תחולת הנוהל ביום פרסומו. 
 
 נספחים .9
 
 שחרור מהיר.רשימת מוצרי תעבורה שיותרו ל - 1נספח  
 .בקשה לאישור יבוא אישי לצריכה עצמית חלקי חילוף ומכללים לרכב - 2נספח  
 רשימת מוצרי תעבורה משומשים המותרים ביבוא.  - 3נספח  
 
 חלק בלתי נפרד מהוראת נוהל זו.מהווים  3ונספח  2נספח  ,1נספח  הערה: 

 
 

 , 13459111ס"ד מ  20/2008ל זו תבוא במקום הוראת נוהל מספר הוראת נוה
 .המבוטלת בזה  29.05.2011 מיום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הרשות
 

 ימשה ימינ
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 04888712מס"ד:  
   

 1נספח 
 

 רשימת מוצרי תעבורה לשחרור מהיר
 
 
 

 מיסבים -     סמלים לרכב -
 מחזירי שמן -      פסי קישוט -
 מגיני אבק -      כיסוי לרכב -
 מתגים לחלונות -     יסוי למושבי רכבכ -
 מפסקים לבקרת אויר -    כיסוי לגלגל הגה (בד/עור) -
 מצנן מים (רדיאטור) -     כיסוי לגלגל רזרבי -
 מיכל עיבוי -     שטיחים לרכב -
 צינורות מים -    חלקי פלסטיק לאופנוע -
 ברגים ואומים לסוגיהן -      מגיני רוח -
 נן שמן, אויר ודלקמס -    אטמים/קולרי אטימה -
 טסות לגלגל -    ספויילרים ללא פנס בלימה -
 מגן שמש -     תותבי גומי ומתכת -
 מאפרה -     מגבים+זרועות מגב -
 מחזיקי כוסות         - תושבות למנוע ולתיבת הילוכים גומי/מתכת -
 מצת לסיגריות -    מנעולים וידיות לדלתות -
 צירים לדלתות -    אלטרנאטורים וחלקיהן -
 גומיות לחלון -     מתנעים וחלקיהן -
  אנטנה לרדיו -    מדחסים, מייבשים למזגן -
 גומיות אטימה -   מצתים, חוטי הצתה וסלילי הצתה -
 רגליות לאופנוע -     רצועות לסוגיהן -
 פלסטיקים למראות - צינורות גומי לסוגיהן (למעט לבלמים והגה כח) -
 דפנות פנימיים  -     כבלי התנעה לרכב -
 טורבו/מגדשים למיניהן - פתורים למרימי חלונות/דלתות+תא מטעןכ -
 מנגנון הרמה לחלון -    דלת לפתח מילוי דלק -
 משאבת מים -     מושב לאופנוע -
 מגיני בוץ -     מיכל מים למתזים -
 מפלג לרכב -     מכסים למיכלים -
 צמת חוטים -    מנוע חשמלי למגבים -
 מסגרת ללוחית רישוי -   מסגרות לפנסים(פלסטיק ומתכת) -
 קופסת נתיכים(פיוזים) -     גלגלי שיניים -
 דלת לתא כפפות  -  חלקי פלסטיק לפנים הרכב וסוגיהן  -
 מאווררים למנועים -  טרמוסטטים/בתי טרמוסטט -
 כונסי אוויר למנועי -   כבלי הנעה למדי אוץ לרכב -
 חבקים לצינורות לרכב -  וסתים למערכת טעינה לרכב -
 מדידי שמן -    לרכב מפשירי אדים -
 בולמי תמיכה לדלת אחורית -    גומיות לדוושות -
 מערכת התנעת מנוע -   מערכת חימום ומיזוג אויר -
 מערכת קירור -    מערכת יניקת אויר -
 צינורות למעט דוד -מערכת פליטה -   מערכת טעינה חשמלית -

 עמם הדורש תקן                                                                 
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 רשימת מוצרי תעבורה חדשים לכ"ר המסומנים בסימוני תקינה לשחרור מהיר
 
 
 
 
  דודי עמם -
  פנסי חזית -
 פנסי איתות -
   כיסויים לפנסים אחוריים ופנסי צד -
  פנסי בלימה -
 קדמיים/אחוריים פנסי ערפל -
 פנס נסיעה לאחור -
 צופר (לא צופר אוויר) -
   מראות תשקיף -
 שמשות -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערה: רשימת המוצרים תעודכן מעת עת
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 01656412 מס"ד
 
 

 
 3נספח 

 
 
 
 

 רישוי חלקי חילוף משומשים ביבוא אישי לצריכה עצמית – 20הוראת נוהל מספר 
 
 

 ראש מנוע לרכב.
 גוף (בלוק) מנוע

 גשר מנוע ללא חלקים מכניים.
 מאייד (קרבורטור).

 .מפלג (דיסטריבוטור)
 .תיבת הילוכים וחלקיה

סרן הנעה אחורי (בקאקס) ללא חלקי 
 בילום ומתלה.

 דיפרנצייל בלבד.
 גל הינע .

 .אלנטרנטור , מתנע
 .פנסים תקניים

 .שמשות תקניות
 .מראות  תקניות

חלקי פח, כנפיים, דלתות גרילים, 
 (ללא  כריות אויר). מכסאות פגושים

 ונים.לוח מחו
 .ריות אויר)כ(ללא  דשבורד מושלם
 מושבים לרכב.

 .מחשבים
 .מדחסים
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