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    . שייםעד חודחדש  מדברי  וי רכב  ריש  תהחזר אגרנוהל הנדון: 
   

   
 וי ייעוד רכב פרטי למדברי ניתן לקבל את החזר עבור אגרת הרישוי. בתהליך שינ .1
 . 1.4.2020 נכון ל  156חדש לא כולל תשלום נוסף לתאגיד השידור בסך ברי רכב מדשוי ריאגרת  .2

  ₪ 541+ תאגיד השידור סה"כ   ₪ 385(לפי רכב משא)   בנזין מנוע   .א
  ₪ 2,111סה"כ   שידור התאגיד +  ₪ 1,955  )   טון 16עד  מנוע דיזל (לפי רכב משא  .ב

 
 שכבר שילמתם. אגרות רכב פרטי  .3

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 להציג בפני פקיד הרישויכדי לקבל את ההחזר על ההפרש צריך ביום ביצוע השינוי ייעוד  .4

 , מקבלים רישיון רכב מדברי.  1אישור שינוי ייעוד לרכב מדברי חתום ע"י עמדה מס'   .א
 . ת רישוילא לעזוב את פקיד הרישוי ולטפל בהחזר אגרלאחר קבלת רישיון רכב מדברי 

 רישיון הסעה זמני   .ב
 טופס מצ"ב החזר אגרה רכב מדברי   .ג
    מצ"ב דוגמה.  .(עושים בעיות) אישור על חשבון בנקאם אין ברירה דוגמת שיק,   .ד
פשרי לעשות ייפוי כוח לאדם אחר + ת.ז / רישיון נהיגה לביצוע השינוי ייעוד , מצ"ב . א  .ה

 בעיות, אבל בהחלט אפשרי. במשרד הרישוי עושים עם זה 
במשרד הרישוי,  הפקיד במשרד הרישוי צריך להזין את הנתונים להחזרע"פ הנוהל החדש  .5

לא לשכוח לרשום את שם הפקיד שטיפל בכם תאריך + שעה   . ימים 30ותשלום צריך להגיע תוך 
 השאיר העתקים של הכל. + ל

מגיע  ₪ 541צריך לשלם רק  2,130במקום לשלם  4קבוצת רישוי      4X4 לדוגמה רכב סובארו 
  . ₪ 1,589החזר בסך   

 .₪ 2,620מגיע החזר  2,111ישלם רק  ₪ 4,731 במקום   7קבוצה רכב לנדרובר דיסקברי דיזל 
ור רק תודות צ, בקינהליתהחזר הכספי התאפשר תודות לתביעה ייצוגית + טיוטת עתירה מה  .6

 למערכת בתי המשפט, הרשות היחידה שדואגת לאזרח הקטן. 
 + מע"מ    ₪ 500תוספת תשלום לשינוי ייעוד רכב חדש  .7

    
  כל עת, לשירותך ב                                                     

  
  נס -מוטי בר                                                

    

  חדש   קבוצה 
  שנים 3עד 

  שנים 4
  שנים 6עד 

  שנים 7
  שנים 10עד 

  שנים 10
  ומעלה 

1  1079  946  829  724  
2  1373  1197  1049  918  
3  1655  1448  1268  1106  
4  1974  1679  1428  1213  
5  2261  1863  1537  1271  
6  3210  2407  1806  1352  
7  4575  3201  2241  1570  
          



      

  





  

  
  



  

  


