מדינת ישראל

התשתיות הלאומית והבטיחות בדרכים

מינהל התנועה
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אל:

מנהלי מחוזות הרישוי
מנהלי תחום רכב ונהיגה
מנהלי סניפים/נפות
מנהלת מחלקת עדכון ובקרה
מנהלת מחלקת מרכז מידע ארצי
רבי בוחנים
איגוד יבואני הרכב
איגוד לשכת המסחר ,הארגון הישראלי להשכרת רכב וליסינג

לידיעת :שר התחבורה
המנהל הכללי
סמנכ"ל בכיר תנועה
הנהלת משרד התחבורה
הלשכה המשפטית
---------------------------------------------------------------------------------------כח' בשבט ,תשע"ט  3בפברואר2019 ,
הוראת נוהל מס' 1/2019
----------------------------------------------------------------------------------------

הנדון :נוהל "הפקדה/ושחרור מהפקדה" של רישיון רכב באופן מקוון
ע"י חברות להן ציי רכב והחתומות מול משרד התחבורה על חוזה
כחלק מייעול ושיפור תהליכי עבודה תוך ניצול טכנולוגיות מתקדמות בכל הקשור
לביצוע "הפקדה /ושחרור מהפקדה" של רישיון רכב באופן מקוון על ידי חב' אשר
להן ציי רכב .החל מיום  1בפברואר ,יוכלו חברות ,אשר חתומות מול משרד
התחבורה על חוזה לביצוע העברת בעלות וחתמו על התוספת לחוזה לעניין ביצוע
הפקדות ,לבצע פעולה נוספת של "הפקדת רישיון רכב" רק לרכבים הרשומים על
הח.פ .שלהן באמצעות תקשורת ישירה ממחשבי החברה למחשב המשרד.

לשירותכם מענה אנושי ימים א'-ה'  20:00-07:00ימי ו'  13:00-07:00בטל'70-43-70-700-1 :
ומענה קולי ממוחשב  24שעות ביממה בטל03-5024000 :
אתר האינטרנט של משרד התחבורהwww.mot.gov.il :

מהלך זה ישפר לאין ערוך הן את השירות הניתן לחברות אשר להן ציי רכב גדולים
ולצורך ביצוע הפעולה נדרשו עד כה להגיע למשרדי הרישוי גופא ,והן למשרדי
הרישוי בכל הקשור בצמצום זמן ההמתנה.
כאמור ,כניסתה לתוקף של הוראה זו ב 1-בפברואר2019 ,
הבסיס המשפטי
תקנה ( 290א)
(א) הפסיק אדם אתהשימוש ברכב לתקופה העולה על חודש ימים ,יודיע על כך
לרשות הרישוי באופן ובדרך שתחליט ויראו כאילו הופסק השימוש ברכב ביום
קבלת ההודעה;
תקנה 290א(.א)
בעל רכב פטור מאגרת רישיון רכב ,החל מהיום הקובע ,אם נתקיים ברכב אחד
מאלה:
(............... )1
( )2הוראות תקנה  290ובמשךחודשי מים אחד לפחות;
(............... )3
(ב) שולמה אגרת הרישיון בעבור התקופה הפטורה מאגרה כאמור בתקנה משנה (א),
זכאי בעלהרכב להחזר האגרה ששילם בעבור התקופה האמורה ,ובלבד שהגיש
בקשה להחזר כאמור לא יאוחר משלוש שנים מהיום הקובע".........

תהליך ביצוע בפועל של הפקדה/שחרור מהפקדה של רישיון רכב
א .במערכת העברת הבעלות התווסף מקש חדש "הפקדת רישיון" .לאחר
לחיצה על מקש "הפקדת רישיון" ,ניתן יהיה להזין את מספר הרכב
המבוקש ואז מופיע:
 .1האם לבצע הפקדת רכב – בלחיצה על מקש "אישור" מתבצעת הפקדה
ואז תופיע הערה" :תקין" ,רכב הופקד וניתן יהיה לחזור להקלדת רכב
נוסף.
"שחרור מהפקדה"
ניתן לבצע שחרור מהפקדה רק לרכב שהיה בסטטוס הפקדה.
יש להיכנס לרכב המבוקש ואז מופיעה הערה "האם לבצע שחרור
הפקדת הרכב" – לחיצה על מקש "אישור" תשחרר את הרכב מהפקדה.
תצא הודעה "תקין" שחרור מהפקדה בוצע .ואז יהיה ניתן לחזור
להקלדת רכב אחר.
ב .במידה והוקש מס' רכב אשר אינו רשום על הח.פ .של החברה  -תתקבל
הודעה" :אינך רשאי/ת לטפל ברכב הזה" .אז יהיה ניתן להקליד מספר רכב
אחר או לחזור לתפריט הראשי.

הזכאות להחזר או פטור מאגרת רישוי בגין הפקדת רישיון רכב תקום
רק אם עבר חודש ימים מיום ההפקדה .אם כאמור עבר חודש ימים,
הזכאות להחזר תהיה מהיום הראשון שבו הופקד רישיון הרכב.

ביצוע החזרי כספים לסוחרים
א .בדרך של קיזוז – המשמעות היא שבחידוש רישיון הרכב ניתן יהיה לקזז את
התקופה שבה רישיון הרכב היה בהפקדה ולשלם אך ורק בגין התקופה שעד
לסוף התוקף.
ב .בדרך של החזר כספים ישירות לחשבון הבנק של החברה – המשמעות היא
קבלת החזר כספי ישירות לחשבון החברה בגין התקופה שבה הרכב היה
מופקד.
לביצוע החזרי הכספים בצורה של קיזוז/החזר יש לפנות לגב' אתי סבן מנהלת
מחלקת מרכז מידע ארצי בכתובת sabane@mot.gov.il

ב ב ר כ ה ,
אפי רוזן
מנהל אגף בכיר רישוי

העתק :מר חנן אהרון ,ס/מנהל אגף בכיר רישוי
הגב' קטי מורלי ,מנהלת תחום תאום,נהלים ורישוי

