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הנדון :נוהל רישום וביטול רכב כרכב החכר )ליסינג(
 .1חברת החכר הקונה רכב לצורך החכרה )השכרה לתקופה שלא תפחת משישה
חודשים( חייבת להודיע לרשות הרישוי או לנציגה )היבואן ממנו נקנה הרכב(
במועד הבקשה לרישום ראשוני של הרכב – כי הרכב ישמש להחכר.
במידה והרכב יהיה מיועד ל"השכרה" ,תציין רשות הרישוי את המילה
"השכרה".
לצורך זה ,החכר הוא רק החכר תיפעולי ,שהוא החכר בו האחריות למצבו
של הרכב ,תחזוקתו והשימוש בו מוטלת על המחכיר .החכר מימון בו
האחריות לאמור מוטלת על החוכר ,איננו החכרה לצורך זה והנוהל לא
מתייחס אליו.
 .2רכב שרשום לו במקוריות השכרה/החכר/השכרה והחכר – חייב במבחן
רישוי שנתי )טסט( בתום השנה הראשונה )זאת אומרת אינו פטור מטסט(
רכב שרשום לו תעריף השכרה או החכר – ניתן יהא לשנות בעלות בבנק
הדואר רק לאחר שיבוטל בקובץ הרכב התעריף הזה.

 .3רישום רכב חדש כרכב השכרה או החכר יבוצע ע"י היבואנים בתקשורת
המיחשובית; רישום רכב שכבר רשום בקובץ ,כרכב השכרה או החכ יבוצע
על ידי חברות ההשכרה/החכר ,בתקשורת מיחשובית.
הבסיס המשפטי
"צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת
רכב(
התשמ"ה) 1985-תיקון( התשס"ו2006-
"החכר"

-

השכרה לתקופה שלא תפחת משישה חודשים.

"החכר מימוני"  -החכר על פי הסכם שנקבע בו כי האחריות למצבו של הרכב,
לתחזוקתו
ולשימוש בו הם על השוכר.
השכרה לנהיגה עצמית או על ידי נהג שהועמד לרשות השוכר

"השכרה" -
על ידי

המשכיר של אופנוע בעל נפח מנוע עד  50סמ"ק ,רכב פרטי,
רכב מסחרי
ורכב מנועי המיועד למגורים )קרוואן( )להלן-רכב השכרה(,
לרבות השאלתו ,מתן רשות שימוש בו והעמדתו לרשות אדם
אחר בכל אופן שהוא ,כאשר הדבר נעשה או ניתן בתמורה,
למעט רכב שהושכר בהחכר מימוני.
"רכב השכרה" -

רכב המיועד להשכרה ,למעט רכב המיועד להחכר מימון,
ושצויין ברשיון הרכב כרכב השכרה.

סעיף .37

לא יעסוק אדם ולא יפעיל שירות של השכרת רכב אלא אם כן
נתן לו המפקח רשיון לכך ,ואלה התנאים למתן הרשיון:
.1
.2

ניתן לו רשיון למשרד להסעות לפי פרק ב'.
בבעלותו שלושים כלי רכב לפחות ושלגביהם ניתן
רשיון השכרה לפי פרק זה.

משרד ההסעות מקיים תקשורת ממוחשבת עם מאגר
הנתונים של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,לפי
הנחיות רשות הרישוי כמשמעה בפקודה.
סעיף .44
המילה

)א(

ברישיון הרכב של רכב השכרה ,תציין רשות הרישוי את
"השכרה" ,ואולם ,אם הושכר הרכב בהחכר ,תציין רשות
הרישוי ברישיון הרכב גם את המילה "החכר".

)ב(

רשות הרישוי תערוך את הרישום כאמור בסעיף קטן )א( על פי
הודעה מקוות מאת חברת ההשכרה".

אגף המפקח על התעבורה
הנפקת רשיונות לחברות בהתאם לסטטוס החכר/השכרה.
אגף מערכות מידע
התקשרות מיחשובית מול החברות

ב ב ר כ ה,
גאנם חמאדה
רשות הרישוי

