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, 282ב טיפוס של רכב כאמור בתקנת בעת רישומו של רכב או לאחר בדיקה ואישור א  (א) א.271
, תקבע רשות הרישוי את סיווגו 380או לאחר שנית� היתר לשינוי מבנה ברכב כאמור בתקנה 

  הראשי של הרכב על פי אחת הקטגוריות המנויות להל�:

גלגלי' לפחות אשר תוכנ�, נבנה ויועד להסיע  4רכב מנועי בעל  – Mרכב מסוג   )1(
  נוסעי';

גלגלי' לפחות אשר תוכנ�, נבנה ומיועד  4רכב מנועי מסחרי בעל  – Nרכב מסוג   )2(
  להובלת טובי� או רכב שצוי� ברישיונו כרכב עבודה;

גרור או נתמ* אשר תוכנ�, נבנה ומיועד להובלת טובי� או שצוי�  – Oרכב מסוג   )3(
  ברישיונו כרכב עבודה;

  אופנוע; – Lרכב מסוג   )4(

  מכונה ניידת.טרקטור או  – Tרכב מסוג   )5(

נוס, על האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לקבוע את סוג הרכב על פי   (ב)  
סיווג משנה של כל אחד מהסיווגי' הראשיי' ועל פי ייעודו של הרכב ולציי� ברישיונו שימוש 

  ייעודי שאישרה לו, א' אישרה.

הרכב ויחולו על הרכב סוג הרכב שנקבע על פי האמור בתקנה זו יירש' ברישיו�   (ג)  
  הוראות תקנות אלה לפי סוגו הרשו'.

  טבלת סוגי הרכב היא כמפורט להל�:  (ד)  

  :Mרכב מסוג   )1(
  סוג הרכב  

  סיווג משנה  סיווג ראשי  

M1  )1(  (א)  פרטי  

  אמבולנס  (ב)    מושבי' נוס, על מושב הנהג ומשקלו 8רכב שבו עד 

  אש כיבוי  (ג)    ק"ג 3,500הכולל המותר אינו עולה 

  אוטובוס פרטי  (ד)    

  (נמחקה)  (ה)    

  מונית  (א)  )2(  

  רכב סיור  (ב)    

  רכב מדברי  (ג)    

  אוטובוס ציבורי  (ד)    

  אוטובוס שצוי�   (ה)    
  ברישיו� הרכב       
  שלו כרכב       
  להוראת נהיגה      

M2  1.  מונית  

  רכב סיור  .2  מושבי' נוס, על מושב הנהג �8רכב נוסעי' שבו יותר מ

  אוטובוס פרטי  .3  ק"ג או רכב  5,000ל המותר אינו עולה על ומשקלו הכול

  אוטובוס ציבורי  .4  מושבי', ומשקלו הכולל המותר עולה  8נוסעי' שבו עד 

  רכב מדברי  .5  ק"ג 5,000ק"ג א* אינו עולה על  3,500על 

  אמבולנס  .6  

  כיבוי אש  .7  

  טיולית  .8  

  רכב בטיחותי  .9  

  רכב שצוי� ברישיו�   .10  

  רישו� סוג הרכב
  ) 3תק' (מס' 
  �2005 תשס"ה

) 10תק' (מס' 
  �2008תשס"ח

) 9תק' (מס' 
  �2011 תשע"א

) 10תק' (מס' 
  �2008תשס"ח
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  שלו כרכב  הרכב    
  להוראת נהיגה    

M3  1.  (נמחק)  

  (נמחק)  .2  מושבי' מלבד מושב הנהג, �8רכב בעל יותר מ

  אוטובוס פרטי  .3  ק"ג 5,000שמשקלו הכולל המותר עולה על 

  אוטובוס ציבורי  .4  

  רכב מדברי  .5  

  אמבולנס  .6  

  כיבוי אש  .7  

  טיולית  .8  

  רכב שצוי� ברישיו�   .9  
  הרכב שלו כרכב     
  וראת נהיגהלה    

  :Nרכב מסוג   )2(
  סוג הרכב  

  סיווג משנה  סיווג ראשי  

N1  1.  כיבוי אש  

  חילו/  .2  ק"ג 3,500שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על  Nרכב 

  עבודה  .3  

  חומרי' מסוכני'  .4  

N2  1.  כיבוי אש  

  חילו/  .2  ק"ג 3,500שמשקלו הכולל המותר עולה על  Nרכב 

  עבודה  .3  ק"ג 12,000א* אינו עולה על 

  חומרי' מסוכני'  .4  

  ציוד חריג  .5  

  תומ*  .6  

  רכב שצוי� ברישיו�   .7  
  הרכב שלו כרכב     
  להוראת נהיגה    

N3  

  הרכב רכב שצוי� ברישיו�  ק"ג 12,000שמשקלו הכולל המותר עולה על  Nרכב 
  שלו כרכב להוראת נהיגה  

  :Oרכב מסוג   )3(
  סוג הרכב  

  סיווג משנה  סיווג ראשי  

O1  1.  'חומרי' מסוכני  

  עבודה  .2  ק"ג 750גרור שמשקלו הכולל המותא אינו עולה על 

  ציוד חריג  .3  

O2  

  ק"ג  750גרור ונתמ* שמשקלו הכולל המותר עולה על 
  ק"ג 3,500א* אינו עולה על 

O3  

) 10תק' (מס' 
  �2008תשס"ח

) 10תק' (מס' 
  �2008תשס"ח

) 10תק' (מס' 
  �2008תשס"ח
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  ק"ג  3,500גרור ונתמ* שמשקלו הכולל המותר עולה על 
  ק"ג 10,000א* אינו עולה על 

O4  שיו� הרכברכב שצוי� ברי  
  להוראת נהיגהשלו כרכב   ק"ג 10,000גרור ונתמ* שמשקלו הכולל המותר עולה על 

OT  רכב שצוי� ברישיו� הרכב  
  להוראת נהיגהשלו כרכב   גרור לטרקטור

  :Lרכב מסוג   )4(
  סוג הרכב  

  סיווג משנה  סיווג ראשי  

L1  רכב שצוי� ברישיו� הרכב  
  שלו כרכב להוראת נהיגה   ובלבד סמ"ק  125אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 

והיחס בי�  )כוח סוס 11KW )14.916מנועו עד שהספק 

0.1ההספק למשקל העצמי לא יעלה על 
KG

KW  

L2  1.  עזרה אופנוע להגשת  
  ראשונה    )כוח סוס 35KW )47.46אופנוע בעל הספק מנוע עד 

  רכב שצוי� ברישיו�  .2  עלה ובלבד שהיחס בי� ההספק למשקל העצמי לא י

0.2על 
KG

KW     הרכב שלו כרכב  

  להוראת נהיגה    

L3  1.   אופנוע להגשת  
  עזרה ראשונה    L2או  L1אופנוע שאינו מסיווג 

  רכב שצוי� ברישיו�   .2  
  הרכב שלו כרכב     
  להוראת נהיגה    

  :Tרכב מסוג   )5(
  סוג הרכב  

  סיווג משנה  סיווג ראשי  

  קטורי'טר

T1 – טרקטור משא  .1  טרקטור  

  רכב שצוי� ברישיו�   .2  
  הרכב שלו כרכב     
  להוראת נהיגה    

T2 – רכב שצוי� ברישיו� הרכב   טרקטורו�  
   שלו כרכב להוראת נהיגה  
  וכ� רכב שטח  

T3 – מכונה ניידת  
  

 גרה בעד רשיו� רכב או חידושו תהיה כמפורט בתוספת הראשונה ובשיעור שהואא  )(א   .272
  הרכב.בתוק, בתארי* חידוש הרשיו� כנקוב ברשיו� 

ולמה האגרה אחרי מועד פקיעת תקפו של הרשיו� יהיה שיעורה כשיעור האגרה ש  )(ב  
שהוא בתוק, ביו' התשלו' או כשיעור שהיה בתוק, ביו' פקיעת תוקפו של הרישיו�, בצירו, 
הפרשי הצמדה, לפי הגבוה מביניה'; לעניי� תקנת משנה זו, יחושבו הפרשי הצמדה לפי שיעור 

המדד)  –המחירי' לצרכ� שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להל�  השינוי בי� מדד
הידוע ביו' התשלו', לעומת המדד שהיה ידוע ביו' פקיעת תוקפו של הרישיו�, כשהוא מעוגל 

  לשקל החדש השל' הקרוב.

  לו� אגרותתש
  )4' (מס' תק
  �1986מ"ותש

) 10תק' (מס' 
  �2008תשס"ח

) 10תק' (מס' 
  �2008תשס"ח

) 10תק' (מס' 
  �2008תשס"ח

) 9תק' (מס' 
  �2011 תשע"א

  ) 7 תק' (מס'
  �2014תשע"ד

) 10תק' (מס' 
  �2008תשס"ח

) 9תק' (מס' 
  �2011 תשע"א

  ) 7תק' (מס' 
  �2014תשע"ד

) 10תק' (מס' 
  �2008תשס"ח

) 10תק' (מס' 
  �2008תשס"ח

) 10תק' (מס' 
  �2008תשס"ח

) 9תק' (מס' 
  �2011 תשע"א

) 10' (מס' תק
  �2010תש"ע


