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 בעלות רכב בירושהשינוי רישום הנדון: 

 
חוק הירושה מסדיר את עזבונו של אדם במותו, בין היתר את מטלטליו. הסדרת 

 לתקנות התעבורה. 285רישום המטלטלין הנוגעת לכלי רכב מעוגנת בתקנה 
 

יות הבאות יבוצע אך ורק במשרד שינוי רישום בעלות של רכב בהתאם להנח
הרישוי. כמו כן, בהתאם להוראות אגף הרישוי, שינוי רישום בעלות בירושה אינו 

 מוסיף "יד" במנין הבעלויות ברכב.
 

בהתאם לנוהלי אגף הרישוי, במידה ואדם נפטר, יש לאפשר למשפחת הנפטר 
שהות ל מנת לתת בידי המשפחה עהדפסת חידוש רישיון רכב לשנה הקרובה 

 להסדרה משפטית של צו קיום צוואה.
 

על מנת להסדיר את נושא רישום בעלות בירושה על כל היבטיו, להלן הוראה 
 מפורטת להסדרה.

 
 

הנחיות ההוראות והכל את תוקף ההוראה מיום הוצאתה, הוראה זו מבטלת 
 קודמות בנושא.ה
 
 
 
 
 
 



 
 הבסיס החוקי .1

 
 

 י בעלות ברכב לאחר שהוכח, להנחת )א( רשות הרישוי תאשר רישום שינו. 283
דעתה, כי שולמו כל האגרות והמיסים החלים עליו, לפי הענין, כי הוסרה 

 הגבלה אחרת לרישום השינוי.
 

  )ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, רשאית רשות הרישוי לאשר רישום 
שינוי בעלות ברכב כאשר ההגבלה טעונה, על פי דין, רישום ברשיון הרכב 

 אחר שינוי רישומו.גם ל
 
 

 במקרים המפורטים להלן ייעשה רישום שינוי הבעלות במשרד רשות  (א. )284
 הרישוי:        

 
 ( שינוי רישום הבעלות לא יכול להיעשות בבנק מקוון בשל קיום הגבלה 1) 
 (.5)284כאמור בתקנה      

 
  –( המבקש פטור מאגרת רישום שינוי הבעלות כי הוא 2) 

 
  17טור מתשלום אגרת רישום או אגרת רשיון לרכב לפי סעיף )א( פ  

 לפקודה ) דיפלומטי, טרקטור חקלאי(.      
 

   חלחק ג' בתוספת  15ב( מוסד או אדודת צדקה כאמור בסעיף )
ראשונה )ששמם רשום בתוספת והמשלמים אגרה זהה לאגרת ה

 רכב של נכה(.
 

 עשה על שמו כמנהל )ג( רכב את הרכב בדרך ירושה או שהרישום נ  
 עיזבון.     

 
 )ד( נכה.  

 
 )ה( מבקש לרשום רכב הרשום על שמו גם על שם בן זוגו.  

 
   
 רכש אדם בדרך הירשוה רכב הרשום על שם המוריש, יודיע על כך )א(   .285

 לרשות הרישוי שאאצלה רשום הרכב וימציא לה את כל           
 המסמכים המפורטים להלן:       

 
 ו ירושה, צו קיום צוואה או הודעה על הסכם לחלוקת צ (1)

 עיזבון, הערוכה באופן שאישרה אותה רשות הרישוי.ה
 

 (  בטלה.2)         
    

 (  רשיון הרכב האמור.3)                    
 

 (, רשאית רשות הרישוי לרשום 1בתקנת משנה )א()האמור ל אף ע (ב)
רטי או רכב פרטי דו על שם בן זוגו של המוריש רכב נוסעים פ

סעיף שהיה רשום על שם המוריש ערב פטירתו ושנטל לפי  שימושי
, אם המציא לרשות 1965 –תשכ"ה הלחוק הירושה,  (2))א(11

הרישוי כי הוא בן הזוג היחידי של המוריש, וכי המוריש לא ציווה 
 את הרכב לאחר.



 

 ( לחוק הירושה:2א()(11סעיף 
 

צאיהם או הורי הורים שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של "אם הניח המוריש אחים או צא
המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עימו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או 
חלקה, בעיזבון, יטול בן הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה ושני שלישים מהנותר 

 משאר העיזבון".
 
 

  -עדכן רשומותיה ותשנה את רישום הבעלות בהןשות הרישוי תר א.286
  

 ל פי הנתונים שקיבלה מאת הבנק המקוון.ע (1)

 א.284עת ששינוי רישום הבעלות נעשה במשרד הרישוי כאמור בתקנה ב (2)
 

 :לחוק הירושה 55סעיף 

משק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ביש ואשה החיים חיי משפחה א" (3)
ד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אח

את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל 
פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, -בירושה על

 ."המוריש ירמפורשת או משתמעת, בצוואה שהשא
 

  הפעולה במשרד הרישוי  .2
 

 שרד הרישוי בלבד.א. שינוי בעלות בירושה מבוצע במ 
 

 ב. רישום היורש )כאשר הוא לא היה בעל הרכב הרשום(. 
 

 ג. יש להיכנס למסך הראשי ולהפחית אחד במספר הבעלים. 
 

 הגבלה בטקסט חופשי "עבר בירושה" )ההגבלה תמחק רק לאחר  . יש לרשוםד
 מכירת הרכב מאת היורש(.    

 
 הבעלות וי שינ. הרישום יבוצע, כאשר אין מניעה לביצוע ה
 שעבוד, עיקולים, הגבלות מכס וכד'(.)     

 
 

 מותוחידוש רישיון רכב למשפחת הנפטר בשנה הראשונה שלאחר  .3
 
 מבקש יזדהה עם תעודת זהות המעידה על קירבתו לנפטר.ה .א

 
 מציא תעודת פטירה.י .ב

 
פטירת בעל הרכב  לשנה נוספת ממועד רכב ש לאפשר חידוש רישיוןי .ג

 ף הרישיון.פקיעת תוק הרשום ועם
 

חידוש רישיון רכב לשנה נוספת )שלאחר מידה ובמסגרת השנה שבה ניתן ב
והנושא ן המנוח והסדרה משפטית של עזבפטירת בעל הרכב הרשום( לצורך 

 הרכב.של רישיון נוספת  רשות הרישוי לא תאפשר הנפקה לא הוסדר,
 
 
 



 והמסמכים הדרושים זיהוי היורשים  .4
 

  שינוי רישום בעלות להזדהות במשרד הרישוי:שים כלל, על היורשים המבקכ
 
 שיון רכב.ר .א

 
 עודת זהות של היורשים.ת .ב

 
 ו קיום צוואה. צ .ג

 
 ו ירושה )בהעדר צו קיום צוואה(.צ .ד

 
אחד ניתן לאפשר שינוי רישום הבעלות ל – אשר יש יותר מיורש אחדכ .ה

ה , ללא דרישיורשים בצירוף ייפוי כוח מצד כלל היורשים לביצוע השינויה
)רק בתנאי שהיורשים רשומים בצוואה  של תעודות זהות מכלל היורשים

 .עם מספרי תעודות הזהות(
 

במקרה כזה יש לרשום את היורש הנוכח כבעל הראשון של הרכב )ויתר היורשים 
 כשותפים(.

 
להציג ייפוי כוח מיופה כח , על מיופה כחאשר הפעולה מבוצעת על ידי כ .ו

הוא שחותם על שטר  מיופה הכוחוהיורש, מאת היורש, תעודת זהות של 
 המכר.

 
מציג תעודת מיופה הכח , גם כאשר למיופה הכחעת הדפסת רשיון רכב ב .ז

 מיופה הכח.יש להזין למחשב את מספר הזהות של  –הרכב  זהות של בעל 
 
 

 )נספח א' להוראה( העברה על פי הסכם .5
 
הסכם לחלוקת אחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, היורשים הכינו ל

למעשה הסכם לחלוקת העיזבון הוא ארגון מחדש של הירושה  עיזבון מחדש.
 על ידי היורשים ובהסכמה של כולם.

 
למספר יורשים הרשומים על שמו מידה והמוריש הוריש את כלי הרכב ב

יורש אחד בלבד, עליהם שם ניהם לרשום את הרכב על יוהיורשים הסכימו ב
 להמציא:

 
 ל היורשים.לכ עודות זהות שלת .א

 
 .להוראה ודעה על הסכם לחלוקת עיזבון בהתאם ל נספח א'ה .ב

 
 ו ירושה או צו קיום צוואה.צ .ג

 
להיות  חייבתרכב חייב להירשם על אחד היורשים קרי, זהות היורש ה .ד

 צו הירושה/צו קיום הצוואה.לכתוב ב תואמת
 

 
 
 



 כאשר אין צוואה   זוגה ן/תלבהעברת בעלות בירושה  .6
 

  .בן/ת הזוגשל מקורית ת תעודת זהו .א

 
ת בן/תה היה/ /הואעו"ד שם רשום מפורשות כי היא בפני תצהיר חתום  .ב

מוריש לא ציווה וכי הה וכי הם חילקו משק בית משותף /היחיד תו/זוגו
  לאחר. הרכב את

 
וישנם סוגי רכב נוספים אשר במהותם נכנסים לקטגוריה של רכב מאחר  .ג

נקבע כי ניתן לקבל תצהיר  285תקנה נוסעים ועל מנת לקיים את תכלית 
 :או ל לאופנוע שאינם משמשים לצרכי עסק או מסחר, גם לרכב נוסעים

 
 אוטובוס זעיר פרטי. -

ק"ג המשמש להסעת נוסעים,  5000רכב משא במשקל כולל עד  -
כאשר מספר הנוסעים הרשום ברשיון הוא ארבעה נוסעים לפחות 

 )מלבד הנהג(.
 רטי ולרכב נוסעים דו שימושי.וזאת בנוסף לרכב נוסעים פ

 
 

 חיוב באגרה  .7
 

 לבעלי הרכב רשיון רכב. ונפקסיום שינוי רישום הבעלות יב .א
 

יש לחייב באגרה ממועד שינוי הבעלות  –אשר אין תוקף לרשיון הרכב כ .ב
 ועד תום תוקף עתידי )כמו הוצאה מהפקדה(.

 
 פטור מתשלום.רישיון כפל  להנפיקיש  –אשר יש תוקף לרשיון כ .ג

 
 
 

 רישום פרטי הצו -כולל צו ירושה/צו קיום צוואה –י צו על פשינוי בעלות  .8
 
יש לרשום במחשב  ,שינוי בעלות לפי צו ירושה או צו קיום צוואהעת ביצוע ב

 רישום את פרטי תיק בית המשפט שנתן את הצו, כפי שנרשם בעת שינוי
 צו. על פיבעלות ה
 
ן אסמכתא לפעולת השינוי רישום נחוץ לצורך בירורים, אם יהיו, ומתה

 שבוצעה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שינוי בעלות על רכב גנוב הרשום על שם הנפטר  .9
 
 
רכב גנוב מבוצע כיום שינוי רישום בעלות מבעל הרכב לחברת הביטוח ל

)כסוחר מורשה(. הרכב הופך לקניינה של חברת הביטוח לאחר פיצוי הבעלים, 
ח. שינוי הבעלות מבוצע, ככלל, וכאשר הרכב נמצא הוא מוחזר לחברת הביטו

 בדואר.
 
עתים הרכב נגנב או מעורב בתאונה, לפני שהיורשים הסדירו את רישום ל

 הבעלות.
 
ואין  –מקרים אלו, יש לבצע שינוי בעלות במשרד הרישוי מהנפטר ליורש ב

 לשנות דבר לגבי הדיווח על הגנוב )או על ההורדה מהכביש(.
 
ברת הביטוח חרש )הבעל הרשום החדש( לינוי הבעלות לאחר מכן, מהיוש

 וג.ה)הסוחר המורשה( יבוצע בדואר, כנ
 
 
 ודה לפעולה בהתאם.נ
 
 
 
 

 ה, כ ר ב ב                                         

                                                               
 פי רוזןא

 רשות הרישוי 
 
 
 
 

 
 עתק:ה
 מנהל אגף א' רישוי ותפעול –ר חנן אהרון מ
 מנהלת תחום תיאום נהלים ורישוי –ב' קטי מורלי ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 'נספח א

 
 

 הודעה על הסכם לחלוקת עיזבון בין יורשים   

   

 20__נערך ונחתם ב______ביום________ לחודש_________  ש

 

ת.ז. ___________על פי צו "( /ה)להלן:"המנוח  נו החתומים מטה הננו היורשים של המנוח/הא

 )להלן:"היורשים"( 1ירושה / צו קיום צוואה

 ננו מסכימים לחלוקת העיזבון כדלקמן:ה

 כב ע"ש המנוח  מ.ר_______ ירשם על שם ________________ ת.ז.___________ר

 כב ע"ש המנוח  מ.ר_______ ירשם על שם ________________ ת.ז.___________ר

 ח  מ.ר_______ ירשם על שם ________________ ת.ז.___________כב ע"ש המנור

 

 

 

 תימהח תובתכ לולאריס ירבהק עודת זהותת םש

      

      

      

      

 

 יום __________נחתם הסכם לחלוקת עיזבון לפיו:ב

 

 כב ע"ש המנוח  מ.ר_______ ירשם על שם ________________ ת.ז.___________ר

 מנוח  מ.ר_______ ירשם על שם ________________ ת.ז.___________כב ע"ש הר

 כב ע"ש המנוח  מ.ר_______ ירשם על שם ________________ ת.ז.___________ר

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 מצ"ב צו ירושה / צו קיום צוואה 1


