מאבזרים את הרכב במערכת בטיחות ונהנים מהנחה מצטברת של
מאות שקלים באגרת הרישוי לרכב
רוצים ליהנות מחיסכון של מאות שקלים באגרת הרישוי? זה הזמן לדעת הכול על התכנית
החדשה במסגרתה תוענק הנחה מצטברת של  1,500שקלים באגרות הרישוי לכלי רכב
המאובזר במערכת בטיחות מתקדמת.
ביום  19בספטמבר  2017נכנסה לתוקפה תכנית חדשה של משרד התחבורה "תקנות התעבורה (תיקון מס'
 ,)11התשע"ז ,"2017-לפיה תינתן הנחה מצטברת בגובה של  1,500שקלים באגרות הרישוי לכלי רכב פרטיים
ומסחריים בהם הותקנה מערכת בטיחות הכוללת שני מאפיינים מרכזיים :האחד ,התרעה מפני סטייה מנתיב,
והשני ,התרעה מפני התנגשות מלפנים .בנוסף ,קבע משרד התחבורה מחיר מירבי למערכת מבוססת מצלמה
העומד על  2,100ש"ח כולל ומע"מ.

הנחה באגרות הרישוי  -מי זכאי?
על פי הגדרות התכנית החדשה ,ההנחה תינתן לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד  3.5טון שנרשמו לתנועה מיום
ה 1.1.2000-ועד ליום  , 1.5.2017וזאת בתנאי שבכלי הרכב הותקנו החל מתאריך (ולא לפני) 19/09/2017
מערכת הבטיחות כנ"ל.
ההנחה באגרת הרישוי בגובה של עד ל 1,500-ש"ח תתפרס על פני תקופה של שלוש שנים ,כאשר בשנה
הראשונה תינתן הנחה של  700ש"ח באגרת הרישוי לרכב ,בשנה השנייה תינתן הנחה של  700ש"ח באגרת
הרישוי ,ובשנה השלישית  100ש"ח הנחה באגרת הרישוי.

ממש עכשיו התקנתי את המערכת ,כיצד מקבלים את ההנחה?
ההנחה תינתן רק לכלי רכב שבהם הותקנה המערכת החל מתאריך 19/09/2017
ההנחה תיראה בדרישת אגרת הרישוי שתשלח לביתך לקראת חידוש רישיון הרכב שבבעלותך.
מובילאיי מעבירה דיווח שוטף למשרד התחבורה בגין התקנות בכלי רכב שהוגדרו על ידי המתקין (מספר רישוי
ושילדה) .על פי הדיווח ובהתאם למועד ההתקנה ,תינתן ההנחה באמצעות הפחתת סכום האגרה השנתית
אשר תשולם בגין חידוש רישיון הרכב במהלך  3השנים העוקבות להתקנת המערכת.

חשוב לנו שתדעו:


התקנת המערכת בתקופה של חודשיים לפחות לפני מועד חידוש הרישיון ,תאפשר לכם להתחיל
ליהנות מההנחה כבר באגרת הרישוי הקרובה אותה תדרשו לשלם .אם ההתקנה בוצעה פחות
מחודשיים לפני חידוש רשיון הרכב ,תידחה תחילת ההנחה לשנה הבאה.



ההנחה נרשמת על שם הרכב ולא על שם בעל הרכב .לכן ,במקרה שהבעלות ברכב תועבר לאחר,
ייהנה הבעלים החדש מיתרת ההנחה שטרם מומשה.



מומלץ לשמור את אישור ההתקנה הניתן על ידי המתקין במעמד ההתקנה.

מטרות התכנית
מטרת התכנית החדשה הינה להפחית את מספר הנפגעים בתאונות דרכים ולצמצם את חומרת הפגיעה ,ובכך
לשפר את הבטיחות בכבישים .על כן החליט משרד התחבורה לעודד הגדלה משמעותית במספר כלי הרכב
בהם מותקנות כיום מערכות בטיחות מתקדמות ומצילות חיים ,והקצה לפרויקט סכום של כ 180-מיליון שקלים,
המיועדים לצרכי סבסוד ההנחות לכ 120,000-כלי רכב .משרד התחבורה מייחס חשיבות רבה לקידום השימוש
במערכות בטיחות בכל רכב ועל כך יעידו הדברים אותם מסר לאחרונה שר התחבורה והמודיעין ,חבר הכנסת
ישראל כץ “ :מדובר במערכות חדישות התורמות לבטיחות בדרכים ומאפשרות לצמצם באופן משמעותי את

מעורבותם של כלי הרכב בתאונות הדרכים .רבות מהתאונות נגרמות כתוצאה מהסחת דעת של הנהגים,
ולמערכות מצילות חיים יש יכולת למנוע את מרביתן של תאונות אלה”.

מערכות בטיחות מתקדמות לרכב
מערכות הבטיחות הנדרשות לצורך קבלת ההנחה באגרת הרישוי הן מערכת התרעה בגין סטייה מנתיב
ומערכת התרעה מפני התנגשות ברכב שמלפנים .מערכות אלו מאפשרות חיווי והתרעה לנהג כשקיים חשש
מפני התנגשות ברכב שמלפנים ו/או בגין סטייה בלתי מבוקרת מנתיב הנסיעה ,ובכך הן מפחיתות את תאונות
הדרכים או את חומרתן.
מערכות אלו מוטמעות בין היתר במערכת הסיוע לנהג של מובילאיי הישראלית ,הפועלת בתחום מערכות הסיוע
המתקדמות לנהג מבוססות מצלמה כ 18-שנה ונחשבת לחברה המובילה בעולם בתחומה.
הטכנולוגיה של מובילאיי הינה מערכת בטיחות מתקדמת ,המשלבת בתוכה מנגנוני התרעה שונים שמטרתם
הסבת תשומת ליבו של נהג הרכב למתרחש בסביבתו בזמן אמת .מערכת הסיוע לנהג של מובילאיי מאובזרת
בשבב מתקדם ובמצלמה ,המהווה מעין "עין שלישית" לנהג .מערכות אלו משלבות בתוכן מנגנוני התרעה
ייעודיים הכוללים את שתי המערכות הנדרשות לצורך קבלת ההנחה באגרת הרישוי (התרעה על סטייה מנתיב-
הנסיעה והתרעה מפני התנגשות ברכב שמלפנים) ,וזאת בנוסף לארבעה מאפיינים (פיצ'רים) מצילי חיים
נוספים  :התרעה על סכנת התנגשות בהולכי רגל ורוכבי אופניים ,התרעה על אי שמירת מרחק מכלי הרכב
שלפנים ,זיהוי תמרורי מהירות ,התרעה על חריגה מהמהירות המותרת ושליטה חכמה על האורות הגבוהים
(האחרונה בתשלום נוסף ומתאימה רק לכלי רכב מסויימים).
מערכות הסיוע לנהג של מובילאיי עומדות בכל דרישות התקנה של משרד התחבורה והן ניתנות להתקנה בכלי
רכב משומשים משנת ייצור  2000ואילך .התקנת המערכות בכלי רכב מסחריים ופרטיים מתבצעת על ידי
מתקינים מורשים מטעם החברה ,כאשר מתקינים אלו רשאים (על פי התכנית החדשה) במתן אישור דיווח
בדבר התקנת מערכת בטיחות ברכב משומש ,אישור הנדרש לצורך קבלת הזכאות להנחה באגרת הרישוי.
ההנחה בגובה של עד  1,500שקלים במצטבר באגרת הרישוי מתווספת להנחה הניתנת מידי שנה על ידי
חברות הביטוח בדמי ביטוח החובה לרכב בו מותקת מערכת בטיחות .כך שהחיסכון המצטבר הכולל בגין
התקנת מערכות בטיחות מתקדמות עשוי להיות שווה ערך לעלויות התקנת המערכת.
כך שבשורה התחתונה הנהג הישראלי מרוויח פעמיים :גם התקנה של מערכות בטיחות מצילות חיים וגם
סבסוד מלא או חלקי של עלויות המערכת ,באמצעות הנחות באגרות הרישוי ובעלות ביטוח החובה.

לתכנית המלאה באתר משרד התחבורה ופרטים נוספים:
https://www.gov.il/he/Departments/news/agrat_rishui_hanaha

