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והל הגשת בקשה להסרת הגבלת
העברת בעלות מרכב ביבוא אישי
א.

רקע
בהתאם לנוהל יבוא רכב נוסעים פרטי מסוג  M1ביבוא אישי ,חלה על הרכב הגבלת העברת בעלות לתקופה
של שנה )להלן – ההגבלה(.
"המנהל" ,כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב ,התשע"ו ,2016-יבחן בקשות להסרת הגבלה
העברת בעלות במקרים המתאימים ורק לאחר הגשת אסמכתאות להוכחת הטענות המפורטות בבקשה.
"הרשות המוסמכת" תסתייע לשם כך בוועדה מייעצת אשר תבחן את העובדות המפורטות בבקשה ואת
האסמכתאות שצורפו לה ותגיש לה את המלצתה לצורך קבלת החלטה בעניין.

ב.

בקשה להסרת הגבלת העברת בעלות תוגש על גבי טופס בקשה )מצ"ב( ויצורפו לו מסמכים מתאימים
כדלהלן:
 .1הסרת הגבלה מנימוקים כלכליים – יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
 1.1דפי חשבון בנק לתקופה של  4חודשים לפני רכישת הרכב ועד ליום הגשת הבקשה;
 1.2לשכיר – תלושי שכר לתקופה של  4חודשים לפני רכישת הרכב ועד ליום הגשת הבקשה;
 1.3לעצמאי – אישור מרואה חשבון על הכנסות במשך תקופה של  4חודשים לפני רכישת הרכב ועד
ליום הגשת הבקשה;
 1.4רישיון רכב בתוקף.
 .2הסרת הגבלה במקרה של פטירה  -יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
 3.1תעודות פטירה;
 3.2צו ירושה מאושר ע"י בית משפט;
 3.3רישיון רכב בתוקף.
 .3הסרת הגבלה במקרה של נזק לרכב  -יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
 3.1חוות דעת שמאי;
 3.2פנייה מחברת הביטוח המבקשת להעביר את הרכב על שמה;
 3.3רישיון רכב בתוקף.
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 .4הסרת הגבלה במקרה של עזיבת הארץ לצמיתות  -יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

תצהיר חתום בפני עו"ד המפרט ,בין היתר ,את הרקע לעזיבת הארץ;
צילום כרטיסי טיסה של מבקש הבקשה ובני משפחתו הסמוכים על שולחנו;
אישור בדבר מקום עבודה בחו"ל;
כתובת מקום מגורים בחו"ל;
רישיון רכב בתוקף.

 .5הסרת הגבלה במקרה של מחלה  -יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
 5.1אישור רפואי המעיד כי המחלה התגלתה לאחר מועד רכישת הרכב;
 5.2חוות דעת רפואית המעידה על הקשר בין המחלה לבין השלכתה על השימוש ברכב נשוא
הבקשה;
 5.3רישיון רכב בתוקף.

ג.

אופן הגשת הבקשה
 .1על המבקש להגיש את הבקשה להסרת ההגבלה על גבי טופס )מצ"ב( אשר ימולא על ידו בלבד ולצרף לה
אסמכתאות או מסמכים רלוונטיים בהתאם למקרים המנויים לעיל.
 .2יש לאשר מסמכים מצולמים ,כמתאימים למקור באמצעות עו"ד.
 .3המסמכים יישלחו אל הגב' סיגל גרינבוים ,מרכזת הוועדה ,באמצעות דואר האלקטרוני
.grinboms@mot.gov.il
 .4לא ניתן להעביר בקשות ומצורפיהן באמצעות הפקס.

ד.

דיון בבקשה
 .1פעם בחודש תרוכזנה כלל הבקשות אשר עמדו כנדרש בנוהל להגשתן ותובאנה בפני הועדה.
 .2הועדה תבחן כל בקשה לגופה תוך בחינת המסמכים שצורפו לה ותוכל לבקש מסמכים נוספים ופירוט
עובדתי נוסף ,במידת הצורך.
 .3המלצת הועדה תועבר ל"רשות המוסמכת" בכתב ותוך ניהול פרוטוקול מסודר.

ה.

הודעה למבקש
ה"רשות המוסמכת" תשלח הודעה בדבר החלטתה ישירות למבקש.
רשמה  :כרמית אפלמן
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לכבוד
הגב' סיגל גרינבוים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
באמצעות מייל grinboms@mot.gov.il -
א.ג.נ,.

הנדון :בקשה להסרת הגבלת העברת בעלות מעל רכב ביבוא אישי
שם המבקש ____________________________________ ת.ז_____________________________ .
כתובת המבקש ______________________________________ מס' טלפון ____________________
מס' טלפון נייד ___________________ ,כתובת מייל ______________________________________
הנני פונה בבקשה להסרת הגבלת העברת בעלות מרכב מספר רישוי ______________________________
תוצר ___________________ הרשום על שמי ,נמצא בשימושי האישי ויובא על ידי על סמך רישיון יבוא
שניתן לי מאת משרד התחבורה.
להלן יפורטו הנימוקים לבקשה:

מצ"ב המסמכים הרלוונטיים לבקשה:
.1
.2
.3
.4
.5
בכבוד רב,
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