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 Iע יי ה של העתירה.
.1

מוגשת בזאת עתירה לבג"ץ גד המשיבה בגין החלטתה מתאריך  30/11/2020המחייבת
מייבא רכב בייבוא אישי )להלן "המייבא"( להציג מסמכי מקור בעת שחרור מהמכס של
רכב המשומש שייבא ביבוא אישי )להלן "הרכב"( ,לצורך קבלת העדפת מכס ע"פ הסכמי
הסחר ,מצ"ב מסומן עת) 1/להלן "ההחלטה"( מהסיבות הבאות :

א.

הטיעון היחיד שעליו מתבססת המשיבה ע"פ סעיף 6

בהחלטה

הרכבים אי ו יתן לזיהוי באופן חד ערכי לפי מספר השלדה ,"...

" מקור
לא רק

שאי ו כון ברוב המכריע של המקרים ,למשיבה יש דרכים רבות לתת תרופה
לבעיה שהעלתה בהחלטה  -כיצד לבחון מהו מקור הרכבים.

ב.

ההחלטה מש ה מצב שהיה קיים במשך עשרות רבות של ש ים שבו יתן פטור
למייבא מהצגת מסמכי מקור ,מהטעם העיקרי שכאשר מדובר ביבוא אישי של
רכב משומש ,אין למייבא כל דרך להשיג את מסמכי המקור .לציין כי העותר
הת סה בעובדה זו באופן אישי כאשר עשה יבוא אישי בתחילת ש ת .2017

ג.

ההחלטה אי ה הוג ת מכיוון שהמשיבה טורחת להגן על קופת המדי ה
בסכומים המסתכמים בעשרות ואלי מאות בודדות של אלפי שקלים בש ה ,שכן
מדובר על כלי רכב בודדים בש ה ,בעוד שמצד ש י היא גורמת ל זק אדיר
ממדים לכאלפיים מייבאים המוערך ע"י העותר בעשרות מיליו י שקלים .

ד.

ההחלטה מפלה לרעה ופוגעת בתחרות בע ף הרכב ,מכיוון שהמשיבה גובה עד
כ 15% -יותר מיסים ,בהשוואה לרכב זהה או דומה מאוד המיובא ע"י
היבוא ים המסחריים.

ה.

ובגין אי מתן מע ה לבקשת העותר מתאריך  4/12/202מצ"ב עת. 2/
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.2

ע יי ה של העתירה הי ה השימוש השרירותי שעושה המשיבה בסמכותה בעת שהיא
מש ה מצב שהיה קיים במשך עשרות ש ים ,וזאת כדי אולי למ וע מרכבים בודדים שלא
עומדים בת אי קבלת העדפת המכס ,אך באותה עת היא מע ישה אלפיים מייבאים בתשלום
וסף של עד  15%מיסים ,למרות שהם עומדים בת אים ה דרשים כדי לה ות מהעדפת המכס
ע"פ הסכמי הסחר .בהחלטה המשיבה דורשת הצגת מסמכי מקור בגלל טיעון יחיד המצוין
בסעיף  6להחלטה " מקור הרכבים אי ו יתן לזיהוי באופן חד ערכי לפי מספר השלדה "...
)להלן "הטיעון"( .הטיעון לא רק שאי ו כון לגבי הרוב המכריע של כלי הרכב בעולם ,מספר
השלדה ברוב המכריע של המקרים כן מהווה אסמכתא למקור הרכב .ולמשיבה דרכים רבות
אחרות לאימות מקור הרכב ,כמו באמצעות הרשויות באירופה  ,ארה"ב וק דה שעוקבות
ומפרסמות תו ים על ה ושא ,או באמצעות המידע המקיף המצוי בידי המשיבה לגבי מקור
הרוב המכריע של הרכבים המיובאים בייבוא אישי לישראל ,וזאת מכיוון שרכבים זהים או
דומים מאוד מיובאים ע"י היבוא ים המסחריים .ובגין שאי ה ות ת מע ה לבקשותיו של
העותר ב יגוד לחוק סדרי המי הל )החלטות וה מקות( ,התשי"ט. 1958-

.3

סמכותו של בית המשפט ה כבד לדון בעתירה זו הי ה על פי סעיף ) 15ג( לחוק יסוד
השפיטה .ומכיוון שהעותר לא הצליח למצוא מזור לפגיעה שהמשיבה פוגעת בו באופן המ וגד
לכללי המי הל התקין ,החוק וערכי המדי ה באמצעות פ ייה לבית המשפט אחר ,ובעיקר
לבית המשפט המ הלי ,וזאת בגין שהי ו חסר סמכות לדון בע יי ים גד רשות המיסים
וכמפורט בסעיף  5בחוק בתי משפט לע י ים מי הליים ,תש"ס.2000-

הסעד שמבקש העותר מבית המשפט ה כבד -

לאור כל האמור לעיל ולהלן ,ע"פ כללי

המי הל התקין ,החוק ,ההגי ות ,הצדק וערכי המדי ה ,מתבקש בית המשפט ה כבד להוציא צו
על ת אי גד המשיבה המורה לה לבוא וליתן טעם מדוע לא תותיר את המצב כפי שהיה במשך
עשרות ש ים לפ י ההחלטה ,והמורה לה להסביר מדוע לא תבטל את החלטתה הפוגעת בתחרות
בע ף הרכב ,מו עת מהמייבאים קבלת העדפת המכס שהם זכאים לה ,גורמת להפליה אסורה,
והפסד כספי למייבאים בהיקף של פי אלף יותר מאשר אולי ייגרם לקופת המדי ה ,ומדוע היא
אי ה משתמשת באמצעים אחרים או וספים כדי לוודא את מקור הרכב המיובא ולמצוא תרופה
לבעיה שהעלתה בהחלטה.
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 IIהגדרות ,רקע ועובדות דרשות

.4

יבוא רכב לישראל ע"פ הפרסומים השו ים כולל פרסומי הלמ"ס לישראל מיובאים כ -
 300אלף כלי רכב בש ה ,כאשר מתוכם הרוב המכריע מיובא ע"י יבוא ים מסחריים
כהגדרתם בחוק הרישוי ורק כאלפיים כלי רכב מיובאים ביבוא אישי בש ה ,כך שמדובר
בפחות מאחוז מכלי הרכב המיובאים לישראל .החלטת המשיבה תביא לפגיעה וספת וקשה
במספר הזה ,אשר למרות גודלו הקטן מהווה משום תחרות כלשהי בע ף הרכב ,אשר סובל
באופן כרו י מריכוזית ומהעדר תחרות .בפועל יבוא י הרכב המסחריים מהווים מו ופולין של
יבוא רכב מיצרן ,והי ו ע ף ריכוזי מאוד ה שלט ע"י כעשר משפחות בלבד .וכעת באה
המשיבה בהחלטתה ומעצימה את הריכוזיות ואת כוחם המו ופוליסטי של היבוא ים
המסחריים באמצעות ההחלטה ,וזאת ב יגוד גמור לתפקידה ,לאי טרס הציבורי והחוק.

.5

מתוך כאלפיים כלי רכב שמיובאים ביבוא אישי בש ה רובם מיובאים כרכב משומש עד גיל

ש תיים וזאת ע"פ סעיף ) 33ב( ) (3לחוק הרישוי " לא חלפו ש תיים ממועד ייצור הרכב ועד
רישומו בישראל . " .ההחלטה מתייחסת " ...במקרה של יבוא רכב משומש  "...סעיף 3
להחלטה .דוגמת יבוא הרכב שעשה העותר בתחילת ש ת  2017מ.ר  9641579מצ"ב רישיון
רכב עת 3/שהרישום המקורי שלו הי ו "יבוא אישי -משומש" שורה  5מימין ברישיון הרכב.

.6

יותר ממחצית כלי הרכב המיובאים ביבוא אישי מקורם באירופה ,כמו הרכב ה "ל של
העותר ,וזאת ע"פ הערכת העותר המצוי בע ף.

.7

ההחלטה ,ע"פ סעיפים  ,2-3כמו גם עתירה זו מתייחסת רק לרכב משומש שיובא ביבוא

אישי ע"פ סעיף )33ב() (1לחוק הרישוי "הרכב מיועד לשימושו האישי או המשפחתי ,ואם
הוא עוסק – הרכב מיועד לשימושו העסקי -העצמי ".שלא לצרכים מסחריים .העותר גאה
לומר שהיה שותף ב יסוח סעיף זה בחוק הרישוי בוועדת הכלכלה של הכ סת ,אשר העדיפה
את ה וסח שהציע העותר ב יגוד ל וסח הפוגע י שהציעה המשיבה וכמפורט בהמשך.
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.8

"מסמכי העדפה"

א" .תעודת שוק" בהתייחס לרכב שיוצר במדי ות השוק המשותף ,מכו ה טופס ,EUR1
)להלן "טופס שוק"( ,מצ"ב דוגמה עת) 4/פרטים מזהים של הרכב הושמטו(.

ב.

בהתייחס לרכב שיוצר בארה"ב ,חשבון ספק רכב הכולל הצהרה ע"פ הדוגמה עת,5/
)פרטים מזהים הושמטו(.

ג.

בהתייחס לרכב שיוצר בק דה ,חשבון ספק רכב הכולל הצהרה ע"פ הדוגמה עת,6/
)פרטים מזהים הושמטו(.

.9

ב קודה זו מבקש העותר להת צל בפ י בית המשפט ה כבד על שאי ו מיוצג במייצג שבקיא
בכל הסכמי הסחר אשר ייתכן וקיימים ואשר העותר אי ו מודע על קיומם ,ואשר ייתכן כי
מושפעים מההחלטה ,שכן ע"פ חוק הרישוי יתן לעשות ייבוא אישי מכל מקום בעולם ובלבד
שכלי הרכב המיובאים עומדים בתקי ה האירופאית ,האמריקאית והק דית .לציין כי
המשיבה כשלה לפעול כ דרש ע"פ ההגי ות והחוק לתיקון סדרי המי הל )החלטות והמ קות(,
תשי"ט) 1958-להלן "חוק הה מקות"( ,לא התבססה על תשתית עובדתית הכוללת מספרים
מדויקים בכמה רכבים מדובר ,ולא הצביעה באופן פרט י לסעיפים בצו תעריף המכס
ובהסכמי הסחר שעליהם היא סמכת ,כמו גם סירבה לתת מע ה והבהרות לעותר.

.10

"העדפת מכס" במקרה של רכב המגיע מאירופה ,וכמו שיש ברשות העותר ,רישיון רכב
צורף עת .3/יתן לראות בשורה חמישית מצד ימין כי מדובר ברכב "יבוא אישי – משומש",
וכמו הרכב שמתכוון העותר לייבא בעתיד הקרוב וע"פ זכותו ,לצורך עיסוקו כמורה דרך
המסיע תיירים ברכב סיור ורכב מדברי ,כהגדרתם בתק ות התעבורה בקיצור ת"ת .העדפת
המכס מק ה ע"פ הסכמי הסחר ה חה בתשלום מכס של  ,7%ה חה שבעקבות ההחלטה
תבוטל .אך כיוון שבעת חישוב כלל המיסים המוטלים על יבוא רכב בישראל כפי שמפורטים
בטופס הצהרת המכס )עד לא מכבר כו ה רשימון יבוא( ,מצ"ב דוגמה עת ,7/ע"פ צו תעריף
המכס .ההחלטה גורמת לתוספת מיסים של עד  15%וזאת מכיוון שביטול ההעדפת המכס
בסך  7%משפיעה גם על תוספת מס הק יה ומס ערף מוסף בקיצור מע"מ .
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 IIIהצדדים לעתירה
.11

המשיבה

 ,רשות המיסים ,משמשת כמקור כספי עיקרי לפעולות הציבוריות ש דרשת

ממשלת ישראל .פעולותיה חשובות ביותר ,ולאחרו ה העותר חווה באופן אישי את השירות
החיו י ש ות ת רשות המיסים בעת שהעבירה לעותר כעצמאי כספי סיוע כדי שיוכל לשרוד
את משבר הקורו ה שפגע באופן חמור בהכ סותיו של העותר המתפר ס בעיקר מע ף התיירות
ה כ סת .העותר לא יודע איך היה ממשיך את חייו ללא העזרה ש ת ה לו רשות המיסים.
אך מצד ש י ,ולצערו הרב של העותר ,בע יין יבוא אישי של רכב ,כמו גם בע יי ים אחרים
כשהוא זקק להחזרים מרשות המיסים ,רשות המיסים מפגי ה יחס עוין ומ וכר כלפי העותר
והאזרח הקטן שמ סה לעמוד על זכויותיו .ובע יי ו היא פשוט מסרבת לתת לו מע ה.
מרביתם של א שי המכס וחלק מהפקידים במי הל המע"מ ,שהעותר זקק לשירותיהם
מתייחסים אליו כאל עבריין מועד שרק מ סה "לרמות ולג וב את המדי ה" .ע יין זה בא
לידיי ביטוי בוטה בדיון בוועדת הכלכלה של הכ סת מתאריך  25.1.2016פרוטוקול מס' 144
עמ'  ,70בעת התק ת הצעת חוק הרישוי בע יין יבוא אישי כאשר עו"ד עי בל קורקס פ חס,

מהמחלקה המשפטית של רשות המיסים ,טע ה כי "  ...בשלב שכבר מגישים מסמכים
למכס כדי לשחרר את הרכבים .ו יסיון העבר של ו ,בעיקר בייבוא האישי וגם קצת בייבוא
המקביל ,מראה שיש לא מעט הצהרות כוזבות במימדים עצומים  "...זהו שקר גס!
היחס הפוגע י למייבאים אי ו רק חלת רשות המיסים אלא משותף גם למשרד התחבורה
שפועל יחד עם רשות המיסים כדי לפגוע ולצמצם את היבוא האישי של רכב לישראל .לדוגמה
בדיון ה "ל ,מר אב ר פלור סמ כ"ל ת ועה יזם כי בסעיף  33לחוק בע יין יבוא אישי ע"י
עוסק ,ע יין ה וגע במישרין לעותר ,החוק יגביל את היבוא אישי ע"י עוסק רק לרכב שאי ו
מיובא ע"י יבואן ובכך לפגוע באופן חמור בייבוא אישי ע"י עוסק .כמובן שוועדת הכלכלה של
הכ סת לא קיבלה את הצעתו וכיבדה את העותר באימוץ הצעתו לביטול ההגבלה.
העותר לא דרש למתן הסברים מה מ יע את המשיבה לפגוע ביבוא אישי ,אך האמור לעיל
מוכיח כי המשיבה פוגעת ביבוא האישי ,מה שפועל לטובת היבוא ים המסחריים.
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.12

העותר וזכות העמידה שלו
א .העותר ייבא רכב משומש בייבוא אישי וחסך לעצמו  !!! ₪ 200,000בהשוואה אם היה
צריך לרכוש את אותו רכב בדיוק  ,אך חדש ,מהיבואן המסחרי .הרכב שרכש העותר
היה רכב משומש בן ש ה שעשה  25,000ק"מ .כעת הגיע הזמן לחדש את הרכב הזה
שהי ו כבר בן יותר מ  5ש ים  ,ומכיוון שהעותר ייפגע מההחלטה  ,רק ע יין זה ותן
לעותר את זכות העמידה.

ב.

העותר כ ס לע ף יבוא אישי של רכב לאחר שהגיש וייצג את חבריו בבג"ץ ' 7006/07
משרד התחבורה ואיגוד יבוא י הרכב שהת גדו ליבוא אישי ע"י עוסק .ב 16/2/2011
הוציא הבג"ץ צו על ת אי גד המשיבים ,שאפשר יבוא אישי של רכב ע"י מורי דרך.
במהלך  4ש ים העותר היה עד להת הלות מחפירה של הממו ים על ה ושא במשרד
התחבורה ,ובעיקר של מ הל אגף הרכב מר אב ר פלור שעשה כל מאמץ כדי למ וע יבוא
אישי ע"י עוסק בכלל ומורה דרך בפרט.

ג.

בעקבות הצו על ת אי משרד התחבורה – מר אב ר פלור מ הל אגף הרכב אלץ לש ות
את צו היבוא החופשי.

והעותר היה עד לתרגיל עוקץ ורמיה שעשה מר אב ר פלור

להחלטת הבג"ץ ה "ל בעת שהתקין את צו יבוא חופשי )תיקון( ,התשע"א ,2011-באופן
שמאיין את החלטת הבג"ץ

" ...ודגם הרכב לא מיובא לארץ על ידי יבואן . " ...

דהיי ו ,העותר היה מ וע מלייבא את הרוב המכריע של כלי רכב לישראל והיה א וס
לייבא רק את מה שהתיר לו מר אב ר פלור לייבא ,מה שהיווה כשל אתי ומקצועי בלתי
סלח וכמפורט

(1

מספר דגמי כלי הרכב המותר ביבוא אישי היה מצומצם מאוד.

(2

אין ציג יצרן בישראל ומי שייתן אחריות .

(3

אין מוסכים מתמחים שיית ו שירותי אחזקה.
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ד.

(4

אין חלקי חילוף זמי ים.

(5

אין מי שיטפל בקריאות תיקון של היצרן "ריקול" .

רק תודות למאמציי העותר אלץ מר אב ר פלור שבי תיים קודם להיות סמ כ"ל ת ועה
במשרד התחבורה לתקן את תרגיל העוקץ והרמייה שיזם בעת תיקון צו יבוא החופשי

כ "ל  ,והוא אלץ לבטל את ההגבלה "  ...המילים "ודגם הרכב לא מיובא לארץ על ידי
יבואן  – "....יימחקו" צו יבוא חופשי )תיקון( התשע"ו.2015-

ה .אך מר אב ר פלור לא התייאש והמשיך לפעול גד היבוא האישי ,וממש בעוד לא יבשה
הדיו על תיקון הצו כ "ל ,ובעת ש אלץ לתקן את צו יבוא חופשי בש ית ולמחוק את
המילים " ...ודגם הרכב לא מיובא לארץ על ידי יבואן  . " ...אותו מר אב ר פלור
סמ כ"ל ת ועה "המ הל" ע"פ הגדרתו בחוק הרישוי ,עושה את אותו תרגיל עוקץ ורמיה
שעשה בעת תיקון צו יבוא חופשי ה "ל ב 2011 -ומכ יס את אותם מילים בדיוק "...
הרכב הוא מדגם שאי ו מיובא ע"י יבואן  " ...סעיף )31א( להצעת חוק הרישוי ,2015
וזאת כדי להטיל מגבלה אשר בפועל מאיי ת את האפשרות של יבוא אישי ע"י עוסק .

ו.

העותר השקיע ימי עבודה רבים כדי להשתתף בדיו י ועדת הכלכלה בכ סת ,אשר
כיבדה אותו כאזרח ישראלי וכגורם מייצג ואפשרה לו להיות וכח בעת התק ת חוק
הרישוי ולהשפיע על התק תו.

ז.

בתאריך  25/1/2016פרוטוקול  , 144התעמת העותר עם מר אב ר פלור שהתקין את
הצעת חוק הרישוי והוכיח בפ י כל באיי הוועדה כי סמ כ"ל ת ועה פועל גד האי טרס
הציבורי כשהוא התקין בהצעת החוק את אותו וסח שימים ספורים קודם אלץ

למחוק באמצעות תיקון צו יבוא חופשי " ...הרכב הוא מדגם שאי ו מיובא לארץ על
ידי יבואן  ." ...שר התחבורה וחברי הכ סת בוועדה הבי ו מייד את הבגידה של מר
אב ר פלור באי טרס הציבורי  ,זפו במר אב ר פלור ,והכ יסו את הצעתו של העותר
להצעת החוק .ידו הארוכה של מר אב ר פלור המשיכה לפעול בסתר והוא שי ה את
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הצעת החוק שהוגשה להצבעה והוא הצליח לבטל את היבוא האישי של כל רכב מסוג
 , M2ולצמצמו רק לאוטובוס זעיר ,ועובר כה.

ח .כאמור ,העותר ייבא רכב ביבוא אישי לצורך עיסוקו לאחר פרסום חוק הרישוי בסוף
ש ת  2016ובש ת  2017ייבא לארץ את הרכב ה "ל צורף רישיון רכב עת ,3/בחיסכון
משמעותי של  ₪ 200,000לגבי רכב זהה אך בן ש ה עם  25,000ק"מ .מבחי ת העותר
האפשרות לרכוש רכב לצורך עיסוקו כמורה דרך המסיע תיירים בהסעת סיור שאצל
היבואן המסחרי מכר ב –  400,000אלף  ₪ב  ₪ 200,000פחות ,זה סכום דמיו י בלתי
תפס .הסכום הזה הוא שמתדלק את המערכה לפגיעה ביבוא האישי .מה שלא תפס
הוא כי את המערכה גד היבוא האישי יוזמים ומ הלים רשות המיסים ומשרד
התחבורה והכל כדי לפגוע בתחרות בע ף ,גד האי טרס הציבורי ,הגברת הריכוזיות,
ולטובת האי טרסים של מו ופולין יבוא י הרכב המסחריים .לצערו הרב של העותר
רשות התחרות ,הממו ה על ה ושא התחרות אי ה עושה כל דבר משמעותי בע יין.

ט .לאור האמור לעיל העותר החליט להיכ ס ל ושא יבוא אישי באופן יותר מקצועי ,יגש
לבחי ה רישיון מתווך רכב ביבוא אישי ,שבקושי הצליח לעבור ,שכן הבחי ה קשה
מאוד ומיועדת למי ש מצא בתחום ,אך תודות לשגיאה שהייתה במבחן הצליח לקבל
ציון עובר ,קיבל רישיון מתווך ביבוא אישי כהגדרתו בחוק הרישוי ,והפך להיות יועץ
לע יי י יבוא אישי של רכב ,מה ש ותן לו הכ סה מצומצמת אך מאפשר לו להילחם
בעוולות שעושות רשויות המדי ה גד היבוא האישי כמו בע יי ה של עתירה זו.

י.

מר אב ר פלור סמ כ"ל ת ועה והכפופים אליו לא שוקטים על שמריהם ולא מ יחים
לע יין היבוא האישי ע"י עוסק ,ועושים ככל יכולתם כדי לאיין אותו! רק לאחרו ה
הלשכה המשפטית של משרד התחבורה העידה בבית המשפט בעת"מ 62441-05-20
בפ י כבוד השופט א .אברב אל בר ס ' משרד התחבורה מר אב ר פלור -סמ כ"ל ת ועה
כי מדי יות משרד התחבורה הוא לצמצם את היבוא האישי ולפגוע בשימוש שיכול
לעשות עוסק ברכב שייבא בייבוא אישי לצורך עיסוקו ולכן פסק כבוד השופט גד
בקשתו של העותר לאפשר הפעלת הרכב ע"י הג אחר מכיוון

" ...תאיין את כוו ת

הצמצום בייבוא אישי של רכב מסחרי ".שורה  20עמ'  4לפסק הדין מתאריך
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 . 15/11/2020דהיי ו המדי יות של משרד התחבורה הי ה להגביל את היבוא האישי
ולכן ת ה את הפרש ות למילים שימוש "עסקי – עצמי" כך שרק בעל הרכב יוכל ל הוג
ברכב והוא לא יוכל להשתמש ב הג אחר כדי להפעילו .כמובן שאם העותר רוכש את
הרכב מיבואן מסחרי אין כל הגבלה של שימוש ע"י הג אחר .ע"פ מדי יות זו לא ותר
לכבוד השופט אלא לפסוק גד העותר שביקש לאפשר לכל אחד ל הוג ברכב שיובא
בייבוא אישי.
מייד לאחר קבלת פסק הדין הגיש העותר למשרד התחבורה טיוטת עתירה לבג"ץ גד
המדי יות הזו ,וראה זה פלא משרד התחבורה תוך יום אחד הסכים לש ות את
הפרש ות שלו ולהתיר רק למורי דרך להעביר את ה היגה ברכב שיובא ביבוא אישי גם
לאחר ולא רק היגה של בעל הרכב ,ולמרות ההפסד של העותר בעת"מ . 62441-05-20
העותר הודיע למשרד התחבורה שאם הוא לא יאפשר זאת לכל העוסקים הרי הוא
יעתור לבג"ץ גד המדי יות הלא חוקית של משרד התחבורה .בי תיים א ו בתקופת
בחירות ,אין מי שיתווה מדי יות ,ולכן העותר השהה את הטיפול בע יין.

יא .העותר אלץ להגיש עד היום  44עתירות לבג"ץ ולבית המשפט המ הלי וזאת מהסיבה
העיקרית שרשויות המדי ה גס ליבם באזרח הקטן ,אי ן קשובות לבעיות שהוא מעלה,
כמו בע יי ה של עתירה זו ,אי ן משרתות אותו כ דרש ,ומאפשרות לגופים רבי עוצמה
כמו יבוא י הרכב המסחריים ,כאמור הע ף שלט ע"י  10משפחות בעלי הון ,ל הל את
הע ף תוך פגיעה באי טרס הציבורי במי הל התקין החוק וערכי המדי ה ,כמו בע יי ה
של עתירה זו.
בהזדמ ות זו מודה העותר למערכת בתי המשפט שמתייחסת לאזרח הקטן באופן הכי
הוגן מבין כל רשויות המדי ה ,קשובה לכל הבעיות שלו גם אם הן לעיתים שמעות
כטרו יות .העותר לא מתבייש לומר ,כי לעיתים בית המשפט קשוב לבעיות שהוא מעלה
יותר מאשתו .מערכת בתי המשפט עוזרת לאזרח הקטן לצלוח את הבירוקרטיה
והעוולות הרבות שעושות לו רשויות המדי ה באופן אמפטי ,הוגן וכמובן ע"פ החוק.
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יב .תודות למאמצי העותר ובעיקר תודות לעתירותיו ,הצליח העותר לש ות "סדרי עולם"
כמובן רק למי שזה וגע אליו ,רבים ה ושאים שמעים אזוטריים ושלא מע יי ם של
רוב תושבי ישראל ,ולדוגמה :

(1

משרד התחבורה אלץ להפסיק את ההפליה שעשה בין יבוא י רכב מסחריים
למייבאים ,כאשר שי ה את ה הלים ואפשר גם מייבאים לתקן ריקול בישראל,
ולא לא וס אותם להשיט את הרכב לארץ המוצא כדי לתק ם שם תוך שהוא
גורם לעוולה צרכ ית בלתי סלחת בעלות של עשרות אלפי שקלים!

(2

הפעיל לחץ קבוע גד מ הלת אגף הרכב כדי שזו תאפשר תשלום אגרות יבוא
אישי באי טר ט ,ולא כמו בתקופה העות'מא ית באמצעים טפסים ש יתן לקבל
רק ממשרדה ברח' המלאכה  8בתל אביב ולשלם רק פיזית בדואר .חברו הטוב
של העותר אורי ש .פצע בתאו ת דרכים בדרכו לאסוף את טופס התשלום
והוא שאר כה עד היום בגלל עוולה אווילית שאין כדוגמתה.

(3

התאפשר למורי דרך להתאגד באגודות שיתופיות כדי לקבל רישיון משרד
הסעות סיור ומדברי ,ולהתחמק מזרועם המכבידה של תאגידים מסחריים.

(4

תוק ה תק ה  579בגין הפליה והושוו הת אים לגבי קצין בטיחות בין מו יות
לרכב סיור ורכב מדברי.

יג .העותר החליט להקדיש את חייו לצורך תיקון עוולות ב ושא ע ף הרכב ,שמן הסתם
עושה בעיקר משרד התחבורה ,או כמו בע יי ה של עתירה זו רשות המיסים שקשורה
קשר הדוק לשוק הרכב .העותר משקיע מתוך משאביו המוגבלים מאוד את מרבית
המשאבים ה דרשים לצורך תיקון עוולות אלו.

יד .העותר משמש גם כמייצג של מורי דרך בעלי רכב אשכול בתפקידו כיו"ר אגודת אשכול
המייבאים רכב ביבוא אישי לצורך עיסוקם.
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טו .העותר משמש כמייצג ציבורי לא פורמאלי ובהת דבות לכל מי ש פגע מהחלטות משרד
התחבורה או כל גורם אחר הקשור ליבוא אישי.

טז .העותר משמש כמפיץ מידע לגבי ה הלים לגבי יבוא אישי של רכב ללא כל תמורה
באמצעות אתר האי טר ט שלו לטובת כלל המייבאים וזאת בגלל כשליה של המשיבה
ומשרד התחבורה לפרסם מידע ה דרש ממ ה באופן גיש וע"פ סעיף  1לחוק הרישוי.

יז .כמובן שהעותר הי ו לצ י ים בעי י מר אב ר פלור סמ כ"ל משרד התחבורה שמ סה
לפגוע בעותר כדי לה יעו מלהתערב בע יי ים לו לא .לא מזמן יצל סמ כ"ל ת ועה מר
אב ר פלור "המ הל" ע"פ הגדרתו בחוק הרישוי להטיל עיצום בסך  ₪ 50,000גד
העותר כדי להפחיד אותו .אבל תודות למערכת בתי המשפט העיצום בוטל.

IV
.13

השתלשלות האירועים

בתאריך  30/11/2020הוציאה גב' שרה ביטון מ הלת תחום בכירה יצוא וכללי מקור את
ההחלטה צורף עת,1/

אשר מבטלת באופן מיידי ,מעכשיו לעכשיו ,הוראות והל שהיו

הוגות במשך עשרות ש ים ,שעל פיהן מייבא המייבא רכב ביבוא אישי משומש לא היה צריך
לצרף מסמכי מקור .וזאת ב יגוד לכללי המי הל התקין ,ללא מתן התראה לציבור ,וללא כל
מתן אפשרות לערער על החלטתה .והמשיבה החלה לאכוף את החלטתה באופן מיידי.

.14

בתאריך  4/12/2020ומייד כשהגיעה לידי העותר ההחלטה ,פ ה לגב' שרה ביטון ה "ל ולמ הל
רשות המיסים ,ואח"כ עוד כמה פעמים בתזכורות ,בבקשה לקבלת מידע כמו גם לערער על
ההחלטה ,צורף עת ,2/אך הם לא טרחו לתת מע ה לעותר עד עצם היום הזה.

.15

בתאריך  6/12/2020הוציא מר ישראל כץ ,שר האוצר הודעה בעמוד הפייסבוק שלו
המתייחסת להחלטה ולע יי ה של עתירה זו מצ"ב עת. 8/
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"

הוריתי לרשות המיסים להקפיא את שי וי הקריטריו ים
ב ושא יבוא רכב אישי אמצעות יבואן זעיר ,אותו יזמו באופן
שעלול למ וע תחרות ולייקר את עלות יבוא הרכב.
הרפורמה ביבוא הרכב ,אותה הובלתי כשר התחבורה ,ועדה
לייצר תחרות בע ף יבוא הרכב ,תוך הוזלת מחיר הרכב
והחלפים ושיפור השרות לצרכן ,ולא אאפשר כשר האוצר
לפגוע ברפורמה.

.16

"

ההודעה מדברת בעד עצמה ומהווה הוכחה בלתי ית ת לערעור כי ההחלטה

א .פוגעת בתחרות בע ף הרכב.

ב .גורמת להתייקרות מחירים.

ג .פוגעת ברפורמה שיזם השר כץ בתפקידו ,וזאת בגלל הריכוזיות החמורה של ע ף הרכב
ה שלט ע"י מספר מצומצם מאוד של בעלי הון שעושים בע ף כשלהם ,ובמיוחד לאור
שיתוף הפעולה הבלתי מובן של רשויות המדי ה כמו במקרה זה – רשות המיסים.

.17

כשבוע אחרי הודעת שר האוצר ה "ל ,הפסיקה הרשות ליישם את ההחלטה ושחררה רכב
ביבוא אישי ללא מסמכי מקור ,ומי ששילם תוספת קיבל החזר .מתוך ידיעות שהועברו לעותר
ממקורות שו ים שגם הם פגעו מההחלטה אך פוחדים מידה הארוכה של המשיבה.

.18

בתאריך  30/12/2020פרסמה גב' שרה ביטון מ הלת תחום בכירה יצוא וכללי מקור ,הודעה
חדשה כי ההחלטה תיכ ס לתוקף בתאריך  1/4/2021מצ"ב עת.9/

.19

כאמור ולמרות שהעותר פ ה למשיבה כמה פעמים ,ובמיוחד לגב' שרה ביטון מ הלת תחום
בכירה יצוא וכללי מקור ,ועד היום טרם ת ה מע ה לפ יות העותר ולכן ובלית ברירה העותר
אלץ להגיש עתירה זו.
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 Vטיעו י המשיבה להחלטה

.20

" ...הוראות ה והל הזמ יות הסדירו את אופן יישום הסכם הסחר במקרה של יבוא רכב
משומש כאשר היה קיים מידע אודות מדי ת הייצור בהתאם למספר השלדה  "...סעיף 3
להחלטה.

.21

.22

"למען הסר ספק ... ,אי ם חלים על יבוא מסחרי ,לרבות יבואן זעיר " .סעיף  4להחלטה.

"

לאור הסכמי הסחר והוראות צו תעריף הכמס והפטורים ומס ק יה על טובין )להלן –

צו תעריף המכס( ,אין מקום לסעיפים אלו בהוראות ה והל " .סעיף  5להחלטה.

.23

"

כמו כן ,מקור הרכבים אי ו יתן לזיהוי באופן חד ערכי לפי מספר השלדה ,זאת לאור

שי ויים במקורות אספקת חומרי גלם ותהליכי הייצור .לאחרו ה התגלו מקרים רבים של
הצהרות יבוא הכוללות הצהרה על מקור הרכב ללא תימוכין למקור שהוצהר " .סעיף 6
להחלטה.
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.24

הטיעו ים לעתירה
ההחלטה אי ה מבוססת על תשתית עובדתית ,והיא מתעלמת מהעובדה כי במקרה של יבוא
רכב משומש ,המייבא לא מסוגל להשיג את מסמכי המקור.

.25

המשיבה משתמש בסמכותה באופן שרירותי כשהיא שע ת על אמירות כולל ית ללא ציון
המקורות הפרט יים ,ובכך היא אי ה מאפשרת למי שמושפע ממ ה לערער עליה כדין .חובתה
של המשיבה בעת שהיא ות ת החלטה לפרט את סעיפי הסכמי הסחר והסעיפים בצו תעריף
מכס שעליה היא מתבססת ולא להשתמש באמירות כולל יות.

ראה עתמ )באר שבע(

 ' Abdalla Ali Mohamed Abdalla - 31214-03-14מדי ת ישראל  -משרד הפ ים ,תק-מח
(02/06/2014)29013 ,(2)2014

חובת הה מקה

 .40ב וסף לכך ,הרשות חייבת ל מק את החלטתה ,בין מכוח חוק
הה מקות ובין כ גזרת של חובת ההגי ות החלה עליה .חובת הה מקה של
הרשות חשובה מטעמים אחדים :היא מסייעת לקבל החלטה רציו לית ולא
שרירותית; היא מספקת תשתית עובדתית לביקורת על פעולתה של
הרשות; והיא מבטאת יחס א ושי ומכבד לפרט שההחלטה המי הלית
עוסקת בו .על מ ת שהה מקה תוכל לשרת יעדים אלה היא חייבת להיות
מפורטת ,ובכל אופן ,עליה להימ ע מ יסוחים כלליים וסתמיים )ראו,
למשל :בג"ץ  7177/95יורוגם בע"מ ' מרכז ההשקעות על-פי חוק לעידוד
השקעות הון ,פ"ד ) ;(1996) 4 ,1 (2בג"ץ  4288/10גרון ,עו"ד ' המ הל
הכללי של משרד התקשורת ,בעמ' .((28/10/10) 7-6
.26

המשיבה מסרבת לע ות לבקשות העותר למסור לו מידע ולערער על ההחלטה ,ולכן ע"פ סעיף
)6א( לחוק לתיקון סדרי המי הל )החלטות וה מקות( ,תשי"ט 1958-עליה הראיה כי ההחלטה
עשתה כדין.

.27

אכן צודקת המשיבה בהבח תה כי יתכן מצב של חוסר התאמה בין מספר השלדה לבין מקור
הרכב ,אבל מדובר על מקרים חריגים ביותר .העותר מעריך כי מדובר על רכב אחד מתוך
אלפי רכבים .ומכיוון שביבוא אישי מייבאים בש ה כאלפיים כלי רכב ,הסיכוי שמייבא יצליח
להטעות את המשיבה בע יין ארץ המקור ,אם במזיד או אם בשגגה ,מסתכם במקרים בודדים
בש ה .וכך יוצא שכדי למ וע טעויות במקרים בודדים בש ה המשיבה פוגעת באלפיים
מייבאים אחרים! זו חוסר הגי ות משוועת שלמשיבה אסור לפעול בדרך זו.
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.28

ע יין קביעת ארץ המקור אי ו חלתה של המשיבה בלבד זו בעיה כלל עולמית ,וראוי כי
המשיבה תקבע את מקור הרכב ,כפי שהרשויות באירופה ובארה"ב והגות .בארה"ב החוק
 AMERICAN LABELING ACTמחייב את יצר י הרכב להצהיר לרשות הממו ה על
ה ושא

- NHTASA

National Highway Traffic Safety Administration

באילו מדי ות מיוצר הרכב בפירוט רמת האחוזים ,ארץ יצור המ וע וארץ ייצור מערכת
ההילוכים מצ"ב עת 10/הפרסום לגבי רכב מסוג אאודי .והמשיבה יכולה לאמץ פרסומים
אלו שמקורם בהצהרת יצר י הרכב .או לחייב את היצר ים ל הוג באופן דומה גם בישראל.

.29

ב וסף ,ומכיוון שמדובר ברכב משומש ,בידיי המשיבה תו ים לגבי כלי רכב זהים שיובאו ע"י
היבוא ים המסחריים .והמשיבה יכולה להשתמש במידע זה כדי למ וע טעויות בהבח ת ארץ
המקור וזאת מבלי לפגוע במייבאים בעו ש קולקטיבי בלתי מוצדק.

.30

ההחלטה פוגעת בתחרות בע ף הרכב ב יגוד לחוק ! ואמר זאת באופן שלא משתמע לש י
פ ים שר האוצר בעצמו בהודעתו צורף עת. 8/

" אחת מתכליותיו הברורות של חוק רישוי

שירותים היא קידום התחרות בשוק ייבוא הרכבים .בע יין זה אין כל מחלוקת והדבר עולה
במפורש מסעיף  1לחוק שקובע כי "מטרתו של חוק זה ...קידומה של התחרות בע ף הרכב
 "...ראה סעיף  29לפס"ד בעע"מ  7825/18יו יון מוטורס ואח' ' משרד התחבורה.

.31

בהחלטה המשיבה משתפת פעולה באופן אסור עם יצר י הרכב והיבוא ים המסחריים כדי
לפגוע בתחרות בע ף הרכב .לדוגמה יצרן רכב ב.מ.וו מסרב לכל פ ייה של צרכן מן השורה,
לתת אישור מקור לרכב מצ"ב עת 11/מכתב בע יין .רכב תוצר במוו הי ו אחד מכלי הרכב
הפופולאריים ביותר ביבוא אישי ואין כל אפשרות ,גם לגבי רכב חדש ,לכל גורם לקבל מסמכי
מקור .כמובן שליבואן המסחרי היצרן מספק את מסמכי המקור כדי שיוכל לקבל את העדפת
המכס ,וכדי שיוכל לשלוט בתחרות מול היבוא האישי ואחרים .

.32

ההחלטה גורמת להפליה אסורה בין היבוא ים המסחריים שמקבלים את העדפת המכס לבין
המייבאים שלא יכולים לקבלה ,למרות שגם המייבאים עומדים בכל הקריטריו ים לקבלת
העדפת המכס.
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.33

סיכום

הסכמי הסחר ועדו לעידוד הסחר בין המדי ות ולא לשמש בידי המשיבה כאמצעי לא חוקי
לפגיעה בתחרות וכדי לשרת את האי טרסים של היבוא ים המסחריים ולהגביר את
הריכוזיות בע ף הרכב ה שלט ע"י עשר משפחות .

.34

ההחלטה גורמת לפגיעה ממשית ביבוא אישי של רכבים לישראל ומייקרת את עלות הרכבים
בתוספת של עד  15%מיסים ,בכך היא פוגעת באופן לא חוקי בתחרות בע ף הרכב .

.35

הע יין שהעלתה המשיבה בהחלטה אכן ראוי לבחי ה וטיפול ,אך למשיבה אסור בעת שהיא
לכאורה מ סה לשמור על הקופה הציבורית לפגוע בהיקף של פי אלף מו ים בציבור.

.36

חובתה של המשיבה למצוא ולהשתמש בתרופה אחרת לבעיה שהעלתה בהחלטה ,תרופה
שלא תגרום לכל הכשלים ה "ל שלא תפגע באי טרס הציבורי ולא תיפגע באזרח הקטן
שמ סה לחסוך קצת בעת שהוא רוכש מוצר בסיסי ויקר ביותר לחיי היום יום .ראוי כי
המשיבה תבחן את התרופות שהציע העותר או אחרות כדי למ וע את כל הכשלים שחשף
העותר בעתירה זו.

.37

המשיבה לא יכולה להיות אדישה ל זק הכספי הגדול שהיא עושה למייבאים ,ששוויו עולה
אלף מו ים מהטעות שאולי יכולה להיגרם כתוצאה משגיאה בארץ המקור במקרים דירים
ביותר שאותה ההחלטה מ סה למ וע .כאמור מדובר במקרים בודדים בש ה שייתכן ויצליחו
ליה ות מהעדפת מכס למרות שלא מגיע להם ,לעומת כאלפיים מייבאים שייע שו בגין שאי ם
יכולים להשיג את מסמכי המקור .זה לא סביר ולא הוגן באופן משווע כי מצד אחד המשיבה
מ סה למ וע זק לקופה הציבורית של עד עשרות או מאות בודדות של אלפי שקלים במקרה
של ביטול ההחלטה ,אך מצד ש י היא מסבה זק אדיר ממדים של עשרות מיליו י שקלים
תשלום יתר לציבור של כאלפיים מייבאי רכב ביבוא אישי בגין ההחלטה.
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.38

הסעד המבוקש מבית משפט כבד זה

-

לאור כל האמור לעיל ולהלן ,ע"פ כללי המי הל התקין ,החוק ,ההגי ות ,הצדק וערכי המדי ה,
מתבקש בית המשפט ה כבד להוציא צו על ת אי גד המשיבה המורה לה לבוא וליתן טעם מדוע
לא תותיר את המצב כפי שהיה במשך עשרות ש ים לפ י ההחלטה ,והמורה לה להסביר מדוע לא
תבטל את החלטתה הפוגעת בתחרות בע ף הרכב ,מו עת מהמייבאים קבלת העדפת המכס שהם
זכאים לה ,גורמת להפליה אסורה ,והפסד כספי למייבאים בהיקף של פי אלף יותר מאשר אולי
ייגרם לקופת המדי ה ,ומדוע היא אי ה משתמשת באמצעים אחרים או וספים כדי לוודא את
מקור הרכב המיובא ולמצוא תרופה לבעיה שהעלתה בהחלטה.

ולראיה באתי על החתום
מרדכי )מוטי( בר ס ,העותר
היום  22מרץ  , 2021ט' יסן תשפ"א
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