
1 
  

          2047-21       בג"ץ          ם   בירושלי    עליוןה   המשפט    בבית 
                         לצדק   גבוה      משפט   כבית     בשבתו 

                                                       
            

  
     053334132ת.ז       מרדכי ברנס

    02-5332718   טל'    יוןצמבשרת  16  לשם 'רח   -   בית
  050-9009700נייד      90815ת יז ת יב  171ת.ד    -  רואד
                5423554-03   פקס               k9@013.netדוא"ל      

  בעצמו  , העותר      
  
    

  ד   ג נ             
  
  

           מינהל המכס    ,רשות המיסיםמדינת ישראל, 
                         

  המשיבה        ג"צים במחלקת  , פרקליטות המדינה  עותמצאב
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I     העתירהעניינה של.  

החלטת   המשיבה  גדנלבג"ץ  עתירה  ת  בזאמוגשת   .1     המחייבת  30/11/2020מתאריך  ה  בגין 

(ל  אישי  בייבוא  רכב  "המייבא  מסמכי  ")ייבא מה לן  שחרו  להציג  בעת  של   רמקור    מהמכס 

אישי  יבא  י שהמשומש  רכב   "הרכב")ביבוא  ע"פ הסכמי    ךלצור   ,(להלן  קבלת העדפת מכס 

 הסיבות הבאות :  מ חלטה") (להלן "הה   1עת/מסומן מצ"ב   ,הסחר

ור  קמ"      בהחלטה            6פ סעיף  ע"  המשיבה    עליו מתבססת  ש  יחידהטיעון  ה  .א

ל   אינו  יםכבהר ערכניתן  חד  באופן  ...  יזיהוי  השלדה  מספר  רק       ,"לפי  לא 

לתת תרופה    יבה יש דרכים רבות, למשכון ברוב המכריע של המקריםו נאינש

   . םמקור הרכבימהו לבחון כיצד  -  החלטה ה שהעלתה בלבעי

  ור שבו ניתן פט בות של שנים  שהיה קיים במשך עשרות רההחלטה משנה מצב    .ב

  של שי  ביבוא אי  שכאשר מדובר  מהטעם העיקרי,  רי מקו כמת מסצגמהלמייבא  

עותר  לציין כי ה.  להשיג את מסמכי המקורכל דרך  למייבא  , אין  משומשרכב  

 .  2017תחילת שנת ב התנסה בעובדה זו באופן אישי כאשר עשה יבוא אישי 

הוגנת  לטהההח  .ג טורחת    אינה  שהמשיבה  על  מכיוון  המדינלהגן  ה  קופת 

, שכן  לים בשנהאלפי שקל  בודדות שואלי מאות  שרות  עב תכמים  ומים המסבסכ

בשנה בודדים  רכב  כלי  על  אדיר  ב ,  מדובר  לנזק  גורמת  היא  שני  שמצד  עוד 

   . מיליוני שקליםעשרות  המוערך ע"י העותר במייבאים  כאלפיים למדים מ

שהמשיבה גובה עד  , מכיוון  תחרות בענף הרכבפוגעת במפלה לרעה וההחלטה    .ד

מיסייו  15%  -כ זההלאה  שווה ב  ,םתר  מאוד    רכב  דומה  ע"י  או  המיובא 

   . חרייםמסה  םהיבואני

 .   2/עתמצ"ב  4/12/202  מתאריך ר ותת העלבקשאי מתן מענה  ובגין   .ה
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בעת שהיא    המשיבה בסמכותהה  השימוש השרירותי שעוש    ההינ     עניינה של העתירה .2

שהיה  נה  שמ שניםקיים  מצב  עשרות  וזאת  במשך  מרכנולמ אולי  כדי  ,  בודדי ע  שלא  ם  בים 

בתשלום    ם מייבאי  יםבאותה עת היא מענישה אלפיאך  ,  העדפת המכסקבלת  אי  נבת   דיםעומ

ס  כ העדפת המנות מהם עומדים בתנאים הנדרשים כדי להש  , למרות  מיסים  15%נוסף של עד  

ן  המצוי    יחיד   טיעוןבגלל  דורשת הצגת מסמכי מקור    משיבה  הטה  ל.  בהחהסכמי הסחר  ע"פ

  " לפי מספר השלדה ...  יכער  חד  זיהוי באופןור הרכבים אינו ניתן ל קמ"      חלטה  הל   6ף  בסעי

מספר  ון לגבי הרוב המכריע של כלי הרכב בעולם,  ינו נכ רק שא   אל הטיעון  .  ")הטיעון(להלן "

למשיבה דרכים רבות  ו.  כן מהווה אסמכתא למקור הרכבברוב המכריע של המקרים  לדה  הש

ל ה  אימות אחרות  וקנדה  באמצעות  ו  כמ  ,רכבמקור  ארה"ב   , באירופה  עוקבות  שהרשויות 

  לגבי מקור המצוי בידי המשיבה  קיף  , או באמצעות המידע המ ומפרסמות נתונים על הנושא

כבים זהים או  רוזאת מכיוון ש  ,באים בייבוא אישי לישראלהמיוהרכבים  הרוב המכריע של  

ו של  מענה לבקשותיה נותנת  נן שאיגי וב    .  חרייםנים המסי היבוא מיובאים ע" דומים מאוד  

 .  1958- ), התשי"טקותטות והנמחל(המינהל ה סדרי בניגוד לחוק  העותר

חוק יסוד  (ג) ל   15פי סעיף  על    ה זו הינה רבעתי   לדוןנכבד  ה  שפטהמ   ת ביכותו של  סמ .3

המנוגד  ופן בו בא ת פוגע הומכיוון שהעותר לא הצליח למצוא מזור לפגיעה שהמשיב   . השפיטה

ועהמינהל  לכללי   החוק  המד התקין,  ל  ינהרכי  פנייה  המשפט באמצעות  ובעיקר    , אחר  בית 

להינו  ש בגין  וזאת  ,  ינהלהמ  ט  פשמהית  בל סמכות  המיסים בעניינים  דון  חסר  רשות    נגד 

   .2000-לענינים מינהליים, תש"סבחוק בתי משפט  5וכמפורט בסעיף 

כללי    ע"פ  ,ולהלן  עילל  רהאמוכל  ור  לא     -      דכבנה   טפית המשמב רהעות  שמבקש  עדסה

וציא צו  לה    ט הנכבד משפת הבימתבקש  ,  ינהרכי המדוע  צדקה  ,גינותהה  ,החוקן,  מינהל התקיה

תותיר את המצב כפי שהיה במשך    מדוע לאבוא וליתן טעם  לורה לה  המ   משיבהעל תנאי נגד ה

חרות  הפוגעת בת  חלטתהלהסביר מדוע לא תבטל את ההמורה לה  ו,  לפני ההחלטה  עשרות שנים

  , סורהגורמת להפליה א המכס שהם זכאים לה,  עדפת  מונעת מהמייבאים קבלת  ה נף הרכב,  בע

, ומדוע היא  אולי ייגרם לקופת המדינהמאשר  יותר  בהיקף של פי אלף  ייבאים  למ   הפסד כספי ו

מצוא תרופה  ול   ב המיובא כם או נוספים כדי לוודא את מקור הראחריעים  צאינה משתמשת באמ

        .בהחלטהשהעלתה ה לבעי
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II     נדרשות עובדות ו  רקע , הגדרות    

  
כולל פרסומי הלמ"ס ומים השו ע"פ הפרס    אלר לישיבוא רכב   .4 כ  לישראל מיובא  נים  - ים 

בש  300 רכב  כלי  כאנהאלף  מ,  יבותוכשר  ע"י  מיובא  המכריע  הרוב  מסחריים    ניםאם 

הרישוי בחוק  רכב  ו  כהגדרתם  כלי  כאלפיים  אישמיובאים  רק  בביבוא  כךשנהי  מדובר  ש  , 

ת וקשה  ה נוספ לפגיע  אהחלטת המשיבה תבי .  פחות מאחוז מכלי הרכב המיובאים לישראלב

ל מספר הזה, אשב גודלו הקטן מהווה משום תחרותמרור  אשר סובל    ,הרכב  ףבענ  שהיכל  ת 

יבואני הרכב המסחריים מהווים מונופולין של  מהעדר תחרות. בפועל  מריכוזית ובאופן כרוני  

רכב   כריכוזי    ףענ ינו  וה ,  מיצרןיבוא  ע"י  הנשלט  משמאוד  בלבדעשר  באה  וכעת  .  פחות 

ואת  עצימה  מ וטתה  בהחלהמשיבה   הריכוזיות  היבואנים  המונופוליסטי    כוחםאת  של 

  . לאינטרס הציבורי והחוקגמור לתפקידה,  , וזאת בניגודהחלטהבאמצעות ההמסחריים 

ים כרכב משומש עד גיל  מיובא  רובם   הכלי רכב שמיובאים ביבוא אישי בשנ  מתוך כאלפיים .5

הרכב ועד   צורו שנתיים ממועד ייחלפלא  י "  שו לחוק הרי  )  3(  (ב)  33  סעיף    פ  שנתיים וזאת ע"

בישראל .  רישומו   " מתייחסת  .  של  "...  ההחלטה  מיבוא  במקרה  סעיף    ומששרכב   "...3  

ישיון  ר  "במצ  9641579מ.ר     2017יבוא הרכב שעשה העותר בתחילת שנת  דוגמת    להחלטה.  

   . הרכב  וןישריבין מ מי 5" שורה משומש - שהרישום המקורי שלו הינו "יבוא אישי  3ת/ערכב 

ממחצ .6 אישי  המיובאי  הרכבכלי  ית  יותר  ביבוא  באירופהם  של  ,  מקורם  הנ"ל  הרכב  כמו 

 .  ע"פ הערכת העותר המצוי בענףהעותר, וזאת 

זו    ,  3-2פים  סעי"פ  , עההחלטה .7 שיובא ביבוא  משומש  כב  לררק    תחסמתייכמו גם עתירה 

ם וא  ,המשפחתישי או   ושו האילשימועד  הרכב מי) לחוק הרישוי "1(ב)(33"פ סעיף  ע  אישי

ה  העותר גא  .  שלא לצרכים מסחריים  ."  העצמי-מיועד לשימושו העסקי  הרכב    –וא עוסק  ה

יפה  עדה  , אשר וועדת הכלכלה של הכנסתב  ה שותף בניסוח סעיף זה בחוק הרישוישהילומר  

 וכמפורט בהמשך.  ה המשיבה  שהציעהפוגעני הציע העותר בניגוד לנוסח  ת הנוסח שא
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 "   פהמסמכי העד" .8

, 1EURטופס  כונה  מ  ,במדינות השוק המשותףצר  שיו  בהתייחס לרכב  תעודת שוק"  "  .א

    . )פרטים מזהים של הרכב הושמטו( 4/עת, מצ"ב דוגמה ")טופס שוק(להלן "

בארה"  .ב שיוצר  לרכב  ספקחשבו  ,בבהתייחס  ה  ן  הדוגמה    כוללרכב  ע"פ  , 5/ עתהצהרה 

 . (פרטים מזהים הושמטו)

ל  .ג שיובהתייחס  בקנדהרכב  ס,  צר  רכחשבון  ע"פב  פק  הצהרה  , 6/ עתהדוגמה    הכולל 

 . (פרטים מזהים הושמטו)

זו מבקש העותר  וקבנ .9 ב דה  בפני  על שאינו מיוצג בלהתנצל  ייצג שבקיא  מית המשפט הנכבד 

י ואשר  ייוק  ןיתכבכל הסכמי הסחר אשר  על קיומם,  ואשר העותר אינו מודע  כי  ן  ייתכמים 

א אישי מכל מקום בעולם ובלבד  יבות יויתן לעשהרישוי נ  ן ע"פ חוקהחלטה, שכ מושפעים מה

האירופאית  בתקינה  עומדים  המיובאים  הרכב  והק שכלי  האמריקאית  כי  לציין  .  נדית, 

החלטות והמנקות), מינהל (הרי  ן סדחוק לתיקוה ההגינות וכנדרש ע"פ  כשלה לפעול    המשיבה 

"  1958-תשי"ט לא  ")חוק ההנמקות(להלן  על ,  עובדתית  התבססה  הכוללת מספרים    תשתית 

מדוברבכמה    יקיםמדו לסעיבאופן    ה הצביעלא  ו,  רכבים  המכס  פרטני  תעריף  בצו  פים 

   .כמו גם סירבה לתת מענה והבהרות לעותר ,שעליהם היא נסמכת ובהסכמי הסחר

שלבמקר"  סהעדפת מכ" . 10 ו פהרכב המגיע מאירו    ה  העותרכמו  ,  ברשות  רכב      ון יריש ,  שיש 

,  משומש"  –ן כי מדובר ברכב "יבוא אישי  ימי  מצד  חמישית. ניתן לראות בשורה  3צורף עת/

העוכמו   שמתכוון  לייהרכב  זכותו  באותר  וע"פ  הקרוב  עיסוקו,  בעתיד  דרך    לצורך  כמורה 

העדפת    .  בקיצור ת"ת  תקנות התעבורהתם ברכהגד  ,יסיור ורכב מדבר  המסיע תיירים ברכב

הס הסכמי  ע"פ  מקנה  בתחר  המכס  מכהנחה  של  שלום  שבעקבות  7%ס  הנחה  ההחלטה  , 

ורטים  כפי שמפהמוטלים על יבוא רכב בישראל    מיסיםעת חישוב כלל השבכיוון  אך  .  תבוטל

לא מכבר  (  הצהרת המכסטופס  ב יבוא)עד  רשימון  ד  , כונה  צו    ,7/עתוגמה  מצ"ב  תעריף  ע"פ 

  ת המכס דפהעביטול הוזאת מכיוון ש  15%ספת מיסים של עד  גורמת לתו  ההחלטה.  מכסה

     .  מע"ממס ערף מוסף בקיצור מס הקניה וספת תו  משפיעה גם על  7%בסך 



6 
  

III    ירה לעת דיםצדה 

הציבוריות  עיקרי  כספי  מקור  כמשמשת    ,רשות המיסים,     בהיש מה  . 11 שנדרשת   לפעולות 

את השירות  באופן אישי  ות ביותר, ולאחרונה העותר חווה  לותיה חשובפעו  אל.ישרממשלת  

שהעבירה  ותשנ חיוני  ה רשות המיסים בעת  לשרוד    סיוע  כספי  עצמאיכר  ותלענת  שיוכל  כדי 

יירות  תהעותר המתפרנס בעיקר מענף ה ו של  הכנסותיבאופן חמור בגע  את משבר הקורונה שפ

 רה שנתנה לו רשות המיסים. חייו ללא העזת  שיך איה ממלא יודע איך הכנסת. העותר  הנ

שניאך   העותר  ,מצד  של  הרב  רכבב  ,ולצערו  של  אישי  יבוא  געניין  כמו  בעניי,  נים אחרים  ם 

ומנוכר כלפי העותר    עוין ס  ה יחנ מפגירשות המיסים  כשהוא נזקק להחזרים מרשות המיסים,  

זכויותיווהא על  לעמוד  שמנסה  הקטן  פננו  ובעניי  .זרח  מהיא  מעסרשוט  לו  לתת   .נהבת 

של   המכס מרביתם  במינהל  ו  אנשי  מהפקידים  לשירותי   העותרש  ,המע"מחלק  הם  נזקק 

כ אליו  עברימתייחסים  מנסה  אל  שרק  מועד  בא עניין    המדינה".  את    בולגנולרמות  "ין  זה 

  144טוקול מס'  פרו  25.1.2016דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת מתאריך  בבוטה  י  דיי ביטויל

יבוא אישי  קנת הצעת  התת  בע,  70עמ'   בעניין  ע  כאשרחוק הרישוי  פנחסעו"ד  ,  ינבל קורקס 

המיסים,  חלקה  מהמ רשות  של  ...  כי      נהטע המשפטית  מסמכים בשלב  "  מגישים  שכבר 

 אישי וגם קצת בייבואהעבר שלנו, בעיקר בייבוא הניסיון  כבים. ולמכס כדי לשחרר את הר

      ! זהו שקר גס..."  מימדים עצומיםוזבות בשיש לא מעט הצהרות כהמקביל, מראה  

ר נחלת  רק  אינו  למייבאים  הפוגעני  גם  היחס  משותף  אלא  המיסים  השות  תחבורה  למשרד 

לדוגמה   . אלכב לישרשפועל יחד עם רשות המיסים כדי לפגוע ולצמצם את  היבוא האישי של ר

בסעיף    הנ"ל,    דיוןב כי  יזם  תנועה  סמנכ"ל  פלור  אבנר  בחול  33מר  יעניק  עין  אישי  "י  בוא 

לרכב שאינו ע"י עוסק רק    את היבוא אישיהחוק יגביל  עוסק, עניין הנוגע במישרין לעותר,  

  . כמובן שוועדת הכלכלה של בייבוא אישי ע"י עוסקחמור  ובכך לפגוע באופן    "י יבואןמיובא ע

        . טול ההגבלהמוץ הצעתו לביה את הצעתו וכיבדה את העותר באילא קיבל הכנסת 

נדרש    עותר ה   לפגוע ביבוא אישי, אך  למתן הסברים מה מניע את  לא    האמור לעיל המשיבה 

    . , מה שפועל לטובת היבואנים המסחרייםישיביבוא האפוגעת המשיבה מוכיח כי 
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     ה שלו וזכות העמיד  רתעוה . 12

!!! בהשוואה אם היה   ₪  200,000א אישי וחסך לעצמו  העותר ייבא רכב משומש בייבו  .א

הרכב שרכש העותר מהיבואן המסחרי.    , אך חדש,  בדיוק    ו רכבתואוש את  צריך לרכ

הזה יע הזמן למ. כעת הגק"  25,000בן שנה שעשה    מש היה רכב משו חדש את  הרכב 

מ   יותר  ו  5שהינו כבר בן   , נותן  שנים  זה  עניין  , רק  ייפגע מההחלטה  מכיוון שהעותר 

 לעותר את זכות העמידה.  

נ'     7006/07הגיש וייצג את חבריו בבג"ץ  לאחר שכב  ר  שלאישי  נכנס לענף יבוא     העותר  .ב

י ואיגוד  התחבורה  ליבואמשרד  שהתנגדו  הרכב  ע  בואני  עוסקאישי     16/2/2011ב  .  "י 

המשיביםצו  הבג"ץ  א  יהוצ נגד  תנאי  אישי  ש,  על  יבוא  רכב  אפשר  דרךשל  מורי    .ע"י 

הממונים  4במהלך   של  מחפירה  להתנהלות  עד  היה  העותר  הנו  שנים  במשרד על  שא 

י למנוע יבוא , ובעיקר של מנהל אגף הרכב מר אבנר פלור שעשה כל מאמץ כדהתחבורה

 פרט.  ומורה דרך ב אישי ע"י עוסק בכלל

 נאלץ לשנותב   הרכ  נהל אגףאבנר פלור ממר    –  משרד התחבורהבעקבות הצו על תנאי    .ג

החופשי. היבוא  צו  שעש היה  העותר  ו      את  ורמיה  עוקץ  לתרגיל  אבה  עד  פלמר  ור נר 

, באופן  2011-התקין את צו יבוא חופשי (תיקון), התשע"אבעת ש"ל  הנ  בג"ץלהחלטת ה 

הבג החלטת  את  יבואןודגם  ...  "    "ץ  שמאיין  ידי  על  לארץ  מיובא  לא  "    הרכב   ...  .

מנוע   היה  העותר  ו דהיינו,  לישראל  רכב  כלי  של  הרוב המכריע  אנוס  מלייבא את  היה 

מקצועי בלתי  אתי וווה כשל  יה, מה ש באאבנר פלור ליי  ר לו מרמה שהתילייבא רק את  

    וכמפורט נסלח  

 היה מצומצם מאוד.  כלי הרכב המותר ביבוא אישי  דגמי מספר  )1

 נציג יצרן בישראל ומי שייתן אחריות . אין  )2

 ין מוסכים מתמחים שייתנו שירותי אחזקה. א )3
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 אין חלקי חילוף זמינים.   )4

 ן "ריקול" .  של היצרבקריאות תיקון אין מי שיטפל  )5

יות סמנכ"ל תנועה יי העותר נאלץ מר אבנר פלור שבינתיים קודם לה מאמצות לתוד רק    .ד

  תיקון צו יבוא החופשי ה שיזם בעת  יל העוקץ והרמיתרגילתקן את  במשרד התחבורה  

ודגם הרכב לא מיובא לארץ על ידי  המילים "" ...    בטל את ההגבלה לכנ"ל , והוא נאלץ  

   . 2015-צו יבוא חופשי (תיקון) התשע"ו  "וקחימי – "יבואן ....

 , וממש בעוד לא יבשה ישייבוא האה   אך מר אבנר פלור לא התייאש והמשיך לפעול נגד  .ה

ו  כנ"ל,  הצו  תיקון  על  ל שבעת  הדיו  את נאלץ  ולמחוק  בשנית  חופשי  יבוא  צו  את  תקן 

יבואןודגם  ...  "המילים   ידי  על  לארץ  מיובא  לא  "    הרכב  א  תואו.   ...  פלור מר  בנר 

, עושה את אותו תרגיל עוקץ ורמיה יגדרתו בחוק הרישו" ע"פ ה"המנהל  סמנכ"ל תנועה 

הנ"לשה בעת  שע חופשי  יבוא  צו  בדיוק  ו  2011  -ב  תיקון  מילים  אותם   "... מכניס את 

, 2015  הצעת חוק הרישוי (א) ל31סעיף    ... "  מיובא ע"י יבואןמדגם שאינו    הוא  הרכב

 . את  האפשרות של יבוא אישי ע"י עוסק ועל מאיינת אשר בפה מגבל להטילוזאת כדי  

ימי   .ו השקיע  ל   העותר  כדי  רבים  בדיעבודה  אשר השתתף  בכנסת,  הכלכלה  ועדת  וני 

י וכיבדה אותו כאזרח  מ שראלי  נוכ כגורם  להיות  לו  ואפשרה  חוק ייצג  התקנת  ח בעת 

 . ולהשפיע על התקנתו הרישוי 

פלור    עםהעותר    מתתעה,    144  פרוטוקול  25/1/2016בתאריך    .ז אבנר  את מר  שהתקין 

פועל נגד האינטרס   סמנכ"ל תנועה כל באיי הוועדה כי    הצעת חוק הרישוי והוכיח בפני

אותו  הציבור את  החוק  בהצעת  התקין  כשהוא  נאלץ י  קודם  ספורים  שימים  נוסח 

על   ץראמיובא ל  דגם שאינו  מהוא    הרכב  ..."ו יבוא חופשי    וק באמצעות תיקון צלמח

יבואןיד "  י  מר ...  של  הבגידה  מייד את   הבינו  בוועדה  וחברי הכנסת  שר התחבורה   .

במר  נזפו   , הציבורי  פלור באינטרס  ו   אבנר  פלור,  העותר הכניסו את  אבנר  של  הצעתו 

החוק. הארוכה  להצעת  המש  ידו  פלור  אבנר  מר  לפשל  את יכה  שינה  והוא  בסתר  עול 
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ג  ת היבוא האישי של כל רכב מסוא  טל ח לבילצוהוא ה  הצעת החוק שהוגשה להצבעה

2M טובוס זעיר, ועובר נכה.  , ולצמצמו רק לאו 

ייבא רכב ביבוא אישי לצורך עיסוקו  ר,  כאמו  .ח וף לאחר פרסום חוק הרישוי בס העותר 

לארץ    2017ת  שנוב  2016שנת   רכב  צור  הנ"לרכב  הת  אייבא  רישיון  בחיסכון ,  3עת/ ף 

מבחינת העותר   ק"מ.    05,002עם  בן שנה    אך  זהה  לגבי רכב  ₪  200,000  משמעותי של

סיור  האפשרות לרכוש רכב   שאצל לצורך עיסוקו כמורה דרך המסיע תיירים בהסעת 

זה סכום דמיוני בלתי    ,  ותפח  ₪   200,000ב    ₪ אלף    400,000  –י נמכר ב  היבואן המסחר

פס מתדלק את המערכה לפגיעה ביבוא האישי. מה שלא נתהסכום הזה הוא שנתפס.  

האי  כהוא   נגד  ת  האישי  מערכה  ומנהלים  היבוא  ויוזמים  המיסים  משרד רשות 

לפגוע בתחרות בענף,  והכל    התחבורה   , הריכוזיות   ,  הגברתנגד האינטרס הציבוריכדי 

יבואשל  האינטרסים    לטובת  ו הרכב  מונופולין  העותר  .  המסחרייםני  של  הרב  לצערו 

 .  כל דבר משמעותי בענייןה  ושנה עי א , הממונה על הנושא התחרות התחרות רשות

ניגש ,  לנושא יבוא אישי באופן יותר מקצועיס  נכ לאור האמור לעיל העותר החליט להי  .ט

אישילבחינה   ביבוא  רכב  מתווך  קשה רישיון  הבחינה  שכן  לעבור,  הצליח  שבקושי   ,

לקבל   ודות לשגיאה שהייתה במבחן הצליחאך ת מאוד ומיועדת למי שנמצא בתחום,  

יועץ   , א אישי כהגדרתו בחוק הרישוייון מתווך ביבול ריש , קיבברציון עו והפך להיות 

ילענ רכב  בוא ייני  של  ש אישי  מצו  נותן, מה  הכנסה  להילחם   צמת  מ לו  לו  אך מאפשר 

 זו.  עניינה של עתירה ות רשויות המדינה נגד היבוא האישי כמו בת שעושבעוולו

אלי  .י והכפופים  תנועה  סמנכ"ל  פלור  אבנר  לא  מר  ום  שוקטיו  שמריהם  מניחים לא  על 

עוסק ע"י  האישי  היבוא  ככל  ,לעניין  אותו!    ועושים  לאיין  כדי  לאחרונה   יכולתם  רק 

ה התחבורה    משפטיתהלשכה  משרד  המשפט  העידהשל      62441-05-20  בעת"מ  בבית 

סמנכ"ל תנועה   -חבורה מר אבנר פלור  פני כבוד השופט א. אברבנאל ברנס נ' משרד הת ב

התחבורה משרד  מדיניות  שיכול    כי  בשימוש  ולפגוע  האישי  היבוא  את  לצמצם  הוא 

עוס השופטלעשות  כבוד  פסק  ולכן  עיסוקו  לצורך  אישי  בייבוא  שייבא  ברכב   נגד   ק 

א  בקשתו של העותר לאפשר  נהג  ע"י  מכיוון  הפעלת הרכב  כוונת ...  "      חר  תאיין את 

בהצמצ מסחריום  רכב  של  אישי  שורה  .ייבוא  מתאריך   4עמ'    20"  הדין  לפסק 
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התחבורה    15/11/2020 משרד  של  המדיניות  דהיינו  האישי .  היבוא  את  להגביל  הינה 

כך שרק בעל הרכב יוכל לנהוג    עצמי"  –ולכן נתנה את הפרשנות למילים שימוש "עסקי  

ל  ברכב כדי להפעילווהוא  בנהג אחר  יוכל להשתמש  רוכש את   כמובן  .א  העותר  שאם 

ע"פ מדיניות זו לא נותר   ש ע"י נהג אחר.  הרכב מיבואן מסחרי אין כל הגבלה של שימו

שיובא ה  כבודל ברכב  לנהוג  אחד  לכל  לאפשר  שביקש  העותר  נגד  לפסוק  אלא  שופט 

 בייבוא אישי.  

נגד לבג"ץ  משרד התחבורה טיוטת עתירה  מייד לאחר קבלת פסק הדין הגיש העותר ל

הזוהמדיני פלא  ות  זה  וראה  התחבורה,  אחד    משרד  יום  את תוך  לשנות  הסכים 

בוא אישי גם בי   אבוברכב שי נהיגה  הפרשנות שלו ולהתיר רק למורי דרך להעביר את ה

   .  62441-05-20מ  , ולמרות ההפסד של העותר בעת"ולא רק נהיגה של בעל הרכב לאחר

זאת יאפשר  לא  הוא  שאם  התחבורה  למשרד  הודיע  הוא   העותר  הרי  העוסקים    לכל 

  אנו בתקופת בינתיים    .  של משרד התחבורההלא חוקית  נגד המדיניות    לבג"ץ    יעתור

 ולכן העותר השהה את הטיפול בעניין.    , אין מי שיתווה מדיניות, בחירות

וזאת מהסיבה המשפט המנהלי    ולבית  עתירות לבג"ץ  44הגיש עד היום  נאלץ להעותר    .יא

לבעיות שהוא מעלה,   קשובותאינן    ,גס ליבם באזרח הקטן  המדינה  יותו העיקרית שרש

אפשרות לגופים רבי עוצמה  ומ,   משרתות אותו כנדרשאינן  של עתירה זו,    כמו בעניינה

לנהל את   חות בעלי הון,  פמש  10, כאמור הענף נשלט ע"י  יבואני הרכב המסחריים  כמו  

י המדינה, כמו בעניינה  חוק וערכהענף תוך פגיעה באינטרס הציבורי במינהל התקין ה

   של עתירה זו. 

ופן הכי  שמתייחסת לאזרח הקטן בא ר למערכת בתי המשפט  מודה העות  נות זובהזדמ

המדינה רשויות  כל  מבין  לכל  הוגן  קשובה  נשמעות ,  לעיתים  הן  אם  גם  שלו  הבעיות 

כי לעיתים בית המשפט קשוב לבעיות שהוא מעלה    ,העותר לא מתבייש לומר.  כטרוניות

מיות המשפט  אשתור  בתי  מערכת  ל.  הקטן  עוזרת  הבירוקר אזרח  את  טיה  לצלוח 

 .  וכמובן ע"פ החוק הוגן, באופן אמפטיה רשויות המדינלו  שעושות הרבות והעוולות 
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" לםסדרי עו" הצליח העותר לשנות    יו,לעתירותלמאמצי העותר ובעיקר תודות  תודות    .יב

לכמובן   שז רק  נשמעיאליו,    נוגע  המי  הנושאים  של ושלא    אזוטרייםם  רבים  מעניינם 

 :  ולדוגמה     , רוב תושבי ישראל

  סחריים שעשה בין יבואני רכב מ  הפסיק את ההפליהלץ למשרד התחבורה נא )1

פשר גם מייבאים לתקן ריקול בישראל,  שינה את הנהלים וא  למייבאים, כאשר 

תוך שהוא  צא כדי לתקנם שם  ולא לאנוס אותם להשיט את הרכב לארץ המו

 עשרות אלפי שקלים!  בעלות של סלחת ית בלתי נ לעוולה צרכנ גורם 

נגד מנ  )2   יבוא הלת אגף הרכב כדי שזו תאפשר תשלום אגרות  הפעיל לחץ קבוע 

קבל  באמצעים טפסים שניתן ל תהעות'מאניולא כמו בתקופה  ,באינטרנטאישי 

חברו הטוב  בדואר.  רק פיזית  בתל אביב ולשלם    8ק ממשרדה ברח' המלאכה  ר

העות ש.  ר  של  בתאונתאורי  בדר  נפצע  לאס דרכים  את  כו  התשלום  וף  טופס 

 . כדוגמתהשאין אווילית עוולה בגלל   וםוהוא נשאר נכה עד הי

ד )3 למורי  לההתאפשר  רישירך  לקבל  כדי  שיתופיות  באגודות  משרד  תאגד  ון 

 ., ולהתחמק מזרועם המכבידה של תאגידים מסחרייםומדבריהסעות סיור  

ה  579תוקנה תקנה   )4 הבגין  והושוו  מוניות  פליה  בין  לגבי קצין בטיחות  תנאים 

 ורכב מדברי.   לרכב סיור 

להקדיש    העותר  . יג לצוהחליט  חייו  תיקוראת  עוולות  ך  הסתם הרכב  ענףבנושא  ן  שמן   ,

שקשורה ו כמו  בעניינה של עתירה זו רשות המיסים  א  ,  עושה בעיקר משרד התחבורה

הרכב לשוק  הדוק  משאבי משקיע  העותר  .  קשר  מאוד  מתוך  המוגבלים  מרבית  ו  את 

 .  ות אלולהמשאבים הנדרשים לצורך תיקון עוו

 אשכול  "ר אגודתבתפקידו כיו   אשכול   העותר משמש גם כמייצג של מורי דרך בעלי רכב  .יד

 . ך עיסוקםישי לצורביבוא א המייבאים רכב 
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משרד כל מי שנפגע מהחלטות  ל מאלי ובהתנדבות  ר ולא פהעותר משמש כמייצג ציבורי    .טו

   ה או כל גורם אחר הקשור ליבוא אישי. חבור הת

מידע  העותר    .טז כמפיץ  רכב  משמש  של  אישי  יבוא  לגבי  הנהלים  תמורה לגבי  כל  ללא 

המשיבה   כשליה של  ט שלו לטובת כלל המייבאים וזאת בגללאתר האינטרנ  אמצעותב

   חוק הרישוי. ל 1סעיף  ע"פ  באופן נגיש ו נדרש ממנההלפרסם מידע ומשרד התחבורה  

בעיני  כמובן    .יז לצנינים  הינו  סמנכ"ל  שהעותר  פלור  אבנר  התחבורהמר  שמנסה    משרד 

עה מר "ל תנוזמן ניצל סמנכלא מלפגוע בעותר כדי להניעו מלהתערב בעניינים לו לא.  

פ "המנהלאבנר  ללור  הרישוי  בחוק  הגדרתו  ע"פ  עי"  בסך  הטיל  נגד   ₪  50,000צום 

 משפט העיצום בוטל.  העותר כדי להפחיד אותו. אבל תודות למערכת בתי ה

  

  IV      רועים יהא ותלשתלשה  

יצוא    30/11/2020  בתאריך   . 13 בכירה  תחום  מנהלת  ביטון  שרה  גב'  מקור  הוציאה  את  וכללי 

מיידימבטלת  אשר       ,1/עת   צורף  חלטה  הה לעכשיו  ,באופן  שהיו  הוראות    ,  מעכשיו  נוהל 

לא היה צריך  ישי משומש  המייבא רכב ביבוא אמייבא  , שעל פיהן  נהוגות במשך עשרות שנים

וללא כל  לציבור,    ללא מתן התראה  , בניגוד לכללי המינהל התקיןוזאת  לצרף מסמכי מקור.  

 את החלטתה באופן מיידי.  ה החלה לאכוףהמשיבומתן אפשרות לערער על החלטתה. 

למנהל  ופנה לגב' שרה ביטון הנ"ל    ,עותר ההחלטהה  לידי  המייד כשהגיעו  4/12/2020בתאריך   . 14

לערער על  בבקשה לקבלת מידע כמו גם  ,  בתזכורות  פעמיםכ עוד כמה  , ואח"ת המיסיםרשו

 .  זהיום העצם הו לתת מענה לעותר עד לא טרח םאך ה   ,2/צורף עת, ההחלטה

הוד  6/12/2020  בתאריך  . 15 האוצר  שר  כץ,  ישראל  מר  שלו עה  הוציא  הפייסבוק    בעמוד 

 . 8/עתמצ"ב  עניינה של עתירה זו  החלטה ולהמתייחסת  ל 
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שינו  " את  להקפיא  המיסים  לרשות  הקריטריונים הוריתי  י 

אמצעות יבואן זעיר, אותו יזמו באופן   אישי   בנושא יבוא רכב

  וא הרכב.   בשעלול למנוע תחרות ולייקר את עלות י

תחבורה, נועדה כשר הי  הרפורמה ביבוא הרכב, אותה הובלת  

בענף   תחרות  הרכלייצר  מחיר  הוזלת  תוך  הרכב,  ב יבוא 

האוצר  כשר  אאפשר  ולא  לצרכן,  השרות  ושיפור  והחלפים 

  "                          . לפגוע ברפורמה

 ההחלטה   ההודעה מדברת בעד עצמה ומהווה הוכחה בלתי ניתנת לערעור כי . 16

 פוגעת בתחרות בענף הרכב.    .א

 תייקרות מחירים.  גורמת לה  .ב

שיזם  פו  .ג ברפורמה  בגעת  כץ  וזאת  פקידותהשר  הרכב  הריכובגלל  ,  ענף  של  החמורה  זיות 

הון בעלי  של  מאוד  מצומצם  מספר  ע"י  בענ  הנשלט  ובמישעושים  כשלהם,  לאור  ף  וחד 

 .  המיסיםרשות  –ה שיתוף הפעולה הבלתי מובן של רשויות המדינה כמו במקרה ז

רכב    הנ"ל,    רשר האוצת  הודעכשבוע אחרי   . 17 ליישם את ההחלטה ושחררה  הפסיקה הרשות 

  עברו לעותר ווך ידיעות שהמת ., ומי ששילם תוספת קיבל החזרכי מקורביבוא אישי ללא מסמ

 ממקורות שונים שגם הם נפגעו מההחלטה אך פוחדים מידה הארוכה של המשיבה.  

וא וכללי מקור, הודעה  צ פרסמה גב' שרה ביטון מנהלת תחום בכירה י  30/12/2020ריך   בתא . 18

 .  9עת/מצ"ב   1/4/2021חדשה כי ההחלטה תיכנס לתוקף בתאריך  

פנה למשיבה כמה פעמים . 19 לגב' שרה ביטוכאמור ולמרות שהעותר  ובמיוחד  מנהלת תחום    ן, 

ולכן ובלית ברירה העותר  העותר    פניותעד היום טרם נתנה מענה ל, ובכירה יצוא וכללי מקור

 .  נאלץ להגיש עתירה זו
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V  להחלטה  ההמשיב טיעוני        

 

הזמניות  ה...  " . 20 הנוהל  אוראות  רכב  הסדירו  יבוא  של  במקרה  הסחר  הסכם  יישום  אופן  ת 

  3סעיף    .."  .  ם למספר השלדהת הייצור בהתאמשומש כאשר היה קיים מידע אודות מדינ

 להחלטה.  

  

 להחלטה.   4. "  סעיף למען הסר ספק, ... אינם חלים על יבוא מסחרי, לרבות יבואן זעיר" . 21

 

  –ה על טובין (להלן  הפטורים ומס קניחר והוראות צו תעריף הכמס וסכמי הסה  לאור       "   . 22

 להחלטה.   5סעיף  ". תעריף המכס), אין מקום לסעיפים אלו בהוראות הנוהלצו 

 

כמו כן, מקור הרכבים אינו ניתן לזיהוי באופן חד ערכי לפי מספר השלדה, זאת לאור        " . 23

חומרי   ר כי היותהלי  גלםשינויים במקורות אספקת  בים של  יצור. לאחרונה התגלו מקרים 

ללא תימוכין למקור שהוצהר  יבוא הכוללות הצהרה עלהצהרות     6סעיף    "     .  מקור הרכב 

 להחלטה.  
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IV      רה לעתים  טיעוניה     

, והיא מתעלמת מהעובדה כי במקרה של יבוא  תיתעובדאינה מבוססת על תשתית  ההחלטה   . 24

 .מסמכי המקורלהשיג את לא מסוגל  מייבא, הרכב משומש

ב . 25 כשהיא  המשיבה משתמש  שרירותי  באופן  כוללנית  ור יאמ  על  נשענת  סמכותה  ציון  ת  ללא 

חובתה    .  כדין מושפע ממנה לערער עליה  למי ש  ה מאפשרתני היא אבכך  , והמקורות הפרטניים

הסעיפים בצו תעריף  ו  הסכמי הסחרלפרט את סעיפי  של המשיבה בעת שהיא נותנת החלטה  

היא    מכס בולא  תבססת  משעליה  כ להשתמש  שבע)     ראה         . וללניותאמירות  (באר  עתמ 

31214-03-14  -  Abdalla Ali Mohamed Abdalla    מח  -ים, תקמשרד הפנ  -נ' מדינת ישראל

 חובת ההנמקה          ) 02/06/2014(29013),  2(2014

חוק .    40 מכוח  בין  החלטתה,  את  לנמק  חייבת  הרשות  לכך,  בנוסף 
כנ ובין  חובת ההגינות החלה עההנמקות  ליה. חובת ההנמקה של  גזרת של 

הרשות חשובה מטעמים אחדים: היא מסייעת לקבל החלטה רציונלית ולא  
מספק היא  תששרירותית;  של  ת  פעולתה  על  לביקורת  עובדתית  תית 

המינהלית   שההחלטה  לפרט  ומכבד  אנושי  יחס  מבטאת  והיא  הרשות; 
יע תוכל לשרת  מנת שההנמקה  על  בו.  להיות  עוסקת  חייבת  היא  דים אלה 

(ראו,  מפו וסתמיים  כלליים  מניסוחים  להימנע  עליה  אופן,  ובכל  רטת, 
בג"ץ   נ' מרכז הה  7177/95למשל:  לעידוד  -ת עלשקעויורוגם בע"מ  פי חוק 

נ( פ"ד  הון,  בג"ץ  1996(  4,  1)  2השקעות  המנהל   4288/10);  נ'  עו"ד  גרון, 
     )).28/10/10( 7-6הכללי של משרד התקשורת, בעמ' 

  

, ולכן ע"פ סעיף  על ההחלטהר  עותר למסור לו מידע ולערעשות הלבק המשיבה מסרבת לענות   . 26

עליה הראיה כי ההחלטה    1958-, תשי"טנמקות)מינהל (החלטות והה(א) לחוק לתיקון סדרי  6

    .נעשתה כדין

לדה לבין מקור  חוסר התאמה בין מספר הש מצב של  יתכן  בהבחנתה כי  בה  המשיאכן צודקת   . 27

חריאבל  רכב,  ה מקרים  על  בימדובר  אחדותרגים  רכב  על  מדובר  כי  מעריך  העותר  מתוך    . 

ייבא יצליח  מהסיכוי שאלפיים כלי רכב,  כבשנה  מייבאים  יוון שביבוא אישי  מכו .  רכביםאלפי  

מסתכם במקרים בודדים    , אם במזיד או אם בשגגה,בעניין ארץ המקור  המשיבהטעות את  הל

ש  .  בשנה יוצא  ל וכך  בכדי  בודדים  במקרים  טעויות  המנוע  באלפיים  שנה  פוגעת  משיבה 

   פעול בדרך זו. לשלמשיבה אסור משוועת ! זו חוסר הגינות מייבאים אחרים 
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המשיב . 28 של  נחלתה  אינו  המקור  ארץ  קביעת  בעעניין  זו  בלבד  עולמיתה  כלל  כי  יה  וראוי   ,

    חוק הה"ב  באר    .  תנוהגובארה"ב  הרשויות באירופה וכפי ש,  רכבמקור ה את  המשיבה תקבע  

AMERICAN LABELING ACT     הרמחייב יצרני  להצהיר  את  על  כב  הממונה  לרשות 

    NHTASA   -                National Highway Traffic Safety Administration           הנושא  

הרכב  מיוצר  מדינות  האחוזיםבפירוט    באילו  המנוע  ,  רמת  יצור  מערכת  ארץ  וארץ  ייצור 

פרסומים  .  דיג אאו ב מסולגבי רכפרסום  ה     10/עת "ב  מצ    ההילוכים יכולה לאמץ  והמשיבה 

 באופן דומה גם בישראל. או לחייב את היצרנים לנהוג  .אלו שמקורם בהצהרת יצרני הרכב

לגבי כלי רכב זהים שיובאו ע"י  נתונים  בידיי המשיבה  ,  דובר ברכב משומשמבנוסף, ומכיוון ש . 29

למנוע טעויות בהבחנת ארץ    ה יכולה להשתמש במידע זה כדיהמשיבו   היבואנים המסחריים.  

 .  וצדקש קולקטיבי בלתי מהמקור וזאת מבלי לפגוע במייבאים בעונ

30 . ! לחוק  בניגוד  הרכב  בענף  בתחרות  פוגעת  זאת     ההחלטה  לשני  ואמר  משתמע  שלא  באופן 

 רישויחוק    מתכליותיו הברורות שלאחת  "      .    8/ בהודעתו צורף עת  בעצמו    צראושר הפנים  

ם התחרות בשוק ייבוא הרכבים. בעניין זה אין כל מחלוקת והדבר עולה  שירותים היא קידו

 ת בענף הרכב ור... קידומה של התחלחוק שקובע כי "מטרתו של חוק זה  1במפורש מסעיף  

   . יוניון מוטורס ואח'  נ' משרד התחבורה 7825/18לפס"ד בעע"מ   29ראה סעיף  ."..

פעולה  המשיבה  בהחלטה   . 31 אסור  משתפת  והיבואנייעם  באופן  הרכב  כדי  המסחריים    םצרני 

בענף הרכפגוע בל יבתחרות  לדוגמה  ב.  פנייה    וו מסרב.מ.צרן רכב    , של צרכן מן השורהלכל 

בעניין    11/עתמצ"ב  ב  רכקור למלתת אישור   הינו .  מכתב  ה  רכב תוצר במוו  רכב  אחד מכלי 

גורם לקבל מסמכי    פשרות, גם לגבי רכב חדש, לכלואין כל א  ביבוא אישיביותר    יםהפופולארי

קבל את העדפת  כדי שיוכל ל  המקור  מסמכיאת    קמספיצרן  כמובן שליבואן המסחרי ה   .מקור

 .   בתחרות מול היבוא האישי ואחריםשלוט , וכדי שיוכל להמכס

את העדפת המכס לבין    םשמקבלין היבואנים המסחריים  ההחלטה גורמת להפליה אסורה בי . 32

למרו   באיםמייה לקבלה,  יכולים  ששלא  עגם  ת  בהמייבאים  הומדים  לקבלת כל    קריטריונים 

    . העדפת המכס
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  IIV        סיכום  

לא חוקי    לעידוד הסחר בין המדינות ולא לשמש בידי המשיבה כאמצעיהסכמי הסחר נועדו   . 33

בתחרות   את  וכדי  לפגיעה  של  לשרת  המסחרייהאינטרסים  את  היבואנים  ולהגביר  ם 

 .   משפחותע"י עשר ט ל ות בענף הרכב הנשריכוזיה

ומייקרת את עלות הרכבים    ביבוא אישי של רכבים לישראל   ממשיתגורמת לפגיעה  ה  החלט ה . 34

 .  בענף הרכב בתחרותלא חוקי  מיסים, בכך היא פוגעת באופן  15%תוספת של עד ב

המשיבה בהחלטה אכן ראוי לבחינה וטיפול, אך למשיבה אסור בעת שהיא    העניין שהעלתה . 35

 פי אלף מונים בציבור.  של   ףקיקופה הציבורית לפגוע בהלכאורה מנסה לשמור על ה

של   . 36 וללהמשיבה  חובתה  במצוא  בהחלטההשתמש  שהעלתה  לבעיה  אחרת  תרופה    , תרופה 

ה לכל  תגרום  שלא  שלא  הנ"ל  הציבורי  כשלים  באינטרס  תיפתפגע  באולא  הקטן  זרח  גע 

שהוא   בעת  קצת  לחסוך  בסיסי  שמנסה  מוצר  ביותר  רוכש  יוויקר  היום  כי  םלחיי  ראוי   .

העותר   שהציע  התרופות  את  תבחן  אחרות  המשיבה  שחשף כדי  או  הכשלים  כל  את  למנוע 

   העותר בעתירה זו. 

יכולה להיות  המשיבה   . 37 עולה  יו  עושה למייבאים, ששוו   הכספי הגדול שהיא  זקנדישה לא לא 

יכולה להיגרם   נדירים    כתוצאה משגיאה בארץ המקוראלף מונים מהטעות שאולי  במקרים 

יצליחו  שייתכן ו  מדובר במקרים בודדים בשנה  כאמור  .  החלטה מנסה למנועשאותה הותר  בי

נם  שייענשו בגין שאימייבאים  , לעומת כאלפיים  לא מגיע להםלמרות שיהנות מהעדפת מכס  ל

המשיבה  מצד אחד  כי  הוגן באופן משווע  סביר ולא  זה לא    .  מסמכי המקוריכולים להשיג את  

במקרה   אלפי שקלים בודדות של  מאות  עשרות או  עד  של  הציבורית  לקופה  נזק  למנוע  מנסה  

וני שקלים  מיליעשרות  של    מדים  אדיר מ  נזק בה  היא מסמצד שני  אך    ,ההחלטה  ביטולשל  

 .  בגין ההחלטה ביבוא אישי רכב יים מייבאיאלפלציבור של כתשלום יתר  
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     -  ית משפט נכבד זה המבוקש מב דעסה  . 38

 

,  ינהרכי המד וע  צדקה  ,גינותהה   ,החוקן,  מינהל התקיהכללי    ע"פ  ,ולהלן  עילל  ר האמוכל  ור  לא 

מדוע  בוא וליתן טעם  לורה לה  המ  משיבהוציא צו על תנאי נגד הלה    ט הנכבדמשפת המתבקש בי

להסביר מדוע לא  המורה לה  ו ,  לפני ההחלטה  תותיר את המצב כפי שהיה במשך עשרות שנים  לא

המכס שהם  עדפת  מונעת מהמייבאים קבלת  הנף הרכב,  הפוגעת בתחרות בע   חלטתההתבטל את  

אולי  מאשר  יותר  בהיקף של פי אלף  ייבאים  למ   הפסד כספיו  ,זכאים לה, גורמת להפליה אסורה

ם או נוספים כדי לוודא את  אחריעים  צ, ומדוע היא אינה משתמשת באמייגרם לקופת המדינה

       .שהעלתה בהחלטהה לבעי פה  מצוא תרוול ב המיובאכמקור הר

  

 

 

  

  

  

      

                 ום חתה  עלי ולראיה באת          

                                                                     
   תר העו  ס,רנב (מוטי)  כירדמ

  

  ' ניסן תשפ"א ט ,    2021רץ מ 22   היום 
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