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       .  לפרטים נוספיםבקשה  – 2047/21ג"ץ בהנדון: 
   

  

  
  לתקנות סדר הדין בבג"ץ , ובהמשך לתגובה המקדמית מטעם המשיב שנעשתה ע"י אדוני  11בהמשך לסעיף  .1

 .  2/5/21בתאריך 
 

נוספיםמאדוני  מבקש    אני אנא   .2 לנ   פרטים  יותר  שבחוקיומפורטים  או  שבעובדה  בכתב    מוקים,  שפורשו 
 רט בהמשך.  כמפו והתשובה  

  
 ובקו תחתון.  מודגשים   , שאלהצורה של בים נ המבוקשים מצויהפרטים הנוספים   .3

 
לי רכב משומשים מהחובה  כפוא יבוא  , החריגו א2006"הוראות אלה, שקבעו בשנת    17בסעיף  מציין  אדוני   .4

, כלי רכב משומשים יובאו לישראל בהיקף נמוך מאוד ... כלי רכב בייבוא  סמך העדפה. באותה עתלהציג מ
 " א לצרכים מסחריים בלבד. אישי של

  
וכהמצב  ,  אדוני וכפי שהוצג  יוםאז  של כלי רכב משומשים  יבוא אישי      -  למצב דומהמתייחס    , בעתירה, 

  לכן מתבקשת השאלה  ו  .מוך מאודהינו בהיקף נ   שלא לצרכים מסחריים
  

כי גם היום מדובר על היקף    ,והאם זה נכון.  בשנה  ימשומשים מיובאים לישראל ביבוא אישכמה כלי רכב  
  . נמוך מאוד

  
מדובר על פחות מאלף  למה שהיה בעבר.  יהיה זה נכון לומר שהמצב זהה  , כמי שמצוי בענף,  לפי הערכתי

  אחוז מהיבוא לישראל.    0.3כ כלי רכב בשנה, דהיינו 
 

לדה, אך כאמור מדובר במקרים  ע"פ מספר השמקור הרכב    מתשלא ניתן לאביותר  יש מקרים נדירים  אכן   .5
ביותר  מ  נדירים  ביותר ,  תגליםשכאשר הם  חמור  באופן  במדינות השונות  הרשויות  ע"י  נתבעים    היצרנים 

 , ולכן מתבקשת השאלה  טלים עליהם קנסות ועיצומים אחריםומו
  

  .  לדהאי אפשר לאמת ארץ מקור ע"פ מספר הש , באחוזים, בכמה כלי רכב
  
  
ן לאמת את ארץ המקור ע"פ  בכל אותם מקרים שלא ניתכאורה, וע"פ מיטב ידיעותיו של הח"מ,  ולאדוני   

הש ומ,  לדהמספר  לישראל  מיובאים  זאת  בכל  באמצעות  הם  הפטור  את    נגועיםהמקור  מסמכי  קבלים 
   -כן מתבקשת השאלה ול. לדה, שכן גם מסמכי המקור מסתמכים על מספר השגם כן בטעות

   
רכב    מייבאיםלפגוע בכל היש  למקרים נדירים ביותר  האם זה הוגן וצודק שכדי למנוע טעות המתייחסת  

  .  להכיל טעויות נדירותיותר   לא ראויזה י, האם ביבוא אישמשומש 
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,  שומשים לישראל ..."רשאי לייבא כלי רכב מ אשר    –"... "יבואן זעיר"    ללתשובה אדוני מתייחס    18בסעיף   .6
, ולא ליבוא מסחרי מכל סוג שהו בכלל וע"י יבואן  של רכב משומש   חסת רק ליבוא אישיבעוד העתירה מתיי 

לציין    .(ב))7(32מש, ראה סעיף  ר ליבואנים זעירים לייבא רכב משובנוסף חוק הרישוי אינו מתי, וזעיר בפרט
 .    6/7/21   -בקרוב מאוד  יפוג תוקפושניתן בעבר  הזמניהאישור כי 

  
ה את  ציין  אדוני  בכלל  מדוע  מסחרי  יבוא  בעוד  מהטיעונים,  כחלק  זעיר  יבואן  באמצעות  המסחרי  יבוא 

ה. כמו גם מדוע אדוני ציין כי יבואן זעיר רשאי ויבוא ע"י יבואן זעיר בפרט נמצאים מחוץ לגדרות העתיר
  .  הרישוי אוסר עליו לייבא רכב משומש חוקלייבא רכב משומש  בעוד 

  
מש אין מי שיפיק את  אימות של ארץ המקור אבל במקרה של רכב משוכל כוונה למנוע  אין  בעתירה  אנא   .7

 ולכן מתבקשת השאלה   .סבירה אינהממייבא רכב משומש מסמכי מקור  לדרישה ה, ולכן  כי המקורמסמ
  
 .  ר ואם כן הכיצד?מש ניתן להפיק מסמכי מקוהאם ברכישת רכב משו  
 

זה   את  בעניין  לתקן  המכסניתן  תעריף  זאת.    ,צו  לעשות  המקום  בדיוק  זה  מס'    והבג"ץ  (תיקון    19ראה 
ץ  ך הנאמן וללחצה של עתירה לבג", שנעשה רק תודות למאמצי עבד2015-, התשע"ז)14והוראת שעה מס'  

כי  .    5973/13 הנאלציין  עבדך  הזה  המדינהבתיקון  לקופת  שקלים  מיליוני  עשרות  חסך  מנע  מן  כאשר   ,
  . יוזמת רשות המיסים, הטבות מס שנעשו גם בהטבות מס שלא נדרשות לענף התיירות

 
בסעיף  אדוני    אנא .8 לזלזל  מכובד  ולא  הוגן  לא  ה  28זה  לדין  בנוגע  שונות  טענות  בהתייחס  רצוי..."  "... 

בל המקור  ארץ  את  לאמת  ל הצעתי  השוואה  היבואנים  אמצעות  ע"י  שמיובאים  זהים  רכב  כלי  דגמי 
 המסחריים. ולכן אני מבקש לשאול את השאלה  

  
ם ובכך  בהשוואה לכי רכב זהים או דומים שיובאו ע"י יבואנים מסחרייור הרכב  האם ניתן לאמת את מק

בהן לא נדרש מייבא רכב ביבוא אישי משומש    םאחרי עשרות שני  "לפתע  לתת תרופה לבעיה "שהתגלתה
 .   להציג מסמכי מקור

  
 

  ,הצאת בכותרת של העתיר מיותר מפעם אחת, ונ  ה בעתירה תעל שאלה שעללהשיב    מתבקשאדוני    ולסיום .9
עליה ענה  ולא  ממנה  לסעיואדוני התחמק  ובהתייחס  הרישוי  1ף  ,  מחוי  ולצדק  להגינות  ,  לחוק  ב  שאדוני 

   -להם 
  

 .  בפוגעת בתחרות בענף הרכהאם ההחלטה 
 

הענייןו . 10 מן  אך  שלא  בסעיף    של  תלהסתייגובהתייחס  ,  במשרד    לתשובה  29אדוני  הרכב  אגף  מנהל   "
ורמיה"  עוקץ  "תרגיל  שעשה  הי  התחבורה  הציבורי  א והתנהלותו  באינטרס  .... "בגידה  בפני      –  "  "  אטען 

כי   היו  ,דיברתיאמת  אדוני  כך ממזמן  לא  לשון הרעאם  על  נתבע  הסבר    .  יתי  דף  תמציתי  ראה  בתחתית 
  , ולידיעתו של אדוני, בנוסף  .  יותר  , ואם אדוני יבקש אני מוכן לשלוח הסבר מפורטהלוגו של עבדך הנאמן

בכוונתי להגיש  ,  נגד מר אבנר פלור בדיוק בעניין זה  תלונותייהשיבו על  ומכיוון שכבוד השרה והמנכ"ל לא  
 .  בנר פלור על מרמה והפרת אמוניםנגד מר אלמשטרה  בקרוב  תלונה 

  
 

  
 

  
       , בברכה      

                                                   
   ברנס, העותר  (מוטי)  מרדכי                                         

  
  
  
  
  
  


