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לכבוד 

מר מוטי בר-נס                                       

 K9@013.NET :בדוא"ל

א.נ, 

 
הנדון: בקשה לפרסום הוראת רישום רכב פרטנית באתר משרד התחבורה 

                     סימוכין: מכתבך בעניין שבנדון מיום 15.8.2021 

 

הריני לאשר קבלת מכתבך שבסימוכין, ולהשיבך כדלקמן:  

1. בפתח התייחסותי אקדים תודה להערכה המובאת במכתבך, לעבודה המקצועית והמסורה ולשירות 

הציבורי המצוין שהנך מקבל מעובדי תחום התקינה באגף הרכב במשרדנו. בורכנו בעובדים מצוינים 

שמתן שירות לאזרחים הוא בראש מעייניהם, העושים לילות כימים בשירות הציבורי.  

כעת אתייחס לדבריך לפי סדר הופעתם במכתבך שבסימוכין.  

2. לבקשתך לעניין פרסום הוראות רישום פרטניות, אשיב כי, כפי שציינת אף אתה בפנייתך 
שבסימוכין, הוראת רישום פרטנית, כוללת, בשונה מהוראת רישום כללית, נתונים מזהים אישיים 

שאיננו רשאים לפרסם באתר האינטרנט של משרדנו, ובכלל זאת, את פרטי הגורם שהוציא את 

הוראת הרישום, שלבי התהליך- לרבות שינויי מבנה שנעשו ברכב נשוא הוראת הרישום הפרטנית, 

מסמכי הייבוא שהומצאו על ידי המייבא, ולעיתים אף מספר שלדה ומספר רישוי של הרכב נשוא 

הוראת הרישום הפרטנית, ומשכך, אין בידינו להיענות לבקשתך לפרסום הוראות רישום פרטניות 

באופן גורף.  

3. עם זאת, וכדי לסייע בידי מי שמייבא גרורים בייבוא מזדמן לפי סעיף 31(7) לחוק רישוי שירותים 

ומקצועות בענף הרכב התשע"ו - 2016, מחלקת התקינה, החלה להפיק הוראות רישום כלליות לכל 

דגם נגרר המיובא לישראל, וזאת כדי שנוכל לפרסמו ללא פרטים אישיים כאמור, ובכך לאפשר למי 

שירצה לייבא דגם שכבר ניתנה לו הוראת רישום כללית, להסתמך על הוראת רישום שניתנה כאמור.  
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4. עם זאת, יובהר ויודגש כי מחלקת התקינה במשרדנו תנפיק הוראת רישום כללית בייבוא מזדמן כפי 

שפורט לעיל, זאת בכפוף  להמצאת מלוא המסמכים הנדרשים על ידי היבואן המזדמן.  

5. לטענתך לעניין האפשרות לייבוא אישי של קרוואן עד 24 חודשים ממועד ייצורו, אשיב כי, במסגרת 

תיקון החקיקה המקודם על ידי משרדנו בימים אלה, ישנה כוונה להגדיר רכב מסוג  O1 ו-O2 כרכב 

שניתן לייבא בייבוא אישי לפי סעיף 33(ב) לחוק, ובכך לאפשר ייבוא של רכבים מהסוג האמור 

במסגרת של 24 חודשים ממועד ייצורם.  

6. לבקשתך לצמצום דגמי המשנה, אשיב כי בקשתך נרשמה בפניי, והיא תועלה כהצעה לתיקון 
חקיקה בפני הגורמים הרלוונטיים.  

 

בברכה, 

 
מהנדסת עינת סגל 

מנהלת אגף בכיר רכב  

  

 

העתק: 
סמנכ"ל בכיר תנועה  

מנהל אגף תקינה והנדסה א'  
ראש תחום תקינה 
הלשכה המשפטית 


