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    המשיבה                תחבורה משרד ה   -   מדינת ישראל 
  
       םליירוש  מחוז המדינה פרקליטות תצעואמב
  

  
  

  ביבוא אישי  רכבזמני לרישוי  –ושא העתירה נ
  

  
  

  שבו הנפיקה בן שנים רבות,    נוהל שביטלה  בגין    המשיבהנגד      נהליתה מ עתיר

אישימייבא  ל ביבוא  מהמכסרכב  השחרור  לאחר  זמני,  ,  רכב     3  -ל  רישיון 

וקבעה נוהל    .  בפרק הזמן הנדרש  כדי לאפשר רישום ורישוי הרכב  ,חודשים

תוך פגיעה  זאת  ו     .שעות 48 –ל שיון של הרי תוקפו  המצמצם את , ותחתיחדש 

מוגנותב יסוד  פרסום  ,  זכויות  התעלמות    הציבור,כלל  שיתוף  ו ללא  תוך 

ואינטרמ ההסתמכות  להיערכותס  סביר  זמן  מתן  והן    ללא  לעצמה  הן 

האינטרסשהיא  תוך  ,  םלמייבאי את  לרעה  לטובת    מפלה  הציבורי 

הרכטרסיהאינ יבואני  של  הישירים ם  תפקידהי תולחוב  בניגודו,  ב  ע"פ  ,  ה 

      . החוק וערכי המדינה , מינהל התקיןה

  
  

        11   בעמודחים ת נספורשימם נייניעתוכן 
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I    הנדרשותעובדות הה, ועתירהעניינה של .  

 

זו מתמקד .1 עתירה  הב  עניינה של  רכב  של  תוקף  משך  ביבוא    לרכבהמשיבה  מנפיקה  שזמני  רישיון 

הוצאת רישיון רכב  ועד  )  "ךהליה(להלן "   ך הרישום והרישוי  כדי לסיים את הלי  ,")כב רה(להלן "  שיאי

 . קבוע

הנדרש   .2 הזמן  בימשך  רכב  אישילמייבא  "  יבוא  ה   ,)"המייבא(להלן  את  לסיים  כליך  הכדי    3  -הוא 

     :  ורטכמפ של המשיבהנוספים ומחדלים , חוסר יעילות  מגבלותוזאת כתוצאה של  . חודשים

לרישקבעה המת  המוגזמ רגולציה  ה  .א רכבשיבה  לכל תת  משיבה  ה  . שום  רישום  הוראות  דורשת 

   . וחוסר יעילות משווע רבות גורמת לכפילויותבכך ת רישום, וומסתירה הורא  ,דגם

מעבדות    4  –ו  ,  מכוני רישויכתריסר    -רכב  לבדוק  ולרשום  המורשים  גורמים    שלצם  ממצוספר  מ  .ב

  .סיכומיםהמתנה לכשבועיים לפחות, ו כחודש –עבדת רכב ה לבדיקת מזמן ההמתנ . רכב

 שבועיים.  כ  - קבוערכב ן רישיו אגף הרישוי כדי להוציא אגף התקשוב ו  -למשיבה  ח וקשל הזמן   .ג

  2017שייבא העותר בינואר  רכב  בלדוגמה      .רכבהטיפול ברישום  אגף הרכב בשל  שירות גרוע    .ד

  ר שנים לאח  4,  ועד היום,  ון הרכביישבר  הרכבהחלון בגג  עודכן  רק לפני שנה      ,9641579מ.ר  

  שזכה עניין    .  שיון הרכביבררמת בטיחות  ואביזרי הבטיחות  רישום  ים  תי הסלא    ,ייבוא הרכב

  3412-04-20  ת"צובלחצה של    ,מאמצי העותר, תודות לב חדשיםלגבי כלי רכ  לאחרונה    רוןתלפ

  03/13נוהל    להוראת  7כון מס'  ב להוציא עדאשר אילץ את מנהלת אגף הרכ  ,העותר נ' המשיבה

הבטיחות אביזרי  העותר  .  18/4/2021  תאריך  ב   לרישום  של  ולגבי  לצערו    ,פרטניתה  תויי בע, 

 .  מוביל לעתירה נוספתנראה שזה   ,השבת מסובהקשר ל ,בעבר  יובאו לארץכלי רכב שולגבי  

גרוע    .ה הרישוישירות  משרדי  הוא    -  של  לתור  ההמתנה  מתן  ו  .עייםשבוכזמן  שירות  מניעת 

מקצועית,  ות דעת  ולמרות חו  ,מר עופר מלכהמנכ"ל  הע"פ החלטת  ,  באמצעות דוא"ללפון או  טב

הקורונה   שבמשבר  כשנהולמרות  שירות    הרישוי    ימשרד   ,במשך  ובאמצעות  נתנו  בטלפון 

 .  ועשרות מיליוני שקלים בשנה למשק  מיליוני שעות עבודהמשווע של , והכל תוך בזבוז הדוא"ל

נגד  .3 מוגשת  זו  ישןבטל  ל  המשיבה   תהחלט  עתירה  רבות,  נוהל  שנים  במשך  נהוג  שהיה  שאפשר  , 

    , ")הנוהל הישן(להלן "  ים דשחו  3  - ל  עתה שוחרר מהמכס  שזה רכב  ל  רכב זמני    ןישיולמייבא קבלת ר

מתאריך  שהוחל   נוהל החדשע"פ    פעמים  3ועד    בלבד  שעות  48  –לון  ים את תוקף הרישלצמצ  ההחלטו

  מהמשיבה   ישיון רכב קבוער קבלת  עד  וכדי לסיים את ההליך  וזאת    ,")חדשה הנוהל  (להלן "  2021/1/7

 . וכפי שיפורט בהמשך, הנוהל החדשכשלה ביישום ל המשיבה ועבפלציין כי  .")ההחלטה (להלן "

מונע   .4 החדש  ב  המייבאמהנוהל  ברכב  של  שימוש  להתקופה    ,חודשים  3   -כתקופה     , הליךהנדרשת 

 .  המשיבה ע"י  קבוערישיון רכב נפקת ה עד ו ,מעבדות רכב  ו/ אוי רישוי נע"י מכו בדיקהשום ויר  הכולל

    ,לים את הנוהל הישןל את הנוהל הישן בגלל עבריינם שמנצהטיעון של המשיבה כי היא נאלצת לבט .5

נות   , להחלטה  6סעיף   בידלא  סמכות    י ן  לחוק  לפגוע  המשיבה  מוגנות  בניגוד  יסוד  בכל  בזכויות 

 . כדי להתמודד עם עבריינים אלוואחרות למשיבה דרכים רבות לציין כי    . לחוק  נשמעיםה  באיםייהמ



  
 

  
  

3

במשך   .6 ברכב  השימוש  כמניעת  הציבורי,  לאינטמנוגדת  חודשים    3  -של  למטרות  רס  חוק    מנוגדת 

לא חוקית  מהווה פגיעה  ו,  ")חוק הרישוי(להלן "  2016-ומקצועות בענף הרכב התשמ"ו   שירותים   רישוי

 . מוגנותכויות יסוד זב

גוריב .7 הנוהל  בהתייחס טול  חוקית  לא  להפליה  בעצמם    ם  הרכב  את  שרושמים  ישירים  ליבואנים 

. מדובר על  כל בדיקת תקינותם, וללא  י תוך ימים ספוריונות רכב באופן מיידיישומנפיקים לעצמם ר

  . ם ספוריםבתוך ימיליך הלסיים את האפשר מוכיח ש  גםבישראל. עניין זה  מכלי הרכב 99%

כדיפ  לא  ההחלטה .8 ותנעשון,  ורסמה  הגינות  בחוסר  מאינתוך  ה  ההסתמכותהתעלמות  העותר  .  טרס 

  3-זמני לרכב  יון  שביקש ריש, ובעת  ישוי בחיפהבמשרד הר  7/7/2021בתאריך  בהפתעה  נחשף להחלטה   

במקום לגרור  ו.  169663מס'  רישיון יבוא    ,סגור (להלן קרוואן")מגורים    רגרול,  לקוחבאמצעות    חודשים

    . עלות נוספתגרר ב להשתמש בשירותי נאלץ , חינםב הלקוח בעצמו ו רכבבמהנמל  וואןקראת ה

אלו   .9 שורות  כתיבת  עד  כי  ליישלציין  מסוגלת  לא  החד  את   םהמשיבה  מנפיק הנוהל  ואינה  ה  ש, 

רכב ל    רישיונות  ב   ,מקוון  באופןשעות    48  –זמני  העותר  שנוכח  רכ  3  -וכפי  לרישיון  זמני  בקשות  ב 

  4972זמני מספר    בלקבלת רישיון רכ  בטופס מקוון,  בקשה   1נספח  מצ"ב  .  נוספים  ות, ללקוח שהגיש

  ,יון מטעם המשיבהריש  בעל   כמתווך רכב ביבוא אישיוקו  ע"פ עיס, וזאת  קרוואןל  7/7/2021  מתאריך

ר מתווך  רישיון  אישימצ"ב  ביבוא  שקו .  2נספח    מסומן  כב  המידע  במפתיעבעקבות  הנוהל  בי  לג  יבל 

זו  ן ומכיו    .כנ"ל  החדש לבקשתו  מענה  כל  קיבל  לא  לאגף  בתלונה    9/7/21  -ב   העותרפנה    ,שהעותר 

  , תספנושניה  פנה העותר בבקשה    12/7/21  -ב  .    3נספח  מצ"ב    455033,  סימוכין    באופן מקוון  הרישוי

זמניוי לריש  ,ישיללקוח של פנה העותר    14/7/2021    -וב    ,עבור קרוואן  5547  מס'  שעות  48  –ל    ן רכב 

לכל    , ללקוח רביעי,  עבור רכב אספנות  6087    שעות מס'    48  –ב זמני ל  ישית לרישיון רכ בקשה של ב

 !   הלא נענכלל  ולפניה לאגף הרישוי, למשיבה ש העותר באופן מקווןשהגי  לרישיון רכב זמני הבקשות

ה  שהקציב   קצרהזמן  ה  ללבגלכאורה ,  ו,  שהנוהל החדהפעלת  בכשל חמור של המשיבה  מה שמוכיח  

ועוד  ולהחלת  ש ,  בעהלפני  היא  להיע צמה  ברור.  שכנדררך  ספיקה  וכשמש    וזה  העותר  ר  שאכל  שגם 

 .   קצר כהלא מסוגלים להיערך בפרק זמן מתווכים ביבוא אישי והמייבאים 

  טח בפניו את העובדה כי הנוהל ושץ לגשת למשרד הרישוי,  נאלמייבא הרכב  ,  הנ"ל  לגבי רכב האספנות . 10

גם    משמש (  4  נספח"ב  מצ  9399355.ר  מ  שעות  48  –  רישיון רכב זמני ל   קהנפי ן  לכ ו,  לא מיושםהחדש  

ביישום הנוהל  המשיבה  של  לכישלונה  נוספת  הוכחה    הווהמה שמ  .)כדוגמה לרישיון רכב זמני בכלל

    .בוא אישירישיון רכב זמני לרכב ביהנפקת החדש ל

צרי . 11 הרישוי  למשרד  להיכנס  כדי  כי  מראש,  לציין  להכין תור  כדמך  של  על המתנה  רק  ימים.    7  -ובר 

להיערכ מוקדתודות  שלות  הרישוי  תורללקוח    ההי   , רעותה  מת  שירות  לושאפשר    למשרד  .  לקבל 

ימי עבודה מעידה גם היא על    7זמן המתנה של לפחות  העובדה שכדי לקבל תור למשרד הרישוי יש  

 . המשיבהק בשירותים הניתנים ע"י וכשל עמ

  ישןאת הנוהל ה  להשיב על כנו  8/7/2021מתאריך    036-12סימוכין  העותר    בקשתו של        5  נספח  צ"במ . 12

  .מהטעמים שפורטו בבקשה ובעתירה זו  ) "הבקשהלהלן "(

,  14/7/2021  -תאריך  מ       ,תבאמצעות המחלקה המשפטי  ,הת המשיבה לבקשתשוב      6  נספחמצ"ב   . 13

 .  המהירמענה מודה על ה העותר ות זו נמדבהז      .ם, והמהווה סיום מיצוי הליכי")התשובהלהלן "(
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II     ש  ק סעד המבוה       

 

הסביר  תת טעם ולבוא ולללהוציא צו על תנאי נגד המשיבה המורה לה  מתבקש  בית המשפט הנכבד   . 14

וזאת    ,ההליךסיים את  שיחודשים ועד    3תקופה של  אפשר למייבא לקבל רישיון רכב זמני למדוע לא ת

בסמכות שימוש  שנים  כבעבר  התוך  הישן  ותרב  במשך  הנוהל  דין,    "פע,  וע"פ  פגיעה  כל  למנוע  וכדי 

מוגנוב יסוד  הפליה,    , תזכויות  מטרות  לטובת  למנוע  יישום  ותוך  הציבורי  רישוי  האינטרס  חוק 

   להלן  1המפורטים היטב בסעיף   )"חוק הרישוי(להלן "  2016-הרכב התשמ"ו  שירותים  ומקצועות בענף

בענף הרכב, לרבות בתחום הייבוא,  ים  להסדיר את השירותמטרתו של חוק זה  
למת של נותני השירותים, שמירה  ה: רמה מקצועית הולהבטיח את כל אלכדי  

וזמי סדיר  שירות  מתן  ובטיחותו,  הציבור  שלום  על  הגנה  הרכב,  בטיחות  ן על 
השירותים, מתן  במקומות  הולמים  תנאים  של  קיומם  השירות,   למקבלי 

      צרכן.ת הת בענף הרכב והגנקידומה של התחרו

  

, מצ"ב בקשה לצו  יפות הענייןור דח , ולאטרס ההסתמכותבהתבסס על אינ   -     בקשה לצו ביניים . 15

- , תשס"א)לעניינים מינהליים (סדרי דיןלתקנות בתי משפט   9עיף ס כותו בביניים שהעותר מגיש ע"פ ז

2000  " )התקנות(להלן  ל   השב  "  הנכבד  המשפט  מבית  העותר  להשהותלהורות  מבקש  את    משיבה 

והחלת   הישן  הנוהל  לתקוביטול  החדש  של  הנוהל  וחודשים  6פה  זמן    יכד,  לעותר  לתת  מספיק 

 . עתירה זו   רר, ועד שתתבהחדשלקראת הנוהל  רגןלהתאגם למשיבה עצמה ו למייבאים

  

III    המשפטשל בית  ותו מכס    

 

,    2000-ים, תש"סינהלי נים מ ימשפט לעני בתי  חוק  ל  -)   1(  5  ףסעי  ע"פ    נכבדהסמכותו של בית משפט   . 16

"...     (ז)    14וסעיף  נייני רישוי "  חלטה בע לרבות ה..."    (א)  14ף  עיס  התוספת הראשונה    ע"פש  דרכנו

 . ")חוק הרישוי(להלן " "  2016- התשמ"ו חוק רישוי שירותים  ומקצועות בענף הרכב

  

VI      העניין של העותר בנושא העתירה    

 

העותר    כרגע.  כבכלי ר   דומבקש לייבא עכמי שצורך עיסוקו, ושעשה יבוא אישי ל  רהמן השוח  זרכא . 17

כל אזרחי המדינה,  ב, כמו גם . ההחלטה פוגעת בעותר באופן אישילצורך עיסוקו ואן וקר מתכוון לייבא 

ן  כאבן שאיאשר יעמוד  , ושהוא מתכוון לייבא  א יוכל להשתמש בקרוואןהוא ל חודשים    3שכן במשך  

ייאלץ  העותר  או ש.  כב קבוער  וןיד למתן רישך וע ההליום  סי  לאפשר  שהמשיבה תואיל  עדו ן  כי לה הופ

 נוספת.  כספית גבוהה סקת גרר בעלות העלגרור את הקרוואן באמצעות 
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אישי  . 18 ביבוא  רכב  רישיון    כמתווך  המשיבה,  בעל  יקבלו  לחייב  הת ,  2נספח  ראה  מטעם  כי  לקוחותיו 

  .תקופה זוב  ברכב  יוכלו להשתמשהם  , ו שןכותו על הנוהל היסתמבה  חודשים  3  –רישיון רכב זמני ל  

הוא    הנוהל החדש,    , ע"פ שעות  48  –גם רישיון ל    ,זו  בהתחייבותוסוגל לעמוד  עותר אינו משהרק    ולא

   . הנוהל החדש לא ערוכה לתת את השירות ע"פכשלה ומכיוון שהמשיבה וזאת  ,אינו מסוגל להשיג

רכב סים  שחברים בה כאלף חברידה  , אגואשכול  כיו"ר אגודת . 19 אים  מייב  שחלקםי  ור או מדברבעלי 

   והעותר מייצג אותם בפני המשיבה.רכב בייבוא אישי לצורך עיסוקם 

 .  שנדרש להפעיל רכב שיובא ביבוא אישי ת סיור ומדבריהסעו משרדי  48כמנהל  . 20

לכ . 21 שהחליט  ציבורישמש  אזרח  ומייצג  ש ,  בכי  חשף  מעת  המשיב  כיריםפקידים  ובראשם    ,השל 

תנ  פלור, מר    –  ועה סמנכ"ל  הלהמנה"  אבנר  בחוק  כהגדרתו  ב,  רישוי"  הציבוהבוגדים    רי אינטרס 

של  האינטרסלטובת   הישיריםים  הרכב  חמישי,    ,יבואני  גיס  כמו  בענבפוגעים  ממש  הרכב תחרות    ף 

 :   העותרמאמצי   תוצרימחלק   להלן  .ופוגעים בזכויות יסוד מוגנות  ,בניגוד לחוק הרישוי

ר  ותהע   3412-04-20  ת"צדות לות  ,נוהל אביזרי בטיחות  7דכון מס'  ע  03/13נוהל     -  18/4/2021  .א

שה ולא  מור   מוסךבאמצעות אישור  גם  לאביזרי בטיחות  מס  שבת  ומתאפשר הנגד המשיבה,  

גוע ביבוא  י לפהכל כד עושים  ישירים  רכב    שיבואני וזאת מהטעם    יבואן ישיר.אישור  רק של  

    .ומעיד על כשל חמור מבחינה בוולא  מבינהלא  יבה לכאורה עניין שהמש .האישי

של  יבו  אפשר  .ב אישי  עוסק  רכבכל  א  התק  ע"י  הרישוי  1.ב.33סעיף  נת  ע"י  כלשונו,    לחוק 

עו"ד חוה ראובניר  אבנר פלו  ר מם של  תנגדותלמרות ה  לצמצם את היבוא  שניסו    ,והיועמ"ש 

לחוק    1סעיף  בניגוד לוזאת  .    רק לרכב שאינו מיובא ע"י יבואן  עוסקע"י  האישי  

     :באים לים ההמחד יצירתו    ,שיריםהי הרכביבואני  האינטרסים של לטובת , הרישוי

פגיעה חמורה   ך  , תו  אישי ע"י עוסקיבוא  המותרים בי הרכב  מצום משמעותי של דגמי  צ )1

 וכבוד האדם וחירותו.   חופש העיסוקבזכויות יסוד מוגנות בחוק ולא חוקית 

 .מיניםחלקי חילוף זללא , ואין מי שייתן אחריות לרכבשבכך במייבאים  חמורהפגיעה צרכנית  )2

 יבואן מתמחים.  ישכן אין מוסכ המקצועית של נותני השירות   פגיעה ברמה )3

 "ריקול".    -לתיקון  קריאותעל  ויתקן   ן מי שיודיעמכיוון שאי  ,בבטיחות הרכבחמורה פגיעה  )4

ואח' נ'  העותר      7006/07  בג"ץבעזרת  ,  עיסוקול למורה דרך לעשות יבוא אישי לרכב  התאפשר    .ג

ו צו  ת לפעל  בהמשך    .הרכב  יבואניוד  איגהמשיבה  התשע"(תיקון  חופשייבוא  יקון    2011-א) 

המ    המנהלשהתקין   יבואן  איבואת הגביל  באופן  ע"י  צו    באמצעות  ,רק לרכב שאינו מיובא 

חופשי   התשע"ו(תיקון)יבוא  לתקן    ,  24/6/2021,  הנולאחרו     .2015-,  נאלצה  הל  ו נהמשיבה 

כיום  ופגע בחופש העיסוק.    ,באמצעות נהג אחרמנע הפעלה של רכב שיובא ע"י עוסק  ש  , 01/12

בניגוד   ,  מצעות נהג אחר רכב ביבוא אישי בא  להפעיליכול  עוסק  למאמצי העותר    תוודורק ת

ו  סגל,  עינת  גב'  הרכב  אגף  מנהלת  של  יועמהראשונית  עמדתו  לדעתם  מ"מ  משרד" של   ש 

ט רה  התחבו דוד  של ב   ,לשנותצו  שנאל   62441-05-20בעת"מ    מירעו"ד  עתירה  טיוטת    לחצה 

 .  עוסקא אישי ע"י  ולפגוע ביבולצמצם שנועדה  ,לא חוקית שאחזו בההמדיניות  הנגד   ץלבג"
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התעיישום  ה  נדח  .ד על  המפקח  של  מש  חודשים  6במשך  רה  וב החלטתו  סיור  מנעה  רכבי 

נוהל  ל מי שנהנה מהש  "תמכותת לאינטרס ההסקל נאולתת מש"כדי    וזאתמש בנת"ץ,  תשלה

   . 3689-11-20עת"מ   28/6/2021פורט  מתאריך ר בזק רפהשופטת תמשל כבוד  פס"דהישן 

מס'  נאלצה  המשיבה    1.11.2019  .ה אישי של    02/12  נוהלל  20להוציא עדכון  רישיון יבוא  למתן 

  ה ו ות שהתו, בניגוד למדיני עלותללא  למייבאים תיקוני ריקול בישראל  תאפשר  , והרכב נוסעים

חמורה  גרמו לפגיעה צרכנית  ש  ,סגלגב' עינת  גף הרכב  ומנהלת אר אבנר פלור סמנכ"ל תנועה  מ

         . עשרות אלפי שקלים שלחו"ל בעלות גבוהה  ב ריקול   ןתיקוכפו בעת שם במייבאי

בין  .ו התנאים  בטיחות    הושוו  בקצין  הצורך  ובוטל  מדברי  ורכב  סיור  לרכב  לתאגידים  מונית 

לב  רכב  כלי  91עד    קטנים מוניות  דומה  התקנ  תיקון  –תחנת  מס'תעבוות  (תיקון  , )3  רה 

   . 2013-דהתשע"

התא   .ז שגדוהתאפשר  מות  בעליל  דרך  מבלי    רי  הסעות  משרד  רישיון  לקבל  כדי  מדברי  רכב 

להיות   אותם  או  הון,    בעלי שיידרשו  שעשקו  מסחריים  בתאגידים  על  צו    –תלויים  הפיקוח 

 .    2016-) התשע"זתיקוןדת והשכרת רכב) (מיוחיור, הסעה ם (הסעות סם ושירותימצרכי

  ) 14ת שעה מס'  והורא  19מס'    תיקוןבין (טו  על  תעריף המכס והפטורים ומס קנייה  תוקן צו   .ח

סמכותו  2015-התשע"ו  ל   בוטלה  התעבורה  על  סיוראשר  המפקח  לרכב  מס  והיא  הטבת   ,

  זאת בלחצה ו,  הטבת המסשן למתן  ת הנוהל הישיב אאשר ההעברה למנכ"ל משרד התיירות,  

      . אח' העותר ואח' נגד המשיבה ו  5973/13ץ לבג" של עתירה 

, באופן לא  תחום תקינהוב אגף הרכב ב  עלום בעל סמכות שנתן ישראלית מתקינה בוטל הפטור   .ט

לימוזינות  חוקי,   פרטיילמסחרי  ליבואן  כרכב  לימוזינות  ביבא  לניגו,  הישד    , ראליתתקינה 

עד היום גב'    שראלית.  ובר ברכב להסעת נוסעים בשכר הנדרש לעמוד בתקינה הילמרות שמדו

מנהלת   סגל  והרכב  אגףעינת  מסתירים  ,  פלור  אבנר  היה  מר  הסמכות  זה  מי  נתן  שבעל 

   . למרות פניות רבות של העותר וזאת  , אלה לא חוקייםיבוא    רישיונות

ולא  ון הסעה  י שצילום של רעות  ") באמצטסט(להלן "  מעשי לרכב מבחן    התאפשר   30/1/2019  .י

   , או חתום בחותמת "נאמן למקור".  מקורי הסעהרשיון נדרש יותר 

בשוברים מקוונים  ל , זרז את השימוש  לת אגף הרכב גב' עינת סג בזכות מערכה נוקבת נגד מנה  .יא

בעב שהיה  כפי  ולא  הרכב,  לאגף  אגרות  שארלתשלום  העות'מאנית,  בתקופה  וכמו  זרחים  , 

   . רלום ולשלם בדוא, לקחת שובר לתשבמקום הכי עמוס במדינה  למשרדי האגףנאלצו להגיע  

 .  לתשלום כדי לקבל שוברע שנסבעת  ת דרכיםבתאונשל העותר  וחברבאחד המקרים נפצע 

ובפרט לצורך של  בכלל,    ")1עמדה מס'  הלן "(ל העמדה הטכנית במשרדי הרישוי    ביטולה של  .יב

מרכב   ייעוד  פשינוי  לרכב  ומדברי  ההתעללות  סיור  והפסקת  הבוחניםרטי.    הטכניים   שעשו 

המדי  ב  נה,לאזרחי  להגיע  צורך  תור,    2  -היה  לתפוס  כדי  בוקר  השחיתות  ה  והופסק לפנות 

 .  ולוןבח פן אישי מההתעמרות של הבוחניםהעותר סבל באו והעבריינות שהייתה נהוגה שם. 

 .  ועוד
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V     תירה  עעליהם מתבססת הש וק ם שבעובדה ושבחמוקי הני   פירוט  

 

וחוקיםנהלים צווים תנות  ולששל המשיבה להתקין  ק על סמכותה  להעותר אינו חו . 22   ענייננו וב.  קנות 

שבו  במשך שנים רבות, נוהל    , שהיה תקףחודשים  3-להמשיבה התקינה נוהל למתן רישיון רכב זמני  

.  לתשובה  4  , ראה סעיףשעות  48  –פטור מחובת רישיון רכב ל  ל(א)  269ע"פ תקנה    בסמכותה השתמשה  

  המינהל   ע"פ    הציבורי,  לטובת האינטרס ולפעול    מש בסמכותה  , להשתהמשיבה  של  זה בדיוק תפקידה 

 .  ישראל כץ שיזם זאת בזמנורה התחבושר ועל כך מוקיר העותר תודה ל. החוק וערכי המדינה התקין,  

וחוסר   יםלמחד  םנ (א) לת"ת הי926לפי תקנה  סמכותה  לצה להפעיל את  הסיבה שבגינה המשיבה נא  . 23

עד  הליך  האינה מסוגלת לבצע את  של המשיבה ש  יעילות זמן סביר של  וכמו    ,ספורים  ימיםבפרק 

חודשים    3  -כ לוקח    . למשיבה זה  מכלי הרכב המיובאים לארץ  99%ם ל  היבואנים הישירי שעושים  

הא.  לסיים את ההליך להליךהזמן  הנדרש  מ  רוך  שמהווה  ה .  המשיבה  על נופל  כולו  חדל    משיבה אם 

. אך כל עוד ההליך נמשך תקופה  דשלנוהל הח  כים העותר יס, ימים  7תהיה מסוגלת לסיים ההליך עד 

חובתה של המשיבה  של המשיבה עצמה,    מחדל, ובמיוחד מפני שמדובר על  ודשיםח   3כה ארוכה של  

   .ועד לסיום ההליך  בללא כל עיכו  סקי מושו הפרטי או העננו לצורך שילאפשר למייבא להשתמש בקניי 

ולמשיבה אין  ,  כנ"ל  של המייבאים ות  מוגנזכויות יסוד  בלא חוקית    ביטול הנוהל הישן גורם לפגיעה . 24

ן כללי כי  יעו הקמת נוהל חדש בטהנוהל הישן ו ביטול  ל סיבה לעשות זאת באמצעות  גם כ  ןסמכות ואי

 .   ושר לענייננקה מה  ש,, וכנדרקבמדוי לתשובה, מבלי להצביע   10סעיף , מדובר בהחלטת ממשלה

כב ביבוא אישי הסתמכו על הנוהל  חלוטין מהעובדה שהעותר וכל המייבאים רלמתעלמת    המשיבה . 25

שה רבותהישן  שנים  בפועל  סביר,    ,יה  זמן  בפרק  הרכב  ורישוי  רישום  להם  של  ואפשר  התעלמותה 

על כשל בסיסי  מעידה  מנוגדת לחובתה ע"פ תפקידה וכללי ההגינות וסתמכות  המשיבה מאינטרס הה

 .  הנתונה בידהמכות סמגבלות הלגבי    הבהבנת

יימצא   אם  מתכחש לחלוטין  ת  צודקשהמשיבה  וגם  שהעותר  עניין  הרי  לו  בהחלטתה,  הזמן  ,  פרק 

ומייבאמהנדרש   בכלל  רכב  בפרט  מי  אישי  ביבוא  רכב  שמבקשת    די כמתווכי  לשינוי  להסתגל 

לעשות רבים  ,המשיבה  חודשים  על  שבועותמדובר  ולא  עושה  ,  המשיבה  יודעת    מספר.  כלא  עצמה 

בחו אלא  בשבועות  נמדד  לא  האישי  היבוא  ארושהליך  הכוללים  דשים  כדאיות,  כים  בדיקת  שלבי 

  ,ימיילוח יבשתי וש ,  ואריזה  טיפול מונעם לספק,  מית תשלוהעבראיתור, תמחור, קבלת רישיון יבוא,  

זה לקח  .המכס, הנמל וחברת הספנותשחרור מ ריים,  שיגור מסמכים מקו לייבא    יותר  לעותר  משנה 

ועד שייבא רכב    אמציו,, תודות למ2015/27/10, מהחלתו של תיקון צו יבוא חופשי בתאריך  רכב לעצמו

ש.  2017ינואר  ב  לעצמו הקצר  הזמן  פרק  דהקציבה  ולכן  בו  אין  להסתגלות  כל    ייהמשיבה  קנה  ע"פ 

   . הבין זאתות ולראקיא בהליך יכול לבית המשפט שאינו ב , וגםהמצוי בענףבר דעת מידה וע"פ כל 

ש . 26 היחידי  את    ושבגינ,  הבתשוב  המשיבהל  הטיעון  הישןביטלה  את  ו  הנוהל  דרסטי  באופן  צמצמה 

הזמ הואן  משך  זמני  רכב  רישיון  לתת  מוכנה  מדאיגים ...  "  שהיא    14,663מתוך    ,ולפיה  ממצאים 

משנת  רישיונו שהודפסו  זמניים  אותה    0172ת  כועד  ,    000,1  -העת,  ארכבים  סיימו  תהליך  לא  ת 

רכבים הנעים    1,000-י בישראל כמשמעות הדבר היא כ   .ם ולא הודפס עבורם רישיון רכב קבועהרישו

   . לתשובה 6סעיף     עברו בדיקת תקינה כנדרש. "  רכים ללא רישיון רכב קבוע, וייתכן שלאבד
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שהמשדהיינו,   תפעל  במקום  עברייניםיבה  אותם  אתנגד  שמנצלים  המשיבה  הע   ,  כי  ע"פ  פעלובדה  ה 

ו כדין  ל סמכותה  ל  הנפיק  הסכימה  זמני  רכב  אאמב  ,  חודשים  3  –רישיון  של  צעות  מבוטל  לא  רסנל 

החלטה  או מתן    /ו   לחוק הרישוי  39רישיונות היבוא ע"פ סעיף  ביטול  כמו    –שיש בידיה    ענישהאמצעי  

החליטה  ות"ת , המשיבה  ורה  ת התעבד וע"פ פקהטלת קנסות ואישומים פלילים  או  לייצא את הרכב,  

ו להעניש את   ברכ  , המייבאיםכלל  את  העותר  כומונעת מהם את השימוש  , פרק  חודשים  3  - ב במשך 

     -ובנוסף :  .הזמן הנדרש להשלמת ההליך

 .מייבאיםמשיבה לפגוע ברה לאינה מתי   ,המזלזלים בחוק עבריינים  1,000העובדה שיש   .א

 . ילפעול בניגוד לחוק הרישו אסור למשיבה   .ב

ופש  לחוק יסוד ח  4בניגוד לסעיף  , ואסור לה לפעול  וע בזכויות יסוד מוגנותפגללמשיבה אסור    .ג

 .  לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו 8בניגוד לסעיף  יסוק או הע

ה עצמה ולא  את הבעיאם יש בעיה והמשיבה מבקשת לטפל בה היא חייבת לפעול כדי לפתור    .ד

 .  ליצור בעיות חדשות

לטפל    שהמשיבה מבקשת  ,עבריינים  1,000  –  כדי לטפל ב  רבות    דרכים  יש  ,  , כאמורובעניין זה

  . באחריםלפגוע ו להעניש מבלי  בהם, 

הישראלית,  העותרו ובהוויה  בענף  שמצוי  כמי  ל,  לייעץ  כיצדמתנדב  באותם   משיבה  לטפל 

 .  ה ועליהם היא תולה את האשם למחדליהיבה ציינה בתשובעבריינים שהמש  1,000

ערובה אין    .ה העברלפ  כל  בעיית  החדש  ייניםתרון  של   והקמתו  הישן  הנוהל  ביטול     . באמצעות 

העותר של  בענף,  לדעתו  היטב  הישראלית  המצוי  הכאמור,  ,  ובהוויה  של    הישירתגובה  חוסר 

לעבריינים ההחלטה  המשיבה  באמצעות  המייבאים  כלל  "וענישת"  לעבריינים  מ,  הם  כי  וכיח 

  המשיך כלל לא מונע מהעבריינים ל  הנוהל החדש  .יענשו  , כי הם לאל בחוק יכולים להמשיך לזלז 

 .  ינים ולא נגד כלל המייבאיםהעבריחובתה  של המשיבה לפעול נגד . סורםב

ה  . 27 פוגעתבהחלטתה  ל במייבאים    משיבה  המנוגד  של  מטרותבאופן  הרישוי יו  היטב    חוק  המפורטות 

  בא יבת לתת למיימחו יא  השירות שהאת המשיבה להסדיר את  מחייבת  לחוק. מטרות אלו    1בסעיף  

ינה סבירה ולא מתקבלת על  , אלצורך הרישויחודשים    3השבתת הרכב למשך תקופה של  !  באופן סביר

ומתעלמת    עבירה על מטרות חוק הרישוי   ,כנ"ל  ד מוגנותבזכויות יסופגיעה לא חוקית    מהווה  , ו הדעת

   בנוסף : ו  אינטרס ההסתמכותמ

 . חמורהית המהווה פגיעה צרכנ משמעותי למייבאכלכלי זק גורמת לנ  .א

 . בואני הרכב הישיריםימת  , ומפלה לרעה את המייבאים לעות בענףורתחב  העיג פמהווה   .ב

  המשיבה   ות שלליוחוסר היע חוסר היכולת  בגין  , שלא חטאו,  את המייבאיםפוגעת ומענישה    .ג

  הישירים   , וכפי שעושים היבואנים  וע ימיםזמן קצר של עד שבפרק בקבוע הנפיק רישיון רכב ל

 . זאת חים כי ניתן לעשותואשר מוכי
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  בדיקת תקינות, מדובר בלתשובה,    6נת בסעיף  שמצוי   " התקינ"בדיקת החותי או  יהבט   ולעניין  .ד

יסודית   טעות  אלא  סופר,  טעות  כאן  הבטיחותי בהחלטה.  ואין  לעניין  אותנו  שמביא  .  מה 

טריק  כל  תעשה  המשיבה  כי  העותר    ל שניסיונו  מ  אך    עניין זה,  לא העלתה  שהמשיבה  ולמרות  

קשוב  להיות  במקום  העותר  את  "לנצח"  הצודקות  הושטיק  לטעון  ,  לטענותיו  העותר  מבקש 

מועד שנבחנו    מדובר   .  בעוד  רכב  הבבכלי  בכללים  ביותר ועמדו  המחמירים  ,  טיחותיים 

האירופית   זהה  ו,  אמריקאיתהאו  באמצעות התקינה  המיובאים    99%  -לבאופן  הרכב  מכלי 

וישירים  יםיבואנ   ע"י  לארץ   בעצמםהמשיבה    מתירהלהם  אשר  ,  רכב  רישיון  ללא להוציא   ,

תקינותב גם  .  דיקת  העבר  כמו  שניסיון  רבותבמשך  אישיבולכן  .  נים  ביבוא  המיובא  ,  רכב 

לציין כי רכב המיובא ע"י  עניין בטיחותי.  כל  אין  חודשים מתאריך ייצורו    24ך  בא לארץ תויוש

    שנים מתאריך ייצורו.  4  אחריבדיקה בטיחותית גם יבואן רשאי לנוע בארץ ללא  

ל תסכים  לא  המשיבה  אם  העותרו  י טיעונוגם  בהשוואה  ,  ₪  64של    זניח    במחיר  הרי   ,של 

  כל מכון רישוי בישראל ל  כוי ,  חודשים  3שמונעת שימוש ברכב למשך    הכבדה והיקרהפגיעה  ל

לל השנתית  רכבעשות  הרישוי  לבחינת  זהה  ואזטסט    –  בחינה  י"החשש"    ,  בוא  הבטיחותי 

מיליון    3  ה לכל, וכפי שזה נעש חודשים  12ואפילו עד    ,חודשים  3תרונו לפחות למשך  פלידיי  

אחד לא יודע  , ואף  שנים מתאריך ייצורם  4שגילם הוא מעל    נוסעים בכבישי ישראלכלי רכב ה 

   . מה המצב הבטיחותי שלהם לפני הטסט

אסורה . 28 הפליה  עושה  מאפשרהמשיבה  כשהיא  הישית  ,  בישר  םריליבואנים  רכב  כלי  ללא  למכור  אל 

לומאפ,  ישיונות רכב בעצמם בזמן קצר ביותרלהנפיק רנות,  בדיקת תקי  ע על  לנסורכב אלו  כלי  שרת 

 .  וללא כל בדיקת תקינות , טסט - ללא מבחן רישוי שנתי ,מתאריך ייצורםשנים   4  עד  כבישי ישראל

כוונשלא  פעלה  המשיבה   . 29 את  פרסמה  ולא  ל כדין  את  תה  הו  ,הנוהלשנות  היא  לכך    עובדה הוכחה 

הנ    3ך  במש  ת את השימוש ברכבעפגיעה שמונ  ,במייבאים   החדש  והלשלמרות הפגיעה הרעה שעושה 

   .לתשובה 10, סעיף הציבורהערות מ המשיבה לא קיבלה כל  , הרי חודשים

קשר ליבוא אישי,  , שאין להם כל  הזעירים  םדי היבואני לירק  דה שהמשיבה פרסמה את כוונתה  העוב

  הזעירים  ולשאלה מדוע היבואנים  .להוות משום יציאה ידי חובת הפרסום לכלל הציבורנה יכולה  אי

  ם יבואניה , המצוי בענף, ומכיר היטב את  התשובה ברורה מאוד לעותר  -לא העבירו  הערות למשיבה 

העותר    הם.  שות לעשהיא יכולה לההתנכלויות  זרועה של המשיבה ו מנחת    מאוד    חדיםפו שזעירים,  ב

ממציא את זה, הוא שאל מספר יבואנים זעירים וזו הייתה תשובתם. עוד עניין המעיד על השימוש    לא

  המשיבה ובמיוחד המנהל בסמכותו.  השרירותי שעושה 

שיש    הזעירים, וזאת למרות  לעומת היבואנים    ,המתווכים ביבוא אישימפלה לרעה את  מדוע המשיבה  

ע"פ   רישוי  הבידם  ליבואני    רישויחוק  בעניין  ו,  הזעיריםכמו  הפרסום  את  לשלוח  טרחה  לא  היא 

    . תעת לעוכפי שהיא עושה מ ,וכפי שהיא יודעת היטב לעשותההחלטה 

חיקוק    סף מבקש העותר לציין כי הוא נרשם אצל המשיבה כמי שמבקש להיות מנוי על כל תיקוניבנו

    . אבנושאו פרסום  ן, והוא לא קיבל כל עדכו שהיא עושה

שולחת      ונים שהיאדכממנהלת תחום יבוא גב' כרמית אפלמן לעדכן אותו בכל העיקש  ב ף העותר  בנוס

 .  ו יבואן זעירנבטענה שהעותר אי  אך זו סירבהזעירים,  םליבואני



  
 

  
  

10

  IV     סיכום     

 

אן  מדובר כר  של העות  ו תלדעביבוא אישי של רכב בכלל וע"י עוסק בפרט.  פוגעת  בי  קבאופן ע  המשיבה  . 30

,  אסורה שמנהיג  מר אבנר פלור סמנכ"ל תנועה "המנהל" כהגדרתו בחוק הרישויבמדיניות פרטית  

בג"ץ  בהוכיח זאת  העותר   .  הקשורים לעניינה של עתירה זו ,שובי, הרכב והתקשו הממונה על אגפי הרי

בו,  7006/07 ההן  כנ כל  חופשי  יבוא  צו  לשנות את  כדי  לנקוט  צריך  שהיה  בוועדת    אח"כו  , "לפעולות 

ע"י    אפשר יבוא אישיהתרק תודות למאמצי העותר  .  הכנסת בעת התקנת חוק הרישויהכלכלה של  

ע"י עוסק באמצעות    אישי  ואשרצה לצמצם ולפגוע ביבהמנהל    תעמדבניגוד ל,  "רכב  כל"של    עוסק  

יותר מעשור  במשך  העותר    .  "רק רכב שאינו מיובא ע"י יבואן"שהכין  הרישוי    חוק ה הצעת  

ם  המעדיף את האינטרסים של היבואניו,  בוא אישי של רכבהפועל נגד יור  קו מדיניות ברמזהה  שנים  

, רלדעתו של העות   .  של אזרחי ישראל  כויות יסוד מוגנותמז, ומתעלם  הישירים על האינטרס הציבורי

וההשר  כבוד   הממונתהחדשו  לית"מנכה  מכי  ות,  לא  כלל  התחבורה  משרד  מדיניות  את  על  רים 

,  בניגוד לחוק  היבוא האישי  נגד  אבנר פלור סמנכ"ל תנועה  מר    –  נהליג המת הפרטית שמנה המדיניו

    . בקרוביניהן ע שהן תפקחנה את והעותר מקווה   ,וכפי שקורה בעניינה של עתירה זו

ל . 31 כדי  תפקידה  ע"פ  לפעול  המשיבה  של  ולא  חובתה  ביותר  קצר  זמן  בפרק  רכב  ורישוי  רישום  אפשר 

    , ות שלהל יהיע  בגלל כשליה וחוסר  שירות הנדרש, תת את ההמשיבה לא מסוגלת לאם  בוע, ויותר מש

שר התחבורה  . וזו בדיוק הסיבה שת זכויותיוכיצד לאפשר למייבא לממש אתרון  למצוא פ חייבת  היא  

 .למייבאים  חודשים  3 –רישיון רכב זמני ל הקמת חוק הרישוי והורה על מתן  בזמנו יזם את

,  המינהל התקין החוק וערכי המדינהרש ע"פ תפקידה,  לת לתת שירות כנדוגכל עוד המשיבה לא מס  . 32

כל  אין   שרירותיות  כ סמלה  באופן  בסמכותה  מלהתעל  ,להשתמש  לפגוע ההסתמכות  אינטרסם   ,      

   . של המייבאים בזכויות יסוד מוגנותבאינטרס הציבורי ו

המש . 33 כי  בוהעובדה  לעמוד  מסוגלת  אינה  עצמה  שהיא  נוהל  החילה  מעידה  יבה  חמו,  כשל  ר  על 

 ם באחריות לכשל זה.  , המחייב אותה לעשות בדק בית לגבי כל הנושאיבתפקודה

לעילכל   . 34 ע"פ  ,  האמור  דין), תשס"א  5ף  סעינעשה  (סדר  מינהליים  לעניינים  משפט  בתי    2000- תקנות 

   .")התקנות(להלן (

 לתקנות.   10סעיף העותר מבקש מבית המשפט הנכבד להורות למשיבה לתת תשובה לעתירה ע"פ  . 35

    לתקנות.  14ע"פ סעיף מועד וב את עיקרי טיעוניו  העותר  , ייתן אחר קבלת כתב התשובהל . 36

                                                         

  ם ,   על החתו    ית יה באולרא   

                     ,עתוב הס,   נכי בררדמ          

  

    אב תשפ"א'  ז   , 2021יולי  16   ,היום
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