
 12-07-35898עת"מ                           בירושליםהמחוזי בית משפט ב
 21.11.2021קבוע לדיון ביום                                                     נהלייםלעניינים מבשבתו כבית משפט 

         רון' אהשופט בפני כב' 
 

  :בעניין
 

 053334132 "זת ,מרדכי ברנס

 , מבשרת ציון16מרח' לשם 
 90815, בית זית 171מען למשלוח דואר: ת.ד. 

 03-5423554; פקס: 02-5332718טלפון: 
 העותר                                                              k9@013.net; דוא"ל: 9009700-050נייד: טלפון 

 
 

 -נ ג ד  -                
 
 

 משרד התחבורה – מדינת ישראל

 ע"י פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(
 9149301, ירושלים 7מרח' מח"ל 

       02-6468053; פקס: 073-3928012טלפון: 
 היבהמש                                                                                   jer@justice.gov.il-minדוא"ל: 

 כתב תשובה

בזאת  מוגש ,התבקשות המועד שוולדחי 19.7.2021בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 .כתב תשובה לעתירה שבכותרת, כדלקמן

 פתח דבר .א

לפעול  לשוב כי בית המשפט הנכבד יורה על המשיבהבבקשת העותר עניינה של העתירה שבפנינו  .1

בהתאם למדיניותה הקודמת, אשר אינה בתוקף עוד, ולהנפיק לרכבים אשר יובאו לישראל 

תקנות )להלן:  1961-)א( לתקנות התעבורה, התשכ"א278רישיונות רכב מיוחדים מכוח תקנה 

 חודשים. שלושה (, לתקופה של התעבורה

ותה העדכנית אשר מדינילבטל את  בכך מבקש העותר כי בית המשפט הנכבד יורה למשיבה .2

, לפיה יש להנפיק לרכבים המיובאים רישיון רכב מיוחד לתקופה 1.7.2021נכנסה לתוקף ביום 

זאת בנוסף לאפשרות  )ב( לתקנות התעבורה.278שעות, בהתאם למגבלה הקבועה בתקנה  48של 

, במקרים שעות כל אחת 48תוקף הרישיון המיוחד בשתי תקופות נוספות בנות להאריך את 

 יגים בהם הדבר יידרש.חר

עמדת המשיבה היא כי דין העתירה להידחות מחמת העדר עילה להתערבות שיפוטית  .3

 במדיניותה העדכנית.

לאחר ביצוע הליך מקצועי מקיף וסדור, אשר  החלטת המשיבה בדבר עדכון מדיניותה התקבלה .4

, התקנת הוראת כלל דיונים בין גורמי המקצוע במשרד התחבורה, ניתוח הנתונים הרלוונטיים

שעה לצורך הסדרת רישומם של הרכבים אשר לא הושלם הליך רישומם ורישויים הקבוע, וכן 

 . פיתוח ממשק של הגשת בקשה מקוונת לקבלת רישיון מיוחד

)ב( לתקנות התעבורה, 278ה הקבועה בתקנה מגבלה המדיניות העדכנית עולה בקנה אחד עם .5

 שעות; והיא נועדה להתמודד עם 48לפרק זמן של על פיה תקופת הרישיון המיוחד מוגבלת 
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שימוש ברכבים מבלי שהושלם  של, האשר נחשפה בבדיקות המשיב ,התופעה המסוכנת

אשר בדיקות  – רישויים ורישומם, ואף מבלי שבוצעו להם בדיקות התקינות הנדרשותתהליך 

בטוח לנסיעה נוסע , ולמנוע מצב בו רכב שאינו נועדו להבטיח בין היתר את בטיחות הרכבים

  .כבישי ישראלב

לביצוע  באתולצורך ה המיובא רכבה תנסיעאת לאפשר  אהי המיוחדמטרת הרישיון ויובהר,  .6

אין על כן, . ומטרה זו בלבד – רישויו ורישומו לצורךהנדרשות  ,במכון רישויתקינות בדיקות 

למשך זמן ארוך  מיוחדרישיון לאותם רכבים להעניק  הבסיס לבקשת העותר לחייב את המשיב

 רישוי כאמור.הלמכון  החורג מאותה נסיעהשימוש  יםיעשה ברכבישעל מנת יותר, 

 המיוחד רישיוןהכי מתן  מסקנת גורמי המקצוע במשיבה מן ההליך שביצעו היאיתר על כן,  .7

 יםזעיר ניםעל ידי יבוא מיובאיםהרכבים מצב דברים בו שעות הובילה ל 48-מלתקופה ארוכה 

במהלך שלושת חודשי תוקפו של הרישיון המיוחד, מבלי שהושלם הליך הרישוי והרישום  שווקו

 . הקבוע של הרכב

)א( לתקנות התעבורה מקנה לרשות הרישוי סמכות לפטור כלי 269תקנה  יודגש כבר עתה כי .8

אולם  השעות של הרישיון המיוחד, 48בו כלולה גם מגבלת  רכב מהוראות חלק ד' לתקנות,

מקום עוד המוסמכים היא כי אין המקצועיים מדובר בסמכות שבשיקול דעת, ועמדת הגורמים 

ככל שמייבא רכב מתכוון  כפי שמבקש העותר. ,לתקופה ארוכה יותר מיוחדלהעניק רישיון 

לפעול כמצופה ממנו, קרי, להביא את הרכב לבדיקות התקינות במכון הרישוי מיד עם שחרורו 

ך לפעול לרישויו ורישומו דרך קבע ללא דיחוי, ולא לנהוג ברכב שטרם נבדק מהנמל, ובהמש

 וניתן לו רישיון קבוע, כלל לא ברור מדוע נדרש מתן רישיון מיוחד לפרק זמן של שלושה חודשים.

לאשר  כאמור רשות הרישוי תורשה בהם הדבר יידרש, במקרים חריגיםכי הוחלט  ,לצד זאת .9

שעות כל אחת, באופן אשר ייתן  48ד בשתי תקופות נוספות בנות הארכת תוקף הרישיון המיוח

 .מענה הולם למקרים בהם התקופה הראשונית לא תהיה מספקת

הליך מנהלי תקין ומקצועי, התואמת אמצעות אשר על כן, עסקינן במדיניות אשר עודכנה ב .10

לי הרכבים בע בטיחותלהוראות תקנות התעבורה, ושמטרתה ראויה והכרחית לצורך שמירה על 

 ,וכלל המשתמשים בדרך. משכך, אין כל עילה להתערבותו של בית המשפט הנכבד במדיניות זו

 ., ודין העתירה להידחותאשר עודכנה על ידי גורמי המקצוע המוסמכים לעניין

 להלן יפורטו הדברים. .11

 ורקע כללי המסגרת הנורמטיבית .ב

רכב ולמתן רישיון רכב, ובכללם  )א( לתקנות התעבורה קובעת את התנאים לרישום282תקנה  .12

עמד בדרישות החובה בענינים המפורטים בתקנת "(, לפיו הרכב 1)א()282נה התנאי הקבוע בתק

דרישות החובה לענין תקנת משנה )א( הן לענינים כמפורט ")ד( קובעת כי 282תקנה  משנה )ד(".

, ]...[" וי הרכב במדינת חוץלהלן ולכל עניין אחר הנוגע לתקינת הרכב, ייצור הרכב ורישום וריש

 ותובמסגרתה מפורטת רשימה לא ממצה של עניינים אותם יש לבדוק במסגרת בדיקת התקינ

 בדיקה המתחייבת טרם רישום הרכב והנפקת רישיון הרכב. –של הרכב 

( לתקנות התעבורה, באשר לרכב אשר יובא לישראל בייבוא אישי, כמו 5)א()282בהתאם לתקנה  .13
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יובא ארצה על ידי יבואן זעיר, נדרשת גם ושאינו חדש או שנרשם במדינת חוץ  רכבל באשר גם

זאת על מנת להבטיח כי ככל ומדובר  .התעבורה לתקנות 309הנפקת תעודת בדיקה לפי תקנה 

ברכב משומש שעבר תאונה לאחר רישומו ורישויו במדינת מוצאו, הרכב נבדק ונמצא תקין 

 טרם ,כאמור ותחשיבות קיום בדיק אודותמילים באין צורך להכביר  ובטוח לנסיעה בישראל.

 . בחופשיות כבישי ישראלבע ונסלרכב  רשהיו

בדיקה במקרים בהם תעודה זו  ולצורך הנפקת תעודת של הרכב ותלצורך ביצוע בדיקת התקינ .14

-אחדבאחד מ ותישנו הכרח בהבאת הרכב עצמו לביצוע הבדיק – בלבד אלה כיםולצר –נדרשת 

יתר שלבי הליך רישום ורישוי הרכב אינם מצריכים עשר מכוני הרישוי הפרוסים ברחבי הארץ. 

 את הזזת הרכב ממקום אחד למשנהו.

כהגדרתה בפקודת התעבורה לתקנות התעבורה קובעת את סמכות רשות הרישוי ) 278תקנה  .15

 ]נוסח חדש[( להנפיק לרכב רישיון רכב מיוחד, כדלקמן:

-רשאית לפי שיקול דעתה לתת רשיון רכב מיוחד וכן לוחיות רשות הרישוי  )א("

תוקף -פעמית של רכב מסויים שאין עליו רשיון רכב בר-זיהוי לצורך נסיעה חד

 –ולקבוע בו תנאים לאחר שמבקש הרשיון 

 מסר הצהרה על מצבו התקין של הרכב;   (1)

 ;275מילא אחרי הוראות תקנה    (2)

 הקבועה.שילם את האגרה    (3)

 ."שעות 48הרשיון האמור יהיה לתקופה שלא תעלה על   )ב(

 הח"מ[. –]ההדגשה הוספה 

)ב( לתקנות התעבורה קובעת כי תקופת הרישיון המיוחד תהיה 278עינינו הרואות, תקנה  .16

 שעות בלבד. 48מוגבלת לפרק זמן של 

, לשיקול דעתהבהתאם )א( לתקנות התעבורה מאפשרת לרשות הרישוי, 269תקנה , לצד זאת .17

לפטור כל רכב מהוראות חלק ד' לתקנות )או להוסיף על הוראות חלק ד' לתקנות לגבי רכב 

יישמה המשיבה )א( לתקנות התעבורה, 269מסוים(, וזאת בהתאם למפורט בתקנה. מכוח תקנה 

את מדיניותה הקודמת לעניין הנפקת רישיונות רכב מיוחדים לרכבים אשר יובאו ארצה, 

 ה, חרף המגבלה הקבועחודשיםשלושה למשך תקופה של  מיוחדיםהם רישיונות והנפיקה ל

 .)ב( לתקנות278בתקנה 

, בהתאם להלן יפורטו שלבי הליך רישוי ורישום הרכבים המיובאים לישראל בקווים כלליים .18

 :למדיניותה העדכנית של המשיבה

יבואן הרכב לגשת למשרד  רשאיבישראל, ובטרם שחרורו מהנמל,  עם הגעת הרכב לנמל .18.1

במסגרת מהלך . בהקשר זה יצוין כי שעות 48מיוחד למשך הרישוי לצורך קבלת רישיון 

המשיבה טופס מקוון ייעודי באמצעותו  ניתן להגיש  השיקה, שינוי המדיניות בו עסקינן

 .ללשכות המשיבה , ללא צורך בהגעההמיוחד רישיוןהבקשה לקבלת 

אחד רשאי היבואן לשחרר את הרכב מהנמל ולגשת ל ,הרישיון המיוחדעם קבלת  .18.2
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וזאת  – ותת התקינובדיק צורך ביצועל הפרוסים ברחבי הארץ הרישוי נימכומ

יודגש, כאמור,  , ללא צורך בהובלתו על גבי מובילית.המיובא רכבבנסיעה באמצעות 

הן הבדיקות היחידות אליהן יש להביא את הרכב המיובא גופו,  ותכי בדיקות התקינ

תכלית  מנפיקה המשיבה את הרישיון המיוחד.בצען שניתן יהיה ל רק על מנתו

שהושלם  הרישיון המיוחד אינה ליתן אפשרות לנסיעה חופשית בכבישי הארץ מבלי

 כנדרש. הליך הרישום והרישוי

וי את כלל מסמכי הרכב למשרד הרישוי, מכון הריש , שולחותבסיום בדיקות התקינ .18.3

נשלח בדואר אשר  )במידה והרכב עומד בכלל התנאים(, וזה מנפיק רישיון רכב קבוע

לצורך ביצוע הליכים אלה, אין לכתובת המעודכנת של בעל הרכב במרשם כלי הרכב. 

 כל צורך בהזזת הרכב ממקום למקום.

 עיקר העובדות הצריכות לעניין .ג

)להלן:  2016-ים ומקצועות בענף הרכב, התשע"וחוק רישוי שירות ףלתוקנכנס  18.10.2016ביום  .19

עיסוקם של יבואני  את בין היתר, את ענף הרכב בישראל, ובכלל זאת ,המסדיר ,(חוק הרישוי

כמו כן, החוק מסדיר את נושא  הרכב המסחריים, לרבות יבואנים ישירים, עקיפים וזעירים.

היקף עם כניסתו לתוקף של חוק הרישוי, חלה עליה משמעותית ב ייבוא הרכבים בייבוא אישי.

 אישיים.יבואנים יבוא של כלי רכב לישראל על ידי יבואנים זעירים והי

לאפשר  היא תבקשהההונחו לפתחה של המשיבה בקשות רבות במסגרתן  2019-2018בשנים  .20

לתקנות  (3)א()282מועד רישומם לפי תקנה אשר , לישראליובאו ש רישום קבוע של רכבים

חודשים ממועד ייצורו אם הרכב יובא  24או עד  הרכב חודשים ממועד ייצור 12עד  – התעבורה

 .חלף –לישראל בייבוא אישי 

ביום  ולאחר דיון שהתקיים ,לריבוי הבקשות החריגות האמורותלעמוד על הסיבה כדי  .21

התבצעה בדיקת נתוני הנפקת  שיבה,ן גורמי המקצוע הרלוונטיים של המבי 9.11.2020

הרכב רישיונות בדיקה בדבר כמות כמו גם הרישיונות המיוחדים על ידי רשויות הרישוי, 

 . נפקו לרכבים להם הונפקו הרישיונות המיוחדים הזמנייםהקבועים שהו

 מיוחדים רישיונות 14,663מתוך  םולפיה ביותר, בדיקת המשיבה העלתה ממצאים מדאיגים .22

את תהליך  השלימוכלי רכב טרם  1,000-ועד אותה העת, כ 2017משנת  חלה ונפקהור שא

-כמצויים היו עבורם רישיון רכב קבוע. משמעות הדבר היא כי בישראל  נפקהרישום ולא הו

אשר יובאו לישראל, הונפק להם רישיון מיוחד זמני לצורך השלמת בדיקות  כלי רכב 1,000

 . הקבועים רישומם ורישויים לא הושלמו הליכילבסוף תקינותם, אולם 

בכבישי ישראל ללא  אשר נעו רכבים 1,000-כ באותה העת היוכלומר, מהנתונים עלה כי  .23

, באופן ות הנדרשותתקינהת ובדיק השלימוישנו יסוד סביר להניח כי לא ורישיון רכב קבוע, 

 יחותית של ממש לכלל משתמשי הדרך.סכנה בט אשר היווה

אישורי תקינה  לא ניתנו בעניינםכי  יתכן מדובר ברכבים אשרעל מנת לסבר את האוזן,  .24

אינם יכולים שמבחן רישוי שנתי, היבחן באינם יכולים לשכמתחייב על פי תקנות התעבורה,  

 אינם מצויים ברישומי המשטרהאף שו, בביטוח חובה או בביטוח רכב אחר להיות מבוטחים

 .לצורך אכיפת חוקי התנועה
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 אשר ניתן להםעלה כי במקרים רבים בעליהם של רכבים  האמורה בדיקההן מסיכומו של דבר,  .25

 של הרכב,השלימו את הליך הרישוי והרישום הקבוע לא שלושה חודשים, משך ל מיוחדרישיון 

ת ובדיק וגם לא בוצע ,לפחות בחלק מהמקריםכי יש להניח ו ,חודשיםה תשלושתום גם לאחר 

 . יוחד מלכתחילהלשמן בלבד ניתן הרישיון המ –ות תקינה

מסקנת גורמי המקצוע של המשיבה היתה כי במהלך תקופת שלושת החודשים בהם יתר על כן,  .26

שיווקו היבואנים במקרים רבים , רכביםאותם יון המיוחד אשר הונפק לעמד בתוקף הריש

הזעירים את הרכבים באמצעות הרישיון המיוחד, מבלי שהבהירו לרוכשי הרכבים כי טרם 

מהמקרים אף מבלי שבוצעו לרכב  גדול רישוי ורישום הרכב, ויש להניח כי בחלק הושלם הליך

 .ות הנדרשותבדיקות התקינ

על מנת להתמודד עם התופעה המדאיגה המתוארת לעיל, הוחלט בסיכום ישיבת גורמי המקצוע  .27

החל מיום , ובראשם סמנכ"ל בכיר לתנועה במשרד התחבורה, כי 1.12.2020של המשיבה מיום 

תוקפו של הרישיון המיוחד המונפק לרכבים המיובאים לישראל לצורך ביצוע בדיקת  ,1.4.2021

בהתאם  –שעות  48לא יעלה על פרק זמן של והנפקת תעודת הבדיקה במקרה הצורך,  ותהתקינ

זאת באופן אשר יבטיח, ככל  .)ב( לתקנות התעבורה278למגבלה הקבועה בהוראת תקנה 

לרכבים אשר ייובאו לישראל ללא כל דיחוי; וכן כי לא ניתן  ותתקינבדיקות ה את ביצועהניתן, 

יהיה לשווק לציבור את הרכבים המיובאים באמצעות הרישיון המיוחד, אלא רק לאחר הנפקת 

 .רישיון רכב קבוע

לאשר הארכת תוקף הרישיון  רשות הרישוי תורשה לצד זאת הוחלט כי במקרים חריגים .28

למקרים ייתן מענה הולם אשר , באופן שעות כל אחת 48בנות בשתי תקופות נוספות המיוחד 

 .בהם התקופה הראשונית לא תהיה מספקת

כאן המקום לציין כי הסיבה בגינה עד לאותו מועד הונפק הרישיון המיוחד לרכבים המיובאים  .29

ומחודש יוני  2009חודשים )בהתאם להחלטות מחודש פברואר שלושה לישראל לפרק זמן של 

שבאגף הרכב במחלקת התקינה  ותתה העובדה כי באותה עת בוצעו בדיקות התקינ(, הי2010

עקב עומס הבדיקות אשר היה מוטל על המחלקה לבצע, התעורר  של משרד התחבורה בלבד.

הרישיון המיוחד באמצעותו ניתן להביא את הרכב לביצוע תוקפו של הצורך להאריך את תקופת 

ואת  ותניתן לבצע את בדיקות התקינ 2011ש יולי . אלא שהחל מחודבלתוהוהבדיקה ללא 

, במכוני רישוי מורשים הפרוסים ברחבי הארץ הבדיקות הנחוצות לצורך הנפקת תעודת בדיקה

 כיום. לעניין זה עשר מכוני רישוי-אחד מספרם עלה במהלך השנים עד להסמכתם שלאשר  –

 לתקופה של שלושה חודשים.  עוד כל נימוק להעניק רישיון מיוחד במצב דברים זה, לא היה

רישיון הרכב המיוחד ניתן לרכבים על מנת שניתן יהיה להביאם לבדיקת התקינה ויודגש,  .30

 בגרירתם, מבלי שיהיה צורך ולבדיקה הנדרשת לצורך הנפקת תעודת בדיקה במקרה הצורך

גרתי שעל מנת לאפשר שימוש  . הרישיון המיוחד אינו מונפקלמכון הרישוי, ולמטרה זו בלבד

  .החל מיום הגעתו לישראל ועד להשלמת הליכי הרישום והרישוי הקבועיםברכב 

חמש מעבדות אשר אחראיות לבדיקות  גם , קיימותנוסף על מכוני הרישוי האמורים כי יוער .31

כבים שיובאו לישראל בכל הקשור לרש , אלאישראליתהבינלאומית והעמידת הרכב בתקינה 

ואין צורך להוביל את הרכב  ,פיזי באופןמעבדות אלה אינן בודקות את הרכב  בייבוא אישי,

 כל רלוונטיות לעניין משך תקופת הרישיון המיוחד אין למעבדות אלה או למספרן אליהן, ולכן
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 .שניתן ליבואנים האישיים

כלי רכב  1,000כי לצורך הסדרת מעמדם של אותם  בסיכום ישיבת גורמי המקצוע עוד הוחלט .32

תותקן הונפק רישיון מיוחד אך לא הושלם הליך רישומם ורישויים הקבוע,  להםבקירוב, 

( 3)א()282תקנה הוראת שעה לתקנות התעבורה, אשר תקבע כי באופן זמני, על אף האמור ב

שרישומו הקבוע טרם , אשר הונפק לו רישיון מיוחד לתקנות, המועד האחרון לרישום רכב

, מיום פרסום הוראת השעה חודשים שלושהיוארך ב –לפי הדין  הוסדר ושאינו יכול להירשם

 9349ק"ת תשפ"א מס' ) 3.5.2021. הוראת השעה פורסמה לבסוף ביום תנאיםבהתקיים מספר 

 .(הוראת השעה( )להלן: 3070עמ'  3.5.2021מיום 

 14.2.2021 ביום להערות הציבור השעההוראת  הצעת בהקשר זה יצוין כי במסגרת פרסום נוסח .33

בדבר  שינוי המדיניות הצפוי אודותה דברי ההסבר להצע ירטו, פהממשלתי החקיקהבאתר 

חודשים לפרק זמן שלא יעלה על שלושה צמצום תקופת תוקף הרישיון המיוחד מפרק זמן של 

עוד פורט במסגרת דברי ההסבר אודות הרקע והסיבות לשינוי המדיניות כמפורט  שעות. 48

 לעיל.

 .1מש/העתק נוסח הצעת הוראת השעה כפי שפורסמה להערות הציבור מצורף ומסומן 

בקשה פיתוח טופס מקוון להגשת על  רד התחבורהאגף התקשוב במש עמלו גורמיבד בבד  .34

בקשה בכל הולאפשר הגשת  הרישוי הזמני לייעל את הליך במטרה, מיוחד רישיון רכבהנפקת ל

החלטה מהצפוי, ועל אף ה ארוךזמן ומכל מקום. בהקשר זה יצוין כי הואיל והפיתוח ארך זמן 

הוחלט , 1.4.2021ביום  כנס לתוקףתי ים העדכניתהמיוחד נותהרישיו הנפקתמדיניות לפיה 

 הטכנולוגית , אלא לאחר השלמת התשתיתהאמור ביישום שינוי המדיניות במועד שלא להתחיל

  .יעילותקלות ובב המיוחד רישיוןה הנפקתלאפשר  על מנת הנדרשת

, פורסמה בפועל העדכנית המשיבה מדיניות להחלת עובר וחצילמעלה מחודש  ,10.5.2021ביום  .35

בעלי  עודכנושוי במשיבה, במסגרתה הודעה מטעם מנהלת תחום תאום נהלים ורישוי באגף הרי

תקופת כלל בעלי רישיונות יבואן זעיר, בדבר השינוי הצפוי ב כלל זההעניין הרלוונטיים, וב

 :בזו הלשון, 15.6.2021החל מיום  ים שיונפקוהמיוחד נותשל הרישיו םתוקפ

שעות בלבד.  48תקופת תוקפו של הרישיון הזמני תעמוד על  15.6.2021"מתאריך 

זמן זה יספיק ליבואן לשחרר מהנמל ולגשת למכון רישוי לבדיקות פרק 

 הנדרשות".

 .2מש/מצורף ומסומן  10.5.2021העתק הודעת המשיבה מיום 

החלת המדיניות  נשלחה לציבור בעלי העניין הודעה נוספת, הדוחה את מועד 15.6.2021ביום  .36

 .1.7.2021 העדכנית עד ליום

 .3מש/מצורף ומסומן  15.6.2021העתק הודעת המשיבה מיום 

 וב ההחלטה בדבר שינוי המדיניותפנה העותר למשיבה במכתב המלין על  7.7.2021ביום  .37

 עסקינן.

 .4מש/מצורף ומסומן  7.7.2021העתק פניית העותר מיום 
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הרקע והסיבות  ורטובמסגרת התייחסותה פוהשיבה המשיבה לפניית העותר,  14.7.2021ביום  .38

הליך המקצועי הסדור הכמו גם , צמצום תקופת תוקפו של הרישיון המיוחד כמפורט לעילל

בהם לא  כי במקרים חריגים עותריידעה את ה המשיבה . כמו כן,עובר לקבלת ההחלטה שנערך

לאשר הארכת  רשות הרישוי תורשה, שעות 48יתאפשר להשלים את בדיקות התקינה בתוך 

 .שעות כל אחת 48תקופות נוספות בנות  תוקף הרישיון המיוחד בשתי

 .5מש/מצורף ומסומן  14.7.2021העתק מענה המשיבה מיום 

 .דנןתירה הוגשה הע 18.7.2021ביום  .39

 העמדת המשיב .ד

עמדת המשיבה היא כי דין העתירה להידחות, מחמת העדר כל עילה להתערבות שיפוטית  .40

 בהחלטתה בדבר עדכון המדיניות בה עסקינן.

כמפורט לעיל, מדיניותה העדכנית של המשיבה באשר לתקופת תוקפו של הרישיון המיוחד,  .41

השלמת הליך רישום ורישוי הרכבים -אי שלנועדה להתמודד עם תופעה פסולה ומסוכנת 

ם בכבישי נסיעתלמנוע על מנת ו הנדרשות, ות, הכולל את ביצוע בדיקות התקינהמיובאים ארצה

 ולא השלימו את הליכי הרישוי והרישום. בבדיקות תקינות כלי רכב שלא נבדקו הארץ של

בכבישי ישראל ללא  נעורכבים  1,000-קרוב לכאמור, כי מבדיקה שערכה המשיבה עלה  .42

, ות הנדרשותתקינהבדיקות את השלימו ישנו יסוד סביר להניח כי לא ורישיון רכב קבוע, 

 .סכנה בטיחותית של ממש לכלל משתמשי הדרך אשר היווהבאופן 

בוא י)שלא בי שיווק רכבים מיובאיםכי קיימת תופעה של  הסיקו גורמי המקצוע המשיבה עוד .43

 .על פי המדיניות הקודמת הרישיון המיוחד תוקפו שלבמהלך שלושת חודשי  אישי(

ות ת הרכב לבדיקבאלאפשר את ה אהי המיוחד הרישיון של תכליתו הובהר מעלה,ש כפי .44

 אינה לאפשר נסיעה שגרתית המיוחדהא ותו לא. תכלית הרישיון  –פיזי  אופןתקינות ב

 .רישויהו םרישוההליכי את  מוולא השלי ולא נבדקאשר  יםשל רכב בכבישי ישראל

החלטת המשיבה התקבלה במטרה להתמודד עם התופעה המסוכנת של נסיעת כלי רכב שלא  .45

הושלמו הליכי רישויים ורישומם בכבישי ישראל ועם התופעה של שיווק רכבים כאמור בתקופת 

לאחר ביצוע הליך מקצועי מקיף וסדור, אשר כלל דיונים בין תוקפו של הרישיון המיוחד, וזאת 

גורמי המקצוע במשרד התחבורה, ניתוח הנתונים הרלוונטיים, התקנת הוראת שעה לצורך 

הגשת בקשה מקוונת לרכבים, וכן פיתוח ממשק  1,000-אותם כ שלורישויים הסדרת רישומם 

 .לקבלת רישיון מיוחד

תקינות במחלקת התקינה שבאגף הרכב של משרד התחבורה בעבר בוצעו בדיקות היצוין כי  .46

בלבד, ועקב עומס הבדיקות אשר היה מוטל על המחלקה לבצע, התעורר הצורך להאריך את 

תקופת תוקפו של הרישיון המיוחד באמצעותו ניתן להביא את הרכב לביצוע הבדיקות ללא 

ד לתקופה של שלושה חודשים. על רקע זה נקבעה המדיניות לפיה הוענק רישיון מיוח. הובלתו

ואת הבדיקות הנחוצות לצורך  ותניתן לבצע את בדיקות התקינ 2011אלא שהחל מחודש יולי 

 –הנפקת תעודת בדיקה, בכל אחד ממכוני הרישוי המורשים לעניין זה הפרוסים ברחבי הארץ 

עשר מכוני רישוי לעניין זה כיום. במצב -ומספרם עלה במהלך השנים עד להסמכתם של אחד
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דברים זה, לא נותר עוד כל נימוק להעניק רישיון מיוחד לתקופה של שלושה חודשים, החורגת 

 )ב( לתקנות התעבורה. 278מן המגבלה הקבועה בעניין זה בתקנה 

החמורה שנוצרה עקב מתן רישיונות  בעיההאת  האיתר הלאחר שהמשיבהעותר,  עתה מבקש .47

מקום בו לא קיימת עוד ההצדקה למתן  –חודשים כאמור שלושה רכב מיוחדים לתקופה של 

בית  כי – לעיל מפורטלתיקון המצב כ פעלה, ולאחר שהמשיבה ארוכה זורישיון לתקופה 

לתקופות כב כלי רלשימוש ב את התנאיםאת המצב שיצר  שיב לקדמותולה יורה הנכבד המשפט

, ותתקינהבדיקות  אף אתיתכן שאת הליך הרישום והרישוי ו מבלי שאלה השלימו ממושכות,

לו יינתן הסעד אי. ברי כי לתקופה המבוקשת מיוחדה רישיוןהלא ברורה תכלית הענקת  בעוד

אינטרס הציבורי, לצד שלא ברור מה ה משמעותי ייפגע באופן המבוקש במסגרת העתירה דנן,

תצמח מהמהלך )למעט האפשרות לעשות שימוש חופשי ברכבים לתקופה ארוכה תועלת 

 (.כאמור באמצעות הרישיון המיוחד, אשר נועד לביצוע בדיקות התקינות בלבד

כמו כן, על אף שרכב שיובא בייבוא אישי ניתן לשיווק בשנה הראשונה לאחר רישומו בישראל  .48

הבחנה בין ייבוא אישי לייבוא שאינו אישי  רק באישור משרד התחבורה, הרי שאין מקום לקבוע

)ב( לתקנות התעבורה; בשל תכלית 278בהקשר זה, וזאת נוכח המגבלה הקבועה בתקנה 

הרישיון המיוחד לאפשר את הבאת הרכב למכון הרישוי לצורך ביצוע בדיקות התקינות בלבד, 

וח לנסיעה; בשים ולא לצורך נסיעה שגרתית ושימוש רגיל ברכב אשר טרם נבדק האם הוא בט

עשר -לב לעובדה כי כיום בדיקות התקינות הרלוונטיות לענייננו מתבצעות בכל אחד מאחד

מכוני הרישוי המורשים הפרוסים ברכבי הארץ, ולא על ידי המשיבה עצמה כבעבר; נוכח 

השאיפה לצמצם ככל הניתן את משך הזמן בו רכב נוסע בדרכים מבלי שהושלמו הליכי רישויו 

מתוך שאיפה לאחידות בהסדרים ככל שאין נימוק משמעותי ליצירת וו הקבועים; ורישומ

נימוק שאינו מתקיים מקום בו אין מטרתו של הרישיון  –סדר הבחנות בין קבוצות עליהן חל הה

המיוחד לאפשר נסיעה שגרתית של רכב אשר טרם הושלמו הליכי רישויו ורישומו, אלא רק 

 .ורך ביצוע בדיקות התקינותישוי לצלאפשר הבאתו למכון הר

באמצעות  חודשים שלושה, ככל שיבואנים מבקשים לעשות שימוש בכלי הרכב למשך למעשה .49

פני הדברים ברור כי מדובר ברצון לעשות ברכב שימוש החורג  עלש הרי ,הרישיון המיוחד

 ולכך אין לתת יד.  –ת והנדרש ותמהגעתו לבדיק

בדבר תקופת תוקפו של הרישיון המיוחד  מדיניותה את החלטת המשיבה לעדכן ,בשנית ויודגש .50

בהתאם למגבלה הקבועה לעניין זה בתקנה התקבלה  רכבים המיובאים ארצה,ל המונפק

מדובר  שעות. 48, על פיה רישיון מיוחד יינתן לתקופה שאינה עולה על )ב( לתקנות התעבורה278

 בה.בהחלטה ראויה וסבירה, ואין כל עילה להתערבות שיפוטית 

אכן, עובר להחלטה בדבר שינוי המדיניות נהגה רשות הרישוי להנפיק רישיון מיוחד לרכבים  .51

)א( לתקנות התעבורה 269חודשים )מכוח סמכותה לפי תקנה שלושה מיובאים לתקופה של 

אלא ששינוי המדיניות התבצע לאחר בחינת נתונים  ;לפטור כל רכב מהוראות חלק ד' לתקנות(

על פיהם תקופת שלושת החודשים במהלכם ניתנה ליבואנים האפשרות לעשות שימוש  ,עדכניים

, לתנועת רכבים ללא רישוי על כבישי ישראלברכבים טרם רישומם ורישויים הקבועים, הובילה 

)ב( לתקנות 278המדיניות אשר אפשרה חריגה מהוראת תקנה  עמד ביסודאשר מצב הדברים ו

 ינה במחלקת התקינה שבאגף הרכב של משרד התחבורה בלבדביצוע בדיקות התק –התעבורה 
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)ב( לתקנות התעבורה 278משכך, אין עוד סיבה לחרוג מהוראת תקנה  .מתקיים עוד אינו –

 .השעות 48בדבר מגבלת 

שעות על מנת להשלים את בדיקת התקינה ואת  48-על כן, כיום אין צורך בפרק זמן ארוך מ .52

הבדיקות היחידות אשר עבורן נדרשת  –קה במידת הצורך הבדיקה לצורך הנפקת תעודת בדי

. עם זאת, במקרים בהם לא עלה בידי היבואן להשלים את אותן הזזת הרכב ממקום למקום

בדיקות בפרק הזמן האמור, מוסמכת כאמור רשות הרישוי להאריך את תוקף הרישיון המיוחד 

ש בו כדי לספק מענה למקרים שעות כל אחת, באופן אשר י 48בשתי תקופות נוספות של עד 

 החריגים בהם הדבר יידרש. 

אין כל עילה לחייב את המשיב להמשיך לקיים מדיניות שנועדה להתמודד עם קושי אשר היה  .53

תכלית כי  על פני הדברים נראה ומקום בוזה לא מתקיים עוד,  קיים בעבר, לאחר שקושי

שלושה חודשים היא לאפשר נסיעה שגרתית של  שללתקופה  מיוחדהבקשה להעניק רישיון 

 ם. מורישו יםהליכי רישוי טרם הושלמוב, כלי רכב בכבישי ישראל

, כפי בית המשפט העליון בנוגע לשינוי מדיניות הרשות המנהלית הלכתראו בהקשר זה את  .54

 הגף להערכת תארים-גולדשטיין נ' משרד החינוך-ד"ר יעל לביא 07/1398בג"ץ ב שנקבעה למשל

 :(, כדלקמן10.5.2010) 21, בפס' אקדמיים מחו"ל

ככלל, המיקוד פה הוא בסוגיית הדרך הראויה לשינויה של מדיניות מינהלית. "

רשות מינהלית רשאית בכל עת, ולעיתים מחויבת, לשנות את מדיניותה, וזאת 

 627/82)ראו: בג"ץ  על מנת להתאימה למציאות החיים המשתנה –בין היתר 

, 645( 1ליבמן נ' המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל, פ"ד לח)

 (; יואב דותן, הנחיות1984לפסק דינה של המשנה לנשיא מ' בן פורת ) 5סעיף 

(. יחד עם זאת, אין משמעות הדבר כי שינוי המדיניות ]...[ (1996) 165מינהליות 

שיפוטית. החלטה בדבר שינוי מדיניות היא משוחרר מכל מגבלה, או ביקורת 

בגדר החלטה מינהלית לכל דבר, וכפופה לפיכך לכל הכללים החלים על כל 

החלטה מינהלית אחרת: על השינוי להיעשות על יסוד שיקולים עניינים, ללא 

 ]...[" הפליה, ולעמוד במתחם הסבירות, בדרישות המידתיות ובחובת ההגינות

 מ[.הח" –]ההדגשה הוספה 

(; וכן 1998) 19, בפס' 577( 5, פ''ד נב)' ממשלת ישראלנ שגיאגדעון ח"כ  7691/95ראו גם בג"ץ 

( 1, לח)ד"ר עימנואל ליבמן נ' המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל 82/627בג"ץ 

 (.1984) 5, בפס' 645

מצב מדיניותה בהתאם לעינינו הרואות, הרשות המנהלית רשאית, ולעתים אף מחויבת, בעדכון  .55

בפניה. בענייננו, הובא בפני גורמי המקצוע  ולמידע העדכני הרלוונטי המונח העדכני הדברים

מידע על פיו מדיניות מתן הרישיונות המיוחדים לרכבים  , על פי בקשתם,משיבהבהמוסמכים 

ל חודשים פוגעת באופן משמעותי באינטרס הציבורי ובבטיחות כלשלושה מיובאים למשך 

בנוסף, הנימוק שעמד בעבר ביסוד הענקת רישיון זמני לשלושה חודשים לא משתמשי הדרך. 

משכך, מחויבת היתה המשיבה לשקול מחדש את מדיניותה בנושא, ולאחר מתקיים עוד. 

במסגרתו נשקלו מכלול השיקולים  – הליך מקצועי מקיף וסדורשעשתה כן באמצעות 

הגיעה למסקנה כי הדרך להתמודד  –ישורים כמפורט לעיל הרלוונטיים ובוצעו פעולות במספר מ
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שעות, לצד אפשרות  48עם התופעה שנתגלתה לה, היא קיצור משך תוקף הרישיון הזמני לכדי 

 להאריכו בשתי תקופות נוספות כאמור במקרים המתאימים.

בהתייחס לטענת העותר הנוגעת להסתמכות היבואנים על המדיניות הקודמת, תוך פירוט  .56

לעתירה(, הרי שטענה זו היא  25ודות משך הזמן אשר אורך לכאורה לייבא רכב לישראל )פס' א

כלל אינה ממין העניין, שכן אין כל קשר בין משך הליך ייבוא הרכב לישראל לבין פרק הזמן 

הנחוץ לצורך ביצוע בדיקות התקינות לרכב בישראל לאחר ייבואו, וטענת העותר בהקשר זה 

. כך גם טענתו בדבר משך הזמן הדרוש לכאורה לכלל הליך רישום ורישוי הרכב כלל אינה ברורה

לעתירה(, אינה רלוונטית מקום בו הרישיון המיוחד נועד לצורך ביצוע בדיקות התקינות  4)פס' 

ודוק, הרישיון המיוחד ניתן  בלבד כאמור, אשר רק עבורן נדרשת הזזת הרכב ממקום למקום.

א יישאו בעלויות גרירת הרכב למכוני הרישוי המורשים לצורך ביצוע ליבואני הרכב על מנת של

בדיקות התקינות, ולא כדי שיוכלו להשתמש ברכבים המיובאים החל מיום הגעתם ארצה ועד 

 להשלמת הליכי הרישום והרישוי המלאים.

ש מבלי לפגוע באמור לעיל, עמדת המשיבה היא כי באיזון בין האינטרס הציבורי שבמניעת שימו .57

ברכבים בטרם השלמת הליכי הרישום והרישוי, באופן אשר הוביל לכך שעל כבישי ישראל נעו 

; לבין רצונם של העלולים להוות סכנה בטיחותית של ממש לכלל משתמשי הדרךרכבים 

היבואנים לעשיית שימוש ברכביהם באופן רציף מרגע הגעתם ארצה ועד להשלמת הליכי 

 ו של האינטרס הציבורי על העליונה באופן ניכר.יד –הרישום והרישוי הקבועים 

באשר לטענת העותר בנוגע לבקשותיו המקוונות לקבלת רישיון רכב מיוחד אשר טרם נענו )פס'  .58

הקודמת של המשיבה לעתירה(, הרי שטענה זו היא אינה ממין העניין, שכן במסגרת המדיניות  9

אלא באמצעות הגעה פיזית ללשכות כלל לא ניתן היה להגיש בקשות אלה באופן מקוון, 

המשיבה בלבד. על כל פנים, מבדיקת המשיבה עולה כי מדובר בתקלה נקודתית בלשכתה 

 בירושלים, אשר טופלה בינתיים, וכיום ניתן להגיש בקשות מקוונות גם ללשכה זו ללא כל בעיה.

אמור, את כוונתה לעתירה, המשיבה פרסמה, כ 29בניגוד לנטען בפסקה עוד יצוין בהקשר זה כי  .59

וזאת למעלה מחודשיים וחצי קודם למועד תחילתה בפועל , לשנות את המדיניות בה עסקינן

ודש חב להערות הציבור השעההוראת  הצעת נוסח במסגרת , וזאת מעבר לפרסוםלבסוף

 הזעירים . יתרה מכך, אף לא אחד מיבואני הרכבהממשלתי החקיקהבאתר  2021פברואר 

כנגד שינוי זה. העדר  ןהלי , אוההעביר כל התנגדות לשינוי עליהם הוחל השינוי במדיניות

השעות )לצד  48ואנים מעידה כשלעצמה על העובדה כי פרק הזמן של התנגדות כאמור מצד היב

שעות כל אחת(, הוא פרק זמן  48האפשרות להארכתו במקרים חריגים בשתי תקופות של עד 

 לאחר הגעת הרכבים לישראל. ותביותר לצורך השלמת בדיקות התקינ מספק

ם ליבואנים האישיים, שכן יובהר כי לא ניתן היה לפרסם את הכוונה בדבר שינוי המדיניות ג

אלה, מטבע הגדרתם, אינם מהווים ציבור מוגדר העוסק בתחום ייבוא הרכבים, אלא שמדובר 

הוק לייבוא רכב יחיד לשימושם האישי, -אד ככלל באנשים פרטיים המבקשים לקבל רישיון

, מכל מקום, אף העותר )ב( לחוק הרישוי(.33עצמי )ראו סעיף -המשפחתי או לשימוש עסקי

לעתירה(, באופן  8שאינו יבואן זעיר, מודע למדיניות העדכנית מזה כארבעה חודשים )ראו פס' 

 למדיניות העדכנית. עבורו אשר מייתר ממילא את הצורך לדון בתקופת התארגנות 

בין היבואנים הזעירים והאישיים לבין לשיטתו בהתייחס לטענת העותר לאפליה הקיימת  .60
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לעתירה(,  28)פס'  תואינם נדרשים בביצוע בדיקות התקינ לכאורה היבואנים הישירים אשר

כי טענה זו נטענה בקיצור נמרץ ובלשון רפה, ולא בכדי, שכן אין עניין זה עניינה  ראשית יצוין

של העתירה שבפנינו, העוסקת בשינוי המדיניות הנוגעת ליבואנים הזעירים והאישיים בלבד, 

על ידי סוגי היבואנים השונים. למעלה מן  תוקות התקינבאופן השונה בו מבוצעות בדי ולא

ם הצורך יובהר כי טענת העותר בעניין זה שגויה ממילא, שכן גם יבואנים ישירים ועקיפי

שאינו וזאת באמצעות מערך עצמאי אותו מקיים היבואן, , מחויבים בביצוע בדיקות תקינות

 .נים הזעירים והאישיים, מעצם טבעםהיבוא רשותמצוי ב

בבואם של בתי  פיהןלמותר להזכיר מושכלות יסוד של המשפט המנהלי, על  לאטרם סיום,  .61

המשפט לדון בתקיפת שיקול דעתה של רשות מנהלית, אין הם מחליפים את שיקול דעתה 

בשיקול דעתם, ובית המשפט ייטה ליתן משקל רב לשיקוליה של הרשות המנהלית, ושלא 

אברהם נתנאל  3351/13עע"מ בלמשל את קביעת בית המשפט העליון  ראו להתערב בהחלטתה.

 7' בפס, נ' חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בת"א בע"מ

(23.3.2014:) 

"אכן, בית המשפט הנקרא להפעיל ביקורת שיפוטית על החלטת הרשות אינו 

של הרשות בשיקול דעתו  על" ואל לו להמיר את שיקול דעתה-פועל כ"רשות

 ".השלו. עליו לבחון את חוקיות פעולת הרשות ואת סבירות החלטת

 11, בפס' שר הפנים -ראגח עכל נ' מדינת ישראל  1905/03, בג"ץ רבים מיניוראו עוד, 

 (.6.1.2014) 7' בפס, אברהם חדד נ' משרד החינוך והתרבות 8111/12עע"מ ו(; 5.12.2010)

מומחיותה ו מקצועיותה עסקינן בהחלטה המצויה בתחום זו נכונה ביתר שאת מקום בו הלכה .62

ראו בהקשר זה למשל את פסיקת בית המשפט העליון  .הייחודית של הרשות, דוגמת ענייננו

 (, כדלקמן:2007) 10, בפס' 198( 2, סב)עו"ד ווסר אדוארדו נ' שר הביטחון 8397/06ץ "בגב

ירתם של המשיבים לבסס את מיגונן של כיתות נקודת המוצא לבחינת בח"

מסוימות בבתי הספר ב"עוטף עזה" על שיטת "המרחבים המוגנים" הינה כי 

בחירה זו מבטאת את עמדתה המקצועית של הרשות המינהלית, שהיא בעלת 

המומחיות בעניין, ועל כן לא בנקל יתערב בית המשפט, המבקר את שיקול דעתה 

ג'זמאוי ואח'  3930/94)ראו למשל: בג"ץ  המקצועית של אותה רשות, בהכרעתה

קפלן נ' מדינת ישראל,  82/02; בג"ץ 786-785, 778( 4נ' שר הבריאות, פ"ד מח)

לוטן נ' שר  7510/05; בג"ץ 910-908, 901( 5משרד האוצר, אגף המכס, פ"ד נח)

]ההדגשה " לפסק הדין( 23התעשייה המסחר והתעסוקה )טרם פורסם(, פיסקה 

 הח"מ[. –פה הוס

אשר על כן, החלטת המשיבה שלא להמשיך ולתת לרכבים המיובאים פטור מהוראת תקנה  .63

השעות לתקופת תוקפו  48בדבר מגבלת  להוראת התקנה לפעול בהתאם, ולשוב )ב( לתקנות278

אשר התקבלה על ידי גורמי המקצוע  היא החלטת ראויה וסבירה, –של הרישיון המיוחד 

 עמה יש להתמודד, דאיגהמהמוסמכים בהתאם לתשתית עובדתית עדכנית המצביעה על תופעה 

 בה. ות שיפוטיתואין כל עילה להתערב
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 סוף דבר .ה

העתירה להידחות מחמת העדר עילה שיפוטית  כלל האמור לעיל, עמדת המשיבה היא דין לאור .64

, המהווה מדיניות מוצדקת וסבירה, אשר נועדה להתמודד עם להתערבות במדיניותה העדכנית

תופעה פסולה ומסוכנת, על מנת להבטיח ככל הניתן כי לא ייעשה שימוש בלתי ראוי ברישיון 

המיוחד הניתן לרכבים מיובאים, ובמטרה להגן על בטיחות רוכשי הרכבים וכלל משתמשי 

 .הדרך

קש לדחות את העתירה, תוך חיוב העותר בהוצאות אשר על כן, בית המשפט הנכבד מתב .65

 ובשכ"ט עו"ד.

, מורלי קטי רתהגבהמפורטות בכתב תשובה זו נתמכות בתצהיר מטעמה של  העובדות .66

 .במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים תחום תיאום, נהגים ורישוי תמנהל בתפקיד  המשמשת
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