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       םליירוש  מחוז המדינה פרקליטות תצעואמב
  

  
  

  עיקרי טיעונים  
  
  
  

  ביבוא אישי  רכבזמני לרישוי  –ושא העתירה נ
  
  

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

אישימייבא  ל ביבוא  מהמכרכב  השחרור  לאחר  זמני,  ס,  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  לס  סביר  זמן  מתן  והן    היערכותללא  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
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  טיעונים      יקריע

 

את    המתיר לעותר להגיש  ,200-בתי משפט מנהליים (סדרי דין), תשס"א  לתקנות     14   בהמשך לסעיף .1

טיעוני  הדיון,    4עד  ו  עיקרי  לפני  לוימים  בבהמשך  התטיעונים  מתאריך  שוכתב  המשיבה  של  בה 

"התשובה")      8/11/2021 "הפרקליט")(להלן  (להלן  גבעתי  אופיר  עו"ד  הנכבד  הפרקליט  ע"י  ,  שהוגש 

גב' קטי מורלי מורלי    ולתצהיר שצורף לכתב התשובה ע"י  מעתירות קודמות,    ומכבד  שהעותר מכיר

מניסיון של    ומכבד מאודהיטב  , שהעותר מכיר  ")המנהלת (להלן "   ם תיאום באגף הרישוימנהלת תחו

 ובהמשך לכתב העתירה ונספחיה.    , שנות עבודה

למחות נגד המשיבה שמנסה לצייר מיצג שווא לגבי החלטתה לצמצם  מבקש העותר    םבתחילת הדברי .2

ודשים  ח  3  –א רכב ביבוא אישי (להלן "המייבא") מ  שהיא נותנת למייב  ון הרכב הזמניי ישאת תוקף ר

מד  מ  כשהיא מייחסת להחלטתה שעות (להלן "ההחלטה") ,    48במשך שנים רבות ל    וכפי שהיה בעבר  

זוטרית, ואי  נות רבות הינה החלטה אשמבחי  אחת מיני רבות,   ,נהלית!  מדובר בהחלטה משל מדיניות

ית הרי על פי כל דין מותר  ומכיוון שמדובר בהחלטה מנהל   מדיניות.  של  מד  אפשר לייחס להחלטה מ

 לעותר שנפגע מההחלטה לערער עליה בבית המשפט המנהלי.  

יכולים לטעות, וזאת כפי שהעותר הוכיח במקרים  כולם    , הפרקליט והמנהלתדה היא כי המשיבה  עוב .3

בעבר!   זולכן מבקש העותר  רבים  נכבד  לעומבית משפט  להיכנס  ולבה  של  בי הקורה  טיעוניו  חון את 

הציבורי האינטרס  על  מבוססים  שכולם  יכול    ,העותר  המנהלי  המשפט  בית  רק  תרופה  ואשר  לתת 

 .  תר וכלל הציבורובזכויות יסוד מוגנות של העו  באינטרס הציבורישעושה המשיבה לפגיעה 

ה .4 רבים  כשלים  כשלה  שהמשיבה  היא  כמעובדה  יום  יום  חיינו  עלך  המשפיעים  בכבישים,  פקקו  ים 

ועוד. עניין ששרת  , הבעיות בנמלהתחבורה הציבורית הלקויה ועוד  , שירות גרוע במשרדי הרישוי  ים 

בהם בפה   מודה  בעצמה  יום  מלאהתחבורה  אתמול  יום  כולל  של    ש מוצ"ב,  בחדשות  ארוכה  בכתבה 

ב.  11ערוץ   לנהוג  למשיבה  ראוי  של  ולכן  טענותיו  עם  להתמודד  צריכה  כשהיא  שהוא  העותר,  ענווה 

 בעבר.  , וכפי שעשה גם כעותר ציבוריעושה זאת בשם עצמו , אבל  

הנכבד   .5 המשפט  מבית  מבקש  המהעותר  את  משך לעצור  את  לצמצם  המשיבה  של  נתפס  הבלתי  הלך 

אישיקף  התו ביבוא  רכב  רישיון  של  להזמני  שניתן  ורישוי,  רישום  של  ההליך    3  –מ      קבוע,    צורך 

עניין שהינו בלתי סביר  .  ")החלטהה (להלן "שעות!    48  -ל  משך שנות דור,  , כפי שהיה בעבר ב שיםחוד

שבמשך   העובדה  לאור  רלחלוטין  כה  בהמשיבה  בות  שנים  רכב  מייבא  של  הצורך  את  יבוא  הפנימה 

כדי לסיים את ההליכים הנדרשים כדי לעשות רישיון  חודשים  3של בפרק זמן ")  המייבא(להלן "י איש

שמנוגד לכללי  , ומה  הקניין והזכות לחפש העיסוקזכות    –יסוד מוגנות  זכויות  שפוגע במה  רכב קבוע.  

 המינהל התקין החוק וערכי המדינה.  

המשיבהי חמור  ליקו .6 ששל  א ,  נוהגת שלא לשתף  בהיא  הציבור  וכנדרש ממנהת  בהחלטותיה     . דיון 

יו  החקיקה הממשלתיבאתר  הפרסום   כל  !!! באתר מפורסמות  נגיש לציבור  ת מסמכים  שרום עאינו 

אפילו  אחד    ואין  כולן  בישראל  אדם  אחרי  לעקוב  מהמשיב.  שמסוגל  ביקש  רבות    ההעותר  פעמים 

כי היא תעשה זאת  שהיא מתכוונת לעשות, והמשיבה אישרה קיקה לעדכן אותו בכל מהלך של הצעת ח

 ה.  ם את זה באתר שללפרסלפחות  לפי המינהל התקין המשיבה הייתה   אבל היא לא עושה זאת!!!
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לא    שכן היא , וכפי שהוכיח העותר,  כנציג הציבוריכולה להיחשב  אינה  מה  עצ המשיבה    ,לצערנו כי רב  .7

ו הציבורי  לאינטרס  האינטרסמודעת  נגד  לכהציבורי  פועלת  זרי,  אורה,  לאור  וזאת    םמשיקולים 

מה    ,ביטול השירות הטלפוני במשרדי הרישויכמו לדוגמה      ! שהציבור חווה כל יום  מחדליה הרבים

לציבור שנאלץ לבזבנזק עצום משגורם   שעות עבודהמילי  זמדים  ובד"כ  ,  וני  רגליו  שנאלץ לכתת את 

כדי    וזאת רק   בכבישיםיף אלפי כלי רכב כל יום על העומס  וסלנסוע עם הרכב למשרד הרישוי, מה שמ 

 להגיע למשרדי הרישוי.  

   ! יתפה את הציבורהמשיבה לא ש ובענייננו 

נצילא   הציבואת  המייעצת  רגי  סעיף    שמונו   בוועדה  שירותי  60ע"פ  רישוי  ומלחוק  בענף  ם  קצועות 

מפעילה את  שלא רק שהם משמשים כעלה תאנה למשיבה ש") חוק הרישוי(להלן "  2016-הרכב, תשע"ו

נציגי הציבור מ תיור ירסמכותה באופן ש הציבור  , ולא משתפת אותם בדיוניה, אלא היא חוסמת את 

  !  י הציבור בוועדה המייעצתג ם נציע דרכי התקשרותמסרבת לפרסם בכך שהיא 

  . של המשיבה באמצעות אתר האינטרנט ב אישירכבור מייבאי לא את צי

לחוק     68המשיבה ע"פ סעיף  נה  שנת  באמצעות רישיוןלא את מי שיש לו רישיון לעסוק ביבוא אישי  

  הרישוי כמו העותר. 

כוונותיהגם כאן   פרסמה את  כאשר  בערמה  פעלה  יבואנים  משיבה  זעירים שהינם  ליבואנים  רק  ה 

ולמרות העובדה כי ההחלטה משפיעה על המייבאים בכלל ועל    !  עוסקים ביבוא אישי ריים ולא  מסח

   . ביבוא אישימתווכים  –בעלי הרישיון לעסוק ביבוא אישי 

  געתשפוהמשיבה    למדוע הם לא התנגדו למהלך הזה ש  זעירים ,  יבואנים    –  העותר שאל כמה מעמיתיו

ביבו טענומאוד  והם  האישי  האחרון    א  מפחדים  עד  המשיבהשהם  של  זרועה  המשיבה  !   מנחת  כן 

.    פעילה את סמכותה נגד מי שמעז לצאת בביקורת נגדה, כמו העותר שחווה על בשרומידועה שהיא  

כמו  ה שלא  העותר  עם  הכל  עניין  לא  זעירים  היבואנים  שהוא  המשיבה,  של  זרועה  מנחת  שחוששים 

כחייל במלחמת יום כיפור    העותרטראומה של  כתוצאה מ אי לא מהמשיבה ! וזאת  מכלום ! ובוודפוחד  

חם מול כוחות גדולים מאה מונים מהיחידה שלו, ובשלב הזה נחסם אצלו מחסום הפחד!  שנאלץ להיל

מרגיש  הוא  המשיבה  עם   במחלוקת  נמצא  שהוא  פעם  בכל  ע"פ    העותר  לפעול  מסרבת  המשיבה  כי 

ציכמשרתפקידה   אלא  ת  כאויב  בור  פועלת  הציבהיא  זריםשל  אינטרסים  המשרת  העותר    ,ור  ולכן 

במלחמה.   האויב  מול  נלחם  שהוא  כמו  פחד,  ללא  בה  הענלחם  סליחתמבקש  את  המשפט    ותר  בית 

 .   נפגע מטראומה במלחמהלהתחשב בו כמבית המשפט  ומבקש , לים כאלו שהוא משתמש במי

העותר    ,  ות שהוא "עותר סדרתי" ועוד ועודטענעותר בו של האמינותבד"כ המשיבה מנסה לקעקע את   .8

וראיה  איש מקצועי מאוד בתחום,  מבקש לציין בפני בית המשפט הנכבד כי העובדות מוכיחות כי הינו  

בעניין יבוא אישי ע"י עוסק, בהיקף    33נהלים צווים תקנות ואת חוק הרישוי סעיף  שינה  לכך שהוא  

   .השאף גורם אחר בישראל לא שינ

, שהמשיבה נמנעה  פרטניותהוראות רישום    פרסוםממש לאחרונה הצליח העותר לשנות את הנוהל של   .9

סגור למגורים , והיה עובר את  בכלל זה גרור  מלפרסם אותן בטענות סרק. דהיינו, מי שמייבא רכב , ו 

   כל התהליך של אב טיפוס , המשיבה לא הייתה מפרסמת את הוראת הרישום בהתאם! 
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 המשיבה עושה ככל יכולתה לפגוע ביבוא האישי!  ש דה היא עובל לכל ספק סביר כי  הוכיח מע העותר   . 10

,  המשיבה    .  בעניין יבוא אישי ע"י עוסקלחוק הרישוי  )  1(ב) (   33קמת סעיף  הראה מחדלה ב  .א

לצמצם , ניסו  בשורותיה, המנהלים מדיניות עצמאית ולא חוקיתליתר דיוק פקידים בכירים  

רכב שאינו    למינימום של "רק    ע"י עוסק  ביבוא אישי  כב המותריםהר   כלידגמי  את מספר  

וזאת למרות מה שקרה   דגמי כלי רכב.. דהיינו, מספר מצומצם מאוד של  מיובא ע"י יבואן"

כדי לאפשר    2015  -תקן את צו היבוא החופשי בולמרות שהמשיבה נאלצה ל  ,7006/07בבג"ץ  

  של כל רכב ע"י עוסק.  יבוא אישי

ביותרשואלי  וכשאנו  ברורה  התשובה  שכזה,  מהלך  תנקוט  שהמשיבה  מדוע  עצמנו    ! ם 

כי  מי מרוויח מכך זה ברור כשמש בצהרים  כשאנו בוחנים    !    יםאינטרסים זרים ולא חוקי

ש המסחריים  היבואנים  הם  העיקריים  מונופולין    בקשיםמהמרוויחים  להיות  של  להמשיך 

להסתבך  נו  " למה ל  חושבים לעצמם  אשר  ה  ב יהמש  פקידי. ויש לשער שגם  יצרןיבוא רכב מ

שרק יגרמו לנו    ,  ")מייבא רכב ביבוא אישי (להלן "ה   מייבא אזרח הקטן שהינו  במתן שירות ל

יבואנים מסחריים שמכירים את התורה ולא גורמים לנו עבודה  עדיף לנו רק    טרחה נוספת.  

באמצעות  נוספת.   המשיבה  הקימה  ל  ולכן  מדיניות  הבכירים  הנועדה  פקידיה  חוקית  א 

נסלח   בלתי  ומקצועי  ערכי  כשל  מוכיחה  שהיא  תוך  עוסק  ע"י  אישי  היבוא  את  לצמצם 

  וכמפורט:  

 .  המותרים ביבוא אישי ע"י עוסקצמצום מספר הדגמים  )1

 מוסכים מתמחים, ללא חלקי חילוף זמינים. ללא  –רש כנדאחזקה מניעת שירותי  )2

התראה על תיקוני  היה מי שייתן  י נסלחת שלא י בטיחותית בלתר מכל פגיעה  והחמו )3

 ם.  קול, ושלא יהיה מי שיתקן אותרי

של    ה הבכירים  ה את הבגידה שעשו פקידי זה היה פשוט מאוד להסביר לחברי הכנסת בוועדת הכלכל

וגם שר התחדיון חברי הכנסתוב  .המשיבה את הצעתו של העותר    העדיפו בורה ישראל כץ בעצמו  , 

. ולא עזרו להם כל הצעקות והטרוניות שהביעו אותו יום  משיבהההבכירים של    ה צעת פקידיכנגד ה

  עניין המוכיח כשל מקצועי וערכי בלתי נסלח !   בוועדה. 

זה מנהלת אגף הרכבפקידיה הבכ  .ב ובכלל  לפגוע ביבוא    ירים של המשיבה  לנסות  ממשיכים 

המושג    האישי כי  קבעה  הרכב  אגף  מנהלת  בענייננו.  (ב(  33סעיף  ב  עצמי    –עסקי  כמו   (1 ( 

, ראה  עצמו  הרכב המיובא ע"י עוסק רק ע"י העוסקהשימוש בכלי  ת  מצמצם אלחוק הרישוי  

 .   62441-05-20ת"מ את הטיעונים של המשיבה בע

כי   טען  במושגהעותר  ביבוא  עצמי"  - "עסקי  אין  שיובא  ברכב  המשתמשים  צמצום  משום 

תורם הכנסות  כל אחד ש  על ידי  ובר על שימוש לצורך העסקאישי רק לעוסק הצמו, אלא מד

עצמועסקל הרישוי  חוק  ע"פ  וזאת  המע"מ,  חוק  של  בגדרותיו  שנמצא  מה  נהג    .  ,  כל  ולכן 

עובד בשירות העסק יכול לנהוג ברכב שיובא ע"י עוסק. מנגד טענה המשיבה כי מדובר רק  ש

    עצמו.של העוסק  בשימוש
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בפה   טענה המשיבה  שני  כימצד  של   מלא  סדורה  במדיניות    כוונת "...    המשיבה     מדובר 

עושה הכל כדי לצמצם   יצא המרצע  מן השק המשיבה  דהיינו,    ... "   ישי צום בייבוא אהצמ

  !!!   את היבוא האישי, כמו בענייננו

ל האמור  אברבנל  פסק    ל יע לאור  אלי  השופט  העותר     62441-05-20ת"מ  בעכבוד                 נגד 

פרשנות...  " כי  עולה  המשיב  מהמקובץ  של  החוו  סבירה. להוראות  בלתי  אינה  האמורה    ק 

ומבוססת על המדיניות הננקטת על    ,היא משקפת את עמדתו של המשיב בעת ניסוח החוק

  .עמוד אחרון לפס"ד     ידו. משכך דין העתירה להידחות. " 

, והעותר לא יכול היה לפקוח את  בפני העותר לא  שד  פס"אברבנל נתן    ופט כיוון שכבוד הש 

נאלץ העותר לקבל את    הרישוי,    מנוגדת לחוקמדיניות המשיבה  כי    השופט   עיניו של כבוד

צמצום ה היא  שלהמדיניות  הטיעון של המשיבה כי  מסקנותיו של כבוד השופט שנשענו על  

האישי ולכן  היבוא  הס,  השופט  בירה  הפרשנות  ושל  המשיבה    העותר לכן  ו   !  סבירים של 

והחליט לתקוף  עצמי    –סקי  יבה למושג עעל הפרשנות של המשעל הגשת ערעור  החליט לותר  

  .  חוק הרישוי ל  1סעיף ורה של המשיבה המנוגדת לת המדיניות האס א

והגיש למשיבה טיוטה של  בעתירה לבג"ץ  למחרת קבלת פס"ד החל העותר במיצוי הליכים  

  .  צמצם את היבוא האישית הלא חוקית שלה שנועדה לדיניועתירה נגד המ

טיו הגשת  העתירהלמחרת  ה  טת  היועמ"ש  לבג"ץ,  עו"דודיע  המשיבה  כי    של  טמיר  דוד 

וב הנוהל  את  לתקן  המשיבה  ה כוונת  עסקי  את  למושג  המשיבה  של    עצמי,   –פרשנות 

וכל נהג יוכל להשתמש ברכב שיובא ביבוא אישי.    20-05-62441  "ממהטעמים שפורטו בעת 

   !המשפט דהיינו, העותר תפס את המשיבה בקלקלתה כשהיא הציגה מיצג שווא בבית

אלא על מעשה    תכסיסנות הבלתי חוקית שפועלת בה המשיבה, ה עניין זה מלמד לא רק על  

 בית המשפט המנהלי!  כמו גם בעתירה זו.  הטעיית  –שלא יעשה 

והפרקל תר  העו . 11 בכלל  הפרקליטות  נגד  גם  בפרטטוען  הנכבד  וכללי    יט  לתפקידם  בניגוד  שפועלים 

המחיי אותםבהאתיקה  המ.  ים  מופקדת  "פרקליטות  הציבורדינה  בקוד  ראה    "  כנאמן  ייעוד  סעיף 

ולערכיה, לשלטון  : הפרקליט יהיה נאמן למדינת ישראל, לחוקיה  נאמנותו "   האתי לפרקליטי המדינה

המשך "ערכי היסוד  ב  זכויות האזרח וכבוד האדם. " החוק, לעשיית צדק ולהגנה על האינטרס הציבורי

ובעניינו הפרקליט הנכשל הפרקליטות את    להביא לדיון את האינטרס הציבורי,במעט  בד לא טורח  . 

ם על  ממש כמו פרקליטים המגני  .  המשיבהבאופן חד צדדי להגנת    פועלאלא    ,  כויות הפרטהפגיעה ב

  , וזכויות יסוד מוגנות טרס הציבורישהאינ  טובת הלקוחות שלהם וזאת מבליעבריינים , שיעשו הכל ל

 לשהו.  ול כ שיק ים לדיון או מהוו יםבכלל עול

בענייננו מן הדין היה כי הפרקליט היה מציג את הפגיעה שנפגע מייבא שבמשך תקופה ארוכה הוא לא  

 .  ההחלטהיכול להשתמש ברכב שלו בגלל 

ל . 12 העותר  על  מבקש  זו  בנקודה  שהקצה  התנצל  חלק  הנפח  זה  לדעתו  אך  בטיעוניו,  לעיל  האמור  לכל 

 מלמד על הפרט. חשוב מהטיעונים בעתירה זו , מבחינת הכלל 

  



  
 

  
  

6

     ה, ע"פ התשובה להחלטהמשיבה של  םים העיקריטיעוניה . 13

  שעות .  48 –חודשים ל  3 –ן למייבא מ ון רכב זמני הניתיישלצמצם את תוקף ר  דהיינו, 

 טיעון הבטיחות   .א

    , וכלל לא מוזכר מאוחר  ןו , הינו טיעשהעלתה המשיבה בתשובה    יאין ספק שהטיעון המרכז 

  . לתשובה  5לעתירה ונספח    6ראה נספח    14/7/2021מתאריך  יבה לעותר  מש ה  מענה שנתנהב

טוענת   כי    5בסעיף    המשיבה  התופעה    נועדה  ...  "       החלטתה  לתשובה  עם  להתמודד 

תהליך   שהושלם  מבלי  ברכבים  שימוש  של  המשיבה,  בבדיקות  נחשפה  אשר  המסוכנת, 

אשר נועדו  בדיקות    –ות הנדרשות  מבלי שבוצעו להם בדיקות התקינ רישויים ורישומם, ואך  

בטוח   שאינו  רכב  בו  מצב  ולמנוע  הרכבים,  בטיחות  את  היתר  בין  נוסע  ללהבטיח  נסיעה 

 שי ישראל. בכבי

  ינטרס הציבורי .... "  לתשובה  "עמדת המשיבה באיזון בין הא 57ובהמשך סעיף 

ינטרס  ן בין האלתשובה  "עמדת המשיבה באיזו   57סעיף  ראה           טיעון האינטרס הציבורי  .ב

 הציבורי .... "  

 לתשובה.   23עיף ראה סרכבים בכבישי הארץ ללא רישיון רכב קבוע טיעון יש אלף   .ג

 יבואנים זעירים ניצלו את המצב כדי לשווק רכב ללא רישוי    - טיעון   .ד

זעירים  7סעיף   ליבואני  המשיבה  מתייחסת  כדיצשני  לתשובה  המצב  את  רכבים    לו   ..."

וקפו של הרישיון המיוחד,  שווקו במהלך שלשות חודשי ת  בואנים זעיריםבאים על ידי יהמיו

 קבוע של הרכב. " מבלי שהושלם הליך הרישוי והרישום ה

   .  שעות על מנת להשלים את התקינה 48 –מ  ך ארו אין צורך בפרק זמן  ן טיעו  .ה

   לתשובה  54ו   52 פיםראה סעי 

 . )ות"השלים בדיקת התקינ שעות על מנת ל 48 –אין צורך בפרק זמן ארוך מ טיעון  (להלן "

המקצועי"    .ו של    –"הטיעון  ומומחיותה  מקצועיותה  בתחום  המצויה  בהחלטה  מדובר 

   לתשובה   62ראה סעיף    המשיבה

   . לתשובה  65 "  ראה סעיף טיעון שאין כאן בסיס  "לטענת ההסתמכות  .ז

 

 לעיל    13טיעוני העותר לטיעוני המשיבה על פי הסדר בסעיף  . 14

 הבטיחות ון טיע  .א
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  , אבל המשיבה משתמשת בטיעון זה לא טיעון חשוב מאין כמוהוינו  הבטיחות ה  ןטיעו  .)1

אלא   הבטיחות  כדילטובת  ו   רק  בהחלטתה  המשפט לתמוך  בית  בעיני  בוץ  להטיל 

מדובר על כלי רכב חדשים בטיחותיים הנכבד שלא יראה את האמת . והאמת היא כי  

כלי הרכב בטוחים לפחות כמו מאות אלפי  עומדים בתקינה האירופית והם  ביותר ש

יבואני ע"י  לארץ  תקינות   המיובאים  בדיקת  עוברים  לא  ואשר  בדומה    מסחריים 

מיליון כלי רכב   4ואף יותר מ    לבדיקה שעוברים כלי הרכב המיובאים ביבוא אישי.  

 .  ועוברים בדיקת בטיחות פעם בשנה בלבד  שיש בישראל םפרטיים ישני

רכבים .)2 כי  היא  צר  עובדה  לא  אפילו  "טסט"חדשים  רישוי  מבחן  לעשות    3עד    יכים 

 שנים מיום עלייתם לכביש, ובענייננו מדובר ברכבים חדשים יותר .  

לדוגמה    !  היא מתעלמת מטיעון הבטיחות   ,המשיבה בעצמה ובעת שזה משרת אותה .)3

אישי    לימוזינהרכב   בעת"מ  ביבוא  נידון  ,   3633-09-19שעניינה  נגד המשיבה  העותר 

, אך היא תקינותשתאפשר לו לעשות בדיקת  פעמים רבות  תר ביקש מהמשיבה  עושה

וכך ה סירבה   זמני, עם רישיון רכב    לימוזינה נסעה במשך כמעט שנה בכבישי הארץ, 

 ללא בדיקת תקינות ורק כדי שהמשיבה תוכל בסופו של דבר לבטל את רישיון היבוא. 

משום ברכב חדש    חרים! איןלצרכים א   דהיינו המשיבה משתמשת בטיעון הבטיחות

   "סכנה בטחותית" זה פשוט לא אמת. 

ר  .)4 כי  לעובדה  דוגמה  כמו ועוד  לפחות  בטיחותי  רכב  הינו  אישי  ביבוא  המיובא  כב 

כב המיובאים כל שנה באמצעות יבואנים מסחריים שכאמור לא מאות אלפי כלי הר

תיקון ריקול   שינוי נוהלעושים בדיקת תקינות בדומה לרכב ביבוא אישי, הינה בעניין  

     . רק תודות למאמצי העותרשנעשה  19תיקון נוהל מס'  לרכב ביבוא אישי 

כמו    בין השאר תוך שהיא עושה הפליהנגד היבוא האישי,  פועלת  כל הזמן  המשיבה ש

תיקון ריקול בארץ   שי שנדרש לעשותרכב ביבוא אילרעה    הפלתה . המשיבה  בענייננו

ו ריקול פתוח היה צריך להשיט בחזרה  בא מארה"ב ונמצא ב , דהיינו רכב שמיוהמוצא

מאות אלפי בעוד  לארה"ב כדי לתקן את הריקול, ורק אח"כ להשיט בחזרה לישראל,  

  .  ע"י יבואן כלל לא נבחן האם יש לו "ריקול פתוח" יםב המיובא כרכלי 

עניין  יבואנים מסחררכב  מאות אלפי כלי  הבטיחות לגבי    דהיינו,  יים  המיובאים ע"י 

וזאת כאשר    !  כלל לא מעלה שאלות של בטיחות אצל המשיבהפתוח  ריקול  ובהקשר ל

  ביבוא אישי זו "סכנה בטיחותית"  אבל ברכב  !  מדובר על ליקוי ידוע שקיים ברכב

הקבוע שלו לפנות בעתירה לבית המשפט ראה    " "באיוםלאחר שהעותר השתמש  רק  

הפקידים הכי   שבו השתתפו    1  נספח"ב  מצ  2019  יוני    10נערך דיון בתאריך    זה פלא  

הכוללים   המשיבה  אצל  רכב  בנושא  פלו  בכירים  אבנר  תנסמנכ"  –ר  מהנדס  ועה, ל 

, מר איציק סרור מנהל אגף שירותי תחזוקה,  אגף הרכבמנהל    –מהנדסת עינת סגל  

 שקבעו בין השאר  ש יועמ" –תחום יבוא , עו"ד דוד טמיר  מנהלת   –גב' כרמית אפלמן 
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סעיף  "לדיון    2סעיף   על    19תכלית  ב(מדובר  רכבסעיף  של  אישי  יבוא  נוהל  , הוראת 

הנהגים    )העותר בטיחות  על  בשמירה  הציבורי  האינטרס  על  הגנה  הינה  לעיל, 

  ומשתמשי הדרך ..."  

בסעיף   ביותר   6ובהמשך  הבכיר  הצוות  פתוח  ריקול  על  מדובר  כי  העובדה  ולמרות 

   יחותי מצטמצם מהותית. "|... הסיכון הבט"   כי אצל המשיבה קבע

המשיבה מנסה להציג  עניין זה מוכיח כי רכב ביבוא אישי אינו פצצה מתקתקת כמו ש

בפני כבוד בית המשפט אלא רכב בטיחותי יותר מהרוב המכריע של הרכבים בישראל  

 וזאת מהסיבה שהינו רכב חדש. 

לחייב גם כה  ה צרישהיא אומרת הרי היא היית  ואם המשיבה באמת מתכוונת למה .)5

תקינות.   בבדיקת  מסחריים  יבואנים  ע"י  המיובאים  הרכב  כלי  אלפי  מאות  כל  את 

ש רכב חדש  כי  זה מוכיח  כך,  עושה  אינה  שהיא  או  ומכיוון  אירופאית  לו תקינה  יש 

 ינו רכב בטיחותי.  אמריקאית ה

6(.   ! עצמן  בעד  מדברות  ווהעובדות  רבות  שנים  רכב  במשך  כלי  אלפי  שיובאו  עשרות 

איש ויביבוא  לה,  זמני  םניתן  של  רישיונות  ה  ,חודשים  3ים  "הסכנה לא  תממשה 

כאשר המשיבה מנסה   ,םלפתע פתאורק כעת  ו  !!!  הבטיחותית" אפילו לא פעם אחת

  צצה לה טענת הבטיחות במלוא עוצמתה.  , לתמוך בהחלטה

המרכז     -     לסיכום שהטיעון  ספק  בתשובה  יאין  המשיבה  הבטיחותי"  שהעלתה  ,  "הטיעון 

זה  " שבושל"  מאוחר  ןו טיעהינו   , ולמרות  רק לצורך תמיכה  בהחלטה. עובדה היא שטיעון 

התשובה,   בכתב  מוזכר  כלל  מרכזיותה  שנתנהבלא  לעותר    מענה  מתאריך  המשיבה 

     . לתשובה 5נספח ב לעתירה ו 6ראה נספח   ,14/7/2021

נתנה  ש  תיתיהאמהסיבה   המשיבה  הרישום  בגינה  עניין  הינו  ההחלטה  ולא ורישוי  את 

אך זה לא בה,  טפל  ואשר יש ל  ,. סיבה שללא ספק הינה סיבה חשובה מאודעניין הבטיחות

    . יכול לשמש סיבה להתעמר במייבאים

שעות אבל הוא לא צריחך    48העותר מסכים כי רכב ביבוא אישי יעבור בדיקת תקינות תוך  

בתוך פרק י  ולסבול ממחדליה של המשיבה שאינה מסוגלת לסיים את תהליך הרישון וריש

 !!! חודשים וכפי שהיה בעבר 3הוא עד   ישוי לרישום ורומשך הזמן הנדרש לה  .זמן זה 

עובדה היא כי המשיבה עיוורת לאינטרס הציבורי עיוורת לפגיעה      טיעון האינטרס הציבורי  .ב

 !   חודשים 3במשך  אינו מסוגל להשתמש ברכב שייבאזכויות יסוד כאשר ב שנפגע המייבא

ילם  להשתמש ברכב שש  כבוד האדם וחירותו,    פ חוק יסודן ע"קנייה     זכותאת  יש  למייבא  

אינו מסוגל להשלים את הליך הרישום  עליו במיטב כספו העיקרית שבגינה הוא  , והסיבה 

והרישוי כולו נעוץ במחדליה של המשיבה שלוקח לה פרק זמן מאוד ממושך כדי לבצע את 

שלה לרשום  בא ביבוא אישי עד היום המשיבה כרישום והרישוי. לדוגמה ברכב שהעותר ייה

זכות הקניין  כלל לא מבינה שעיוורת ווהמשיבה  .  את אביזרי הבטיחות ברישיון הרכב שלו

   . חלק מהאינטרס הציבוריהינו 
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  . על פי חופש העיסוק להשתמש ברכב שייבא לצורך עיסוקו  למייבא שהינו עוסק יש זכות

ם את תהליך הבדיקה, רישום ורישוי  יאפשר להשלהמשיבה שאי    רק בגלל מחדליה שלוזה  

     שעות.  48בתוך 

  . רכבים בכבישי הארץ ללא רישיון רכב קבועטיעון יש אלף   .ג

עצמה   .)1 שהיא  במציאות  חייה  לא  המשיבה  כי  רושם  בהתייחס   ,גרמהעושה   וזאת 

בישראל ל רכב  כלי  ברישוי  שלה  הקולוסאלי  של      2  נספחמצ"ב      !  כישלון  מענה 

 :   ות הבאות פ חוק חופש המידע המציין את העובדהמשיבה ע"

 כלי רכב   4,377,858בישראל   .)א

 כלי רכב יש ריישון רכב.   3,362,957  –מתוכם רק ל   .)ב

 !   אין רישיון רכב בתוקףכלי רכב  ,014,9011 –ל   .)ג

שיובאו ביבוא אישי אין רישיון רכב בר תוקף , הרי זה ולכן אם אלף כלי רכב חדשים   .)2

 בשישים.מה שקורה בישראל. והינו בטל אלף מונים פחות מ

רכבתהעו .)3 רישיון  צריך  שלא  לרגע  טוען  לא  , ר  מייבאים  אלף  בגלל  מדוע  אבל   ,

כולם   לגרום שלכאורה  צריכים  לשיווק,  מסחריים  יבואנים  ע"י  שיובאו  רכב  כלי 

החוק  המייבאים  להענשת  ע"פ  לאותם  רבות  דרכיםיש  .  שפועלים  לגרום  אלף   כיצד 

שלא   רכבהועבריינים  רישיון  שלהםציאו  הרכב  את  ולרשום  לבוא  יכול ,  והעותר   ,

   . לעזור למשיבה כדי ללמד אותה כיצד ניתן לעשות זאת

   יבואנים זעירים ניצלו את המצב כדי לשווק רכב ללא רישוי   - טיעון   .ד

ים מסוג עתירה זו נוגעת ליבוא אישי של רכב, ואינה באה כדי לייצג יבואנים מסחרי .)1

 רים.  יבואנים זעי

ם להפסיק ליבואנידרכים כיצד לגרום    10גם במקרה זה העותר יכול לייעץ למשיבה   .)2

 עם המנהג הנפסד הזה שהם משווקים כלי רכב שאין להם רישיון רכב קבוע.  

   .  שעות על מנת להשלים את התקינה 48 –מ  ך ארו אין צורך בפרק זמן  ן טיעו  .ה

בית המשפט הנכבד כדי שלא יראה את    גם בעניין זה המשיבה מנסה להטיל בוץ בעיני .)1

ב תקינה  לעשות  אפשר  נכון  שאחרי  שעות  48  -האמת.  הטוב  במקרה  הבעיה  אבל   .

    ן רכב קבוע.  ווע עד חודש כדי להנפיק רישי ב בין שיבה בדיקת התקינות לוקח למש

 שעות   48תוך    סכים כי המשיבה תוציא רישיון רכב זמני לרכב שעשה תקינה מהעותר   .)2

הנ   .  יםחודש  3  -ל הזמן  פרק  הרישוי  זהו  הרישום  הליך  את  לסיים  למשיבה  דרש 

 ומשלוח רישיון הרכב הקובע למייבא.  

 קשר לבטיחות !!! ואין לזה כל 
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גרורבבי .)3 מסוג  רכב  בד"כ  וא  נדרש  טיפוס,  אב  בדיקת   עיסוק המהווה  עניין  ,  לעשות 

של   העותרשעיקרי  ע"י  ל  טיפוס  אב  בדיקת  מ  .   פרק רק  רכב  מעבדות    5  –אחת 

ועיים עד שהמשיבה מואילה כחודש ימים, ואח"כ עוד כשב   ההמתנה לתור מדובר על  

, הוראת רישום ואח"כ מעבדת הרכב מוציאה אישור התאמה להוראת רישוםלהוציא  

 ת אב טיפוס לגרור.  מה שמהווה את סיום תהליך בדיק

שרק  עוב .)4 היא  להואילה  אחרונה  ל דה  אגף הרכב  העות תבקשלהסכים  מנהלת  של  ר ו 

להוראות  בדומה  התחבורה  משרד  באתר  פרטניות  רכב  רישום  הוראות  לפרסם 

הכלליות.   "לאיים  3סעיף      3  נספחראה  הרישום  לשיטתו  תודות  והכל  גשת בה  ", 

פתוח לטובת האינטרס הציבורי בלי ם המשיבה אי אפשר לנהל שיח  ענהלית.  עתירה מ

 העותר.  המשיבה פשוט לא עונה לפניותיו של , "האיומים" בעתירה

לפי סעיף  " בייבוא מזדמן  גרורים  וכדי לסייע בידי מי שמייבא  רי7(31...  שוי  ) לחוק 

התשע"ו הרכב  בענף  ומקצועות  מחלקת  2016- שירותים  להפיק תקינהה,  החלה   ,

  הוראות רישום כלליות לכל דגם נגרר המובא לישראל ... " 

במדיניות התמיד  הרכב  אגף  היום  למייבעד  החיים  את  לעשות  ככל ו  קשים  אים 

  . יבוא אישי , דהיינו שנעשו לצורך  האפשר והוא סירב לפרסם הוראות רישום פרטניות

מסוים,  פרטני גרור וכך קורה שאלמוני שייבא רכב והוציא במאמצים הוראת רישום ל

קל עצמו לא יכול היה להשתמש בהוראת הרישום לצורך יבוא גרור זהה,  אפילו הוא  

לורוזה  ויה דההדגם בדיוק היה נאלץ לעבור את   וא את אות וחומר שפלוני שרצה לייב

  להשלים בדיקת אבטיפוס והוראת רישום עד שזכה לרישיון רכב קבוע.  כדי 

ואח"כ הוראת   גרורים ובגלל הזמן הרב הנדרש להכנת בדיקת אב טיפוסלעניין יבוא ה

ואח" רישום  כרישום  להוראת  העותר  ולמרות  ,  בדיקת התאמה  של   לק בח מאמציו 

המקרים תהליך הרישום של גרור יתקצר, אבל גם בתהליך המקוצר מדובר על פרק מ

  .  מאות דוג 5חודשים ראה  3מסתכם בעד  זמן ש

אינטנסיבי    5מצ"ב   הכי  באופן  בהם  טיפל  שהעותר  גרורים  של  רכב  כלי  רישיונות 

, תאריך רישיון רכב זמני,,  כול היהשי  בפירוט מספר רישוי, תאריך שחרור מהמכס 

  ותאריך רישיון רכב קבוע  

   9/11/21רישיון קבוע  11/10/21י יון זמנ ריש 20/6/21שוחרר   70008602  .)א

   9/11/21בוע רישיון ק 11/10/21רישיון זמני  20/6/21שוחרר   70024302  .)ב

 9/11/21רישיון קבוע   4/8/21 רישיון זמני 21/7/21שוחרר   92458201  .)ג

   9/11/21רישיון קבוע   11/8/21רישיון זמני  30/6/21שוחרר   92465801  .)ד

    14/11/21רישיון קבוע  15/8/21רישיון זמני  19/7/21וחרר  ש  92469301  .)ה
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מהמכס לבין קבלת רישיון רכב   חודשים בין תאריך השחרור  3  –מדובר על יותר מ  

גרורים מבקש העותר מבית משפט נכבד זה ולכן ולפחות בהתייחס לרישום     קבוע!

ה נגד  תנאי  על  צו  זמנילהוציא  רכב  רישיון  ינפיק  לא  מדוע  שיסביר   3  –ל    משיבה 

ניתן לייבא רק גרורים חחותלפ  לגרורים    ודשים  ח דשים עד  . לציין שביבוא גרורים 

  בעיית בטיחות.  שנה ממועד ייצורם ולכן אין כל 

יותר מחודש רק   לקבל כדי  נקודה נוספת לציון היא העובדה שלקח לעותר לעיתים 

  ת בגלל ליקויים בכל משרדי הרישוי המחוזיים  רישיון רכב זמני וזא 

המקצועי"    .ו של    –"הטיעון  ומומחיותה  מקצועיותה  בתחום  המצויה  בהחלטה  מדובר 

     המשיבה

למשיבה הכבוד  כל  ע"פ  ועם  שאכן  והמקצועית  הייתה  צריכה    גיוןיהה ,  המומחית  להיות 

כי  ב הוכיח  העותר  אבל  האישי,  היבוא  האישי    תחום  היבוא  המקצועי    התחוםבתחום 

לוקי שלה  בחסרוהמומחיות  בשטח  ,ם  המצב  בקריאת  הציבורי  במיוחד  האינטרס  הבנת   ,

  .וד מוגנותוחובתה לכבד זכויות יס 

ריש  .)1 ללא  בישראל  רכב  כלי  ממיליון  תוקףייותר  בר  רכב  הכישלון    ון  את  מוכיח 

 הרישוי. ה בעניין  הקולוסאלי של המשיב

לקבל   .)2 כדי  רק  מחודש  יותר  לעיתים  לעותר  הנוהל  לקח  ע"פ  זמני  רכב  רישיון 

החדש, לציין שבמשרד הרישוי בחולון כלל לא הסכימו לטפל בו לאחר שהשירות  

במשרד הרישוי  , ווהתנהגו אל העותר והלקוחות שלו באופן מחפיר בד המקוון לא ע

כי   טענו  בירושלי בחיפה  רק  לגרורים,  רישום  בכלל  העותר  אין  לבסוף  הצליח  ם 

 הרכב הקבועים.  רישיונות בהמשך את הזמניים ורכב ה רישיונות להוציא את כל 

לא  העובדה   .)3 והיא  שהמשיבה  טלפוני  שירות  אזרחים  אונסת  נותנת  יום  אלפי  כל 

עבודה   שעות  אלפי  עשרות  בלהשתולבזבז   מכוניות מש  למשרדי    אלפי  לנסוע 

ו ההרישוי  על  הנוראי  להוסיף  הכישלון    בישיםבכעומס  על  הוא  גם  מעיד 

המשי של  ל   בההקולוסאלי  בניגוד  פעולה  "  1סעיף  ועל  הרישוי  שירות  לחוק  מתן 

 הולם" המשיבה חושבת שהחוק הזה לא חל עליה. 

ולצמצם את דגמי הרכב המותרים ביבוא  העובדה כי המשיבה רצתה לפגוע בעוסק   .)4

שאינ רכב  "רק  של  "  למינימום  יבואן  ע"י  מיובא  אולו  ממנו    קבל לרות  שפמנוע 

, מוסכים חלקי חילוף, תיקון  , שירותי אחזקהאליצרן מיבואן ישיר בישר  אחריות 

    בנושא היבוא אישי !    משווע  ומומחיות חוסר מקצועיות ריקול רק מעידה על 
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 "   טיעון שאין כאן בסיס  "לטענת ההסתמכות  .ז

שהיא   חושבת  להפעיל סמכותההמשיבה  ובשרירו   יכולה  כי  וללא מצרין,  ת  מבינה  לא  היא 

לדוגמה העותר ניסה לעשות יבוא אישי לצורך  משנה.    עמים יותרתהליך יבוא אישי לוקח לפ

  7006/07. העותר עתר לבג"ץ ואנסה אותו לפנות לבג"ץ  , והמשיבה סירבה2005עיסוקו בשנת  

, המשיבה פעלה כאחרון הנוכלים   נגד המשיבה  פסק  ועשתה תרגיל עוקץ  ולמרות שהבג"ץ 

רק  החופשי  היבוא  צו  את  מיובא   וצמצמה  שאינו  היה  ע"י    לרכב  יכול  לא  והעותר  יבואן, 

עוד   לעותר  לקח  לייבא.  שרצה  הרכב  את  למשיבה    3לייבא  לגרום  כדי    2015בשנת  שנים 

סעיף  אח"כ לשנות את הצעת חוק הרישוי  כל רכב, ולשנות את צו יבוא חופשי ולאפשר יבוא  

ו  2016בשנת  . רק  33 לעיסוקו  ח  הצלי   2017שנת  ת  בתחילהחל העותר לחפש רכב שמתאים 

רכב  הע של  אישי  יבוא  לעשות  סוף  סוף  לשלם     !  ₪  200,000לחסוך  והצליח  ותר  במקום 

ש  ₪  400,000 מסחרי  העותר  ינליבואן  את  לעשוק  כדי  מעמדו  את  חלק  צל  ממנו  ולגזול 

ק"מ ולא רכב   25,000לציין כי העותר ייבא רכב בן יותר משנה עם מהטבת המס המגיעה לו. 

  בלתי נתפס !   חדש. אבל עדיין החיסכון היה

תהליך יבוא אישי בשביל אזרח מן השורה הוא תהליך ארוך ומסובך ולכן הוא מסתמך כי  

  הנהלים לא ישתנו במהלך הזמן והוא יוכל להתבסס על נוהל קיים. זהו עקרון ההסתמכות 

      ת המשיבה לכבד אותו. שבתי המשפט מחייבים א

  

  

 הטיעונים  עיקרי סיכום  . 15

 

בפ  .א להתנצל  וזאת  העותר מבקש  מיטבי  באופן  ערוכים  אינם  שטיעוניו  הנכבד  בית המשפט  ני 

אחדים ימים  לפני  קיבל  התשובה  שאת  העובדה  כדי  בגלל  הלילה  לתוך  לעבוד  נאלץ  והוא   ,

 .  ימים לפני הדיון  4עד   –ם בזמן לסיי

את כדי  זו ,  היא מדיניות הממשלה  למקסימום האפשרי  יבוא אישיהרחבת ההאפשרות של    .ב

לחוק    1ראה סעיף    של "... קידומה של התחרות בענף הרכב ..."    רס הציבוריטנאת האי   לשרת

, ובכך לפגוע  וע או לצמצם את היבוא האישיגואין המשיבה או מי מטעמה רשאים לפהרישוי  

   .בתחרות בענף

ומצמצ  תפוגעההחלטה   האישי  היבוא  בתהליך  הכדאיו  מתמאוד  היבוא  הכלכלית    תאת  של 

ל שכן במשמביואן מסחרי בארץ,    , לטובת רכישת רכבהאישי א  ך כשלושה חודשים המייבא 

, בעוד  לרכב  הרישום הקבוע הנדרשועד שיסיים את    יכול להשתמש ברכב שייבא ביבוא אישי

.  מיבואן מסחרי הוא מקבל רישיון רכב שמנפיק היבואן המסחרי מיידיתשאם הוא רוכש רכב  

מחוי לא  הישיר  שהיבואן  למרות  תהליך  וזאת  באותו  היבואן  ב  ובפועל  המייבא,  כמו  ארוך 

 יבא נתון לחסדיה של המשיבה.  הישיר מנפיק את רישיון הרכב בעצמו, בעוד המי
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אסורהמשיבה  ה  .ג הפליה  הכאשר    עושה  המסחריים  יבוליבואנים  מאפשרת  מאות  יא  של  א 

, לעומת היבוא האישי שהיא עושה ככל יכולה  קת תקינותידבשנה בכלל בלי ב  לפי כלי רכבא

רישיון    לסבך" את  ביטלה  שהיא  בענייננו  כמו  אישי"  ביבוא  רכב  המייבאים  של  החיים  את 

 שעות.   48 –חודשים ל  3  –הרכב הזמני מ 

את  לצמצם    ך החלטה לילא שיתפה את הציבור בה פעלה בניגוד למינהל התקין ש  המשיבה  .ד

ז  ןורישיתוקף   מ  רכב  ל    3מני  המחדללחלטתה  ה)   שעות  48  –חודשים  יש .  גבי    למשיבה 

תירוצים כי הכל היה מפורסם וידוע ע"פ החוק, אבל היא יודעת היטב כי הרוב המכריע של  

הציבור לא נגיש ולא מעודכן בילקוט הפרסומים, ולכן חובתה של המשיבה לפרסם לציבור הן  

 .  כמו העותר וכל המתווכים ביבוא אישי  מים הנוגעים לענייןשלה והן לגורבאמצעות האתר 

רו  .ה וזו בדיוק הבעיה איתה    עת במייבאיםאה את הפגיעה שהחלטתה פוגהמשיבה כלל לא   .

את   מבינה  לא  היא  ולכן  במייבאים  החלטתה  שעושה  הרעה  הפגיעה  את  מבינה  לא  היא 

 .יתי  האינטרס הציבורי  האמ

חדש   .ו רכב  ביבוא  אבל  ביותר  חשוב  עניין  הוא  הבטיחותי  הבטיחותי  "    העניין  הסיכון   ...

 " ידים הבכירים ביותר של המשיבה  של הפקדיון    1לנספח    6עיף  סראה    מצטמצם מהותית. 

   בעניין דומה. 

הבטיחות העניין  את  מכבד  ומסכים  העותר  תקינות  י  בדיקת  לעשות  יש  טסט כי  או  לרכב 

תוך   מהשחרור  48לגרור  מ  שעות  לסבול  צריך  שהמייבא  מדוע  אבל  של  מהמכס.  מחדליה 

  .   בא  ך שהיא כופה על המייהמשיבה או מהתהליך הארו

 ,אם המשיבה תאפשר זאת   לרכב, או מבחן רישוי לגרורת תקינות  מסכים לעבור בדיק  העותר

, ולאחר  בדיקת העניין הבטיחותי והסיבה לעיכוב  שעות  48  –תוך שימוש ברישיון רכב זמני ל  

המשיבה   של  בחזקתה  נופל  בדיקת  כולו  על  בהסתמך  נוסף  זמני  רישיון  תנפיק  שהמשיבה 

חודשים, ובמשך הזמן הזה לאפשר לעצמה    3לגרור לתקופה של    בחן רישוי  מולרכב  תקינות  

את השלמת הרישום והרישוי לגבי כלי רכב ולגבי גרורים לאפשר למייבא את השלמת הליך  

  ם ורישוי.  הבדיקה רישו

 ה " מדובר בהחלטה המצויה בתחום מקצועיותה ומומחיות"    המשיבה אינה יכולה לטעון כי  .ז

שי בכלל ויבוא אישי ע"י עוסק הוכיח העותר כי למשיבה אין כל מומחיות היא  בעניין יבוא אי

  אינה מקצועית והיא אינה מבינה דבר באינטרס הציבורי . 

מספיק    .ח רגיל  ברכב  התקינה  להשלמת  לוקח    48רק  אכן  שלמשיבה  היא  הבעיה  אבל  שעות, 

להוציש חודש  עד  שנדרשים  בוע  גרורים  ובעניין   . קבוע  רכב  רישיון  רכב   תבדיקלא    מעבדות 

 ש ת התאמה פרק זמן של כחודלבדיקרק ס או אפילו אבטיפו

  

  

  



  
 

  
  

14

לתשובה . 16 הבטיחותי,  בהתייחס  להיבט  ובעיקר  המשפט  ו,  מבית  העותר  מבקש  לעיל  האמור  כל  לאור 

   ן טעם לית לבוא ונגד המשיבה מורה לה    להוציא צו על תנאי הנכבד 

 

דיקת לאחר שהרכב עובר ב,  חודשים  3  –המשיבה לא תנפיק רישיון רכב זמני ל  מדוע    .א

במשך   ראש  48תקינות  ל    נותושעות  רכב  רישיון  על  ועד     ,שעות  48  –ובהסתמך 

  . והרישוי ועד שיגיע רישיון הרכב לידי המייבא  תסיים את תהליך הרישוםמשיבה שה

 

יבוא אישי של גרורים להשאיר את המצב כמו שהיה לא תאפשר לגבי  המשיבה  מדוע    .ב

   חודשים.  3  –ון זמני ל רישי מתן  –בעבר 

 48שות מבחן רישוי לגרור, שהינו חלק מהליך הרישום, תוך  המשיבה תאפשר לעואם  

לא מאפשרת  .שעות ל כיום היא  והוכחה  הרישוי תהווה אסמכתא  קיו.  מבחן  בפני ם 

    חודשים.  3 –זמני ל רישיון רכב המשיבה להנפקת 

                                                         

  ם ,   על החתו    ית יה באולרא   

  

                     ,עתוב הס,   נכי בררדמ          

  

  

  ' כסלו תשפ"ב י,  2021נובמבר  14   ,היום
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