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  2022    יולי 27

  תשפ"ב ז ומ"א תכ
  22-031 ימוכיןס

  דלכבו
  אגף הרכב  מהלת  –מהדסת עית סגל 

        משרד התחבורה 
    8רח' המלאכה  

    תל אביב 
  
  

  שלום רב  
  

    רישום ראשוי"  - T-2022-20הוראות והל מחלקת תקיה בגין אי הטמעת תלוה גד הדון: 
  . " להקמת "הוראת רישום בדרישה , וא לגרוריםעת מתן רישיון יבב ,   של גרור ..."              

      

שוב   .1 להודות  מבקש  לבקשותיי  אי  שעתרה  בושא  לגבירתי  המוגזמת  הבירוקרטיה  את  לצמצם 
כדרש ע"פ חוק  , ובפרט  סגור למגורים (להלן "קרוואן")  רים בכלל וגרור גרואישי / מזדמן של    יבוא

טון מסוג קרוואן    3.5עד  ,1O, 2Oשל גרור  ראשוי  "רישום   T-02-2022והל   יזמה את ו   .הרישוי
 .)לן "הוהל"מגורים או ... " (לה

  -לוהל   1, ראה סעיף   אב טיפוס ואת הצורך בהוראת רישום מבטל את הצורך בהוהל  .2

   ".הוראת רישום ממחלקת תקיהבמסגרת בדיקה פרטית ללא "... 

רישות  וממשיכים בד  .  והלהוראות הביגוד לפועלים  ה במחלקת תקיה,    גורמיםיש  כי    עושה רושם .3
רק  ש רטיה  ובירוק ולא  מיותרים  כל  שהם  ללא  פוגעים  האלא  ,  צורךעשים  הציבורי,  ם  באיטרס 

 הרכב!   לפגיעה בתחרות בעףהן להגברת יוקר המחייה בישראל, והן  , לכאורה במזיד,  מיםרווג

ז  .4 לתלותי  מתייחסת  יבוו  מספר  רישיון  מתוצר    לקרוואן   ,204917בקשה  מספר    2407221212א 

HOBBY,  רשהגורם המאבהערות    .  בוטלה בגין אי צירוף אגרת אב טיפוס  204284בקשה  לאחר ש ,  
 פקת הוראבין השאר, "...  דרשיין  .  ." ת רישוםולהוהל עהמתעלם ומבטל את הוראות ה   ! 

"...  1מרות ההוראות הברורות בסעיף  אא זה לא סביר של .5 רישום ממחלקת  וראת  ללא ה  לוהל  
 .ת רישוםודורשת התקת הורא, מחלקת תקיה מתעלמת מהוראות הוהל "  ... תקיה

דורש .6 תקיה  מחלקת  טיפוס  באב  צורך  שאין  ולמרות  טיפוובוסף  אב  אגרת  תשלום  מצ"ב  סת   ,
 !    י שטרם עהמכתב

אא .7 את  א  מבקש  גבירתי    ההתערבותי  תבטל  של  כי  תקיה  למחלקת  הדרישה  שתורה  את 
  לוהל, כמו גם מכיוון שזה ביגוד    ,ביבוא מזדמן מהתקת הוראת רישוםון יבוא לגרורים  יישבר

לתשלום הדרישה  את  ש  תבטל  למרות  טיפוס,  אב  בדיקת  דרשת  עבור  לא  טיפוס  אב  בדיקת 
  בוהל. 

, בעת וןהעליב אותי בטלפיסה לבהזדמות זו אי מבקש גם להתלון גד מהדס ליאור סוויד ש .8
מהדס ליאור      .פטור מאגרת אב טיפוס, בעיין  חייםבן  אעם מהדס עמירם    ת טלפוןשהייתי בשיח

וטען  שהייתה על רמקול,    ,הצטרף ביוזמתו לשיחה  ,  היה בחדרו של מהדס עמירם אבן חייםסוויד  
עשיי ועדו  כל מש ,יש מדון וריבאייים לא לי, שכל מטרתי בחיים היא להיות מתערב בעאי שגדי 

וכי זה ברור שיש לשלם אגרת    ! ושאיי תורם מאומה לאיטרס הציבורי  ,ללא כל מטרה  וע הרסרלז
 .  וסאב טיפוס, גם אם אין צורך בהקמת אב טיפ

תקל בחומה  אי   !    קת תקיהמחלגד    זו בדיוק ההתייחסות שכגדה אי מלין מזה שים רבות
ושל  בצורה   ב  עיין  יבורי!  ת האיטרס הצאי הבעיוורון  ביטוי  לידי  הן  הטמעת הוהאי  שבא  ל 

 . ס למרות שזה לא דרש בוהלבדרישה להוראת רישום והן בדרישה לתשלום אגרת אב טיפו

 
    ר אודה לטיפולך המסו                               

                 
  ס מייסד - טי ברמו                    

  
  אגף הרכב  רפרט  –דדון עו"ד ספיר  ,  לשכה משפטית    –העתקים 

    הרשות לתחרות   ,  מבקר המדיה      
        יבואתחום  מהלת   –, גב' כרמית אפלבאום לית" מכ –' מיכל פרק גב      
    דסהתקיה וה ' הל אגף אמ –הדס דורון קוגמן מ, מר אבר פלור סמכ"ל תועה       
  שוויד ליאור מהדס ,  ם ם אבן חייעמיר מהדס  ,  הדס ג'מיל אבו חלאמ      
    חברים       
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  2022       יולי    20

  תשפ"ב מוז "א תכ
  22-030     ימוכיןס

  דלכבו
  אגף הרכב  מהלת  –מהדסת עית סגל 

        משרד התחבורה 
    8רח' המלאכה  

    תל אביב 
  
  

  שלום רב  
  

  י  אב טיפוס לקרוואן ביבוא איש תמחלקת תקיה לתשלום אגר דרישת תלוה גד הדון: 
  .  ון יבואיבקשת רישם בעת הגשת הקמת הוראת רישואב טיפוס ומקות בדימ הפטור  

      
  

המוגזמת  בקשותיי  ל  תרתע שלגבירתי  להודות  מבקש  שוב  י  ת אשירא .1 הבירוקרטיה  לצמצם את 
שות את המצב  כדי ל  פעלת סגור למגורים (להלן "קרוואן") בפרט. ו  רים בכלל וגרורגרובושא יבוא 

אישי   יבוא  לביטלת  ולגבי  הדרישה  הוראת  אבטיפוס  בדיקתאת  המהווה    .רישום  והקמת  עיין 
 .  משאביםבחיסכון אדיר 

 . וב והל חדשלכת  מציולמהדס ג'מיל אבו חלא על מאשוב אי מבקש גם להודות  .2

  
  אבל !  

 

 .   "... אב טיפוסבקשה לרישיון יבוא עבור " ₪ 776פתאום צצה לה דרישה לתשלום אגרה בסך  .3

 

ה ממשיכה לדרוש  תקי  מחלקתאא זה לא סביר שלאור ההחלטה לבטל את הדרישה לאב טיפוס   .4
  בשלב הגשת בקשת רישיון יבוא . אגרת אב טיפוס תשלום 

יבואמדובר  בפועל   .5 רישיון  לבקשת  באגרה  הכיצד    כאן  מבין  איי  ולכן  טיפוס  אב  באגרת  ולא   ,
 יבוא.  ולא בתחום   תקיה תחום  הסמכות בעיין היא ב

ביבוא אישי    יבוא רכב ת  אגרבירתי כי מדובר רק על קרוואים ביבוא אישי, ובהשוואה ללהזכיר לג .6
לקבלת רישיון  , והפעולות הדרשות  שרכב שוויו הרבה יותרבלבד ! וזאת למרות    ₪  259היה בסך

 .  דומות להפליא יבוא 

ובע גם מהעובדה שבעוד שבעבר הוסכם כי יהיה פרסום של   .7 לאב    וםהוראות רישחוסר ההגיות 
ה רק על  כך "אגרת האב טיפוס" פלבהוראת הרישום ו  להשתמש  יוכלו  המייבאים    , וכל    טיפוס 

וכל האחרים היו פטורים מתשלום האגרה, כעת כל קרוואן דרש    ,מדגם  הקרוואן הראשון שיובא 
 א הוגן , וזה לא חוקי!  זה ללדעתי עבור אב טיפוס. לתשלום  

בדיקת אב  שיתן פטור מת אב טיפוס למרות  ביבוא אישי באגר  לחייב מייבא קרוואן זה לא סביר   .8
   . הוראת רישוםמחלקת תקיה לא מקימה  ו,  טיפוס

 פי שלוש !  ולא יהיה סביר לחייב אגרת בקשת רישיון יבוא בדומה ליבוא אישי ובמחצית המחיר  .9

 

    ר אודה לטיפולך המסו                               
                            

  ס מייסד - טי ברמו                    
  
  

  אגף הרכב  רפרט  –עו"ד ספיר דדון ,  לשכה משפטית    –העתקים 
    הרשות לתחרות   ,  מבקר המדיה      
      לית " מכ –גב' מיכל פרק       
    דסהתקיה וה ' הל אגף אמ –הדס דורון קוגמן מ, מר אבר פלור סמכ"ל תועה       
  שוויד מהדס ליאור ,  ם ם אבן חייעמיר מהדס  ,  הדס ג'מיל אבו חלאמ      
  תחום יבוא  מהלת  –פלבאום גב' כרמית א       
    חברים       


