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נספח א'
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב( ,תשל"ט1978-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס )הגנה( ) 1939להלן-
הפקודה( ,וסעיפים  15 ,5ו 43-לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תשי"ח ,1957-אני מצווה
לאמור:
הגדרות:
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בצו זה –
"הרשות"

– מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה או מי ששר
התחבורה הסמיכו לכך;

"יבואן"

– יבואן העוסק ביבוא רכב מתוצר מסויים ושיווקו בישראל על-פי
הסכם תקף בכתב עם עם;
) (1יצרן רכב מיבוא )להלן -יבואן ישיר(;
) (2סוכן מורשה של יצרן רכב מיובא מסוג  M1כמשמעותו בתקנה
271א )ד( ) (1לתקנות התעבורה ,מאותו תוצר ובאותה התקינה
המיובא על ידי יבואן ישיר )להלן -יבואן מקביל(;

"מורשה של יבואן" – מי שיבואן הרשהו בכתב למכור מוצרי תעבורה ורכב מתוצר
מסוים ,שייבא אותו היבואן;
"יצרן רכב מיובא"

– יצרן רכב מיובא או אדם שיצרן רכב מיבוא הסמיכו בכתב למשך
שלוש שנים לפחות לפעול מטעמו ולמכור רכב מיבוא מתוצרתו
בישראל ועל שמו מסמכי התקינה;

"יצרן רכב מקומי" – מי שמייצר רכב או מרכיבו בארץ ,כמשמעותו בצו הפיקוח על
ושירותים )ייצור רכב והרכבתו( התשכ"ז;1967-
"מדינות  – "NAFTAארצות הברית ,מכסיקו וקנדה;
"מוצר תעבורה"

– כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי
תעבורה והסחר בהם( התשמ"ג;1983-

"מוסך שירות"

– כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים
לכלי רכב( התש"ל;1970-

"מוסך שירות מרכזי" – מוסך שירות המקיים נוהל ,שקבע מנהל אגף הרכב המבוסס על
הנחיות יצרן הרכב אשר מופקד לעיון הציבור בשעות העבודה
הרגילות באגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים וכן
פרסם באתר האינטרנט של המשרד כאמור;
"מערכת שיווק"

-

מערכת שיווק למוצרי תעבורה;
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-

"סוכן מורשה"

אדם הקשור עם יצרן רכב מיובא בהסכם תקף ,בכתב ,למשך
שנתיים לפחות מיום הגשת הבקשה לרישיון יבוא ,שלפיו הוא
מורשה למכור את הרכב המיובא מתוצרת יצרן הרכב ,באחת
ממדינות הקהילה האירופית או בארצות הברית ונתקיימו בו כל
אלה:
הוא שיווק רכב חדש של יצרן רכב מיובא על פי הסכם תקף
)(1
ב 3 -השנים שקדמו לשנת הבקשה לרישיון היבוא;
הוא מכר במהלך השנה שקדמה הבקשה לרישיון היבוא
)(2
יותר מ 2,000 -כלי רכב חדשים;

"צרכן"

– כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א;1981-

"רכב"

– כמשמעותו בפקודת התעבורה ,למעט רכב מן הסוגים  T3,T1וO -
בתקנה 271א )ד( לתקנות התעבורה וכן למעט רכב שטח ומכונה
נגררת כהגדרתם בתקנה  1לתקנות התעבורה ,עגורן נייד כהגדרתו
בתקנה ) 282א( ) (3לתקנות התעבורה ,רכב הפטור מרישום ורישוי
לפי תקנות התעבורה ורכב שאינו רשאי לנוע בכביש;

"רכב חדש"

 רכב שנרשם בארץ לראשונה ושלא נרשם לתנועה בדרכים במדינתחוץ;

"רשיון"

– רשיון יבוא או אישור מיוחד כמשמעותם בצו מתן רשיונות יבוא,
 ,1939ובצו יבוא חופשי ,תשל"ח;1977-

"רשות מוסמכת"

– כמשמעותה בסעיף  2לפקודה ,שנתמנתה בידי שר התחבורה;

"שירות תחזוקה"

– מערכת מוסכי שירות;

"תיאור"

– תיאור בכתב ,בעל פה ,בציוד או בדרך אחרת הנהוגה במסחר ,שיש
בו הודעה ,במישירין או בעקיפין ,בדבר אחד הפרטים להלן:
)א( לענין רכב או מוצר תעבורה –
כמותו ,משקלו ומידותיו;
)(1
המקום או הארץ שבהם יוצר או שם היצרן;
)(2
חמריו או רכיביו;
)(3
איכותו ,סבילותו ,עמידותו או תכונותיו האחרות;
)(4
מטרת השימוש בו;
)(5
בדיקתו ותוצאותיה;
)(6
אחריותו לתקינותו ותקופת האחריות;
)(7
שירותי התיקונים והתחזוקה שיינתנו לרכב או למוצרי תעבורה
)(8
ואחריות למתן שירותים אלה ,תקופתם ושכרם;
תנאי הספקתו;
)(9
) (10מחירו לרבות הנחות ממחירו;
) (11פרטים על תשלומים ותנאי אשראי;
)ב(

לענין שירות –
תכנו היקפו;
)(1
טיבו ,רמתו ותכליתו;
)(2
דרך עשייתו ,זמנה ותנאיה;
)(3
אחריות לתקינותו ,תקופת האחריות ,תנאי האחריות ושינויים
)(4
שיחולו בתנאי האחריות במהלך תקופת האחריות;
שכר השירות ,לרבות הנחות משכר השירות;
)(5

"תיאור כוזב" – תיאור שאינו נכון או שאינו מלא באחד מפרטיו.
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"תקינה" – כמשמעותה בתקנה ) 282ג( לתקנות התעבורה;
"תקלה בטיחותית סדרתית" – תקנה ברכב בעלת אופי טכני או אחר הקשורה
לתפעול הרכב ואשר לדעת יצרן הרכב עלולה לגרום סיכון בטיחותי למשתמשים
בו ולכלל הציבור .ושלפיכך הודיע עליה ליבואן ,ופרסם אותה באתר האינטרנט
שלו )להלן -קריאה חוזרת ):(RECALL
"תקנות התעבורה" – תקנות התעבורה ,התשכ"א – .1961

צו תש"ע 2010 -

.2

מכירה
על ידי יבואן
או מורשהו
צו תשמ"ג – 1982
צו תשמ"ט – 1988

)א( לא ימכור אדם רכב חדש אלא אם כן התקיימו הוראות אלה:
הוא יבואן או יצרן רכב מקומי;
)(1
הוא רשם את הרכב על שם הצרכן;
)(2
)ב(
)ג(

צו תשמ"ט – 1988

)ד(

לא יתן יבואן או מורשהו תיאור כוזב של רכב או של מוצר תעבורה ולא
ימכור יבואן או מורשהו רכב או מוצר תעבורה שניתן עליו תיאור כוזב.
לא ימכור יבואן או מורשהו רכב חדש מיובא אלא אם קיבל רשיון מהרשות
המוסמכת.
רואים יבואן כאילו מילא הוראות סעיף קטן )ב( אם הוכיח כי תאר את
הרכב או מוצר התעבורה כפי שתאר אותו היצרן.

2א) .א( יבואן יפרסם ויביא לידיעת הציבור שמותיהם ומעניהם של מורשיו ,בדרך
שתקבע הרשות.

מכירה
על ידי מורשה
צו תשמ"ג – 1982
צו תש"ע2010-

.3

)א (1יבואן מקביל יודיע לקונה כי הרכב שקנה מיובא מסוכן מורשה של יצרן
רכב מיובא.
)ב( במכירת רכב על-ידי מורשה –
טופס הזמנת הרכב וחוזה הרכישה יחתמו או יאושרו בכתב בידי
)(1
היבואן;
התשלומים בעד הרכב ייעשו בהמחאות משוכות לפקודת היבואן
)(2
בציון "למוטב בלבד";
)א( הרשות המוסמכת רשאית לתת למבקש רשיון אם נתמלאו כל אלה:

תנאים
למתן הרישיון
צו תש"ע2010-
צו תש"ע2010-

)(1

צו תש"ע2010-

)(2

צו תש"ע2010-

)(3

צו תש"ע2010-

)(4

צו תש"ע2010-

)(5

צו תש"ע2010-

)5א(

צו תש"ם1960-
צו תש"ע2010-

)(6
)(7

צו תש"ע2010-

)(8

הוא תאגיד רשום כדין בישראל ,בעל עניין בו ומנהלו הכללי הם תושבי
ישראל;
יש לו הסכם תקף בכתב עם יצרן הרכב המיובא או עם סוכן מורשה של
יצרן הרכב המיובא ,למשך שלוש שנים לפחות;
אם הוא יבואן ישיר -המציא כתב התחייבות מאת יצרן רכב מיובא לספק
מוצרי תעבורה לרכב המיובא במשך שבע שנים לפחות מיום מכירתו
לצרכן;
המציא כתב התחייבות לספק מוצרי תעבורה לרכב המיובא על ידו במשך
שבע שנים לפחות מיום מכירתו לצרכן;
הוא המציא התחייבות ליתן שרותי תחזוקה לרכב באמצעות מוסך שרות
מרכזי אחד לפחות המצוי באחד ממחוזות אלה :תל-אביב-יפו ,המרכז,
ירושלים ,חיפה ,הצפון והדרום;
הוא המציא רשימת מוסכי שירות שהוא קשור עמם בהסכם תקף בכתב
שלפיו מתחייב מוסך לספק שירות לרכב המיובא על ידו;
לרשותו מערכת שיווק ושירותי תחזוקה כפי שקבעה הרשות;
הרכב המיובא עומד בדרישות כל דין שהוא בתוקף באותה עת והוכיח
לרשות לגבי הרכב ,כי הוא מקיים את תקנות התעבורה ובפרט את דרישות
החובה כמשמעותן בהן ומתאים לשימוש בתנאי הסביבה בארץ;
המציא לרשות ,להבטחת קיום הוראות צו זה ,ערבות בנקאית אוטונומית
בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן שתוקפה למשך ארבעים
ושניים חודשים והמתחדשת לאחר  36חודשים בסכום בשקלים חדשים
כמפורט להלן:
)א(
)ב(

ליבוא אופנוע וטרקטורון;1,000,000-
ליבוא רכב למעט אופנוע וטרקטורון – ; 8,000,000
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צו תשמ"ט – 1988
צו תש"ע2010-

) (9דגם הרכב שלגביו מבוקש הרשיון תוכנן במקורו על-ידי יצרנו ולא על-ידי
יצרן שרכש את זכויות הייצור;
) (10התחייב ליתן אחריות לשירות תחזוקה כמפורט להלן:

לאופנוע ולטרקטורון– אחריות יצרן לתקופה שלא תפחת משנה
)א(
מיום מכירתם;
לרכב אחר מזה שפורט בפסקת משנה )ד( – לתקופה שלא תפחת
)ב(
מתקופת האחריות שניתנה ליבואן בהסכם עם יצרן הרכב המיובא
או עם סוכן מורשה שלו בלבד-
) (1שתקופת האחריות האמורה לא תפחת משנתיים מיום מכירת
הרכב;
) (2שהיקפה ותנאיה של האחריות לא יפחתו במהלך השנתיים
הראשונות מיום מכירת הרכב ולא מהאחריות שניתנה ליבואן
בהסכם עם יצרן הרכב המיובא או עם סוכן מורשה שלו;
לאוטובוס ,מונית ,רכב עבודה ,זוטובוס ,רכב סיור או רכב מסחרי,
)ג(
שמשקלו הכולל המותר עולה על  10,000ק"ג -לתקופה של שנתיים
מיום מכירת הרכב או עד הגיעו ל 100,000 -ק"מ ,המוקדם מבין
השניים .ובכל מקרה לא פחות משנה;
) (11המציא התחייבות בכתב מיצרן הרכב המיובא או מסוכן מורשה שלו
צו תש"ע2010-
להמציא ליבואן באופן מיידי מידע על תקלת בטיחות סדרתית שנתגלתה
בייצור של דגם רכב שישווק בישראל באמצעות היבואן ,הכולל הוראות
טכניות ואספקת מוצרי תעבורה הדרושים לתיקונה;
) (12המציא אישור מרואה חשבון המעיד כי יש לו הון עצמי בסך 10,000,000
צו תש"ע2010-
שקלים חדשים לפחות ואם הוא מייבא אופנועים או טרקטורונים בלבד
 1,500,000שקלים חדשים לפחות;
) (13המציא התחייבות לרשות לדווח בכתב בתוך שבעה ימים על ירידה בהון
צו תש"ע2010-
עצמי ,אם פחת מההון העצמי הקבוע בפסקה ).(12
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א() (5ו5) -א( ,המבקש לייבא טרקטורון -המציא
צו תש"ע2010-
הסכם עם מוסך מורשה לתיקון טרקטורים או אופנועים או שהוא בעל
רישיון למוסך כאמור.
3א) .א( לא ייבא יבואן מקביל יותר משלושה תוצרים של רכב.
יבוא בידי
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאית הרשות לשנות את מספר התוצרים ,בין
יבואן מקביל
השאר ,אם הוכח להנחת דעתה כי נתקיימו לגבי היבואן תנאים אלה:
צו תש"ע2010-
) (1הוא קיים במשך שלוש שנים לפחות את ההסכם עם הסוכנים המורשים
עמם התקשר;
) (2לא נמצאו תלונות מוצדקות נגדו בשל אי-קיום הוראות צו זה;
) (3הוא עמד בהתחיבויותיו על פי צו זה ובעניינים נוספים שתורה הרשות
בהתייעות עם המועצה המייעצת.
 .4תקפו של רשיון שנה מיום נתינתו ,אולם יכול שיוצא לתקופה קצרה או ארוכה
תקופת
משנה.
תקפו של
רשיון

איסור
העברת
רשיון

.5

רשיון אינו ניתן להעברה ללא אישור בכתב של הרשות המוסמכת.

מועצה
מייעצת

.6

)א( שר התחבורה רשאי למנות מועצה שתפקידה לייעץ לרשות ולרשות
המוסמכת לפי צו זה )להלן – המועצה(.
)ב( המועצה תהיה של שבעה חברים ,שיתמנו לשנתיים ,והם –
) (1שלושה נציגים של משרד התחבורה וביניהם היושב ראש וממלא
מקומו;
) (2שני נציגים של הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של
יבואנים;
שני נציגי ציבור.
)(3
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סמכויות

.7

)א( המועצה תייעץ לרשות ולרשות המוסמכת בעניינים אלה:

המועצה
המייעצת
צו תשמ"ט1988 -

)(1

סירוב לתת רשיון ,התלייתו ביטולו או סירוב לחדשו;

)(2

הוראות שימוש לסוגי רכב ותנאים בתעודת אחריות שתימסר
לקונה;
שינוי המועצה לפי סעיפים  11ו.12-

)(3
)ב(

המועצה תדון בתלונות שיוגשו לרשות או לרשות המוסמכת נגד יבואן או
מורשהו של יבואן בכל הנוגע להוראות צו זה שיועברו אל המועצה מאת
הרשות או הרשות המוסמכת.

סדרי
הדיון
במועצה
המייעצת

.8

)א( יושב ראש המועצה יקבע את מועד הישיבות ,מקומן ,סדר יומן וסדרי
הדיון לכל ענין.
)ב( המלצות המועצה יתקבלו ברוב דעות הנוכחים בישיבה ובלבד שנכחו
בישיבה לפחות שלושה חברים וביניהם נציג מכל אחד מהגופים המרכיבים
את המועצה.
)ג( המועצה רשאית למנות מבין חבריה או שלא מביניהם ועדות לכל ענין הנוגע
לתפקידיה לפי צו זה )להלן – ועדות מקצועיות(.

ביטול
רשיון

.9

)א( הרשות המוסמכת רשאית לבטל רשיון שניתן ,להתלותו ,לסרב לחדשו,
להתנות בו תנאים ,להוסיף עליהם או לשנותם בדרך כלל או למקרה
מסויים או להגביל את תקופת תקפו ,ובלבד שלא תבטל רשיון או תתלה
אותו אלא לאחר התייעצות במועצה.
)ב( רשיון שבוטל או הותלה יוחזר לרשות המוסמכת לפי דרישתה.

מתן הודעות
ומסירת
פרטים

 .10יבואן ימסור לרשות המוסמכת ,לפי דרישתה ,פרטים על יבוא רכב או מוצרי
תעבורה ,כמותם ,איכותם ,התאמתם למפרטים ותקנים ודרכי שיווקם וכל פרט
אחר הדרוש לצורך ביצועו של צו זה.

שווק מוצרי ) .11א( יבואן ישווק מוצרי תעבורה לרכב המיובא על ידו באופן שוטף לצורך
תחזוקה שוטפת ,באמצעות נקודת מכחרה מוצרי תעבורה אחת לפחות.
תעבורה ואספקתם
צו תשמ"ג2002 -
צו תש"ע2010 -
צו תש"ע2010 -

ב(

כל מוצר תעבורה של כל דגם מדגמי הרכב שייבא היבואן ,יסופק ללקוח
בתוך פרק זמן שלא יעלה על שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה.

הפרת מועד  .12תהיה זו הגנה טובה ליבואן או למורשהו הנאשם בהפרת סעיף )11ב( ,אם הוכיח
כי נקט בכל האמצעים הדרושים להזמנת מוצר תעבורה מכל מקור שממנו ניתן
הספקה
להשיגו באותה עת ,ושלא היתה לו שליטה על העיכוב באספקה ,ובלבד שמוצר
צו תשמ"ג2002-
התעבורה יסופק ללקוח תוך  14ימים מיום ההזמנה כאמור.
מתן הוראות
שימוש
צו תש"ע2010 -

 .13יבואן לא ימסור רכב שמכר אלא אם נתן לקונה הוראות שימוש בכתב גם בשפה
העברית ורשימה מעודכנת של מוסכי השירות כאמור בסעיף 5) 3א(.

חוזה הזמנה ) .14א( היבואן יחתום עם הקונה על חוזה לרכישת רכב ,והוא כולל בין היתר
פרטים על ארץ ייצור הרכב ,תנאי רכישת הרכב ,מחירו ,מועד הספקתו
צו תשמ"ט1988 -
ואחריות המוכר כלפי הלקוח; העתק החוזה יימסר לקונה.
צו תש"ע2010 -
צו תשמ"ט1988 -
צו תש"ע2010 -

)ב( )נמחק(
)ג( יבואן מקביל יציין בחוזה לרכישת רכב עם הקונה ,כי הרכב שקנה מיובא
מסוכן מורשה של יצרן רכב מיובא ואת המדינה שבה פועל הסוכן המורשה.
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) .15א( יבואן חייב למסור לקונה הרכב תעודת אחריות לרכב ולחלקיו גם בשפה
תעודת
העברית ,חתומה בידו ,שתכלול את האחריות כאמור בסעיף .(10)3
אחריות
)ב( תעודת האחריות תימסר לקונה עם מסירת הרכב.
צו תשס"ג2002 -
)ג( הרשות רשאית ,בהתייעצות עם המועצה ,לקבוע תנאים שאין לכלול אותם
צו תש"ע2010 -
ותנאים שחובה לכלול אותם בתעודת האחריות.
)ד( "יבואן או מורשהו המציע תקופת אחריות נוספת מעבר לתקופת האחריות
כאמור בסעיף  ,(10) 3לפי הענין ,יפרט את תנאיה ,יציג את מחירה בנפרד
ממחיר רכישת הרכב ויתן לקונה זכות לקבוע אם ברצונו להנות מתקופת
אחריות נוספת כאמור".
) .16א(

גילה יצרן רכב מיובא פגמים בייצורו של דגם רכב ונתן להם פרסום בכל דרך
שהיא ,יזמין היבואן את כל כלי הרכב מן הדגם שייבא ושנתגלו בו הפגמים
למוסכי השרות שלו לשם ביצוע תיקונים ,החלפה או מתן טיפול כפי שקבע
יצרן הרכב המיובא.
יבואן יגיש לרשות מדי שנה בשנה דוח שיפורטו בו כל הודעות היצרן או
הסוכן המורשה של היצרן לגבי תקלות בטיחות סדרתיות שהתגלו ברכב
שייבא ,מהות התקלות שגילה היצרן ,הוראות היצרן בדבר תיקון התקלות,
אופן ביצוע תיקון כלי רכב על פי הוראות היצרן ומידע בנוגע ליחס של כמות
כלי הרכב שתוקנו לכמות כלי הרכב שהיו טעוני תיקון לפי הנחיות היצרן.
גילה יצרן רכב תקלת בטיחות סדרתית ,יודיע עליה היבואן לרשות ולבעל
הרכב וכן יפרסם הודעה על כך ,במתכונת שצקבע הרשות ,בשני עיתונים
יומיים ,בתוך שבעה ימים מיום שנודע לו על קיומה של התקלה ,מהיצרן או
מסוכן מורשה של היצרן לפי העניין.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,יפרסם את ההודעה שנמסרה לרשות
כאמור בסעיף קטן )ג( באתר האינטרנט של המשרד כאמור.

חוברת יבואן .16א )א(

יבואן יודיע לרשות בכתב על סיום התקשרותו עם היצרן רכב או עם סוכן
מורשה של יצרן רכב בכל אחד ממועדים אלה:
 (1שישה חודשים לפני תום מועד ההתקשרות הקבוע בהסכם עמו;
 (2מיד עם גילוי קיומה של כוונה של אחד או יותר מהצדדים לסיים
התקשרות לפני תום המועד הקבוע בהסכם;
 (3מיד עם היוודע על אירוע הגורם לפקיעת ההסכם או סיכולו ,לפני
תום המועד הקבוע בהסכם.
יבואן ייתן שרותי תחזוקה לרכב המיובא על ידו באמצעות מוסך שירות
מרכזי ומוסכי שירות המופיעים ברשימת המוסכים שהוא קשור עמם בהסכם
כאמור בסעיף )3א()5א( ואם הרכב המיובא הוא טרקטורון -באמצעות מוסך
מורשה לתיקון טרקטורים ואופנועים.
יבואן יגיש לרשות מדי שנה בשנה עד ליום  31במאי ,אישור רואה חשבון
המבוסס על דוחות כספיים מבוקרים ,בעד השנה הקודמת ,כי יש לו הון עצמי
כאמור בסעיף )3א() (12ועל עמידה בעקרון העסק החי כמשמעותו בגילוי דעת
.58
יבואן יודיע לרשות בכתב על ארוע אשר עלול לגרום לפגיעה בעקרון העסק
החי כמשמעותו בגילוי דעת מספר  58בתוך שבעה ימים מקרות האירוע
כאמור ויגיש לה תוכנית פעולה לשמירה על עקרון העסק החי ,להנחת דעתה.
יבואן ייתן אחריות לרכב המיובא כאמור בסעיף )3א().(10
לא ייבא אדם ולא ימכור רכב שאינו עומד בדרישות החובה כמשמעותן
בתקנה ) 282ד( לתקנות תעבורה ,מתאים לשימוש בתנאי הסביבה בארץ
ועומד בהוראות כל דין שהוא בתוקף באותה עת.
לא ייבא אדם רכב ולא ימכור רכב אשר ניזוק באופן שמנע את האפשרות
לרשום אותו במדינת חוץ.
לא ייבא אדם רכב ולא ימכור רכב שלגביו קבע יצרן הרכב תקלת בטיחות
סדרתית שלא תוקנה.
לא ייבא אדם רכב ולא ימכור רכב המחייב שימוש בדלק שלא אושר לשימוש
בארץ.

גילוי
פגמים
ותיקונם
צו תש"ע2010 -
צו תש"ע2010 -

)ב(

צו תש"ע2010 -

)ג(

צו תש"ע2010 -

)ד(

צו תש"ע2010 -

)ב(

)ג(

)ד(
)ה(
)ו(
)ז(
)ח(
)ט(
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חילוט
הערבות
הבנקאית
צו תש"ע2010 -

.16ב )א( הרשות רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שהמציא היבואן להבטחת
עמידותו בהוראות צו זה לפי סעיף )3א() ,(8בשיעור מסכום הערבות כמפורט
להלן כולה או מקצתה אם היבואן-

 (1אינו מספק מוצרי תעבורה באופן שוטף ובכמות הנדרשת למתן שירותי
תחזוקה לרכב המיובא ,בניגוד לסעיף ) 11א(; 10% -
 (2לא הודיע לבעל הרכב ולא פרסם הודעה בעיתונים כי יצרן הרכב גילה תקלת
בטיחות סדרתית ,בניגוד לסעיף )16ג(; 25% -
 (3לא הודיע במועד לרשות על סיום ההתקשרות עם יצרן הרכב או עם סוכן
מורשה של יצרן הרכב במועד בניגוד לסעיף 16א)א( – ; 30%
 (4אינו נותן שירותי תחזוקה לרכב המיבוא על ידו באמצעות מוסך שירות
מרכזי ומוסכי שירות שהוא קשור עמם בהסכם בניגוד לסעיף 16א)ב(30%-
 (5לא הגיש לרשות אישור רואה חשבון בניגוד לסעיף 16א)ג(; 10% -
 (6לא הודיע לרשות בכתב על אירוע אשר עלול לגרום לפגיעה בעקרון העסק
החי ולא הגיש תוכנית פעולה בניגוד לסעיף 16א)ד(; 30% -
 (7לא נתן אחריות לרכב מיובא בניגוד לסעיפים )15א(),ב(),ד( ו16 -א)ה(; 30%-
 (8ייבא רכב שאינו עומד בדרישות החובה כמשמעותן בתקנה )282ד( לתקנות
התעבורה ושאינו מתאים לשימוש בתנאי הסביבה בארץ בניגוד לסעיף
16א)ו(; 20% -
 (9ייבא רכב שניזוק באופן שמנע את אפשרות רישומו במדינת חוץ בניגוד
לסעיף 16א)ז(; 30% -
 (10לא מסר הוראות שימוש בעברית ,לרבות רשימת מוסכי השירות בניגוד
לסעיף ; 10% -13
 (11מכר רכב שייבא ולא חתם עם הקונה על חוזה לרכישת רכב בניגוד לסעיף
)14א(; 20% -
.16ג )א( הרשות רשאית להתלות רישיון עד לקיום תנאים שתורה עליהם ,לבטל
התליית
רישיון או לסרב לחדשו אם נתקיימו בבעל הרישיון אחד מאלה:
רישיו,
הוא אינו מקיים את התנאים לקבלת הרישיון ,כולם או מקצתם;
(1
ביטולו ואי חידושו
(2

צו תש"ע2010 -

הרישיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב או מטעה;

הוא הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון;
(3
הוא הפר חובה או איסור שהוטלו עליו כיבואן לפי צו זה;
(4
ניתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים עליו או שהוא החליט על
(5
פירוק מרצון.
)ב( לא תבטל הרשות רישיון ,לא תסרב לחדשו ולא תתלהו אלא לאחר שנתנה
לבעל הרישיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.
) .17א( על יצרן רכב מקומי יחולו הוראות סעיפים )2א( ו)-ב( (1)3,ו (4)-עד ),4 ,(8
 5ו 10-עד .16

חובת יצרן
רכב מקומי
צו תשמ"ט1980 -

)ב(

על אף האמור בסעיף  3רשאית הרשות המוסמכת לתת רישיון ליצרן רכב
מקומי אף אם אינו עומד בתנאים האמורים בסעיף  3אם הוכיח להנחת
דעתה כי מרשהו ממלא אחר הוראות סעיף  (1)3ו (4)-עד ).(8

רשות
מבצעת

 .18הרשות תהיה הרשות המבצעת צו זה והיא רשאית לתת כל הוראה לצורך ביצועו.

פטור

) .19א( צו זה לא יחול על מייבא רכב ביבוא אישי.
)ב( הרשות רשאית לפטור יבואן מורשה שהיה בידו ערב תחילתו של צו זה
רשיון בר-תוקף מהוראות סעיף  3לצו זה ,בתנאים שתקבע.

שמירת
דינים

 .20הוראות צו זה אינן באות לגרוע מכוחו של כל דין.

תחיילה

 .21תחילתו של צו זה תשעים יום מיום פרסומו.
שר התחבורה
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נספח ב'
עמידת הרכב בדרישות החובה
.1

הרכב חייב לעמוד בתקנות התעבורה ,התשכ"א  1961לרבות דרישות החובה הישראליות
 ISRAELI MANDATORY REQUIREMENTSונוהלי מחלקת התקינה באגף הרכב ושירותי
תחזוקה* .

.2

הדרישות וההוראות כמפורט בסעיף  1מתייחסות לרכב וסוגיו ומבוססות על תקינה של
מדינות הקהילה האירופאית ועל תקינה פדרלית של ארה"ב לכלי רכב המיוצרים במדינות
.NAFTA

.3

יש להמציא למחלקת התקינה באגף הרכב ושירותי תחזוקה תעודות בדיקה של הרכב
ממעבדות שהוסמכו או שהוכרו על-ידי מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה והמתייחסות
לעמידת הרכב בדרישות התקנים המוזכרים לעיל.

.4

לקבלת פרטים משלימים נוספים וכן אישור עמידת הרכב בדרישות החובה ,יש לפנות
למחלקת התקינה שבאגף הרכב ושירותי תחזוקה.

* הערה – דרישות החובה הישראליות מופיעות באתר משרד התחבורה באינטרנט
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נספח ג'
מערך שירותי תחזוקה  -מוסך
א.

לרשות היבואן שירותי תחזוקה כפי שקבעה הרשות בהתאם לתקן מוסכי השירות ,בהתאם
לסוג הרכב המיובא על ידו.
.1

מוסך מרכזי המופעל על-ידו ,העונה לדרישות הבאות :שטח מתאים ,תאי עבודה ,וכח-
אדם כמפורט בתקן מוסכי השירות ,ציוד ספציפי ,ספרות מקצועית וכו'.

.2

מוסך שירות אחד לפחות בכל מחוז מאלה :תל-אביב -יפו ,המרכז ,ירושלים ,חיפה,
הצפון והדרום.
במידה ומצוי המוסך המרכזי באחד המחוזות האמורים ,אין הכרח שיהיה באותו מחוז
עוד מוסך שירות.

.3

היבואן יספק למוסך המרכזי ולמוסכי השירות הוראות תיקון ושעתונים לכל דגמי
הרכב שהוא מייבא.

לקבלת פרטים משלימים נוספים וכן אישור מערך השירות ,חובה לפנות למחלקה לתחום שירותי
תחזוקה באגף הרכב.
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נספח ד'
מערך שירותי תחזוקה – חלקי חילוף
היבואן חייב לספק מוצרי תעבורה לרכב המיובא .כדי לענות על דרישות ה'רשות' עליו לעמוד
בתנאים ודרישות הבאים:
.1

לרשות היבואן הסכם בכתב עם יצרן הרכב על אספקת מוצרי תעבורה לרכב לתקופה של 7
שנים.

.2

התחייבות היבואן לספק מוצרי תעבורה מכל מקור לרכב המיובא במשך  7שנים מיום
מכירתו לצרכן.

.3

הצהרה נוטריונית על קיום מע' שיווק מוצרי תעבורה:
א.
ב.
ג.

.4

בית מסחר מרכזי למוצרי תעבורה.
בתי מסחר למכירת חלקי חילוף מורשים ברשיון סחר בפריסה ארצית.
הצהרת היבואן כי בתי מסחר אלו מורשים ופועלים מטעמו לאספקת מוצרי תעבורה
לדגמי רכב שמיובאים על-ידו.

לקבלת פרטים משלימים נוספים וכן אישור מערך השיווק ,יש לפנות לתחום סחר ייצור
ויבוא באגף הרכב ושירותי תחזוקה.
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