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                    מ ד י נ ת   י ש ר א ל                                     

 
  לשכת סמנכ"ל  בכיר תנועה
  אגף הרכב ושירותי תחזוקה

  יבוא               -תחום           
  אביב –, תל 8רח'  המלאכה 

    61570"א ת,       57031ת.ד. 
  12225678* או 5678טל':      
  03 – 5618260 פקס:   
    2017באוגוסט    02: תאריך

             זי' באב, התשע"              
  11274317: סימוכין

  נהלים: תיק
  

  
  

  הוראות נוהל

10/13  
  נוהל יבוא רכב תפעולי

  01/11/2013 בתוקף מתאריך

  6.9.16מתאריך  1עדכון מס' 

  18.5.17מתאריך  2עדכון מס' 

  2.8.17מתאריך  3עדכון מס' 

  
  

  בסיס חוקי  )א
  

  2012 -בלצו יבוא חופשי, התשע" 4סעיף   

 2012 -בלצו יבוא חופשי, התשע" ראשונההתוספת ה   

 1961 -תקנות התעבורה, התשכ"א    

 פקודת היבוא והיצוא 

 2016-חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו  

  
  
  הגדרות:  )ב
  

  א לתקנות התעבורה.95כהגדרתו בתקנה  –"רכב תפעולי"  .1
 

 א לתקנות התעבורה.95כהגדרתו בתקנה  –"אזור רכב תפעולי"  .2
  

 .1975-כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו –"עוסק"  .3
 

עוסק ביבוא ושיווק רכב תפעולי או ע"י עוסק אשר הרכב מיובא ע"י  –ייעוד הרכב  .4
ברשותו ו/או בשימושו אזור רכב תפעולי. הרכב ינוע אך ורק בתחום אזור הרכב 

י ובהתאם להנחיות המפקח על אזור הרכב התפעולי בהתאם לאמור בתקנה התפעול
 ז לתקנות התעבורה. 95-א 95
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  :תנאים ליבוא רכב תפעולי  )ג
  

 יבוא של רכב תפעולי ייעשה בידי עוסק שהוא אחד מאלה: .5
 
עוסק ביבוא ושיווק של רכב תפעולי לתוצרים אותו הוא מייבא והוא חתם על   א.

  '.תצהיר לפי נספח א
 

  עוסק אשר ברשותו או בשימושו אזור רכב תפעולי אשר חתם על תצהיר לפי ב.                  
 נספח ב'.         

  
  :ותהער

  
  יודגש כי יבוא רכב תפעולי חייב ברישיון יבוא טרם השטתו ארצה. - 5.1
 הרשות המוסמכת ליבוא רשאית לבקש מהמבקש חומר נוסף לצורך בירור   – 5.2

  ידת הרכב או המייבא בתנאי היבוא על פי נוהל זה.עמ        
  ב לתקנות95רכב תפעולי פטור מחובת רישום ורישיון בהתאם לאמור בתקנה  – 5.3

 התעבורה.        
  

 על מנת לקבל רישיון יבוא, על המבקש להגיש את המסמכים הבאים: .6
 

 טופס בקשה לרישיון יבוא.  .א
 טופס נספח טכני.  .ב
 סמך רישיון.-טובין עלטופס הצעת הזמנה ליבוא   .ג
 מפרט טכני ("פרוספקט") של הרכב המבוקש ליבוא.  .ד
  1יצרף תצהיר לפי נספח א' למבקש שהנו עוסק ביבוא ושיווק רכב תפעולי:  .ה

לנוהל זה, חתום על ידי עו"ד. בנוסף, יצרף מכתב הנמקת הצורך ליבוא 
 הרכב התפעולי.

  ל זה, עליו יחתום המפקח וכן טופס תצהיר לדוגמא המצורף בנספח א' לנוה      
 על הרכב תפעולי של כל לקוח.      

  2יצרף לבקשתו תצהיר לפי סעיף א' למבקש שהנו משתמש ברכב תפעולי:  .ו
לנוהל זה, חתום ע"י עו"ד, וימסור את התצהיר המקורי ליבואן, לרבות 
צילום מכתב המינוי של המפקח על הרכב התפעולי בו מופעל הרכב 

  היר.התפעולי כאמור בתצ
  

  באחריות היבואן לוודא, טרם מכירת הרכב התפעולי, כי הלקוח צרף
לתצהיר כתב מינוי בתוקף מאת "הרשות" לאזור הרכב תפעולי שברשותו. 

 על היבואן לשמור אצלו את התצהיר לצרכי ביקורת.
  
  

  הרכב המבוקש ליבוא יהיה אחד מאלה:הרכב המבוקש ליבוא יהיה אחד מאלה:  ..77

 אשר לא נעשה בו שימוש טרם ייבואו ארצה. חדשרכב   .א
 ויכול לשמש למטרה זו בלבד, תפעולי המיוצר למטרה ייחודית רכב  .ב

                    שהרשות המוסמכת ליבוא בהתייעצות עם מחלקת התקינה באגף הרכב                             
  נתנה אישורה ליבואו כמשומש.      
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    מה: כרמית אפלמןמה: כרמית אפלמןרשרש  
  
  

            
  )רכב תפעולי ושיווק של אובק בילמבקש שהנו עוס( 1א'נספח 

   
       

  ------ /------ /--------------   - :תאריך                                                                                         
  
  

  רכב תפעולי מוכרתצהיר 
  
  
ת חברת: נציג/ ז: _______________,.מ, מר/גב' ___________________ ת''הח אני .1

לאחר שווידאתי כי הלקוח המיועד מחזיק  ,___________ העוסקת ביבוא ושיווק רכב תפעולי

 ,: ____________________ מתוצר/דגם התפעולירכב ברשותו בהרשאה להשתמש ב

  אישרתי את מכירת הרכב ללקוח.

  

כב התפעולי תפעולי באזור הרהריני להצהיר כי יידעתי את הלקוח כי עליו להפעיל את הרכב ה .2

 בלבד, וכי הפעלת הרכב התפעולי מחוץ לאזור המוגדר כאזור רכב תפעולי, אסורה על פי דין.

  
 

לתצהירי זה, תהווה עילה  2הריני לאשר כי ידוע לי שהפרת חובת ידוע הלקוח כאמור בסעיף  .3

 לביטול רישיון היבואן שהונפק לי.

 

המסמכים הנדרשים למכירת רכב אני מתחייב בשם חברת ___________ לשמור את מכלול  .4

 שנים ממועד חתימתם. 7תפעולי למשך 

  
                                                                                               

                                                                                   ____________     
  וחותמת חתימת                                                                                            
  

  אישור
  

י מר/גב' אני הח"מ, ____________, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום __________ הופיע בפנ

____________, נושא/ת ת.ז _________________/המוכר לי אישית (מחק את המיותר), אשר 

מוסמך לחייב בחתימתו את התאגיד ________________ ח.פ __________________ על פי 

מסמכי היסוד של התאגיד, ואחרי שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר אמת, וכי יהיה צפוי לעונשים 

  בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.הקבועים 

  
                                                                                   ____________     

  עו"ד                                                                                                      
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  מיבואן) רכב תפעולי למבקש שהנו רוכש של( 2'אנספח 

  
  
  

       
  ------ /------ /--------------   - :תאריך                                                                                         

  
  תצהיר רוכש רכב תפעולי

  
  
   רוכש רכב תפעולי. __________________,ז: .מ ___________________ ת''הח אני .1

  

  ,תפעולי רכב _________________________, בהיותו מסוג:  רכב כי בזאת מצהיר הנני  .2

(רצ"ב כתב מינויו של המפקח על  תפעולי המצוי ברשותי/בשימושי זור רכבבא ורק אך יפעל

  הרכב התפעולי).

  כחוק.  המאושר פעוליהת מאזור הרכב ייצא לא הרכב כי מתחייב הנני  .2

  .        במידה והרכב יימכר על ידי, אעביר אל הגורם המוסמך במשרד התחבורה  את פרטי הקונה 3

  ואזור הרכב התפעולי בו יופעל.               

  

  
  וחותמת חתימת               וחותמת חתימת          
         ____________                                                       ____________     
  רוכש הרכב התפעולי                   מפקח על רכב תפעולי         
  
  
  

  . אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה כי,  בזאת מצהיר אני
  

  _________________________ בפני הופיע______________  ביום כי מאשר הנני

   צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו ואחרי. __________________ , ז.ת

  .ל"הנ הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים

  
  

______________________                                               ______________________           
                                                                                                                                         

  עו"ד תאריך                                                        חתימה וחותמת             
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  שותו)נספח ב' (למבקש לייבא רכב תפעולי לשימושו בשטח התפעולי שבר

  
  
  

  ------ /------ /--------------   - תאריך:                                                                                         
  יבואתחום /  התחבורה משרד: אל

  
  
  
  

  תפעולי שטח על מפקח תצהיר
  
  

  אזור בי ________ משמש כמפקח שטח תפעולאני הח''מ _____________ת.ז: ___ .1
כתב המינוי כמפקח על רכב הרכב התפעולי: _____________________________ (רצ''ב 

  תפעולי).
  

 הנני מצהיר בזאת כי רכב מסוג: _________________________, בהיותו רכב תפעולי, .2
  לתצהירי זה. 1כאמור בסעיף  זור הרכב התפעולייופעל אך ורק בא      
  
משרד התחבורה במידה ואסיים תפקיד כמפקח על איזור הרכב הנני מתחייב  לעדכן את  .3

 לתצהירי זה. 1כאמור בסעיף התפעולי 
  

הנני מתחייב כי הרכב, בהיותו רכב תפעולי, לא יצא מאזור הרכב התפעולי אלא לפי אישור בכתב  .4
  מאת הגורם המוסמך לכך במשרד התחבורה.

  
  

  וחותמת חתימת               וחותמת חתימת          
         ____________                                                       ____________     
  רוכש הרכב התפעולי                   מפקח על רכב תפעולי         
  
  
  

  . אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה כי,  בזאת מצהיר אני
  

  _________________________ בפני הופיע______________  ביום כי מאשר הנני

   צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו ואחרי. __________________ , ז.ת

   הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים

  

  

       ______________________                          ______________________  

                                              חתימה וחותמת עו"ד                       תאריך                      
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