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הוצאת רישיון כמתווך 
 בייבוא אישי

 

 1.1.2017בתוקף מתאריך 
 22.1.17מתאריך  1עדכון מס' 

 

 הבסיס החוקי

 2016–ו"התשע, הרכב בענף ומקצועות ירותיםש רישוי חוק. 
 ברכב וסחר רכב שיווק, רכב יבוא( הרכב בענף ומקצועות שירותים רישוי  תקנות ,(

 .2016–ו"התשע
  2013-לצו יבוא חופשי, התשע"ג 4סעיף. 
 1961-תקנות התעבורה, התשכ"א. 
 .פקודת היבוא והיצוא 
  2014-) לצו יבוא חופשי, התשע"ד1(ג)(2סעיף. 
 2012-פת הראשונה לצו יבוא חופשי, התשע"בהתוס. 
  1978-א. לרישיון יבוא כללי, תשל"ח5סעיף. 
 הוראת  – 27(תיקון מס'  2007-צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ז

 שעה).
 

 הגדרות

 לתיווך בייבוא אישי; 68בעל רישיון לפי סעיף  –"מתווך בייבוא אישי" 

 ;1999-בחוק החברות, התשנ"ט כהגדרתו –"בעל עניין" 

סדרת כלי רכב מתוצר מסוים שיש להם נתונים טכניים משותפים, שיצרן  –"דגם רכב" 
הרכב קבע לה שם המורכב מאותיות או מספרות ומתועד במסמכי התקינה של הרכב 

 וברישיון הרכב;

 לעת; דירקטיבה או תקנה של האיחוד האירופי, כתוקפן מעת –"דרישות תקינה אירופית" 

תקן או תקנה פדרליים של ארצות הברית, כתוקפם מעת  –"דרישות תקינה אמריקאית" 
 לעת;
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 ;1981-חוק הגנת הצרכן, התשמ"א –"חוק הגנת הצרכן" 

 ;1977-חוק העונשין, התשל"ז –"חוק העונשין" 

 ;1953-חוק התקנים, התשי"ג–"חוק התקנים" 

ר תעבורה לישראל, בים, ביבשה, או הבאה של רכב או של מוצ-הבאה או גרם –"ייבוא" 
 באוויר;

יצרן רכב שתכנן וייצר רכב מחוץ לישראל, בין בעצמו ובין  –"יצרן רכב במדינת חוץ" 
בשיתוף עם יצרנים אחרים, או מי שיצרן כאמור הסמיכו בכתב לפעול מטעמו ולמכור רכב 

 מתוצרתו;

 א לחוק הגנת הצרכן;17כהגדרתו בסעיף  –"המחיר הכולל" 

 ;33מי שמייבא רכב לפי סעיף  –ייבא רכב בייבוא אישי" "מ

 עובד המשרד המכהן בו כסגן המנהל הכללי לתנועה; –"המנהל" 

יבואן מסחרי או בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו המוכר רכב, לרבות אחר  –"משווק רכב" 
 מטעמו;

יווגים הראשיים סוג הרכב לפי פקודת התעבורה כמפורט להלן, ובכלל זה הס –"סוג רכב" 
 וסיווגי המשנה לפי הפקודה האמורה:

 ;Mרכב מסוג  –"רכב נוסעים"  )1(

 ;Nרכב מסוג  –"רכב מסחרי"  )2(

 ;Oרכב מסוג  –"גרור או נתמך"  )3(

 ;Lרכב מסוג  –"אופנוע"  )4(

 ;Tרכב מסוג  –"טרקטור" ו"מכונה ניידת"  )5(

 ;1975-סף, התשל"וכהגדרתם בחוק מס ערך מו –"עוסק" ו"עוסק מורשה" 

 ;1979-פקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל"ט –"פקודת הייבוא והייצוא" 

בן זוג, הורה, הורה הורה, אח או אחות, צאצא, צאצא של בן זוג ובני זוגם של כל  –"קרוב" 
אחד מאלה או אדם אחר הסמוך על שולחנו של האדם, וכן שותף, מעביד או עובד של 

 האדם;

רישיון ייבוא, אישור ייבוא או עמידה בתנאים, בהתאם להוראות לפי  –ייבוא"  "רישיון
 פקודת הייבוא והייצוא;

 כהגדרתם בפקודת התעבורה; –"רכב", "רכב מנועי" ו"רשות הרישוי" 

 רכב שטרם נרשם לראשונה לתנועה בדרכים בישראל או במדינת חוץ; –"רכב חדש" 

מיך לשמש רשות מוסמכת לפי פקודת הייבוא מי שהשר הס –"רשות מוסמכת לייבוא" 
 והייצוא;

מכירה של רכב, הספקתו, הצגתו למכירה, לרבות מכירתו או הצגתו  –"שיווק רכב" 
 למכירה באמצעות אחר מטעמו של מי שעוסק בפעולות האמורות;



 
 70-43-70-700-1"רישוי קול"  :לשירותך

 13:00, בימי ו' עד 20:00-07:00ה' בין השעות -מענה אנושי, הפועל בימים א'
 WWW.MOT.GOV.ILאתר האינטרנט של משרד התחבורה: 

 
 

כל רכב שמייצר יצרן רכב בשם משותף שקבע, המתועד במסמכי התקינה של  –"תוצר" 
 ון הרכב;הרכב וברישי

תיאור בכתב, בעל פה, בציור או בדרך אחרת הנהוגה במסחר, שיש בו הודעה,  –"תיאור" 
 במישרין או בעקיפין, בדבר אחד הפרטים שלהלן:

 –לעניין רכב או מוצר תעבורה  )1(

 כמות, משקל ומידות; (א)

 ארץ הייצור ושם היצרן; (ב)

 הסמל המסחרי של היצרן; (ג)

 ם;חומרים או מרכיבי (ד)

 איכות ועמידות; (ה)

 פגמים בו; (ו)

 מטרת השימוש בו; (ז)

 התאמה של מוצר תעבורה לרכב; (ח)

 בדיקות ותוצאות; (ט)

 אחריות לתקינות ותקופת האחריות; (י)

שירותי התיקונים והתחזוקה שיינתנו לרכב או למוצר התעבורה ואחריות למתן  (יא)
 שירותים אלה, מחירם והתקופה שבה יינתנו;

 מחיר, לרבות הנחות מהמחיר; ב)(י

 פרטים על תשלומים בעד הרכב ותנאי אשראי; (יג)

 מועד ייצור; (יד)

 מספר קטלוגי; (טו)

 מועד רישומו לראשונה של רכב לתנועה במדינת חוץ; (טז)

 –לעניין שירות  )2(

 תוכן השירות והיקפו; (א)

 טיב השירות, רמתו ותכליתו; (ב)

 ותנאיו; דרך מתן השירות, משכו (ג)

אחריות לתקינות החלקים או מערכות החלקים שטופלו, תקופת האחריות על  (ד)
 הפעולות שבוצעו, תנאי האחריות ושינויים שיחולו בהם בתקופת האחריות;

 מחיר, לרבות הנחות מהמחיר; (ה)

ייעוץ, הדרכה או איתור רכב, בתמורה בכסף או בשווה כסף, לשם  –"תיווך בייבוא אישי" 
 ;33ות של צדדים בעסקה לרכישת רכב במדינת חוץ וייבואו לפי סעיף התקשר
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תקלה סדרתית ברכב הקשורה לפעולת הרכב, שלדעת יצרן  –"תקלת בטיחות סדרתית" 
הרכב עלולה לגרום סיכון בטיחותי למשתמשים בו או לכלל הציבור ולפיכך הודיע עליה 

 וקו;היצרן, למעט יצרן שהוא בעל רישיון לייצור רכב ושיו

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים. –"השר" 

 

 מתן רישיון לתיווך בייבוא

 מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון לתיווך בייבוא אישי:

 שנים. 18גילו מעל  ) 1( 

 מועסק שהוא או, רגל פושט הוכרז ולא מורשה עוסק שהוא ישראל תושב יחיד הוא )2( 
 תושבי הם הכללי ומנהלו לפחות בו העניין עלימב שאחד כדין רשום תאגיד ידי על

 ;ישראל

 עיוניות כפי שיפורט. בבחינות בהצלחה עמד הוא )3(

 יהיה לא), 2( בסעיף כאמור תאגיד ידי על המועסק אישי בייבוא לתיווך רישיון בעל )4(
 .בתאגיד עבודתו במסגרת אלא כאמור בתיווך לעסוק רשאי

, 2016-שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו לחוק רישוי 8הוא עמד בסעיף  ) 5(
לעניין העדר הרשעה בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה 
או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק במתן שירות רכב או במקצוע בענף הרכב שלגביו 

 ביקש רישיון, או שלא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה פלילית כאמור.

 תשלום אגרה בעד בקשה לרישיון לתיווך ביבוא אישי. )7( 

 בחינה עיונית לקבלת רישיון לתיווך בייבוא

תשלום אגרת בחינה למתווך ביבוא אישי בעד השתתפות בבחינה לקבלת רישיון  (א) 
 לתיווך בייבוא אישי.

 : הבאים בנושאים בחינה במעבר מותנית תהא רכב בתיווך רישיון קבלת (ב) 

 שהותקנו והתקנות 2016-ו"התשע, הרכב בענף ומקצועות שירותים רישוי חוק 
 ; מכוחו

 1981-א"התשמ, הצרכן הגנת חוק; 

 רכב יבוא לתחום הנוגעות התעבורה תקנות ; 

 הראשונה בתוספת המפורטים המכס ופרטי 2014-ד"התשע חופשי יבוא צו 

 ;רכב יבוא בתחום, לצו והשנייה

 2012-ב"התשע, טובין על קניה ומס והפטורים המכס תעריף צו; 

 רכב כלי יבוא לעניין, הרכב אגף, התחבורה משרד נהלי עם הכרות . 
 תפורסם הבחינה מועד על הודעה; לפחות חודשים לשלושה אחת תערך הבחינה ג)(

 .הבחינה מועד לפני לפחות חודשיים המשרד של האינטרנט באתר

המצורף  הבקשה  טופס בצירוף, הבחינה מועד לפני ימים 21 עד יהיה לבחינה רישום )ד(
 הבחינה. אגרת תשלום על קבלה והעתק
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 .75 יהיה בבחינה המעבר ציון; דקות 60 ותמשך ברירה-רב בחינת תהיה הבחינה )ה(

 שביקש באופן תשלח או בידו לנבחן ותימסר בכתב תהיה המבחן תוצאת על הודעה )ו(
,  דיגיטליים מצעיםבא או הדואר באמצעות ולרבות, לבחינה הרישום בעת הנבחן
 .הבחינה ממועד ימים 21 בתוך והכל

 תוך, שקיבל הבחינה ציון על, בכתב, המנהל בפני לערער רשאי בבחינה שנכשל נבחן  )      ז(
 .הבחינה תוצאות על לו שהודע מיום ימים 30 

 

 חובות המתווך

 .לנהוג בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת כלפי לקוחותיו 
 33של רכב עפ"י התנאים שנקבעו לצורך מתן רישיון יבוא לפי סעיף  לתווך ביבוא אישי 

 לחוק טרם השטת הרכב ארצה.

  לספק למייבא הרכב מידע אודות הרכב המיובא טרם חתימת ההסכם לרכישת הרכב
לעניין מספר הבעלים הקודמים של הרכב, הגורם ממנו נרכש הרכב ומענו, מספר הק"מ 

רו, שנת היצור ומועד רישומו לראשונה במדינת חוץ, של כלל נסיעות הרכב ממועד יצו
 מצבו המכני, תקלות בטיחות סדרתיות אם ישנן, תקופת האחריות והיקפה.

  להתקשר בהסכם בכתב עם מייבא רכב ביבוא אישי ולכלול בהסכם את זה כל הדרישות
מתן (א) להוראות החוק ובכלל זה סוג הרכב, תיאורו, שנת ייצורו, 70המפורטות בסעיף 

 שירותי תחזוקה, תקופת האחריות והקיפה, המחיר הכולל של הרכב ועוד.

 .למסור למייבא הרכב העתק של הסכם התיווך עם חתימתו 
  לא להיות צד להסכם רכישת הרכב בין מייבא הרכב ביבוא אישי למוכר הרכב במדינת

 החוץ.
 כסף, בסכום  לא לקבל ממיבא הרכב ביבוא אישי תשלום בעד התיווך, בכסף או בשווה

 העולה על הסכום שנקבע ביניהם בהסכם התיווך.
 .לא לשווק רכב ולא לפרסמו למכירה למעט רכב הרשום על שמו לפי פקודת התעבורה 

 
 

 ר ש מ ה: כרמית אפלמן
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 מתן רישיון לתיווך ביבוא אישי -תרשים זרימה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 קבלת תוצאת הבחינה.
 
 

 

הנפקת רישיון 
 כמתווך ביבוא אישי.

 
 
 

 

בפני המנהל אפשרות ערעור בכתב 
 יום מיום קבלת ההודעה. 30תוך 

 אי הסף לקבלת הרישיון:עמידה בתנ
  שנים. 18גיל מעל 
  תושב ישראל שהוא עוסק מורשה ולא הוכרז כפושט רגל או

שהוא מועסק על ידי תאגיד רשום כדין שאחד מבעלי העניין בו 
 .לפחות ומנהלו הכללי הם תושבי ישראל

 

 
 הגשת בקשה להיבחן בבחינה להוצאת רישיון כמתווך ביבוא אישי 

 .יום לפני מועדה 21ורישום לבחינה עד  תשלום אגרת בחינה
 
 

 התייצבות לבחינה כפי שנקבע.
 
 

 עבר
 

 נכשל
 



 
 70-43-70-700-1"רישוי קול"  :לשירותך

 13:00, בימי ו' עד 20:00-07:00ה' בין השעות -מענה אנושי, הפועל בימים א'
 WWW.MOT.GOV.ILאתר האינטרנט של משרד התחבורה: 

 
 

 

 רישיון כמתווך ביבוא אישילהוצאת בקשה 
                               לכבוד:

 משרד התחבורה/תחום יבוא
 אגף הרכב ושירותי תחזוקה

 8רחוב המלאכה 
 תל אביב

 

 אני החתום/ה מטה: 

 ___  מס' זהות: _______________  ______  שם פרטי: _________שם משפחה: ______

  מיקוד: __________  __________________כתובת: ___________

   ___________מס' טלפון: ________
 

 בהתאם לדרישות התקנות במקצוע זה. להוצאת רישיון כמתווך ביבוא אישי מבקש/ת להבחן בבחינה 
 

 תאריך ______________________.ברצוני להבחן ב
 

 מצורפים המסמכים הבאים:
 

 .צילום תעודת זהות 
 מורשה או שאני מועסק על ידי תאגיד רשום כדין שאחד מבעלי  אישור המעיד כי אני עוסק

, 106לצרף טופס העניין בו לפחות ומנהלי הכללי הם תושבי ישראל (במקרה של תאגיד יש 
מרשם החברות המעיד כי הוא מנהלו הכללי של מסמך צילום ת.ז של המנהל הכללי ו

 התאגיד).
 .תדפיס מידע פלילי מעודכן ממשטרת ישראל 

 
 

 
לחוק  8וע לי כי תנאי לרישום הבחינה יהא שלא יתקיים האמור בסעיף יד

 2016-רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו
 

 
 

 .הבחינה תתקיים בכתב בשפה העברית 
  75ציון המעבר הוא. 
  הודעה על תוצאת המבחן תהיה בכתב ותימסר לי או תשלח באופן שאבקש בעת הרישום

ימים ממועד  21ת הדואר או באמצעים דיגיטליים, והכול בתוך לבחינה, ולרבות באמצעו
 הבחינה.

 
 
 
 
          

 חתימה _______________________    __________________ תאריך
 



 
 70-43-70-700-1"רישוי קול"  :לשירותך

 13:00, בימי ו' עד 20:00-07:00ה' בין השעות -מענה אנושי, הפועל בימים א'
 WWW.MOT.GOV.ILאתר האינטרנט של משרד התחבורה: 

 
 

 
 

 לכבוד:
 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 תחום יבוא 
 8רחוב המלאכה 

 תל אביב
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

ם הפלילי ותקנת השבים לחוק המרש 6הנדון: כתב הסכמה לפי סעיף 
 1981 –התשמ"א 
 

 

אני החתום מטה, מסכים בזאת, כי משטרת ישראל תעביר לרשות מוסמכת  .1
-לייבוא כהגדרתה בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו

, מידע פלילי שהוא בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת 2016
קבלת רישיון, חידושו, ביטולו  החוק) לצורך –(להלן  1981-השבים, התשמ"א

 או התלייתו.
 

הובא לידיעתי כי אני זכאי על פי החוק ובכפוף לתשלום אגרת עיון, לעיין  .2
 בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמי במאגר המידע הפלילי.

 
 

 _______________________ פרטי המבקש: 
 (שם+משפחה)

 
 _______________________ ת.ז המבקש: 

 
 

 _______________________  תימה: ח
 
 

 _______________________  תאריך: 
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