
 

 

 2015-ולרכב, התשע" םהצעת חוק רישוי שירותי

 30.11.15-נוסח לדיון בוועדה ב

 

 והגדרות מטרה': א פרק  

 9.11.15אושר 

חה"כ כבל וביתן ביקשו 

רביזיה על המילים 

 בצהוב

 רכב בתוצר לטיפול מוכחת מקצועית יכולת בעל מוסך –" ומחהמ מוסך" 

 ;101 סעיף לפי רישיון לו שניתן ,מסוים

כפוף  9.11.15אושר 

לרביזיה ב"מוסך 

 מומחה"

 הקשור ומחהמ מוסך או יבואן של ומחהמ מוסך –" יבואן של שירות מוסך" 

 ברכב לטיפול בהסכם עקיף רכב יבואן עם או ישיר רכב יבואן עם

 ;יבואן אותו ידי על המיובא מתוצר

 כל אחד מאלה:  –" מורשה סוכן"  

 שלא לתקופה חוץ במדינת רכב יצרן עם בכתב בהסכם הקשור אדם (1)  

לגבי תוצר המיובא על ידי יבואן ישיר ומשנתיים לגבי   משנה משנתיים תפחת

 רכב למכור מורשה הוא שלפיו; תוצר שאינו מיובא על ידי יבואן ישיר

 רכב בייבוא פעילותו  היקף לעניין השר שקבע תנאים בו שהתקיימו, מתוצרתו

השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע תקופה קצרה  ;סוכן ראשי( –)בחוק זה 

 מהתקופה כאמור;

אדם שסוכן ראשי  –לעניין תוצר רכב המיובא על ידי יבואן ישיר  (2)  

הסמיכו, בכתב או בדרך אחרת שקבע השר ובתנאים שקבע לעניין זה, באישור 

, לפעול מטעמו ולמכור רכב משנהמשנתייםהוועדה, לתקופה שלא תפחת 

 היצרן שעמו הסוכן הראשי התקשר בהסכם למכירת רכב;מתוצרת 

 ;כהגדרתה בפקודת התעבורה –רשות הרישוי" "  

דעת הכוללת את פירוט התיקון הנדרש כדי להחזיר את  חוות –"שומת רכב"   

, מוסך,  ידי על שלא ,עלות התיקון והערכתמצב הרכב לקדמותו 

קביעה כי  –ואם לא ניתן לתקנו  נזק אותו עקב בערכו השינוי הערכת

 ; 123הרכב יצא מכלל שימוש, וכן פרטים נוספים שקבע השר לפי סעיף 

 באמצעות מכירתו, למכירה הצגתו, , הספקתו, רכב של מכירה –" רכב שיווק"  

 ;מטעמו אחר באמצעות למכירה הצגתו או מטעמו אחר

 :מאלה אחד –" רכב שירות"  

 ;ושיווקו בישראל רכב ייצור (1)   



 

 

 ;ושיווקו רכב ייבוא (2)   

 ;סחר ברכב מיבואן (3)   

 ;בישראל תעבורה מוצר ייצור (4)   

 ;תעבורה במוצרי סחר (5)   

 ;נייד מוסך או מוסך הפעלת (6)   

 

 ;חדש שאינו ברכב סחר(       7)   

 ;שומה באמצעות לרכב שנגרם הנזק הערכת –" רכב שמאות"  

 "א;י פרק לפי בעל רישיון לעיסוק בשמאות רכב –" רכב שמאי"  

 המתועד, קבע שהוא משותף שם תחת יצרן שמייצר רכב כלי כל –" תוצר"  

 ;הרכב וברישיון הרכב של התקינה במסמכי

 שיש, במסחר הנהוגה אחרת בדרך או בציור, פה בעל, בכתב תיאור –" תיאור"  

 :שלהלן הפרטים אחד בדבר, בעקיפין או במישרין, הודעה בו

 – תעבורה מוצר או רכב לעניין (1)   

 ;ומידות משקל, כמות (א)    

 ;היצרן ושם הייצור ארץ (ב)    

 ;היצרן של המסחרי הסמל (ג)    

 ;מרכיבים או חומרים (ד)    

 ;עמידותו איכות (ה)    

 ;בו פגמים (ו)    

 ;בו השימוש מטרת (ז)    

 ;של מוצר תעבורה לרכב התאמה (ח)    

 ;ותוצאות בדיקות (ט)    

 ;האחריות ותקופת לתקינות אחריות (י)    

 למוצר או לרכב שיינתנו והתחזוקה התיקונים שירותי (יא)    

 ;ומחירם תקופתם, אלה שירותים למתן ואחריות התעבורה
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 ;מהמחיר הנחות לרבות מחיר (יב)    

 ;אשראי ותנאי הרכב עבור תשלומים על פרטים (יג)    

 ;ייצור מועד (יד)    

 ;קטלוגי מספר (טו)    

מועד רישומו לראשונה של רכב לתנועה על שם סוכן    )טז(    

 מורשה במדינת חוץ;

 – שירות לעניין (2)   

 ;והיקפו השירות תוכן (א)    

 ;השירות של ותכליתו רמתו, טיבו (ב)    

 ;ותנאיו משכו, השירות מתן דרך (ג)    

 שטופלו מערכות החלקים או החלקים לתקינות אחריות (ד)    

 שבוצעו הפעולות על האחריות תקופת, השירות במסגרת

 בתנאי שיחולו ושינויים האחריות תנאי, השירות במסגרת

 ;האחריות תקופת במהלך האחריות

 ;מהמחיר הנחות לרבות, השירות מחיר (ה)    

בכסף או בשווה  בתמורה, רכב איתוראו  הדרכה, ייעוץ –" רכב בייבוא תיווך"  

 חוץ במדינת רכב לקניית בעסקה צדדים של התקשרות לשםכסף, 

 ;31 סעיף לפי לישראל וייבואו

 או , חלק מרכבהרכב ייצור אופן לגבי פרטים הכוללת תכנית –" ייצור תכנית"  

, ובהם, בין המוגמר למוצר בנוגע ונתונים הייצור בפס תעבורה מוצר

תעבורה: תיאור ונתונים  למוצר או לרכב השאר, פרטים אלה בקשר

טכניים, פרטים הנוגעים לעיבוד של חומרים ולייצור של רכיבים, 

 ;תהליך הייצור וההרכבה ומספר השלדה

 מקבל כי המעידה הכלכלה משרד ידי על שניתנה תעודה –" גמר תעודת"  

 ;המקצועי הקורס דרישות בכל בהצלחה עמד התעודה

–ט"התשי, התעסוקה שירות לחוק 46 בסעיף כמשמעותה –"מקצוע תעודת"  

1959 
1

; 
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 או טכני אופי בעלת שהיא ברכב סדרתית תקלה –" סדרתית בטיחות תקלת"  

 סיכון לגרום עלולה היצרן לדעת ואשר ,הרכב לפעולת הקשורה אחר

היצרן  עליה הודיע ולפיכך, הציבור לכללאו  בו למשתמשים בטיחותי

 ; ושווקו רכב לייצור רישיון בעל שהוא יצרן למעט

 1953–ג"התשי, התקנים בחוק כמשמעותם –" רשמי תקן", "ישראלי תקן"  
2

; 

 .בדרכים והבטיחות התחבורה שר –" השר"  


