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             סימוכין: 4000-0017-2020-0110127 
 

לכבוד: 

תפוצת יבואני הרכב 

 

שלום רב, 

 

הנדון: תנאים לביטול רישום רכב חדש על ידי יבואני הרכב 

 

1. מגפת הקורונה משפיעה באופן דרמטי על המשק הישראלי ועל כל עולם הרכב 

החדש.  

2. הפסקת הפעילות המשקית, צמצום המרחב הציבורי ועצירה מוחלטת של 

תיירות נכנסת ומקומית, הביאו לירידה חדה בביקושי רכבי השכרה והחכר 

דבר המשפיע על עסקאות לרכישת רכב חדש. 

3. נוהל 2/2016 מעגן את התנאים לביטול רישום רכב, אך התנאים הללו אינם 

מתאימים לעת הזו. 

4. כאשר חברת החכר מבטלת עסקה, הדבר כורך בתוכו עשרות כלי רכב ואף 

יותר מכך. 

5. להלן הכללים לביטול רישום רכב חדש בתקופה שמיום 16 במרס 2020 ועד 

ליום 15 ביוני 2020: 

א.  ניתן להגיש בקשה לביטול רישום רכב חדש, לא יאוחר מ- 30 ימים 

מיום רישומו. 

ב. כל בקשה תאושר פרטנית אך ורק ע"י ר' תחום רישוי רכב – הגב' קטי 

 levik@mot.gov.il  -  מורלי, באמצעות  דוא"ל

ג. בקשה לביטול רישום רכב חדש, שהוגשה לאחר שעברו 30 ימים מיום 

רישומו של הרכב- תועבר לאישור  מנהל אגף בכיר רישוי. 



 

ד. יידונו רק בקשות על כלי רכב אשר לא הוטלה עליהם כל הגבלה ובכלל 

זה שעבוד ועיקול. 

ה. כל בקשה תהיה מלווה בהצהרה מטעם היבואן כי הרכב לא יצא 

ממתחם היבואן. 

ו. היה וחברת החכר מבקשת לבטל עסקה על רכב המצוי בחזקתה, 

תעביר באמצעות היבואן הצהרה כי הרכב לא נסע. 

ז. לכל בקשה יצורף כתב שיפוי לטובת משרד התחבורה, לפיו היבואן 

מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם למשרד התחבורה אם ייגרם, כתוצאה 

מביטול רישום הרכב. 

ח. עוד יצורף אישור בעל הרכב הרשום, בו הוא מאשר את ביצוע פעולת 

ביטול רישום של רכב חדש. 

6. הנחייה זו תקפה עד ליום 15 ביוני 2020. 

 

 

 

     בברכה, 

 

                                                                                                  אפי רוזן 
                                                                                        מנהל אגף בכיר רישוי 

 
 
 
 
 

העתק: 

לשכת שר התחבורה והבטיחות בדרכים 

קרן טרנר – מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 

אבנר פלור – סמנכ"ל בכיר תנועה 

עו"ד מלי סיטון – היועצת המשפטית 

רונן לוי – חשב המשרד 

עו"ד חוה ראובני – מחלקה משפטית 

עו"ד תמי פרידמן – לשכה משפטית 

 


