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אל:  בעלי רישיון להפעלת מוסך 
  בעלי רישיון לניהול מקצועי של מוסך 

  בעלי רישיון ייצור רכב ושיווקו 
  בעלי רישיון יבואן ישיר 
  בעלי רישיון יבואן עקיף 

 
 

הנדון: מסירת מידע וציוד בנוגע לטיפול ברכב 
 

 
מטרת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב , תשע"ו – 2016 (להלן: "החוק") שנכנס 

לתוקף בתאריך 18/10/16, היא להסדיר את השירותים בענף הרכב, לרבות בתחום היבוא, 

כדי להבטיח את כל אלה: 

רמה מקצועית הולמת של נותני השירותים, שמירה על בטיחות הרכב, הגנה על שלום הציבור 

ובטיחותו, מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות, קיומם של תנאים הולמים במקומות מתן 

השירותים, קידומה של התחרות בענף הרכב והגנת הצרכן. 

סעיף 80 לחוק מטיל את החובה על משווק רכב למסור מידע וציוד בנוגע לטיפול ברכב כדלהלן: 

(א) משווק רכב,1 למעט יבואן זעיר, ימסור, לבקשת בעל רישיון להפעלת מוסך או להפעלת 

מוסך מומחה, מוסד לימוד או גורם אחר שקבע השר (בסעיף זה – גורם מטפל), מידע שהעביר 

לו יצרן הרכב במדינת חוץ או סוכן מורשה, הנדרש לשם טיפול ותחזוקה ברכב מתוצר שמשווק 

הרכב מייבא או מייצר, לרבות מידע טכני ומידע על ציוד והכשרת בעלי מקצוע; לעניין זה, 

"מוסד לימוד" – מוסד לימוד שהוכר על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

לעניין הכשרה מקצועית בתחומי טיפול ותחזוקה בכלי רכב. 

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

לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה
הנהלת אגף הרכב

טל: 03-5657285
פקס: 03-5657105

ב' אדר, תשפ"א
14 פברואר, 2021
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(ב) משווק רכב, למעט יבואן זעיר, יאפשר לגורם מטפל המבקש זאת לקבל את כל המידע 

הטכני, ההדרכה, הציוד וכלים אחרים, ובכלל זה תוכנה, הנדרשים כדי לטפל ולתחזק רכב 

מתוצר שהוא מייבא או מייצר, שקיבל מיצרן הרכב במדינת חוץ או מסוכן מורשה. 

(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי: 

(1) למנוע ממשווק רכב לדרוש תשלום סביר בעד השירות שייתן לפי סעיפים קטנים 

(א) או (ב); על תשלום כאמור יחולו הוראות לפי סעיף 52 , בשינויים המחויבים; 

(2) להטיל על משווק רכב אחריות לגבי השימוש שנעשה במידע שמסר לפי סעיף זה 

(3) לגרוע מזכות היוצרים לפי כל דין לגבי המידע והציוד, אם ישנה. 

 

סעיף 194(4)  לחוק מקנה סמכות למנהל להטיל עיצום כספי על מי שמנע קבלת מידע כאמור 

בסעיף 80 לחוק עד לגובה של 1,009,960 ₪ המתעדכן מדי שנה.  

בהתאם לאמור לעיל, באפשרותכם לבקש ולקבל כל מידע טכני, הדרכה, ציוד וכלים אחרים, 

ובכלל זה תוכנה, מאת יבואן ישיר ועקיף או בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו. 

 

במידה ונתקלתם בסירוב לקבל את השירות ממשווק רכב, הנכם נדרשים להביא זאת לידיעתנו 

 rechev1@mot.gov.il באמצעות תיבת  דוא"ל

 

                            
 

  
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 

בברכה,

משה קירמאיר
מנהל אגף א' רישוי ופיקוח

mailto:rechev1@mot.gov.il
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העתקים :  מר רפי אלישע – ראש תחום שירותי תחזוקה 

    מר משה ימיני – ראש תחום, ייצור, סחר וייבוא מוצרי תעבורה  
        


