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הוראת נוהל חדשה מסדירה את מתן תו הסחר לבעלי מוסכים 

זוהי הפעם הראשונה שבה אגף הרישוי לוקח ": ר איגוד המוסכים"יו, רונן לוי 

של תחום הסחר המשומש שהיה עד כה מופקר וללא על פיקוח ובקרה  אחריות

. "ואנו מברכים על כך רגולטור ספציפי

. משרד התחבורה הוציא הוראת נוהל מתוקנת  המסדירה את מתן רישיונות תו הסחר לבעלי מוסכים

. הוראת נוהל זאת מבטלת את הוראת הנוהל הקודמת בעניין זה

היה , סחר רכבבר בקש לקבל תו סוחר על מנת לעסוק כל מוסך מורשה אש, לפני הוראת הנוהל הקודמת

בעלי מוסכים בהעדר ציון , הוראת הנוהל הקודמת על פי. עליו להחזיק ברישיון אחזקת מפעל מעודכן

. ברכב לסחורשיון הסחר שברשותם לא יהיו רשאים יעל גבי ר" קניית רכב ומכירתו דרך עיסוק"מפורש של 

 

בין היתר בשל היותה פוגעת בחופש העיסוק והקניין של המוסכים , כבל על ההחלטהיגוד המוסכים א

רישיון לעיסוק וכי הסחר ברכב  האיגוד טען כי תו הסוחר אמור להיות תחליף לרישיון רכב ולא .המורשים

אמורה , לטענת איגוד המוסכים, הסדרת התחום. ואינו מוגדר כמקצוע לפי צו הפיקוח, משומש הינו חופשי

החובבניים ואת את התיקונים , את תופעת המתחזים, ית ההונאות בסחר הרכב המשומשאת בעי: לפתור

. השיקומים של רכבי האובדן להלכה המתבצעים במוסכים לא חוקיים בשטחי הרשות ובתחומי ישראל

הרכב  את בטיחותבכל הקשור לגילוי נאות על מצבו של הרכב וכן  הנוהל אמור לשרת את הציבור הרחב

 .או את התחרות החופשית/להגביל את חופש העיסוק ומטרה כולא הנסחר 

 

בראשות  להקים צוות מקצועי ,גאנם חמאדה, מנהל אגף רשות הרישוי החליט ,מתגובת האיגודכתוצאה 

בעקבות זאת פורסמה הוראת . בחינה מחודשת של הקריטריונים לרבות סבירותםצרוך ל ר'מר חנניה אלפנג

. נוהל מעודכנת

 

והוא כולל גם  (לעומת שנה בנוהל הקודם) שנים 3תו הסוחר יינתן לתקופה של  החדשה על פי ההוראה

לאור . לטובת סחר בכלי רכביוכר חלק משטח החניה של המוסכים ו" קניית רכב ומכירתו דרך עיסוק"

זאת . ר בלבד"מ 60יידרש לשטח בן , כלי רכב 5-בעל מוסך אשר יבקש לסחור ברכבים ובלא פחות מ, זאת

בו הוא מחויב במסגרת הדרישות הרשומות בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים , סף לשטח המוסך עצמובנו

סחר במספר כלי רכב גבוה מזה יחייב את בעל המוסך להשתמש בשטח (. להפעלת מוסך בקשה לרישיון)

כאשר מדובר במוסך דו גלגלי הדרישה . גדול יותר בהתאם למספר כלי הרכב הנסחרים על ידו בזמן נתון

.  ר לפחות"מ 30היא לשטח של  

 

סך להצהיר על העיסוק הנוסף מחייבת את בעל המוהוראת הנוהל החדשה תורמת לגילוי הנאות כיוון היא 

תצהיר של המבקש על עיסוק בקביעות : מעמידה קריטריונים ברורים למתן הרישיון לתו סוחר כגוןוכן 

תעודת יושר מאת , אישור משלטונות מס הכנסה על עיסוק כסוחר בכלי רכב, במסחר בכלי רכב מנועיים

מעתה לאזרחים המוכרים , בנוסף. ועוד הצבת שילוט בחזית המבנה על עיסוק בסחר רכב, משטרת ישראל

 . יהיה גוף מוסדר לפניות ולתלונות, הםקונים מלאו /ו רכב-ולסוחר רכבם למוסךאת 

  

המשיגה שלושה יעדים חשובים  פשרה מוסכמת ומכובדתמדובר ב ר איגוד המוסכים"יו, לדברי רונן לוי

 נוהל תשפר את הגילוי הנאות לצרכניםהוראת ה, במוסכים ובסחר הכללי ההוראה אינה פוגעת: מבחינתנו

 זוהי הפעם הראשונה שבה אגף הרישוי לוקח אחריות .כתובת אחת לתלונות ולהסדרת כשליםומעתה תהיה 

. ואנו מברכים על כך על פיקוח ובקרה של תחום הסחר המשומש שהיה עד כה מופקר וללא רגולטור ספציפי
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