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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 103( )התנאים להעברת רישיון רכב(, התשע"א–2011 *

 
בפקודת התעבורה 1 )להלן – הפקודה(, בסעיף 4, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:1 תיקון סעיף 4

בתקנות לפי סעיף קטן )א( המסדירות העברת רישיון רכב יקבע השר הוראות לעניין  ")ב( 
בדיקות שתבצע רשות הרישוי כדי לוודא כי שולמו כל האגרות והמסים החלים על הרכב, 
אחרת  הגבלה  או  הרכב  על  עיקול  קיום  היתר,  בין  לברר,  כדי  שתבצע  נוספות  ובדיקות 
שבשלה נקבע כי אין להעביר רישיון רכב, וכן – בהתייעצות עם שר המשפטים – כדי לברר 

רישום משכון על הרכב לפי חוק המשכון, התשכ"ז–1967 2 "
תקנות לפי סעיף 4)ב( לפקודה, כנוסחו בחוק זה, לעניין בדיקת רישומו של משכון לפי חוק 2 תקנות ראשונות

המשכון, התשכ"ז–1967, יותקנו עד ליום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 

סעיף 4 לפקודת התעבורה מסמיך את שר התחבורה 
והבטיחות בדרכים )להלן – השר( להתקין, בין היתר, תקנות 
בתקנות  רכב   רישיון  של  העברתו  אופן  את  המסדירות 
תאשר  הרישוי  רשות  כי  נקבע  זה  סעיף  מכוח  שהותקנו 
היתר,  בין  לה,  שהוכח  לאחר  ברכב  הבעלות  שינוי  את 
הוסרו  וכי  הרכב  על  החלים  והמסים  האגרות  שולמו  כי 
התעבורה,  לתקנות   283 מהרכב משכון או עיקול )תקנה 

התשכ"א–1961(  

כיום, בעת העברת בעלות ברכב בבנק הדואר, נמנעת 
ההעברה אם קיים עיקול על הרכב או אם נרשם משכון 
את  זאת,  לעומת  הרישוי   רשות  של  הרכב  כלי  במרשם 
המידע בדבר קיומו של משכון הרשום ברשם המשכונות 
על הקונה לבדוק ביוזמתו או לקבלו בבנק הדואר, תמורת 
תשלום גבוה באופן ניכר מזה שהיה משלם לו ביצע את 

הבדיקה באופן עצמאי  

העברת  לפני  ואמין  שלם  מידע  קבלת  להבטיח  כדי 
בעלות ברכב, מוצע לחייב את רשות הרישוי לבדוק במרוכז 
את כלל המגבלות האפשריות על העברת הבעלות, ובכלל 
זה את תשלום כל האגרות והמסים החלים על הרכב, את 
קיומם של עיקולים או של הגבלות אחרות שבשלהן אין 
הרשום  משכון  של  קיומו  את  וכן  הבעלות  את  להעביר 

ברשם המשכונות  

עוד מוצע כי התקנות העוסקות בבדיקת רישומו של 
הממונה  המשפטים,  שר  עם  בהתייעצות  יותקנו  משכון 
 1( התשע"ג  בטבת  י"ט  ליום  עד  המשכונות,  מרשם  על 
למסירת  מתאימה  היערכות  לאפשר  כדי   ,)2013 בינואר 
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