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  . בגלל טענה של השכרה בתשלו�אשכול –דחיית תביעה רכב סיור  על �ערעורד ב"חוו : הנדו�
  

  
  

 כי                   ולבקשת� של החברי�,  1/ער ב" מצ11.9.2014בהמש� להחלטתכ� מתארי�  .1
 .2/ער ב "מצ � להחלטתככערעורד זו "אגיש חו

 

, 1997 אשכול משנת – ובעל רכב סיור 1994מורה דר� משנת  –  ואופ  התמחותומ"החרקע על  .2
את אגודת אשכול לצור� ייצוג וקידו� האינטרסי� של בעלי הקי� יחד ע� חברי�  2009בשנת 

  ומשמש  אשכול�  הקשור לענ( רכב סיור רכב אשכול פרטי בישראל בפני כל רשות וכל גור�
 . מאז הקמתה ר אגודת אשכול"וכי

  

 פרטי מרבית בעלי רכב אשכולשהינ� חברי�  200 חברי� היו� מעל באגודת אשכול  .א
שבה� ,  סניפי� המשמשי� כתאגידי סיור על פי הצו5 לאגודת אשכול כיו� .בישראל
האגודה נמצאת בתהלי� .  רכבי סיור בכל האר+450מתו� ,  רכבי סיור96רשומי� 

 .סניפי� שישמשו כתאגידי סיור 18הקמת של עוד 

 

מ ייצג בעצמו את האינטרסי� של בעלי רכב אשכול בישראל בפני הרשות השופטת "הח   .ב
 937�12�11מ  "עת, 11412�07�12מ  "עת , 12895�02�12 מ"עת, 7006/07+ "בג: כמפורט

 .   23.2.15 קבוע לדיו� 5973/13+ "בג , 9966�12�12מ "עת , 6780/12מ "עע +

 

 חיקוק ונהלי� הקשורי� למשרד התחבורה בעיקר לגבי ושונל " העתירות הנבעקבות  .ג
תאגידי סיור על בסיס הקמת והתאפשר , רכבי סיור א� ג� לגבי כלי רכב אחרי�

 .  לצור� רישו� וכנדרשל"אגודות השיתופיות הנה

 

מ שימש כנציג הענ( בדיוני� בועדת הכלכלה של הכנסת בעניי� הקמת חוק רישוי "הח  .ד
 לחוק המאפשר ייבוא 31יוזמתו האישית הותק� סעי( תודות לפעילותו ותי רכב ושירו

 M1 מכל העול� העומד בתקינה האירופית והאמריקאית  מסוגי� רכבכל אישי של 

M2  י עוסק"ע. 
  

 . 2009משמש כנציג הענ( בועדת רכב אשכול משנת מ "הח  .ה
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 להגיש בקשאני מו , רכב סיורמומחה בהפעלה וחיקוק בענ( מ הינו "לאור האמור לעיל הח .3
 :מהסיבות הבאות                       בש� החברי�   ל"� הנכערער על החלטתלד זו ו"חו

 

הינו ,  מ מכיר באופ� אישי"שהח, ")סוכ  הביטוח"להל� (                    סוכ� הביטוח שלכ�   .א
טב את הפרקטיקה בענ( יודע ומכיר היוהוא , בעל ניסיו� רב מאוד בתחו� ענ( רכבי הסיור

   ! בתשלו�רכי שימוש בהסעות סיור רכבי סיור הכוללת העברת רכב ממורה דר� לחברו לצ

 

בכנס בעלי רכב אשכול שנער� בחסותו של סוכ� הביטוח וביוזמת אגודת מורי הדר� אמר   .ב
כי אי� כל הגבלה בהעברת רכב , רבבפני קהל , סוכ� הביטוח באופ� שלא משתמע לשני פני�

 ,בתשלו�כל סייג א� נעשה  ולא נת�,  לצרכי שימוש בהסעת סיורור ממורה דר� לחברוסי
 .   ושלנהג יהיה רשיו� מורה דר� ורישיו� רכב ציבורי"כל נהג"תכסה פוליסה השהתניה ברק 

  

המשמשת ביטוח רכב סיור בבעלות פרטית משמשת ג� במקרה של  ת הביטוח פוליס  .ג
לצור� שימוש בהסעות  בתשלו� מעבירי�, מוש עיקריאשר כחלק מעיסוק� וכשי, תאגידי�

 .  נהיגה ציבורי� רשיו� מורה דר� ורישיו–למורי דר� שעומדי� בתנאי החובה  סיור 

  

ר לשימוש המיוחד מתייחסת באופ� פרטני וברו                         פוליסת הביטוח  שלכ�  .ד
 למטה 2' עמ."  מאופי השימוש ברכב כרכב סיור ותיור"... שעושי� ברכב להסעת סיור  

 " . אופי השימוש ברכב סיור"ומזה מוב� כי ידוע לכ� היטב מהו 
  

�ע"התשמ) הסעה מיוחדת והשכרת רכב, הסעת סיור(צו הפיקוח על מצרכי� ושירותי�   .ה
 . ")הצו"להל� (רכבי סיור  וה� של רכב השכרה  מסדיר את אופ� ההפעלה ה� של 1985

  

של ) לוגו( הדומה לסמליל רכב אשכול חייב לשאת את סמל האשכול,  לצו26על פי סעי(    .ו
ויבואו עד   "23ג "הינו על פי המתואר בספר במדבר פרשת המרגלי� יש, משרד התיירות

זה מקור ..".   בשניי�,וישאוהו במוט, ויכרתו מש� זמורה ואשכול ענבי� אחד, נחל אשכול
 .הכינוי  רכב אשכול

 

ב רשיו� הסעת סיור ברכב " מצ שנרכש בפטור ממסהרכב הנדו� הינו ללא עוררי� רכב סיור  .ז
  .והגבלת מכס לצור� העברת בעלות,  שמצוי� בו רכב סיור 4/ער  רכב�ורישיו,   3/ער סיור

  

ובכל , שבכל מקרה,  סיורבניסיו� לפקוח את עינכ� לגבי אופ� ההפעלה המיוחד של  רכב  .ח
ל משרד התחבורה מר "  מכתב סמנכ5/ערב "מצ"  השכרת רכב"מצב  לא יכולה להיחשב כ 

בהחלטתי "ל משרד התחבורה המאשר בפסקה השנייה למכתבו כי "היו� מנכ, עוזי יצחקי
.".  הבאתי בחשבו� את העובדה שרכב אשכול דומה באופ� הפעלתו לזה של מונית מיוחדת

 אשכול המסומ� ומשולט כרכב –יעלה על הדעת שמא� דהו יחשוב כי רכב סיור ולכ� לא 
 .יכול לשמש או להיחשב כרכב השכרה, והמופעל בהסעת סיור, אשכול

  

 . בהסעת סיור                     י מורה דר� החבר   " עהופעל הרכב אי� ספק כיבעת האירוע   .ט
 . רכב ה עללעלות  עמדו הרכב נגנב בעת שתיירי� שחזרו מבית לח�

  

הכיסוי  בשכר כמתאפשר על פי )התיירי� (בהסעת נוסעי�, ללא כל ספק, הופעל הרכב   .י
רשיו� מורה   � הסעת סיורבצע מהביטוחי שנרכש מכ� ועל פי הדרישות הקבועות למי ש

 . שנמצאי� בידכ�            . מס נהיגה ציבורי � ורישיו .            מסדר�
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בעניי� העברת כלי רכב ממורה דר� , ועל פי סמכותו, קח על התעבורה המפעל פי החלטת  .יא
 . ג. 1 מכתב סעי(  6/ער ב"מצהמפקח על התעבורה באמצעות ועדת רכב אשכול , לאחר

נית� להעביר רכב אשכול בבעלות פרטית ממורה דר� אחד למשנהו לצור� "אישר כי 
 נהיגה �רישיו, יו� מורה דר�רש � " ובלבד שעומדי� בדרישות הקבועות– הדרכת תיירי�

כ� היא ההתניה לקבלת אישור לרכישת להעיקרית הסיבה . ( ביטוח נוסעי� בשכרציבורי
 ימי עבודה 120 מינימו� של   הוכחת  אשכול –רכב סיור ו כהפעלתו רכב סיור בפטור ממס 

 .)בשנה

 

וכוביצקי ד שרית ז" עו� במשרד התחבורה ש ועדת רכב אשכול"ש אג( הרכב ויועמ"יועמ  .יב
לגבי העברת רכב סיור לצרכי עבודה ובכל   בועדת רכב אשכולהתייחסה לא פע�אורי 

 בי� מורי לצרכי שימוש בלבדרכב סיור בפה מלא שאי� כל סייג לגבי העברה אמרה הפעמי� 
  .  בלבדת סיורודהיינו לביצוע הסע, דר�

 

 ועל פי החובה י� בשכרהפועל כרכב להסעת נוסע בהסעת סיור רכב סיורהפעלת בשו� מצב   .יג
 להיחשב ואינו עומד בהגדרת הלא יכולורישיו� רכב ציבורי  להיות בעל רשיו� מורה דר� 

   ! השכרת רכב בצו
  

ולכ� בכל מקרה אי אפשר להניח כי בוצעה "  רכב השכרה"רכב סיור אינו עומד בהגדרת   .יד
  . צוב על פי סעי( ההגדרות  שימוש ברכב השכרה ו /  או כא� השכרה

  

בעת קרות מקרה ביטוח של גניבה הסיבה ,  א� כידוע לכל הדיוט, ושלא בתחו� התמחותי  .טו
 . הקרובה לעניי� התביעה הינו מקרה הגניבה שאי� לו כל קשר לעניי� השימוש

 

                         חברי� למו לותש את החלטתכ� כי לאור האמור לעיל תשנואני כולי תקווה  .4
 . ושילמו לכ� כדי�עשו ביטוח אצלכ�לש� כ� ואשר  הגניבה בגי� נזקי 

 

  לפנות לבית המשפט               לחברי� אני ממלי+ במידה ולא תשנו את החלטתכ� לאלתר  .5
  . וזאת על פי זכות� וכמפורט במכתבכ� 

  

 . ל ועל פי מיטב אמונתי ודעתי"ד זו נעשתה על בסיס ניסיוני וידיעותיי האישיות הנ"חוו .6
  

 . ד זו"ו להעביר כל מידע נוס( הנדרש בעניי� חו/ פגש עימכ� או אשמח להי .7
  

 . אנא אשרו את קבלת מכתבי זה .8
  
  
  

  
    בברכת שנה טובה

  ר " נס יו–מוטי בר 
  
  
  
  

  




