
  
  

1

           בירושלים           מחוזיה    המשפט     בבית 
                                                    לעניינים מנהליים   משפט  כבית  בשבתו 
           

  
  טיוטה טיוטה טיוטה

  
  

     053334132ת.ז       מרדכי ברנס
    02-5332718   טל'    יוןצמבשרת  16לשם   'רח   -   בית

  050-9009700נייד      90815ת זי ת יב  171ת.ד    -  רואד
                5423554-03   פקס               k9@013.netדוא"ל      

  בעצמו  , העותר      
  
    

  ד   ג נ             
  
  

           תחבורה  משרד ה
    חקהמפ  םוג  שיבהמ                                )סיוררכבי ( ורהעל התעבהמפקח 

        ירושלים    מחוז      המדינה  פרקליטות   עותמצאב
    

  
  
  
  

  קת עיסורהסדבנושא עתירה מנהלית 
  
  
  

  ,וכפי שהיה בעבראישור נסיעה בנת"ץ לרכב סיור בטל המפקח ל החלטתבגין 
  . לרכב מדבריגם " בנתשור נסיעה אילבקשה לתת וגויות יסתילהואי מתן מענה 

  
  
  
  
  
  
  
  

        ???? בעמוד םחיפסנ תמורשי םיינניען תוכ

  



  
  

2

 :  בגיןהמפקח  גדנת נהלימעתירה בזאת מוגשת  .1

 

  (להלן "נת"ץ)  תיבי תחבורה ציבורית"ביטול אישור נסיעה בנ 1/3/2020מתאריך החלטה   .א

 ")החלטהלהלן "ה( וכפי שהיה בעבר במשך עשרות שנים ,1/1/2021החל מ  ,(אשכול) לרכב סיור

של  ת שירות זההשנותנ מוניתכל בהשוואה לפליה אק וסועיש הפגיעה בחופבגין  1עת/מצ"ב 

 .הסעת סיור
 

 לטהחל פי ההשנמסרו למפקח ע 2עת/מצ"ב  23/3/2020מתאריך   תוגויילהסתי אי מתן מענה  .ב

 .ועד היום, 1צורף עת/ ,1/3/2020עצמה מתאריך 

 

 . 3/עתמצ"ב  2020/7/7ך מתארי מדברילרכב ץ אישור נסיעה בנת"ת לבקשאי מתן מענה   .ג

 

 ילחוק בת  )1(5 סעיף על פי ה זו הינהרבעתי לדוןנכבד ה שפטהמ תביכותו של סמ .2

 .ראשונהה תפסבתו (ז) 14  סעיף פי ועל 2000-הליים, תש"סנים מינענייט לפשמ

 

   דכבפט הנית המששמבקש העותר מב עדסה .3

  

 .הלןמהסיבות שיפורטו ל 1/3/2020את ההחלטה מתאריך בטל ל  .א

 

, 2, צורף עת/23/3/2020מתאריך  של העותר  הסתייגויותה למכתב תת מענהלפקח להורות למ  .ב

אישור נסיעה בנת"ץ מענה לבקשת העותר לתת לו, 3, צורף עת/7/7/2020מתאריך ת העותר בקשלו

עד להסעת נוסעים כב ציבורי המומכיוון שהינו ר גם לרכב מדברי ,3, צורף עת/7/7/2020מתאריך 

 . לתו דומה מאוד למוניתן הפעואופ בשכר

  

  

   עובדות נדרשות ע ורק

  

שיון הרכב  יבר ןנוסעים מלבד הנהג ואשר צוי 8עד ד להסיע המיוע    ציבורירכב    -  " ורסי רכב"  .4

   .רכב אשכול, מכונה לתקנות התעבורה 1סעיף     יור.כרכב ס

  

 .  1/תעבבעלות העותר מסומן     5799641מ.ר     מצ"ב רשיון רכב סיור  .א
 

 העותרת ולבעב 9641579מ.ר  ")סיור שיון"ר ן(להל  (אשכול)  סיור ברכב סיור מצ"ב רשיון להסעת  .ב

   אשכול " .  "אגודת מורי הדרך בעלי רכב ר אשכול רכב סיו הרשום במשרד הסעות. 2/עתמסומן 

  

 . ת/??ע  " ומדבריאשכול   "אגודת מורי הדרך בעלי רכב  הסעותמצ"ב רישיון משרד   .ג
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עות הסעות סיור, הסהפיקוח על מצרכים ושירותים ( לצו 26על פי סעיף   כולור השם רכב אשקמ .5

רכב אשכול חייב ") הצו(להלן " 1985-ת רכב) תשמ"הוהשכרוחדות ימ

 ו) של משרד התיירותאשכול. סמל הדומה לסמליל (לוגלשאת את סמל ה

בר דבמואר בספר הינו על פי המתומקור המילה תיירות  . הסמלבעבר

, 2פסוק  .." "שלח לך אנשים ויתורו את הארץ   י"גפרק  ים המרגלפרשת 

זמורה  שכול, ויכרתו משםנחל א "ויבואו עד ,   ותירתיומכאן המילה 

  . 23פסוק   ואשכול ענבים אחד, וישאוהו במוט, בשניים.."

 

בנוסף לרכב ר סיורכב  שלוג היה עוד סעד לא מזמן נים, "לסבך" את העניי" כדי  )יב סיור (מדבררכ"  .6

והוא מוגדר כרכב  )מדברי(רכב סיור לאחרונה בוטל הסיווג . רק יור (מדברי)ססיור (אשכול) היה רכב 

כלי הרכב היה כי רכב מדברי נדרש סוגי בין שני היחידי ההבדל  .וחדמדברי בעל רישיון הסעה מי

סיור רכב " שעברלשהיה , ן רכב מדבריזהות ביה לעעניין המעיד    2X4ע ורכב אשכול להינ 4X4 עהינל

  .  "(אשכול) ורסי רכב"  -  ל" )מדברי(

 

מסומן ון יהחבר יואב אבנלות בעב  5948052מ.ר  מצ"ב רשיון להסעת סיור ברכב סיור (מדברי)  .א

 . הרכב מסווג ברישיון הרכב כרכב מדברי למרות שהינו רכב סיור (מדברי)   עת/??

 

 ההסעה החדש לרכב סיור (מדברי) ורישיון ציא רישיון הסעה הפסיק המשיב להו  2019משנת   .ב

בבעלות החבר יואב   5948052רכב מ.ר של מצ"ב  "ת מיוחדת ברכב מדברישיון להסערהוגדר "

 .??עת/? אבניאון 

  

 .2020נת מש 2594805ר רשיון רכב מ. עת/????מצ"ב בסיווג רכב מדברי  רישיון הרכב  .ג

  

    .???/תע 2020ומשנת    עת/??  2017משנת  םכרכו מצ"ב רישיון משרד הסעות  .ד

 

יון ין ברישב בו מרכב תקני ושצוואחורית שמורכ בעל הנעה קדמית   ציבורי כב ר –" רכב מדברי""  .7

 ה. ת התעבורלתקנו 1סעיף  ב כרכב מדברי. " הרכ

 

 .   4/עתמסומן  בבעלות העותר   9222813מ.ר מדברי  יון רכבמצ"ב רש  .א

 

.  5/עתמסומן  בבעלות העותר ")הסעה שיוןלהלן "ר( וחדת ברכב מדברי מיה סעמצ"ב רשיון לה  .ב

 . מדברי ????  רכב הרשום במשרד הסעות

 

  .   6/עת מדברי הפעלת משרד להסעות ברכב רשיון ל מצ"ב   .ג

  

 . בדומה למונית רכב מדברי כאמור הינו רכב ציבורי המיועד להסעת נוסעים בשכר  .ד
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חדש במקום מונית לצורך  מותגז"ל יזם  שר התיירות משה קול  60 -בשנות ה" ית סיור ותיורמונ" .8

שלהם ובמקום  בעלי המוניות מסרו את רישיון המונית .תיור"סיור ו יתמונ"  -ביצוע הסעות סיור  

של רכב אשכול  שריד לעובדה זו ניתן למצוא בתעריף הביטוח  . "ותיור "מונית סיור לו רשיון לקיב

   בסעיף  ן סיווג הביטוחשבו מצוי  ???עת/  של העותר טוח חובהימצ"ב ב ור"תיו סיור מונית"המכונה 

, זרות תכל רכבי האשכול היו מוניות שנהגיהן ידעו לדבר שפובתחילה כאמור . ר "מונית סיור ותיו 81"

מוחלטת  על זהות מה שמעיד  .ור ותיור ואח"כ לרכב סיור אשכולית סילמונ בהוסון המונית שיריו

מבצעות  וגם מונית שירות מונית מיוחדתגם ר, שכן לצורכי הסעות סיו תכב סיור ומונישל ר הפעלהב

  . הסעות סיור

  

 .  "מונית סיור ותיור" מתדגדרה קוההמ עהנובסיור (אשכול)  שגוי לרכבכינוי " וררכב סיור ותי" .9

  

 ,רכב סיורל הן זהבאופ סעת סיורבורה מאפשרות לכל מונית לבצע הלתקנות התע 493 –ו  492תקנות  . 10

   התעבורה.  של פקודתהגדרות  – 1ע"פ סעיף  "ץתהשתמש בנכמון שרשאיות ו

  

 .  יור ורכב מדברי לא מופיעים בפקודת התעבורהרכב ס . 11

  

 : וניתבאופן זהה למנדרשים ב אשכול והפעלת רכלנהיגה  . 12

  

  . ר ע"פ הצווה, ורכב סיות התעבורלתקנ 490מונית ע"פ תקנה  . הסעהרישיון   .א

 . )2( .(א).184תקנה   רישיון נהיגה למונית  .ב

  בסיווג מונית סיור ותיור. , למוניתבאופן זהה בשכר ם ביטוח נוסעי  .ג

.  ומונה ", "כובעןות בצבע לבייבת להימונית חלמעט ש יםזהנית ור ומורכב סידרישות החובה של   .ד

  . ???עת/   מונית ה לבודרישות הח   עת/???ה לרכב סיור בומצ"ב דרישות ח

 

חבורה זי יצחקי סמנכ"ל תנועה במשרד התעו מר קביעתו של    " למונית ור דומה בהפעלותיסב רכ"  . 13

כבי ר שלשוות את תנאי קצין בטיחות עותר להבקשת ה יתן בעקבותנ.   עת/???מצ"ב במכתב לעותר 

 ובנוסף : . בגלל הדמיון באופן ההפעלה מוניותסיור ל

 

יור ברכב י סתרונותן שירד הסעות שמשבות , לרהסעות היום אומר שכל משרד "המצב המשפטי  .א

לי ם בעמקלים ע, כמו שחשבנו להקל ...עות מסוג שירותי סיור ברכב מדברי ר, במשרד להססיו

מדברי עו"ד שרית  3עמ'  4/11/2013הכנסת הכלכלה של מישיבת ועדת  105 פרוטוקול ." ת ..וניומ

ברי ורכב מד ררכב סיודהיינו .  ??עת/?  כיום שופטת, יועמ"ש משרד התחבורהס.  ,אור- זוכוביצקי

   . בהפעלתם למונית יםומד

 

קנת תתוקנה  ניתה למומודברי ור ומדרכב סיהפעלת שובדה תודות לעלאור האמור לעיל ו  .ב

 .מדברירכב והושוו התנאים בין מונית לרכב סיור ו  עת/??? קנהמצ"ב תיקון הת  ד 579התעבורה 
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שיון הרכב יין ברג ואשר צולבד הנהמאנשים ע עד עשרה הסיד לועורי המיציבמנועי רכב  –" ניתמו" . 14

 הגדרות  1דת התעבורה סעיף כמונית." פקו

  

ניתן סעה שה רשיוןת לפי וסעים במוניהמקנה לבעלו זכות להסיע נ רשיון – "רשיון להפעלת מונית" . 15

  פקודת התעבורה ל 1סעיף נות."   לפי התק

 

 בורה.קודת התעלפ 1עיף " סבשכר. סעיםשמש, להסעת נול מיועד, או השמשמהרכב  –" רכב ציבורי""  . 16

או / ו לא מופיעים כלל רכב מדברי רכב סיור ו, מכיוון שבפקודת התעבורה מוגדרים רק מונית ואוטובוס

 . בפקודת התעבורהמוגדרים 

 

 . רסיע נוסעים בשכהלשרשאים כלי רכב מאוד של ת ממצרשימה מצומפרטת  – . א. 84תקנה  . 17
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 .לתקנות התעבורה 1סעיף   ציבורי שהוא אוטובוס.רכב  –ובוס ציבורי" וט"א . 18

 

  !  עשרות שניםמזה  רשאי לנסוע בנת"צ )אשכולסיור ( רכב . 19

 

נוסנבלט לתעבורה צבי  כבוד השופטשל  89425776תיק לגבי פס"ד ב מעו"ד דוד לב  1976מ  אישור  .א

 .  ?עת/??מצ"ב    ז"ל 

  

בבית משפט השלום  89425776יק בת 19.1.2.76ביום  יהנני להודיעכם כ   "

כי רכב "אשכול" הינו רכב צ. נוסנבלט ל אביב. קבע כב' השופט לתעבורה בת

רשאים לנסוע  כב "אשכול"ה וכי נהגי רבורכמשמעותו בפקודת התעיבורי, צ

  " . ריבכל מקום בו מותרת נסיעה לפי תמרור לרכב ציבו

  

    עת/????"ב מצ    28/5/90 ךימתאר  משטרת ישראל לש קרמב  .ב

  

  ותיור  הנדון רכב "אשכול" סיור   "

  "     ... בורי רשאי לנסוע בנת"צפי הגדרתו בחוק הינו רכב ציאשכול לרכב       

 

מצ"ב  לרכב סיור ותיור נסיעה בנת"ץ  המתיר 27/7/2008מתאריך    רסיור ותיו לנהג ברכב ורפט  .ג

הסיבה העיקרית למתן הפטור .  ")הפטורלן "(לה  אלכס לנגר רע"י מפקח קודם מתן שני  ת/???ע

ישור שניתן למונית היא העובדה כי יש זהות בהפעלה של רכב סיור והתאמתו לאלרכב סיור 

 . ומונית

  

רת הרכב הינו רכב סיור (אשכול) כב סיור ותיור, למרות שהגדהמפקח הקודם משתמש במונח ר

ראוי  .מונית סיור ותיור"  - אשכול ב לרכ קודמתהגדרה ההמ אמור שגיאה נפוצה הנובעתכוזאת 

  מש כמפקח על התעבורה בעניין זה היה יודע לכנות את כלי הרכב כנדרש. היה שמי שמש

 

מקומית, בת לרכ ה מותרת, לפי תמרור,חלק מדרך שהנסיעה ב "תחבורה ציבורית נתיב" . 20

הגדרות  1סעיף    פיע על גבי התמרור. נית או לרכב המבצע פנייה בהתאם לסימון המווס, למולאוטוב

   . יברמדרכב  רכב סיור אוים כלל זכרלא מוה אין הגדרה ובפקודת התעבורלפקודת התעבורה. לציין כי 

  

סטיקה לסטטי כה המרכזיתשהל ע"פ  ט כמותירובפ ריים כרכב ציבוהרכבים בישראל המוגדר יכל . 21

 . ן אחרתכן צוי אלא אם
  

  37,000 -כ                . פקודת התעבורהל 1 סעיף -  "ציבוריאוטובוס "  .א

   23,000  -כ                    ודת התעבורה לפק 1 סעיף  -           " מונית"  .ב

 העותר ע"פ הערכת   1,000 -כ               בורה      לתקנות התע 1סעיף   -  ""רכב מדברי  .ג

 ערכת העותר ע"פ ה   500 -כ      לתקנות התעבורה                 1סעיף  -   סיור" רכב "  .ד

 61,500    ל מוגדרים כרכב ציבורי בישראי רכב הסה"כ כל  .ה



  
  

7

בהודעה ברשומות, , מינה אותו תחבורהמי ששר ה - " מפקח על התעבורה "      " . 22

הארצי על התעבורה) המפקח  –הלן (ל לכל שטח המדינה העבורקח על התמפ

 בורה אצל לו, בהודעהשהמפקח הארצי על התעאו לחלק ממנו, לרבות מי 

לסוגי  י אועניין פלונהמדינה או לחלק ממנו, לשומות, מסמכותו לכל שטח בר

 ת. הגדרו 1יף עבורה סעפקודת הת                "   .           עניינים

 

   .  150תמרור  . 23
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  .הלעבוד יםיוצאכש  אחר רכב סיור ומדברי בעלו כל  /או ה רגיל של העותרעבוד תיאור יום . 24

 

הם משתכנים בבתי ואם לארץ שבב ת של העותר הם תייריםהלקוחו מרבית   הנוסעים איסוף   .א

וך לאתרי התיירות אביב על קו החוף או בירושלים בסמהנמצאים במרכזי התיירות או בתל  מלון

ותר גר במבשרת ציון, הן בנסיעה ון שהעכיו. המקומות הכי צפופים מבחינה התעבורה שער יפוו

  לקוחותיו. –הנוסעים איסוף ו בנסיעה לירושלים הוא משתמש בנת"ץ לצורך לתל אביב א

 

 והכי צפופיםה העותר נמצא כל הזמן במקומות הכי סואנים יום העבודבמהלך  -  שגרת העבודה  .ב

התיירות רי שלים וחיפה והן באתרכזי הערים הגדולות תל אביב ירות במרותימבחינה תיי

 . נצרתשבע יפו קיסריה עכו והמובילים מאילת בדרום דרך באר 

  

ים כאמור לון שנמצאהנוסעים בחזרה לבתי המאת מסיע  – פיזור הנוסעים בסוף יום העבודה  .ג

יום העבודה ולעיתים ל. שראנת תחבורה ביבמרכזי הערים באתרי התיירות הכי צפופים מבחי

  מסתיים בהסעה לנתב"ג.

  

העבודה שברכב מדברי מהלך דל העיקרי הינו באיסוף ופיזור בין רכב סיור ומדברי, ההבבאין הבדל   .ד

 טח. נמצאים בעיקר בש

  

 פעם בשבוע אולי, אלא שגרת עבודה קבועה, לא מדובר על תה יומיומימדובר על שגרת עבוד  .ה

 בישראל. י צפופים אזורים הכומתישה בנסיעה ב

  

בורה חתהסיור ומדברי מעיד כי הנסיעות בעיקרן קורות באזורי ברכב  סיכום שגרת העבודה  .ו

, ביטול ימדבר סיור והן לרכבית הן לרכב בנת"ץ היא כה חיונצורך בשימוש ההצפופים ביותר ולכן 

 .  הפטור מהווה פגיעה חמורה בחופש העיסוק

 

  

  

 לעתירה   דיםהצד
  

  

  

 . ותקנות התעבורה הרעבופקודת הת ה ופיקוח שללהפעלטור הממונה על הרגו   שיבמה . 25

 

 לטה חצירף להאשר לא כערכי המדינה ווד למינהל התקין החוק יגבנ , ה מקצועיתללא אתיק פועל

   . כנדרש ממנו של העותרלא נותן מענה לפניותיו ם מוכחים, ונימוקים ענייני
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   ה שלו וזכות העמיד רעותה .26
  

  

 

תת ללסגור את העסק בגלל שנדרש נאלץ  1989-1991ים  באילת טיולי ג'יפג'יפ אחד בהפעיל   .א

  ! תייריםהסיע לכדי לקבל רישיון למשרד התיירות  קלליון שבסך מיות ערב

 

של משאית  "שף"ו מדריךכנהג אוטובוס שעבד נהיגה ל רישיוןבעל  1994משנת מורה דרך   .ב

   .מצוקי דרגותכשכיר ב יהודה דברבמ ספארי

  

פגע נהמשיב ומת עוולואינסוף סבל מ  .ריבעל רכב סיור ורכב מדב קטן עצמאיעוסק  1997משנת   .ג

 . שי מההחלטהאין באופ

 

תיירים מבתי מלון באיסוף   9641579שבבעלותו מ.ר  רכב סיורבכמורה דרך  נוהג לצורך עיסוקו  .ד

 תיירות.  ריאתבכת תיירים ובהדר"ץ, במרכזי הערים בנת

  

  בעלותו. שב  2228139מ.ר ברכב מדברי ירים וישראלים של תיבטיולי ג'יפים  נוהג לצורך עיסוקו  .ה

  

ודה . כיום באג2009אגודה מיום הקמתה בשנת הכיו"ר ומשמש ול ם את אגודת אשכהקי  .ו

מייצג  גורםככזה משמשת איגוד מקצועי וכ תמששמ אגודת אשכול  .חברים רשומים מעל אלף

  אחרים.מול עוולות המשיב ו של בעלי רכב אשכול ורכב מדברי

  

את חוק רישיון יבוא לרכב ביבוא אישי, תיקן יק הנפסירב למשיב שנגד ה 7006/07זכה בבג"ץ   .ז

ם של , תיקן תקנות צווים ונהלים רבי2016-ענף הרכב, התשע"ורישוי שירותים ומקצועות ב

 . העותרבהם נושאים שטיפל רשימת   ?עת/????ב מצ" המשפט בתי  כתמערתודות להמשיב 

 

רישיונות  בל עבורםוקי שיתופיותגודות במסגרת של א של אגודת אשכולסניפים  42הקים   .ח

עשקו חריים שדרך לתאגידים מסהאת מורי הכפיף ש המשיב למרות התנגדותמשרדי הסעות ל

  . ל פרנסתםעתם אי דמי רישום ואשר התחרו עבורשקלים אותם באלפי 

  

בבעלות יור ומדברי סכלי רכב  700 -ים כשבהם רשומ  הנ"ל, משרדי הסעות 42 את מנהל  .ט

  .קטנים םעצמאי –ם של עוסקית פרטי

  

 אתמכלי רכב סיור ומדברי  700 -כ של יונות סיור / הסעה בהסדרת רישבאופן אישי מטפל   .י

 . הרשות לתחבורה ציבורית
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  רועים  י הא שלותתל שה

 

המאשר לרכב סיור לנסוע קח על התעבורה קודם  ע"י המפניתן הפטור לרכב סיור   27/7/2008 . 27

זהה בהפעלתו למונית רכב סיור ברורה לכל כי ה, וזאת מהסיבה ף עת/???צור כמו מוניתבנת"ץ 

באופן זהה  501ולכן האישור לרכב סיור הוטמע בתמרור  .הסעת סיורבשירות / מיוחדת הפועלת 

והוראות משטרה  וגן בפסיקה צורף עת/???עוד שנים רבות לפני כן והיה מעהפטור ניתן . למונית

 .  עת/???

 

הן כלי רכב אישורי נסיעה בנת"ץ לאלפי  יטריונים ללא קר ן המפקחבתאריכים לא ידועים נת . 28

 . שאינם ציבוריים לות ממשלתית והן בבעלות פרטיתבבע

  

- "ח, התשנחופש המידע וקבקשה בהתאם להוראות ח הגישה התנועה לחופש המידע    5/6/2017  . 29

 .   ???/עתוט שם ותפקיד מצ"ב שראל כולל פירבי ץבנת" הגופים המורשים לנסוע, בנוגע לשמות 8199

בנת"צים בישראל  כי העובדהשחשף את  10מחדשות עמרי מניב י העיתונא עם שיתוףהבקשה נעשתה ב

ע"י  501, ולכאורה קיבלו פטור מתמרור שאינם מוגדרים כרכב ציבוריכלי רכב אלפי שתמשים מ

 שוריםאי 2,000כמעט לגבי ע מסר מיד ל יוםפו שהמשיב בסו  . הנדרשים םהמפקח מבלי שעמדו בתנאי

  . בבעלות פרטיתולות ממשלתית בבעשהוא מוציא לכלי רכב שונים לנסיעה בנת"ץ 

 

י ן מחדש את מקבלש צורך לבחולראות כי י ורר המפקחהתחקיר העיתונאי התעקבות רק בעלכאורה,  . 30

 ! האישורים לנסיעה בנת"ץ 

 

 , ושניתנו ללאייםשאינם ציבורלכלי רכב  נת"ץ שנתןנסיעה ברים לאת כל האישו המפקח ביטל 2019 . 31

 . פ האמור בהחלטה"וזאת ע, קריטריונים

 

   "בורה ציבורית (נת"צ)יעה בנתיבי תח"ביטול אישור נס את ההחלטה על שלח המפקח   201/3/20 . 32

ברכב הסעות למשרד  הפעלתישיון ליש לו רלכל מי ש והכוונה 1צורף עת/" לכל מנהלי חברות "אשכול

 .  ??? /ל צורף עתור אשכוסי

 

אלא מחווה דעה  תואת החלטולבסס כדי לנמק  תסקיראו  ניםותצרף נללטה המפקח לא טורח חבה  .א

 . רית יגדל""אנו צופים שהעומס בנתיבי התחבורה הציבו באופן כללי ביותר 

  

כבר  ם,ריתפקידים אח"אציין כי אישורים מעין אלו שניתנו למנכ"לי משרדים ובעלי בהחלטה   .ב

כדין ישורים שניתנו לרכב סיור שנעשו שלא מתן האווה את מש " ולכאורה הואטלו אשתקד. בו

 כמו האישורים שניתנו למי שאינו רכב ציבורי. 

 

ירוט "ניתן להעביר הסתייגויות בכתב, תוך פ ימים כדי  30המפקח הואיל לתת פרק זמן של   .ג

 ירוף מסמכים ..." צוהסיבות 
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שכן ע"פ  צו  ,אשכול רכבתאגידי  – ל  " והוא מתכווןשכולרכב א ח ל "חברותפונה המפק טהבהחל  .ד

(להלן  1985-כרת רכב), תשמ"הרותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשהפיקוח על מצרכים ושי

י מטרותיו במתן שירות של העוסק לפ גידתא –" הסעותלמשרד ""      הגדרות  1"הצו") סעיף 

גם  . ותולא חברצתם." מק ם או, כולגה עצמיתהשכרת רכב לנהי  הסעת סיור אוהסעה מיוחדת, 

 ק הקיים. בעניין זה המפקח לא  מתייחס לחיקו

 

מודיע המפקח עשתה ללא סעיפים ממוספרים וכנדרש ע"פ המינהל התקין, שנ ,בסיפא של ההחלטה  .ה

וזאת לא  ... ם, אם נדרשכי " ניתן להעביר הסתייגויות בכתב, תוך פירוט הסיבות וצירוף מסמכי

  ."  31.3.2020 -יאוחר מ

 

תייגות סלה חלטתו וזאת ע"פ ההחלטה ונתן נימוקיםעל ה פקחותר למהשיב הע 23/3/2020תאריך  ב . 33

 .מההחלטה

 

ור כללים מנחים למתן פט" באתר משרד התחבורה באינטרנט  פרסם המפקח 31/5/2020בתאריך  . 34

לפטור בכללים המנחים מופיע הפטור שניתן לרכב סיור כדוגמה   ??.עת/?מצ"ב  " מציות לתמרורים

 קובע שניתן ברשות וסמכות. 

  

 אי לפטור שבו נאמר מי זכלפרסום  2בסעיף ודש יוני ובמהלך חשל הכללים המנחים העותר נחשף לפרסום  . 35

 )2א) 2ף סעי

  

בהתאם להנחיה  501לי רישיון להסעת סיור ברכב סיור, זכאים לפטור מציות לתמרור רכבים בע  "

  קח על התעבורה דאז, שזה לשונה : ... " , המפס לנגרעל ידי מר אלכ 27.7.08שנחתמה ביום 

 

 ביטול ההחלטהלבה לבקשתו וחשב לתומו שזו תשו נחיה החדשהאות את הההעותר שמח מאוד לר . 36

בליבו של העותר קינן חשש שהעניין אבל  ה נפתרה.כל החברים באגודה כי הבעיניוזלטר לב הודיע ואף

 .  עת/???מצ"ב   בררכדי לח למפקפנה  2/7/2020בתאריך לא באמת נפתר ולכן 

  

 .  עת/ ???עינה מצ"ב ה עומדת בההחלטהבהיר המפקח לעותר כי  06/7/202 . 37

  

בקשה   ר על סיום מיצוי הליכים והכוללתה כי מדובמודיעה קחמפלתזכורת ר תהגיש העו 7/7/2020 . 38

 למתן פטור גם לרכב מדברי.
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    לעתירהם טיעוניה
  

וללא   לחוק חופש העיסוק 4סעיף בניגוד לוק במידה העולה על הנדרש ההחלטה פוגעת בחופש העיס . 39

יסוד תשתית ממשית של  !  "אין לפגוע פגיעה ממשית בחופש העיסוק ... אלא על  כל תשתית עובדתית

כלל חברה  726/94, וגם בבגצ זהב ואח' נ' שרת התקשרות ואח' ווייורנט ק 987/94עובדות. בגצ 

כי הזכות לחופש העיסוק היא זכות בסיסית כלל ידוע  ן. לפסק הדי 42יסקה אוצר, פלביטוח נ' שר ה

 ם" אלא  חובה לתת עובדות . וכדי לפגוע בה אין מספיק לומר "אנו צופי

 

תחבורה ציבורית יקבלו עדיפות ולכן נבנו נתיבי כי כלי רכב שיועדו לברור  ציבורי זה אינטרס . 40

 , ופועל בהסעות לציבור בתשלום.ציבורימוגדר כרכב ר רכב סיוו, התחבורה המיועדים לרכב ציבורי

 ולכן זכותו המלאה להשתמש בנת"ץ. 

  

ך לא ניתן תו .שנים 12ו, במשך דהיינ  31/12/2020נו בתוקף עד והי 2008בשנת כדין  ור שניתןהפט . 41

רורה כי מדובר אלא מתוך הכרה ב ,יןוללא קשר לאינטרס הציבורי והדהפעלת סמכות שרירותית 

 . נתיבי תחבורה המיועדים לרכב ציבוריבציבורי שרשאי להשתמש  ברכב

  

פס"ד אישור של  עת/????מצ"ב   רכב סיור לנסוע בנת"ץ הינה ללא עורריןו של אותהפסיקה בעניין זכ . 42

 ז"ל נוסנבלט לתעבורה צבי  כבוד השופטשל  89425776 השלום בתל אביב   משפטעבורה בבית תבתיק 

 .  ינו מוגדר כרכב ציבוריץ מהסיבה שהל רשאי לנסוע בנת"רכב אשכוכי שבו נקבע 

 

מברק של משטרת ישראל  . "... רי רשאי לנסוע בנת"צבוצי רכבפי הגדרתו בחוק הינו אשכול לרכב  "  . 43

רכב ציבורי הינו שלא משתמש לשני פנים את זכותו של רכב סיור שהמבהיר באופן    28/5/90מתאריך 

 ! לנסוע בנת"ץ

  

   ע"פ כל דין  יב"ץ הוא חיתהשתמש בנאת האישור של רכב סיור ל נותן החלטה לבטל פקחבעת שהמ . 44

תוך איסור , נתונים כמותייםהכוללת ית עדכנ דתיתשתית עובתע"פ שקול את השיקולים הנדרשים ל

ח כלל לא ובענייננו המפק  . ולקבל את ההחלטה משיקולים עניינים מוחלט על הפעלת שיקולים זרים

. ההחלטה לא כוללת נתונים , אלא הסתפק בהערכת צפי לא מבוססתע"פ חובתו זופעול טרח ל

 ית ללא כל ביסוס עובדתי. מספריים אלא הערכה כלל

  

ים נוורים לנסיעה בנת"ץ לכלי רכב שאינם מורשים ללא קריטריאלפי אישהמפקח שעד לא מכבר נתן  . 45

 . ים שעל פיהם הוא עובדנוהקריטרי הם חייב להבהיר לכל מה

  

כאורה מופיע בהחלטתו של המפקח "אישורים מעיין אלו שניתנו למנכ"לי משרדים ובעלי הנימוק של . 46

ו מקום בהחלטה! מה הקשר שאין לר הינו מבחינת שיקול ז " .קדים אחרים, כבר בוטלו אשתתפקיד

י לנסוע רכב ציבורי ואינו רשאלמי שאינו בין האישורים שנתן המפקח ללא קריטריונים ובהסתר 

 ע"פ פסיקה של בית המשפט? בגלוי ע"פ הדין ושהינו רכב ציבורי ן לרכב סיור תלבין האישור שני"ץ בנת
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פרק ההחלטה, אלא רק על אם לא נתייחס לסבירות ך גם מנוגדת לכל דין, אאינה סבירה וההחלטה  . 47

מהווה עילה לחוק הפרשנות  11מנוגד לסעיף , באופן הל חצי שנההזמן שהמפקח לא נותן מענה ש

  . בגין חוסר סבירות לביטול ההחלטה

 

לא כאשר  1958-המינהל (החלטות והנמקות), תשי"טסדרי לתיקון החוק הוראות בניגוד לפעל המפקח  . 48

 4 -כ היכנס לתוקף בעודל תה עומדחלטההבעוד ש, ר מחצי שנהבמשך יותנותן מענה וכנדרש ממנו 

יינים היה מתהפך והעותר לא היה עומד ענאם מצב ה  .להתברר , ועוד לפני שעתירה זו יכולהשיםחוד

חובתו של המפקח . ר על הסףו של העותפוסל את פנייתבמכסת הזמן שהוקצבה לו הרי המשיב היה 

 !  יום 45ך להשיב תו

  

לאזרח הפונה אל הרשות הוא בגדר  מתן תשובה "אי   ות כבר לפני שנים רבופט שמגר אמר כב' הש

ככל הנראה לא ניתן לשרש תופעה זו, אלא אם יינקטו צעדים נפוצה במציאות שלנו ורעה חולה ו

 הציבור ויעילים יותר מאלה הנהוגים עתה, לרבות נקיטת הליכים משמעתיים נגד פקידי חלטייםה

, סיפא, לחוק הנ"ל) (חוק לתיקון סדרי (א)6אה סעיף (רייתו של אזרח ועד על פנשאינם משיבים במ

ית הדרכה ייח כי תגובות כאמור, בלוו. יש יסוד להנ). מ.ש.א1958-ת והנמקות), תשי"טמינהל (החלטו

חוק ואשר התשובה, המעוגנת ב-יהיה בהן כדי להגביר את המודעות לחובת מתן והסברה נאותות

ששון פרג' נ' עיריית פתח תקווה,  153/77ג"צ ה ברא(   ." חסי אנוש נאותיםדי זאת מימתחייבת גם בלע

 ). 263)4וסף נסיב ח'יר ואח' נ' שר הפנים, פ"ד לז (י 446/83וגם בג"צ  427)3א(ל

 

של  והשיקוליםאת העובדות טרח לפרט הוא לא אשר כ ותום לבהגינות המפקח פועל בחוסר שקיפות  . 49

 להחלטתו. ות משקל הוחייבות לסיור ום מורי הדרך בעלי רכב ות עטיבהמפקח הקודם שמ

 

מבצעת הסעות מונית זהה צע הסעות סיור, ובאופן ייעודו לב כרכב ציבוריהמוגדר רכב סיור  -ה ליפא . 50

פליה אהווה מרק לרכב סיור  נסיעה בנת"ץהאישור . ביטול  493 –ו  492ע"פ תקנות התעבורה  סיור

רכב סיור  הפעלתגם סמנכ"ל משרד התחבורה וגם היועמ"שית הסכימו בעניין אחר וכנ"ל כי   .אסורה

יור בין מונית לרכב ס המפקח  עושהשפליה האסורה אהווויון חוסר השולכן שומה להפעלת מונית. 

  . לחוק וערכי המדינהפסול שכן הוא מנוגד , כשל בהחלטהעיקרי  כשלמהווה 

 

לא בטל בשישים והינה  סיור ירכבנסועה סי של החלק היחהמפקח מתעלם לחלוטין מהעובדה כי  . 51

"... המדיניות  בהחלטה טיעון של המפקח עומס בנתיבי התחבורה הציבורית ולהגברת המהווה 

ומס בנתיבי התחבורה הציבורית שהע אנו צופים, הציבוריתהממשלתית לעידוד הנסיעה בתחבורה 

הציבוריים בישראל  פחות מאחוז מכלל כלי הרכבמהווים רכבי סיור  .אותאין כל אחיזה במצי ..."יגדל

טיים רבי תפוסה מהווה ייחס לכלי רכב ציבוריים אחרים בתוספת כלי רכב פרוהנסועה שלהם בהת

   .  עומס משמעותי על הנת"ץמשום מהווים ולכן אי אפשר לומר כי רכבי סיור רבע האחוז. פחות מ

 

ומודרכים על ידי מורי דרך  לתיירי חוץ המלוויםיועד ותי מיוחד המצר תייררכב אשכול הינו מו " . 52

  עת/???ורף צ למשיבת תיירותב המלצה של מנכ"ל משרד המכמתוך  ." , המשמשים גם כנהגמקצועיים

  ה. תעלם ממנעד כה הוא מש פקחשל המ תד בהחלטתו הסופילהוות שיקול נכב חייבתשהמלצה 
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 . חובתוץ לרכב מדברי בניגוד לקשת העותר לאשר נסיעה בנת"תן מענה לבהמפקח לא נ . 53

 

 

 סיכום  
  

  

וא יכול צרין והא מבידו שלטון ללשי מכהג נבהחלטתו המפקח   -  ליתנההרשות המה של יתוחוב . 54

כרשות מנהלית שחייבת לפעול ע"פ מבלי שעמד בחובותיו שימוש בסמכותו באופן שרירותי לעשות 

, קודמתקה פעל בניגוד לפסיינטרס הציבורי, אמוגנות, התעלם מה המפקח דרס זכויות יסוד . הדין

ובמיוחד שות התייחס לעובדות הנדר, לא את השיקולים הנדרשים לא הפעיל ,הפליה אסורהעשה 

לא , פעל באופן לא מידתי ולא סבירבנת"ץ בן עשרות שנים, נסיעה אישור מדובר בלאור העובדה כי 

ייחס , וכלל לא התבניגוד לכללי ההגינותו שקיפותבחוסר ל , פעוסבירנימק את החלטתו כנדרש 

   . להמלצה של מנכ"ל משרד התיירות

 

אישורים א יכול להשוות את הורבים והוא לורים למקאיש 2,000נתן חוק כאשר המפקח פעל בניגוד ל . 55

 .לרכב סיור פקח הקודםלאישורים שלכאורה נתן המהאלה 

 

לשקול שיקולים של צדק נהלית שות המהשימוש בנת"ץ הינו שימוש במשאב מוגבל וראוי כי הר . 56

שהמפקח ופן קיצוני ולכן זה לא סביר בא סבירה של המשאב, צודקת ושיובילו לחלוקה הוגנת חלוקתי

ים ומצד שני שולל את הזכות של רכב ד אחד מחלק את המשאב ללא קריטריונים לגורמים מקורבמצ

  . לטובתוסלל בנתיב תחבורה ציבורית שמלכתחילה נ השתמשבורי לצי

  

  

שלים של בגלל הכ ,לאור האמור לעיל    -  דנכב ית המשפט המבהמבוקש  דעהס  . 57

ת מתבקש ביינה וערכי המד צדקה ,גינותהה ,החוק , ע"פתנהליובותיו כסמכות מהמפקח לפעול ע"פ ח

 להורות למפקח  המשפט הנכבד

  

 על רכב סיור שימוש בנת"ץ האוסרת  לבטל את ההחלטה  .א

 

   ת השימוש בנת"ץ . יבורי אמדברי שהינו רכב צ לתת מענה לבקשת העותר לאפשר גם לרכב  .ב

  

                                                                                                       

    ,על החתום י ולראיה באת                                                   

           תר העו  ס,רנב כימרד                                                                                                    

   6/9/2020 ,היום  
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 8-10  עתירה צדדים לה .5 
 10-13  השתלשלות האירועים  .6 
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