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        ירושלים    מחוז      המדינה  פרקליטות   עותמצאב
    

  
  
  
  

  קת עיסורהסדבנושא עתירה מנהלית 
  
  
  
  

   בבעלות  לרכב סיור סיורהסעת יון רישתוקף המפקח לא להאריך  החלטתבגין 
  . ובהה קצתקופלרישיון הנהיגה שלו בגין התליית  מורה דרך

  
  
  
  
  

        ???? בעמוד םספחימת נורשי םיינניעתוכן 

  
  

  

  
רשיון להסעת סיור ברכב סיור  תוקף לא להאריךח פקמההחלטת גד נת נהלימעתירה מוגשת בזאת  .1

רישיון של למורה דרך בעל רכב סיור מצ"ב דוגמה  ,1עת/ דוגמהן "רישיון סיור") מצ"ב (אשכול) (להל

 .ה")"ההחלט(הלן  רישיון נהיגה לתקופה קצובה של יהליהתבגין   2עת/רכב סיור 
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כהגדרתו  רישיון סיור לרכב סיורתוקף אריך להלא המפקח החלטת  הינה עתירה זו ה שלעניינ .2

ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד הנהג ואשר רכב  – "רכב סיור" " התעבורהבתקנות 

יור, הסעה ס עתותים (הסבצו הפיקוח על מצרכים ושיררתו וע"פ הגד ,"כרכב סיור. צוין ברישיון הרכב

נהיגה בגין התליית רישיון ה ,מורה דרךבבעלות   ,(להלן "הצו") 1985-, תשמ"ההשכרת רכב)ו מיוחדת

סוד מוגנות  בזכויות י ההחלטה פוגעתוזאת מכיוון ש ., אך גם בגין פסילה או שלילהקצובהלתקופה 

  : ובנוסף  חוקיבאופן לא  ןוהקניי, הזכות להתפרנס ק חופש העיסו

  

רישיון הנהיגה התליית בנוסף לעונש  ,לא הוגן המנוגד לערכי המדינה עונש כפול מהווה ההחלטה  .א

 דרך אחר באמצעות הפעלת רכב הסיור ע"י מורה  משפחתולפרנס את מורה הדרך מונע מהמפקח 

 לחסד"פ .  186 בניגוד למצוות סעיף

  

רישיון נהיגה ן לו אינו מורה דרך ואיכלל בהתייחס  לאדם ש קיתההחלטה גורמת לאפליה לא חו  .ב

מורה ע"י שבבעלותו הסיור  הוא כן יכול להפעיל את רכבאז יד, ום של תאגהוא בעליאך ת מוניל

  .ו רישיון למוניתובלבד שיש לדרך אחר 

  

    .ל תכלית ראויההחלטה נעשתה ללא כה  .ג
 

של משווע  קצועיותמחוסר ומעידה על  ,תבענף ההסעוולחיקוק  ותנורממנוגדת לההחלטה   .ד

באמצעות עוסק או תאגיד ם שכירים או ע"י נהגימופעלים בישראל רכבי ההסעות מרבית !  פקחמה

 . רכב סיורשדומות בהפעלתן ל וזה כולל  גם מוניותרכב ההסעות  מבעלששוכרים את רכב ההסעות 

  

מכתבו של מר עוזי יצחקי מתוך  " יוחדותשל מוניות מלזה  והפעלתאופן אשכול דומה ברכב " 

רכב ההסעות בפועל מי שנוהג בשכמובן . ?עת/??מצ"ב  14/6/2011לעותר מתאריך תנועה  סמנכ"ל

 !  הרכב בעלזה לא מחייב את אבל  נהיגה על הרכבל בכשירות הנדרשתחייב לעמוד 

  

מתוך אתר  ת מונית לכלל הציבור עת/??? להפעלשיון בקשה לקבלת רטופס הסבר ו עת/????מצ"ב 

/  (רשיון הפעלה  "שם קבלת "מספר ירוקלנאמר בפירוש  , רהסבב. כאשר משרד התחבורה

 ילמדוראוי כי המפקח יקרא   !  לא נדרש רשיון נהיגה   )זכות ציבורית למונית

לרישיון  ההסעות נףבע דרישהה   ! למרות תפקידו חזר למפקלכאורה אשר , אמור בוויפנים את ה

בענף  ותגדת לנורממנוההחלטה ולכן  .הרכב בעלמלא וממי שבפועל נוהג ברכב נהיגה הינו 

ידע הניסיון והמקצועיות המפקח לא יושב בתוך עמו ואין לו את הההחלטה מעידה ש. ותההסע

וראוי היה למפקח שילמד   ! כבי הסעות סיורלמי שמשמש כמפקח על התעבורה על רהנדרש 

עדת רכב וול עם כיחד  זה שנתן החלטה בעניין מהידע ומהמקצועיות של המפקח הקודםסיונו מני

  ! ) "ת המפקח הקודםלטהחלהלן "( ????/תעמצ"ב   2009עוד מיולי   כולל היועמ"ש שכולא

  

  למשנהו לצורך הדרכת תיירים רך אחד ממורה דשכול בבעלות פרטית ניתן להעביר רכב א "

  .ת המפקח הקודםלהחלטד.  .1  סעיף  "  .ות הקבועותים בדריששהם עומדבד בלו   –
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שעומד בתנאים  המחייבת את המפקח לתת רישיון סיור למילצו .א 3סעיף ת למנוגד ההחלטה  .ה

אבל  אין חולק כי אכן נדרש רישיון סיור  .לצו 30-25+  23ט בסעיפים רוכמפו ,הנדרשים ע"פ הצו

ולכן  .על בסיס רצונו של המפקח אלא על בסיס התנאים המפורטים בצודרישה זו לא עומדת 

      ! איזה תנאים בצו מורה הדרך לא עומדבלפרט ו לטתבהחל המפקח חובתו ש
 

לא ינהג אדם רכב סיור שניתן עליו רשיון להסעת סיור אלא אם כן בידו רשיון "    לצו 30סעיף   .ו

ם המתייחסיאלה התנאים בצו  " .דרך שהוסמך על פי דין נהיגה תקף לנהיגת מונית והוא מורה

    . נהיגה על מונית לנהוג בכל רכב סיור רה דרך בעל רישיון, ולכן יכול כל מולמי שנוהג ברכב סיור
 

המפקח רשאי לפטור  "   ,לצו  47בסעיף לו  המוקנית תולא התייחס לסמככלל והתעלם המפקח   .ז

מבקש מהוראות צו זה, כולן או מקצתן, אם בנסיבות העניין ראה כי מן הצדק לעשות כן, ובתנאים 

   מן הצדק! ספו היא זכות יסוד ייצור שרכש אדם במיטב כוהזכות להתפרנס מאמצעי   " .שקבע

  

 ס) מת (במקרה הספציפי מדובר ברכב ללא הטב, ובהתייחס לרכב סיור בהטבת מס, הלטהחה  .ח

 רושיאל להונ 26/9/2017מתאריך  ) 5(גרסה  מתוקן 9/2015חוזר מנכ"ל משרד התיירות מנוגדת ל

      ???עת/ מצ"ב )"לוכשא בכר להונ" ןלהל( סמ תבטהב לוכשא בכר תקזחאו תשיכר

  

 .ן למונית לנהוג בכל רכב אשכולתיר לכל מורה דרך בעל רישיובנוהל רכב אשכול מ 3.2סעיף  )1
  

היא מכסת ימי העבודה "עמידה במכסת ימי עבודה של הנהג/רכב : " מציינת כי  4.1.3סעיף  )2

 . מורה דרך אחרלהיעזר בשירותיו של אפשר משמעה כי , ורכבעל הם ג

  

אינם עומדים ר מתן הטבת מס במקרים חריגים אשר ש... בסמכות הוועדה לא" 5.6.2סעיף  )3

והוועדה אכן  ...."  קשות, תאונות, כורח עליון, מצב אישימחלות  –... כגון  נוהל זהבתנאי 

 לא מועטים שהמפקח צריך להיות מעודכן בהם. נתנה פטורים במקרים 

  

 . הרכבולא לבעל לרכב שניתן  ן הסיורורישיהוראות וד לבניגההחלטה הינה   .ט
 

"לבצע   וםשבו הרכב ר במסגרת המשרדהפעיל את הרכב ב לבעל הרכ מחייב את רישיון הסיור   .י

הסעות מסומן  משרדרישיון דוגמה של מצ"ב   !ות"במסגרת משרד ההסעסיור ברכב סיור  הסעות

חלק וב ! בו הרכב רשום המשרדות ע"פ דרישלא להפעיל את הרכב חופש ולמורה הדרך אין   עת/???

גה מסוג והג ברכב חייב להיות בעל רישיון נהי"הנ 1סעיף נאמר בבירור בסיור הלרישיון  "תנאים"

נהג את מונית / אוטובוס ובעל תעודת מורה דרך מוסמך בתוקף." ואין כל הגבלה שרק בעל הרכב י

 ! בהחלטתו כפי שטוען המפקח בכהר

 

ד גנ להוציא צו על תנאיהינו,  דכבפט הנית המששמבקש העותר מב עדהס .3

מדוע לא לצו  47 סעיףב סמכותוע"פ בכלל ובמיוחד  ע"פ החוק, דוקיתפ ע"פן טעם ויית אשיבומפקח ה

ילה התלייה / שלילה / פסבגין מורה דרך אשכול בבעלות - רכב סיוריאשר את הארכת רישיון הסיור ל

 .לתקופה קצובהשלו של רישיון הנהיגה 
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  רועים  יהא שלותהשתלורקע 

 

בתפקידו כמנהל משרד יבורית ורה צברשות לתחב ר לרע"ן סיורפנה העות 2020מאי  26  תאריךב .4

משרדי הסעות  42קים ומנהל ההעותר   , עת/??? רשיון משרד הסעות דוגמה  מצ"ב ,הסעות סיור

בבקשה , פיותת של אגודות שיתוובמסגר שהוקמו  כלי רכב סיור ומדברי 700 -שרשומים בהם כ

  27/5/2020ב  השיבה. רע"ן סיור ךדרמורה עבור רכב סיור שיובא ביבוא אישי ע"י קבוע לרישיון סיור 

   .עת/???בדוא"ל ת וב" לא ניתן להוציא רישיון הפעלה הנהג בפסילה / שלילה" מצ"ב ההתכת

 

של  רישויאגף כמנהל המשמש  נהלממונה מר אסי סוזאשה בבקפנה העותר  27.5.2020בתאריך  .5

 והממונה על רע"ן סיור,  בורה בנושא רכבי סיור ומדבריכמפקח על התעבורה ציבורית וגם רשות לתחה

מצ"ב  לתקופה קצובה ן נהיגהרישיוהתליית סעת סיור גם לרכב שבעליו בור רישיון הבבקשה לאיש

מתן כי אי  ת,ההסעו ם בענףלכל העוסקי וררהבוזאת מהטעם . ")נהושהרא הבקשה(להלן " עת/???

ק ות יסוד מוגנות של חופש העיסוה בזכוייעפגשיון סיור שיאפשר לנהג אחר להפעיל את הרכב יהווה רי

מפעילים את רכבי תאגידים מסחריים מצב שהעותר גם ציין כי הבקשה הינה בדומה ליין. ת הקנוזכו

ן לו כלל ד מסחרי שאיתאגיבעל דהיינו ם וללא כל הגבלה. הסיור שבבעלותם באמצעות נהגים אחרי

ובנוסף  .ללא כל מגבלהמורה דרך אחר וות ו באמצעשיון נהיגה יכול להפעיל רכבי סיור בבעלותרי

 אני מבקש לקבל נימוקים וכנדרש ..."  ...יב בשלילה על הבקשה "פקח כי במידה וישביקש מהמ

  

  כי בדוא"לראשונה") (להלן "התשובה ה ר בפעם הראשונההשיב המפקח לעות 25/6/2020בתאריך  .6

ר לאחר להסיע הסעת סיור ברכב אלא אם כן נתן לו המפקח ית(א) לצו קובע  "לא יסיע ולא י3סעיף 

  ף: בנוסות סיור לגבי הרכב..." רישיון להסע

  

 "..אחרצמד לאדם מסוים ולכן לא ניתן להעבירו למכאן שהרכב לגביו ניתן רישיון סיור, מו"  .א

 

 ו." אסורה שלא בהתאם להוראות הצ יאה ל "השכרה" שגםפעולה זו היא סוג ש ..."  .ב

  

 ל." לסיור ניתן כמובן להעביר בעלות על הרכב ע"ש המפעי"לשם הפעלת הרכב   .ג

 

 : סיבות הבאותמהענף ההסעות הנורמות בו קוק ימנוגדת לח הראשונה  התשובה .7

 

הוא  לצו .(א)3סעיף  הרישא של  אתמפקח מצטט היטב לעיל ולמרות שה 7בהתייחס לסעיף   .א

' לפי או ד"..., לפי פרק ג'   קריטריונים למתן הרישיוןהמה ל הסעיף המפרט ש פאמהסימתעלם 

בעת שרכב בצו מופרים התנאים המהם לפרט המפקח חובתו של ולכן ובהתאם לתנאיו".  העניין,

מורה דרך יכול כל וע"פ כל דין . ר המחזיק ברישיון נהיגה למוניתאחמורה דרך סיור מופעל ע"י 

כתוספת לרישיון הרכב, ולא תן לרכב, ! רישיון סיור ניבברכ לנהוגון נהיגה למונית ישאחר בעל רי

   .כחלק מרישיון הנהיגה של בעליו
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ו פגיעה זהרי ! הפעיל רכב סיור ע"י אחרר ליסוכל אאין ! ח טועה.א. לעיל המפק7בהתייחס לסעיף   .ב

חובתו ו ?! רו באמצעות אחאינו יכול להפעילדוע בעל רכב הסעות סיור , מחמורה בחופש העיסוק

 :  ובנוסף, לפגיעהמהי התכלית הראויה להסביר חופש העיסוק לחוק  4ע"פ סעיף המפקח  של

  

באמצעות נהג שכיר / עוסק מהווה את הרוב המכריע של רכבי ההסעות  הסעותפעלת רכב ה )1

ליה . ואיסור העברת רכב שיש לו רישיון הסעות סיור לאחר מהווה אפ, כולל מוניתבישראל

 סורה. א

 

למשנהו לצורך הדרכת תיירים רך אחד ממורה דת פרטית שכול בבעלורכב א ניתן להעביר " )2

ביחד עם המפקח הקודם החלטת לד. .1סעיף  ."שהם עומדים בדרישות הקבועותבד בלו –

 עו"ד שרית זוכוביצקי היום שופטת יתיועמ"שהאת שכללה גם ל כל חברי וועדת רכב אשכו

      .ת/???צורף ע

 

מורה דרך " היה : בעל רישיון נהיגה תקף ברכב ציבורי. ול חייב שי"הנוהג ברכב אשכ )3

  . אחרמורה דרך על נהיגה באמצעות אין כל איסור ו ל. ל רכב אשכולנוה 3.2ף .." סעימוסמך 

  

 ! החלטתובטועה המפקח ב וות בעל הרכהיל שנוהג בפועל על רכב הסיור לא חייב ימ, דהיינו

  

 "רכב סיור" " !  על פי הצו "השכרה"ציבורי אינו נכלל בהגדרת ב רכ   .ב.7 עיף בהתייחס לס  .ג

כלי רכב כוללת ע"פ סעיף הגדרות בצו "השכרה" תקנות התעבורה וע"פ "  ציבורירכב " מוגדר כ

חרי ורכב מנועי המיועד אופנוע ..., רכב פרטי, רכב מס...  " שאינם "רכב ציבורי" רים מסוגים אח

  ! ה ר כאן בהשכראינו יכול לומר כי מדובטועה והמפקח   ולכן גורים ..."למ

 

והוראת  19צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' עלם מהוראות תהמפקח ה  .ד

מנכ"ל ")   3) 3. ג.(ג1סעיף " .."כלי רכב . 87כללים לפרק ב מוטמע ,2015- ) התשע"ו14שעה מס' 

נאים הקבועים בחוזר מנכ"ל משרד התיירות "נוהל בעל הרכב עומד בתר כי יירות אישמשרד הת

רכב אשכול הפעלת ורכישה יבוא אישור רכישת ואחזקת רכב אשכול בהטבת מס" ..." דהיינו , ל

 ולא של המפקח.   וע"פ נוהל רכב אשכול שרד התיירותנמצא בגדרות סמכות של מבהטבת מס 

בעקבות ו נו רק תודות למאמציי העותרהותקהל רכב אשכול נוכס וף המיקון צו תעריתלציין ש

  . רכב אשכול הלנו תיקוני, ואח"כ גם מרבית העותר ואח' נ' המשיב ואח'   5973/13בג"ץ 

  

היה : בעל רישיון הנוהג ברכב אשכול חייב שי" אמר כי נ  ,כנ"ל כולאשלנוהל רכב  3.2בסעיף   .ה

אינו ע"פ החיקוק אשכול הנוהג ברכב , דהיינו" .. מורה דרך מוסמך" בורי. נהיגה תקף ברכב צי

   !  חייב להיות בעל הרכב

 

להעביר בעלות על הרכב  -פקח של המ שנפלה בחלקורון" לבעיה ת"הפ.ג לעיל 7לסעיף ובהתייחס   .ו

  מהסיבות הבאות:בישראל  ף ההסעות ענהמציאות במהמנותק כושל  תרוןזה פ אחר!  למורה דרך
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רק כדי לאפשר להפעילה באמצעות אחר אדם להרכב הבעלות על  תהמפקח מציע להעביר א )1

שכן המפקח פוגע האדם וחירותו  חוק כבודיסוד הקניין המוגנת בחוק  פגיעה בזכותזו  . אחר

 ט מה לעשות עם רכושו.מור על רכושו ולהחלישלבזכותו של מורה הדרך 

 

 !  10%ב עד הרכ גורמת לירידת ערךו "מוסיפה יד" רכב יהעברת בעלות על כל )2

  

 ות!לא ניתן לעשות העברת בעלכלל פי ומכיוון שמדובר על רכב ביבוא אישי במקרה הספצי )3

 

שגם  המיסים כלפי רשותת ונאיחשבופעולות מחייבת  של רכב ע"י עוסקהעברת בעלות  )4

 הנוגעים לרשות המיסיםבהתייחס לאספקטים  ןספק לגבי חוקיות יש גם ו ,עולות כסף

של מייצג שווא לגבי יש כאן עניין  , שכן"מ, מס הכנסה, רווחי הון וכו'מעובהקשר לדיווחי 

   ., ומי רשאי לדווח על ההכנסות וההוצאותבעל הרכב האמיתימי 

  

סוג של היא גם , ופלת בחיקוכדי לעקוף את הבעיה שנבצע העברת בעלות ל הצעה של המפקחה

 . ת המסיועם רשו אותו "לסבך"כולה , וגם יפוגעת בכיסו של מורה הדרךכפול אשר גם היא עונש 

  

ל מחדש העותר מהמפקח לשקויקש ב 2025.6.20בתאריך לאור התשובה הראשונה ועוד באותו יום  .8

   :ובנוסף מהסיבות הנ"ל    עת/???מצ"ב  ") ייההבקשה השנ(להלן " ואת החלטת

 

 . ע עונש כפולוכדי למנו לצו 47להפעיל את סמכותו ע"פ סעיף לנהוג בהגינות ו מהמפקחביקש   .א

 

 .לפגוע בזכויות מוגנותביקש מהמפקח להסביר מהי התכלית הראויה בהחלטתו   .ב

 

ע"י אשכול  –רכב סיור  ת הפעלאשכול המתירים רכב הזכיר למפקח את צו תעריף המכס, ונוהל   .ג

 אחר.

 

שבו רוב רכבי ההסעות מופעלים    וניות בפרט מענף ההסעות בכלל ונורמה בהזכיר למפקח את ה  .ד

 י מי שאינו בעל הרכב. ע"

  

 . רה לכל מורה דרך לנהוג בכל רכב סיורהמתי הזכיר למפקח את החלטת המפקח  הקודם  .ה

  

ובטענה   ה") י(להלן "התשובה השני עת/???"ב מצ היח בפעם השניפקהשיב המ 4.8.2020  בתאריך .9

המפקח  מצא תוך שהוא מתעלם מכל  הטיעונים של העותרו , המפקח הקודםהחלטת שלא מצא את 

עניינה של העלה את בטענה המנותקת מהמציאות שכן הרכב הספציפי ש עדת רכב אשכולוומפלט ב

שמדובר ברכב אשכול ששולמו מיסים  רכב אשכול, מכיוון ה של וועדתכלל לא נמצא בסמכותהעתירה 

, ונוהל רכב אשכול מיועד רק ל הטבת מסמטפלת רק ברכב אשכול שקיב אשכול מלאים, וועדת רכב

     !לרכב אשכול בהטבת מס
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 סיום מיצוי הליכיםתוך ציון כי מדובר ב  ם השלישיתבפע פנה העותר למפקח   2020.4.8 אותו יום ב . 10

רכב אשכול את החלטת ועדת וצירף למפקח פעם נוספת  ") בקשה השלישיתהלהלן "( ???עת/מצ"ב 

הממונה על סמכות ערר נתן בידי המפקח אפשרות להפנות את בקשתו לו ,בראשות המפקח הקודם

 כמפורט: וטען בפניו  ,בנושא עליו הוא מופקד שלומחוסר הידע " את המפקח כך "להצילבהמפקח ו

  

ור ששולמו ספציפי מכיוון שמדובר על רכב סיהסיור הסמכות בנוגע לרכב אשכול אין לוועדת רכב   .א

הטבת מטפלת רק ב ול ועדת רכב אשכ  יעה אליו.גאשכול אין כל נ עליו כל המיסים ולוועדת רכב

עניין המעיד . סמ תבטהב לוכשא בכר תקזחאו תשיכר רושיאל להונונוהל רכב אשכול הינו    . מסה

  ון כושל של המפקח להתחמק מאחריותו. סי! ועל ניהמציאותר של המפקח מהנתק החמועל 
 

ונציג מורי  ,אין לה יו"ר, שנים 3לא התכנסה כמעט הינה לא חוקית מכיוון שועדת רכב אשכול   .ב

  הדרך בוועדה אינו חוקי. 

  

 

 לעתירה   דיםהצד
  

 . הרגולטור הממונה על מתן רישיונות סיור והפיקוח עליהם    שיבמה . 11

 

  ר וזכות העמידה עותה .12
 

עשוי להיפגע ש ובעל רישיון נהיגה למונית 1997משנת  בעל רכב סיור 1994משנת מורה דרך   .א

 . באופן אישי מהחלטת המפקח בכל עת

  

. כיום באגודה 2009האגודה מיום הקמתה בשנת כיו"ר ומשמש ם את אגודת אשכול הקי  .ב

של בעלי רכב אשכול ורכב מייצג  כגורם תשמשמאגודת אשכול   .רשומים מעל אלף חברים

  מול עוולות המשיב ואחרים.מדברי 

  

 נוהל רכב אשכולועודכן  הותקן, הנ"לתוקן צו תעריף המכס של העותר  ורק בזכות מאמצי  .ג

בעיקר תודות בעוולות רבות של המשיב טיפל . ובנוסף 5973/13 בזכות עתירה לבג"ץ בעיקר 

 . רשימת נושאים שטיפל בהם העותר   ?עת/????מצ"ב  המשפט כת בתי מער לעזרת

 

הכפיף ש , המשיבלמרות התנגדותו של  אגודות שיתופיותמשרדי הסעות במסגרת  42הקים   .ד

שעשקו אותם באלפי שקלים בשנה עבור חריים שלא רק את מורי דרך לתאגידים מסבעבר 

 . על פרנסתםהזכות להירשם אצלם, אלא גם התחרו איתם 

 

ת בבעלות פרטיסיור ומדברי כלי רכב  700 -שבהם רשומים כ הנ"ל,  משרדי הסעות 42 את מנהל  .ה

בהסדרת באופן אישי ומטפל , בעתירה נדון, כולל הרכב  הקטניםעצמאים  –של עוסקים 

 . מול המפקח שלהם יונות סיור / הסעה ריש
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    לעתירהם טיעוניה
  

 

 ובתשובת  אשכול על ועדת רכבלבקשת העותר להטיל את האחריות סיון הנואל של המפקח ניה . 13

שולמו מיסים מלאים , מכיוון שמדובר על רכב סיור שבענייןות שכלל אין לה סמכהשנייה, וועדה 

וועדה שנים,  3 -כ שלא התכנסה מזה וועדה  ,עת/????ים מצ"ב אישור רישום רכב סיור במיסים מלא

רכב שלא נין לבצע והצעתו של המפקח לעשות העברת בעלות על  ,הרכבה אינה חוקישאין לה יו"ר וש

הנתק ח ועל משווע של המפק מקצועיכשל  על יםמעיד ,העברת בעלות מכיוון שמקורו ביבוא אישי

 .סמכותו ומתחום, החיקוק מהמציאותלו החמור שיש 

 

 .  ןק והקנייוחופש העיס סוד מוגנותבזכויות י ההחלטה פוגעת . 14

  

רישיון התליית כאשר בנוסף לעונש  ,לא הוגן המנוגד לערכי המדינה ההחלטה מהווה עונש כפול . 15

רכב הסיור צעות הפעלת ת משפחתו באמזכותו של מורה הדרך לפרנס אפוגע  בהמפקח  ,הנהיגה

 "פ . לחסד 186 בניגוד למצוות סעיףאחר ובאמצעות מורה דרך שבבעלותו 

  

רישיון נהיגה אין לו אינו מורה דרך וכלל כלל בהתייחס  לאדם ש קיתההחלטה גורמת לאפליה לא חו . 16

הסיור  הוא כן יכול להפעיל את רכבאז תאגיד, ורכב סיור באמצעות  הוא בעלים שלאך מונית ל

  גה למונית. לו רישיון נהי באמצעות מורה דרך אחר שיש שבבעלותו

  

    . ל תכליתהחלטה נעשתה ללא כה . 17

  

. ענף ט שדומה בהפעלתו לרכב סיורת בכלל ובמוניות בפרבענף ההסעו ותמנוגדת לנורמההחלטה  . 18

, ותת רכב ההסעלנהיגהנדרשים בתנאי הכשירות עומדים בלבד שו ,סס על נהגים שכיריםההסעות מבו

. ון נהיגה למוניתיבעל רישמורה דרך יהיה  הסיור הסעת סיור נדרש כי הנהג ברכבבמקרה של ו

בענף  הדרישהרישיון נהיגה על מונית או רישיון נהיגה בכלל. בעל המונית כלל לא נדרש ל ,ניתבמו

  . בהרכלא לבעלים של רכב וומפעיל את ה נוהגבפעול למי שמתייחסת הסעות נהיגה ברכב לההסעות 

  

כב סיור שניתן עליו רשיון להסעת סיור אלא אם כן "לא ינהג אדם ר לצו 30ההחלטה מנוגדת לסעיף  . 19

  " .דרך שהוסמך על פי דין בידו רשיון נהיגה תקף לנהיגת מונית והוא מורה

  

לו לפטור רה , סמכות המתילצו  47בסעיף לו  המוקניתת ולא התייחס לסמככלל והתעלם המפקח   . 20

 . ולצורך פרנסה ד לתקופה קצובהות צו זה, ולאור העובדה שמדובר בעניין ארעי המיועהוראמבקש מ

  

 נוהל רכב אשכולל 4.1.3ו  3.2סעיפים  למנוגדת  , ובהתייחס לרכב סיור בהטבת מס, החלטהה . 21

  לנהוג ברכב ולא רק למורה הדרך שהינו בעל הרכב.  אחרים למורה דרך המתיר
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מחייב , ורכבשניתן על שם המשרד ולא על שם בעל ה ן הסיוררישיוי תנאבניגוד לגם ההחלטה הינה  . 22

 במסגרת משרד ההסעות" !סיור ברכב סיור  "לבצע הסעותבמסגרת המשרד את בעל הרכב לפעול 

  

 

    סיכום

  

 

 וזאת גם ע"פ ניתן להפעיל רכב סיור באמצעות מורה דרך אחר, יים ע"פ החיקוק הקאין כל ספק כי  . 23

  . צורף עת/???  החלטת המפקח הקודם 

 

יכול להתחמק וא אינו הופטור מן הצדק, ולתת לצו  47בסעיף תו חובתו של המפקח לפעול ע"פ סמכו . 24

  . ן להן כל אחיזה במציאותשאי בטענות סרק מן הצדק

  

 

 

 ,ע"פ החוק ,לאור האמור לעיל    -  דית המשפט הנכבמבהמבוקש  דעהס  . 25

 אשיבופקח המ דגנ הוציא צו על תנאילמתבקש בית המשפט הנכבד וערכי המדינה  צדקה ,ההגינות

לצו  47 סעיףב סמכותוכלל וע"פ החוק בהנורמות בענף ההסעות, ע"פ מדוע לא יפעל ע"פ ן טעם תויי

הותלה רישיון הנהיגה שלו ורה דרך שמאשכול בבעלות -רכב סיורויאשר את הארכת רישיון הסיור ל

התפרנס מרכב הסיור שבבעלותו למורה הדרך כדי לאפשר לו לתקופה קצובהלל  / נש נפסל /

 .ותר בהחלטת המפקח הקודםכפי שהגם ר וזאת ורה דרך אחמבאמצעות 

  

 

      

                                                                                                       

  ,על החתום ולראיה באתי                                                    

           העותר   ס,ברנ כימרד                                                                                                      

   6/9/2020  ,היום  
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