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המפקח על התעבורה
באמצעות פרקליטות המדי ה מחוז

ירושלים

המשיב וגם המפקח

עתירה מ הלית ב ושא הסדרת עיסוק
בגין החלטת המפקח לבטל אישור סיעה ב ת"ץ לרכב סיור
וכפי שהיה בעבר במשך עשרות ש ים ,תוך שימוש בסמכות
באופן שרירותי ,ללא שיקול דעת מעמיק וכ דרש ,מבלי ש עשה
תסקיר מהימן ותוך הפליה למו יות שמבצעות הסעות סיור
באופן זהה.
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.1

מוגשת בזאת עתירה מ הלית גד המפקח על התעבורה

)להלן "המפקח"( בגין

החלטתו מתאריך  13/9/2020לבטל את אישור ה סיעה לרכב סיור ב תיבי תחבורה ציבורית )להלן
"ההחלטה"( מצ"ב עת. 1/
.2
.3

ע יי ה של העתירה

הי ו השימוש השרירותי שעושה המפקח בסמכותו בעת שביטל זכות של

מורי דרך ה והגים ברכב סיור )להלן "רכב אשכול"( להשתמש ב תיבי התחבורה הציבורית )להלן
" ת"ץ( ,זכות ש ית ה במשך עשרות ש ים ,זכות שכובדה ע"י בתי המשפט ,המשטרה ,רשויות
מקומיות והמפקחים הקודמים ,לאור העובדה כי רכב אשכול הי ו רכב ציבורי להסעת תיירים בשכר,
ו הוג ע"י מורה דרך בעל רישיון היגה ציבורי .ההחלטה עשתה ללא איסוף תו ים ותסקיר ,ללא דיון
מעמיק וע יי י ,תוך פגיעה בחופש העיסוק ,תוך פגיעה באי טרס הציבורי והפליה לא חוקית בהשוואה
למו יות בכלל שרכב סיור דומה בהפעלתן ובפרט מו יות המבצעות הסעות סיור.

.4

סמכותו של בית המשפט ה כבד לדון בעתירה זו הי

ה על פי סעיף  (1)5לחוק בתי

משפט לע יי ים מי הליים ,תש"ס 2000-ועל פי סעיף )14ז( בתוספת הראשו ה.
.5

.6

הכוח ומקור הסמכות של המפקח שען אך ורק על החוק והאי טרס הציבורי  ,ולא כפי שהמפקח

הסעד שמבקש העותר מבית המשפט ה כבד

-

לבטל את החלטת המפקח

מהסיבות שיפורטו להלן.
וב וסף להורות למפקח כי על פי המי הל התקין החוק וערכי המדי ה הוא חייב בעת שהוא ותן
החלטה המשפיעה על מצב קיים ש משך עשרות ש ים לבצע איסוף תו ים ולהציגם בתסקיר ,לבצע
דיון מעמיק ויסודי בשיתוף ה וגעים בדבר ולהתחשב באי טרס הציבורי.

הגדרות ,רקע ועובדות דרשות
.7

" רכב ציבורי " רכב המשמש ,או המיועד לשמש ,להסעת וסעים בשכר ".סעיף  1לפקודת התעבורה.

.8

" הסעה "

הסעת וסעים בשכר או בתמורה אחרת ברכב סיור ,ברכב מדברי ,ברכב מסחרי או

באוטובוס ,לרבות הצעה והסכמה להסעה כאמור " .סעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים
)הסעות סיור ,הסעות מיוחדות והשכרת רכב( תשמ"ה) 1985-להלן "הצו"(  .אין בפקודת התעבורה
הגדרה ל "הסעה" .
2

.9

" סיור " סיור של קבוצת וסעים במקומות שו ים ,בשכר או בתמורה אחרת ,בליווי והדרכה של
מורה דרך ש יתן לו רישיון לפי תק ות שירותי תיירות )מורי דרך(,התשכ"ז 1967-סעיף  1לצו.

.10

" רכב סיור "  -רכב ציבורי המיועד להסיע עד  8וסעים מלבד ה הג ואשר צוין ברישיון הרכב
כרכב סיור .סעיף  1לתק ות התעבורה) ,להלן "רכב אשכול"( .מצ"ב רשיון רכב סיור מ.ר 9641579
בבעלות העותר מסומן עת . 4/מצ"ב רשיון להסעת סיור ברכב אשכול מ.ר  9641579בבעלות העותר
מסומן עת ,5/ע"פ סעיף  1לרישיון רק מורה דרך בעל רישיון היגה ציבורי יכול ל הוג ברכב אשכול.
רכב הסיור רשום במשרד הסעות סיור אשכול "אגודת מורי הדרך בעלי רכב אשכול " ,מצ"ב רישיון
להפעלת משרד להסעות ברכב סיור אשכול עת. 6/

.11

מקור השם רכב אשכול על פי סעיף  26לצו ,רכב אשכול חייב לשאת את סמל
האשכול .סמל הדומה לסמליל )לוגו( של משרד התיירות בעבר .הסמל ומקור
המילה תיירות הי ו על פי המתואר בספר במדבר פרשת המרגלים פרק י"ג "שלח
לך א שים ויתורו את הארץ  "..פסוק  ,2ומכאן המילה תיירות" ,ויבואו עד חל
אשכול ,ויכרתו משם זמורה ואשכול ע בים אחד ,וישאוהו במוט ,בש יים "..פסוק .23

.12

" משרד להסעות " תאגיד העוסק לפי מטרותיו במתן שירות של הסעה מיוחדת ,הסעת סיור או
השכרת רכב ל היגה עצמית ,כולם או מקצתם ,סעיף  1לצו.

.13

" מו ית טיול ותיור " " מו ית סיור ותיור " בש ות ה 60 -שר התיירות משה קול ז"ל יזם מותג חדש
במקום מו ית רגילה לצורך ביצוע הסעות סיור ,דהיי ו לטיולים" - ,מו ית סיור ותיור" .בעלי
המו יות חויבו למסור את רישיון המו ית שלהם )מספר ירוק( ובתמורה קיבלו רשיון ל "מו ית סיור
ותיור" .שריד לעובדה זו יתן למצוא בתעריף הביטוח של רכב אשכול המכו ה "מו ית סיור ותיור"
מצ"ב ביטוח חובה של העותר עת 15/שבו מצוין סיווג הביטוח בסעיף " 81מו ית סיור ותיור ".
כאמור בתחילה כל רכבי האשכול היו מו יות ש הגיהן ידעו לדבר שפות זרות ,ורישיון המו ית הוסב
למו ית סיור ותיור ואח"כ לרכב סיור אשכול .מה שמעיד על זהות מוחלטת בהפעלה של רכב סיור
ומו ית לצורכי הסעות סיור.

.14

"רכב סיור ותיור" "שירותי טיול ותיור" כי וי שגוי לרכב סיור )אשכול( ה ובע מההגדרות קודמות .רק
בלמ"ס וברשות המיסים יש עדיין סיווג ע פי " 4927מו ית טיול ותיור" ,כיום אי ו פעיל .

.15

תק ות  492ו –  493מאפשרות לכל מו ית לבצע הסעת סיור באופן זהה לרכב סיור סעיף  1לפקודת
התעבורה ,וכמובן שמו ית בהסעת סיור רשאית להשתמש ב ת"ץ בהיותה רכב ציבורי.

.16

"מו ית" – רכב מ ועי ציבורי המיועד להסיע עד עשרה א שים מלבד ה הג ואשר צוין ברישיון הרכב
כמו ית ".פקודת התעבורה סעיף  1הגדרות
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.17

"רשיון להפעלת מו ית" – רשיון המק ה לבעליו זכות להסיע וסעים במו ית לפי רשיון הסעה
ש יתן לפי התק ות ".סעיף  1לפקודת התעבורה.

.18

ל היגה והפעלת רכב אשכול דרשים באופן זהה למו ית :
א .רישיון הסעה .מו ית ע"פ תק ה  490לתק ות התעבורה ,ורכב סיור ע"פ הצו.
ב .רישיון היגה למו ית תק ה ).184א(.(2) .
ג .ביטוח וסעים בשכר באופן זהה למו ית ,בסיווג מו ית סיור ותיור.

.19

דרישות החובה של רכב סיור ומו ית זהות .מצ"ב עמוד ראשון של מפרט  04-0009של אגף הרכב
מתאריך " 28/3/2005מפרט דרישות חובה למו ית )כולל זוטובוס( ורכב סיור עת . 16/לציין כי יתן
לעשות שי וי ייעוד לרכב מרכב סיור למו ית.

.20

" רכב סיור דומה בהפעלתו למו ית " קביעתו של מר עוזי יצחקי סמ כ"ל ת ועה במשרד התחבורה
במכתב לעותר מצ"ב עת . 17/יתן בעקבות בקשת העותר להשוות את הדרישה לקצין בטיחות של
רכבי סיור למו יות בגלל הדמיון באופן ההפעלה .וב וסף :
א" .המצב המשפטי היום אומר שכל משרד הסעות ,לרבות משרד הסעות ש ותן שירותי סיור ברכב
סיור ,במשרד להסעות מסוג שירותי סיור ברכב מדברי  ...חשב ו להקל ,כמו שמקלים עם בעלי
מו יות  "...פרוטוקול  105מישיבת ועדת הכלכלה של הכ סת  4/11/2013עמ'  3מדברי עו"ד שרית
זוכוביצקי -אור ,ס .יועמ"ש משרד התחבורה ,כיום שופטת מצ"ב עת . 18/דהיי ו גם יועמ"ש משרד
התחבורה מקבלת את העובדה כי רכב סיור ורכב מדברי דומים בהפעלתם למו ית.
ב .לאור האמור לעיל ותודות לעובדה שהפעלת רכב סיור ומדברי דומה למו ית תוק ה תק ת
התעבורה  579ד מצ"ב תיקון התק ה עת 19/והושוו הת אים בין מו ית לרכב סיור ורכב מדברי.
לציין שבע יין זה הוקמה וועדה מקצועית שגם היא אישרה את תיקון התק ה.
ג .רכב סיור )אשכול( רכש בהטבת מס באופן זהה למו ית ,עד  3.5טון  8%מעל  3.5טון .0%

.21

תק ה  .84א – .מפרטת רשימה מצומצמת מאוד של כלי רכב שרשאים להסיע וסעים בשכר.
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.22

רכב אשכול רשאי ל סוע ב ת"צ מזה עשרות ש ים מתוקף הגדרתו כרכב ציבורי !
אישור מ  1976מעו"ד דוד לב לגבי פס"ד בתיק  89425776של כבוד השופט
א .מצ"ב עת20/
לתעבורה צבי וס בלט ז"ל  " .ה י להודיעכם כי ביום  19.12.76בתיק  89425776בבית משפט

השלום לתעבורה בתל אביב .קבע כב' השופט צ .וס בלט כי רכב "אשכול" הי ו רכב ציבורי,
כמשמעותו בפקודת התעבורה וכי הגי רכב "אשכול" רשאים ל סוע בכל מקום בו מותרת סיעה
לפי תמרור לרכב ציבורי" .
ב .מצ"ב עת 21/החלטה של כבוד השופט טל פרי בית משפט השלום לתעבורה פתח תקווה תת"ע

 1543-02-18מ"י  .עיזאת אבו רביעה " ...מדובר ברכב סיור ועל פי התק ה לא ייאכף תצ
גד רכב סיור".
5

ג .מברק משטרת ת ועה לתח ות מתאריך  28/5/90מצ"ב עת22/

" ה דון רכב "אשכול" סיור ותיור
רכב אשכול לפי הגדרתו בחוק הי ו רכב ציבורי רשאי ל סוע ב ת"צ " ...
ד .פטור ל הג ברכב סיור ותיור מתאריך  27/7/2008המתיר לרכב סיור ותיור סיעה ב ת"ץ מצ"ב
עת 23/ש יתן ע"י מפקח קודם מר אלכס ל גר )להלן "הפטור"( .הסיבה העיקרית למתן הפטור
לרכב סיור והתאמתו לאישור ש יתן למו ית ולא לאוטובוס בקווים ,היא העובדה כי יש זהות
בהפעלה של רכב סיור ומו ית.
המפקח הקודם משתמש במו ח רכב סיור ותיור ,למרות שהגדרת הרכב הי ו רכב סיור )אשכול(
וזאת כאמור בגלל ההגדרה הקודמת לרכב אשכול " -מו ית סיור ותיור.

.23

כלי הרכבים בישראל המוגדרים כרכב ציבורי בפירוט כמות ע"פ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
אלא אם כן צוין אחרת.

א" .אוטובוס ציבורי"  -סעיף  1לפקודת התעבורה.

כ37,000 -

ב" .מו ית"

 -סעיף  1לפקודת התעבורה

כ23,000 -

ג" .רכב מדברי"

 -סעיף  1לתק ות התעבורה

כ  500 -ע"פ הערכת העותר

ד" .רכב סיור"

 -סעיף  1לתק ות התעבורה

כ  500 -ע"פ הערכת העותר

ה .סה"כ כלי רכב המוגדרים כרכב ציבורי בישראל

.24

.25

"

61,000

" מפקח על התעבורה"  -מי ששר התחבורה מי ה אותו ,בהודעה ברשומות,
מפקח על התעבורה לכל שטח המדי ה )להלן – המפקח הארצי על התעבורה(
או לחלק ממ ו ,לרבות מי שהמפקח הארצי על התעבורה אצל לו ,בהודעה
ברשומות ,מסמכותו לכל שטח המדי ה או לחלק ממ ו ,לע יין פלו י או לסוגי
פקודת התעבורה סעיף  1הגדרות.
"
ע יי ים.

תמרור  . 501אין סימון לרכב אשכול כי לא קיים סימון כזה ,ולכן ההצמדה למו ית.
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.26

תיאור יום עבודה רגיל של העותר כמורה דרך ה והג רכב אשכול כשיוצאים לעבודה.
א .איסוף ה וסעים מרבית הלקוחות של הסעות סיור הם תיירים שבבואם לארץ הם משתכ ים
בבתי מלון ה מצאים במרכזי התיירות במקומות הכי צפופים מבחי ת התחבורה.
ב .שגרת העבודה  -במהלך יום העבודה העותר מצא כל הזמן במקומות הכי סוא ים והכי צפופים
מבחי ה תיירותית במרכזי הערים הגדולות תל אביב ירושלים וחיפה והן באתרי התיירות
המובילים מאילת בדרום דרך באר שבע יפו קיסריה עכו ו צרת.
7

ג .פיזור ה וסעים בסוף יום העבודה – מסיע את ה וסעים בחזרה לבתי המלון ש מצאים כאמור
במרכזי הערים באתרי התיירות הכי צפופים מבחי ת תחבורה בישראל ,או בהסעה ל תב"ג.
ד .הסעת סיור ברכב סיור או במו ית זהה ואין כל הבדל .
ה .סיכום – מדובר על שגרת עבודה יומיומית של סיעות באזורי התחבורה הצפופים ביותר בישראל
לצורך הסעות סיור .זהו מוצר תיירותי ייחודי המכ יס למדי ה מט"ח ואשר ועד לתת שירות
הסעות של מי שלא יודע להשתמש בכבישי ארצ ו באופן מיטבי ולכן מהווה גם חיסכון בשימוש
בתשתיות באמצעות כלי רכב אחרים כמו מו ית  /רכב שכור .הצורך בשימוש ב ת"ץ היא מאוד
חיו ית הן לרכב סיור והן לרכב מדברי ,וביטול הפטור מהווה פגיעה חמורה בחופש העיסוק .

הצדדים לעתירה
.27

המשיב

.28

העותר וזכות העמידה שלו

הרגולטור הממו ה על הפעלה ופיקוח של פקודת התעבורה ,תק ות התעבורה ו ת"ץ.

א.

 1989-1991הפעיל ג'יפ אחד בטיולי ג'יפים באילת ,אלץ לסגור את העסק בגלל ש דרש לתת
ערבות בסך מיליון שקל למשרד התיירות כדי לקבל רישיון סוכן סיעות וכדי להסיע תיירים!

ב.

מורה דרך מש ת  ,1994בעל רישיון היגה לאוטובוס )קליפור יה( ,עבד כ הג מדריך ו"שף" של
משאית ספארי פתוחה ללא מיזוג אוויר במצוקי דרגות – מדבר יהודה ,עבודה קשה אך מה ה.

ג.

מש ת  1997עוסק עצמאי קטן בעל רכב סיור ורכב מדברי .סבל מאי סוף עוולות מהמשיב
וייפגע מאוד בעיסוקו מההחלטה ,מדובר על בזבוז יומיומי של שעות סיעה שלא ב ת"ץ.

ד.

והג לצורך עיסוקו בהסעות סיור כמורה דרך ברכב סיור שבבעלותו מ.ר  9641579באיסוף
תיירים מבתי מלון במרכזי הערים ב ת"ץ ,ובהדרכת תיירים באתרי תיירות.

ה.

והג לצורך עיסוקו בהסעות מיוחדות )רכב מדברי( בטיולי ג'יפים הן של תיירים והן של
ישראלים ברכב מדברי מ.ר  2228139שבבעלותו.

ו.

הקים את אגודת אשכול ומשמש כיו"ר האגודה מיום הקמתה בש ת  .2009כיום באגודה
רשומים מעל אלף חברים .אגודת אשכול משמשת כאיגוד מקצועי וככזה משמשת גורם מייצג
של מחצית בעלי רכב אשכול ורכב מדברי בישראל מול המשיב ואחרים.

ז.

זכה בבג"ץ  7006/07גד המשיב שסירב לה פיק רישיון יבוא לרכב ביבוא אישי למורה דרך,
תיקן את חוק רישוי שירותים ומקצועות בע ף הרכב ,התשע"ו 2016-בוועדת הכלכלה של
הכ סת כך שעוסק יוכל לייבא כל רכב ב יגוד להצעת המשיב שרצה לצמצם את היבוא ולהטיל
פגיעה צרכ ית בעוסקים ,תיקן תק ות צווים ו הלים של המשיב תודות למערכת בתי המשפט.
מצ"ב עת 24/רשימת ושאים שמטפל וטופלו ע"י העותר מול כשלים ועוולות משרד התחבורה.
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ח.

הקים  42ס יפים של אגודת אשכול במסגרת של אגודות שיתופיות וקיבל עבורם רישיו ות
למשרדי הסעות תודות למערכת בתי המשפט ולמרות הת גדות המשיב שהכפיף את מורי הדרך
בעלי הרכב הפרטיים לתאגידים מסחריים שעשקו אותם באלפי שקלים עבור דמי רישום
והתחרו איתם על פר סתם.

ט.

מ הל את  42משרדי הסעות ה "ל ,שבהם רשומים כ 700 -כלי רכב סיור ומדברי בבעלות
פרטית של עוסקים – עצמאים קט ים כמו העותר שלא תלויים יותר בתאגידים מסחריים.

י.

מטפל באופן אישי בהסדרת רישיו ות סיור  /הסעה של כ 700 -כלי רכב סיור ומדברי מאת
המפקח ,דוגמאות של רישיו ות צורפו עת , 5/עת ,7/עת. 13/

השתלשלות האירועים

.29

 27/7/2008יתן הפטור לרכב סיור ע"י המפקח על התעבורה המאשר לרכב סיור ל סוע ב ת"ץ כמו
מו ית צורף עת ,22/וזאת לאחר עשרות ש ים שרכב אשכול היה רשאי ל סוע ב ת"ץ תודות להגדרתו
כרכב ציבורי ,ומהסיבה כי רכב סיור זהה בהפעלתו למו ית שירות  /מיוחדת הפועלת בהסעת סיור.
ולכן האישור לרכב סיור הוטמע בתמרור  501באופן זהה למו ית ,דהיי ו היכן שיש אישור למו ית
ל סוע כך גם לרכב סיור ,היכן שמצוין אוטובוסים בקווי שירות בלבד למו ית ורכב סיור אסור.
הפטור היה מעוגן ש ים רבות קודם לכן בפסיקה צורף עת ,20/עת 21/והוראות משטרה עת.22/

.30

במשך הש ים התיר המפקח לאלפי א שים וכלי רכב אישור ל וע ב ת"ץ שאי ם כלי רכב ציבוריים
ללא שקיפות וללא פרסום קריטריו ים .

.31

 5/6/2017הגישה הת ועה לחופש המידע בקשה בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,התש "ח-
 ,1998ב וגע לשמות הגופים המורשים ל סוע ב ת"ץ בישראל כולל פירוט סיבת האישור מצ"ב עת.25/
הבקשה עשתה בשיתוף עם העיתו אי עמרי מ יב מחדשות  10שחשף את העובדה כי ב ת"צים בישראל
משתמשים כאלפיים כלי רכב שאי ם מוגדרים כרכב ציבורי ,ולכאורה קיבלו פטור מתמרור  501ע"י
המפקח מבלי שעמדו בת אים ה דרשים.

.32

לכאורה ,רק בעקבות התחקיר העיתו אי "התעורר" המפקח לראות כי יש צורך לבחון מחדש את
מקבלי האישורים ל סיעה ב ת"ץ ! בהזדמ ות זו פרסם המפקח " והל כללים מ חים למתן פטור
מציות לתמרורים" מש ת  2015ללא כל התייחסות ל ושא רכב סיור.

.33

מתחילת ש ת  2017באופן חד צדדי ,מבלי להתריע ,מבלי להיוועץ ומבלי ש עשה כל שי וי במצב
המעשי והמשפטי ,הוסרו בידי משרד התחבורה רכבי הסיור מקובץ דיגיטלי המשמש את משטרת
ישראל ואת עיריית תל אביב באכיפה אלקטרו ית של סיעה בלתי מורשית ב ת"ץ בתל אביב .כתוצאה
מכך רשמו דוחות תעבורה רבים כ גד רכבי הסיור מצ"ב עת 26/דוח גד בעל רכב סיור יוסף סופר,
9

העותר פ ה לעיריית תל אביב בתלו ה מצ"ב עת 27/ולמשיב .כל הדוחות בוטלו בעזרת התערבות
יועמ"ש המשיב מצ"ב עת ! 28/מצ"ב מכתב של עיריית תל אביב לבעל רכב סיור החבר שלמה רווה
שמודיעה על ביטול דוחות בגין סיעה ב ת"ץ עת ,29/מה שמעיד פעם וספת כי מדובר ברכב ציבורי.
.34

בש ת  2019המפקח ביטל חלק מהאישורים ל סיעה ב ת"ץ ש תן לכלי רכב שאי ם ציבוריים,
ושאי ם כוללים רכב סיור ,וש ית ו בחוסר שקיפות וללא פרסום קריטריו ים וכ דרש.

.35

 1/3/2020המפקח שלח את ההחלטה על "ביטול אישור סיעה ב תיבי תחבורה ציבורית ) ת"צ("
לכל מ הלי חברות "אשכול" צורף עת 1/והכוו ה לתאגידים בעלי רישיון להפעלת משרד להסעות ברכב
סיור אשכול כמשמעו בצו ,דוגמה של רשיון משרד הסעות סיור אגודת מורי הדרך בעלי רכב אשכול
ומדברי צורף עת.6/
א .בהחלטה המפקח לא טרח ל מק ,לא צירף תו ים ,לא הציג חלופות ולמעשה מ ע מלהסביר ולבסס
את החלטתו .כל שעשה המפקח הוא חיווי דעה באופן כללי ביותר "א ו צופים שהעומס ב תיבי
התחבורה הציבורית יגדל" .לציין כי צפי כללי בגידול העומס בתחבורה הציבורית קיים במשך
עשרות ש ים וזו בדיוק הסיבה ש סללו תיבי התחבורה הציבוריים שיועדו לטובת רכב ציבורי.
ב .בהחלטה מבסס המפקח את החלטתו על טיעון לא רלוו טי " -אציין כי אישורים מעין אלו ש ית ו
למ כ"לי משרדים ובעלי תפקידים אחרים ,כבר בוטלו אשתקד " .ולכאורה המפקח משווה את מתן
האישורים ש ית ו לרכב סיור ש ית ו כדין לרכב ציבורי לאישורים ש ית ו למי שאי ו רכב ציבורי
ושלא כדין ,ומה שמהווה טיעון עיקרי להחלטתה.
ג .בהחלטה המפקח תן פרק זמן של  30ימים ,דהיי ו עד  1/4/2020כדי להעביר הסתייגויות להחלטה
 " -יתן להעביר הסתייגויות בכתב ,תוך פירוט הסיבות וצירוף מסמכים "...

.36

 23/3/2020השיב העותר למפקח על החלטתו ,וזאת ע"פ ההחלטה ,ו תן ימוקים להסתייגות
מההחלטה ,צורף עת . 2/לפי מיטב ידיעתו של העותר כל ה וגעים לע יין הגישות הסתייגויות אך
המפקח כלל לא טרח לשלוח תגובה ולא אישר את קבלת ההסתייגויות.

.37

בתאריך  31/5/2020פרסם המפקח באתר משרד התחבורה באי טר ט "כללים מ חים למתן פטור
מציות לתמרורים" מצ"ב עת .30/בכללים המ חים מופיע הפטור ש יתן לרכב סיור כדוגמה לבקשת
פטור ש ע תה בחיוב והיא תקפה לתמיד וללא כל מגבלת זמן.

.38

העותר חשף לפרסום של הכללים המ חים ה "ל במהלך חודש יו י ובסעיף  2לפרסום שבו אמר מי זכאי
לפטור סעיף  2א( " (2רכבים בעלי רישיון להסעת סיור ברכב סיור ,זכאים לפטור מציות לתמרור 501
בהתאם לה חיה ש חתמה ביום  27.7.08על ידי מר אלכס ל גר ,המפקח על התעבורה דאז " ...

.39

העותר שמח מאוד לראות את הה חיה החדשה וחשב לתומו שהה חיה החדשה מהווה תשובה
לבקשתו ,ואף הודיע ב יוזלטר לכל החברים באגודה כי הבעיה פתרה .אבל בליבו של העותר קי ן
חשש שהע יין לא באמת פתר ולכן בתאריך  2/7/2020פ ה למפקח כדי לברר מצ"ב עת. 31/
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.40

 6/7/2020הבהיר המפקח לעותר כי ההחלטה עומדת בעי ה מצ"ב עת. 32/

.41

 7/7/2020הגיש העותר תזכורת למפקח על התעבורה המודיעה כי מדובר על סיום מיצוי הליכים,
והכוללת בקשה למתן פטור גם לרכב מדברי צורף עת.3/

הטיעו ים לעתירה
.42

המפקח כמי שיש בידו את הסמכות השלטו ית בע יי ו לא פעל ע"פ המי הל התקין המחייב אותו
להפעיל שיקול דעת רחב וכ דרש במקרה ד ן של ביטול זכות סיעה ב ת"ץ במשך עשרות ש ים.
המפקח מבסס את החלטתו של סמכותו בלבד

.43

רכב סיור מוגדר ע"פ התק ות כרכב ציבורי ולכן יש לרכב סיור זכות מלאה להשתמש
ב ת"ץ שכל ייעודו לשמש תיב תחבורה לרכב ציבורי.

.44

" רכב אשכול לפי הגדרתו בחוק הי ו רכב ציבורי רשאי ל סוע ב ת"צ  ."...מברק של משטרת ישראל
מתאריך  28/5/90המבהיר באופן שלא משתמע לש י פ ים את זכותו של רכב סיור שהי ו רכב ציבורי
ל סוע ב ת"ץ! מדובר על מדי יות של משטרת ישראל ש ים רבות לפ י ש יתן הפטור ובזכות העובדה
שרכב סיור מוגדר ע"פ התק ות כרכב ציבורי שה ת"ץ סללו עבורם! המפקח מתעלם מהתק ות
שקובעות כי רכב סיור הי ו רכב ציבורי ולכן רשאי ל סוע ב ת"ץ ע"פ ייעודו!

.45

רכב סיור מוגדר כרכב ציבורי ע"פ תק ות התעבורה ולכן הפסיקה מכבדת את זכותו של רכב סיור
להשתמש ב ת"ץ וזאת ללא קשר לפטור .
א .פס"ד מתאריך  19/12/76בתיק תעבורה בבית משפט השלום בתל אביב  89425776כב' השופט
לתעבורה צבי וס בלט ז"ל שקבע כי רכב אשכול רשאי ל סוע ב ת"ץ מהסיבה שהי ו מוגדר כרכב
ציבורי צורף עת. 20/
ב .החלטה של כבוד השופט פרי דן בבית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה תת"ע  1543-02-18דוח
תעבורה ..." 90508277135מדובר ברכב סיור כהגדרתו ועל פי התק ה לא ייאכף תצ גד רכב
סיור ".דהיי ו רכב סיור המוגדר כרכב ציבורי רשאי ל סוע ב תצ ,צורף עת.21/
ג .בש ת  2017עיריית תל אביב מבטלת עשרות רבות של דוחות לרכב סיור בגין סיעה ב ת"ץ צורף
עת - 26/עת 30/וזאת ע"פ החלטת יועמ"ש המשיב עת.29/
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.46

זה אי טרס ציבורי ברור כי כלי רכב שיועדו לתחבורה ציבורית יקבלו עדיפות ולכן מלכתחילה ב ו
תיבי התחבורה המיועדים לרכב ציבורי ,ומכיוון שרכב סיור ,כמו גם רכב מדברי מוגדרים כרכב
ציבורי ,ופועלים בהסעות לציבור בתשלום ,זו זכותם המלאה להשתמש ב ת"ץ.

.47

ההחלטה פוגעת קשות בחופש העיסוק של בעלי רכב סיור ,במידה העולה על ה דרש וב יגוד לסעיף
 4לחוק חופש העיסוק וללא כל תשתית עובדתית ! "אין לפגוע פגיעה ממשית בחופש העיסוק ...
אלא על יסוד תשתית ממשית של עובדות .בגצ  987/94יור ט קווי זהב ואח' ' שרת התקשרות ואח',
וגם בבגצ  726/94כלל חברה לביטוח ' שר האוצר ,פיסקה  42לפסק הדין .כלל ידוע כי הזכות לחופש
העיסוק היא זכות בסיסית וכדי לפגוע בה אין מספיק לומר "א ו צופים" אלא חובה לתת עובדות .
המשיב ידוע עוד מראשיתה של המדי ה שהוא מזלזל בחופש העיסוק והוא והג תדיר לפגוע בו .כמו
בבג"ץ  1/49בז'רא ו ואח' ' משרד התחבורה ואח' .מדובר על החלטה שרירותית ולא מידתית שלא
שקלה כראוי ,אין כימות השפעת ה סועה של רכבי האשכול על ה ת"ץ ,והמפקח מתעלם ממכתבי
התגובה של ה פגעים מהכוו ה לשי וי המצב המשפטי.

.48

הפטור ש יתן כדין בש ת  2008והי ו בתוקף עד  31/12/2020דהיי ו ,במשך  12ש ים ,לא יתן כלאחר
יד ,לפ ים משורת הדין תוך הפעלת סמכות שרירותית וללא קשר לאי טרס הציבורי והדין ,אלא מתוך
הכרה ברורה כי מדובר ברכב המוגדר ע"פ התק ות כרכב ציבורי שרשאי להשתמש ב תיבי תחבורה
המיועדים לרכב ציבורי ע"פ האי טרס הציבורי ע"פ הדין .ההחלטה אי ה עומדת במבחן הסבירות
ובכללי הצדק הטבעי כאשר היא מתעלמת מהפטור ש יתן במשך  12ש ים .זו חובתו של המפקח
בהחלטתו להסביר ול מק מה קרה לקריטריו ים שבגי ם יתן הפטור בעבר ,מדוע השיקולים הללו
שהיו טובים במשך ש ות דור פתאום עלמו כלא היו באמירה כללית ולא מעוג ת ב תו ים עדכ יים
" ...א ו צופים שהעומס ב תיבי התחבורה הציבורית יגדל "...הרי הצפי הזה היה שריר וקיים כל הזמן
ועוד כאשר יתן הפטור!

.49

מקור הסמכות השלטו י בכלל ושל המפקח בפרט

.50

שיקול דעתו של המפקח בעת ש תן אישורי סיעה ב ת"ץ לאלפי כלי רכב ללא קריטריו ים מהווים
דוגמה לשימוש השרירותי שעושה המפקח בסמכותו וכעת כדי למרק את מצפו ו הוא לכאורה תן את
ההחלטה.

.51

בעת שהמפקח ותן החלטה לבטל את האישור של רכב סיור להשתמש ב ת"ץ הוא חייב ע"פ כל דין
לשקול את השיקולים ה דרשים ע"פ תשתית עובדתית עדכ ית הכוללת תו ים כמותיים ,תוך איסור
מוחלט על הפעלת שיקולים זרים ולקבל את ההחלטה משיקולים ע יי ים .ובע יי ו המפקח כלל לא
טרח לפעול ע"פ חובתו זו ,אלא הסתפק בהערכת צפי לא מבוססת .ההחלטה לא כוללת תו ים
מספריים אלא הערכה כללית ללא כל ביסוס עובדתי ותוך התעלמות מפ יותיו של העותר ושל כל
הגורמים האחרים בע ף ,שלפי מיטב ידיעתו של העותר שלחו גם הם מכתבי הת גדות להחלטה ושלא
זכו לכל יחס מצד המפקח.
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.52

סעיף  51לפקודת התעבורה מלמד כי חובתה של רשות לתת החלטה מ ומקת ,ולא כלאחר יד ,ולמרות
שהסעיף מתייחס לאגף הרישוי הרי המפקח ש מצא בתחום משרד התחבורה צריך לפעול בהתאם.

.53

לכאורה ימוק מרכזי בהחלטתו של המפקח "אישורים מעיין אלו ש ית ו למ כ"לי משרדים ובעלי
תפקידים אחרים ,כבר בוטלו אשתקד ".אבל בע יי ו זהו שיקול זר שאין לו מקום בהחלטה! מה
הקשר בין האישורים ש תן המפקח ללא קריטריו ים ובהסתר למי שאי ו רכב ציבורי ואי ו רשאי
ל סוע ב ת"ץ לבין האישור ש יתן לרכב סיור שהי ו רכב ציבורי בגלוי ע"פ הדין ,ע"פ פסיקה של בית
המשפט וע"פ ה חיות משטרת ישראל !?

.54

ההחלטה אי ה סבירה ומ וגדת לכל דין כמפורט לעיל ולהלן ,אך גם אם תייחס רק לפרמטר הזמן
שהמפקח לא ותן מע ה של כחצי ש ה ,באופן המ וגד לסעיף  11לחוק הפרש ות ,רק ע יין פרק הזמן
מהווה עילה לביטול ההחלטה בגין חוסר סבירות.

.55

המפקח פעל ב יגוד להוראות החוק לתיקון סדרי המי הל )החלטות וה מקות( ,תשי"ט 1958-כאשר לא
ותן מע ה וכ דרש ממ ו במשך יותר מחצי ש ה ,בעוד שההחלטה עומדת להיכ ס לתוקף בעוד כ4 -
חודשים ,ועוד לפ י שעתירה זו יכולה להתברר .אם מצב הע יי ים היה מתהפך והעותר לא היה עומד
במכסת הזמן שהוקצבה לו הרי המשיב היה פוסל את פ ייתו של העותר על הסף .חובתו של המפקח
להשיב תוך  45יום !
אמר כב' השופט שמגר כבר לפ י ש ים רבות "אי מתן תשובה לאזרח הפו ה אל הרשות הוא בגדר
רעה חולה ו פוצה במציאות של ו וככל ה ראה לא יתן לשרש תופעה זו ,אלא אם יי קטו צעדים
החלטיים ויעילים יותר מאלה ה הוגים עתה ,לרבות קיטת הליכים משמעתיים גד פקידי הציבור
שאי ם משיבים במועד על פ ייתו של אזרח )ראה סעיף )6א( ,סיפא ,לחוק ה "ל( )חוק לתיקון סדרי
מי הל )החלטות וה מקות( ,תשי"ט .1958-מ.ש.א( .יש יסוד לה יח כי תגובות כאמור ,בלוויית הדרכה
והסברה אותות יהיה בהן כדי להגביר את המודעות לחובת מתן-התשובה ,המעוג ת בחוק ואשר
מתחייבת גם בלעדי זאת מיחסי א וש אותים) ".ראה בג"צ  153/77ששון פרג' ' עיריית פתח תקווה,
לא) 427(3וגם בג"צ  446/83יוסף סיב ח'יר ואח' ' שר הפ ים ,פ"ד לז ).(263(4

.56

המפקח פועל בחוסר שקיפות הגי ות ותום לב ,כאשר הוא לא טרח לפרט ולהתייחס לעובדות
ולשיקולים של המפקח הקודם בעת ש תן את הפטור שיקולים התקפים עד היום.

.57

אפליה  -רכב סיור המוגדר כרכב ציבורי ייעודו לבצע הסעות סיור ,ובאופן זהה מו ית מבצעת הסעות
סיור ע"פ תק ות התעבורה  492ו –  .493דרישות החובה זהות ,הרוב המכריע של תק ות התעבורה
ה וגעות להפעלת רכב סיור זהות למו ית .ביטול אישור ה סיעה ב ת"ץ רק לרכב סיור מהווה אפליה
אסורה .גם סמ כ"ל משרד התחבורה צורף עת 17/וגם היועמ"שית עת 18/הסכימו בע יין אחר וכ "ל
כי הפעלת רכב סיור דומה להפעלת מו ית .ולכן חוסר השוויון והאפליה האסורה שעושה המפקח בין
מו ית לרכב סיור מהווה כשל עיקרי בהחלטה ,כשל פסול שכן הוא מ וגד לחוק וערכי המדי ה.
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.58

המפקח לא טרח להציג את כל השיקולים ה דרשים ומתעלם לחלוטין מהעובדה כי החלק היחסי של
סועת רכבי הסיור והמדברי בטלה בשישים ולא מהווה הגברת העומס ב תיבי התחבורה הציבורית
ולטיעון של המפקח בהחלטה " ...המדי יות הממשלתית לעידוד ה סיעה בתחבורה הציבורית ,א ו
צופים שהעומס ב תיבי התחבורה הציבורית יגדל "...אי ה ריאלית ובכל מקרה אי ה רלוו טית
לע יי ו .רכבי סיור ומדברי מהווים כאחוז וחצי מכלל כלי הרכב הציבוריים בישראל אך ה סועה
שלהם בהתייחס לכלי רכב ציבוריים אחרים בתוספת כלי רכב פרטיים רבי תפוסה מהווה פחות מחצי
אחוז מה סועה ב ת"ץ .ולכן אי אפשר לומר כי רכבי סיור מהווים משום עומס משמעותי על ה ת"ץ .

 " .59א ו רואים חשיבות בהמשך האפשרות של שימוש רכבי אשכול ב ת"ץ שמשמשים למעשה כרכב
ציבורי לתיירים בדומה למו ית ".מתוך מכתב המלצה של מ כ"ל משרד התיירות למשיב מתאריך
 15/6/2020מצ"ב עת 33/כוללת את ההבח ה כי רכב סיור דומה למו ית ,המלצה שחייבת להוות שיקול
כבד בהחלטתו של המפקח שעד כה כלל לא זכתה להתייחסות!
.60

המפקח לא תן מע ה לבקשת העותר לאשר סיעה ב ת"ץ לרכב מדברי ,וזאת ע"פ חובתו ע"פ
המי הל התקין והדין.

.61

האי טרס הציבורי  -המלצת מ כ"ל משרד התיירות ...

.62

במדי ות רבות בעולם כלי רכב ייעודיים לתיירים מורשים ל סוע ב ת"ץ .

.63

הטבת המס

סיכום

.64

עתירה זו מוגשת בגלל כשל מ הלי חמור של המפקח ש תן החלטה שרירותית ולא מידתית שלא
שקלה כראוי ,המפקח לא טרח לכמת את השפעת ה סועה של רכבי האשכול על ה ת"ץ ,והתתעלם
ממכתבי התגובה של העותר וכל ה פגעים האחרים בע ף מהכוו ה לשי וי המצב המשפטי.

.65

רכב סיור ורכב מדברי מוגדרים כרכב ציבורי בתק ות ולכן יש להם זכות מוק ית להשתמש ב תיבי
התחבורה הציבוריים ,שכן זה ייעודם.
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.66

המפקח התעלם מחובותיה של הרשות המ הלית! בהחלטתו הג כמי שבידו שלטון ללא מצרין והוא
יכול לזלזל ולפגוע בזכויות יסוד מוג ות ולעשות שימוש בסמכותו באופן שרירותי מבלי שעמד
בחובותיו כרשות מ הלית שחייבת לפעול ע"פ הדין .המפקח דרס זכויות יסוד מוג ות ,התעלם
מהאי טרס הציבורי ,התעלם מה חיות מקצועיות ב ות עשרות ש ים של משטרת ישראל המהווה גורם
מפתח ב ושא הת ועה ,התעלם מהמלצת מ כ"ל משרד התיירות ,פעל ב יגוד לפסיקה קודמת ,פגע
בחופש העיסוק ,עשה אפליה אסורה ,לא התייחס לעובדות ה דרשות ובמיוחד לאור העובדה כי מדובר
באישור סיעה ב ת"ץ בן עשרות ש ים ,פעל באופן לא מידתי ולא סביר ,לא טרח לשקול את כל
השיקולים ה דרשים ולא ימק את החלטתו כ דרש ,פעל בחוסר שקיפות וב יגוד לכללי ההגי ות.

.67

ההחלטה גועה בחוסר סבירות הפוסל אותה רק בגלל פרק הזמן הארוך שהמפקח מרשה לעצמו לא
לתת מע ה לפ יות העותר .בכך המפקח מפגין יחס מזלזל ואסור לציבור שאותו הוא אמור לשרת.

.68

ימוק עיקרי בהחלטת המפקח "ביטול אישורים אחרים" פסול מכיוון ש ית ו ללא קריטריו ים לכלי
רכב שאי ם מוגדרים כרכב ציבורי ,טיעון זה הי ו מבחי ת שיקול זר שכלל לא רלוו טי לע יי ו.

.69

השימוש ב ת"ץ הי ו שימוש במשאב מוגבל וראוי כי הרשות המ הלית לשקול שיקולים של צדק
חלוקתי שיובילו לחלוקה הוג ת ,צודקת וסבירה של המשאב ולכן זה לא סביר באופן קיצו י שהמפקח
מצד אחד מחלק את המשאב ללא קריטריו ים לאלפי כלי רכב שאי ם רכב ציבורי ,ומצד ש י שולל את
הזכות של רכב ציבורי להשתמש ב תיב תחבורה ציבורית שמלכתחילה סלל לטובתו ,וכפי שפעל היטב
במשך עשרות ש ים ועד שהתגלה חלוקת האישורים לאלפי רכב שאי ם כלי רכב ציבוריים.

.70

הסעד המבוקש מבית המשפט ה כבד

-

לאור האמור לעיל ,בגלל הכשלים של

המפקח לפעול ע"פ חובותיו כסמכות מ הלית ,ע"פ כללי המי הל התקין ,החוק ,ההגי ות ,הצדק וערכי
המדי ה מתבקש בית המשפט ה כבד
א .לבטל את ההחלטה האוסרת על רכב סיור שימוש ב ת"ץ.

ב .להורות למפקח להכיר ברכב סיור וברכב מדברי שהי ם רכב ציבורי ע"פ הגדרתם בתק ות וע"פ
הדין כרכב ציבורי הרשאי ל סוע ב ת"ץ .
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ולראיה באתי על החתום
מרדכי בר ס ,העותר

היום  06ספטמבר  , 2020י"ז אלול תש"ף

עת 1/החלטת המפקח על התעבורה מתאריך 13/9/2020
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