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") בגין המפקח(להלן "  על התעבורה המפקח גדנת נהלימעתירה בזאת מוגשת  .1

להלן ( בוריתבנתיבי תחבורה צינסיעה לרכב סיור האישור לבטל את  13/9/2020תאריך החלטתו מ

 . 1עת/מצ"ב  ")טההחל"ה

2.  

 זכות שלבעת שביטל המפקח בסמכותו הינו השימוש השרירותי שעושה    עניינה של העתירה .3

להלן (ורית ציבי התחבורה הלהשתמש בנתיב") רכב אשכולברכב סיור (להלן " יםהנוהגדרך י מור

, רשויות , זכות שכובדה ע"י בתי המשפט, המשטרהשניתנה במשך עשרות שנים, זכות "נת"ץ)

בשכר,  תייריםהינו רכב ציבורי להסעת  העובדה כי רכב אשכול לאור פקחים הקודמים, והמ מקומיות

דיון איסוף נתונים ותסקיר, ללא  ללאנעשתה חלטה הה. ונהוג ע"י מורה דרך בעל רישיון נהיגה ציבורי

והפליה לא חוקית בהשוואה , תוך פגיעה באינטרס הציבורי תוך פגיעה בחופש העיסוקמעמיק וענייני, 

 . הסעות סיורמוניות המבצעות פרט בן ושרכב סיור דומה בהפעלתלל כבלמוניות 

  

 

 ילחוק בת  )1(5 סעיף על פי ה זו הינהרבעתי לדוןנכבד ה שפטהמ תביכותו של סמ .4

 .שונהארה תפסבתו (ז) 14  סעיף פי ועל 2000-ש"סהליים, תנים מינענייט לפשמ

 

 לא כפי שהמפקח אך ורק על החוק והאינטרס הציבורי , והכוח ומקור הסמכות של המפקח נשען  .5

  

 ת המפקח החלטאת בטל ל  -   דכבפט הנית המששמבקש העותר מב עדסה .6

 .מהסיבות שיפורטו להלן

  

כי על פי המינהל התקין החוק וערכי המדינה הוא חייב בעת שהוא נותן מפקח להורות לובנוסף 

ולהציגם בתסקיר, לבצע  נמשך עשרות שנים לבצע איסוף נתוניםש החלטה המשפיעה על מצב קיים

    להתחשב באינטרס הציבורי.ו דיון מעמיק ויסודי בשיתוף הנוגעים בדבר
 

  

  

   עובדות נדרשות ע ורקהגדרות, 

  

  בורה.קודת התעלפ 1ף יע" ס.כרבש יםעסשמש, להסעת נול מיועד, או השמשמהרכב "  רכב ציבורי"  .7

 

ב מסחרי או מדברי, ברכ ר, ברכבאו בתמורה אחרת ברכב סיונוסעים בשכר  עתהס   " הסעה  " .8

הפיקוח על מצרכים ושירותים  ולצ   1 סעיף  " .כאמור הסעההסכמה להצעה ו, לרבות באוטובוס

ת התעבורה אין בפקוד . ")הצו(להלן " 1985- מ"התש כב)ת רוהשכרוחדות יעות מהסעות סיור, הס(

 הגדרה ל "הסעה" . 
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ווי והדרכה של ונים, בשכר או בתמורה אחרת, בליסיור של קבוצת נוסעים במקומות ש"    סיור"  .9

 לצו. 1עיף ס  1967-תיירות (מורי דרך),התשכ"ז ות שירותילפי תקנן ו רישיותן לשני מורה דרך

 

שיון הרכב יבר ןנוסעים מלבד הנהג ואשר צוי 8עד ד להסיע עיוהמ    יציבוררכב    -"   ורסי רכב"  . 10

    9641579מ.ר  מצ"ב רשיון רכב סיור  .")רכב אשכולן "הל(ל, עבורהקנות התלת 1ף סעי יור.כרכב ס

 העותרת ולבעב  9964157מ.ר    אשכולסיור ברכב  להסעת מצ"ב רשיון .   4/תעמסומן ות העותר עלבב

. אשכול רכבב גנהויכול ל רישיון נהיגה ציבורירישיון רק מורה דרך בעל ל 1סעיף ע"פ  ,5/עתמסומן 

ישיון ב רמצ"  ,אשכול "  כבבעלי ר י הדרך"אגודת מור  אשכולסיור  עותרשום במשרד הסרכב הסיור 

 . 6/תע אשכול  סיורברכב   הסעותלמשרד לת פעלה

 

את סמל רכב אשכול חייב לשאת  ,לצו 26על פי סעיף   כולרכב אש השםור קמ . 11

ומקור  . הסמלבעבר ו) של משרד התיירותאשכול. סמל הדומה לסמליל (לוגה

"שלח   י"גפרק  ים המרגלפרשת בר דמבואר בספר פי המתנו על יהירות המילה תי

נחל  "ויבואו עד ,   ותירתי, ומכאן המילה 2פסוק  .." את הארץ  תורום וילך אנשי

  . 23פסוק   והו במוט, בשניים.."ד, וישאזמורה ואשכול ענבים אח שכול, ויכרתו משםא

 

ת, הסעת סיור או ה מיוחדתאגיד העוסק לפי מטרותיו במתן שירות של הסע " משרד להסעות " . 12

                                                                                 לצו.  1סעיף , םמקצת ת רכב לנהיגה עצמית, כולם אוהשכר

 

חדש  מותגז"ל יזם  שר התיירות משה קול  60 - בשנות ה "   ר ותיורמונית סיו ""   ותיור לטיוית מונ " . 13

בעלי  .תיור"סיור ו יתמונ"  - , דהיינו לטיולים, לצורך ביצוע הסעות סיוררגילה במקום מונית 

 "מונית סיור  לו רשיון לקיב(מספר ירוק) ובתמורה  שלהם המוניתרישיון את חויבו למסור המוניות 

 ור"יתו סיור מונית"כונה אשכול המרכב של  טוחיף הבישריד לעובדה זו ניתן למצוא בתער  . "ותיור

. ר "מונית סיור ותיו 81"   בסעיף  טוחן סיווג הבישבו מצוי  15עת/   של העותר טוח חובהימצ"ב ב

 בהוסון המונית שיריו, זרות תשנהגיהן ידעו לדבר שפו מוניותו ול היי האשככל רכבבתחילה כאמור 

כב סיור של ר הפעלהמוחלטת ב זהותעל  מה שמעיד  .שכולסיור אור ותיור ואח"כ לרכב ית סילמונ

  . רלצורכי הסעות סיו תומוני

  

רק  .תומדקו ותגדרההמ עהנובסיור (אשכול)  שגוי לרכבנוי יכ" תיורוטיול  שירותי"" וררכב סיור ותי" . 14

 .  , כיום אינו פעילטיול ותיור" "מונית  2749 וג ענפייוס עדיין ים יששות המיסרוב סלמ"ב

  

 פקודתל 1ף סעי  רכב סיורל הזה ןבאופ סעת סיורמאפשרות לכל מונית לבצע ה  493 –ו  492תקנות  . 15

   . יבוריבהיותה רכב צרשאית להשתמש בנת"ץ שמונית בהסעת סיור  וכמובן ,התעבורה

 

שיון הרכב יין ברג ואשר צולבד הנהמאנשים ע עד עשרה הסיד לועהמיורי ביצמנועי רכב  –" ניתמו" . 16

 הגדרות  1ה סעיף דת התעבורכמונית." פקו
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 סעהה וןרשית לפי ניוסעים במוו זכות להסיע ניהמקנה לבעל רשיון – " תרשיון להפעלת מוני" . 17

 . ורהעבהתדת פקול 1סעיף נות."   לפי התקניתן ש

  

 : וניתבאופן זהה למנדרשים ב אשכול והפעלת רכגה הילנ . 18

  

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

 

 . )2( .(א).184תקנה   מוניתהיגה לשיון ניר  .ב

 

  ר ותיור. יות סונייווג מסב, ניתלמו באופן זההבשכר ם ביטוח נוסעי  .ג

 

של אגף הרכב  0009-04מפרט ראשון של עמוד  . מצ"בתוזהת ניור ומוסי רכבדרישות החובה של  . 19

יתן יין כי נצל . 16/עת  ) ורכב סיור"מפרט דרישות חובה למונית (כולל זוטובוס 28/3/2005מתאריך 

 מרכב סיור למונית. לרכב שינוי ייעוד  ותעשל

 

חבורה במשרד התה ועסמנכ"ל תנזי יצחקי עו מר קביעתו של    " למונית ותור דומה בהפעליסב רכ"  . 20

 שלקצין בטיחות הדרישה לשוות את עותר לההבקשת  קבותיתן בענ.   17/עתמצ"ב במכתב לעותר 

 ף : סובנו. הן ההפעלן באופבגלל הדמיו מוניותכבי סיור לר

 

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

לי בע םמקלים ע, כמו שחשבנו להקל ...ור ברכב מדברי שירותי סיעות מסוג הסר, במשרד לסיו

ית שר רי עו"דמדב 3 עמ' 4/11/2013הכנסת הכלכלה של מישיבת ועדת  105 פרוטוקול  ." ת ..וונימ

גם יועמ"ש משרד  דהיינו.  18/עתמצ"ב  ופטתש וםיכ, יועמ"ש משרד התחבורהס.  ,אור- וביצקיוכז

   . בהפעלתם למונית יםומברי דורכב מד ררכב סיוי את העובדה כהתחבורה מקבלת 

 

קנת תתוקנה  ניתה למומודי רבור ומדרכב סיהפעלת שובדה תודות לעו לאור האמור לעיל  .ב

 .מדברירכב סיור וכב והושוו התנאים בין מונית לר  19/עת קנהון התיקת "בצמ  ד 795בורה התע

 ן התקנה. שרה את תיקושגם היא אי מקצועיתלציין שבעניין זה הוקמה וועדה 

 

 . 0%טון  3.5מעל  8%טון  3.5עד  ,נרכש בהטבת מס באופן זהה למוניתסיור (אשכול) רכב   .ג

 

 . רסיע נוסעים בשכהלשרשאים כלי רכב של  ודמאת ממצורשימה מצמפרטת  – . א. 84תקנה  . 21
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  ! ירציבורכב  הגדרתו כ מתוקףם עשרות שני מזה  ע בנת"צרשאי לנסו ל כואש רכב . 22

 

 כבוד השופטשל  89425776תיק לגבי פס"ד ב מעו"ד דוד לב  6197מ  אישור    20/עתמצ"ב   .א

בבית משפט  89425776יק בת 19.12.76ביום  יכ הנני להודיעכם   "     .  ז"ל נוסנבלט רה צבי עבולת

י,  וריברכב "אשכול" הינו רכב צכי  צ. נוסנבלט טהשופ  ע כב'קביב. אבל השלום לתעבורה בת

נסיעה רשאים לנסוע בכל מקום בו מותרת  כב "אשכול"ה וכי נהגי רבור בפקודת התע תועושמכמ

  " . רילפי תמרור לרכב ציבו

 

משפט השלום לתעבורה פתח תקווה תת"ע בית ט טל פרי ד השופשל כבוהחלטה   21עת/ מצ"ב  .ב

  נתצ  נה לא ייאכף סיור ועל פי התקמדובר ברכב ו רביעה "... מ"י נ. עיזאת אב 81-02-1543

 ."  נגד רכב סיור
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     22/עת"ב מצ    28/5/90 ךיארמתתנועה לתחנות  משטרת קרמב  .ג

  

  ותיור  הנדון רכב "אשכול" סיור   "

  "     ... בנת"צבורי רשאי לנסוע פי הגדרתו בחוק הינו רכב צילול אשכרכב       

 

מצ"ב  עה בנת"ץ ר נסיותיו סיור בלרכ המתיר 27/7/2008מתאריך    רסיור ותיו לנהג ברכב ורפט  .ד

הסיבה העיקרית למתן הפטור .  ")הפטורלן "(לה  אלכס לנגר רע"י מפקח קודם מתן שני 23/תע

היא העובדה כי יש זהות , בקווים ולא לאוטובוס למונית שניתןישור לאו אמתתהוסיור לרכב 

 . רכב סיור ומונית של בהפעלה

  

ב הינו רכב סיור (אשכול) הרכרת הגדת שמרוותיור, לכב סיור פקח הקודם משתמש במונח רמה

    .מונית סיור ותיור"  -אשכול ב לרכ קודמתהגדרה ההבגלל כאמור וזאת 
  

  

סטיקה לסטטי כה המרכזיתשהל ע"פ  ט כמותירובפ ריים כרכב ציבול המוגדרהרכבים בישרא יכל . 23

 . ן אחרתכן צוי אםאלא 
  

  

  37,000 -כ                . עבורהפקודת התל 1 סעיף -  "ציבוריאוטובוס "  .א

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

 העותר ע"פ הערכת    500 -  כ               בורה      קנות התעתל 1סעיף   -  "רימדב "רכב  .ג

 העותר  כתערע"פ ה   500 - כ      לתקנות התעבורה                 1יף סע -   " ורסירכב "  .ד

 61,000    ל ראישבבורי מוגדרים כרכב ציי רכב הסה"כ כל  .ה

  

  

 

רשומות, בהודעה ב, מינה אותו תחבורהמי ששר ה - " מפקח על התעבורה "      " . 24

עבורה) רצי על התאההמפקח  –הלן (ל לכל שטח המדינה העבורקח על התמפ

 הבהודע ל לו,רה אצובשהמפקח הארצי על התעחלק ממנו, לרבות מי ל או

לסוגי  י אופלוניין נעל ממנו,המדינה או לחלק שומות, מסמכותו לכל שטח בר

 ת. הגדרו 1יף עבורה סעפקודת הת                "   .           עניינים

 

   . כזה, ולכן ההצמדה למונית אין סימון לרכב אשכול כי לא קיים סימון . 150תמרור  . 25
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  .הלעבוד יםיוצאכשכמורה דרך הנוהג רכב אשכול  רעותל הה רגיל שעבוד תיאור יום . 26

 

ים שתכנהם מ רץאואם לשבב הם תייריםהסעות סיור ת של הלקוחו מרבית   הנוסעים איסוף   .א

  .הרובחהת תחינצפופים מב מקומות הכיבהנמצאים במרכזי התיירות  בבתי מלון

 והכי צפופים ואניםס מות הכיבמקוזמן ה העותר נמצא כל היום העבודבמהלך  -  שגרת העבודה  .ב

התיירות רי שלים וחיפה והן באתולות תל אביב ירורים הגדרכזי העת במרותימבחינה תיי

 . נצרתשבע יפו קיסריה עכו ובאר דרך  בדרוםת לם מאיהמובילי
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ים כאמור לון שנמצאהנוסעים בחזרה לבתי המאת  עסימ – הבסוף יום העבודפיזור הנוסעים   .ג

  בהסעה לנתב"ג. וא, לשראנת תחבורה בימבחי צפופיםת הכי והתייר באתריערים במרכזי ה

 

 . ל הבדכל אין ברכב סיור או במונית זהה ות סיור הסע  .ד

 

בישראל תר ים ביובורה הצפופחתהבאזורי נסיעות עבודה יומיומית של שגרת  עלר בודמ – וםסיכ  .ה

נועד לתת שירות מט"ח ואשר  ניס למדינהייחודי המכזהו מוצר תיירותי   .יורעות סרך הסלצו

מוש חיסכון בשיגם ולכן מהווה  טביארצנו באופן מיודע להשתמש בכבישי סעות של מי שלא יה

  ודמאבנת"ץ היא צורך בשימוש המונית / רכב שכור. מו רים ככב אחר יות כלבאמצעתשתיות ב

 .  ופש העיסוקעה חמורה בחביטול הפטור מהווה פגיו, ימדבר רכבוהן לסיור ית הן לרכב ונחי

  

  

 ירה  לעת דיםהצד
  

    . ונת"ץ תקנות התעבורה, הרעבופקודת הת ה ופיקוח שללהפעל לטור הממונה עהרגו   שיבמה . 27

 

   ה שלו וזכות העמיד רעותה . 28

 

תת ללסגור את העסק בגלל שנדרש נאלץ , ים  באילתג'יפטיולי ג'יפ אחד בהפעיל   1989-1991  .א

  ! יםתיירהסיע ל סוכן נסיעות וכדי כדי לקבל רישיוןרות למשרד התיי קלש וןלימי ךסבות רבע

של  "ףש"ו מדריךכנהג עבד  קליפורניה),( אוטובוסנהיגה ל רישיוןבעל  ,1994משנת מורה דרך   .ב

   . אך מהנהקשה עבודה , יהודה מדבר – מצוקי דרגותב ללא מיזוג אוויר פתוחה ית ספארימשא

יב המשמת עוולואינסוף סבל מ  .ריורכב מדב ל רכב סיורעב קטן עצמאיק עוס 1997משנת   .ג

 . בזבוז יומיומי של שעות נסיעה שלא בנת"ץ, מדובר על מההחלטהעיסוקו במאוד ע גפייו

באיסוף   9641579שבבעלותו מ.ר  סיורב כרבכמורה דרך בהסעות סיור  נוהג לצורך עיסוקו  .ד

 רות. יית ריאתברים כת תייובהדר"ץ, תיירים מבתי מלון במרכזי הערים בנת

הן של ירים ושל תיהן ים טיולי ג'יפמדברי) ב הסעות מיוחדות (רכבב נוהג לצורך עיסוקו  .ה

  בעלותו. שב  2228139מ.ר ברכב מדברי ישראלים 

ודה באג . כיום2009אגודה מיום הקמתה בשנת הכיו"ר ומשמש  לואשכ דתאגו אתם הקי  .ו

מייצג  גורםככזה משמשת עי ואיגוד מקצוכ תמששמ אגודת אשכול  .יםברח רשומים מעל אלף

  אחרים.המשיב ומול בישראל  בעלי רכב אשכול ורכב מדברימחצית של 

, למורה דרך וא אישיביבכב לר רישיון יבואיק הנפסירב למשיב שנגד ה 7006/07זכה בבג"ץ   .ז

בוועדת הכלכלה של  2016-התשע"ו ף הרכב,ענות בתים ומקצוערישוי שירואת חוק תיקן 

ולהטיל שרצה לצמצם את היבוא  הצעת המשיבבניגוד לב ל לייבא כל רככיו שעוסקכך  סתהכנ

 .המשפט בתי  תכמערתודות לשל המשיב ם צווים ונהלי , תיקן תקנותפגיעה צרכנית בעוסקים

 . משרד התחבורהעוולות כשלים ומול תר העומטפל וטופלו ע"י נושאים שרשימת  24/עתב מצ"



  
  

9

שיונות רי בל עבורםוקי פיותשיתות גודוגרת של אמסב שכולודת אשל אגסניפים  42הקים   .ח

ך דרהאת מורי הכפיף ש המשיב למרות התנגדותתודות למערכת בתי המשפט ו משרדי הסעותל

שום רי דמי עבורשקלים עשקו אותם באלפי חריים שלתאגידים מסבעלי הרכב הפרטיים 

   . ל פרנסתםעתם אי התחרוו

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

  .מסחרייםר שלא תלויים יותר בתאגידים ם כמו העותקטני םיעצמא –ם סקישל עות פרטי

 אתמברי ור ומדב סיי רככל 700 -כ של הסעה  /יונות סיור בהסדרת רישבאופן אישי טפל מ  .י

 .  13עת/, 7, עת/ 5צורפו עת/ של רישיונות  דוגמאות , המפקח

  

  

  רועים  י הא שלותתל שה

 

 

כמו המאשר לרכב סיור לנסוע בנת"ץ קח על התעבורה מפהע"י ניתן הפטור לרכב סיור   /7/200827 . 29

ו גדרתתודות לה עשרות שנים שרכב אשכול היה רשאי לנסוע בנת"ץ, וזאת לאחר 22/ף עתצור מונית

 .עת סיורהסבפועלת וחדת הרות / מיזהה בהפעלתו למונית שירכב סיור כי  הסיבהמו, כב ציבוריכר

, דהיינו היכן שיש אישור למונית באופן זהה למונית 501ולכן האישור לרכב סיור הוטמע בתמרור 

  .ורלמונית ורכב סיור אס בקווי שירות בלבד  ין אוטובוסים, היכן שמצולנסוע כך גם לרכב סיור

 . 22שטרה עת/והוראות מ  21, עת/20עת/ בפסיקה צורף רבות קודם לכן שנים וגןמעהיה ר הפטו

 

 שאינם כלי רכב ציבוריים  משך השנים התיר המפקח לאלפי אנשים וכלי רכב אישור לנוע בנת"ץב . 30

 . יטריונים קרפרסום ללא וללא שקיפות 

  

- "ח, התשנופש המידעח וקם להוראות חאתה בהבקש הגישה התנועה לחופש המידע    5/6/2017  . 31

 . 25/עתמצ"ב  סיבת האישורוט שראל כולל פירבי ץ"בנת ם לנסועימורשים ההגופת לשמו, בנוגע 8199

בנת"צים בישראל  כי העובדה שחשף את 10מחדשות עמרי מניב י העיתונא עם שיתוףקשה נעשתה בהב

ע"י  501פטור מתמרור , ולכאורה קיבלו רייבושאינם מוגדרים כרכב צכלי רכב  כאלפיים שתמשים מ

    . יםשהנדר םאיו בתנדמהמפקח מבלי שע

ן מחדש את ורך לבחוש צכי י לראות המפקח "וררהתע"התחקיר העיתונאי קבות רק בעלכאורה,  . 32

כללים מנחים למתן פטור "נוהל  בהזדמנות זו פרסם המפקח  ! י האישורים לנסיעה בנת"ץ מקבל

  התייחסות לנושא רכב סיור. ללא כל  2015שנת מציות לתמרורים" מ

 

מבלי שנעשה כל שינוי במצב מבלי להתריע, מבלי להיוועץ וצדדי,  באופן חד 2017תחילת שנת מ . 33

ובץ דיגיטלי המשמש את משטרת סרו בידי משרד התחבורה רכבי הסיור מקהמשפטי, הוהמעשי ו

. כתוצאה אביב לתב י מורשית בנת"ץישראל ואת עיריית תל אביב באכיפה אלקטרונית של נסיעה בלת

 ,בעל רכב סיור יוסף סופרדוח נגד    26/עת"ב מצ רכבי הסיור כנגדים רבדוחות תעבורה מכך נרשמו 
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 בעזרת התערבותכל הדוחות בוטלו  . ולמשיב 27עת/פנה לעיריית תל אביב בתלונה מצ"ב  העותר

חבר שלמה רווה בעל רכב סיור המכתב של עיריית תל אביב למצ"ב !  28/עתהמשיב מצ"ב יועמ"ש 

 נוספת כי מדובר ברכב ציבורי. מה שמעיד פעם , 29/עת נת"ץב גין נסיעהדוחות ב למודיעה על ביטוש

 

ם, יישאינם ציבורלכלי רכב  נת"ץ שנתןנסיעה ברים לאישוחלק מה טלהמפקח בי 0192בשנת  . 34

 . וכנדרש קריטריוניםפרסום  ללאר שקיפות ובחוסו , ושניתנושאינם כוללים רכב סיור

 

   "נת"צ)בורה ציבורית (תיבי תחיעה בנור נסביטול איש" את ההחלטה על שלח קח המפ  201/3/20 . 35

ברכב הסעות למשרד  הפעלתישיון לרתאגידים בעלי ל הוהכוונ 1צורף עת/" לכל מנהלי חברות "אשכול

סיור אגודת מורי הדרך בעלי רכב אשכול הסעות רשיון משרד של  דוגמה ,וכמשמעו בצל ור אשכוסי

 . 6עת/ורף צ ומדברי 

 

בסס למעשה נמנע מלהסביר ולו, לא צירף נתונים, לא הציג חלופות מקלנרח לא טלטה המפקח חבה  .א

"אנו צופים שהעומס בנתיבי  ה באופן כללי ביותר כל שעשה המפקח הוא חיווי דע .את החלטתו

דול העומס בתחבורה הציבורית קיים במשך גיי בכללי צפי ן כלציי. ת יגדל"ריהתחבורה הציבו

 . לטובת רכב ציבורישיועדו תיבי התחבורה הציבוריים לו נשנסל סיבההק זו בדיועשרות שנים ו

ו "אציין כי אישורים מעין אלו שניתנ   -לא רלוונטי  מבסס המפקח את החלטתו על טיעון  בהחלטה  .ב

ן תמ ווה אתמשמפקח " ולכאורה הטלו אשתקד. כבר בו ם,ריתפקידים אחלמנכ"לי משרדים ובעלי 

 ציבורי שניתנו למי שאינו רכב אישוריםל  י לרכב ציבור דיןיתנו כשנ לרכב סיורם שניתנו ישוריהא

 . הטיעון עיקרי להחלטתמה שמהווה ו, ושלא כדין

גויות להחלטה להעביר הסתיי כדי 1/4/2020ו עד , דהיינימים 30נתן פרק זמן של המפקח בהחלטה   .ג

 ים ..." ירוף מסמכצו וט הסיבותיר"ניתן להעביר הסתייגויות בכתב, תוך פ    -

  

תייגות סלה ן נימוקיםונת ,פ ההחלטהוזאת ע", חלטתועל ה קחפותר למהשיב הע  2020/3/32 . 36

לפי מיטב ידיעתו של העותר כל הנוגעים לעניין הגישות הסתייגויות אך  . 2, צורף עת/מההחלטה

 .גויותיההסתיקבלת את שר יאלא וכלל לא טרח לשלוח תגובה  המפקח

 

ור כללים מנחים למתן פט" חבורה באינטרנט תר משרד התבא המפקח פרסם 31/5/2020בתאריך  . 37

בקשת לשניתן לרכב סיור כדוגמה יע הפטור בכללים המנחים מופ  .30/עתמצ"ב  " יםמציות לתמרור

   . מגבלת זמןכל א לללתמיד ווהיא תקפה  שנענתה בחיובר פטו

אי שבו נאמר מי זכפרסום ל 2בסעיף ודש יוני ובמהלך חהנ"ל ם של הכללים המנחיום שף לפרסהעותר נח . 38

 501פטור מציות לתמרור לי רישיון להסעת סיור ברכב סיור, זכאים לרכבים בע  "    )2א) 2ף סעי לפטור 

  ... "  קח על התעבורה דאזהמפ, ס לנגרר אלכעל ידי מ 27.7.08ביום שנחתמה בהתאם להנחיה 

 

בה תשוהחדשה מהווה ההנחיה ש וחשב לתומו נחיה החדשהאות את הההעותר שמח מאוד לר . 39

יבו של העותר קינן בלאבל  ה נפתרה.כל החברים באגודה כי הבעיניוזלטר לב עהודי ואף ו,לבקשת

 .  31/עת"ב מצ  בררכדי לח למפקפנה  2/7/2020בתאריך ולכן  פתרבאמת נ חשש שהעניין לא
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 .   32/עתעינה מצ"ב ה עומדת בההחלטהבהיר המפקח לעותר כי  0202/6/7 . 40

  

 ,ר על סיום מיצוי הליכיםה כי מדובמודיעה ח על התעבורהקמפלתזכורת ר תהגיש העו 07/7/202 . 41

 .3ף עת/צור פטור גם לרכב מדבריבקשה למתן   והכוללת

  

  

  

    לעתירהם טיעוניה
  

 

פעל ע"פ המינהל התקין המחייב אותו המפקח כמי שיש בידו את הסמכות השלטונית בענייננו לא  . 42

 במשך עשרות שנים."ץ זכות נסיעה בנתל וביטהפעיל שיקול דעת נרחב וכנדרש במקרה דנן של ל

  טתו של סמכותו בלבד המפקח מבסס את החל

  

להשתמש  מלאה זכות רכב סיור יש לכרכב ציבורי ולכן ות תקנה ע"פ סיור מוגדר רכב  . 43

 . רכב ציבוריתחבורה ל לשמש נתיב בנת"ץ שכל ייעודו 

 

אל ישרמברק של משטרת  . "... נסוע בנת"צרי רשאי לבוצי רכבהינו  פי הגדרתו בחוקלאשכול רכב  "  . 44

רכב ציבורי הינו ור שסי פנים את זכותו של רכבלשני  עשלא משתמהמבהיר באופן    28/5/90מתאריך 

ובדה בזכות העור והפט שניתןפני ל שנים רבותמדובר על מדיניות של משטרת ישראל ! לנסוע בנת"ץ

 תקנותהממתעלם מפקח ה ! רםנסללו עבוהנת"ץ י שרכב ציבורמוגדר ע"פ התקנות כיור שרכב ס

 ! וולכן רשאי לנסוע בנת"ץ ע"פ ייעודשקובעות כי רכב סיור הינו רכב ציבורי 

 

ר  רכב סיו  זכותו שלהפסיקה מכבדת את לכן סיור מוגדר כרכב ציבורי ע"פ תקנות התעבורה ורכב  . 45

   .  לא קשר לפטורלוזאת להשתמש בנת"ץ 

  

 פטהשו 'כב 89425776 השלום בתל אביב   משפטעבורה בבית תבתיק  19/12/76יך מתארפס"ד   .א

דר כרכב ינו מוגה שהץ מהסיבע בנת"ל רשאי לנסורכב אשכוכי קבע שז"ל  נוסנבלט לתעבורה צבי 

 .  20צורף עת/  ציבורי

דוח  1543-02-18ה תת"ע משפט השלום לתעבורה בפתח תקוו י דן בביתהחלטה של כבוד השופט פר  .ב

א ייאכף נתצ נגד רכב ל על פי התקנהומדובר ברכב סיור כהגדרתו "... 90508277135תעבורה 

 . 21, צורף עת/בנתצרשאי לנסוע רי רכב ציבוהמוגדר כ." דהיינו רכב סיור סיור

בנת"ץ צורף ן נסיעה רכב סיור בגיל דוחות לשרות רבות עיריית תל אביב מבטלת עש 2017בשנת   .ג

 . 29יועמ"ש המשיב עת/וזאת ע"פ החלטת  30עת/ - 26עת/
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נבנו ה מלכתחיליקבלו עדיפות ולכן  תחבורה ציבוריתכי כלי רכב שיועדו לברור  ציבורי ינטרסזה א . 46

ב כרכ יםמוגדרברי כב מדו גם ר, כמררכב סיומכיוון שו, מיועדים לרכב ציבוריתיבי התחבורה הנ

 השתמש בנת"ץ. המלאה לם זכות זו, בהסעות לציבור בתשלום ים, ופועליבוריצ

 

סעיף בניגוד לורש ל הנדולה עבמידה הע ,של בעלי רכב סיורוק בחופש העיסקשות ההחלטה פוגעת  . 47

!  "אין לפגוע פגיעה ממשית בחופש העיסוק ...   תית עובדתיתוללא כל תש  לחוק חופש העיסוק 4

, אח'ת ונ' שרת התקשרו זהב ואח' ווייורנט ק 987/94ממשית של עובדות. בגצ תית וד תשיס אלא על

כי הזכות לחופש לל ידוע כ ן. ק הדילפס 42יסקה אוצר, פה לביטוח נ' שר הכלל חבר 726/94ם בבגצ וג

  ם" אלא  חובה לתת עובדות . וכדי לפגוע בה אין מספיק לומר "אנו צופיכות בסיסית העיסוק היא ז

. כמו לפגוע בו רדיוהוא נוהג ת חופש  העיסוקמזלזל בוע עוד מראשיתה של המדינה שהוא ב ידהמשי

דתית שלא ימלא ומדובר על החלטה שרירותית   . ' משרד התחבורה ואח'בז'ראנו ואח' נ 1/49ץ בג"ב

על הנת"ץ, והמפקח מתעלם ממכתבי שפעת הנסועה של רכבי האשכול הכימות אין  ,כראוי נשקלה

   הנפגעים מהכוונה לשינוי המצב המשפטי.  ה שלהתגוב

 

  

כלאחר  לא ניתן ,שנים 12ו, במשך היינד  31/12/2020נו בתוקף עד והי 2008בשנת כדין  ור שניתןהפט . 48

אלא מתוך  ,ןילאינטרס הציבורי והד וללא קשרית רותמכות שריך הפעלת סתוים משורת הדין , לפניד

נתיבי תחבורה באי להשתמש ציבורי שרשקנות כרכב דר ע"פ התוגהמ ברכבדובר רורה כי מהכרה ב

 ההחלטה אינה עומדת במבחן הסבירות . ע"פ הדין ע"פ האינטרס הציבורי יועדים לרכב ציבוריהמ

תו של המפקח חוב. זו ניםש 12 במשך יתןהיא מתעלמת מהפטור שנובכללי הצדק הטבעי כאשר 

מדוע השיקולים הללו  ,בעברתן הפטור שבגינם נייטריונים ולנמק מה קרה לקר סבירלהבהחלטתו 

  ייםעדכנם נתוניבאמירה כללית ולא מעוגנת ב ום נעלמו כלא היופתאדור שהיו טובים במשך שנות 

ל הזמן ריר וקיים כשהיה " הרי הצפי הזה ..... אנו צופים שהעומס בנתיבי התחבורה הציבורית יגדל."

  ר! ועוד כאשר ניתן הפטו
  

 קור הסמכות השלטוני בכלל ושל המפקח בפרט מ . 49

  

ללא קריטריונים מהווים בנת"ץ לאלפי כלי רכב שיקול דעתו של המפקח בעת שנתן אישורי נסיעה  . 50

עת כדי למרק את מצפונו הוא לכאורה נתן את ותו וכדוגמה לשימוש השרירותי שעושה המפקח בסמכ

 ההחלטה. 

  

   דין  ע"פ כל יב"ץ הוא חיתנהשתמש באת האישור של רכב סיור ל לבטל הנותן החלט פקחבעת שהמ . 51

תוך איסור , ים כמותייםנתונ הכוללתית עדכנ תדתישתית עובתע"פ  ל את השיקולים הנדרשיםשקול

ח כלל לא ובענייננו המפק  . משיקולים ענייניםלקבל את ההחלטה ו זרים מוחלט על הפעלת שיקולים

 םהחלטה לא כוללת נתוני. ה, אלא הסתפק בהערכת צפי לא מבוססתוז"פ חובתו עפעול טרח ל

התעלמות מפניותיו של העותר ושל כל ותוך  ביסוס עובדתיית ללא כל א הערכה כללים אלמספרי

ושלא  ידיעתו של העותר שלחו גם הם מכתבי התנגדות להחלטה ים האחרים בענף, שלפי מיטבהגורמ

  .זכו לכל יחס מצד המפקח
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, ולמרות חר יד, ולא כלאתת החלטה מנומקתלכי חובתה של רשות  למדמתעבורה לפקודת ה 51עיף ס . 52

    . א בתחום משרד התחבורה צריך לפעול בהתאםהרי המפקח שנמצהרישוי  אגףעיף מתייחס לשהס

  

שרדים ובעלי כ"לי מאלו שניתנו למנ שורים מעייןבהחלטתו של המפקח "אי י מרכז מוקנילכאורה  . 53

החלטה! מה ו מקום בשאין לר זשיקול אבל בענייננו זהו  " .קדוטלו אשתרים, כבר בים אחפקידת

י רכב ציבורי ואינו רשאלמי שאינו מפקח ללא קריטריונים ובהסתר ן האישורים שנתן ההקשר בי

פסיקה של בית  ע"פ, "פ הדיןבגלוי ערכב ציבורי  נושהין לרכב סיור תשנישור ין האילב"ץ לנסוע בנת

 ? שטרת ישראל !פ הנחיות מוע" טהמשפ
 

הזמן נתייחס רק לפרמטר אם גם  ך, ארט לעיל ולהלןמפוכ מנוגדת לכל דיןאינה סבירה וההחלטה  . 54

 עניין פרק הזמן  רק, פרשנותלחוק ה 11מנוגד לסעיף , באופן החצי שנהכל נותן מענה ששהמפקח לא 

  . ן חוסר סבירותבגי טהלביטול ההחלה עילה מהוו

 

לא כאשר  1958-המינהל (החלטות והנמקות), תשי"טסדרי יקון לתהחוק ות הוראיגוד לבנעל פקח המפ . 55

 4 -כ לתוקף בעוד היכנסל תה עומדחלטההבעוד ש, ר מחצי שנהבמשך יותממנו  ענה וכנדרשנותן מ

והעותר לא היה עומד  מתהפך יינים היהענם מצב הא  .להתברר ה זו יכולהלפני שעתיר, ועוד שיםחוד

של המפקח חובתו . ר על הסףו של העותפוסל את פנייתב היה ו הרי המשישהוקצבה ל הזמן מכסתב

 !  יום 45ך ולהשיב ת

  

וא בגדר לאזרח הפונה אל הרשות ה ן תשובהמת "אי   ות כבר לפני שנים רבופט שמגר אמר כב' הש

צעדים נקטו ם יילשרש תופעה זו, אלא א א ניתןככל הנראה לשלנו ונפוצה במציאות ה חולה ורע

 הציבור דימשמעתיים נגד פקים יותר מאלה הנהוגים עתה, לרבות נקיטת הליכים ויעילי יםחלטיה

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

ית הדרכה יבלוו מור,יח כי תגובות כאוד להניש יס .). מ.ש.א1958-י"טת והנמקות), תשל (החלטומינה

 חוק ואשרב התשובה, המעוגנת-יהיה בהן כדי להגביר את המודעות לחובת מתן תותהסברה נאוו

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

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

 

 עובדותולהתייחס לטרח לפרט הוא לא אשר כ ,ותום לבהגינות שקיפות על בחוסר המפקח פו . 56

 . שיקולים התקפים עד היום ם בעת שנתן את הפטורקח הקודשל המפ שיקוליםלו

 

מבצעת הסעות מונית זהה ור, ובאופן סי צע הסעותייעודו לב בוריכרכב צידר המוגרכב סיור  -ה ליפא . 57

רה תקנות התעבוהרוב המכריע של דרישות החובה זהות,  .493 – ו 492עבורה ות התתקנ ע"פ סיור

פליה אהווה מרק לרכב סיור  נסיעה בנת"ץהאישור ביטול ב סיור זהות למונית. רכת הפעלהנוגעות ל

ן אחר וכנ"ל בעניימו הסכי 18עת/ וגם היועמ"שית 17עת/צורף ורה משרד התחב גם סמנכ"ל  .אסורה

בין  המפקח  עושהשפליה האסורה אהווויון סר השחוולכן ת מונית. ומה להפעלדר רכב סיו תפעלהכי 

  . לחוק וערכי המדינהפסול שכן הוא מנוגד , כשל טהבהחלעיקרי  כשליור מהווה ס מונית לרכב
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סי של החלק היחכי  מתעלם לחלוטין מהעובדהוכל השיקולים הנדרשים ציג את לא טרח לה המפקח . 58

 עומס בנתיבי התחבורה הציבוריתברת הגהמהווה לא ו שיםיבש הטלבהמדברי ו סיורה ירכב תנסוע

אנו , הציבוריתיות הממשלתית לעידוד הנסיעה בתחבורה "... המדינ חלטה בהטיעון של המפקח ול

לוונטית ובכל מקרה אינה ר תייאלנה ראי ..."חבורה הציבורית יגדלומס בנתיבי התשהע צופים

הנסועה אך ישראל יים בורבהצי לל כלי הרכבמככאחוז וחצי מהווים י ומדבריור רכבי ס .לענייננו

 חציפחות ממהווה טיים רבי תפוסה רכב פרחרים בתוספת כלי ייחס לכלי רכב ציבוריים אשלהם בהת

   .  עומס משמעותי על הנת"ץמשום מהווים ר מר כי רכבי סיואי אפשר לוולכן . מהנסועה בנת"ץ אחוז

  

 

ב שמשמשים למעשה כרכ ול בנת"ץרכבי אשכשימוש בהמשך האפשרות של  ים חשיבותאנו רוא " . 59

מתאריך  למשיבת תיירומנכ"ל משרד ה תב המלצה שלמכתוך מ ." ציבורי לתיירים בדומה למונית

להוות שיקול  חייבתש המלצההבחנה כי רכב סיור דומה למונית, את הכוללת    33/עת מצ"ב 15/6/2020

   ת! התייחסולא זכתה לכלל כה  עדש פקחהמשל ד בהחלטתו בכנ

 

את ע"פ חובתו ע"פ , וזץ לרכב מדברית"קשת העותר לאשר נסיעה בנתן מענה לבנפקח לא המ . 60

 . מינהל התקין והדיןה

  

 ... מנכ"ל משרד התיירות המלצת  - האינטרס הציבורי  . 61

  

 ים מורשים לנסוע בנת"ץ . כלי רכב ייעודיים לתיירבעולם רבות מדינות ב . 62

  

 הטבת המס  . 63

  

  

  

  סיכום  
  

  

  

ולא מידתית שלא  נתן החלטה שרירותיתי חמור של המפקח שנהלמכשל בגלל עתירה זו מוגשת  . 64

תעלם תעל הנת"ץ, והשל רכבי האשכול השפעת הנסועה לכמת את  לא טרחהמפקח  נשקלה כראוי,

   מהכוונה לשינוי המצב המשפטי. ף האחרים בענ הנפגעיםהעותר וכל ממכתבי התגובה של 

 

נית להשתמש בנתיבי קולכן יש להם זכות מו בתקנותציבורי מדברי מוגדרים כרכב  כבוררכב סיור  . 65

  . ייעודםזה שכן  ,םרייורה הציבובהתח
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וא הצרין וא מבידו שלטון ללשי מכהג נלטתו בהח ! נהליתלם מחובותיה של הרשות המהתע המפקח . 66

לי שעמד מבשימוש בסמכותו באופן שרירותי ת לעשוות יסוד מוגנות וולפגוע בזכוי לזלזליכול 

מוגנות, התעלם  המפקח דרס זכויות יסוד . ייבת לפעול ע"פ הדיןלית שחמנה כרשותתיו בחובו

ם גור ההמהוו ישראלמשטרת של שנים  בנות עשרותמהנחיות מקצועיות התעלם  הציבורי, ינטרסאמה

פגע , תקודמקה פעל בניגוד לפסי, ת מנכ"ל משרד התיירותהתעלם מהמלצ, ח בנושא התנועהמפת

מדובר ובמיוחד לאור העובדה כי שות דרדות הנייחס לעובהתלא  ,אסורה פליהאשה ע, בחופש העיסוק

ל את כל שקולא טרח ל, פעל באופן לא מידתי ולא סבירעשרות שנים,  בנת"ץ בןנסיעה אישור ב

   . הגינותבניגוד לכללי הו יפותשקבחוסר ל פע ,נדרשלא נימק את החלטתו כו השיקולים הנדרשים

  

א שהמפקח מרשה לעצמו ל ן הארוךרק הזמפרק בגלל ת הפוסל אותה סבירוההחלטה נגועה בחוסר  . 67

 ת. פגין יחס מזלזל ואסור לציבור שאותו הוא אמור לשרמפקח מבכך התר. פניות העולתת מענה ל

  

לכלי ים שניתנו ללא קריטריונ פסול מכיוון" אחרים וריםל אישוביטי בהחלטת המפקח "ק עיקרנימו . 68

 שכלל לא רלוונטי לענייננו. ל זר יקות שינו מבחינטיעון זה הי, רכב שאינם מוגדרים כרכב ציבור

  

צדק לשקול שיקולים של נהלית שות המבמשאב מוגבל וראוי כי הרנו שימוש השימוש בנת"ץ הי . 69

שהמפקח  ופן קיצונילא סביר באולכן זה  במשאסבירה של ה, צודקת ולו לחלוקה הוגנתיוביש חלוקתי

י שולל את ומצד שנ רכב ציבורי, שאינםכלי רכב  יאלפיטריונים לד אחד מחלק את המשאב ללא קרמצ

פעל היטב וכפי ש, לטובתוסלל בנתיב תחבורה ציבורית שמלכתחילה נ השתמשי לבורהזכות של רכב צי

 .  חלוקת האישורים לאלפי רכב שאינם כלי רכב ציבורייםועד שהתגלה  יםשנעשרות במשך 

  

 

  

ם של שליבגלל הכ ,לאור האמור לעיל    -  דנכב ית המשפט המבהמבוקש  דעהס  . 70

רכי וע צדקה ,גינותהה ,החוקהמינהל התקין, כללי  ע"פ, תנהליסמכות מתיו כובוהמפקח לפעול ע"פ ח

  ט הנכבדת המשפמתבקש ביינה המד

 

  . על רכב סיור שימוש בנת"ץהאוסרת  לבטל את ההחלטה  .א
  

 

הגדרתם בתקנות וע"פ ע"פ ב ציבורי רכ להכיר ברכב סיור וברכב מדברי שהינםלהורות למפקח   .ב

    .  רשאי לנסוע בנת"ץ הרכב ציבורי כהדין 
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   ום חתה עלי ולראיה באת             

                                 

   תר העו  ס,רנב כימרד                                                                          

  

  

  

  אלול תש"ף ז"י , 2020ספטמבר  06היום     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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