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 סיורהסעת יון רישתוקף המפקח לא להאריך  החלטתבגין נהלית  עתירה מ
רישיון הנהיגה שלו שבגין  מורה דרךפרטית של בבעלות  אשכול  – לרכב סיור

הפעלת  צעותאמלהתפרנס ברך ממורה הד מונעובכך  ה,ובה קצתקופלנשלל 
בענף  לחיקוק והמצבתפקידו, ל  - בניגוד ללא תכלית, וזאת  ,ע"י נהג אחר הרכב
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I    ה וסמכות בית המשפט עתירה   

 

  יור ר ברכב סרשיון להסעת סיו תוקף ךהאריל אלח פקמההחלטת גד נ תנהלימעתירה מוגשת בזאת  .1

תקופה לשלו נהיגה הרישיון שנשלל  פרטית של מורה דרךשבבעלות  "רישיון סיור")ן (אשכול) (להל

  2עת/ 9641579מ.ר  סיור שיון רכב ירו 1/עתלרישיון סיור  מצ"ב דוגמה .ה")"ההחלט(הלן  צובהק

  שבבעלות העותר. 

  

ללא  רחאמורה דרך ע"י הסיור  רכבהפעלת ע מונה המפקחת החלטהיא   זו ירהעת ה שלעניינ .2

המפקח לפעול של חובתו ל בניגוד, באופן שרירותיתוך הפעלת סמכות ה תשנעש, החלטה כל סיבה

צו הפיקוח על הוראות ל , בניגודוע"פ ערכי המדינהבאופן הוגן וצודק  לטובת הציבורבנאמנות 

מצ"ב  ")צוה(להלן " 1985- ) התשמ"ההסעה מיוחדת והשכרת רכב סיור,ת (הסעמצרכים ושירותים 

מיום  י הסיור בפרטברכ בכלל ובענףוהמוניות בענף ההסעות למצב ניגוד ב, אויהללא תכלית ר ,3/תע

   . להלןמפורט כוועוד,  פליהה בגין ,סוד מוגנותבזכויות יהפגיעה  ןבגי ם,הקמת

  

 

    :     דכבהנ ט פית המשעותר מבקש השמב עדהס .3

 

 רישיון הנהיגה שלגם אם   ךבבעלות מורה דרסיור לרכב  ורסירישיון נפיק להמפקח הורות לל  .א

רכב סיור ור בת סי"הסע לצו  פרק ג'התנאים בע"פ וזאת  ,לתקופה קצובהבשלילה מורה הדרך 

מורה ור ע"י רכב הסיוכדי לאפשר הפעלת  צול 30 -ו  23  פים סעיחד על פי ובמיו  וברכב מדברי "

   . פרנסתו של בעל הרכבעיסוקו ודרך אחר לצורך 

 

רכב ל הסיור יוןרישלהאריך כדי צו ל 47 סעיףעל פי  סמכותושתמש בהללהורות למפקח לחילופין   .ב

וכפי שמקובל  , קצובה תקופהל נשלל   וגה שליון הנהגם אם רישי ל בבעלות מורה דרךאשכו-סיור

 .םמיום הקמת ב אשכולוענף רכ , המוניות בענף ההסעות

 

 :   ה על פיה זו הינרבעתי לדוןנכבד ה שפטהמ תביכותו של מס .4

 

   2000-סהליים, תש"ם מינינענייט לפשמ לחוק בתי  )1(5 סעיף  .א

של גוף המנוי בתוספת הראשונה בענין המנוי בתוספת   עתירה נגד החלטה של רשות או   "
ה ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה עני  נו התקנת תקנות, לרבות ביטול  הראשונ

  "               עתירה מינהלית); –(להלן  תקנות, הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תקנות

 

 .ראשונהה ספתבתו ) א(  14  סעיף  .ב

החלטה של רשות לפי פקודת התעבורה, לרבות החלטה בעניני רישוי ובטיחות של נהגים,    "
ות והוראת נהיגה, למעט החלטות שר, ולמעט כל  רכב, שירותי אוטובוסים, שירותי מוני 

  "                        ;ענין שבסמכות בית משפט לתעבורה
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II    כללית ורקע והגדר 
  

 

 23בסעיף מסדיר הצו   .3/, צורף עתשבגדרותיו מצויה עתירה זוהעיקרית  החיקוקהינו מסגרת צו ה .5

 ג ברכב סיור. ל לנהומי יכו 30בסעיף צאת רישיון סיור ותנאים להוהאת 
 

או מי  הפקודה) –ן (להל ת התעבורהדוקלפ 1בסעיף כמשמעותו  הרעל התעבוהמפקח  –" המפקח" .6

 שנתן את ההחלטה הינו "המפקח"  בענייננו  .ו על פי צו זה, כולן או מקצתן."ל לו מסמכויותישהוא אצ

 . תחבורה ציבוריתוי ברשות למנהל אגף ריש סי סוזאנה ר אמ
 

משרד ב ם אחרואין לכל גור קוחו הפיע"פ צלפעול והמלאה ת הבלעדי מכותש את הסלמפקח י .7

להחליט כל החלטה הנוגעת ו /אוצו הסגרת עול במסמכות לפכל וועדת רכב אשכול  או התיירות

 . להנפקת רישיון סיור
 

כרכב  שיון הרכבי בר ןד הנהג ואשר צוינוסעים מלב 8עד ד להסיע עיוהמרכב ציבורי "   ורסי רכב"  .8

  .2עת/מה צורפה וגד  העבורקנות התלת 1ף סעי " יור.ס

  

(בעבר ניתן עד  לחודש מרץ 31וקף עד הינו בתאחת לשנה ואשכול  – ן לרכב סיורנית יורון סרישי .9

 .  1עת/ דוגמה צורפה , ) 31/3אבל תודות למאמצי העותר המפקח הסכים לשנות עד  31/12

  

רכב סיור שיובא ל וריסהרישיון חידוש נדרש  פרטניבמקרה ה - ביבוא אישי במיסים מלאים סיוררכב  . 10

   .בתשלום מיסים מלאיםרכב סיור  םאישור רישו   4/עתובתשלום מיסים מלאים מצ"ב  אישיביבוא 
 

ך ל תעודת מורה דרך מוסמובע סובווג מונית / אוטהנוהג ברכב חייב להיות בעל רישיון נהיגה מס" . 11

מורה דרך  כלנהוג ברכב הינו מי שרשאי ל , דהיינו   .הסיוררישיון ל 1וסעיף לצו  30 סעיף " .בתוקף

הסיור אין רישיון צו ובבדהיינו  . כברו של הק בעליולא ר נהיגה מסוג מונית / אוטובוס,ון בעל רישי

 .  רורכב הסישל  ובעליאחר שאינו כל הגבלה להפעיל את הרכב סיור באמצעות 
 

סמל . לצו 26 יףסעאשכול חייב לשאת ע"פ   -סיור  שרכב ולהשם ע"פ סמל האשכ" רכב אשכול" . 12

ירות לה תיומקור המי . הסמלבעבר ו) של משרד התיירותהדומה לסמליל (לוג

ם לך אנשי"שלח   י"גפרק  ים המרגלפרשת בר דמב בספר וארפי המתנו על יה

, שכולנחל א "ויבואו עד ,   ותירתיומכאן המילה  ,2פסוק  .." רו את הארץ יתוו

   . 23פסוק   והו במוט, בשניים.."ישאד, וזמורה ואשכול ענבים אח כרתו משםוי
 

ווי והדרכה של חרת, בליאונים, בשכר או בתמורה קומות של קבוצת נוסעים במר שסיו"    סיור"  . 13

 לצו. 1עיף ס  1967-כ"זרי דרך),התשתיירות (מו ות שירותיי תקנפלו רישיון תן לשני מורה דרך
 

ת, הסעת סיור או ה מיוחדות של הסעתאגיד העוסק לפי מטרותיו במתן שיר " עותמשרד להס " . 14

                                                                                 לצו.  1סעיף , םמקצת מית, כולם אות רכב לנהיגה עצהשכר
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    !רכב סיורל הזה ןבאופ סעת סיורע המאפשרות לכל מונית לבצלתקנות התעבורה   493 –ו 492תקנות  . 15

 

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

 . ות הגדר 1ה סעיף דת התעבורכמונית." פקו

  

 סעהה וןרשית לפי ניבמו וסעיםהסיע נות לכו זיעלה לבהמקנ רשיון – " תרשיון להפעלת מוני" . 17

 . ורהעבהתדת פקול 1סעיף נות."   קהת לפיניתן ש

  

 : וניתבאופן זהה למ ע"פ הצו  נדרשיםב אשכול רכ נהיגה עלל . 18

  

  . הות התעבורלתקנ 490מונית ע"פ תקנה   .הסעהרישיון   .א
 

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

  ר ותיור. יות סונייווג מסב, ניתלמו באופן זהה בשכרם סעיטוח נויב  .ג

 

דרישות חובה   5עת/מצ"ב . ת צבע לבן במוניתדרישעט למ תוזהנית ור ומוסי רכבחובה של ת הישורד . 19

  ובה למונית ורכב סיור היה מסמך אחד. בעבר דרישות החלהסעות מיוחדות ת ולמוני

 

 מה שמוכיח זהות מוחלטת בסוג  הרכב.  ! תונייור למס רכבמייעוד שינוי  ותעשיתן לנבכל רגע נתון  . 20

 

רגילה חדש במקום מונית  מותגיזם ז"ל  שה קולירות משר התי  60 -בשנות ה "   ר ותיורוסית נימו " . 21

שלהם  המוניתרישיון את סור ו למחויבבעלי המוניות  .תיור"סיור ו יתמונ"  לצורך ביצוע הסעות סיור

יף תערוא בשריד לעובדה זו ניתן למצ  . "ותיור "מונית סיור יון ללו רשקיב ובתמורהר ירוק) ספ(מ

ן שבו מצוי  6/עת    של העותר טוח חובהימצ"ב ב ור"יתו סיור מונית"ה כונאשכול המרכב של  טוחהבי

 ניותומול היו י האשככל רכבבתחילה כאמור . "ר מונית סיור ותיו 81"   בסעיף  טוחסיווג הבי

  .שכולסיור אכב כ לרור ותיור ואח"ית סילמונ בהוסון המונית שיריו, זרות תודבר שפידעו ל שנהגיהן

  . רלצורכי הסעות סיו תכב סיור ומונישל ר הפעלהחלטת בומ זהות על מה שמעיד

 

חבורה ועה במשרד התסמנכ"ל תנזי יצחקי עו מר קביעתו של    " למונית ותהפעלור דומה ביסב רכ"  . 22

 כבר של קצין בטיחותהדרישה לשוות את עותר לההבקשת  קבותיתן בענ.   7/עת"ב צמלעותר במכתב 

( התעבורה תקנות  – 579בעקבות קביעה זו שונתה תקנה . הן ההפעלן באופדמיובגלל ה תמוניסיור ל

 . והושוו התנאים בין מונית לרכב סיור ורכב מדברי 2013-, התשע"ד) 3קון מס' תי

  

"ד ותה היועמ"שית עוהשו, 4/11/2013ך בתארילה של הכנסת כלכת הבוועד הנ"ל תיקוןהדיון בבמהלך 

נית " "...במסגרת הרפורמה הצענו להקל ן רכב סיור למובי , היום שופטת, אור –י ביצקת זוכושרי

ץ, עם מורי כב סיור ותיור הוא בדרך כלל רכב מפואר, משמש להסעת תיירי חובגלל אופי כלי הרכב. ר

 ! מיםר דומונית ורכב סיו, דהיינוכמו שמקלים עם בעלי מוניות. "  רך. חשבנו שנכון יותר להקל,ד
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אם כן בידו רשיון נהיגה תקף לנהיגת עליו רשיון להסעת סיור אלא  "לא ינהג אדם רכב סיור שניתן . 23

בעל רישיון למונית ה דרך כל מורו מאפשר ללצ 30סעיף  ה דרך שהוסמך על פי דין. " מור והואמונית 

 . מיום הקמתם ותההסעענף כמו גם בכל , סיור יבענף רכבפועל  וכך זה, אשכול –רכב סיור לנהוג בכל 

  

 . "  בעל רישיון נהיגה מסוג מונית/אוטובוס ובעת תעודת מורה דרך בתוקףייב להיות הנוהג ברכב ח" . 24

   ג ברכב סיור. ו, כל מורה דרך בעלי רישיון נהיגה מתאים יכול לנה. דהיינוהסיור לרישיון 1סעיף 

  

נושא .ד. לסיכום דיון ב1סעיף  " ...נהובעלות פרטית ממורה דרך למשניתן להעביר רכב אשכול ב" . 25

    . ")התיקוףלן "(לה  8/עתמצ"ב  שתיקף את הנוהל שהיה קיים בעבר  22/7/2009ול מתאריך כב אשכר

 

נו , הי9ת/עמצ"ב  ") נוהל רכב אשכול(להלן "" ב אשכול בהטבת מסלאישור רכישת ואחזקת רכ נוהל" . 26

  .סיורשיון יבו כל נגיעה לרד, ואין בלבול אשכ לרכבס הטבת מאישור והארכת ייעודו שכל נוהל 

  ותו. התיירות ובאחרי ע"י מנכ"ל משרד  22/9/2015 –מ  סכמצו תעריף התיקון הנוהל הוקם ע"פ 

  

' ן (תיקון מסים ומס קנייה על טוביצו תעריף המכס והפטור כמו גם  ,והעדכונים שלו נוהל רכב אשכול . 27

למאמצי  תודותנעשו    ") תיקון צו תעריף המכס" לןלה (  1520- )התשע"ו14מס' והוראת שעה  19

 המפקח, מר יוסי נזרי' נגד העותר ואח 5973/13בג"ץ פסק דין בעתירה לובעיקר תודות ל העותר

  . 10/עתואח' מצ"ב  , רשות המיסים , משרד התחבורה, משרד התיירותלענייננו

 

ידה להתוות כ"ל משרד התיירות, שתפקנמנה שמיוועדה "    – ") הוועדה(להלן "" וועדת רכב אשכול" . 28

 , כאמורטבההה תלבקל םיאנתה לע חקפלו הטבת מס לרכב אשכולבנוגע למתן ד המשראת מדיניות 

  . הנפקת רישיונות סיורה אין כל סמכות בנוגע ללוועד נוהל רכב אשכול.ל 1בנוהל זה."  סעיף 

  

    אשכול.  לנוהל רכב 1יף עסי נוהל זה. לממונה על פשרד המהמשרד שמונה ע"י מנכ"ל עובד  "הממונה" . 29

  

אשכול הינו  -סיוררכב בעל  מורה דרךלהטיל על שהוועדה או הממונה יכולים  היחידהות הסנקצי . 30

להטיל סמכות ו נגיעה אלוועדה או לממונה אין כל  .תיקון צו תעריך המכסע"פ  טבת המסביטול ה

  בידי המפקח! קת רישיון סיור רק  להנפ כותהסמ. רן סיורישיוהנפקת עניין החליט בסנקציות או ל

  

רים ושאימשרד התיירות טרם מסר שיונות סיור בטענה כי ומכיוון שהמפקח לא חידש רי 14/3/2017 . 31

ודיע ומכיוון שהמפקח, וכהרגלו, לא התייחס לפניות קודמות של העותר ה, על "הארכת הטבת המס"

מצ"ב  ,צו בינייםלל מנהלית כולפני הגשת עתירה  םימיצוי הליכעל העותר למפקח ולכל הנוגעים בדבר 

אין ספק שרק תודות . ררישיון הסיו וזאת מהטעם הברור כי אין קשר בין הטבת המס לבין ,11עת/

הטבת המס ע"י הארכת לאימת הדין הואיל המפקח להנפיק רישיונות סיור ללא כל קשר למתן אישור 

לא לערב את עשתה כל יכולתה ר ששנע-ד דנה עסיס"בח עויה לשראוגם במקרה זה  משרד התיירות.

בת המס, והוא פועל לביטול ד  היום משרד התיירות לא מוציא אישור על הארכת הטע . המשפטבית 

  . וללא כל קשר להנפקת רישיונות הסיור ישירות וללא כל קשר למפקחההטבה רק כשצריך 
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III     םרועייהא שלותל השת     

  

 

  ל משרד הסעות סיורו כמנהבתפקידיבורית ורה צחבברשות לת לרע"ן סיור רותהע פנה 2020מאי  26 . 32

המהווה  ") מבשרת ציון(להלן " ית לבעלי רכב אשכול"אגודה שיתופ -סיור מבשרת ציון אגודת"  -

 משרדי הסעות המהווים סניפים  42 ל כמנהלמשמש הקים והעותר  ,של אגודת אשכול / תחנה סניף

כלי  700 - כבהם  שומיםרואשר , 2009בשנת  הום הקמת"ר מיש כיוא משמשבה הושל אגודת אשכול 

קבוע בבקשה לרישיון סיור ,  12/עת  ת ציון" בשר"מ רשיון משרד הסעות מצ"ב יור ומדברי,י סרכב

  . משרדום בהרשיהודה  ךדרה מורא ביבוא אישי ע"י סיור שיובהעבור רכב 

 

    תר ל העולבקשתו ש השיבהרע"ן סיור   27/5/2020 . 33

  

    "     נהג בפסילה / שלילהן להוציא רישיון הפעלה הניתלא    "

  

   .13/עת סיור גב' טלי גדליהו  תר לרע"ןבין העו בדוא"ל ל הנ"ת ובמצ"ב ההתכת 

 

ה, ושלח העתק לעו"ד שירה יהלומי מהלשכה נמר אסי סוזאלמפקח פנה העותר  27.5.2020בתאריך  . 34

פקח מכוגם ת ריבורה ציבורשות לתחשל ה רישויף אגכמנהל ש המשמ ,על הנושאהמשפטית הממונה 

סעת סיור ישיון הר ורבבקשה לאיש יור, והממונה על רע"ן ס בורה בנושא רכבי סיור ומדבריעל התע

 יםוררהבם מיוזאת מהטע  14/עתמצ"ב  לתקופה קצובה ן נהיגהורישית שלילשבעליו בסיור גם לרכב 

 :   טפורכמו תעוהסה נףם בעלכל העוסקי

 

 .  לא לבעליוכב ויתן לרנרט ה בכלל וסיור בפרישיון הסע  .א

 

 . בק ע"י הבעלים של הרכ"י נהג אחר ולא רניתן להפעלה גם ערכב הסעה בכלל ורכב סיור בפרט   .ב

  

ות יסוד מוגנות של ה בזכוייעפגאת הרכב יהווה ג אחר להפעיל שיאפשר לנהשיון סיור מתן ריאי   .ג

 ן. יית הקנק וזכוחופש העיסו

  

לותם באמצעות בי הסיור שבבעם את רכילימפעיים תאגידים מסחריש כאן עניין של אפליה , שכן   .ד

 יכול להפעילשיון נהיגה ן לו כלל רישאי ד מסחריתאגיל בעדהיינו הגבלה. ם וללא כל נהגים אחרי

  .ללא כל מגבלהמורה דרך אחר וות ו באמצעבעלותרכבי סיור ב

  

  .  דרש ..."לקבל נימוקים וכנ ...יב בשלילה על הבקשה "שדה ויפקח כי במיבנוסף ביקש מהמ
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 למחרת .ת למפקחשלח העותר תזכור 21/6/2020בתאריך לבקשה הנ"ל, מפקח לא נענה ן שהכיוומ . 35

 . רכב מדוברגדליהו שביררה על איזה  ר קיבל דוא"ל מגב' טליהעות

  

 .כוב במענהל העינצל עאף התו   15/עתב מצ" בדוא"לר השיב המפקח לעות 25/6/2020בתאריך  . 36

 1958-), תשי"טהחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות  נדרש ע"פכ עלובתשובה המפקח לא פ

  : כמפורטו לסעיפים תשובה ה" את ולכן העותר "מפרקסעיפים  אין בהחלטה

  

כן  א אםב אלהסעת סיור ברכ להסיע ר לאחריתקובע  "לא יסיע ולא י הפיקוח  (א) לצו3סעיף "     .א

צמד מכאן שהרכב לגביו ניתן רישיון סיור, מו"  . כב..."ת סיור לגבי הרישיון להסענתן לו המפקח ר

 "..אחרהעבירו לל ולכן לא ניתןלאדם מסוים 

 

 ו." אסורה שלא בהתאם להוראות הצ יאה ל "השכרה" שגםש פעולה זו היא סוג ..."  .ב

  

 ל." ע"ש המפעי הרכבת על העביר בעלון כמובן ללסיור נית"לשם הפעלת הרכב   .ג

   

באותו יום ועוד , בפרק טיעוניםבהמשך שיפורט  וכפי ,ובה הראשונהשתגלל הכשלים הרבים בב . 37

מהסיבות    16/עתמצ"ב     ותאת החלטל מחדש העותר מהמפקח לשקויקש ב 2025.6.20יך ארבת

   : הבאות

 

 . ע עונש כפולנוי למוכד ולצ 47כותו ע"פ סעיף להפעיל את סמולנהוג בהגינות  מהמפקחש ביק  .א

 

 .לפגוע בזכויות מוגנות כלית הראויה בהחלטתוהי התביקש מהמפקח להסביר מ  .ב

 

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

 אחר.

 

לים מופע שבו רוב רכבי ההסעות   וניות בפרט מענף ההסעות בכלל ומה בנורהזכיר למפקח את ה  .ד

 י מי שאינו בעל הרכב. ע"

  

 . רה לכל מורה דרך לנהוג בכל רכב סיורתיהמ לטת המפקח  הקודםאת החהזכיר למפקח   .ה

  

המפקח החלטת את  ובטענה שלא מצא  17/עת"ב מצ היח בפעם השניפקיב המשה 4.8.2020  בתאריך . 38

 העותר של עוניםהטי  תוך שהוא מתעלם מכלוותה פעמיים, עותר שלח לו אלמרות שהוזאת , הקודם

לה את פרטני שהעב השכן הרכ ,בטענה המנותקת מהמציאות אשכולעדת רכב וופקח מפלט בהמ מצא

רכב  ה של וועדתכלל לא נמצא בסמכותנו רכב ששולמו עליו מיסים מלאים ולכן הי תירהל הענה שייענ

     חלטה. בה כשלה עלהיטב עניין המעיד  .ותו לא הטבת מסם לעניין מצשכל תפקידה מצטאשכול, 
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תוך פירוט   ") בקשה השלישיתהלהלן "( 18/עת ישית מצ"בפעם השללמפקח בפנה העותר  4/8/2020 . 39

שולמו מיסים מלאים ולוועדת רכב אשכול אין כל נגיעה ובמיוחד כי מדובר ברכב ש יו בנדוןטענות

 המפקח.  נגדור עתעל מיצוי הליכים וכי בכוונת העותר ל כי מדובר , כמו גם צייןלרכב שכזה

  

עו"ד שירה יהלומי ס. יועמ"שית משרד התחבורה לעית למפקח ופנה העותר בפעם הרבי 7/8/2020 . 40

  . התכתבות בדוא"ל   19ת/ע, מצ"ב טיוטה של עתירה זו יהםדבי רומסא הנוש הממונה על

  

עם שא מטונה על הנוה יהלומי ס. יועמ"שית משרד התחבורה הממתר עו"ד שירהשיבה לעו 24/8/2020 . 41

עניין פעות רוחב כלכליות על כל הענף ולכן העל השבטענה כי הנושא בשות לתחבורה ציבורית הר

 .    02עת/מצ"ב    כול.אשב מופנה לוועדת רכ

  

, 21/עתמצ"ב  אות הדיןרוגדת להמנוהשיב העותר ליועמ"שית כי תשובתה עוד באותו יום   24.8.2020 . 42

כל ן שכגדרות סמכותה של ועדת רכב אשכול בכלל ן באופם שונושא רישיון סיור לא נמצא ב שכן 

ושא מדובר עלה הנ הפרטני שבגינו ן! ובענייהטבת המס בלבד צם לעניין מתן מעניינה של הוועדה מצט

עדת ובנוסף ו  גיעה לגביו.לל אין לה כל נמו עליו המיסים שלוועדת רכב אשכול כאשכול ששולעל רכב 

פני שהיא לא מ הן, שנים 3לא התכנסה מזה ות הן בגלל שות רבמבחינית קוכיום אינה ח רכב אשכול

 יו"ר.  ן לוועדהגם אי קי, כמואינו חוך נציג מורי הדרפ ייעודה והן מפני שפועלת ע"

  

כדי שתבחן עצמה פעם נוספת ם יו 30ד עו ארכה של ליועמ"שית סכים לתת ה העותרלמרות כל הנ"ל   . 43

 . עתירתוהעותר את גיש ישעד ו

  

  

  

  

  

 

IV     ירה לעת דיםהצד 
  

  

  

 . ר והפיקוח עליהם ן רישיונות סיומתל הרגולטור הממונה ע   שיבמה . 44
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  עמידה ר וזכות העותה .45
  

  

 

ומול היועמ"שית בתוקף תפקידו כמנהל משרד  ן אישי בנשוא עתירה זו מול המפקחפטיפל באו  .א

  . הסעות "מבשרת ציון" וכיו"ר אגודת אשכול

 

 וי להיפגעשעש ציבורינהיגה ישיון ובעל ר 1997משנת  בעל רכב סיור 1994משנת מורה דרך   .ב

הן כבעל רכב סיור והן כמורה דרך שיכול  ,דומה מקרהוב ישיאבאופן  מהחלטת המפקח בכל עת

 . לעבוד ברכב סיור של מורה דרך אחר שרישיון הנהיגה שלו נשלל

  

נגד סמנכ"ל משרד התחבורה  לע"כ פואח נגד משרד התחבורהבצו על תנאי  7006/07בבג"ץ זכה   .ג

ן , אילץ אותו לתקהבג"ץעל תנאי שהוציא צו האת ל עוקץ לבטל גישניסה בתר אבנר פלור רמ

 . פשר יבוא אישי של רכב ע"י מורה דרךוא   22עת/מצ"ב פשי את צו יבוא חו

  

 . לקבל רישיון משרד הסעות בבעלות מורי דרך פרטייםת ושיתופי ותגודפשר לאאהקים ו  .ד

  

מכיוון וזאת מדברי ר / יוס קבלת רישיון משרד הסעותר מחניון רכב לצורכי פטו קיבל  .ה

 . ם בביתםמחנים את רכבפרטיים ההבעלים של כלי הרכב הם מורי דרך ש

 

ובניגוד רישוי שירותי רכב בניגוד לדעתו של מר אבנר פלור סמנכ"ל תנועה חוק שינה את הצעת   .ו

 25.1.2016הכלכלה של הכנסת בתאריך ועדת ני בולדעתה של היועמ"שית עו"ד חוה ראוב

נמחקה ו תשע", כברים ומקצועות בענף הת(ב) לחוק רישוי שירו 33כך שבסעיף   ,242פרוטוקול 

אפשר יבוא של כל סוג ו" רק רכב שאינו מיובא ע"י יבואן" לגבי עוסק שיוכל לייבא  ההגבלה

הכוללת מניעת פגיעה  .קעוסב בשיהמ חמורה של מנע פגיעה צרכניתהעותר ובכך , כלי רכב

 . ועוד ריקולוחלפים מניעת תיקוני  אחזקה תישירומניעת צרן, יות יאחר

  

הושוו התנאים בין כך ש 579את תקנת התעבורה תיקן ת הכלכלה של הכנסת עדווב 4/11/2013  .ז

ובוטלה הדרישה של  כלי רכב 20משרד הסעות סיור / מדברי שרשומים בו עד תחנת מוניות ל

. והכל 2013-, התשע"ד)3התעבורה (תיקון מס'  תקנות 23עת/ מצ"ב בטיחותקצין שיב להמ

   . 9966-12-12מ   "ללחצה של עתות תוד

 

דה בלשכה י, היחשנער-דנה עסיס היועמ"שית עו"דסגן  םשיתוף פעולה עבצו היזם תיקון   .ח

    ,רותבהידבמורי הדרך ועשתה הכל פעול למען שפעלה ע"פ תפקידה ל 2009משנת המשפטית 

עמוד כדי לבמשרד הסעות מדברי מדבריים ה את כלי הרכברשמו מורי דרך י 4מספיק ש ש כך

 4ת לרכב מדברי, ולא כפי שהיה בעבר רק תאגיד שבבעלותו משרד הסעו קבלת רשיוןם לבתנאי

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור,   -הצו  תיקון      24/עתמצ"ב  כלי רכב מדבריים

    . 2016-תשע"ז, תיקון)( הסעה מיוחדת השכרת רכב)
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סגן בעזרתה של וח לצו הפיק )3(א)(23 לסעיף פרשנותו הלקויה של המפקח את ל ביט  .ט

אשכול ישן שכבר  מורה דרך חדש יוכל לרכוש רכבכך ש, שנער-דנה עסיס היועמ"שית עו"ד

שמורה דרך חדש לא יכול לרכוש  בניגוד לצוח והוסרה ההגבלה שהטיל המפק רשום כרכב סיור

   .רכב אשכול ישן מעל גיל שנתיים

  

. כיום באגודה 2009נת תה בשהקמ האגודה מיוםכיו"ר ומשמש ם את אגודת אשכול הקי  .י

מול עוולות של בעלי רכב אשכול ורכב מדברי מייצג  כגורם שמשמ  .אלף חבריםרשומים מעל 

  אחרים.גורמים ו, רשויות המשיב

  

 מפקח ואח' ברנס ואח' נגד ה 5973/13"ץ בגלחצה של עתירה ו של העותר וציות מאמרק בזכ  .יא

 להפסיק את   25/מצ"ב עת    1/2/20131מתאריך  המפקח בזמנו מר יוסי נזריבוטלה החלטה 

רה . ההחלטה הזו אפשאשכול מתן הטבת מס לרכב ח עלפיקודיווח ימי העבודה ששימשו 

מס ללא הגבלת כמות לתאגידים מסחריים תוך פגיעה חמורה במורי  הטבותלמפקח לאשר 

 הטבת המס ללא פיקוח, וגרם למשרד התחבורהגרם להפסקת מתן  5973/13, ובג"ץ הדרך

 בודה, ובנוסף : ל ימי עלהסתלק מעניין הפיקוח ע

  

ראת שעה מס' והו 19(תיקון מס'  והפטורים ומס קניה על טובין תוקן צו תעריף המכס )1

 .  למנכ"ל משרד התיירותעל הטבת המס מכות הפיקוח שהעביר את ס 2015-),התשע"ו14

 

 . סלצרכי מתן הטבת מ רכב אשכול נוהלפעמים  ואח"כ עודכן כמה הותקן )2

 

שמחנים את  רטייםבהם מורי דרך פרשומים ת הצורך בחניוני רכב למשרדי הסעות של אביט  .יב

   .ניוני רכבחנדרשים לולכן לא  םתיהרכב שלהם בב

 

למרות  אגודות שיתופיותבמסגרת רכב סיור ורכב מדברי משרדי הסעות  42 ל מנהו הקים  .יג

שעשקו אותם חריים שלא רק ם מסתאגידיאת מורי דרך ל בעברהכפיף ש , משיבההתנגדותו של 

 . על פרנסתםאיתם  באלפי שקלים בשנה עבור הזכות להירשם אצלם, אלא גם התחרו

 

רכב סיור ומדברי מול  כלי 700 -כ של הסעה יונות סיור / בהסדרת רישאופן אישי במטפל   .יד

 . מפקחה

  

שימת נושאים ר 26/עתי המשפט מצ"ב ת בתיקר בזכות מערכתיקן עוולות רבות של המשיב,  בע  .טו

  . ס נ-רק תודות למאמציי העותר מוטי ברלו שטופ
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V     לעתירהם טיעוניה     

  

 

ענף הנורמות בו קוק ימנוגדת לח , 15צורף עת/ , 25/6/2020מתאריך  ח הראשונה של המפק החלטהה . 46

 : סיבות הבאותמה ת שניםמזה עשרוההסעות 

 

"לא יסיע אדם  לצו א).(3סעיף  א של הריש אתקח מצטט פמהשבו , לעיל.א 36בהתייחס לסעיף   .א

י יור לגבן לו המפקח רישיון להסעת סלאחר להסיע הסעת סיור ברכב אלא אם כן נת תירולא י

ישיון סיור מוצמד לאדם ניתן רן שהרכב לגביו מכא" ולכך נותן המפקח את פרשנותו  . הרכב ..."

מנוגדת לצו  ו זו של המפקחותפרשנ  . " ההדגשה במקור. בירו לאחרלא ניתן להעמסוים ולכן 

סעיף פא של ר ומנוגדת לסי היש השכלו גיוןיההנה מתיישבת עם אי אין לה כל בסיס ,  , הפיקוח

 !  .א לצו3

 

בעת המפקח  ,הנשענת רק על הסמכות בלבד תאבסולוטיסמכות  סמכותו של המפקח אינה )1

תנאים ה םמה היטב םמפורטיבסיפא שבו צו .א ל3ע"פ סעיף חייב לפעול  לטהחותן השהוא נ

במקרה זה כלל לא ו . ".ובהתאם לתנאיו ' לפי העניין,או ד"..., לפי פרק ג'    - ןלמתן הרישיו

  . , הכל מפורט היטב בצולה כל  בסיס פרשנות שאיןדרשת נ

 

תנאים למתן "... ואלה ה  התנאים למתן רשיון להסעת סיור 4מהם  מפרטלצו  23סעיף  )2

אם ו  . רהבעלים של רכב סיוהנהיגה של ון לגבי רישיהגבלה  ם כלבהאין , ו" ... הרישיון

הן ע"פ כללי חייב  ם אלו הואע"פ תנאי ון סיורחושב כי אינו יכול לתת רשיהמפקח 

לפרט  1958-תשי"ט ת והנמקות),(החלטוהמינהל  ירתיקון סדלחוק ה ע"פהמינהל התקין ו

לא נמצאת של המפקח בהחלטה  הפרשנות   ! ו ומהם התנאים המופריםולנמק את החלטת

 תנאים! ברשימת ה

  

המתייחס יקוח לצו הפ 30סעיף מנוגדת ללאדם יון רישלהצמיד "ה חובכי המפקח  פרשנות )3

     -  כב סיור ומה התנאים לנוהג ברכב סיור ברמי רשאי לנהוג  לגבי

  

רשיון אלא אם כן בידו  רישיון להסעת סיורן עליו כב סיור שניתר   דםא    " לא ינהג

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

  

בידו רשיון . "..    -   שעומד בתנאים הנדרשים דםא כל ! אדם ולא בעל הרכבכל דהיינו 

רק בעל הרכב  ואין כל חובה כי       ." דיןדרך שהוסמך על פי  ף למונית והוא מורהנהיגה תק

ת הרכב לנהיגה ע"י מורה דרך אחר מסור אלבעל הרכב מתיר ל הצו. ינהג ברכב הסיור

 . ובנוסף   ות שניםבענף מזה עשר וכפי שנהוגאדם זה יעמוד בתנאים ובתנאים ש
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 ,יינודה  ! 2/צורף עת הרכב ע"פ מספר הרישוי ולא על שם בעל תן לרכבניסיור רישיון  )4

זה עוד עניין המעיד כי  ל בעליו. ללא כל קשר לרישיון הנהיגה שו לרכביך משורישיון הסיור 

רישיון ר לציין כי מספ נו בעל רכב הסיור לבין מי שנוהג ברכב הסיור. קשר בין מי שהי אין

 ב. ישיון הסיור אבל כאמור לא שמו של בעל הרככן מופיע על רמורה הדרך 

 

ב מדובר על עשרות אלפי כלי רכ ,שנים עשרותבמשך  וסדום הייומ ותבענף ההסעהנורמה  )5

ר שאינו להפעיל כלי רכב אלו באמצעות נהג אחהגבלה אין כל  םהילמינאוטובוסים ו מוניות

 . בעל הרכב

 

שגם היא א סוג של השכרה ... פעולה מעין זו הי" לעיל .ב36סעיף בה הראשונה לתשו בהתייחס  .ב

 תהעברועי לא מובן של המפקח מכיוון שמעידה על כשל מקצ. " אסורה שלא בהתאם להוראות הצו

 מהסיבות הבאות:   !  ב ע"פ צו הפיקוחת כהשכרת רכלא נחשבצרכי עבודה סיור לרכב 

 

...אופנוע... רכב " "השכרה"  מושג ב וגי כלי רכב הכלוליםמוגדרים ס צו הפיקוחל 1סעיף ב )1

גדר ע"פ תקנות ומש " סיור רכב" " .פרטי, רכב מסחרי, ורכב מנועי המיועד למגורים ..

יו תגדרובמצוי אינו רכב סיור  ולכן , אלו רכבאינו כלול בסוגי כלי  ,בורי""רכב צי -כ התעבורה

      !  שכרה"המושג "השל 

 

 עברת רכב אשכול להפעלה ע"י כל מורה דרךה הותרהענף יים ם קשבהשנים במשך עשרות  )2

   . אחר בעל רישיון מונית

 

    .8צורף עת/שנים קיים במשך עשרות הנ"ל שהיה והל הנ אתקודם מפקח תיקף  2009בשנת  )3

למשנהו לצורך הדרכת תיירים רך אחד ממורה ד ת פרטיתשכול בבעלורכב א עביריתן להנ  "

שבעבר  לאשכו וועדת רכב החלטתלד. .1סעיף  ."ם עומדים בדרישות הקבועותהשבד בלו –

      .כיום באחריות משרד התיירות, ובראשותו של המפקח משרד התחבורה אחריות הייתה ב

  

רכב  נוהלשל   3.2סעיף ל וגדתמנאחר הפעלה ע"י מורה דרך אחר העברת רכב אשכול לאיסור  )4

בעל רישיון נהיגה תקף ברכב "   3.2.1היה : ול חייב שירכב אשכ"הנוהג ב   " הנהג"    . כולאש

 גהעל נהיאין כל איסור ו מורה דרך  דהיינו, כל ..."מורה דרך מוסמך "  3.2.2  " בורי.צי

 . אחרמורה דרך צעות באמ

  

ולכן  ,לו הטבת מס ניתנהשולמו מיסים מלאים ולא אשכול שהפרטני מדובר על רכב  במקרה )5

  . בלבד לרכב אשכול שנרכש בהטבת מסהמתייחס  רכב אשכולרו של נוהל ו נמצא בגדאינ

  

בגדרות המושג רכב סיור אינו נמצא כי "איסור הסעת נוסעים בשכר" מדגיש   38סעיף  )6

  ר להסיע נוסעים בשכר ברכב השכרה. שכן אסו השכרה". "
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. ..." בעלות על הרכב העבירובן לן כמנית"...    הכדי לפתור את הבעישל המפקח  להצעתוהתייחס ב  .ג

   מהסיבות הבאות :  , מי שממונה על החוקת ע"י חוקילא  זו הצעההרי 

  

שע"פ  ,ביבוא אישיסיור  רכבעל מדובר ו זעניינה של עתירה  קמהו שבגינפרטני במקרה ה )1

ק חו(להלן "  2016-ושע"תרכב, ) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף ה1.(א)(35סעיף 

רכב הרישיון    27/עתמצ"ב   !ת שנה הראשונהולעשות העברת בעל לא ניתן") הרישוי

  ! ביבוא אישי וכי יש עליו הגבלת מכס להעברת בעלותן כי הרכב מצויש פרטניה

 

שכן המפקח פוגע האדם וחירותו  ודחוק כביסוד ת בחוק הקניין המוגנ ותכזה בפגיעזו  )2

 ת עם רכושו.ט מה לעשוימור על רכושו ולהחלשלדרך ה השל מורבזכותו 

 

 !  10%ב עד הרכ דת ערךגורמת ליריו יד" וסיפה"מ רכב יהעברת בעלות על כל )3

  

חת של פודלק, אחזקה  הוצאותהכניס ללא ניתן ו, מע"מ -מס תשומות קבל החזר לא ניתן ל )4

  גדול! כסף זה עוסק עצמאי קטן וכשמדובר ב. מס הכנסה ותבדוחהרכב 

  

שגם  המיסים שותרודיווחים לת ונאיחשבופעולות ת מחייב עוסקשל רכב ע"י בעלות העברת  )5

,  "מ, מס הכנסה, רווחי הון וכו'מעלדיווחי קשר בה  חוקיותאם הן רב ספק ו ,עולות כסף

, ומי רשאי לדווח על ההכנסות יתיבעל הרכב האממי א לגבי צג שוול מייש יש כאן עניין שכן

   .וההוצאות

  

אי אפשר לעשות העברת בעלות  , ה הפרטנימקרבלא ו, בת מסבהט אשכול מקרה של רכבב )6

לרכישת רכב אשכול  ו עומד בקריטריוניםרכב אשכול או שאינכבר רה דרך שיש בידו למו

 . המפקחהצעתו של  שם אתמה שמקשה מאוד לייבהטבת מס, 

  

שהוא ו בחיקו נפלהכדי לעקוף את הבעיה שבצע העברת בעלות להמפקח  הצעתו של  -כום לסי

כמו גם מעידה . כפולעונש מהווה עולה כסף רב ו ,האינה חוקית! לא ישימ, מנהה להתנער מנסמ

  ! הצו של הממונה המקצועי הישיר על יישום על כשל מקצועי

 

 24/8/2020והחיזוק שקיבל מהיועמ"שית בתאריך  4/8/2020 מתאריךו של המפקח ובהתייחס לתשובת . 47

, ולפיכך תעלה הבקשה לדיון בעת לוהענף כו עלהעלולה להשפיע ת כלכלי ברוחת השפע"... 

ה כל אחיזה אין לש בלתי סבירה בצורה קיצוניתזו אמירה     "אשכול ת רכב התכנסותה של וועד

 !  כנדרש ע"פ התפקידםולמפקח וליועמ"ש להתחמק ממתן החלטה  ת וכל כוונתה לאפשרבמציאו

 

ות תאגידים מסחריים אשר בבעל 150 -כלי רכב אשר מתוכם כ 500 -כ רכב אשכולענף  כלבסה"כ   .א

 וןיישבעל תאגיד שאין לו רובדים אצלם. שכירים הע למורי דרךלהם מותר להעביר כלי רכב סיור 

 ע"י איזה מורה דרך שירצה. אותם פעיל להכלל יכול לרכוש רכבי סיור ונהיגה 
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שלל ייש מצבליגיעו בשנה רק כלי רכב בודדים מתוכם  אשרב, כלי רכ 350 -יש כדרך  יבבעלות מור  .ב

ת השפע"...  לגרום  יכוליםבשנה אינם כלי רכב בודדים  . רךהדמורה  –הנהיגה לבעליו  רישיון

  ו ...". הענף כול העלולה להשפיע עלת כלכלי ברוח

  

ניות הרי להם המפקח מאפשר לאחרים ובמובענף ההסעות  אלפי כלי רכבשרות עובהתייחס ל  .ג

    ..." !השפעת רוחב כלכליות על כל הענף"... להוות וליכ ואינ זוירה עניינה של עת! ולכן לנהוג

  

,  רישיון סיור הנפקת כל סמכות לעניין ועדת רכב אשכול לואין   9צורף עת/ע"פ נוהל רכב אשכול   .ד

 !ס בלבדהטבת המ לעניין צם מצטשל הוועדה ממכותה ס

  

 ית. מאפשר העברת רכב אשכול לכל מורה דרך בעל רישיון למונ 3.2סעיף   .ה

 

הנדרשים להנפקת  י התנאיםרי לגבלגמרור צו הפיקוח ב!  ת ראויהל תכליטה נעשתה ללא כהחלה . 48

נו איישיון הנהיגה שלו נשלל על איזה תנאים מורה הדרך שר, והמפקח לא הצליח להצביע רישיון סיור

ויאפשר  חלהנפיק את הרישיון ע"פ צו הפיקו מפקחאם יואיל הגורם לא יינזק אף בהם.  יכול לעמוד

 . ע"י מורה דרך אחר להפעיל את רכב הסיור שלוונו נשלל יורה הדרך שרישלמ

 

לו לפטור רה מתי, סמכות הלצו  47בסעיף לו  המוקניתת ולא התייחס לסמככלל והתעלם מפקח ה . 49

. בלבד ד לתקופה קצובהיועארעי המר העובדה שמדובר בעניין אולחד מיובות צו זה, והוראמבקש מ

, ואי מורה הדרךלטובת ע"פ תפקידו למפקח סמכות כדי שישתמש בה תן את הצו נ  השר בעת שקבע

   . השימוש בסמכות זו הינה מבחינת מחדל שהמפקח חייב לתקנו

 

לפרנס הדרך מורה מונע מ פקחהמ ,יגהרישיון הנהשלילת בנוסף לעונש  לעונש כפו מהווה ההחלטה . 50

 לחסד"פ . 186 יגוד למצוות סעיףבנ ,רך אחרדבאמצעות הפעלת רכב הסיור ע"י מורה  תומשפחאת 

 

מ"שית המפקח כמו גם היוע .רותהקניין המוגנת בחוק כבוד האדם וחי תבזכו ההחלטה פוגעת . 51

מאי קטן שהשקיע צעל ע כאןית האנושה שעושה ההחלטה. מדובר דישים לפגיעה הכלכלעיוורים או א

וכעת הוא  מושו האישיוהן לשי יםלהסעת תיירהן ישת רכב אשכול המתאים ברכההון שלו כל את 

 שיון סיור אי אפשר להעביר אתשימוש ברכב כקנייננו שכן ללא ריבאפשרות ההחלטה פוגעת  .קנייננו

בעת חידוש  הביטוחות שכן חבר להאריך את הביטוח על הרכב וגם אי אפשר מבחן רישוי שנתי הרכב

מיוחד, ובכך ביטוח  ינורכב סיור ההביטוח לובמיוחד כאשר  ,תוקףב בן רכדורשות רישיוהביטוח 

  . ן ופוגעת בקנייננו של מורה ה דרךלחלוטיהרכב ההחלטה משביתה את 

  

מהווה את ם באמצעות רכב סיור שכן הסעת תיירי, ק של מורה הדרךחופש העיסוב ההחלטה פוגעת . 52

יסוק אלא אין פוגעים בחופש הע חופש העיסוק " לחוק יסוד 4מנוגדת לסעיף החלטה הלכן ו, ועיסוק

חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או ב

  לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו. " 
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רישיון נהיגה ן לו אידרך ורה נו מויאל כלבהתייחס  לאדם ש קיתאפליה לא חוההחלטה גורמת ל . 53

והוא יכול  ,עם או בלי הטבת מסרכב סיור ש לרכויכול  הואאז , וידם של תאגהוא בעליאך ת נימול

, שהינו , ולאדם זהשיון למוניתו ריובלבד שיש למורה דרך אחר ע"י לותו שבבעהסיור  את רכבלהפעיל 

לו  ובכל זאת המפקח נותן למוניתהיגה שיון נריורך רישיון למורה דלו אין  שכלל אגידבעלים של ת

   ! ולא באופן פרטי בבעלותורכש אותם באמצעות תאגיד וא רק מפני שה, ורישיון סיור לכלי הרכב שלו

  

דומה לרכב שהפעלתה ת שהינו בעלים של מוניבהתייחס  לאדם  קיתרמת לאפליה לא חוההחלטה גו  . 54

לתקנות  493 –, ו 924קנות פ תע" בעת שמונית עושה הסעות סיורלרכב אשכול זהה בכלל ו ולאשכ

ת בעצמו , כאשר לבעל המוניש לו רישיון למוניתנהג אחר שיהפעיל ע"י . בעל מונית רשאי להתעבורה

   . גה בכללו רישיון נהיאין כל חובה שיהיה ברשות

  

 . 7, צורף עת/לת מונית דומה לרכב אשכולהפעאישר כי  משרד התחבורהתנועה ב נכ"לסמ  .א
 

טופס ו נוהל  28/עתמצ"ב מונית .   היגה לן נש להיות בעל רישיות כלל לא נדרלהיות בעלים של מוני  .ב

(רשיון   "ירוקשם קבלת "מספר ל ת מונית לכלל הציבור להפעלשיון בקשה לקבלת ר

    !  א נדרש רשיון נהיגהכלל ל   )ונית/ זכות ציבורית למ הפעלה

 

חלק ולשל המונית! בעלים נהגים שאינם ה ע"י ותפעלמו , 22,000  - מרבית המוניות בישראל כ  .ג

 !  לבכל רישיון נהיגהאין  מונית אחת, , שלחלקם יותר מבעלי המוניותמ

  

, מדובר על  שראלביההסעות רכבי מרבית שכן   תעובענף ההסולחיקוק  ותנורממנוגדת לההחלטה  . 55

ם שכירים או ע"י נהגימופעלים ש , רגיליםטובוסים ים ואוירשל אוטובוסים זע ת אלפיםעשרו

     .הסעותהכב ר מבעלאת רכב ההסעות  ששוכריםעות עוסק או תאגיד באמצ

  

ההחלטה ולכן  .הרכב בעלמלא וב ממי שבפועל נוהג ברכלרישיון נהיגה הינו  ההסעות נףבע דרישהה

   .ותבענף ההסע ותגדת לנורממנו

  

מנוגדת  ס) מת לא הטב(במקרה הספציפי מדובר ברכב לבהטבת מס, , ובהתייחס לרכב סיור הלטהחה . 56

      כמפורט :  9ף עת/כול צוראש נוהל רכבל

  

 .ן למונית לנהוג בכל רכב אשכולישיודרך בעל רתיר לכל מורה בנוהל רכב אשכול מ 3.2יף סע  .א
 

על היא מכסת ימי העבודה ב : " מציינת כי "עמידה במכסת ימי עבודה של הנהג/רכ 4.1.3יף סע  .ב

 . מורה דרך אחרשל להיעזר בשירותיו אפשר משמעה כי , ורכבה

  

נאי עומדים בתאינם תן הטבת מס במקרים חריגים אשר ר משלאדה ... בסמכות הווע" 5.6.2 סעיף  .ג

נתנה פטורים  והוועדה אכן ...."  ונות, כורח עליון, מצב אישיקשות, תאמחלות  –... כגון  נוהל זה

 לא מועטים שהמפקח צריך להיות מעודכן בהם. במקרים 
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של בעל הרכב כלל  ב, שמון לרכב ולא לבעל הרכשניתור סיהלרישיון  1סעיף וד ליגבנההחלטה הינה  . 57

  .  ין ברישיון הסיורלא מצו

  

"לבצע   וםשבו הרכב ר במסגרת המשרדהפעיל את הרכב ב להרכ בעל מחייב את רישיון הסיור  . 58

ולמורה הדרך  , 12ף עת/יון משרד הסעות צוררש   !ות"במסגרת משרד ההסעסיור ברכב סיור  ותהסע

   ! ו הרכב רשוםב המשרדות ע"פ דרישהרכב  תהפעיל אלא לחופש אין 

 

הביאה ור ם ששטח בפניהם העותטיעונינוספת ל של המפקח והיועמ"שית מלתת החלטה " הפחד" . 59

לא מכירים את הם וכי  הב אשכול מוכיח כי ההחלטה לא סביראותם לפנות לעזרתה של וועדת רכ

 :   ות הבאות בימהסר מהווים כשל מקצועי חמו כנדרש מהם נוהל רכב אשכול

 

ר ע"פ נפקת רישיונות סיוכל סמכות לעניין הין לה וא מסההטבת מטפלת רק ב ול אשכת רכב דעוו  .א

  . סמ תבטהב לוכשא בכר תקזחאו תשיכר רושיאל להוננוהל רכב אשכול הינו  . הצו

   

, איםנה של עתירה זו מדובר על רכב שנרכש במיסים מלבמקרה הפרטני בגינו התעוררה עניי  .ב

ולכן בשום  4צורף עת/ ום רכב סיור במיסים מלאיםשישור רם על טופס איחתאישר ומפקח וה

   .זה סיורסמכות בנוגע לרכב ל כ אשכול איןלוועדת רכב מקרה ובשום עניין 
 

  : הסיבות הבאות הינה לא חוקית מכיום הינה וועדה כול ת רכב אשועד  .ג

  

 .לנוהל .55, בניגוד לסעיף שנים 3ט סה כמעתכנלא ה )1
 

 יות. לנוהל לגבי התוויית מדינ 5.6.1יף סעבאינה פועלת ע"פ חובתה  )2
 

 .לה יו"ר אין )3

  

  אינו חוקי. נציג מורי הדרך בוועדה  )4

   

ועל כך אמר כב' השופט שמגר     לתת פסק דין נגד המשיב.ת יחוקעילה מהווה אי מתן תשובה בזמן  . 60

פוצה ונ רשות הוא בגדר רעה חולהנה אל האי מתן תשובה לאזרח הפו"    כבר לפני שנים רבות

במציאות שלנו וככל הנראה לא ניתן לשרש תופעה זו, אלא אם יינקטו צעדים החלטיים ויעילים יותר 

ור שאינם משיבים במועד על יכים משמעתיים נגד פקידי הציבמאלה הנהוגים עתה, לרבות נקיטת הל

והנמקות),  לתיקון סדרי מינהל (החלטות) (חוק (א), סיפא, לחוק הנ"ל6פנייתו של אזרח (ראה סעיף 

. מ.ש.א). יש יסוד להניח כי תגובות כאמור, בלוויית הדרכה והסברה נאותות יהיה בהן 1958-תשי"ט

אשר מתחייבת גם בלעדי זאת מיחסי התשובה, המעוגנת בחוק ו-ת מתןכדי להגביר את המודעות לחוב

 446/83וגם בג"צ  427)3עיריית פתח תקווה, לא(רג' נ' ששון פ 153/77(ראה בג"צ      אנוש נאותים."

 ). 263)4יוסף נסיב ח'יר ואח' נ' שר הפנים, פ"ד לז (
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IV  מבוקשם והסעד הסיכו  .  
   

 בורי מחייבים את כל משרתי הציבור לפעול לטובת הציבור ובכללערכי מדינת ישראל והאינטרס הצי . 61

ברוח היועמ"שית מנסים להמפקח ו , אבל במקרה שלנויכולתםהאזרח הקטן ככל גם לטובת זה 

הם לא חודשים  4במשך אשר מורה הדרך ו של אטומים לסבלעיוורים ומתפקידם באופן המעיד שהם 

  . יטב כספומלא מסוגל להתפרנס מהרכב שרכש במורה הדרך ובינתיים מסוגלים לתת תשובה 

 

פעול לסמכות  למפקח תןנולכן פעל ע"פ ערכי מדינת ישראל ש, השר קורפו ז"ל, רה בזמנושר התחבו . 62

ב חיי המפקחו  ,בודדים בשנהים דובר על מקרמ ,ועין אלמנדירים ם בדיוק למצבילצו  47סעיף  ע"פ

      !קידוזה תפ ,ת שהוא נקלע לצרהבע הקטן חלאזרלעזור  בסמכות זו כדי  שמלהשת

  

ולכן  בעל הרכבור לרכב אשכול ברישיון נהיגה של לא מתנה הארכת רישיון סיאחר חיקוק צו וכל ה . 63

      !   בבעלות מורה דרך שרישיון הנהיגה שלו נשלל לרכב יורלהנפיק רישיון סחייב המפקח 

 

 ולא ,התאמת הרכב לייעודוסעה ניתן למיום היווסדו הינו כי רישיון ה תענף ההסעוהמצב הקיים ב . 64

     .ן נהיגה מתאיםתן להפעיל רכב הסעת ע"י כל נהג שיש לו רישיוולכן ני,  בעל הרכבלכישוריו של 

  

  

  

   :    דכבפט הנהמשית עותר מבקש השמב דעהס . 65

  

 

רישיון הנהיגה שלו גם אם   בבעלות מורה דרךסיור לרכב  סיוררישיון נפיק להמפקח הורות לל  .א

ב סיור וברכב רכור בת סי"הסע לצו  פרק ג'התנאים בכל ע"פ וזאת  ,לתקופה קצובהילה בשל

רכב הסיור ע"י מורה דרך אחר לת וכדי לאפשר הפע 30 -ו 23  פיםסעיחד על פי ובמיו  מדברי "

   . פרנסתו של בעל הרכבעיסוקו ולצורך 

 

רכב ל רישיון הסיורלהאריך כדי צו ל 47 סעיףב סמכותושתמש בהללהורות למפקח לחילופין   .ב

 וכפי שמקובל , קצובה תקופהל ל נשל  וגה שליון הנהגם אם רישי ל בבעלות מורה דרךאשכו-סיור

 .רות שניםבמשך עשמיום הקמתו ונף רכב אשכול וע , המוניות בענף ההסעות

                                                                                                       

  

  ,על החתום יה באתי ולרא                                                   

           העותר   ס,ברנ כימרד                                                                                                      

  

  "ד תשרי תשפ"אכ   2020אוקטובר  12   ,היום  


