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העותר ,בעצמו

ג ד
משרד התחבורה
המפקח על התעבורה
באמצעות פרקליטות המדי ה מחוז ירושלים

המשיב וגם המפקח

בקשה להצטרף כעותר לעתירה
עתירה מ הלית בע יין הסדרת עיסוק.
גד החלטת המפקח לבטל אישור סיעה ב תיבי תחבורה ציבוריים )להלן
" ת"צ "( לרכב סיור ב יגוד לתק ות התעבורה וללא סמכות ,ללא תכלית,
ב יגוד לכללי המי הל התקין ,ב יגוד לפסיקה וה חיות משטרת ישראל ,וכפי
שהיה בעבר במשך עשרות ש ים ,ללא ביסוס עובדתי ושיקול דעת ,תוך הפליה
אסורה למו יות ואוטובוס ציבורי זעיר לסיור ,ב יגוד לאי טרס הציבורי
ולהמלצת מ כ"ל משרד התיירות ותוך התעלמות ממשבר הקורו ה הפוקד
אות ו ובאופן לא מאוזן ולא מידתי .

תצהיר
א י הח"מ

טלפון ייד

ת.ז

כתובת
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעו שים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת :
א.

א י מבקש להצטרף לעתירה כמי ש פגע באופן אישי מהחלטת
המפקח על התעבורה לבטל את אישור ה סיעה ב ת"ץ לרכב
אשכול.

ב.

ה י מורה דרך מש ת _______________

ג.

ברשות רכב סיור אשכול מש ת __________________

ד.

קראתי את העתירה וא י מבקש להצטרף אליה.

ה.

כל העובדות המפורטות בעתירה הן כו ות ובתחום ידיעתי
האישית ,וזאת לפי מיטב ידיעתי ואמו תי.

א י עו"ד  /מזכיר בית משפט

________________________

מאשר בזאת כי ביום ______________ במקום ______________
חתם מר ____________________ ת.ז ___________________
על הצהרתו דלעיל  ,לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ולומר את האמת ,וכי
יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,ולאחר שאישר את
כו ות הצהרתו .

חתימה וחותמת

