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           תחבורה  משרד ה
    חקהמפ  םגו  שיבהמ                                  הור על התעבהמפקח 

        ירושלים    מחוז      המדינה  פרקליטות   עותמצאב
    

  
  
  
  
  
  

  קת עיסורהסדבנושא עתירה מנהלית  
  
  
  

  רייםוציבתחבורה  יבי בנת נסיעה   אישור בטל ל  המפקח   החלטת בגין 
ללא , לא סמכותת התעבורה ולבניגוד לתקנו לרכב סיור ) " (להלן "נת"צ

נחיות משטרת לפסיקה וה בניגוד ,ל התקיןלכללי המינה בניגוד ,תכלית
שיקול ביסוס עובדתי וללא  ,םבמשך עשרות שני וכפי שהיה בעברישראל, 

בניגוד , ורי זעיר לסיורבואוטובוס צי תומוניל אסורה תוך הפליה, דעת
משבר התעלמות מך תוו ולהמלצת מנכ"ל משרד התיירות לאינטרס הציבורי

  .מידתי לא מאוזן ובאופן לא ו ה הפוקד אותנוהקורונ
  
  
  
  
  
  
  

          71 בעמוד םחיפסנ תמשיר, 61 מ'ע םיינניע ןתוכ
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I   ההעתיר ה שלניינע   

  

 

לתקנות  1כהגדרתו בסעיף   על התעבורה המפקח גדנת נהלימעתירה ת בזאמוגשת  .1

נסיעה לרכב סיור האישור לבטל את  13/9/2020תאריך מ החלטתו ") בגין המפקח(להלן "התעבורה 

רק לעותר  הרסנמ לטה על נספחיהחהה  . "פטור" במילותיו ,1עת/מצ"ב  ")טההחללן "ההל( "צ תנב

 , עתירההעותר נ' המשיב 9626-09-20עת"מ ת רבמסגע"י פרקליטות מחוז ירושלים אח"כ  יםכשבועי

מצ"ב  בגין שהוגשה טרם זמנה 2020/19/10שנמחקה בפס"ד של כבוד השופט אברהם רובין מתאריך 

אגף  מנהל ע"ילעותר שנמסרה   3/עתמצ"ב  1/3/2020בהמשך להודעה מתאריך נעשתה  ההחלטה .2/עת

 .)ה""ההודע(להלן הואצלה לו בעניין רכב סיור  חבורה הציבורית  שסמכות המפקחהרישוי ברשות לת

 

זכות לבטל סמכותו בהמפקח שרירותי שעושה שימוש ו ,חוסר סמכותה הינ   עניינה של העתירה .2

בעת והנ. זכות "צלהשתמש בנת ")רכב אשכול"גם ברכב סיור (להלן  םיהנוהגדרך י מור לש חוקית

וחלק  כמשמעו ע"פ פקודת התעבורה (להלן "הפקודה") רכב ציבוריהינו רכב סיור העובדה כי מ

 .")התקנות(להלן " 1961-תשכ"א לתקנות התעבורה, 1סעיף ע"פ יבורית בישראל וזאת התחבורה הצמ

 עשרות שנים ,פקחים הקודמיםוהמ מיות, רשויות מקוע"י בתי המשפט, המשטרה ובדה כשחוקית זכות 

   . צורף כנספח א' להחלטה ,")הפטור(להלן " זדאהמפקח י ע" 2008בשנת  טורלפני שניתן הפ

  

, אלא על פי וכנדרש מכל החלטה מנהלתית י וללא תסקירביסוס עובדתללא נעשתה חלטה ההש ובגין

 יאנת"  -, ראה גוד לכללי המינהלניב בלבד תיאורטיים יתמדיניות כללו תועיונר הערכות,הגיגים, 

פט מנהלי דפנה ברק ארז מש ביסוס העובדתי לה"ה נהלית תקינה הואחלטה מה לש התלבקל םדקומ

עמיתיו מורי הדרך המסיעים ו של העותר תוך פגיעה בחופש העיסוקעשתה נההחלטה  .439מ' כרך א' ע

הפליה לא , תוך ירות"ל משרד התיוהמלצת מנכ ייבוררס הצהאינטמות מעלהתועה יגפ, תוך תיירים

  . רכב סיורזהה ל באופן הסעות סיורמבצעות ה מוניותלפרט בו ,ללכבחוקית בהשוואה למוניות 

  

משבר ת בתקופאינה סבירה  (להלן "הצפי") נת"צעל העומס  לגידוצפי של שהתבססה על ההחלטה 

הצפי התעלם מהמפקח  ילאור העובדה כההחלטה אינה מאוזנת , עומסבה הקורונה כאשר יש יריד

(להלן  נת"צלנסיעה בהיתרים  1954כאשר נתן  ,2017בשנת  חוקיבאופן לא  השתמש בסמכותוו

זכות  אין לרובם בורית וחלק ממערך התחבורה הצישאינם יים פרטו ייםממשלתרכבים ל") ההיתרים"

סיור רכבי  400מדובר על ההחלטה אינה מידתית שכן , 2016 מתלעו 80%, זינוק של צהשתמש בנת"ל

   . הנת"צ לעעומס כל מהווים  שאינםהמורשים לנסוע בנת"צ בוריים כלי רכב צי 60,000 -וך כתמ

 

  )1(5 סעיף על פי ה זו הינהרבעתי  לדוןנכבד ה שפטהמ תביכותו של סמ .3

  .שונהארה תפסבתו ) א(14  יףעס פי ועל 2000-ש"סהליים, תנים מינענייט לפשמ ילחוק בת

 

 קח ת המפהחלטאת בטל ל  -   דכבהנ טפ ית המשמב רהעות שמבקש עדסה .4

    .מהסיבות שיפורטו להלן
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II    עובדות נדרשות ו  רקע , הגדרות   

  

חוק נתיבי צעת הגדרות לה 2סעיף   " . ייב המוקצה לנסיעת רכב ציבורנת"  " נתיב תחבורה ציבורי"  .5

 .  2015  - ע"הית, התשתחבורה ציבור

 

כי  לציין .הקודלפ 1ף יע" ס.כרבש יםעסשמש, להסעת נול דועמי, או השמש מהרכב "  ציבוריב רכ"  .6

 . הלפקוד 71סעיף  תקנות בקשר לרכב מנועי ציבורי ..." קין להת שר התחבורהרשאי "
  

 

שיון יבר ןאשר צוינוסעים מלבד הנהג ו 8עד ע הסיד לעיוהמ    יציבוררכב    -"   ורסי רכב" "  .7

   .  אשכול מכונה רכבוע"פ הצו רשאי לבצע הסעות סיור בלבד,  ,קנותלת 1ף סעי " יור.הרכב כרכב ס

(להלן  (אשכול) ברכב סיור סיור להסעת ןשיוירו ,4/תעמסומן  5799641מ.ר  מצ"ב רשיון רכב סיור

אגודת "   אשכול / סיור עותרשום במשרד הסהרכב    בבעלות העותר.  5/עתמסומן  ון סיור")"רישי

משרד   6/תע אשכול  סיורברכב   הסעותלמשרד לת פעלהישיון ב רמצ"  ,אשכול "  כבבעלי ר י הדרךמור

   .ומדבריכול אש משרדי הסעות לרכבי סיור 41ד ו, כמו גם עונהל בעצממייצג ומשהעותר 

 

ף שנות סוב ז"ל, יוזמתו של שר התיירות משה קולבממשלת ישראל   "ורסילרכב מס ההטבת " .8

תמחו בהסעות שיבעלי רישיון למונית,  זרותותיקים דוברי שפות רי דרך החליטה להעניק למוהשישים 

"מוניתסיור , אח"כ בלבד לתיירים" המיועדת סיור ותיור מונית"שהוגדרה  מונית סוג חדש שלסיור ב

ליטה  חה, שכולענף רכבי סיור / א את כדי לעודד ולתמרץ    .כרכב סיור ההוגדרותיור" 

מתשלום אגרת הפעלה למונית שהיום   סיור ותיור  מונית לפטור תת ל  ממשלת ישראל 

רכבי שמכיוון  ,מהסיבה הברורה לכלזאת  .בהמשך פטרה את רכבי הסיורו  !!! ₪ 242,768 שוויה 

   . ולהכנסות המדינה במט"ח ובשל כך לאינטרס הציבורי לתיירים ותירשהטוב ימלים חיוני םהינסיור 
  

 

רכב כמותגו אח"כ ש  "סיור ותיורמונית " לת עפ הלהן יועדו הוקמו ולתקנות ) 4( 493 –ו ) 3( 492ות תקנ .9

עת סיור מונית בהס. ררכב סיול הזה ןבאופ סעת סיורלבצע האו שירות מיוחדת לכל מונית הן , וסיור

      .יבוריבהיותה רכב צרשאית להשתמש בנת"ץ 

 

     .בישראל יםכלי רכב ציבורי 60,000 -בהתייחס לכישים בש בטלפר סמ ,סיור בירכ 400 -כשראל יב . 10
 

ב מסחרי או מדברי, ברכ ר, ברכבאו בתמורה אחרת ברכב סיונוסעים בשכר  עתהס   " הסעה " . 11

הפיקוח על מצרכים ושירותים  ולצ   1 סעיף  " .ורכאמ הסעההסכמה להצעה ות בולר, ובוסוטאב

   . ")הצו(להלן " 1985-מ"התש )בכת ררשכוהוחדות יעות מסיור, הסות הסע(
  

 

ווי והדרכה של ונים, בשכר או בתמורה אחרת, בליסיור של קבוצת נוסעים במקומות ש"    סיור"  . 12

 - יש כ לצו. 1עיף ס  7196- רך),התשכ"זתיירות (מורי ד תיות שירוקנלפי תן ויו רישתן לשני מורה דרך

 . יורשל מונית כדי לבצע הסעת ס תי הסעהשיכולים לשכור שירומורשים מורי דרך  0005,
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עותר ואח' נ' המפקח על רכבי סיור בזמנו מר יוסי ה 5973/13עתירה לבג"ץ תודות למאמציי העותר ו . 13

באמצעות  , ולא ע"י משרד התחבורהמשרד התיירות אמצעותב קתמוענהטבת המס  יוםכנזרי ואח' 

  .2015-ע"והתש)19(תיקון מס' בין ה על טועריף המכס והפטורים ומס קנייצו תפ "עוזאת  המפקח, 

ת יק אלהענששימש יו"ר וועדת רכב אשכול  על רכבי סיורות המפקח סמכאת ביטל התיקון הנ"ל 

לתאגידים מסחריים ביטל את הפיקוח ונתן את ההטבה  וזאת בגין מחדלים שעשה כאשר ,ת המסהטב

    .ר המדינהמבקנחיות תקין והבניגוד לכללי המינהל ה הגבלת כמותקריטריונים וללא ללא 

 

שותף המפקח .  הל שהקים מנכ"ל משרד התיירותרות ע"פ נוהטבת המס מאושרת ע"י משרד התיי . 14

, ת הצווהוראו סיור רישום במשרד הסעותבהקשר לו תפקידו כממונה על הצולאישור הטבת המס ב

 . שרד הרישוימבאותו  םשולרומהמכס רכב סיור רק באמצעות אישור זה ניתן לשחרר  . 7/עתמצ"ב 

  

 7006/07תר שעתר נגד המשיב בבג"ץ למאמציי העו ודותרק ת רכב סיורלאישי ניתן לעשות יבוא  . 15

כהגדרתו בחוק הרישוי ל המנהל התנגדויות נמרצות ש למרותיי העותר וואח"כ תודות למאמצ

עותר יבוא עשה ה 7201בינואר . בישראל לייבא כל רכביכול כל עוסק והיועמ"שית עו"ד חווה ראובני 

ל בגי לרכב זהה  ₪אלף  200 -כ שילם רקו ,₪אלף  400 -כו בארץ אצל יבואן שעלותכב סיור אישי לר

שאיפשר , במונופולין יבואני הרכבמשרד התחברה תמיכת בגין . החיסכון הינו ועם נסועה מועטה שנה

 .ועוד סטבת המחלק מהממורי הדרך כמו גם בעלי מוניות  קלעשו כדישתמש בכוחם להלהם 

  

כלי שאלה מכיוון , ת, ובהטבת מס זהה למוניותהמכס במעמד של מונינהל ימסיור משוחר ע"י  רכב . 16

מעמד  " ב  8/עתב מצ" מצ"ב רשימון יבוא שבו שחרר העותר את רכב הסיור שלו  .רכבים זהים

היום .  717001416ר רשימון פמתחת לסימון הברקוד מסהרשימון של למעלה ", מצד שמאל מונית

  . הצהרת יבואנקרא 

 

את סמל אשכול חייב לשאת ב רכ ,לצו 62סעיף  "פע  ,כולרכב אש השםור קמ . 17

ומקור המילה  . הסמלבעבר רותהתיישל משרד אשכול. סמל הדומה לסמליל ה

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

נחל  "ויבואו עד ,   ותירתיהמילה ומכאן  ,2וק ספ  .."את הארץ  תורום ויאנשי

  . 23פסוק   והו במוט, בשניים.."ד, וישאול ענבים אחרה ואשכמוז שכול, ויכרתו משםא
  

 

שיזם שר  תפרנסו מהסעת תייריםשה מוניותלי עבלבשנות השישים  חדש גותימ " ר ותיורמונית סיו" . 18

 שלהם המוניתרישיון את סור ו למבחויש, תלמורי דרך ותיקים דוברי שפות זרו התיירות משה קול ז"ל

   .ב סיורכאח"כ הוגדרו כר .ה" בפטור מאגרותיור ור"מונית סי לו רשיון לקיב(מספר ירוק) ובתמורה 

 

   !  ₪ 242,768 ששוויה כיום היה פטור מאגרת הפעלת מונית  התמריץ לביצוע ההסבה

 שבו  9/עת  של העותרביטוח מצ"ב   ור"יתו סיור מונית" חובה  טוחבי יףבתערוקיימת  הגדרה זו שרירה

בתחילת שנות ה תקנות התעבורתיקון "פ ך ועבהמש ." רמונית סיור ותיו " טוחהבי וגסיון מצוי

     ." מונית סיור ותיור" רכב סיור הינו בבסיסו  , דהיינו . שונה לרכב סיורבעים הש



5 
  

שות רבוקה ת לסטטיסטירכזיהמ שכהלבבשימוש  4927סיווג ענפי " ורתימונית טיול ושירותי " . 19

 . באופן זהה לרכב סיור רת סיוושירותי הסעכי מוניות נותנו  חהכוהעוד , המהווה יםהמיס

  

שיון הרכב יין ברג ואשר צולבד הנהמאנשים ע עד עשרה הסיד לועהמיורי ביצמנועי רכב  –" ניתמו" . 20

  לפקודה . 1סעיף כמונית." 

  

ן הפעלה למונית כדי לקבל רישיו. הדפקול 1סעיף    -  למונית הסעה וןשיר – "תרשיון להפעלת מוני" . 21

.  ₪ 242,768  201.10.20נכון לתאריך , " אגרה לרישיון הפעלה למונית" חד פעמי באופןיש לשלם 

גם רכב סיור מקבל את הטבת המס ! עד היום פטורניתן  ור ותיור"מונית סילמונית כתמריץ להסבה 

  אל לעידוד ענף רכבי הסיור. רבה שמייחסת ממשלת ישרשיבות המה שמעיד על הח אגרה! בפטור מ

 

 : וניתלמ ופן זההאבנדרשים  סיור  בוהפעלת רכגה הילנ . 22

  

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

 

 .  1D  דרגה   .)2( .(א).184תקנה   מוניתהיגה לשיון ניר  .ב

 

  . לצו  )8) + (7((19ע"פ סעיף  ר ותיוריוס תונימ יווגסב, ניתומל הן זהבאופבשכר ם ביטוח נוסעי  .ג

 

כלי הרכב שמוציא אגף הרכב ראלית נה הישקיהתע"פ . תוזהת ניור ומוסי רכבדרישות החובה של   .ד

כיום יש הוראות  2005משנת  הוראת רישום  10/עתמצ"ב  הינם זהים סיורכב המשמשים מונית או ר

  .ת זהו ן הןסבבסיאך נפרדות 

 

 זהים פיזית. ת ומוני סיור דהיינו, רכב .בכל זמן למונית  סיורמרכב שינוי ייעוד  ותעשן לתינ  .ה

  

חבורה ד התשרבמה וענ"ל תסמנכזי יצחקי עו מר קביעתו של    " למונית ותבהפעלור דומה יסב רכ"  . 23

כבי ר של חותבטי קציןהדרישה לשוות את עותר לההבקשת  קבותיתן בענ.   11/עתמצ"ב במכתב לעותר 

 ף : סובנו. הן ההפעלן באופבגלל הדמיו מוניותר לסיו
 

יור ברכב י סתרונותן שיש תוהסע דרמשבות , לרתהסעו אומר שכל משרדום הי "המצב המשפטי  .א

 0132/4/11הכלכלה ועדת  105 פרוטוקול  ." .. תוונילי מבע םם עלימקכמו ש, קלחשבנו לה ... רסיו

עמדת  דהיינו. ופטתש וםיכ, יועמ"ש משרד התחבורהס.  ,אור-  קייצבווכזית שר רי עו"דמדב 3 עמ'

   . למונית ובהפעלת הומד רורכב סיה כי דת הכלכלה של הכנסת הינמשרד התחבורה בווע

 

  ד 795בורה קנת התעתתוקנה  ניתה למומודור רכב סי הפעלתי רה כתחבועמדת משרד הלאור   .ב

של התנגדות נחרצת , ולמרות וריסכב ית לרמונין ים בוהושוו התנא  12/עת קנהון התיקת "בצמ

 .וח של סמכותקרנות המזב 4–בבכל כוחו  אחזשדאז  באצל המשי טיחות בדרכיםעל הבפקח מה
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בעל סמכויות נרחבות ע"פ סעיף ") המפקח" (להלן הקודפל 1 כהגדרתו בסעיף" המפקח על התעבורה" . 24

 .  תנוד לתקבניגוו זו כדי לפעול ותסמכ באין אך קנות, לת 16

 

ף . היום מנהל אגיורי סרכבהמפקח לטפל במי שהואצלה לא סמכות ע"י    - "כב סיורר עלהמפקח " . 25

  . הע, ששלח לעותר את ההודמר אסי סוזאנה וריתיבורה צלתחב הרישוי ברשות

 

עניין , רסיע נוסעים בשכהלשרשאים כלי רכב של  ודמאת ממצורשימה מצמפרטת  – . א. 84תקנה  . 26

 . הפקודל 1סעיף  ,ציבוריכרכב ב להגדרת רכה נקשפהגואת המהווה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ירציבורכב הגדרתו כ וקףתמם עשרות שנימזה  צת"בנע רשאי לנסו סיור רכב  . 27

  ! דין והנחיות המשטרההי ים פסקכך קובע ,בתקנות

 

רה עבולת השופט דוכבשל  89425776תיק לגבי פס"ד ב מעו"ד דוד לב  6197מ  אישור    13/עתמצ"ב   .א

פט השלום בבית מש 89425776יק בת 19.12.76ביום  יכ הנני להודיעכם   "     .  ז"ל לט נוסנבבי צ

 תועושמכמי, וריבול" הינו רכב צ"אשכרכב כי  סנבלטצ. נו טהשופ ע כב'קביב. אב לורה בתלתעב

ב רכלתמרור  יעה לפיסנרשאים לנסוע בכל מקום בו מותרת  כב "אשכול"ה וכי נהגי רבפקוד

  " . ריציבו

  

  !  התקנות  השתמש בנת"צ ע"פרשאי ל אשכול כל ספק כי רכב  ל  מעלפסק דין זה מוכיח 
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       14/עת"ב מצ    28/5/90 ךיארמתהמשטרה  נותמנחה את תחהעה נות משטרתמלשכת  קרמב  .ב

  

  ותיור  הנדון רכב "אשכול" סיור   "

       

  "... בנת"צע אי לנסושבורי רציפי הגדרתו בחוק הינו רכב לול אשכרכב  " 

 

ת"ע וה תקות ום לתעבורה פתחהשל פטמשבית ט טל פרי ד השופשל כבוהחלטה    15/עת מצ"ב  .ג

  ו רביעה מ"י נ. עיזאת אב 1543-02-18

 

 ." נגד רכב סיור צ"נת נה לא ייאכףסיור ועל פי התקרכב מדובר ב"... 

  

ע"י תן שני עה בנת"ץ ר נסיותיו סיור בלרכ רתימה /008227/7מתאריך    ר וסיור ותי רכבלנהג ב ורפט  .ד

  . , צורף כנספח א' להחלטה")הפטור" לן(לה  אלכס לנגר רמפקח קודם מ

  

, זכות תקנותציבורי ע"פ ה רכבתו כהגדרמש בנת"צ הינו תודות ללרכב סיור להשת זכותה )1

לגולה של יגהינו  רכב סיורלאור העובדה כי זאת ו ,לפני מתן הפטורשהתקיימה עשרות שנים 

 סיור כלל לא נדרש לפטור. רכב  ולכן .מונית סיור ותיור

הפטור ניתן  .נדרש ע"פ התקנות , שכן הוא כלל לאביוזמתו של המפקח דאז תןינלא הפטור  )2

 םהבהרת המצב החוקי לשוטרי תנועה חדשיכאמצעי עזר לדאז ך ודת מורי הדר גא תע"פ בקש

  . ה למוניתבאופן זהב סיור רשאי לנסוע בנת"צ רכ כי

 .  אלא התקנות  ת הבסיס החוקי לזכות רכב סיור לנסוע בנת"צא  מעולם לא היווהפטור  )3

 

אלא סטיקה לסטטי כה המרכזיתשהל ע"פ  ט כמותירובפ ריים כרכב ציבול המוגדרבישרא הרכבים יכל . 28

 . ן אחרתכן צוי אם
  

  37,000 -כ                . הודקפל 1 סעיף -  "ציבוריאוטובוס "  .א

   23,000  -כ    ה ודלפק 1 יףסע  -           " תנימו"  .ב

 העותר ע"פ הערכת    500 -  כ                ותקנתל 1ף סעי  -  "רימדב ב"רכ  .ג

 העותר  תכערע"פ ה   500 - כ    ות תקנל  1יף סע -   " ורסירכב "  .ד

 

     61,000 -כ         ל ראישב יםריבוציי רכב סה"כ כל  .ה
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   . למונית ולכן ההצמדה  ,סיורכב לר צלמית אין   . 150תמרור   . 29

  

, למעט אם יש תוצלמיללא כל קשר ל ,ע"פ התקנות 501תמרור ב היכן שמוצ רשאי לנסועציבורי ב רככל 

  .  לא רשאיכל רכב ציבורי אחר טובוסים בקווי שירות בלבד, ואז לאו, כמו לדוגמה חריג איסור

   !ורייםי רכב ציבללכבנת"צ נסיעה אישור העניין סמכות לכל התמרור אין  למפקח ולרשויות

 

  

  

 

    !פגיעה בחופש העיסוקה . 30

 

. יום ל בממוצעה היגה על עבודה זהצי נכשעה וח סיוררכב בהנוהג דרך  כמורהבעיסוקו עותר לנת"צ חוסך 

   שנים.  26 ובמשך 1994משנת ובר מד

  

 . לחם יתובם ירושליבאתרים הקדושים בדגש נצרות ב םהינשל העותר מימי העבודה  רבע כ   .א

 

כיוון שהעותר מוליה רות "הייטק" בתל אביב והרצר הן חבקוחות של העותמרבית הלמכיוון ש  .ב

  בערב.  7 – בבוקר ומסיים ב 7העותר מתחיל את יום העבודה בשעה מתגורר במבשרת ציון 
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 .רכב וההדרכה -הסעת סיור  רותישעבור   ,₪ 2,200  בממוצעיום עבודה  רובה עבוהעותר ג  .ג

 

הזמן  מחצית ,והדרכה נהיגהבעוברים  שעות  6 -כ –של העותר  כנ"ל עבודה  ביוםמן ת הזמחצי  .ד

 .גותכאלף מדרכולל הליכה ק"מ  8  -ברגל כ בהדרכה

 

בשעות השיא, ים התייראיסוף ל נוסע לתל אביב 7:00יוצא מביתו במבשרת ציון בשעה  העותר  .ה

או תל אביב ן ברים לבתי המלומחזיר את התייבשעות השיא,  תייריםעם הלים לירושנוסע 

של יותר נסיעות  4מדובר על   .בשעות השיא הבייתהוזר בשעות השיא וח ף היוםבסוהרצליה 

שימוש תודות ל נהיגהשעות  5-6 -סה"כ כ  ,ית לחםלב שעהכנסיעה של  , ועודבשעות השיא המשע

ה כדי לעשות יגנה וש שעותשלעד  תייםעש ל תוספת שלבר עמדו"צ תנשימוש בהללא   .נת""צב

 . , אותה עבודה ואותו שכר עבודהו מרחקאותאת 

  

ואז השימוש בנת"צ בירושלים  תיימים בירושליםסה של העותר מתחילים ומהעבודמימי רבע כ  .ו

 . שעה נהיגהלו עד חוסך 

  

ואז  .ריםד עם התיים ביחלמקו םוקממעובר , דהיינו, מודהעותר עובד באופן צעבודה ימי הרבע מ  .ז

  .  בממוצע ביום עבודהשעתיים חוסך לו עד "צ השימוש בנת

 

יום  עכו. עד  מישור החוףיום או  תובדגש נצרם סיור גליל מימי העבודה העותר עושה יו 10% -ב  .ח

  .ר משעתיים נהיגהחסוך לעותר יותבנת"צ יכול לואז השימוש  ארוך במיוחד

  

   . ןבירד הטרלפאף לאילת ו, עזהטף עו ,לנגב –ודה שונים ימי עב 15%  .ט

  

  . עבודה על אותה כל יום  נהיגהנת"צ חוסך העותר כשעה וחצי שימוש בותודות לבממוצע 

  

, כמו גם מגבלות של עייפות אנושית מה  168מגבלות שעות הנהיגה ע"פ תקנה עותר יכנס לנת"צ הללא ה

 פןאוב שנים 25שבו עסק במשך העותר יהיה חייב לשנות את עיסוקו  . שהינו פגיעה בחופש העיסוק

  ט : כמפורו תימשמעו

  

התיירים השתמש במונית כדי להסיע את ת לחם העותר ייאלץ לום סיור ירושלים וביילגבי  .)1

 - כ שלו היומי מהשכר  15%-של כ ובכך יגרמו לו הוצאות נוספות .במביתו לתל אבי בחזרה

 ור. יסזמן תוך כדי הרה גם בעבר אם התיירים ביקשו תוספת לעיתים נדירות זה ק . ₪ 350

 

ב אביל בתומסתיימים שמתחילים של טיולי כוכב ימי העבודה כל על ייאלץ לוותר העותר  .)2

  . ופרנסתו ייפגעו מאודועיסוקו  שבע ולבאר ףלמישור החו, לגליל

  

  ותר. של העובפרנסתו חופש העיסוק יותר בבחמורה וזו פגיעה משמעותית  
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III    ירה לעת דיםצדה 
  

    שיבמה . 31

 

    . ונת"ץ תקנות התעבורה, הפקודה ה ופיקוח שללהפעל ונה עהממ לטורהרגו  .א

 

, ע"פ בקשת להחלטה נספח א' צורף , מורי הדרךת אגודת פטור ע"פ בקשיק את ההענ 2008בשנת   .ב

 סיור נסע בנת"צ דשים ולאחר עשרות שנים שרכבאגודת מורי הדרך לצורך הסברה לשוטרים ח

   .מפקח או רשות תמרוררת של האחה ולא תודות לפטור או החלט כות התקנותבז

  

היתרים  1954 בנת"צ " הפגיעה בעומס "למרות , הל התקיןלכללי המינ דהעניק בניגו  2017 בשנת  .ג

ים ממשלתיים ופרטיים, ורמלג 2016ת לעומ 80%ק של ינו, ז")ההיתרים(להלן " נת"צלנסיעה ב

ת חשיפרק תודות ל. תקיןכללים וניתנו בניגוד למינהל הלא עמדו בהיתרים מרבית הלמרות ש

   . שניתנו שלא כדיןהיתרים בטלביזיה נאלץ המפקח לבטל את הבעיתונות ו המחדל 

  

 

   ה שלו וזכות העמיד רתעוה . 32

  

 

בתחילה  . ציבורישיון נהיגה ירבעל רה דרך ו כמועיסוקב סיור,ברכב צ בנת" משתמש 1994משנת   .א

 שבבעלותו.סיור  רכבעל  1997אבל משנת  שאינם בבעלותו י סיור רכבעל  כשכיר

 

ז בזבייאלץ לכיוון שמלעיל  29 בסעיף  וכמפורט, ההחלטהבאופן משמעותי מעיסוקו ייפגע   .ב

ייאלץ א , והוםליבנסיעה בנתיבים רגי על אותה עבודהכל יום ממוצע בכשעה וחצי של נהיגה 

      . מוכהוהתפוקה הנשנכפו עליו  ההוצאותבגין  30%עד פרנסתו תיפגע ו, לשנות את עיסוקו

  

  . 2009 תה מיום הקמתה בשנודאגהכיו"ר ומשמש  לואשכ דתגוא אתם הקי  .ג

 

 למורה דרך וא אישיביבכב לר יבוא רישיוןיק הנפסירב לש יבמשהנגד  006/077 זכה בבג"ץ  .ד

 .בלטובת מונופולין יבואני הרכ םפעל משיקולים זרייב המשוהוכיח כי 

  

") חוק הרישוי"(להלן  2016-התשע"ו כב,ף הרענות בתים ומקצועשירו רישויאת חוק ן תיק  .ה

בניגוד ב רכ בא כלל לייכיובפרט  רךבכלל ומורה ד שעוסקכך  סתכלה של הכנבוועדת הכל

הוכיח כי גם בכך  . ת בעוסקיםולהטיל פגיעה צרכנישרצה לצמצם את היבוא  יבהמש הצעתל

 ! ם זריםמשיקולי םית עו"ד חווה ראובני פועלועמ"שיור והיפל רסמנכ"ל תנועה מר אבנ
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  .   16/עת רשימה מצ"ב צווים ונהלים תקנות,  שינה , טפל בעוולות רבות של המשיבמוטיפל   .ו

 

הועברה ח' או רכבי סיורמפקח על ה 'העותר ואח' נ 5973/13"ץ בגועתירה לבזכות מאמציו   .ז

 ות.יירלמשרד התמהמפקח על רכבי סיור , עשרות שניםכה מששנמס על מתן הטבת ה האחריות

 . כב אשכולובאינטרס הציבורי בענף ר,  לבתפעוצוי מ המפקח אינו ובדה שוזאת בגין הע

 

שיונות רי בל עבורםוקי תפיושיתות גודושל את גרמסב שכולודת אשל אגסניפים  42הקים   .ח

י את מורהכפיף רצה לש המשיב למרות התנגדותומשפט תודות למערכת בתי ה עותי הסמשרדל

 שוםרי דמי ורבעשקלים  ותם באלפיו אעשקחריים שסדים מלתאגייים בעלי הרכב הפרטך דרה

   . באופן לא הוגן ל פרנסתםעתם אי התחרוולשנה 

 

של ת בבעלות פרטי מדברייור וסכלי רכב  700 -ים כשומר הםשב  ,י הסעותרדמש 42 הלמנ  .ט

  .מסחרייםאגידים ר שלא תלויים יותר בתם כמו העותקטני םימאעצ –ם סקיעו

 

  עם ברי ור ומדב סיי רככל 700 - כ של הסעה  /ר ת סיונויובהסדרת ריש ופן אישיאבטפל מ  .י

השירות לציין לטובה את  . סמכות מידיי המפקח להנפיקםלו , שהואצלה על רכבי סיור המפקח

 היעיל שהוא מקבל , אבל עושה רושם כי המפקח כלל לא מודע לחלק זה של משרדו. 

  

  

  

 IV      רועים  יהא ותלשתל שה  

  

 

זאת לאחר תחקיר ע"י התנועה לחופש המידע, וידע המש חופוק הוגשה בקשה לפי ח 5/6/2017 ך בתארי . 33

ב לתת את המידע רח סישהמפק מכיוון.   17/עת, מצ"ב דאז 10רי מניב מחדשות ערוץ של עמ עיתונאי

 הנית לקידום חברהצלחה התנועה הצרכ ה לחופש המידע יחד עםהתנוע נאלצה ,הנדרש ע"פ החוק

   -: המשךבו שיבהמ נגד גנת להגיש עתירה מנהליתית הוכלכל

 

היתרים ה יאלפאת רשימת  מפקח לפרסם נהלית הואיל השל העתירה המרק תודות ללחצה   .א

 . ")המחדל(להלן "ד לכללי המינהל התקין ניגוב ותובסמכשלגבי רובם השתמש תוך , שחילק
 

     .לי המינהלד לכלבניגושנתן  ריםהיתה אתלבטל המפקח נאלץ הנ"ל תודות לחשיפת המחדל רק   .ב

  

תרומה משמעותית  ותרמוניסיונו של המפקח למרק את מצפונו מחדל חשיפת האין ספק ש

 . סיבה הגיונית למתן ההחלטהה, שכן בתקופה זו של משבר הקורונה אין כל להחלט

 

 . שרץ בידוהג כמי שטובל וובכך נו, החלטהל מחדל כטיעוןתיקון ההמפקח משתמש ב ,עהבהוד  .ג
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, מר אסי סוזאנה מנהל אגף הרישוי ברשות לתחבורה  על רכבי סיור מסר המפקח 1/3/2020 . 34

 1סעיף ע"פ סמכות ל לו אצח מפקה ,הסעות סיורי רדשמכל ל 3עת/ צורף הודעהאת ה ציבורית,ה

 שבה נאמר בין השאר :  לעניין רכב סיור לפקודה להוות מפקח

 

תיבי מתן פטור לנסיעה בנל התעבורה דאז, המפקח הארצי שאישר מר אלכס לנגר,  2008ת נשב  .א

 תחבורה ציבורית (נת"צ) לרכבי סיור ..."
 

מס  ו צופים שהעונאה ציבורית  בתחבורנסיעה הוד עידגרת המדיניות הממשלתי למס"ב  .ב

, ולכן בוצעה בחינה מחודשת למתן הפטור לגדי ציבוריתיבי התחבורה הבנת

.  תר, את הפטור לרכבי אשכול ן הי, בישלא לחדש ה בנת"צים, והוצעלנסיעכבים לר

לתית שהממיות באופן פרטני מה במדינ לדברים אלו לא לווה כל בסיס עובדתי כמו גם לא תואר

על זהו מיצג שווא שאין לו קשר המינהל התקין והחוק , ובפולי לכל בניגוד   יננו וזאתנוגע לעניהזו 

 ו. ירה זעתניינה של לע

  

 "  תקד.בעלי תפקידים אחרים, כבר בוטלו אשיתנו למנכ"לי משרדים ום מעין אלו שנ"אציין כי אישורי  .ג

  . רצ לרכבי סיואישור הנת" לביטולטיעון  שמשולכאורה עניין זה מ

 

  "  31.3.2020מ  יאוחר .... לאכתב יגויות בניתן להעביר הסתי  .ד

 

לא הוא  הל התקין והחוק ינהמ ,וקידולמרות חובתו ע"פ תפעל ביטול הפטור פקח מהבהודעה לציין כי  . 35

  ובנוסף לא התייחס :  עובדותעל החלטתו ביסס את 

 

 .ותבתקנ הגדרתו כרכב ציבוריע"פ  "צתבנ עשיש לרכב סיור כרכב ציבורי לנסוקית החו זכותל  .א

 

, ומה היו י שהיה צורך בפטורמבל, ופני הפטורעוד ל יה קיים במשך עשרות שניםהשהחוקי  ב צמל  .ב

 תן הפטור.ולים של המפקח דאז בעת מהעובדות והשיק

 

 כאמצעי הסבר ע"פ בקשת אגודת מורי הדרך ניתן , זאדהפטור שניתן ע"י המפקח לעובדה כי   .ג

 .החדשים ועהי התנלשוטר

 

מרור רשות הת  אורה לכלכן ובטל בשישים ום ציבוריים מהווים רכבי 60,000וך תמסיור רכבי  400  .ד

שניתן  אלא להצמידו לאישור 501תמרור ע"ג  ר י סיולרכב יוחדבסימן מקיע שהלהחליטה לא 

 דהיינו, היכן שמותר למונית לנסוע גם לרכב סיור מותר.  . למונית

 

   לטה . ו' להח פח  סכנ צורף ויהסתייגויותהגיש העותר את  23/3/2020ך בתארי . 36

 

 .חלטה' להה -וד'  ים נספח, נףבמקביל ובנפרד הוגשו הסתייגויות ע"י גורמים נוספים בע . 37
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אנו רואים  "למפקח  מסר מנכ"ל משרד התיירות המלצה ,ואחרים וע"פ בקשת העותר 15/6/2020 . 38

תיירים, שכול בנת"צ שמשמשים למעשה רכב ציבורי לבי אש רכמושיפשרות של ך האבהמשחשיבות 

 . המפקח ביטל כלאחר ידאח"כ בהחלטה המלצה ש '.ז פחנסצורף להחלטה , תובדומה למוני

  

ור טים למתן פכללים מנח"  טרנטבאינ חבורהתר משרד התבא המפקח פרסם /5/202031אריך בת . 39

לא לר פטולשניתן לרכב סיור כדוגמה יע הפטור ללים המנחים מופכב  .18/עתמצ"ב  " יםרת לתמרומציו

 .מןבזגבלה הו

  

דר ירד מספטור וכי העניין תוקף חדש להסיק כי בכך ניתן להביא את העותר הכללים המנחים  פרסום . 40

 פנה , ולכן התגנב חשש לליבוהיטב את המשיב ועובדיו העותר מכיר מכיוון ש. אבל מו של המפקחיו

 .    19/עתמצ"ב  עומדת עינהבהודעה הכי  הירהב 0202/6/7  ריך אתב, אשר על רכבי סיורלמפקח 

  

, חקמפלכורת זתר תהגיש העוותר עלהסתייגויות ולבקשה של ה ומכיוון שהמפקח לא השיב 07/7/202 . 41

 . כיםיום מיצוי הליל סר עכי מדובהודעה ו

  

 . גין ההודעהמתן מענה ובאי  בגיןהמפקח נגד   9626-09-20ירה עתעותר גיש הה 6/9/2020 . 42

  

עד   1רף עת/כנדרש ע"פ המינהל התקין צו רטתו ולא העבירה לעותאת החל חקנתן המפ 13/9/2020 . 43

 .היום

  

מחוז מפרקליטות  עו"ד אופיר גבעתיהעביר  9626-09-20"מ במסגרת הטיפול בעתרק  30/9/2020 . 44

  . חצי שנהבאיחור של  את ההחלטה לידיו של העותרירושלים 

  

 גיןה בת העתירלמחוק א  9626-09-20ת"מ ין פסק דין בעופט אברהם רובנתן כבוד הש 19/102020 . 45

 .  2צורף עת/שהוגשה טרם זמנה 

  

  

  

V  לרכב סיור   פקח לביטול אישור הנסיעה בנת"צהמ טיעוני      

  

  

 פטורבזכות בנת"צ המפקח רואה את ההרשאה של רכב סיור לנסוע  ,להחלטה  2 –ו  1פים סעי פע" . 46

המפקח לא התייחס לעובדה כי רכבי סיור ' להחלטה. נספח אדאז, צורף כהמפקח  2008שנתן בשנת 

  , מה שמהווה את הבסיס לזכותם להשתמש בנת"צ.מוגדרים כרכב ציבורי ע"פ התקנות
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לעידוד הנסיעה חדשה של ממשלת ישראל  תמדיניוחלטה נובע מס לההבסיטה חללה 3ע"פ סעיף  . 47

 . טורה מחודשת למתן הפה בחינולכן בוצע דלצ יגבנת"צפי שהעומס והחבורה הציבורית, בת

  

 .ע"פ כללים מנחים"צ תת או לבטל פטור מנסיעה בנתסמכות ללהחלטה למפקח  9-11ע"פ סעיף  . 48

  

חוה של עו"ד , תוך התבססות על חו"ד למונית ן רכב סיורשוואה ביהלאין מקום החלטה ל 17סעיף  פ"ע . 49

, מתבססת על עובדותלא וות הדעת וח .שנמסרה לעותר בעניין אחר לגמרי ) היועמ"שית(להלן " ראובני 

 :  להלן  וכמפורט . בלשון המעטהיה ראו, ואינה נימוקים משפטייםלא מבוססת על  ,ענייניתאינה 

  

 כב סיור אין מדובר בנוסעים אקראיים מתחלפים כמו במונית. רב  .א

 

 ו יותר, מה שאין כך במונית. יום שלם אברכב סיור מדובר בהסעה לאורך   .ב

 

 ת עצמה.קשר נותר לרוב במונימראש, כאשר במונית ה ם נוצרהנהג לנוסעי ביןקשר ברכב סיור ה  .ג

 

נוסעים, וזכותו לסרב להסעת נוסעים שהוא  ב סיור חובה להסיעין על נהג רכבניגוד לנהג מונית, א  .ד

 אינו מעוניין. 

 

 ן כך במונית. ים מה שאיברכב סיור הנוסעים הם לרוב תייר  .ה

  

 יותר מאשר במונית. ג לנוסעים היא רבה ברכב סיור התקשורת בין הנה  .ו

  

בשני  מדובר . וניתינו מסיור א י רכבהיא כחבורה עמדת משרד התכך לפי... , "ולסיכום המפקח טוען 

הביא לכך ן. " כסמך סות שונה בדינים שונים והתייחסוגי רכב נפרדים ושונים, לכל אחד מהם מאפיי

 לגבי פנייה של העותר 31/8/2020 -מ חווה ראובני  בנספח ח' להחלטה טיעונים של עו"ד  המפקח 

 83ה תקנתיקון  ושאבנ 2016שנת מבורה ם התעה בתחואום תיקוני חקיקלוועדה הבינמשרדית לתי

 . עניין שאין לו כל קשר לענייננו. חובת חגירה של חגורת בטיחות לרכב סיור

 

בהכרח מכיוון  יור למונית אינו יעיליון להשוות בין רכב סהמפקח כי הניס ה טועןלהחלט 18 פ סעיף"ע . 50

ונים) לים (אייקאילו סמליט כל רשות תמרור רשאית להחליהוא תמרור מודולרי, ו 501" תמרור  ש

 תודותמורשים לנסוע בנת"צ רק דהיינו כל כלי הרכב הציבוריים  .." . .בכל תמרור שכזהו נמיסו

  .צלמיות כרצונן 501רור ת להוסיף לתמ, ואלה יכולוולא ע"פ התקנות ,יות התמרורשור ת  ולטחהל

 

 ת ללא פירוט.זאו וע בנת"צים לנסים שונמבוצעת עבודת מטה לגבי ביטול רכבחלטה לה 19ע"פ סעיף  . 51

מכיוון  "צמוניות המורשות לנסוע בנת 23,000  -ביטול אישור נסיעה בנת"צ גם ל  עלמדובר ולכאורה 

  . " יםרכבים המשמשים להסעת המונידוע רובן אינן כ"ש
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 .נת"צ, לדוגמה רכב מדבריכלי הרכב הציבוריים מותר לנסוע בא לכל ל 20ע"פ סעיף  . 52

 

 נחשב. עקרון המידתיות לא  21ף ע"פ סעי . 53

 

רבי רכבים ל קרנערכת עבודת מטה לבחינת הזכאים לנסוע בנת"צ כשהמטרה היא להתיר  22סעיף פ ע" . 54

 בנת"צ. תמשו לת ישקיבו

  

אישור הנסיעה בנת"צ לרכב סיור משום השפעה על התיירות וזה  ל אוביטואין ל 23-26ע"פ סעיפים  . 55

 . בכל העולם יסעו בפקקיםימקובל כי רכבי תיירות 

  

 להחלטה אין ממש בטענה להפליה.   27-28 ףע"פ סעי . 56

  

 והסבר. רוט מא ללא פינטענה בעלהפגיעה בחופש העיסוק להחלטה טענת  29ע"פ סעיף  . 57

  

 טור. דין החליט המפקח לבטל את הפנה כל ולאחר בחילאור כל הנ" 30לסיכום בסעיף  . 58

  

וזאת , עהר התאריך בהודודש של הביצוע מאש, דחייה בח 1/2/2021ביטול הפטור ייכנס לתוקף ב  . 59

 ודעה. חודשים לאחר הה 5שההחלטה ניתנה באיחור של למרות 

  

  

  

IV      רה לעתים  טיעוניה     

  

  

  

כב  ר וכי נהגי ה לפקוד 1יף ע סב תועו שמכמי, ור יבול" הינו רכב צ"אשכרכב   . 60

  "  .ריב ציבו יעה לפי תמרור לרכס נרשאים לנסוע בכל מקום בו מותרת  "אשכול"

 

  .  13עת/ צורף  19/12/1976מתאריך נוסנבלט ז"ל  פסק דין של כבוד השופט צ.

  

 

 ..." בנת"צ עאי לנסובורי רשיפי הגדרתו בחוק הינו רכב צלול אשכרכב   " . 61
  

          .  14/עת  צורף  28/5/90 ךיארמתתנועה לתחנות  משטרת מלשכתהנחייה  קרמב
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לשכת משטרת מכיוון ששכול אישור נסיעה בנת"צ לרכב סיור אק בעניין בתי המשפט לא נדרשו לפסו . 62

 . 14/ואת תחנות  המשטרה בעניין צורף עת ת התנועה רלעדכן את משט ההתנועה דאג

  

  ר באופן הנחרץ ביות שפט אמר את דברובמקרים הבודדים שעניין זה הגיע לבתי המשפט , בית המ

  

  19/12/1971פס"ד של כבוד השופט צ. נוסנבלט מתאריך   .א

 פס"ד של כבוד השופט   .ב

  

אינו מהווים הוכחה שבחיקוק ובפסקי דין כי רכב סיור רשאי לנסוע בנת"צ ע"פ התקנות, וין אלו י דפסק

 נזקק לפטור 

 

רתו גדהמ נובעבנת"צ השתמש לסיור רכב של  וזכותל החוקי הבסיסכי לעיל זה ברור  לאור האמור . 63

, ולכן לשראבי וריתבהתחבורה הצימערך חלק מבכך הוא הופך להיות ו ,כרכב ציבוריבתקנות התעבורה 

 שיפוטיות ונתמכה בהחלטות רהתקיימה עשרות שנים לפני מתן הפטוזו ות כז . ככזה אינו נדרש לפטור

     . נ"לכ והוראות משטרת ישראל

  

ת תיירים רכי הסעסיור לצלעודד את השימוש ברכב הממשלה ע"פ האינטרס הציבורי הינו יניות דמ . 64

שר מס א הטבת תתנת למוניזהה להטבת המס הניהר ב סיוכרלהניתנת מס ההטבת הוכחה לכך הינה ו

 . צות רכב סיור להוראות החובום עליה ובהתייחס להמפקח חתוגם 

  

מכת במדיניות תו ספח ז' בענייננו, צורפה להחלטה נ 15/6/2020 מתאריך המלצת מנכ"ל משרד התיירות

התיירות, משרד התחבורה משרד  – , הגיעו הגורמים הנוגעים בדברצרבשל חשיבות המו זו ומסבירה "

  .ול בהטבת מס..." להסדר על פיו ניתן לרכוש את רכב האשכורשות המיסים 

 

 ,בבעלות מורי דרך למוניות סיור ותיור מוניותהוסבו הממשלה הנ"ל  מדיניותע"פ בשנות השישים  . 65

ות  נקבתהוגדרו מוניות סיור ותיור שנים לת שנות השבעים יעד תחך יך שנמשהלבת ואח"כ

בלתי ניתנת לערעור על הזהות המהווה הוכחה ין עני. וכונו רכב אשכול כרכב סיורבורה התע

 בהפעלת רכב סיור למונית. והדמיון 

 

לא מהווה את הבסיס החוקי לזכותו של רכב להחלטה  1עיף המוזכר בס רהפטור שניתן לרכבי סיו . 66

לאפשר י כד מורי הדרךדת אגושת קב"פ נעשה עאלא  ביוזמת המפקח לא ניתן, השתמש בנת"צסיור ל

בנת"צ השתמש הם ללשזכות החוקית את הביעילות להסביר הנוהגים ברכבי סיור ך דרלמורי ה

 בזבוז אתלמנוע כדי ו "צנסוע בנתל סיור ב כותו של רכמודעים לז לשוטרים חדשים שלא היו

  . בתי משפטב  יםהמשאבים בבירור

  



17 
  

את  רסביהל חולא טרללי המינהל התקין ויגוד לכפעלו בניום המפקח הגם לצערנו המפקח דאז כמו 

תבססו על אלא האו לביטול הפטור בהתייחס לתקנות  תן הפטורת ואת הסיבה למהקשר לתקנו

      . כבסיס להחלטהסמכותם בלבד 

  

, אלא הפטור לא העניק לרכבי סיור את הזכאות להשתמש בנת"צ, להחלטה 2טועה המפקח בסעיף  . 67

ת מוני" רכב סיור הינו בבסיסו כי ה בדכרכב ציבורי, כמו גם העוהסיור  את רכב ירותהמגד התקנות

  . ד ומותגה כ "רכב סיור"בלבשיועדה להסעת תיירים סיור ותיור " 

 

ובכך הקרוב בעתיד   יגדל הצפי שהעומס בתחבורה הציבורית ןייבענלהחלטה  3בסעיף  המפקחטועה  . 68

 לםהמפקח התע, ")הצפי(להלן " הנת"צ לעותית המעה השפלרכבי הסיור המשתמשים בו  תהיה

  :ףובנוס שראלציבוריים ביכלי רכב  60,000 –כלי רכב מתוך יותר מ  400כי מדובר על  המהעובד

  

ברכבות ולא בעוד "בהסעת המונים" להשקיע  להחלטות ממשלת ישראמ התעלםהמפקח   .א

ולין במטרופונים הסעת המ ערךבמ להשקיע 11/8/2016ום מי 1838החלטה , כמו לדוגמה אוטובוסים

מערך רכבות מתעלם מהעובדות בשטח של גידול משמעותי בו ,קלותבאמצעות רכבות תל אביב 

ועשוי עוד להשתפר נת"צ ידת העומס בשכבר משפיע לטובה על יר, עניין ץל הארכבדות וקלות בכ

יע ציבור הצבשהחר אלכל הזמן  תורדיהמשתמשים בנת"צ וסים האוטוב כמות שכן  ,בהרבה בעתיד

ורכבי סיור להזין את הרכבות או מערך המוניות והחשיבות של  לטובת השימוש ברכבותם ברגליי

  . ציבוריתותו במערך התחבורה הימים שומר על חשיבתרונות תחבורה משללתת פ

 

 נת"צ משמעותית בהיקף השימוש בדה יבר הקורונה גרם לירשמעובדה כי מפקח התעלם מהה  .ב

של העיתוי ו , כשוויתהע כל קשר למציאות בנת"צ" אין לו על העומספי "הצולכן  2120-2020בשנים 

ודומה  דהיסו שגוי מן תוך כדי משבר הקורונה  2021תחילת שנת להוציא החלטה זו בח המפק

  . ריכה של מים בשנת גשמי ברכהצמצום הצל

  

טנית רה פראו אמיכוונה כל לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית אין בה מדיניות הממשלה   .ג

 להשתמש בנת"צ, ובכל מקרה חובתו שלכב אשכול סוג רורי מיבצת לפגוע בזכות שיש  לרכב המיועד

רותי בעה כי יש לפגוע בשיק שלה היא במדיניות ואת הממשלה והצביע היכן בהחלטצרף וללהמפקח 

 כלן בהם אי ם בעלמאדבריאלה שימוש של רכב אשכול בנת"צ. התיירות בישראל באמצעות מניעת ה

נו ואינו יכול להיתלות על מדיניות הנוגעת לעניינ ח חייב לצרף את ההחלטה הפרטניתפקהמ    מש. מ

מחוז צפון  -ולבניה  עדה המחוזית לתכנוןנינה נ' הוביטון פ - 1131/05עתמ (נצרת) ראה     כללית

  ואח', 

===================================================  

"הלכה    נקבע: 423בעמ'  ,418) 3נ. שר הבריאות, פד"י נב( ר וילמה גבאיד" 4382/98 בבג"ץ  

יותה כה על מדינמושרשת היא בפסיקתנו כי אל לה לרשות לדחות בקשה המונחת לפניה בהסתמ

שקבעה לעצמה ועל אלה בלבד. על הרשות לבדוק כל בקשה לגופה, הכללית ועל ההנחיות הכלליות 

יש בבקשה  תחשב במדיניות הכללית, ושוקלת אםהמיוחדות, בהת נסיבותיה תוך שהיא בוחנת א

ינה יכולה לפטור את הרשות מבחשקבעה לעצמה. מדיניות כללית אינה  הצדקה לסטות מהמדיניות

  בפניה". ועניינית של העניין הקונקרטי שבא עצמאית
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ה אלה: הלכ"ועל כל     נקבע: 515, בעמ' 501) 3אפרתי נ. אוסטפלד, פ"ד מו( 5537/91בבג"ץ 

אסור לה לדחות בקשה המונחת לפניה אך שיקול דעת  ות אשר קנתהתקבלה ומסורה היא: רששנ

דוק כל בקשה ובקשה לגופה תוך מה עליה לבבהסתמכה על הנחיות פנימיות שקבעה לעצמה, ושו

  וחנת אותה לאור אותן הנחיות".שהיא ב

  

 מתייחסהוא  שאליהשלה של הממלית הכל ניותהמדיסמך של להמציא משיב מה העותר יבקש

  .  2000-מנהליים (סדרי דין), תשס"א משפטבתי תקנות ל 11סעיף  ת במסגרתזאו, הנוגעת לענייננו

  

כללי בניגוד להיתרים כאלף המפקח חילק גם בהתייחס לעובדה כי אינו סביר  עניין הצפיבנוסף   .ד

  . , לכאורההמינהל התקין 

 

פי אל עשרות  של תוספת מדובר על+ )  3+ ,  2ס פוסה (נתיב פלובי רבי תמשמשים נתינת"צים רבים   .ה

 י סיור אין בהם כדי להשפיע על הצפי . רכב 400ולכן  , לנת"צ פרטייםכלי רכב 

  

כדי לבטל את המפקח אין בסמכותו של  המינהלחוקיות עקרון ע"פ   ,וטתהחלל 9טועה המפקח בסעיף  . 69

אחר כב ציבורי ל רכמו כ בנת"צ  השתמשלשל רכב סיור  את זכותוו כרכב ציבוריסיור מעמדו של רכב 

 ) 1(א) 2.דסעיף   נאמר כך גם , ו.ל סמכות המפקחהתקנות גוברות ע. התקנותבתוקף שנקבע מה בניגוד ל

עו ע"י התקנות.  למפקח סמכות לקבוע הסדרי תנועה אשר לא נקב     . 18/עת ףצור המנחים לכללים

  יה רמת גן, עדה המקומית לתכנון ובנעוד אביבה קיין נ'   הו  - 95027/10ערר (תל אביב) ראה 

===================================================  

לי, הן כללים בנושא הסמכות, הן כללים בדבר הפרת כלליו של המשפט המנהכידוע קבלת החלטות תוך 

ידת לטות. עם זאת מתוקפן של ההחות על ליך המנהלי והן הכללים בדבר שיקול הדעת עצמו, משפיעהה

לחומרתו של הפגם המנהלי. גם כיום חרף שינוי בפסיקה כאשר מדובר בפגם  ההשפעה משתנה בהתאם

) והמשמעות Voidם חמור ויסודי, הפעולה בטלה (י אין מחלוקת שעסקינן בפגחמור ויסודי, ונדמה כ

מים שבין כסה לעשור "כעפרא תוקף משפטי לפעולה וכלשון בית המשפט וברוח הי היא העדר כל

שותפות האחים אריאל נ'  284/74ין וכאפס" "פיסת נייר חסרת ערך" (ע"פ דארעא כחספא בעלמא" "כא

. ))20.8.1980הווארד נ' מיארה (פורסם בנבו,  311/78); ע"א 2.12.1974בו, מדינת ישראל (פורסם בנ

  בטלה מעיקרא. סמכות הפעולהעקרון חוקיות המינהל, כאשר הרשות פעלה בחוסר  כאשר נפגע

  

י הסיור ככלי רכב ציבוריים ולכן רשאים לנסוע בנת"צ ולמפקח ולרשויות כבהתקנות מגדירות את ר

  התמרור אין כל סמכות לשנות זאת. 

 

לא נדרש, תקנות הפטור כלל , המינהלחוקיות עקרון ע"פ  וטתהחללב.  11סעיף טועה המפקח ב . 70

רכב ם את זכותם של כל כלי הכמו גרכב סיור לנסוע בנת"צ התעבורה מסדירות את הזכאות של 

 ך כנ"ל. ע"פ בקשת אגודת מורי הדרלא הוקם ביוזמת המפקח אלא הפטור   .םהציבוריי

  

 ." נגד רכב סיור צ"נת נה לא ייאכףקסיור ועל פי התמדובר ברכב "... 
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מ"י  1543-02-18ת"ע וה תקות ום לתעבורה פתחהשל משפטבית ט טל פרי השופ דשל כבוהחלטה  מתוך 

  .   15עת/ צורף   1/5/2018    מתאריך ו רביעהעיזאת אבנ. 

  

על תמרור רשויות התמרור לא נדרשות להוסיף צלמיות  , כדי לחסוך כספי ציבורגם  ,בעניין זהעוד ו

ראוי שהמפקח יאמץ  ! ב הציבוריים להשתמש בוכלי הרכצ מזכה את כל גדרת נתיב כנת", עצם ה501

  .אסור חותיבטי מטרדבשעת נהיגה  עם כל הצלמיות מהווה 150תמרור ה זו של העותר שכן המלצ

 

בעוד  ם, נוסעי 7 שאי להסיע עדרכב סיור ע"פ הצו שרגדיר וא מכשה ,להחלטה 12ף טועה המפקח בסעי . 71

 ג ואשרנוסעים מלבד הנה 8עד סיע להד עיוהמ    ירציבורכב  " סיור"  רכב"ר קנות מוגדלת 1סעיף בש

כפי  נוסעים 7עד  ולאנוסעים  8עד מיועד להסיע  ור . דהיינו, רכב סי" ור.ישיון הרכב כרכב סיבר ןצוי

     .התקנות גוברות על הצושרשום בצו, שכן 

המיועד  ז) לסיור"(להלן אצרכב מסוג אוטובוס ציבורי זעיר יש חפיפה בין ההפליה, ומכיוון ש בעניין . 72

כאן יש מקום וגם רכב.   בר במאות כלי, מדונוסעים 8המיועד להסיע עד  לרכב סיור נוסעים 16-8להסיע 

  . נת ההפליה של העותרלטע

 

, והיא הגיעה לידו של  9626-09-20ר העובדה כי העותר הגיש עת"מ להחלטה ולאו 14ובהתייחס לסעיף  . 73

ינהל התקין חייב היה המפקח להתייחס לכל הטיעונים וע"פ כללי המ המפקח לפני מתן החלטתו

העותר ועמיתיו ומקיים נפגש עם קיע עוד מאמץ קטן ומשמפקח היה ה, ראוי היה כי  שהעלה העותר

ולא מסתתר אחרי סמכות בי סיור , מבין את אופן התפעול של רכ, עושה היכרות וננידיון מעמיק ועניי

, בשעתהההחלטה לא במקומה ובוודאי לא כי ח היה לומד . המפקלמציאותקשר ועובדות שאין להן 

  . בית המשפטים במערכה בשקעת המשאבוחוסך לכולנו את ה

  

"ד מוש בחווך שית מונית ביחס ל להפליההעותר ת טענע את פקח לקעקחלטה מנסה המלה 17בסעיף  . 74

בקשה שהגיש ל ,צורף להחלטה נספח ח'  8/2020 בר לעותכתשובה מסרה נש ראובנישל עו"ד חווה 

בעת  תייריםע"י החגורות בטיחות חגירת  מורה הדרך עלאחריות בעניין ב. (ג) 83 תיקון תקנההעותר ל

 יין כי זה עניין נדיר ביותר ועדלצ .וכחלק ממיצוי הליכים !  2016שנת מ אים כמו במוניתמת טלשיש ש

העותר מבטיח עתירה, אבל  אינו בסדר עדיפויות של העותר להגיש פעם אחת בלבד ולכןקנס כה נרשם 

   . גם זמן בירור עניין זה יגיע להכרעה סופית בבית המשפט לפי סדר עדיפויות למפקח וליועמ"שית כי 

  

ולא , עובדותעל ססת היא כלל לא מבו ,ננויכל קשר לענילה אין כי לא רלבנטית שלחוו"ד זו מלבד   .א

אולי בעלי תפקידים בכירים ובעלי  אלא על תיאורים וחוויות של כנדרשיקוק ופסקי דין וחעל 

, כמו רכב סיורתפעול בחוסר בקיאות גלה מו המציאות בתיאורטועה המפקח , אבל בפועל סמכות

 :  מפקח  בהחלטהנושאים שהעלה הסדר ה. להלן התייחסות העותר ע"פ גם של מוניות

 

בפעם  םפנים מול פניתם מכיר אוים שמורה הדרך יאקראכל הנוסעים ברכב סיור הינם  )1

ירים תייש סיכוי גדול יותר שלציין כי  .מלוןד"כ בגש אותם בפוונה בחייו בעת שהוא הראש

כמו  גדול יותר.הסעות סיור המבצעות ספר המוניות סיור ממונית שכן מהסעת  ישכרו שירותי

  עות התקשרות מוקדמת. צעת באמצהנסיעה במוניות היום מבוהזמנת גם מרבית 
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ת המתמחים בהסעוכבי סיור רשל פחות מיום, בעיקר ע"י ת רבות נסיעוסיור מבצע  רכב )2

מבצעות  מוניות  ומצד שניבית לחם ועוד ועוד, שעות  3ירושלים , חצי יום , מנתב"ג ואל נתב"ג

 . סיור ימרכבמונים פי כמה בכמות גדולה  של יום אחד ויותריור והסעות סהסעות 

  

ת נסיעוסע נוצר מראש, כמו ברכב סיור. למעט הנור עם הנסיעות שעושות מוניות הקש במרבית )3

 נה, מדובר בחלק קטן של הנסיעותשמופעל המושל איסוף לקוח מזדמן ברחוב ובעת מזדמנות 

 מחזור שנתי.   ₪ ארדימיל 3.5 מגלגל ובחלק עוד יותר קטן של ההכנסות מענף המוניות ה

  

ד את פרנסתו, אין אף מורה יקה ויאבת סיור ייענש ע"פ כללי האתעמורה דרך שיסרב לבצע הס )4

כיוון שמדובר ברכב ומ .ואין בה כל טעם ן לה כל בסיסעבודה, זו אמירה שאי רב לבצעדרך שיס

שמש  עילה בגין עבירה יכול להסעת סיור רוב למתן שירות ומתן שירות ציבורי הרי סיציבורי 

ות ציבוריים, ר ולמקומדוכניסה למקומות בירותים ובעל חוק איסור הפליה במוצרים, בשי

 .  2000-תשס"א

  

הרוב , 2019בשנת שהגיעו יירים מיליון ת 4.5אך מתוך ור כל הנוסעים הם תיירים, ברכב סיאכן  )5

 כבי סיור.ברולא עושים שימוש במוניות ע המכרי

  

בני דודים של  2יה לכך ראלל ול וכאינה מבוטלת כל ג לנוסע הבמוניות התקשורת בין הנ )6

גשו לראשונה נפהעותר  הוריו שלגם ו, התחתנו עם הנוסעות שלהםת, לי מוניו, שהם בעהעותר

. אז המפקח חושב שלא הייתה שם תקשורת?! המדינהאקראית במשאית אחרי קום בנסיעה 

 ? לענייננואיך זה קשור בעניין זה וכל האמור לעיל שאלה הנשאלת הו

 

ע"פ  ת המבצעות הסעות סיורלמוניור בין רכב סיופעול הסעת סיור חיקוק ובתביש זהות מוחלטת   .ב

למוניות במקורן ות אלו נועדו בפועל תקנ, תשירו למונית) 4( 493 –ו  למונית מיוחדת  )3( 492תקנות  

ת כלל המוניומעל אחוזים בודדים גם אם מדובר ו .רכב סיוראח"כ לכאמור סיור ותיור שהוסבו 

בי כרכמות של מוניות משולשת ומכפולה ת כמו דובר עלמת אלו שמבצעות הסעות סיור ע"פ תקנו

 : בנוסף ו לרכב סיור באופן זהה לחלוטיןשירות הסעת סיור  תונותנשסיור ה

 

שר  היה מונית סיור ותיור. רכב אשכול או בכינוייוסיור סיווג חדש לרכב להקמת  הבסיס )1

סיור  תכמוני ית לתייריםג מונמית ות בישראל ום התיירקיד התיירות משה קול ז"ל ולצורך

שבעים עוד משנות הכרכב סיור  בתקנותדרה מים מונית סיור ותיור הוגיברבות הו תיור ו

במקביל להגדרת  8 –ל  7 -מ לרכב סיור בתקנות  מספר הנוסעים  תוקן 1993 -ב, המוקדמות

 ."סיור ותיור מונית" רכב סיור זהה ל ,ינודהי. תיקון זה לא עודכן בצו . 1Mרכב נוסעים סיווג 

 

ת הממשלה המעודדת רכבי מדיניו מה שמעיד על, זהים מבחינת הטבת המססיור  רכבונית ומ )2

 תמאשרסמכות הנדרש לחתום על הטבת המס כהוא גם כי  והמפקח אמור לדעת על כך סיור,

 .  7עת/ צורפה גמהדו, צועמידה בתנאי ההאת 



21 
  

  . 10עת/ צורף קינה הישראלית ,התדרישות ע"פ גם פיזית ם זהירכב סיור ומונית  )3

  

מעמד "ב מוגדר  רכב סיור  8עת/ ן שצורףברשימו! מכססיווג הגם ע"פ מונית ורכב סיור זהים  )4

 .  מונית" 

 

מנוע  ויותרלנוסעים מקומות  5  רכב עם לדוגמה , זהה של מונית ורכב סיוראגרת הרישוי  )5

 .  ₪ 4,575ישלם  , 7י סיור קבוצה מהסוגים המשמשים רכברכב פרטי מפואר   !₪  190 בנזין 

גדול לעין ערוך ממספר  עבור תייריםת ויונמע"י  תעצושמבוהסעות בכלל הסעות סיור כמות  )6

בדיוק לשם כך ו, כמות המוניות הגדולה יותרע רכב סיור וזאת בגלל שמבצהסיור  סעותה

 .)4( 493 –ו  ) 3( 492 תקנות עדונו

  

הוא ט ת סיור בפרל והסעובכל ריםתיילאם המפקח חושב כי מוניות לא מבצעות הסעות   )7

   ? בתקנות התעבורה) 4( 493 –ו ) 3( 492קנות חייב להסביר לשם מה קיימות ת

 

 . 1D מסווג  נהיגה למוניתרישיון  – זהה  ולרכב סיור הינו  למונית שהנדר ון הנהיגהיישר )8

 

 בתוקף, וזאת מוגדר כביטוח "מונית סיור ותיור", ולרכב סיור זההבשכר נוסעים ביטוח  )9

 . סיורצורך קבלת רישיון וללצו  19סיור ע"פ סעיף עות משרד הסת להפעלת דרישוה

 

רכב סיור בהליך , דהיינו כל למונית סיוריעוד של כל רכב ניתן לעשות שינוי יבכל רגע נתון  ) 10

 .  מה שמעיד על זהות פיזית מוחלטת ,מוניתל וייעוד שנותיכול לבלבד בירוקרטי 

 

 לרכב ית וע"פ הצולמונ הבורהתעלפקודת  71ף ע"פ סעי ת המפקחאהדרישה לרישיון הסעה מ  ) 11

 . הזה אשכול

 

שכה המרכזית לע"י ה" ורתינית טיול ומושירותי "  4927מס'  הגדרת סיווג ענפי ) 12

 . זהה מע"מ ומס הכנסה יםשות המיסרבולסטטיסטיקה 

  

אינה שיוחדות ממוניות  20,000רכבי סיור ל  400ן בי הרב  המפקח גם כשל לזהות את הדמיון  .ג

מרכיב נכבד , שירות המהווה נים מראשסעה מוזמנותנת שירותי הובעת ש  מבצעת הסעת סיור

 : עיל כמפורט ל   לא מודע על קיומן,כלל לכאורה, ו ,המפקחשר א הענף כנסותהב

 

ל מונית אופן הפעלתו לזה שבהחלטתי הבאתי בחשבון את העובדה שרכב אשכול דומה ב" )1

  .  11ת/צורף עצחקי במשרד התחבורה מר עוזי י"ל תנועה סמנכשל  העיקב."   מיוחדת

   

היום שופטת קבעה זאת בדיון  ור,א –י שית משרד התחבורה עו"ד שרית זוכוביצקיועמ" )2

   . סיורבין מונית לרכב תמכה בהשוואת התנאים לכן ולעיל  20בוועדת הכלכלה סעיף 
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העובדה שיש דמיון בין הפעלת בגין ר ות למאמצי העותתודתוקנה לתקנות ד.  579תקנה  )3

 . 12צורף עת/ 2013-), התשע"ד3התעבורה (תיקון מס' תקנות  – רכב סיור למונית

 

ים צ שמשמש.. רכבי אשכול בנת"התיירות קבע בהמלצתו למשיב כי ". מנכ"ל משרד )4

 להחלטה נספח ז'.  ףצור" מונית.ל י לתיירים, בדומהלמעשה רכב ציבור

 

 ביסוס עובדתיללא כל  לא רלבנטי לענייננו,  ,אינו נכוןשף לעובדה נוסב להחלטה 17ף סעיהאמור ב   .ד

את ה ווהי, עניין שוהתפעול של רכבי סיורהחיקוק על מהותי ידע  מעיד על חוסר ,ותלוש מהמציאות

ואח' יו"ר ועדת רכב אשכול בתפקידו כואח' נ' המפקח על רכבי סיור  העותר 5973/13בסיס לבג"ץ ה

ב עדת רככיו"ר ו על רכבי סיור את הסמכות למתן הטבת המס מפקחהמ ללששבסופו של יום 

, פעול רכבי אשכולחוסר ידע והבנה בתשאישרה את מתן הטבת המס, וזאת בגין  אשכול, וועדה

ובגין מתן הטבת המס ללא פיקוח וללא  שכולוד רכבי אהאינטרס הציבורי בעידומדיניות הממשלה 

 . המדינה בעניין הנחיות ברורות של מבקר רותלמות לתאגידים מסחריים והגבלת כמ

 

עליה ש ,חלטה נספח ח'צורפה לה ")"היועמ"שית (להלןחווה ראובני  ועמ"שית עו"דיה "ד של חו  .ה

שאין לו כל  חגירת חגורות מאחור, אחריות  – אחרמקצועי עניין לנוגעת , ח בהחלטתוהתבסס המפק

אלא רק  ,בענייננו הלחוקיות המינ בחינתלצורך  יפוטיש ואו/חיקוקי  היבטן אי. בחו"ד קשר לענייננו

. ן קשר למציאותשבלשון עדינה אין לה ,אישיותהערכות בוססות על מ, אשר לכאורה, אוסף אמירות

יועמ"שית  וכי ה . וכנ"ל דיניות משרד התחבורהזו לא מייצג את מ חו"דכי עותר טוען הבנוסף 

בעניין  33סעיף רישוי הבעת התקנת חוק   רס הציבוריהאינטו, הרכבענף תחום בכשל בעבר הוכיחה 

עו"ד  שלוות דעתה הכלכלה של הכנסת פסלה את חוועדת  ,כולל מורי דרךהק וסע"י ע יבוא אישי

, בלתי סבירהייתה מפני שחוו"ד של היועמ"שית ה תרוהעדיפה את חוות דעתו של העוחווה ראובני 

בלתי  קטן עוולה צרכניתעצמאי  –עוסק והטילה על ה בתחרות בענף הפגע, טרס הציבורילאינ בניגוד

כמדיניות משרד ירה להגד כתורה מסיני אות על חוו"ד זו ח לא יכול להיתלופקהמש כך !!! נתפסת

 בקרליש מקום יש לכבדה אבל בהחלט אמנם ננו, ילעני שלא נוגעשניתנה בעניין התחבורה, זו חו"ד 

חו"ד זו מנוגדת לתקנות בפועל  .לעיל העותרזאת שה , וכפי שעה ואף לקעקע אותה מן היסודאות

לתקנות התעבורה)  2(עפ"י תקנה משטרת ישראל " ... ופטור לשכת תנועה רק מב 14ראה עת/ בעבר

 מחגירת חגורות. " 

  

 ,דאז סמנכ"ל תנועהמר עוזי יצחקי  עמדת משרד התחבורה ע"פכל האמור לעיל ובמיוחד לאור   .ו

עמדת משרד  שרית זוכוביצקי היום שופטת ועמ"שית עו"ד ע"פ היודם לתפקיד מנכ"ל, אח"כ קו

 .  ולא כפי שמנכס לעצמו המפקח מוניתאשכול דומה לסיור כי רכב התחבורה נקבעה 

  

 קחהמפ טענתלולכן   .קובעות כי מוניות עושות הסעות סיור)  לתקנות 4( 493 –ו )  3( 492תקנות    .ז

 כל בסיס. ין א סיור אינו מונית." היא כי רכב  רה עמדת משרד התחבו "... כי  17בסעיף 

  

והן  טייםוכלים משפ הן באמצעות החיקוק ,באופן שלא ניתן לערעור לעיל  העותר הוכיח לסיכום 

כי יש  שלתיים שונים כולל משרד התחבורה וכולל משרדו של המפקח מבאמצעות נהלים של גורמים מ

  . סיור מוניות העוסקות בהסעתות מוחלטת לת בכלל, וזהומוניבין רכבי סיור לרב  ון דמי



23 
  

ל אמוניות בישר 23,000וך סה"כ מתאלף מוניות  - לכ , זהות מוחלטת, זהה בהפעלתורכב אשכול 

   . שראלביהמיוחדות המוניות  20,000שאר בהפעלתו לכלל  ה מאוד ודומ הפועלות בהסעות סיור

  

בעת  נסיעה בנת"ץעניין אישור ין מונית לרכב סיור בבפליה הה תולכן טענ

  . ת, והמפקח לא הצליח להפריכהשרירה וקיימת סיור מתן שירות הסע

 

 מוגדרים כאוטובוס ציבורי זעיר 20,000 -כ בישראלהמבצעים הסעות אוטובוסים  37,000מתוך  . 75

מצ"ב דוגמה של רישיון  סיור להסעותמיועדים ם . חלק)"צזא(להלן נוסעים  8-16המיועדים להסעת 

"פ ע .סיור מאת המפקח וכולם מקבלים רישיונות הסעה באופן דומה לרכבי 20עת/אז"צ לסיור 

 מכאן יש חפיפה ביןנוסעים, ו 8. רכב סיור רשאי להסיע עד נוסעים 8-16הגדרתם אצ"ז רשאי להסיע 

  . נוסעים 8אצ"ז לרכב סיור במקרה של הסעת 

  

  . פליההטענת האת מקום לטעון יש בעניין אצ"ז גם לכן 

  

ועל  סא מדריךלצידם כיי דרך ויש כלי רכב כאלה שנהוגים ע"י נהגים שאינם מור מאות על מדובר 

תחום  פטור שניתן בהידברות עם  .והפטורים מכיסא למדריך שנהוגים ע"י מורה דרךכמאה כלי רכב 

   פטור מכסא למדריך.   21/עתמצ"ב צי העותר מאמתקינה באגף הרכב תודות ל

 

 רי נסיעהדבי הססמכותו של המפקח ושל רשויות התמרור הן לג להחלטתו, 18ף טועה המפקח גם בסעי . 76

לתקנות,  1ע"פ סעיף  ציבוריכרכב סיור רכב גדרת כמו ה קנות, כל מה שמוגדר בתקנות ם בתשאינ

קרה דנן דהיינו במ. למפקח ולרשויות התמרור אין כל סמכות לבטל זאת ,י לנסוע בנת"צרשאוככזה 

כל סמן תלא  תמרוררשות גם אם  , כולל רכב סיור ,ים ציבורייםרכבל נת"צבובהקשר לאישור נסיעה 

נת"צ. זה בדיוק היה יש היתר ע"פ התקנות להשתמש בהרי לכל רכב ציבורי   501תמרור ליל על גבי סמ

 ביתב. נוסנבלט כבוד השופט צפסיקת  זאת גם ע"פ וב עשרות שנים לפני שהמפקח נתן את הפטור המצ

   . 13עת/ ףצור  19/12/1971מתאריך  89425776בורה בתל אביב תיק עהשלום לת משפט

  

רי, כמשמעות בפקודת התעבורה, וכי  אשכול הינו רכב ציבו רכב  "

קום בו מותרת  נהגי רכב אשכול רשאים לנסוע בנת"צ בכל מ

 "          . נסיעה לפי תמרור לרכב ציבורי

 

   1/5/2018 בתאריך עיזאת אבו רביעה  שםהנא 1543-02-18וקבע כבוד השופט טל פרי תת"ע 

  

  " נתצ נגד רכב סיורועל פי התקנה לא ייאכף  ור כהגדרתוברכב סי אכן מדובר"    

  

 ותתריומ 501התמרור מסמנות על תמרור יות שרשושל כלי רכב ציבוריים צלמיות הכל לא רק שו

דעת  חתגורמות להסד אחתמרור על הצבעוניות יער הצלמיות אלא  ,רים לבזבוז כספי ציבומוגור

  . להסירראוי ש יחותמטרד בטי המהוומה ש, בנהיגה
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 , אלו דברים בעלמאיבוטל אישור הנסיעה בנת"צ למוניותשכי ייתכן ה טוען המפקח להחלט 19ף בסעי . 77

סוק ש העים אחיזה במציאות הן בגלל המציאות והעובדות בשטח והן כי מדובר בפגיעה בחופאין להש

יום כי ב להתחייבהעותר מוכן ולמרות שמדובר בדברים בעלמא . זקים במשקהחרגונים של אחד הא

לגבי ערעור יגיש כל לא העותר יחריש והרי למוניות  בנת"צבטל את אישור הנסיעה קח יצליח לשהמפ

ראוי כי  ועד אז  , יות בישראלכלל המונל החלטה אחרת של המפקח על כמו גם על כלטה חהה

   .החלטתואת יבטל המפקח 

  

העניין ו ,חלטהלה 20בסעיף  ע"פ פרשנותו של המפקח ו רשאי לנסוע בנת"צאינ, לכאורה, רירכב מדב . 78

נשאלת השאלה . , לדעתו של העותר המפקח טועה וזאת ע"פ התקנותמשפטית יע לידי הכרעהגהטרם 

סיור ן רכב מדברי לרכב ההבדלים המשמעותיים בימ המפקח בוחר להתעלם בעניין רכב מדברי מדוע 

את כל נעזוב גם אם , וללא רלבנטית בענייננות המפקח לגבי רכב מדברי בחנשהופכת את ה ו מוניתא

בין בר על הבדלים מהותיים ביותר להחלטה, מדו 17עונים הלא רלבנטיים שהעלה המפקח בסעיף הטי

  וכמפורט : מונית ורכב סיור לרכב מדברי 

  

הצח וגלגליהם כלל לא מתקרבים אוויר ל לי הרכב המדבריים הם פתוחיםבד מכנכלק ח  .א

מרבית הנסועה של  , ים כלי הרכבשיוצרבליבן של הערים המזוהמות מעשן ופיח ש לנת"צים

, והם כלל לא נדרשים לשימוש בנת"צ ולי ג'יפיםטיבעיקר לשטח ת זו נסיערכבים מדבריים 

נדרש "צ לא הנתן ולכן ענייכבישים רגילים. על לנסיעה  יםמיועדמוניות ורכבי סיור אילו ו

    .ועד שהעלה זאת המפקח בהחלטה עשרות שניםבמשך 

מה  ,המיועד לנסיעה בדרכי עפר בלתי סלולות בשטח   X 44סוג ההינע של רכב מדברי הינו   .ב

מותקן בהם סוג היניע שרובם המכריע ומוניות מגדיר אותו ע"פ התקנות , לעומת רכבי סיור ש

 .  ן הרכב)ברישיובסעיף היניע  ן(מצוי X 2 4רגיל 

משרד  באמצעותו , להסעת סיור ולא ע"פ רישיוןע"פ רישיון להסעה מיוחד  רכב מדברי פועל   .ג

 רישיונות הפעלה שונים מרכבי סיור  פ , דהיינו ע"עות סיורדות ולא משרד להסמיוח להסעות

נו משרד התיירות דרש ממ 1990בעניין זה יש מעורבות לעותר לאחר שבשנת גם מוניות. מו

והעותר ערבות כדי לקבל רישיון להסעת תיירים בג'יפ אחד שהיה ברשותו.  ₪יד מיליון להפק

תרם במשהו ובכך  חד ? ערבות כדי להפעיל רכב א ₪, מיליון וגייה של רכב מדבריהציף את הס

 לתוך הצו. גם המושג רכב מדברי כנס נ 1991שבשנת לכך 

אילו ו  ,כמו רכב פרטי Bנהיגה  רישיון וברי הינרכב מדלנהיגת ון  הנהיגה הנדרש ירישדרגת   .ד

   . 1D מוניתן נהיגה ציבורי לרישיולהיות בעל  גנדרש הנה ברכב סיור כמו גם במונית

ים ל ומונית הזכאשכוכב אולא כמו ר בת מס ומשלם מיסים מלאיםרכב מדברי לא זכאי להט  .ה

 . בישראל הרכבמחיר להטבת מס משמעותית המהווה כמעט מחצית מ

, כי מדובר בהסעה סיורברי אינו נדרש להיות מורה דרך כמו הדרישה ברכב כב מדהנוהג בר  .ו

 . סעת סיורמיוחדת ולא בה

לדוגמה אין חובה  ,וייעוד לרכב מדברי ותיור"ביטוח רכב מדברי שונה מביטוח "מונית סיור   .ז

 .  9ורף עת/צ  לבטח ציוד נלווה לנוסע כמו מזוודות של התיירים וכו'

ורכב מונית ללעומת אגרה , בנזיןעם מנוע רכב ל ₪ 385רכב משא היא כמדברי אגרת רישוי רכב   .ח

  ! , כמחצית הסכוםבלבד ₪ 190סיור 
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וזאת כלל הרכבים, מ קשר לאחוז שלות"צ ללא רכב רשאי לנסוע בנכי טוען המפקח להחלטה  21בסעיף  . 79

עומס בנתיבי הצפי  עללהודעה  3בסעיף ס מבוסה בהחלטתוהמפקח ן המרכזי של בניגוד לטיעו

ל "העומס השפעה עכמעט ן לה איזעירה ש אם מדובר על כמות כלי רכבולכן  ! התחבורה הציבורית

בכך המפקח  בגלל העומס. ה לבטל את האישור בשיקולים להחלט יש בזה משמעות קריטית י"הצפו

ות סר המידתיומעיד על חו ,על הנת"צ רכבי סיור לא מטילים עומס מאושש את טענת העותר כי

 . ה, בניגוד לכללי המינהל התקיןבהחלט

 

ירות ואילו שוסים; ואוטוב -כמו רכבת  -התחבורה הציבורית הוא אמצעי הסעה המונית  יקר"... ע . 80

 וחדות ולא נסיעהנסיעות מי ו הואחרה, ועיקר ייעודהמוניות נקבע כשירות משלים ולא כשירות מת

ת ות ההסעה ההמוניצעי תחבורה, הנוסף על מערכ: 'מדובר במפלס שני בהיררכיה של אמשירות בקווי

ים'" ים בודדו נוסעהאוטובוסים, אשר בא על מנת לתת מענה לצרכים מיוחדים של נוסע אות ושיר

השופט סק דינו של כב' פסקה ט' לפ, 28.8.06ישראל, מיום טקסי "המרכז" בע"מ נ' כנסת  153/06(בג"צ 

"מ עת מתוך   ).723) 5"ד נא(ות הדרים נ' שר התחבורה, פמוני 635/95ינשטיין, וראו גם בג"צ א' רוב

 . התעבורהעל קח המפ –מוניות ההר כפר קאסם בעמ נ' משרד התחבורה  8223-04-13

  

בוחרים ש, 2019 ם , נכון לשנתתיירימיליון  4.5מ זעיר  קחללות משלים נותן שיר, כמו מונית סיוררכב 

  . פרטי מורה דרך"י ה עהדרכעה וגם הסהכוללים גם הסעת סיור להשתמש בשירותי 

  

לים ע"פ הכלהרי . 18/עת ל ע"פ הכללים המנחים צורףכי פעבטענה להחלטה  21בסעיף  טועה המפקח . 81

) "תקנות 1ובהמשך בסעיף  ן"ע"פ די 501מרור הפטור מציות לת לקבלתזכאים ה. (א) "2סעיף המנחים 

  מפקח חייב לפעול ע"פ התקנות. לציין כי דהיינו, ה. ..."התעבורה מעניקות לגורמים שונים פטור

ולפיכך רשאי  ו רכב ציבוריכי רכב סיור הינקובעות  אלא 501ור פטור מציות לתמר לא נותנות התקנות

או החלטה של המפקח או  501תמרור סמליל בפטור או סימון של  בנת"צ מבלי שהוא נזקק לכל  עלנסו

רכב רשאי רכב סיור , כמו כל  , 501 צ המסומן בתמרוריים נת"שק ע"פ התקנות היכן .רשויות התמרור

  !  הסמליל ללאגם ואחר,  ציבורי

   

של מתן  אינטרס הציבורי עיוור ללהחלטה, ועושה רושם כי הינו   23-24פים בסעיטועה המפקח גם  . 82

בתאריך ות מנכ"ל משרד התיירת המלצבמזלזל מבטל ו, ישראלבלתיירים הסעת סיור שירות 

בעוד  ,למפקח אין כל סמכות בענייני תיירותשות וזאת למר, ז'נספח  – להחלטה צורף 6/2020/15

 .בנושא תיירות בישראל סמכות העליונה ביותר במינהל הציבוריהינו ה שמנכ"ל משרד התיירות

 1976-"ו, תשלותחוק שירותי תיירמנכ"ל משרד התיירות הוא הסמכות העליונה והממונה על יישום  

הינו שירות הסעות סיור לתיירים  כימנכ"ל משרד התיירות הסביר .  סמכות בעניין ולמפקח אין כל

ורי לתיירים בדומה ב ציברכים למעשה משמשרכב סיור "... חיוני לתיירות וכי 

   לאור האמור לעיל  ביכולתו לערער עליהאין . והמפקח חייב להפנים המלצה זו ו" ... למונית

נהלי בכיר אחר היה  נותן רד התיירות או החינוך או כל גורם מדבר דומה למצב שבו מנכ"ל משה

לרשות התמרור איזה נותן הוראות או המלצות ו נסיעה בנת"צ, הוראות למפקח למי לתת אישור

לכל , לכאורה, כך היה הדבר בעת שהמפקח כשל ונתןבאמת ואולי   .501תמרור בסמלילים להתקין 

נסיעה בנת"צ בניגוד לכללי  יאישור שלכאורה קרובים לליבו ופקידים בכירים וחברים שלו המנכ"לים

 .  המינהל התקין ובניגוד לתקנות התעבורה
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ת לנסוע בנת"ץ רכבי תיירואפשרים לממכבדים ורחבי העולם בה להחלט 26ף בסעי טועה המפקח  . 83

 .בדוק עניין זה עם משרד התיירותהיה למפקח ל ראוי ,ושימוש בחניה מיוחדת

 

כלי מכבדים הצפופה והפקוקה  ך באתונהלנסוע ליוון הסמוכה ולראות אית המפקח אהעותר מזמין 

  .  י אחרוע בנת"צ כמו כל רכב ציבורוהם יכולים לנס רכב להסעת תיירים

  

קדם את נושא התיירות היא עושה כל שביכולתה כדי לבכל מדינה שרוצה  אישי באופןהעותר נוכח 

המפקח ולכאורה גם משרד התחבורה רואים בפקקים גזירה  למנוע מרכבי התיירות להיתקע בפקקים,

ות בעולם מתעדפות רכבי תיירם! אפילו , אז בענייננו כל המדינתרוןייבים לחיות איתה כי אין פשח

המפקח לא צריך שטרת תיירות שדואגת לפנות צירים ולכוון תנועה של רכבי תיירות. בישראל יש מ

 ה , פקחי העירייטרת ישראלמן כל יום בבוקר לראות כיצד משוון כדי לראות זאת, הוא מוזלנסוע לי

. אם בהר הזיתים ובסביבות העיר העתיקה ומשטרת התיירות עושים כל מאמץ כדי למנוע את הפקקים

יה בידי המפקח הוא היה מתעלם מכך ואומר לתיירים כי בכל העולם יש פקקים ובכך היה פותר זה ה

כנס ן מושג קלוש בתחום התיירות וכאמור ראוי היה שלא היה נאת הבעייה. זה מוכיח כי למפקח אי

  לעניין זה. 

  

הוא מתייר בעולם א רואה את מה שראה העותר בעת שלכאורה המפקח כלל לא מטייל בעולם ול

ני משבר הקורונה ובסיום עונת ממש לאחרונה לפ .דלבבאו באופן פרטי אנשים  8עד  בקבוצות קטנות

מעבודתו  להכנסות הנאות של העותר ראל מיום הקמתה ותודותשיתה ביהתיירות הכי מוצלחת שהי

 תיירותהרכב  ,65-ולדתו הרגל יום הל נסעשם ל ,תאילנדל 2020אר בינו תיהעותר נסע לטיול יוקר

ייעודית לרכבי בחנייה חנה אף בנת"צ ו בנגקוק פקקים של ב נסע מי וקמהפרטי ששכר ביחד עם מדריך 

  . לךהמתיירות בלבד בארמון 

  

בדוברבניק,  קרואטיה ינה,וסי נצהפיר, אברומ הובעבר באיטלי, בבוקרשט רומניהטיול לב 1999בשנת 

  .בקהיררים צמ ,בלובליאנה סלובניה

בלוס , לתיירים ישראלים בעברית עבד העותר כמורה דרך ונהג בקליפורניה 1991-1993 יםמשך שנתיב

ים ערב לנסוע בנת"צ ובמסלולים מיוחדיםרשאי סומן מרכב תיירות  סן פרנציסקוו , סאן דייגואנג'לס

, חוף יבניירוב בקניה  ד,בסקוטלנ בלונדוןבאנגליה  כך גם המיועדים רק להסעת תיירים,קים ארפבו

 בפיליפינים ,בקינשאסה ומטאדי , זאירןפטאויוהנסבורג וקיי דרום אפריקה, באבידג'אן השנהב

  .בקיטו באקוודורו במנילה,

  

 לנסוער שכירו לרכב מושכר ששהת ,עת ביקר שם העותר ,1981רבות בניגריה לפני שנים  הגדילו לעשות 

לנסוע הותר  כב רגילבעוד לר, וטובוס ומוניתא כמו רכב ציבורי ,ות השבועימבכל ) דאז הבירה( בלאגוס

זה בעניין המפקח  עהוט. ר רישוי הרכבפבהתאמה למס ימים זוגיים או אי זוגיים, ת השבוערק מחצי

  .תיירותוהיה ראוי כי היה בודק עם משרד האין לו כל ידע בעניין 

  

 74-75 פים, בסעיר את טענת ההפליה כלאחר ידכשהוא פוטלהחלטה  27-28פים טועה המפקח בסעי . 84

מוניות צליח ללא ספק להוכיח כי רכב סיור זהה בהפעלתו לוה עותר היטב את טענת ההפליהמבסס ה

נועדו  ) לתקנות. תקנות אשר4( 493 –) ו 3( 492סיור ע"פ תקנות הנותנות שירות זהה של הסעות 

כרכב עצמאי ע"פ יוזמת שר  סיורסיס להגדרת רכב בור מוניות סיור ותיור המהוות את הבמלכתחילה ע
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התכחשות לטענת ההפליה של המפקח כמוה כהתכחשות לקיומן של תקנות . ירות משה קול ז"להתי

נ' מדינת  580085686שדולת הנשים בישראל חפ  -  8822-02-18רושלים) סעש (יראה  אלו בספר החוקים. 

 )08/04/2018(325), 2(2018עב -נציבות שירות המדינה, תק -ישראל 

  

'שאינן  לק מזכויות היסודהוכר מימים ימימה כח -ר של השוויוןשהוא צדו האח -איסור ההפליה" 

דינתנו כמדינה דמוקרטית השוחרת חופש" כתובות עלי ספר" והן נובעות במישרין "מאופייה של מ

), וכן ראו אהרון ברק, 1962( 2415,2407פני הסרטה בישראל בע"מ נ' גרי פד"י טז' אול 243/62(בג"ץ 

 - ככל שמדובר במקום העבודה )). 1994( 423פרשנות חוקתית, עמ'  פרשנות במשפט, כרך שלישי,

חלק בלתי נפרד מיחסי העבודה התקינים בעידן "השוויון במקום העבודה והיחס השווה לכל עובד הם 

  "   ).6), בפסקה 17.10.04לי (מבטחים מוסד לביטוח סוציא -פידלמן  1407/01"ע (ארצי) המודרני" (ע

 

ההחלטה פוגעת בחופש . בעניין הפגיעה בחופש העיסוק להחלטה  29 –ו  27פים בסעיטועה המפקח  . 85

את העור לשלם ץ לייאובר שנתן בעזהה שירות  מתןה ליגשהיא תוסיף כשעה וחצי של נהכיוון  העיסוק

בעיקר בגין ההגבלות של נהיגה לעיל,  28וכמפורט בסעיף  באופן משמעותי עיסוקו לשנות את אות והוצ

אם היו מוסיפים לו בחופש העיסוק היה טוען לפגיעה המפקח  גםלתקנות.  168"פ תקנה ברכב ציבורי ע

הוא שמהם חלק מימי העבודה  ממנוהיו גורעים נוסף בותשלום ללא  עבודה יוםשעה וחצי עבודה לכל 

 ת עבודה לא היה מחריש אלא דואג להשבתת כל משרד התחבורה בגין כך. הוספת שעוהמפקח  ,מתפרנס

 וכמפורט:! חמורה מאוד בחופש העיסוקזו פגיעה הרי  פגיעה בפרנסה ו

 

שתמש וייאלץ לה םחרושלים ובית לתל אביב לילתת שירות של הסעת סיור מהעותר לא יוכל   .א

 משכרו!  15% - לו הוצאה של כ וםמה שיגר םף היובשירותי מוניות כדי להסיע את התיירים בסו

 35%גרום לו לאבד ב מה שינגב כמו גם לתל אבייוכל לתת שירותי הסעת סיור כוכב מ העותר לא  .ב

 מימי העבודה שלו

  

ל ולה עבמידה הע ,ררכב סיו של בעליוק סבחופש העיקשות ת עההחלטה פוגור לעיל לאור האמ

בעמ נ' שרת ) 1992יורונט קווי זהב ( - 987/94בגצ ראה   !   לחוק חופש העיסוק 4 סעיףוד לבניגורש נדה

ידת הסבירות מחייבת כי המשקל של הנתונים שבפני מ"     16/11/1994(412), 5התקשורת, פד מח(

ו פגיעתה קשה יותר. פגיעה קשה ת מורכבת יותר את יהיה כבד יותר ככל שההחלטה המינהליהרשו

יימן נ' יו"ר נ 2/84במיוחד בזכות יסוד צריכה להתבסס על נתונים מהימנים ומשכנעים במיוחד. בע"ב 

  , אמר הנשיא שמגר:2( 225, 250-249פ"ד לט(עשרה, -ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת

  

כאן... כגודל הזכות כך גם גודלה מתפרשות לכאן ולילתן של זכויות יסוד, לא די בראיות ה"לגבי של

  ועוצמתה של הראיה, המשמשת יסוד להחלטה בדבר הפחתתה של הזכות".

  

; בג"צ 309, 327) 1לט( שאהין נ' מפקד כוחות צה"ל באזור רצועת עזה, פ"ד 159/84וראו גם בג"צ 

  .4( 617, 637י הראשי, פ"ד מב(שניצר נ' הצנזור הצבא 680/88

  

בחופש העיסוק של  -פגיעה ממשית בחופש העיסוק (ובמקרה שלפנינו  מעתה, אין לפגועאמור 

ש.צ.מ. בע"מ נ'  230/73או, לדוגמא, בג"צ העותרות), אלא על יסוד תשתית ממשית של עובדות. ר
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בע"מ נ' שר האוצר (טרם פורסם),  כלל חברה לביטוח 726/94. ראו גם בג"צ 2( 113ים, כח(עיריית ירושל

  "       של השופט ד' לוין.לפסק הדין  42ה פיסק

 

לאור שפט המנהלי מכללי הבניגוד לסבירה באופן קיצוני אינה מאוזנת והחלטתו של המפקח אינה  . 86

  יותר מאלףעניק כדי לה 2017בשנת   קיןמינהל התכללי הבניגוד ל מכותוהשתמש בסהעובדה כי 

תוך  , 2016לעומת  80%, זינוק של צשלא זכאים לנסוע בנת" ייםממשל ופרט יהיתרים לגורמ

מבטל המפקח שני  מצד אחד ומצד טהה שהוא מנופף בה בהחלממדיניות הממשל מוחלטתהתעלמות 

וריים של כלל כלי הרכב הציב הועהנסמוז כרבע אחהמהווים סיור רכבי  400 –סיעה בנת"צ ל אישור הנ

    . "צהנתלעומס הצפוי על מזור את היביא ה שמבטענה כי זה בנת"צ 

  

שרדים כ"לי מאלו שניתנו למנ שורים מעייןאי" וכעולה מההודעה  טתו של המפקחבהחל י זמרכ מוקני . 87

חוטא המפקח לכללי המינהל התקין כאשר הוא  בכך, ".קדטלו אשתוברים, כבר ים אחפקידת ובעלי

 כמי שטובל ושרץ בידו. נוהג מציב מחדל שעשה כטיעון להחלטה, ו

 

בחר  להבין מדועבמיוחד  קשה, אבל  ו לעילבירות קיצוני מסיבות רבות שפורטההחלטה נגועה באי ס . 88

הזרקורים מופנים לבעיה הכלכלית החמורה כל כאשר זו של משבר הקורונה בתקופה דווקא המפקח 

להיכנס לעניין הנת"צ באמצעות החלטה  ף התיירותחד לענובמיואל ישרכלכלה בשהביא משבר זה ל

 ט לא מובן! י הרכב הציבוריים בישראל זה פשונוגעת לרבע האחוז מכלש

  

נועדו לכפר על אשר לכאורה אין ספק כי ההחלטה נגועה באופן חמור ביותר משיקולים לא עניינים  . 89

לבטל  תור השמש והעין הציבוריאל ואשר נאלץ בכוחה שחטאו של המפקח בהיתרים שנתן שלא כדין 

שה נגד פעולות הוא קורא בקול גדול הינה אני עומנסה להסתיר את חטאו כשהוא בבושת פנים. וכעת 

, רק המפקח שוכח שהיה זה הוא שנתן היתרים ד למינהל התקיןגולא סבירות כמו מתן היתרים בני

      חטאו.כפר על אלו, וההחלטה לא תוכל ל

 

לא כאשר  8195-שי"ט, ת(החלטות והנמקות) המינהלסדרי יקון לתהחוק ת והוראליגוד בנעל פקח מפה . 90

 3 -כ עודלתוקף ב היכנסל תה עומדחלטההבעוד ש, מחצי שנהר במשך יותממנו  ענה וכנדרשתן מנו

להאריך את תוקף בהחלטה אמנם המפקח הואיל    .להתברר יכולהה זו תירלפני שעוד , ועשיםחוד

כדי לתת לתת את להודעה, אך כאמור זה לקח לו חצי שנה ולא חודש השוואה כניסת החלטתו בחודש ב

ה ועד שעתירה זו שנבחצי הפטור תוקף כי המפקח יאריך את יהיה זה רק מן ההגינות ה, ולכן ההחלט

 .  1220סוף לפחות עד  , ועד שיסתיים משבר הקורונהתתברר בפני בית המשפט הנכבד

  

ה רע בגדר ואת הלאזרח הפונה אל הרשו ן תשובהמת "אי   ות שנים רבבר לפני כופט שמגר אמר כב' הש

 יםחלטיצעדים הנקטו ם ייא לשרש תופעה זו, אלא א ניתןנראה לככל השלנו וה במציאות נפוצה וחול

שאינם  הציבור דימשמעתיים נגד פקייטת הליכים ם יותר מאלה הנהוגים עתה, לרבות נקויעילי

ל ינהדרי מס קוןלחוק הנ"ל) (חוק לתי, סיפא, (א)6אה סעיף (ראזרח ייתו של ועד על פנמשיבים במ

הסברה ית הדרכה ויבלוו מור,כאיח כי תגובות וד להניש יס .).ש.א. מ1958-י"טנמקות), תשת והלטו(הח

מתחייבת גם  חוק ואשרב התשובה, המעוגנת- ת לחובת מתןיהיה בהן כדי להגביר את המודעו תותנאו
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גם ו 427)3א(, לווהתח תקפ ייתששון פרג' נ' עיר 153/77ג"צ ה ברא(   ." נאותים חסי אנושדי זאת מיבלע

      ).263)4( לז' נ' שר הפנים, פ"ד יר ואחסיב ח'וסף ני 446/83בג"צ 

  

  

  

IIV            סיכום  

  

  

כרכב ציבורי ע"פ תקנות התעבורה ל 1סעיף תודות להגדרתו בבנת"צ להשתמש סיור רשאי רכב  . 91

 נהלעיקרון חוקיות המי פ ע"וזאת . אינו נדרש לכל פטור מהמפקח או מרשות תמרורו הגדרתו בפקודה

  החלטת המפקח נעשתה בחוסר סמכות. ן ולכ ורשויות התמרורסמכותו של המפקח על התקנות גוברות 

  

, לא קבע את זכותו כמקור לסמכותו ה המפקחל, שעליו נתע"י המפקח דאז 8200 בשנתניתן שהפטור  . 92

 נעשה  . הפטורשנים קודם לכןוקיימת עשרות , זכות זו הייתה שרירה של רכב סיור להשתמש בנת"צ

מנוע בזבוז וכדי ל וטרים חדשיםהזכות החוקית לש סברת אגודת מורי הדרך דאז לצורך ה ע"פ בקשת

 משפט ביתב. נוסנבלט צ   קבע זאת באופן מוחלט כבוד השופט ו .משפטמשאבים בבירורים בבתי 

     .  13עת/ צורף  19/12/1971מתאריך  89425776עבורה בתל אביב תיק השלום לת

  

רי, כמשמעות בפקודת התעבורה, וכי  אשכול הינו רכב ציבו רכב  "

קום בו מותרת  נהגי רכב אשכול רשאים לנסוע בנת"צ בכל מ

 "          . נסיעה לפי תמרור לרכב ציבורי

 

  .  15צורף עת/ 1/5/2018 בתאריך  1543-02-18כבוד השופט טל פרי תת"ע את גם זוקבע 

  

  " נתצ נגד רכב סיורל פי התקנה לא ייאכף וע ור כהגדרתוברכב סיאכן מדובר "    

 

רכב  ביןמוחלטת יש זהות . וגם כיום נולד כ "מונית סיור ותיור " שהינה מונית לכל דבר ועניין סיוררכב  . 93

ין לכל ספק כי יש דמיון ב הוכח בעתירה מעלו , )4( 493 –) ו 3( 492למוניות הפועלות ע"פ תקנות סיור 

 ראוי ןולכ ,נוסעים 8ולמאות אצ"ז לסיור בעת שמסיעים מיוחדות  ניותמו 00002, -סיור ל ירכב 400

  . , שהיא ההיפך מן השוויון ואסורה ע"פ החוק וערכי המדינהעון את טענה ההפליהע"פ הדין לט

 

למדיניות כללית  בהפניה , אלא הסתפקת התשתית העובדתית הנדרשתאהניח הצליח ל המפקח לא . 94

  .   המחייבים לכללי המינהלניגוד פשוט אינו נכון וזאת במבוסס אלא  נורק שאיוצפי לא 

 

- בהתייחס ל  בנת"ץמשמעותי  עומסלא גורמים ל סיוררכבי  400ההחלטה נעשתה ללא תכלית ,  . 95

רבי בנתיבים  רטייםאלפי כלי רכב פעשרות ועוד  משים בנת"צציבוריים אחרים המשת כלי רכב 60,000

 .תפוסה
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יים ממשלתרכב  יכל 2,000 - כרים ליתנתן הח המפקשלא מכבר מכיוון  וזנתהחלטה אינה מאה . 96

ואלה חפץ ביקרם שי מפנולכאורה לא זכאים לנסוע בנת"צ  רובם אשר  2016יותר משנת  80%, ופרטיים

ים בוטלו כאשר לציין שרוב ההיתר. כן ישפיעואשכול  יברכ 400אבל  על "צפי העומס" עו לא השפי

 ע. ש המידופת לעיתונות ולתנועת חציבורית תודוף המחדל לעין הנחש

  

כלי רכב ציבוריים ועוד מספר דומה  60,000כלי רכב מתוך מעל  400מדובר על  יתההחלטה אינה מידת . 97

הערים  ביןכבדות מערכת הסעת המונים מבוססת על רכבות כאשר במיוחד  בנתיבים רבי תפוסה. 

   סיור.הבי כלל לא מושפעת מרות בתוך הערים וכורכבות קל

 

צדק לשקול שיקולים של נהלית שות המוראוי כי הר משאב מוגבלבימוש נו ש"ץ הישימוש בנתה . 98

 שהמפקח ופן קיצוניבאלא סביר ולכן זה  במשאסבירה של ה, צודקת וחלוקה הוגנתלו ליוביש חלוקתי

ע"פ ים ושרכב ציבוריכלי  שאינםכלי רכב יותר מאלף יטריונים לשאב ללא קראחד מחלק את המ דמצ

המפקח י שנומצד  לשימוש בנת"צ,ם נהל התקין אינם זכאים לקבל היתרילים המנחים וכללי המיהכל

  , אשר "צנתב השתמשלכלי רכב ציבוריים מסוג רכב סיור  400שולל את הזכות של בהחלטתו 

 .  םלטובתסלל מלכתחילה נ

  

  

  

    -  דנכבט הית המשפמבמבקש העותר ש דעסה  . 99

  

 

כללי  ע"פ, תלינהסמכות מתיו כובוע"פ ח קח לפעולפהמם של שליהכ בגלל ,ר לעילהאמוכל לאור 

מפקח להורות ל  ט הנכבדת המשפמתבקש בי, ינהרכי המדוע צדקה ,גינותהה ,החוקן, מינהל התקיה

     לבטל את החלטתו . 

  

      

                ום חתה עלי ולראיה באת           

   תר העו  ס,רנב כירדמ                                                                         

  "ו חשון תשפ"אט,   2020נובמבר  02  היום     
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