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המשיב

כתב תשובה
בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  5.11.2020ולדחיות המועד שניתנו ,המשיב מתכבד
להגיש כתב תשובה מטעמו לעתירה שבכותרת.

א .פתח דבר
.1

עניינה של העתירה שבפנינו הוא בהחלטת המפקח הארצי על התעבורה לבטל את הפטור
שניתן לרכבי סיור מציות לתמרור  ,501האוסר על נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית (להלן:
הפטור) ,בהתאם לסמכותו מכוח תקנה  )2(16לתקנות התעבורה ,התשכ"א( 1961-להלן:
תקנות התעבורה).

.2

עמדת המשיב היא כי דין העתירה להידחות על הסף ,מכיוון שבמרכזה עומדת הטענה
(אשר אין בה ממש) לפיה האיסור הקבוע בתמרור  501ממילא אינו חל על רכבי סיור .בעוד
שהמשיב דוחה טענה זו מכל וכל ,שכן האיסור האמור חל על רכבי סיור בהתאם לפירושו
המובהק של התמרור ,העותר למעשה טוען כי פטור זה אינו נדרש לרכבי הסיור מלכתחילה,
ולכן נראה שאף לשיטתו אין כל צורך בפטור .על כן לא ברורה טענתו כנגד ההחלטה לבטל
את הפטור הניתן לרכבי הסיור.

.3

למעלה מן הצורך ,עמדת המשיב היא כי דין העתירה להידחות אף לגופה ,מחמת העדר
עילה להתערבות שיפוטית בהחלטתו בדבר ביטול הפטור שניתן לרכבי סיור מציות לתמרור
.501

.4

החלטת המשיב התקבלה במסגרת בחינה מחודשת של מדיניות הפטורים לנסיעה בנתיבי
תחבורה ציבורית ,לאחר בחינת כלל ההסתייגויות אשר הוגשו בעניין ,לרבות הסתייגות
העותר ,לאחר שקילת מכלול ההשלכות העשויות להיות להחלטתו על בעלי רכבי הסיור ועל
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כלל משתמשי הדרך ,ובהתאם לכללים המנחים של משרד התחבורה למתן פטור מציות
לתמרורים.
.5

מסקנתו המקצועית של המשיב היתה כי יש לבטל את הפטור אשר ניתן בשנת 2008
לרכבי סיור מן הציות לתמרור  501האוסר על נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית ,וזאת מאחר
שלא נמצאה עוד הצדקה עניינית להמשך מתן הפטור ,בשל הצפי כי העומס בנתיבי
התחבורה הציבורית יגדל נוכח יישום המדיניות הממשלתית לעידוד הנסיעה בתחבורה
ציבורית ,ועל מנת ליישם את מדיניות משרד התחבורה לניצול מיטבי של הדרך ,כך
שתוכל להזרים נוסעים רבים יותר במהירות גבוהה יותר.

.6

העתירה שבפנינו אינה מגלה כל עילה להתערבות בית המשפט הנכבד בהחלטתו המקצועית
של המשיב ,לו מוקנית הסמכות והאחריות בכל הנוגע להענקת פטורים שונים מהסדרי
התנועה המחייבים הקבועים בדין.

.7

להלן יפורטו הדברים.

ב .המסגרת הנורמטיבית
.8

בהתאם להוראות פקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן :פקודת התעבורה) ותקנות
התעבורה ,הסדרי התנועה בדרכים נקבעים על ידי רשות התמרור המרכזית ורשויות
התמרור המקומיות .כן קובעות הפקודה והתקנות את הכללים למינוי רשויות התמרור
ואת הסמכויות השונות הניתנות להם לצורך ביצועם של הסדרי תנועה.

.9

במקרים מסוימים ,עולה הצורך לפטור גורמים שונים מציות להסדרי תנועה ספציפיים ,על
מנת לאפשר החרגות נקודתיות והכרחיות ,חרף ההגבלה שנקבעה במסגרת הסדר התנועה.
לצורך כך הוסמך המפקח הארצי על התעבורה בתקנה  )2(16לתקנות התעבורה ליתן פטור
מציות להסדרי התנועה ,בזו הלשון:
"המפקח הארצי על התעבורה רשאי –
( )1לקבוע בהודעה ברשומות את דוגמאות התמרורים ,סוגיהם ,מידותיהם,
צבעיהם ,צורותיהם ,משמעויותיהם ,אופן הצבתם וסימונם;
( )2לקבוע הסדרי תנועה או לפטור מהם באופן כללי או למקרה מסוים".
[ההדגשות הוספו – הח"מ].

.10

לענייננו רלוונטי הפטור מציות לתמרור  ,501אשר פירושו קבוע בלוח התמרורים ,כדלקמן:
"כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית :הנסיעה בכביש או בנתיב ,או
בשול מותרת ל-
סומנה צלמית רכבת מקומית (ס - )43-לרכבת מקומית;
סומנה צלמית אוטובוס (ס )44-בצבע צהוב  -לאוטובוס הנוסע בקו שירות;
סומנה צלמית אוטובוס (ס )44-בצבע לבן  -לכל אוטובוס;
סומנה צלמית מונית (ס - )45-לכל מונית;
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סומנה צלמית אופנוע (ס - )48-לאופנוע;
סומנה ספרה בצירוף הסימון " - "+לרכב  -למעט רכב מסחרי שמשקלו
הכולל המותר עולה על  3.5טון  -המסיע לפחות כמה נוסעים ,לרבות הנהג,
הנקוב בתמרור;
צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור ,יחולו הוראות התמרור על פי
המצוין בו.
עצירה או חנייה של כלי רכב בנתיב אסורה אלא אם צוין אחרת".
[ההדגשה הוספה – הח"מ].
.11

יוער בהקשר זה כי קביעת לוח התמרורים מצויה גם היא בסמכות המפקח הארצי על
התעבורה ,מכוח תקנה  )1(16לתקנות התעבורה.

.12

כפי שניתן לראות בבירור ,רשימת סוגי הרכבים המנויה בלוח התמרורים בהקשר זה ,אותם
ניתן לסמן על תמרור  501כרכבים אשר נסיעתם מותרת בנתיב התחבורה הציבורית ,אינה
כוללת את רכב הסיור .כלומר ,רכב סיור מהווה סוג רכב אשר האיסור הקבוע בתמרור חל
עליו תמיד על פי לוח התמרורים ,הוא כלל אינו כלול ברשימת סוגי הרכב אשר יכולים
להיכלל בתמרור ,ורשות התמרור אינה מוסמכת לסמנו על גבי התמרור.

.13

זאת על אף ש"רכב סיור" מוגדר בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור,
הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה ,1985-כ"רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד
שבעה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כרכב סיור" ,שכן האיסור הקבוע
בתמרור  501חל על רכבי הסיור בהתאם לפירושו המפורש של אותו תמרור על פי לוח
התמרורים כמתואר לעיל ,וללא קשר להגדרתו של רכב מסוים כרכב ציבורי על פי הדין.

.14

יצוין כי "סיור" מוגדר בסעיף  1לצו האמור כ"סיור של קבוצת נוסעים במקומות שונים,
בשכר או בתמורה אחרת ,בליווי והדרכה של מורה דרך שניתן לו רשיון לפי תקנות שירותי
תיירות (מורי דרך) ,התשכ"ז.)"1967-

.15

כפי שניתן לראות בבירור מפירושו של תמרור  ,501סוגי הרכבים אשר ניתן לסמנם על גבי
התמרור הם רכבת מקומית ,אוטובוס הנוסע בקו שירות ,אוטובוס ,מונית ,אופנוע ,ורכב
המסיע את כמות הנוסעים המינימאלית המנויה בספרה המסומנת (למשל ,סימון " "3+על
התמרור) – והם בלבד.

העתק העמוד הרלוונטי מלוח התמרורים העדכני ומסומן מש.1/
.16

במהלך השנים ניתנו על ידי המפקח הארצי על התעבורה ועל ידי המפקחים המחוזיים (להם
הואצלה הסמכות) פטורים שונים מחובת הציות לתמרור  .501פטורים אלו ניתנו לגופים
שונים הנדרשים לעבור בנתיב תחבורה ציבורית לצורך אחזקתו (כגון חברת החשמל
ורשויות מקומיות) ,לנהגים שונים הנדרשים לעבור בנתיב תחבורה ציבורית (כגון תושבים
או בעלי עסקים שהדרך היחידה להגיע לביתם או לבית העסק היא באמצעות מעבר דרך
הנתיב) ,וכן לנושאי תפקידים בגופים שונים ,לרבות נושאי תפקידים ביטחוניים .פטורים
אלו ניתנו לתקופה מוגבלת ,והם חודשו במידת הצורך.
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.17

סוגי הרכבים הזכאים לקבלת פטור מציות לתמרור  501מנויים בכללים המנחים למתן
פטור מציות לתמרורים שנקבעו על ידי המשיב (להלן :הכללים המנחים) .סוגי רכבים אלה
ניתן לחלק לשניים :רכבים הזכאים לפטור מכוח פקודת התעבורה או תקנות התעבורה;
ורכבים להם ניתן פטור מכוח החלטת המפקח הארצי על התעבורה או המפקחים
המחוזיים ,בהתאם לכללים המנחים ולשיקול דעתם המקצועי.

.18

רכבי סיור אינם פטורים לחובת ציות לתמרור  501מכוח פקודת התעבורה או תקנות
התעבורה ,שלפיהן זכאים לפטור מחובת הציות לתמרור  501סוגי הרכבים הבאים בלבד:
א .רכבי ביטחון כהגדרתם בתקנה  1לתקנות התעבורה ,אשר רשאים לעשות שימוש
בפטור בשעת מילוי תפקידם בלבד ובמידה הנדרשת למילוי תפקידם ,בהתאם לתקנה
 )5(94לתקנות התעבורה.
ב .רכב בעל תג נכה ,בסוג ובנסיבות כמפורט בסעיף 71א(1א) לפקודת התעבורה.
ואלו הם הרכבים הזכאים לפטור מכוח החלטות המפקחים על התעבורה ,בכפוף לעמידה
בתנאים המפורטים בכללים המנחים – בהשמטת רכבי הסיור ,אשר זכאותם הגורפת
לפטור תוסר לאחר כניסת החלטת המשיב מושא עתירה זו לתוקף:
א .רכב המיועד להסעת נכים ,בתנאים מסוימים.
ב .רכב אכיפה על תפקוד נתיב התחבורה הציבורי ורכב אחזקה של הנתיב.
ג .רכבי תושבים המתגוררים באזור נתיב התחבורה הציבורי ומעבר בנתיב הוא האפשרות
היחידה להגעה לביתם (לרבות בעלי עסקים שהמעבר בנתיב הוא האפשרות היחידה
להגעה לעסקם).
ד .רכבי משטרה ,בתנאים מסוימים.
ה .בעלי תפקידים במדינה וברשויות המקומיות אשר זכאים לקבלת הפטור באופן
אוטומטי בשל צורך ביטחוני ,כמפורט בסעיפים ו(-)2ו( )3לכללים המנחים.
יובהר כי למפקחים על התעבורה מוקנית הסמכות לתת פטור במקרים נוספים ,בהתאם
לשיקול דעתם המקצועי.

העתק הכללים המנחים למתן פטור מציות לתמרורים ,עדכניים ליום  ,31.5.2020מצורף ומסומן
מש.2/
.19

עינינו הרואות ,פטור מן האיסור על נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית ,בין אם ניתן מכוח
הדין ובין אם מכוח החלטות המפקחים על התעבורה ,ניתן לקבוצה מצומצמת של סוגי
רכבים או נושאי תפקידים ספציפיים ,אשר ישנה הצדקה כבדת משקל להענקת הפטור
עבורם ,כגון הצדקה ביטחונית ,הסעת נכים או הכרח לעבור באותו נתיב.

.20

כמו כן ,כיום לא קיים כל פטור גורף אוטומטי שניתן על ידי המפקחים על התעבורה לסוג
מסוים של רכבים מן האיסור הקבוע בתמרור ( 501להבדיל מהפטורים הקבועים מכוח
הדין בעניין רכבי ביטחון ורכבים בעלי תג נכה) .כלומר ,בעל רכב המבקש לקבל פטור
מהמפקח על התעבורה ,נדרש להגיש בקשה פרטנית בעניין ,כמפורט בכללים המנחים.
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.21

בהקשר זה יצוין כי החל משנת  ,2018עת הוחלט על שינוי ממשי בתחום ,במסגרתו יושמה
מדיניות צמצום סוגי הרכבים הפטורים מאיסור הנסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית ,בוטלו
או לא חודשו פטורים רבים אשר ניתנו בעבר לנושאי תפקידים שונים ולאנשים פרטיים.

ג .עיקר העובדות הצריכות לעניין
.22

ביום  27.7.2008החליט המפקח הארצי על תעבורה דאז לפטור את נהגי רכבי הסיור
מהוראת תמרור  ,501האוסר על כניסה ונסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית (למעט בנתיבים
המיועדים לקווי שירות באוטובוסים בלבד לפי הוראת תמרור ,עליהם לא הוחל הפטור).

העתק החלטת המפקח הארצי על התעבורה משנת  2008מצורף ומסומן מש.3/
.23

ניסיונותיו של המשיב לברר מה היה הרקע למתן הפטור ועל בסיס מה התקבלה ההחלטה
לתתו ,לא צלחו .יוסבר ,כי בתקופה זו מתן הפטורים נעשה ללא נוהל מוסדר ,ומבלי שנקבעו
לכך קריטריונים וכללים ברורים .רישומם של בעלי הפטורים נאגד בקובץ אשר כלל פרטים
שונים (מועד מתן הפטור ופקיעתו ,שם מקבל הפטור ,מיקום הפטור וכיו"ב) ,אך למרבה
הצער ,במהלך השנים לא היתה הקפדה על הרישום בקובץ זה ,וכך ניתן היה למצוא בו לא
מעט תיבות חסרות או שהרישום בהן אינו מדויק .בשנת  ,2015ובמגמה להסדיר את
מדיניות מתן הפטורים ,נקבעו על ידי המשיב הכללים המנחים למתן פטור מציות
לתמרורים ,אך גם בשלב זה טרם נעשו שינויים ממשיים בתחום .הפטורים ניתנו לעתים
שלא בהתאם לקריטריונים ,והמשיכה תופעת רישומם בקובץ בצורה בלתי מדויקת.

.24

כלומר ,בבואו של המשיב לבחון בעת האחרונה את הפטורים אשר ניתנו לסוגי הרכבים
השונים מחובת הציות לתמרור  ,501לא אותר על ידו תיעוד לתכלית אשר לשמה ניתן
לכתחילה אותו פטור לרכבי הסיור.

.25

בהקשר זה יובהר כבר עתה כי המשיב דוחה בשתי ידיים את טענת העותר – שנטענה בעלמא
וללא בסיס – לפיה הפטור כלל לא ניתן כפטור מחובת הציות לתמרור  ,501אלא "לצורך
הסברה לשוטרים חדשים" בדבר העדר תחולת האיסור הקבוע בתמרור על רכבי סיור ,מכוח
תקנות התעבורה לכאורה (ראו למשל פס' (31ב) לעתירה) .כאמור ,עמדת המשיב היא כי
האיסור הקבוע בתמרור  501חל על רכבי הסיור בהתאם לפירושו המפורש של אותו תמרור
על פי לוח התמרורים ,וללא קשר להגדרתו של רכב הסיור כ"רכב ציבורי" על פי תקנות
התעבורה ,שכן אין כל זהות בין הגדרה זו לבין האיסור הקבוע בתמרור ,כמתואר לעיל.

.26

יתרה מכך ,כפי שיובהר להלן ,אין מקומה של טענה זו של העותר ,העומדת במוקד עתירתו,
להיטען במסגרת עתירה המלינה על החלטת המשיב לביטול הפטור האמור ,מקום בו
לשיטת העותר לא היה כל צורך משפטי במתן הפטור מלכתחילה (ולמעשה ,אף אם היתה
מתקבלת טענתו לפיה האיסור הקבוע בתמרור  501אינו חל על רכבי סיור – וכאמור אין
לקבלה – הרי לפי גישה זו ממילא היה מקום לביטול הפטור עקב העדר נחיצותו לכאורה).

.27

לאורך השנים ,פעל ופועל משרד התחבורה לצורך יישום החלטת הממשלה מס'  2228בעניין
"עידוד השימוש בתחבורה הציבורית" (החלטה מיום  ,12.8.2007עודכנה ביום ,)18.9.2017
בין היתר באמצעות הסדרת והפעלת נתיבי תחבורה ציבורית .במסגרת זו ,עורך משרד

6
התחבורה מדי פעם בפעם בחינות בנוגע ליעילות נתיבים אלה והשימוש בהם ,ומעדכן את
החלטותיו בהתאם.
.28

בשנים האחרונות נתנו דעתם גורמים שונים במשרד התחבורה לכך שהיקף הפטורים אשר
ניתנו בעבר מחובת הציות לתמרור  ,501עולה על הרצוי .הדבר הביא לידי כך שתפוסת נתיבי
התחבורה הציבורית היתה כה גבוהה ,עד שנפגעה יכולת הנתיבים לספק את רמת השירות
הנדרשת לכלי הרכב מן התחבורה הציבורית אשר רשויות התמרור הרלוונטיות החליטו
לייעד עבורם את הנתיבים.

.29

לצורך פתרון העניין ,נערכו פעולות מקצועיות שונות ,כגון תיקון הכללים המנחים בשנת
 2015תוך חידוד הקריטריונים למתן פטורים ,קיצור משך הפטורים ועוד .במסגרת זו,
במהלך השנים  2019-2018בוטלו או לא חודשו פטורים אשר אינם עומדים בקריטריונים
שנקבעו ,לרבות פטורים אשר ניתנו לנושאי משרות בכירות שונים ללא הצדקה מספקת.
החל מאותו מועד ,מקפידים הגורמים הרלוונטיים במשרד התחבורה על מתן פטורים
וחידושם אך ורק בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

.30

בדיונים שנערכו בהובלת המפקח הארצי על התעבורה ,בשיתוף המפקחים המחוזיים ויחד
עם נציג בכיר של אגף תכנון תעבורתי ,נבחנו סוגי הפטורים הארציים השונים שניתנו במשך
השנים מחובת הציות לתמרור  ,501ונבדק הצורך בהמשך מתן פטורים אלה.
את דיונים אלה הוביל העקרון לפיו הקצאת נתיבים אשר הנסיעה בהם מותרת למשתמשי
דרך ספציפיים בלבד ("נתיבי העדפה") ,נדרשת לשם קידום מדיניות משרד התחבורה
לניצול מיטבי של הדרך ,כך שתוכל להזרים נוסעים רבים יותר במהירות גבוהה יותר.
נוכח מדיניות זו ,נבחנו לעומק הפטורים הארציים מתוך מטרה לצמצמם ככל האפשר .כך,
לדוגמה ,נבדק הצורך של רכבי הסעות נכים להמשיך ולקבל פטור כאמור (וזאת להבדיל
מרכבים נושאי תג נכה ,שכן אלה זכאים לפטור מכוח פקודת התעבורה) .הוחלט כי
הפטורים הניתנים לרכבי הסעות נכים יצומצמו ,כך שרק רכבים בעלי מתקנים להסעת
נכים (דוגמת מעלון) ,הנדרשים לעשות שימוש בנתיבי תחבורה ציבורית כדי לאפשר נגישות
מרבית לבעלי מוגבלויות קשות ,יוכלו לקבל פטור.

.31

במסגרת זו נבחן גם הפטור שניתן לרכבי הסיור מחובת הציות לתמרור .בדיונים בעניין זה
השתתף ,נוסף לגורמים המפורטים לעיל ,גם מנהל אגף ההיסעים (הוא האגף המשמש
כרגולטור בנושא רכבי הסיור) .נערך ניסיון ,כאמור ,לברר מה היה הרקע למתן הפטור לסוג
זה של כלי רכב בעבר ומה היה הצורך על בסיסו ניתן ,ומאחר ולא נמצא מענה לשאלות
אלה ,נבדק הצורך להמשך קיומו של פטור זה כיום .בדיקה זו התבצעה ,בין היתר ,תוך
השוואת תפוסת נתיבי התחבורה הציבורית בשנת מתן הפטור ( )2008אל מול המצב כיום.
על סמך דיונים אלה ,הוצע כי הפטור הגורף הניתן לרכבי סיור מחובת הציות לתמרור 501
יבוטל.

.32

למען הסר ספק ,יובהר כי ביחס לנתיבים לרכבים רבי תפוסה ,המוגדרים אף הם באמצעות
תמרור ( 501כאשר מסומן ,למשל ,הסימון " "3+על התמרור) ,לא הוצע לשלול את
הרשאתם של רכבי הסיור המסיעים את המספר המינימאלי של הנוסעים הנקוב בתמרור.
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.33

ביום  1.3.2020הפיץ מנהל אגף ההיסעים במשרד התחבורה הודעה למנהלי חברות
"אשכול" (חברות המפעילות רכבי סיור) ,בה הודיע על הבחינה המחודשת של מדיניות
הפטורים כאמור ,וכן הודיע כי במסגרת בחינה זו הוצע שלא לחדש ,בין היתר ,את הפטור
הניתן לנהגי רכבי סיור מן האיסור לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית ,וזאת החל מיום
 .1.1.2021מנהלי חברות "אשכול" הוזמנו להעביר הסתייגויותיהם להצעה האמורה בכתב
עד ליום .31.3.2020

העתק הודעת מנהל אגף ההיסעים במשרד התחבורה מיום  1.3.2020מצורף ומסומן מש.4/
.34

ביום  23.3.2020התקבלה הסתייגות העותר ביחס להודעת מנהל אגף ההיסעים .כמו כן,
התקבלו אצל המשיב שתי הסתייגויות נוספות בעניין ועמדת מנכ"ל משרד התיירות.

.35

ביום  13.9.2020ניתנה החלטת המפקח הארצי על התעבורה בסוגיה .לאחר בחינת
ההסתייגויות ,ולאחר שקילת מכלול ההשלכות העשויות להיות להחלטתו על בעלי רכבי
הסיור ועל כלל המשתמשים בנתיבי התחבורה הציבורית ובדרכים ,החליט המשיב לבטל
את הפטור שניתן לרכבי הסיור מחובת הציות לתמרור  501ומן האיסור לנסוע בנתיבי
תחבורה ציבורית (החלטה זו נשלחה לעותר באמצעות דוא"ל ביום .)22.9.2020

.36

על מנת ליתן זמן התארגנות מספק לבעלי רכבי הסיור ,הוחלט כי ביטול הפטור ייכנס
לתוקף החל מיום .1.2.2021

העתק החלטת המפקח הארצי על התעבורה מיום ( 13.9.2020לרבות הסתייגות העותר אשר צורפה
להחלטה כנספח ו') מצורף ומסומן מש.5/
.37

יוער כי ביני לביני ,ביום  ,6.9.2020הוגשה מטעם העותר עתירה מנהלית לבית משפט נכבד
זה (עת"מ  ,)9626-09-20במסגרתה התבקש בית המשפט ,בין היתר ,להורות על ביטול
"החלטת" מנהל אגף ההיסעים מיום  ,1.3.2020וכן נטען לאי-מתן "מענה" להסתייגות
העותר ביחס להודעה זו .ביום  30.9.2020הגיש המשיב הודעה מטעמו ,במסגרתה הובהר
בין היתר כי הודעת מנהל אגף ההיסעים מיום  1.3.2020כלל אינה מהווה החלטה מטעם
הגורם המוסמך בעניין ,אלא היא מהווה הודעה לציבור בעלי העניין בדבר ההצעה לבטל
את הפטור שניתן לרכבי הסיור ,תוך מתן אפשרות להעברת הסתייגויות בכתב .משכך ,נטען
כי העתירה במתכונתה הנוכחית מהווה עתירה מוקדמת ותיאורטית .מכל מקום ,במסגרת
הודעתו עדכן המשיב בדבר החלטת המפקח הארצי על התעבורה מיום  ,13.9.2020אשר
החליט לבטל כאמור את הפטור בו עסקינן .ביום  19.10.2020ניתן פסק הדין בעתירה ,אשר
הורה על מחיקתה ללא צו להוצאות.

.38

ביום  2.11.2020הוגשה העתירה דנן.

.39

עוד יצוין כי כפי שהובהר בבקשת המשיב לדחיית מועד מיום  ,23.12.2020המפקח הארצי
על התעבורה החליט ,לפנים משורת הדין ,לדחות את מועד כניסת החלטתו מושא העתירה
שבפנינו לתוקף ,וזאת עד ליום ( 1.4.2021במקום שזו תיכנס לתוקף ביום  ,1.2.2021כפי
שנקבע בהחלטתו).

8

ד .עמדת המשיב
.40

עמדת המשיב היא כי דין העתירה להידחות על הסף ,מכיוון שבמרכזה עומדת הטענה
לפיה האיסור הקבוע בתמרור  501ממילא אינו חל על רכבי סיור .זאת בעוד נקודת המוצא
לדיוננו היא כי האיסור מנסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית חל תמיד על רכבי סיור בהתאם
לפירושו של תמרור  501על פי לוח התמרורים.

.41

על פי פירוש התמרור אשר אינו משתמע לשתי פנים ,רכב הסיור אינו נמנה על סוגי הרכבים
אשר רשות התמרור יכולה לסמנם על גבי התמרור ,באופן אשר יתיר לרכב הסיור לנסוע
בנתיב התחבורה הציבורית .זאת בניגוד לסוגי הרכבים אותם ניתן לסמן על התמרור ,הלא
הם רכבת מקומית ,אוטובוס הנוסע בקו שירות ,אוטובוס ,מונית ,אופנוע ,ורכב המסיע את
כמות הנוסעים המינימאלית המנוי בספרה המסומנת – והם בלבד.

.42

לעומת זאת ,החלטת המפקח הארצי על התעבורה מושא ענייננו ביטלה פטור מיוחד אשר
ניתן לרכבי הסיור מן האיסור הקבוע בתמרור  ,501וזאת מבלי שרכבי הסיור היו מנויים
לכתחילה על סוגי הרכבים עבורם נוצרו התמרור ונתיבי התחבורה הציבורית.

.43

לפיכך ,כלל טענות העותר בדבר היותו של רכב הסיור רכב ציבורי אשר "רשאי להשתמש
בנת"צ ע"פ התקנות" לשיטתו (עמ'  6לעתירה) ,וטענות דוגמת "הפטור מעולם לא היוו את
הבסיס החוקי לזכות רכב סיור לנסוע בנת"צ אלא התקנות" (עמ'  7לעתירה) ,עליהן מבוססת
למעשה עתירתו ,הן כלל אינן ממין העניין ,מקום בו עסקינן בהחלטה קונקרטית של המשיב
בדבר ביטול הפטור שניתן לרכבי הסיור מציות לתמרור .501

.44

כלומר ,טענות העותר לפיהן הפטור ,אשר ניתן בשנת  2008על ידי המפקח הארצי על
התעבורה דאז ,לכתחילה לא היווה המקור הנורמטיבי המתיר לרכבי סיור לנסוע בנתיבי
תחבורה ציבורית – ולמען הסר ספק יובהר כי המשיב דוחה טענות אלה בשתי ידיים שכן
הן סותרות את פירושו המפורש של התמרור על פי לוח התמרורים – דינן לדחייה על הסף
ככל שמתבקש מכוחן הסעד המבוקש בעתירה ,מחמת העובדה שהן אינן תוקפות את
החלטת המשיב בגינה הוגשה העתירה דנן.

.45

בהקשר זה יוער ,מעבר לנדרש ולמען הסדר הטוב בלבד ,בנוגע למסמכים אותם צירף העותר
לעתירתו כנספחים עת ,13/עת 14/ו-עת ,15/לכאורה על מנת להוכיח כי רכבי סיור רשאים
תמיד להשתמש בנתיבי תחבורה ציבורית ,כי אלה כלל אינם עולים בקנה אחד עם אופיו
המודולרי של תמרור  ,501אשר כאמור ,פותח את הדרך לסוגי רכבים מסוימים בלבד ביחס
לכל נתיב תחבורה ציבורית ,וזאת בהתאם לסוגי הרכבים המסומנים על התמרור הספציפי.
על כל פנים ,יצוין כי נספח עת 13/מהווה מכתב עלום ,נושן וחסר מעמד מעורך דין פרטי
משנת  ,1976מבלי שצורף לו פסק הדין אליו הוא מפנה כביכול; נספח עת 14/מהווה גם הוא
מסמך בעלמא משנת  1990אשר כלל לא ברור מטעם מי ניתן ובאיזה הקשר; ונספח עת15/
הוא פרוטוקול דיון המציג הסדר טיעון בין התביעה המשטרתית לנאשם (ככל הנראה),
במקרה פרטני שפרטיו אינם ידועים ,וודאי שאין בו ללמד את שמבקש לטעון העותר.

.46

למעלה מן הצורך ,עמדת המשיב היא כי דין העתירה להידחות אף לגופה ,מחמת העדר
עילה להתערבות שיפוטית בהחלטת המפקח הארצי על התעבורה.
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.47

האיסור הקבוע בתמרור  501חל כאמור על רכבי סיור ,והם אינם פטורים ממנו על פי פקודת
התעבורה או תקנות התעבורה .בעבר ניתן לרכבים אלה פטור מיוחד מציות לתמרור ,אולם
עם ביטול פטור זה (ביטול שכאמור ייכנס לתוקף ביום  ,)1.4.2021יהיה עליהם לציית
להוראת התמרור ,האוסרת על נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית.

.48

כמפורט לעיל ,הסמכות להעניק למשתמשי הדרך פטורים שונים מהסדרי התנועה
המחייבים ,ובכללם מחובת הציות לתמרורים ,מוקנית למפקח הארצי על התעבורה
ונתונה לשיקול דעתו המקצועי הייחודי בעניין.

.49

החלטת המשיב לבטל את הפטור האמור התקבלה במסגרת בחינה מחודשת של מדיניות
הפטורים לנסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית ,וזאת מאחר שלא נמצאה עוד הצדקה עניינית
להמשך מתן הפטור ,בשל הצפי כי העומס בנתיבי התחבורה הציבורית יגדל נוכח יישום
המדיניות הממשלתית לעידוד הנסיעה בתחבורה ציבורית ,ועל מנת ליישם את מדיניות
משרד התחבורה לניצול מיטבי של הדרך ,כך שתוכל להזרים נוסעים רבים יותר במהירות
גבוהה יותר.

.50

אם כן ,החלטת המשיב התקבלה לאחר בחינה מקצועית של הסוגיה על ידי גורמי המקצוע
במשרד התחבורה ,וזאת במסגרת סמכותו הייחודית של המשיב להעניק או לבטל פטורים
מהסדרי התנועה השונים הקבועים בדין.

.51

יובהר כי למשתמשי רכבי הסיור אין כל זכות קנויה להשתמש בנתיבי התחבורה
הציבורית ,וכי אלה מוקצים לשימושם של סוגי רכבים ספציפיים בלבד ,בהתאם לשיקול
דעת רשויות התמרור.

.52

חריגים לכך הם רכבי הביטחון ורכבים בעלי תג נכה כמפורט לעיל ,וזאת בהתאם להוראות
ספציפיות בפקודת התעבורה ובתקנות התעבורה .מלבדם ,לא קיים כל פטור גורף אוטומטי
לסוג רכבים מסוים מחובת הציות לתמרור ( 501בעבר ניתן כאמור פטור לרכבי הסיור ,אשר
בביטולו עסקינן).

.53

למותר לציין ,עצם העובדה כי בעבר אכן ניתן לרכבי הסיור פטור מציות לתמרור ,אינה
מהווה הכרח כי פטור זה יעמוד על כנו לעד ,והמשיב רשאי לבטלו במסגרת סמכותו שבדין
בהתאם לנסיבות העדכניות .כאמור ,במסגרת בחינת הסוגיה על ידי גורמי המקצוע במשרד
התחבורה ,ובהינתן הצפי בדבר הגדלת העומס על נתיבי התחבורה הציבורית נוכח מדיניות
הממשלה לעידוד הנסיעה בהם ,הגיע המשיב למסקנה כי אין עוד מקום להותיר את הפטור
על כנו.

.54

החלטה זו ניתנה מתוך ראייה רוחבית וכוללת של צרכי כלל המשתמשים בדרך ,ולאחר
איזון ביטול הפריבילגיה אשר ניתנה בעבר לבעלי רכבי הסיור אל מול התועלת שתצמח
מביטול הפטור עבור הציבור בישראל בכללותו ,ובהם נוסעי התחבורה הציבורית.

.55

משכך ,עמדת המשיב היא כי החלטת המפקח הארצי על התעבורה לבטל את הפטור הגורף
אשר ניתן לרכבי הסיור מן האיסור לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית ,היא החלטה סבירה,
ראויה ומוצדקת ,אשר ניתנה כדין ,בהתאם למדיניות הממשלה ומשרד התחבורה בנושא,
ומתוקף שיקול דעתו המקצועי של המפקח הארצי על התעבורה.
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.56

לא למותר להזכיר בהקשר זה מושכלות יסוד של המשפט המנהלי ,על פיהן בבואם של בתי
המשפט לדון בתקיפת שיקול דעתה של רשות מנהלית ,אין הם מחליפים את שיקול דעתה
בשיקול דעתם ,ובית המשפט ייטה ליתן משקל רב לשיקוליה של הרשות המנהלית ,ושלא
להתערב בהחלטתה.

.57

ראו למשל את קביעת בית המשפט העליון בעע"מ  3351/13אברהם נתנאל נ' חלמיש חברה
ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בת"א בע"מ ,בפס' ( 7פורסם בנבו,
:)23.3.2014
"אכן ,בית המשפט הנקרא להפעיל ביקורת שיפוטית על החלטת הרשות
אינו פועל כ"רשות-על" ואל לו להמיר את שיקול דעתה של הרשות בשיקול
דעתו שלו .עליו לבחון את חוקיות פעולת הרשות ואת סבירות החלטתה".
וראו עוד ,מיני רבים ,בג"ץ  1905/03ראגח עכל נ' מדינת ישראל  -שר הפנים ,בפס' 11
(פורסם בנבו ;)5.12.2010 ,ועע"מ  8111/12אברהם חדד נ' משרד החינוך והתרבות ,בפס' 7
(פורסם בנבו.)6.1.2014 ,

.58

הלכה זו נכונה ביתר שאת מקום בו עסקינן בהחלטה המצויה בתחום מקצועיותה
ומומחיותה הייחודית של הרשות ,דוגמת ענייננו .ראו בהקשר זה למשל את פסיקת בית
המשפט העליון בבג"ץ  8397/06עו"ד ווסר אדוארדו נ' שר הביטחון ,סב( ,198 )2בפס' 10
( ,)2007כדלקמן:
"נקודת המוצא לבחינת בחירתם של המשיבים לבסס את מיגונן של כיתות
מסוימות בבתי הספר ב"עוטף עזה" על שיטת "המרחבים המוגנים" הינה כי
בחירה זו מבטאת את עמדתה המקצועית של הרשות המינהלית ,שהיא
בעלת המומחיות בעניין ,ועל כן לא בנקל יתערב בית המשפט ,המבקר את
שיקול דעתה של אותה רשות ,בהכרעתה המקצועית (ראו למשל :בג"ץ
 3930/94ג'זמאוי ואח' נ' שר הבריאות ,פ"ד מח( ;786-785 ,778 )4בג"ץ 82/02
קפלן נ' מדינת ישראל ,משרד האוצר ,אגף המכס ,פ"ד נח(;910-908 ,901 )5
בג"ץ  7510/05לוטן נ' שר התעשייה המסחר והתעסוקה (טרם פורסם),
פיסקה  23לפסק הדין)" [ההדגשה הוספה – הח"מ].

.59

בהתייחס לטענת העותר לפיה רכב סיור הוא רכב ציבורי ,ומשכך הנוהג בו רשאי לכאורה
לנסוע בנתיב תחבורה ציבורית על פי תקנות התעבורה ,ללא כל קשר לפטור בו עסקינן,
יצוין בשנית כי טענה זו היא אינה ממין העניין .זאת מכיוון שהטענה למעשה אינה יוצאת
כנגד ההחלטה בדבר ביטול הפטור מן האיסור הקבוע בתמרור  ,501אלא מהווה פרשנות
העותר – אשר למען הסר ספק ,נדחית כאמור על ידי המשיב – בדבר פירוש האיסור הקבוע
בתמרור.

.60

על כל פנים ,יובהר כי נתיבי תחבורה ציבורית אינם מיועדים לכלל הרכבים הציבוריים,
אלא הם מיועדים אך ורק לסוגי הרכבים המסומנים באופן מודולרי על תמרור  501המוצב
בכניסה אליהם ,בהתאם לסוגי הרכבים השונים המנויים בפירושו .כאמור ,ברשימת סוגי
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רכבים אלה לא כלול רכב הסיור ,ועובדת הגדרתו כרכב ציבורי על פי תקנות התעבורה
אינה רלוונטית לעניין.
.61

מעבר לנדרש יצוין כי ראיה לאמור ניתן למצוא גם בעובדה כי אחד מסוגי הרכבים אשר
מוסמכת רשות התמרור הרלוונטית לסמן על תמרור  501הוא האופנוע ,אשר כלל אינו
מהווה רכב ציבורי .כמו כן ,אף סימון הצלמית עם מספר הנוסעים המינימאלי ברכב (למשל,
" ,)"3+כלל אינו מכוון לרכבים ציבוריים ,אלא לכל רכב בו נוסעים מספר הנוסעים
המסומנים על התמרור ,לרבות ברכבים פרטיים (ולרבות ברכבי סיור כמובן).

.62

על כן ,ממילא אין בהיותו של רכב הסיור רכב ציבורי כדי לסייע לעותר ,שכן אין כל קשר
ישיר בין הגדרה זו לבין סוגי הרכבים אשר עבורם מיועדים נתיבי התחבורה הציבורית.

.63

למעלה מן הצורך ,יובהר כי ממילא יש לדחות את ניסיונו של העותר להשוות בין מוניות –
סוג רכב המנוי במפורש בפירושו של תמרור  ;501לבין רכבי סיור ,אשר אין כל ספק או
מחלוקת כי אינם עונים להגדרת "מונית" בסעיף  1לפקודת התעבורה .כן יודגש כי אף
המוניות מורשות לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית ,אך ורק כאשר צלמית המונית מסומנת
על התמרור.

.64

אמנם הן רכב הסיור והן המונית מוגדרים כרכב ציבורי ,אולם כאמור ,אין בהגדרה זו לבדה
כדי להשליך על תחולתו של תמרור  501ביחס לסוג הרכב ,מקום בו ההתייחסות בענייננו
היא לסוגי רכב ספציפיים כאמור ולא ל"רכב ציבורי" באופן כללי.

.65

הרבה למעלה מן הצורך ,על מנת לסבר את האוזן ,להלן יפורטו מספר הבדלים מהותיים
בין רכבי הסיור לבין המוניות:
א .ברכב סיור אין מדובר בנוסעים אקראיים מתחלפים כמו במונית;
ב .ברכב סיור מדובר בהסעה לאורך מספר שעות ,יום שלם או יותר ,מה שאין כך במונית
במרבית המקרים;
ג .ברכב סיור הקשר בין הנהג לנוסעים נוצר מראש ,כאשר במונית הקשר נוצר לרוב
במונית עצמה;
ד .בניגוד לנהג מונית ,על נהג רכב סיור לא מוטלת החובה להסיע נוסעים ,וזכותו לסרב
להסעת נוסעים שהוא אינו מעוניין להסיעם ,בכפוף לדין הכללי;
ה .ברכב סיור הנוסעים הם לרוב תיירים ,מה שאין כך במונית בהכרח.

.66

עוד יצוין כי ההבדל המהותי בין מונית לבין רכב סיור ,מתמקד בסוג השירות הניתן בכל
אחד מסוגי הרכבים :בעוד שבמונית ניתן שירות הסעה בלבד ,ברכב סיור השירות העיקרי
הוא הדרכה ,כאשר ההסעה היא משנית לה .ולראיה ,מרבית מורי הדרך בישראל אינם
בעלי רכב סיור אלא עוסקים בהדרכה ,לרוב באוטובוסים.

.67

באשר לטענת העותר לפיה כמות רכבי הסיור בישראל היא נמוכה באופן יחסי ,יצוין כי
מדיניותו הנוכחית של משרד התחבורה היא לפנות את נתיבי התחבורה הציבורית ככל
הניתן מסוגי הרכבים השונים ,לשם קידום המדיניות בדבר ניצול מיטבי של הדרך ,כך
שתוכל להזרים נוסעים רבים יותר במהירות גבוהה יותר.
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כאמור ,בשלב הראשון של יישום המדיניות ,בוטלו או לא חודשו פטורים רבים אשר ניתנו
לרכבים שונים בהתאם לסמכות המפקח הארצי על התעבורה מכוח תקנה  )2(16לתקנות
התעבורה ,ללא כל קשר לכמותם ,ובכללם בוטל גם הפטור הגורף שהוענק עד היום לרכבי
הסיור .בכלל זאת ,בוטלו הפטורים אשר ניתנו לחלק מרכבי הסעות הנכים ,וכן בוטלו
פטורים אשר ניתנו לנושאי משרות בכירות שונים ללא הצדקה מספקת.

.69

יתרה מכך ,בימים אלה נערכת עבודת מטה במשרד התחבורה לבחינת הרכבים הזכאים
לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית בהתאם לפירושו הנוכחי של תמרור  ,501ובתוך כך נבחנת
אף האפשרות להציע את תיקון לוח התמרורים באופן שיוסרו המוניות מרשימת סוגי הרכב
אותם ניתן לסמן על התמרור .ויודגש כי בניגוד לענייננו ,במקרה זה מדובר בתיקון פירושו
של התמרור ,לעומת ביטול פטור מיוחד וגורף שניתן לרכבי הסיור מן הציות לו ,מבלי
שייכללו לכתחילה בסוגי הרכבים המנויים בפירוש התמרור.

.70

טרם סיום יצוין כי המשיב מודע היטב לכך שביטול הפטור עשוי להאריך את משך נסיעתם
של רכבי הסיור בחלק מן הדרכים במידת מה ,והדבר הובא אף במסגרת פניית מנכ"ל משרד
התיירות למשיב טרם מתן ההחלטה בדבר ביטול הפטור .אלא שהמשיב ,לו נתונה הסמכות
והאחריות בעניין מתן ושלילת פטורים מהסדרי התנועה השונים ,שקל גם עניין זה בכובד
ראש ,בין היתר בשים לב לעמדת מנכ"ל משרד התיירות וההסתייגויות השונות אשר הוגשו
אליו ,והכריע בהתאם לשיקול דעתו המקצועי כי יש לבטל את הפטור האמור.

.71

החלטה זו התקבלה על מנת לקדם את מדיניות משרד התחבורה בדבר פינוי נתיבי
התחבורה הציבורית ככל הניתן מסוגי הרכבים השונים ,במטרה לאפשר הזרמת כמות
נוסעים רבה יותר במהירות גבוהה יותר בדרכים.

.72

ודוק :טענת העותר לפיה החלטה זו פוגעת בחופש העיסוק של מורי הדרך ,אין לה על מה
להתבסס .כאמור ,למורי הדרך ,אשר מרביתם כלל אינם בעלי רכבי סיור ,אלא עוסקים
בהדרכה בדרכים שונות ,אין כל זכות קנויה ליהנות מפטור גורף מחובת הציות לתמרור
.501

.73

לפיכך ,אין לקבל את טענת העותר לפיה ביטול הפטור מהווה פגיעה בזכותם של מורי הדרך
לחופש העיסוק ,כאילו במסגרתה כלולה הזכות לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית ,על אף
שרכבי הסיור אינם נמנים על הרכבים עבורם נתיבים אלה הוקצו לכתחילה .על מנת לסבר
את האוזן בלבד ,יצוין כי קבלת טענה זו תוביל למצב אבסורדי ,בו יוכלו לטעון גם בעלי
מקצוע אחרים אשר עבודתם משלבת נסיעה בדרכים ,דוגמת נהגי משאיות ,נהגי משלוחים
וכיו"ב ,כי האיסור המוטל עליהם מנסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית מוביל לכאורה לפגיעה
בזכותם לחופש העיסוק ,טענה אותה מובן כי לא ניתן לקבל .יתרה מכך ,כל נהג אשר משך
נסיעתו ברכב פרטי למקום עבודתו הוארך עקב הקצאת נתיב בדרך לתחבורה ציבורית ,יוכל
להעלות טענה דומה ,מקום בו אין ספק כי עניין זה אינו מהווה פגיעה בזכות לחופש
העיסוק.
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ה .סוף דבר
.74

נוכח כלל האמור לעיל ,עמדת המשיב היא כי דין העתירה להידחות על הסף ,ולחלופין
לגופה ,מחמת היות החלטתו לבטל את הפטור הגורף אשר ניתן לרכבי סיור מציות לתמרור
 501החלטה סבירה ומוצדקת ,בעלת אופי מקצועי מובהק ,הנטועה היטב במתחם שיקול
הדעת המוקנה למשיב.

.75

משכך ,בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את העתירה תוך חיוב העותר בהוצאות ובשכ"ט
עו"ד.

.76

העובדות המפורטות בכתב התשובה נתמכות בתצהיר מטעמו של מר אסף אשר ,המשמש
בתפקיד המפקח הארצי על התעבורה.

אופיר גבעתי ,עו"ד
פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)
היום ,כ"א בשבט תשפ"א
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