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שהיא מפעילה    לא חוקיתה   המדיניות בגין    המשיבהנגד  רה  יתע בד  המשפט הנכית  ת לבמוגשת בזא .1

יוכל לנהוג  אישית ק וסהעשרק פן באו  , בייבוא אישישייבא רכב בעוסק השימוש שיכול לעשות נגד  

 .  ")ההגבלהעוולת ן "לה(ל    ן, וכפי שהיה בעברהדיע"פ לנהוג בו  ר שיכולנהג אחכל ברכב ולא 

 

בכלל , וע"י    את מספר כלי רכב שניתן ליבוא אישיהמצמצמת  המשיבה    מדיניות נה נגד  עתירה זו אי .2

 .  הזה האחד  בגין הפגיעה בשימוש שניתן לעשות ברכב, אלא לרכב אחד בשנה ,עוסק בפרט

 

זוינמד .3 בעלילנה  אי  יות  ל  סבירה  נעשית  הרכבפגיעה    –ה  ראוילא  תכלית  שכן  בענף  , בתחרות  

מידתית,  תמוגנווד  יסיות  בזכופוגעת    , ובנוסף אסורהאינה  להפליה  גורמת  לאינטרס    מנוגדת  ,, 

העותר ואח' נגד    7006/07נגדה בבג"ץ  שניתן  על תנאי  לצו  מנוגדת  ו   .המדינה  ערכילחוק ול  הציבורי 

 .במשך שנים רבות בעבר, וכפי שהיה  )ל תנאי"ע(להלן "הצו   עת/??? מצ"ב   ואח'   המשיבה

 

שייבא  הפעלת הרכב  וללא מאפשרת  שהיא    תר בכך של העווק עיסש הבחופ פוגעת הלההגבת ולעו .4

  2/עתמצ"ב    תבמשך שנים רבו  שנהג בעבר  פיוכר  אח  באמצעות נהגתיירים  לצורך עיסוקו בהסעת  

 .  3/עת ורישיון הסעת סיור מצ"ב תר ת העובבעלו  9641579רישיון רכב סיור מ.ר 

 

,  להסעת תיירים  רכבי כלי  שנ  ותר יששלעדה  ב והע  ורלאפליים  ההגבלה פוגעת בעותר כפל כעוולת   .5

זה  ו.    5/עתישיון הסעה מיוחד  ות העותר ור עלבבשני    , רכב2228139יון רכב מדברי  ריש    4/עת  מצ"ב

   . וקולצורך עיסיחדיו  להפעילם בשני כלי רכב וו צמבעלנהוג  נו יכול איכי העותר כשמש ברור 

  

כל עוד    ביבוא אישייותר מרכב אחד  כוש  לר ר  העותמונעת מ ה עוולת ההגבלה מהווה פגיעה נוספת   .6

 .  אחד בשנה רכביש ברשותו רכב אחד שיובא בייבוא אישי, וגם מעבר להגבלה של 

 

הרכב  בעיסוקו  תמך  מס  ,בענף ההסעותוכנהוג  ,  ותרעה .7 נהגעל הפעלת  ש    , אחר  ע"י  מכיוון    כךהן 

ההסעות  ענף  ימימה  פועל  ש   ,מימים  מפני  כל  הוא  והן  כמו  שפועל  את  להגד   צהרועוסק  מספר  יל 

  :  וכמפורט   מהרכב שייבא ביבוא אישי והשקיע בו את מיטב כספוהעסקאות וההכנסות 

 

 . לוש בוהוא לא נזקק לרכ ת בלבד, , כמו הדרכה רגליאחרבעת שהעותר נותן שירות   .א

 .י המותרות ברכב ציבור  נהיגהשעות ה  את מכסתר בעעותר כאשר ה, וה במשמרותודעב  .ב

גלישת מצוקים שלעותר  או אטרקציה כמו  ,  בשפהשל הסעת סיור  רות  כאשר נדרש לתת שי  .ג

 . איםון מתישיש לו ריש אחרמורה דרך והוא נדרש לון להפעילה  אין רישי

  ,כעיסוק עצמאיהן    ,רך אחרמורה דלהאשכול שברשותו    רכבאת    "ר כימשעותר "בעת שה  .ד

 .  ונוהל רכב אשכול  המכס  יףתער  ע"פ צוים הנדרשים ממנו א תנע"פ הוהן  

    .הכנסות מהרכבל ההנסמכים עתו ח ני משפבבאמצעות ת הרכב כשהוא מפעיל א  .ה

 . חופשהעייפות ,  בעת שהעותר לא יכול לנהוג בעצמו בגלל מחלה,   .ו

 .  , ויתפרנס מהשכרת הרכברבות שעות  מוולא יוכל לנהוג בעצ יזדקן ת שבע בעתיד  .ז
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I  ט הנכבד פ שמבית ה סמכותו של 
 

ים בשבתו  זי בירושלחוהמבית משפט  עתירה לבאמצעות    להגב ההת  ולהעותר ניסה למצוא תרופה לעו .8

מנהלי    יתכב נגד   62441-05-20  מעת"  משפט  סמנכ"ל    דונגחבורה  התשרד  מ   העותר  פלור  אבנר  מר 

שכש.  תנועה ספק  כל  אין  זו  הרעיון  ן  פסולה  מדיניות  מהינשל  של  בית ה  פא  מר  מדרשו    ר לובנר 

(להלן    2016-ומקצעות בענף הרכב, התשע"ו  רישוי שירותיםכהגדרתו בחוק    "  הלהמנ"סמנכ"ל תנועה  

 .  מזה שנים רבות עד להתנהלותו המזיקההעותר  ש  ,הממונה על ענף הרכב,  ")חוק הרישוי"

 

בעצמי-יעסק "  למושג  שגויה   בפרשנות  מדובר  כי  טען  ר  העות .9 ל 1((ב)33סעיף  "    אך   .רישויהחוק  ) 

ולהגביל את  ם  צמצל  מדיניות סדורה המתכוונתב  אלא פרשנות לקויה  בר  ב ומד   איןכי  ענו  בים טהמשי

 .  מתיר רק לעוסק שייבא את הרכב לנהוג בו" עצמי -עסקי, והמושג "ןתכוובמ היבוא ע"י עוסק 

 

אישי    ואייבצמצום בת ה ונכו"      המשיבהמדובר במדיניות  כן  אכי  השתכנע  נל  אברבאלי    טכבוד השופ . 10

מושג  לשיבה  אשר לאורה הפרשנות שנתנה המות  ינימד ,  ק הדיןלפס  20  ורהש   4" עמוד  חרי מס  של רכב 

       ????/תעמצ"ב  , ןלפסק הדי   3-1ורות ש 5עמוד ובסיכום פסק כבוד השופט  , ריהינו סב " עצמי-עסקי"
 

המשיב  ובץ  מהמק  " של  פרשנותו  כי  האמורה  עולה  אינה  להוראת החוק 

     , קהמשיב בעת ניסוח החות עמדתו של  היא משקפת א   .הבלתי סביר 

  " . תוין העתירה להידחכך דמש .טת על ידות על המדיניות הננקוססומב
  

מצמצמת  במתכוון  אשר  מדיניות  מדובר במצא כי  נאלי אברבנל  כבוד השופט  סק הדין של  פלאור   . 11

עוסקשיובא  כב  רבימוש  השאת   "אכן  ו  ע"י  מ  "עצמי -עסקיהמושג  מיישם  זו.  בחוק  לכן    דיניות 

והל המשיבלתקוף את המדיניות שהעותר  עתה  נאלץ     העותר המשיבה  מדיניות  את  כדי לתקוף  . 

ע"פ  ל בית משפט נכבד זה  רתו שאת עזעותר  הבקש  מ, ולכן  פט אחרבית משכל  ת ליכול לפנואינו  

שנעשית ללא  ה  המשיבשל    א סבירה  הל  ה דיניותאת מוף  לתק    - יטה  השפ   ד (ג) לחוק יסו  15סעיף  

  רכבהשתמש בל מונעת ממנו  בעת שהיא    ותבזכויות יסוד מוגנללא סמכות  פוגעת  תכלית ראויה,  

אישי   בייבוא  כשייבא  וכמו  מיטבי  רבאופן  הרוכש  אחר  עוסק  באמצעות  ל  מסחרי  מיבואן  כב 

ף  בנוס   ר.  בשהיה בעפי  וזאת כשל העותר  בני משפחתו גם  כולל  ,  רנהג אחהפעלתו ע"י  על    האיסור

 .  ה, וכפי שמתיר החוקמלייבא רכב נוסף בשנה השניימגבילה אותו 

 

לעניין    אלי אברבנלשל כבוד השופט    62441-05-20בעת"מ  ערעור על פסק הדין    וםמשירה זו  אין בעת . 12

 . משיבהה מדיניות עתירה התוקפת אתור  כאמלא א, צמי"ע- של המושג "עסקיהפרשנות 

 

זה  לבג"ץ    עתירהלהגיש  תר  העותכבד  מלעיל   לאור האמור   . 13 נכבד  מדיניותה הלאלבית משפט    נגד 

אישי לצורך    ייבא בייבואאשר  ה המגבילה את השימוש שיכול לעשות עוסק ברכב  בשיל המשחוקית  

ות הקניין של העותר המייבא  העיסוק וזכ   פוגעת בחופש,  ראויה  תכליתכל  אין בה  ש, מדיניות  עיסוקו

בייבוא   הפלי  ,אישירכב  בהעושה  אסורה  ל ה    הציבורי   לאינטרסמנוגדת  המסחריים,    יבואניםתייחס 

   .  7006/07 ץבג" בבעבר ה שוכפי שעבאופן דומה ו   ,הולערכי המדינ
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II   רועיםיע והשתלשלות הארק      
  

  

"אשכול-סיוררכב  " . 14 ו  מדברי"  צירכב  רכב  כלי  המיוע"  בשכרבוריים  נוסעים  להסעת  ע"פ    דים 

  פרטיהשכרת רכב  מהווה    צרכי עבודה אינהת כלי רכב אלה לכרהש.  הגדרתם בתקנות התעבורה

 . 1985-התשמ"ה, (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב)מצרכים ושירותים  ע"פ צו הפיקוח על

 

הל בוטל  הנו  ,70  –ול בשנות ה  שהיה קיים מיום הקמת ענף רכב אשכ נוהל    –"  נוהל רכב אשכול " . 15

הגבלת  יונים וללא  ר טקריללא  גידים מסחריים  לתאהעבירה את הטבת המס  שבעת    ע"י המשיבה 

למ  ,כמות ותודות לבג"אך הוקם מחדש תודות  העותר  ואח   5973/13    ץאמצי  נ' המשיבה  העותר   ,

  19מס'    טובין (תיקוןצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על  ל)  3)(3(ג)(ג.  1סעיף  באמצעות  ,  ואח'

מאפשר השכרת  ו  ,מסהת  הטב תנאים לקבלת  ע  קוב . הנוהל  2015  -התשע"ו  ),14והוראת שעה מס'  

     .  הנוהלנאי תב לצורך עמידה לאחר אשכול -רכב סיור

  

ומע2007ולפחות משנת    ,מדיניות המשיבה . 16 בשרו  חווהתר  ת שהעו,  לא   ,  אותה על  שר  פהייתה לא 

  ,מייצגשימש כעם חבריו, העותר  ולכן הגיש    ע"י מורה דרך בפרטלא  ו בכלל    ע"י עוסקי  יבוא איש

י  עשופם כמי ששהמשיבה טענה כי יש לצר  הרכב  המשיבה ונגד איגוד יבואני  נגד  7006/07בג"ץ    תא

"... זה    את היבוא ע"י מורי דרך    הסרהטעם העיקרי של המשיבה מדוע היא א.  להיפגע מהעתירה

טתה  לשיבכך  ו  ,ממחלקת בג"צים בפרקליטותמדברי עו"ד בריסקמן    "  ...עסקי  )יבוא( ליפתח פתח  

"המנהל"  , ובעיקר בעיניו של משיבהה שבעיני ,המסחרייםאני הרכב  בובי תיתכן פגיעה בה של המשי

חיי ואשר  זהב  ביצי  עליההם התרנגולת שמטילה  להגן  פגיעה  גם  ומכל משמר    בים  לא  באמצעות 

 . ולחוסר החוקיות שבדבררת לאיוולת ייתה עיוווהמשיבה ה  .בישראל בכל העוסקיםחוקית 

 

  הוציא    16.2.2011 בתאריך  ו   הב זו של המשיפסל מדיניות   7006/07בבג"ץ  בית המשפט  . 17

  

אל  המשיבים והמורה להם להתייצב וליתן טעם מדוע  ן  תנאי המכוועל  צו      ... "

י יותר  על לא  הפעלתם  לצורך  רכב  כלי  חריג של  ות  בוא  סיור  רישיון  יור פי 

     "     .   שהיה בנוהל שהיה בעבר בתוקףסעת תיירים, כפי כרכב אשכול לה
   

ינה חוקית  העיסוק א  ה בחופששל פגיע  מדיניותוד הבג"ץ כי  כבובכך קבע  על תנאי")  הצו  " (להלן  

     .ינשטייןכבוד השופט א' רוב הפסול בזה?" מה  –ים מסו "אדם רוצה רכב  בשפה אחרתו, בעליל

  

וא  לצו יבתיקון  ולאור התחייבות המשיבה כי היא תוציא    ,צו על תנאיג"ץ ולת הבפסיקבהמשך ל . 18

   עתירה . מורה דרך, בית המשפט הנכבד מחק את השר יבוא אישי ע"י אפשיחופשי 

  

,  רמה ככל האפשצמצלהגבילה ואו לפחות ל  הבג"ץת  עשה כל מאמץ כדי לאיין את החלט   ,"המנהל" . 19

מצ"ב    2011-צו יבוא חופשי (תיקון), התשע"א    להוציא את  יד ש בסמכותו באופן לא חוקי כהשתמו

 "... ןבואע"י י לארץ  מיובא לא רכב הדגם  ... "       –רק ל   איבו ת הביל א המגצם ו צמהמ  עת/??



  
  

5

מהווה  היא    ת חוקי  הנאי לא רק ש  "   ןע"י יבוא  לארץ    מיובאלא  רכב  הדגם    "  –  רק להנ"ל    ההגבלה . 20

חמורה צרכנית  "  פגיעה  הצרגיעפה(להלן  החמורהה  של   ,")כנית  האמיתיים  פניו  את  וחושפת 

   ת : ומהסיבות הבא וזאת    ,ני הרכביבוא   לטובתישי חמ כגיס  שמתנהגל הנהמ

 

 צם מאוד ממצו המותרים ביבוא אישי  דגמי הרכבמספר   .א

 .  יקוני ריקולת  כולל ת יצרן בישראליתן אחריו אין מי שי  .ב

 ינים. ילוף זמאין חלקי ח ומתמחים אין מוסכים שתחזוקה לקויה מאוד שכן   .ג

 

ל עתירה  עיל גם בעניינה שלהפה המשיבה  לא חוקית שמנס את המדיניות הההגבלה הנ"ל תואמת   . 21

לצלהוסיף  המכוונת    זו ולהלפגוע  המצם  את  האישי  גביל  רכב  יבוא  עוסק של  ללא  הפיכתו    ע"י 

כלכלית המ.  כדאי  של  אובססיה  על  כאן  מדובר  לדעתו  כי  לומר  חייב  שמסהעותר  לא  נהל  יבות 

 ני הרכב המסחריים.  רורות עושה כל מאמץ ומתנהג כגיס חמישי לטובת יבוא ב

 

העוולה  המנהל   נאלץ  העותר    ות למאמצי תוד  רק . 22 נאלץ  והוא  שיזם      צרכנית הה  והפגיעלתקן את 

   . עת/???מצ"ב    2015- צו יבוא חופשי (תיקון), התשע"ו  -ף    ן נוסתיקו הוציא ל
  

    . "  יימחקו –..."   ם הרכב לא מיובא לארץ על ידי יבואןגדו  המילים "... " 

  

המשיבה כשהיא מונעת    חוקית שעושההפגיעה הלא  הציבורי    ה לדיוןעל  7006/07  בג"ץבעקבות   . 23

י מורה  "עאשכול    –נדון רק עניין יבוא אישי של רכב סיור    7006/07  בג"ץב  .  י עוסקוא אישי ע"יב

נהגי    -  ייבוא אישיהם  ללאפשר  ישראל כץ  מר  דאז  ה  בורהתחמשר  ביקשו    אחריםהעוסקים ה ו  דרך

שר  ואכן  .   ים שנדרשים לרכב לצורך  העסק שלהםאחר קים הוכל העוסנהגי ההסעות    ,  המוניות

וועדה    התחבורה זה  נה  שבח זליכה    וועדת   - ת  ציבורימינה  חלק  .  ם רבים אחריםשאינו  ועודעניין 

, בפועל יבואני הרכב הישירים כל אחד מהם הוא  ענף הרכבתחרות בכי אין  ממסקנות הוועדה היו  

הו    ,פולין של יבוא רכב מיצרןו מונ יבואני  ויש  ון ללא משולטים בענף שלטרכב  כי  לשים את  צרין 

אישי של    השאר באמצעות יבואראשית להוזלת הרכב בישראל, ובין  נף הרכב כמטרה  התחרות בע 

 שר התחבורה הצעת חוק לשינוי המצב. יזם  2013בשנת   .בכלל וע"י עוסק בפרט רכב

  

טיפל בהקמת הצעת חוק    ,כבענף הר  עלהממונה  אצל המשיבה    הפקיד הבכיר ביותרשהינו    ,המנהל . 24

יבוא אישי ע"י  בדה כי  עולתרם תרומה מכרעת  ואין ספק ש  1320-רישוי שירותים לרכב, התשע"ג

עובדה שהיה צריך להקים מחדש את  עקב האבל    .  2013  שנתס להצעת החוק מל לא נכנכלק  עוס

א אישי  יבוין  עני   אחרים  העותר ו ומאמצי  לשר התחבורה    תודות ו פיזור הכנסת,    מפאת עת החוק  הצ

   2015-תשע"ותים לרכב, הוי שירוחוק ריש הצעת ב(א)  31 יף סעי עוסק נכנס ל"ע

  

או המשפ   "    לשימושו האישי  רכב המיועד   לייבא  ואם  המבקש  חתי 

עו יבואןא  וההרכב    –סק  הוא  ידי  על  מיובא  שאינו  רכב   מדגם 

בשכר  טובין  להובלת  או  בשכר  נוסעים   להסעת  ומיועד  מסחרי 

   .".. רכב אחדוא, לייבוא זכאי לקבל רישיון יב ,עצמי-י סקלצורך ע
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צו  על  שכן טרם יבשה הדיו    ,יולא האמין למראה עינ   החדשהעת החוק  דיו את הצ כשקיבל ליהעותר   . 25

    למחוק את המיליםהמנהל מר אבנר פלור  נאלץ שבו   2015-התשע"ו שי (תיקון),יבוא חופ

  

    . "  יימחקו –..."   על ידי יבואן  ם הרכב לא מיובא לארץגדו  המילים "... "  

  

  הצעת החוק! ל גם    7006/07בג"ץ  שות להחלטת  לע  ניסהשגיל עוקץ  את אותו תרבדיוק  עושה  נהל  המ

  בלבד את המילים   סק ע"י עו  וא אישיליב הגבלההוהוא הכניס להצעת החוק את 

  

  " ... שאינו מיובא ע"י יבואןמדגם  ..."      

  

הוטל  ום הזה  הצמצ  מהווה פגיעה צרכנית חמורה.ואישי ע"י עוסק  מצמצם את היבוא  מה שכאמור  

מונהגת ע"י  של המשיבה ההאסורה  על המדיניות    עיד עניין המעוד  !   י עוסקע"י רכב המיובא ע"   רק

   ! נגד יבוא אישי ע"י עוסקיה  אובססה אורהמנהל שיש לו לכ

 

תודות למאמציי העותר . 26 וועדת ש,  רק  בדיוני  ימים רבים  על חשבונו  ,  ל הכנסת לה ש הכלכ   השתתף 

בעת התקנת חוק הרישוי!    (א) להצעת החוק  31ף  סעי  תוקן,   בוי וללא כל גב כלכלי שתומך  האיש

הרישוי1((ב)33  יףסעכוהותקן   בחוק  התנגדותו  ,  )    בוועדת בדיון    המנהלשל  הצעקנית  למרות 

ינו מיובא  שא  מדגםשל "  בוטלה ההגבלה,    144פרוטוקול    25/1/2016הכלכלה של הכנסת בתאריך  

מדגם  "ייבוא רכב  הדיוט כי    ברור לכל   מכיוון שזה    אתוז  ,    רכב  כלוכעת מותר לייבא    "י יבואןע"

ר  ש  לשהמלאה  בתמיכתו  התיקון נעשה  !  פגיעה לא חוקית בעוסקמהווה    אן "  בוי  ע"ישאינו מיובא  

  לשון החוק ר אבנר פלור אשר המשיך להתעקש להשאיר את הפגיעה הצרכנית בנזף במה שהתחבור 

ל שמעז לפעול  ת פרטית של המנה ו מדיניות אישיעניין המעיד שז.  קנית בלתי מובנתדות צעבהתנג

 !  שר התחבורה נגדועדת הכלכלה של הכנסת ויבואני הרכב מול וכגיס חמישי לטובת  בפומבי 

 

    ב  רכ כלוהתאפשר יבוא אישי של  ,רק תודות למאמצי העותרהותקן לחוק הרישוי  ) 1(ב)(33ף סעי . 27

  

  שימושו האישי או המשפחתי, יועד להרכב מ  "    

 ".   עצמי-מיועד לשימושו העסקיב רכה –הוא עוסק ם וא  

 

ההצל  שבוהנ"ל  בדיון   . 28 סעיף  יח  את  לתקן  ידיו1(ב)(33עותר  במו  ול)  הצרכני בטל  ,  הפגיעה  ת  את 

שהטיל   וזידבמ   המנהלהחמורה  הנמרצת,  התנגדותו  די המ   של  למרות  כל  לא התנהל  לגבי  נהל,  ון 

כי    לעותר זה היהו ,  "עצמי   -עסקיהמושג "המשמעות של   לחוק  מת  תוחמ רה הבהגד  מדובר ברור 

   בעניין עוסק.  הרישוי  חוקההגדרות ב  2סעיף ע"פ וזאת המע"מ  

  

  "  1975-, התשל"ומס ערך מוסףק כהגדרתם בחושה" ו "עוסק מור" וסקע" "

  

ח המע"מ  ע"פ  עוכל  וק  שעושה  העסק  עסקה  לטובת  כדין,  שלו  סק  המחייבת  כולל  הינה  עסקה 

  בעבר במשך שניםרי  היה אפשזה  וכפי ש,  רהשכרת הרכב לאח  לוכולאחר  הפעלת הרכב ע"י נהג  

 .  יצא נשכר מעמלו  אם אותו נהגגם ו למי יהיה הנהג ברכבוללא כל קשר  . 7006/07בג"ץ ל תתודו ו
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לאחר  2016  סוףב . 29 ומיד  הרישוי,    פרסום,  העותרחוק  להסעת  בגרמניה    רכש  המיועד  סיור  רכב 

עיסוקו לצורך  מתיירים  רכב  דיסקברי      לנדרובר   תוצר ,  רכב  HSEדגם  שנה  .  בן  שעשה  משומש 

זההמחיר  העותר    כשבדקק"מ.    25,000 היבואן  חדש    רכב  כי  בישראל  אצל  היה  מחירו  מצא 

מע ,  ₪  400,000 כולל  קניה  לא  ומס  מכס  שכן  "מ  אותו  ,  הפוטרת  מס  הטבת  יש  העותר  לזכות 

   , הטבת מס דומה להטבה שמקבלות מוניות.  תשלום המיסיםמ

 

העובדה שנאלץ  לל  גבבמיוחד  , שהיה קשה ומסובך להפליא,  לאחר שהעותר סיים את תהליך היבוא . 30

  1שהמשיבה ולמרות חובתה ע"פ סעיף    בדההעו  בגללשור בתהליך היבוא, וקהללמוד לבדו את כל  

הרישוי   וזמ  ..."     לחוק  סדיר  שירות  השירות,  מתן  למקבלי  הולמים  ין  תנאים  של  קיומם 

לעזור    ,  אין לה שירות סדיר באמצעות טלפון  ,..."  השירותיםבמקומות מתן   כדי  לא עשתה דבר 

  לדוגמה עד היום   יו,על  אלא רק הקשתה  ,פנה אליה העותר  ות שולמר   לעותר בתהליך היבוא האישי

עניין    בגלל המשיבה  וא ההחזר המגיע לו עבור אביזרי הבטיחות ברכב שלוקיבל את מלהעותר לא  

לפתחי בית המ וזאת  שפט המנהלי בקרובשיגיע  ובגלל שהמשיבה    34127-04-20לפי פס"ד בת"צ  , 

ום העלות הכוללת  של י   בסופו .  אחריםביבוא אישי  רכב    לפי מייבאי מונעת החזר כספי לעותר ולא

הר יבוא  הייתה  של  מיסים  ₪  200,000כב  כולל  בכנ"ל  לא  האישי,  .  היבוא  שהיה  תהליך  ולמרות 

  א לשומש ואמנם מדובר ברכב מ  .₪  200,000של      ירהכספית אדך הוצאה  ר חסהעותקשה ומסובך,  

,  ן שנהחדש, אך למטרת עיסוקו של העותר זה ממש לא משנה אם מדובר ברכב חדש או משומש ב

, כבשת הרש של חיסכון הזההמשיבה מנסה לפגוע ב!  יאמןזה פשוט לא י  ₪  200,000וחיסכון של  

רק  משחקים  שם  שיקולים זריכי מדובר כאן ברור  וזה ב.  בשנה  לייבא רק רכב אחד  , שרשאיהעותר

      ולכן העותר מרשה לעצמו לכנות את המנהל "גיס חמישי".   הרכב המסחריים! אני יבו  בתלטו

  

היא לא  ביבוא אישי,    ציאה רישיון יבוא לרכב בעת שהיא מו  ולא חוקי  ןהמשיבה פועלת באופן לא הגו . 31

כלל    העותרו    עת/ ???ה של רישיון יבוא מסומן  דוגמ   מצ"ב  ,היבוא  מציינת את עוולת ההגבלה ברישיון

 שני מקרים וכמפורט :  מתוך רק אליה   וודעהתהוא   כמו כל העוסקים,  ,מודע לעוולת ההגבלה היהלא 

  

.  לימוזינה  לרכב סיור מסוג    שעשה יבוא אישי  ביטלה רישיון יבוא למורה דרך  ,הבבעת שהמשי  .א

באמצעותו  , ושמתווך ביבוא אישי שיש ברשותו  רישיוןהעותר טיפל בהשגתו תודות לרישיון ש

לכל  שמציבה המשיבה    םהבירוקרטייתחתים  מורי דרך לצלוח את דרך החהוא עוזר לעמיתיו  

 . מי שחפץ לעשות ייבוא אישי

  

ליי"  של  טה  בהחל מוסמכת  הסיובא"  ו ברשות  מתארש  ליךם  סימוכין    2019  ייול  22  יךימוע 

   נקבע : ו של העותר  ובהמשך לטיעוני     ???עת/מצ"ב   05333-2019-0504-0040
 

ת י ליך יבוא הרכב לישראל הייתה מזערהמבקש בתהתו  " ... מעורבו (דיון)    14  ףסעי )1

היצונו,  בלבד המבקש  לפיו  הרושם  כ  ווהר  שגוראך  שים  בפרטיו   שמונעשה 

ראות  על עמידה בהו  אורהלכע  יבצלהארצה, זאת כדי    את הרכבהב   ישיים לצורךהא

ייבוא איתירלחוק, המ  33סעיף   רות  של    אישי  –קי  סהעכב לשימושו  שי של כלי 

כוונה להשתמש  ל אף שהלכהת ע המייבא, זא ל   למעשה, אין לו כל    ווששימברכב 

    ".עותהס חברת שמש, והרכב מאישי -העסקי
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ב תעטת  המוסמכהרשות    ,  הנ"ל  14בסעיף   )2 בשימוש  ,  יאיש-עסקי   וששימ ים  מילה 

  ה תהחלטכי  ר היטב  מבהיטעות זו  אך    .  "עצמי   - סקיעו ה" לשימושתוב  שכן בחוק כ

ההגבלה על    מבוססת הרכב  העוסק כי    ,  עוולת  בעל  מורה  שהינו  הינו  זה  במקרה   ,

אסור      ,אחרל ו      ,אישי  ןפאובו ב   והגכשהוא נ  ימוש ברכב רקש  ות יכול לעשדרך,  

    . ברכבל את ולהפעי גוהנל

  

ה  ש נעלטה זו  חה רכב נשוא  יבוא ה   כיבדה  עום מן ההתעלאינני יכול ל  "...     29סעיף   )3

ו הרכב  ת המוסמכות הרלוונטיות, לפי מצג שווא לרשויו  תי, תוך הצגתבאופן תרמי

ביב  איש מיובא  ידי  יוא  במסג  על  עיסוקוהמבקש  ושו  שימ  רךלצוך,  דר  כמורה  רת 

ע ול  מיעצ-סקיהע בדרלכאו  דומכן  בפרה  אולם  החוק,  התבישות  כי   ועל    הרכב רר 

המ חברת  ולותסעשמש  המ,  את  עצמו.א  המ  בקש  משמעות "  את  היטב    בהיר 

   . ברכב גנהוכי אחר לא יכול ל -  המחדל

  

מ   34סעיף   )4 אני   ... ביטול"  על  היבו  ורה  ..."רישיון  א  . א  לא  תיקון  שפהמשיב  ר 

יום    גלושהת   ליקוייםה של  בסופו  והרכב  לחו"ל  ברכב  נזק  ש   ךתויוצא  צרכני  נגרם 

   .למייבא חמור

  

נידוןנע )5 זה  ואח'    3633-09-19בעת"מ    יין  ורישיון  ובפס"ד    העותר  נדחתה  העתירה 

 היבוא בוטל.  

  

הנוענ )6 של  הזהות  הטיעוה יין  את  היווה  לא  ברכב  ה  ןג  או  להחלטת  יחידי  העיקרי 

ל אל  בטל המשיבה  היבוא  רישיון  רבים  את  עניינים  אחר א  היה    יםנוספים  ביניהם 

 .  יועד להסעת נוסעים בשכרית לרכב ממד בתקינה הישראל טיעון כי הרכב אינו עו

  

באופן  חיית המנהל התירה  בהנ ולכאורה  ע"פ מדיניות מפלה לרעה  לציין שהמשיבה ו )7

חוקי   ולא  שיועמושחת  לימוזינות  לייבא  מסחרי  בשכר  דליבואן  נוסעים  להסעת  ו 

יבה  וד בתקינה הישראלית. גם במקרה זה המשכו לעמ כרכב פרטי מבלי שכלל יצטר

שהעביר העותר  תלונה  , וכהרגלה.  אסורהבהפליה  לל ובפרט  באופן לא חוקי בכ נהגה  

ו הרכב  למנהל  אגף  היוםלא  למנהלת  עד  תוך    נענתה  אגף  שוזאת  ומנהלת  המנהל 

על מי שנתן את  והמנוגד לאינטרס הציבורי  באופן הכי מושחת  "  גונניםמהרכב "

  .  טעם המשיבהמ מסחרירכב היבוא הלא חוקיים ליבואן רישיונות 

  

למתן רישיון יבוא אישי של רכב סיור למורה דרך    מחדש נוהלנאלצה להתקין    בעת שהמשיבה  .ב

???  מצ"ב")  והלהנ" (להלן     , באישון הלילהביטלה  לאחר ש,    16/12/2019מיום      1עדכון     עת/ 

ל דיןבניגוד  הקודם  ,כל  הנוהל  ת 2.1.2012מתאריך    את  שהוקם  בבג"ץ  ,  תנאי  על  לצו  ודות 

   . בעת"מ ???? העותר נגד המשיבה דות לפס"דורק תו א כל הסברלל , 7006/07
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לא הייתה כל הגבלה לגבי מי    ,6/07700תודות לבג"ץ    שהוציאה המשיבה רק  בנוהל המקורי

  אחרים   רשותו גם באמצעות נהגים כלי הרכב שהיו בהפעיל את  כעוסק,    והעותר,  הג ברכבינ

מורה  חייב שיהיה    אשכול-ברכב סיורנהג מורשה ע"פ הדין  (  ע"פ הדיןלנהוג ברכב  מורשים  ה

  .)ציבורינהיגה ל רישיון דרך בע

 

 נאמר  תנאיםל   2יף סע בפרק ג ב )1

 

למתן   בלבד עצמי של מורה הדרך  -לשימושו העסקימיועד  הרכב    –"ייעוד הרכב  

  " סיור .  שירותי

  

היטב את שיגיונהעותר   )2 ואת המדיניות הלא חוקית  תיה של המשיב ו כמי שמכיר  ה 

 .ד  13בסעיף וביקש   18/12/2019אריך  מכתבו מת מצ"בנהל מפנה ל   ,שמפעיל המנהל

  

  " " לשימושו של המייבא בלבד" 2ף ב."...למחוק את המילים בסעי 

 

  וזאת מהטעמים הרבים שפורטו בבקשה. 

  

   7סעיף   עת/ ???מצ"ב    גף הרכב אמנהלת הל ענתה מטעמו של המנ  )3

  

בייבואראה מחוקק לקבו    ...  " ומדובר  עוסאישי    ע כי ככל  , הרי קשל 

לשימושו מיועד  כלומר  שהרכב  עוסק.  אותו  של  עוסק העצמי   ,

ל סוג, המייבא רכב בייבוא אישי, רשאי לעשות שימוש עסקי מכ

ה בשימוש עצמי שלוף והוא אינו רשאי להעביר את  שעובלבד שי

 "      . הרכב לשימושו העסקי של אדם או עוסק אחר

 

מ  ולכן הגיש עת"   מטעמים רביםסבירה    שיבה אינהפרשנות של המהשב כי  העותר  ח )4

טיעוניו של  חד מאף לא  לא קיבל א    כבוד השופט ????. כאמור  ???? נגד פרשנות זו

העותר    עת/???מצ"ב    העותר  של  הטיעונים  וזאלעתירה  1סעיף  רשימת  לאור    ת  , 

,  ההמשיב  שהציגה  הינה סבירה לאור המדיניותהחלטתו כי הפרשנות של המשיבה  

       . י עוסקאת היבוא אישי ע" ולהגביל   לצמצםה ת הרוצמדיניו

 

את  כ )5 בחן  לא  השופט  המשיבה  חוקיות  בוד  חלק מדיניות  היה  לא  זה  עניין    שכן 

 מהעתירה כמו גם זהו עניין שלא בסמכותו של בית המשפט המנהלי כנ"ל.  

 

  צמצםל  המשיבה מדיניות  א את  לו   , ?????  מ  בעת" כאמור עתירה זו אינה תוקפת את החלטת השופט  

את המדיניות המתירה  אחד בשנה, אלא  רכב  כמות של  ע"י עוסק ל  של רכב    אישיההיבוא  ולהגביל את  

 .האחד שייבא שימוש שיכול לעשות עוסק ברכבלפגוע בלה 
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 III  ירה  של העת נהעניי  
  

  

  

ז של    עניינה  . 32 הינה  עתירה  המשיבה  מדיניותהו  שמפעילה  חוקית  מהלא  מצמצמת  דיניות  ,  שבמכוון 

רק באמצעות    ,לצורך העסק שלו  שייבא ביבוא אישיברכב  שיכול לעשות עוסק  ת השימוש  אה  גביל ומ

תוך שהיא  ,  אחר שמותר לו לנהוג ברכב ע"פ כל דין  הנהיגה של העוסק בעצמו ולא באמצעות כל נהג

 .בזכויות יסוד מוגנותכשהיא פוגעת כות בחוסר סמפועלת 

  

הינולמרות  ו להסעות  בעסק  בנהג  הה  שהשימוש  מענף  הימ סעות  חלק  בעבר  נהוג  היה  כך  ,  וסדויום 

  מי בכל חלק יומיושזה  מרות  ול,  7006/07משיבה בבג"ץ  תודות לצו על תנאי שניתן נגד ה   במשך שנים

 .  , ולא רק ע"י הבעלים של הרכבבעל רישיון נהיגה כדין הג כל נ ע"יסק של העב רכאת הלהפעיל  ק סע

  

אין  ,  7006/07צו על תנאי שניתן נגד  המשיבה בבג"ץ  , מנוגדת להומין ת ה באופסביר אינה  זו  מדיניות   . 33

ולערכי  ורי לחוק  מנוגדת לאינטרס הציב   אסורה,  , גורמת להפליהת, אינה מידתיראויה  תכליתכל  בה  

 .  מעבר לשנה שבה ייבא רכב אחדנוסף בכל שנה פוגעת בזכותו של עוסק לייבא רכב וגם   נההמדי

 

מתעלמת מהעובדה  ה  ,ועסקה, עסק,  עוסק  יםהמושגהמע"מ שבגדרותיו נופל    מנוגדת לחוקת זו  מדיניו . 34

לצורך    ול להפעיל את הרכב בעסק שלו ע"י נהג אחר או מפעיל אחריכ  ,מכי עוסק כהגדרתו בחוק מע"

וייתכן כי כל עיסקאותביצוע ע כי     .  סוקו של העוסק הינו השכרת הרכב שייבא בייבוא אישי.  לציין 

חום סמכותו של משרד התחבורה אלא הינו  אינו נמצא בת  ף הגדרות עניין העוסקבסעי  בחוק הרישוי

 ע"פ חוק המע"מ.  

  

  

  

V    צדדים לעתירה ה               
  

 

    הב יהמש . 35

  

  

 . על החיקוק והרגולציה בכל הנוגע לרכב בישראל בכלל ועלי יבוא בפרטה ממונ

 

  בורי.  האינטרס הצילטובת וכי המדינה  וערוק ע"פ החבת לפעול  וימח

  

  באופן המפלה לטובה יבואנים מסחריים .   ולפעול  יםל משיקולים זרלה לפעואסור 
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   עותרה . 36

 

יליד בנגאזי לוב שברח ברגל מהצורר  ז"ל  אברהם  לאביו  ,   1955ת  נשב  ים,  –בבת  ראל  נולד ביש  .א

ליה איטליה  יסיצ,  צפון אפריקהממצרים דרך כל  החל    השנייה  םבמלחמת העול, נלחם  ציהנא

לשרת  כולל    בכל מלחמות ישראלנלחם  ה,  אירופו כיפור    חרלאהתנדב  יום  להיות  כדי  מלחמת 

ה את  מניה שחוות בוקרשט רוילידת    ארוכים,  דל לחיםשתיברוזינה    אימוול  לבנו העותר.  קרוב  

 סטי לאחר מלחמת העצמאות.  ינו הקומ ושאימת השואה והצליחה למלט עצמה מהג
  

ב רבים,  ויאיילי  וחם  יבטנק   עפג   ,18בן  רק  והוא    קד טנק פ מוכ  כתותחן פור  כיום  ת ילחמנלחם במ   .ב

אב שחווה  חדן  ל ברל  עד  והיה  לנשק  קמצים  מאוד  ש בים  בס באזוים  התעלה    21  -ביני.  ר 

  רסיסי ברזל בכל גופו  עדיין  נושא  .  "החווה הסינית" באזור    הלחימה   ךהלע במ נפצ  73  טובר אוק

גיסטיקה  לו רכב ותחום  בעיקר בין  קצכ ירת  ינים ושקצ  קורסעשה  בהמשך    .שנפגע  מהטנק שלו

 שנים.   30עשה שירות מילואים פעיל במשך . הרכבו בענף  בקיאותמכאן   ,ס"ןר רגת דלגיע וה
 

למאבק  ע  לנק וה"ל  מצחרר  שו  ,עם מצריםום  חר השלמת הסכם השלולא  26ל  בגי   1981בשנת    .ג

ישין  כשהב ה  קשפנימי   כל  עם  ניתן  ראל  יחד  אתהיכי  למנוע  הנוראית  ה  ה  גבתה  שמלחמה 

כמנהל    בד בניגריהשנים ע  7  .  תלצמיתו  ארץב את הלעזוהעותר  יט  החל , ולכן  םה רביכ  בנותקור

בנ יסטלוג חברת  של  רכב    ייהי  צי  בלונדון  ,גדולוהפעיל  בינ"ל  גי לוב  שנה  סחר  של  סטיקה 

נפשו  לשקט  סוף סוף    ן מצאר במהלכאש  ה דרך לישראליםכמור  רניהיפול בק  ושנתיים  רחים,פב

  .ע לישראלגחל להתגע וה  מורה דרך""  וםהיבו עד  סקע שהוא אוהב ועומקצווגילה את  ה
 

וקיבל  קורס מורי דרך  ב השתתף      ,ישראלו האהובה  ולדתמר לולחזהעותר  החליט    1994  נתשב  .ד

שבו הוא  . עיסוק  העיקרי  עיסוקו   והינ ארץ  י הרחב ב  לתיירים הוראת הדרך  ומאז  יון הדרכה,  שיר

הנטועה  בתאהאת  מיישם   רישיוק העותר    1997בשנת      .  בו  הארץ  ליבל  ול  שכ א-ורסיב  רכן 

 .  וםעד היוהסעות מיוחדות לתיירים  ת סיור  בהסעוועוסק  ) ר ממס כמו מוניתפטו(הטבת מס ב
 

בהסעות  עיסוקו    ךלצוראשכול  -סיור  לרכבאישי  ון יבוא  סירבה לתת לו רישי  המשיבהלאחר ש  .ה

ך  במהל  ., ושימש כמייצג כנ"ל  7006/07ץ  ג" ב  ה  נגד המשיב   2007ת  נ עתר יחד עם חבריו בשסיור  

בבג" הדיוני הרישויואח"  7006/07  ץם  חוק  התקנת  בעת  העותר  כ  לה,  עד  נפסדת  היה  תנהלות 

פועל    שראסמנכ"ל תנועה  , כיום  מר אבנר פלור  במנהל אגף הרכל משרת ציבור  ית שושערוריית

להקדיש  העותר  החליט    ן, לכרייםהרכב המסחבואני  וא האישי לטובת ימשיקולים זרים נגד היב

שעיוורת לעובדה כי  משיבה  כשליה הרבים של הבגיונותיו של המנהל ובשידי להיאבק  את חייו כ

 .  מוגזמת ולא נדרשתטיה רנת ישראל בבירוקהיא מתעמרת באזרחי מדי 

  

  . המצ"בעת/????? ב כמפורט וואחרים נגד עוולות המנהל בות  ופעל רגודת אשכול הקים את א   .ו

  

בליבו    .ז בסך  אין  עליו  שהטיל  ולעיצומים  המנהל,  עליו  שמאיים  לאיומים  פחד  "שח    50,000כל 

ע"י בית המשפטבאופן לא חוקי במערכת בתי המשפט  שם מבטחו  . העותר  , עיצומים שבוטלו 

 .  וערכי מדינת ישראל צדק, החוקי ה על פ   של המנהל והמשיבה  שתגן עליו מפני עוולותיו 
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VI        תירה הטיעונים לע  

 

להגביל  דיניומ . 37 המשיבה  עוסקת  ע"י  אישי  היבוא  ואת  בכלל  אישי  היבוא  את  אכן    ולצמצם  בפרט 

והיא    הוסכמה ביטוי  ע"י הכנסת  אחד  רכב    –  על היבוא האישיבהגבלת הכמות שהוטלה  באה לידי 

 י  הרישולחוק ) 2()ב(33ע"פ סעיף   וזאת   בשנה בלבד

  

  ..." עצמי -קיאישי או עס שימושמהמועד שבו ייבא המבקש רכב לחלפה שנה לפחות "     

 

ההגבלה  ב . 38 אלאעוולת  עוסק  ע"י  האישי  היבוא  של  צמצום  משום  ולא    אין  תכלית  ללא  פגיעה  יש 

 . ע"פ כל דין והוא קניינושייבא האחד מידתית בשימוש שיכול עוסק לעשות ברכב 

 

היבוא . 39 צמצום  לעשות    מדיניות  שיכול  בשימוש  פגיעה  בתוכה  לכלול  יכולה  אינה  רכב    מייבאהאישי 

   . זה לא סביר באופן קיצוני, במכוון בזכויות יסוד מוגנות, ופגיעה ביבוא אישי

 

ההגבלה  ע . 40 מוגנותגעת  ופוולת  יסוד  וחירותו   בזכויות  האדם  כבוד  וחוק  העיסוק  חופש  יסוד    בחוק 

   לעיל   .6כמפורט בסעיף 

 

 . לוש בלרכ והוא לא נזקק , כמו הדרכה רגלית בלבד, אחרותר נותן שירות בעת שהע  .א

 .י המותרות ברכב ציבור  את מכסת שעות הנהיגהר בעעותר כאשר ה, ועבודה במשמרות  .ב

גלישת מצוקים שלעותר  או אטרקציה כמו  ,  בשפהשל הסעת סיור  ר נדרש לתת שירות  שכא  .ג

 . איםון מתישיש לו ריש אחרמורה דרך והוא נדרש לון להפעילה  אין רישי

  ,כעיסוק עצמאיהן    ,מורה דרך אחרל  רשותו האשכול שב  רכבאת    "משכיר עותר "בעת שה  .ד

 .  ונוהל רכב אשכול מכסה יףתער  ע"פ צוים הנדרשים ממנו כדי לעמוד בתנאוהן 

    .הכנסות מהרכבל ההנסמכים עתו ח ני משפבבאמצעות ת הרכב כשהוא מפעיל א  .ה

ב  .ו לנהוג  יכול  לא  שהעותר  מחלה,  בעת  בגלל  ,  עצמו  ש   בעתידו,  חופשהעייפות    יזדקןבעת 

 .  , וכפי שהוא עושה היוםרבות שעות  לנהוג בעצמוא יעמדו לו  תיו לכוחוו

  

בלא שניתן למשיבה הסמכה    ותנעש  ,הפוגעות בזכויות יסוד מוגנות  ,נ"לה  ותהפגיע כל  העותר טוען כי   . 41

בחוקת  שמפור לקיים  לכך  ומבלי  ההגבלה  ,  פסקות  תנאי  העיסוק    4    את  האדם    8  -ו לחופש  לכבוד 

ולכן   המהמדיניות  וחירותו  ל של  מדינשיבה  ליישם  כדי  ההגבלה  בעוולת  לפגוע  שלה  יות  השתמש 

   נעשית בחוסר סמכות . ייבא בייבוא אישי ב שבשימוש שיכול לעשות עוסק ברכ

 

היא מנפיקה את  שבעת    א חוקיתמסתירה את מדיניותה הלנוהגת בחוסר הגינות כשהיא    המשיבה . 42

ביי רכב  המייבא  לעוסק  היבוא  לרישיון  והיא  אישי  עוולת  בוא  את  חובתה  ע"פ  כנדרש  מציינת  א 

צורף עת/??? דוגמה של רישיון    ה.  נדיי המבכך היא פועלת בניגוד למינהל התקין החוק וערכההגבלה, ו

 ולת ההגבה.  עו ון היבוא את  יחובתה לציין בבירור בריש אשכול. -יבוא לרכב סיור



  
  

13

  

העיקרית . 43 השהמשיבה  ולכאורה,    ,הסיבה  את  מנהיגה  המנהל  הנ"ל  באמצעות  חוקית  הלא  מדיניות 

למטרה המסחריים בלבד    אחת  מיועדת  הרכב  יבואני  של  האינטרסים  על  ,  הרואלכוזאת          !  להגן 

שמייבאים   רכב  כלי  אלפי  מאות  לעומת  בשנה  רכב  כלי  עשרות  על  שמדובר  הרכב  למרות  יבואני 

 המסחריים.  

  

  עבורם  , שכן ל יבואני הרכב הישיריםלא חוקית זו לא כדי להגן עדיניות  העותר מניח כי המנהל נוהג במ . 44

הינם  ע בשנה  רכב  כלי  השוםכשרות  על  ,  קליפת  והרכב  יבואני    אלא  הקרובים  המקבילים  הזעירים 

, מדובר על יבוא מוגבל  אשכול מסוג לימוזינה- , וראיה לכך היא העובדה כי בעניין יבוא רכב סיורלליבו

בודדים    מאוד מספרים  לשנהשל  ה ,  בממוצע  רבו מנהל  בעוד  ודרישות  חובות  התקינה  הטיל  פי  על  ת 

לימוזינות מהתקינה הישראלית ע"י מתן  ל  המסחרי שרי הדרך, הוא פטר את היבואן  הישראלית על מו

 .  באופן לא חוקי כרכב פרטינוסעים בשכר המיועדות להסעת    ללימוזינותרישיונות יבוא  

  

  הוא יבוא אישי של מורי הדרך ומצד שני  כדי לפגוע בעושה ככלי יכולתו  מצד אחד הוא  , המנהל  דהיינו

  הישראלית.  התקינה פטור מבלייבא לימוזינות מסחרי ן עוזר בצורה לא חוקית ליבוא 

  

והוא מרשה לעצמו להטיל אשמה נוקבת זאת על המנהל וזאת מכיוון שהמנהל  העותר חשף את העניין  

  מתחמק מלתת לו תשובה מזה שנתיים! מצ"ב עת/???  

  

לימוזינה "לא חוקית"  יירות שהשתמש בעל תלונה נגד שר התנהל גם לא השיב לעותר  המ באותו עניין  

מבלי  ???  מוזינה שסווגה כרכב פרטי מצ"ב עת/מיליון, לי   3  -התייר ה   הסעת    עבור רטי  שיובאה כרכב פ

  .   מצ"ב עת/  , ללא רישיון הסעהכחוק ו  נוסעים בשכר ביטוחשיהיה ללימוזינה 

  

 .  בענייןדבר תלונה גם למשטרה וגם זו לא עשתה לציין כי העותר  פנה ב

  

, מורה דרך שרוצה לייבא  המנהלצעות  באמ  משיבהההפליה לא חוקית שעושה  האמור לעיל מעיד על   . 45

את  כל רכב אחר , כמו גם כל עוסק אחר, אם הוא עושה יבוא אישי הוא לא יכול להפעיל    לימוזינה או 

להפעיל את הרכב    ת הרכב מיבואן מסחרי הוא כן יכולהרכב באמצעות נהג אחר, אבל אם הוא רוכש א

 .  בישראל ע"פ הדיןסורה ע"י נהג אחר. זו הגדרתה של הפליה, והיא א
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         I  IV         ום  יכס  
  

  

 

דינה  ערכי המול  לחוק  מייבא רכב לישראל באופן לא סביר, בניגודובכל עוסק הבעותר  ההגבלה פוגעת   . 46

   עד הנדרש ולהוציא את הצו המבוקש לעיל ת הסמשפט נכבד זה לתת אש העותר מבית ולכן מבק

  

  

IIIV         כבד זהמבית משפט נש מבוקהסעד ה              

 

 

נכהמבוקהסעד   . 47 זו  ד  בש מבית משפט  נגד המשיבים  הינו להוציא  ולאור האמור בעתירה  על תנאי  צו 

כל נהג  ות  עוסק באמצעוא אישי ע"י  יובא ביב רכב של  ו שהפעלת ותר  תהמורה להם ליתן טעם מדוע לא  

   מיבואן מסחרי. גבי רכב הנרכש ע"י עוסק א מתירה לוכפי שהיה בעבר, וכפי שהי

  

  

  

  

  

  

               תר העו  ס,כי ברנדרמ         , ם חתוה על   י תאיה בא לרו                      

                        

         ,יוםה                     
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       11  עמ'   סק עתירה בעניין עותוכן עניינים   

  

  

  עמודים            

  

  

   1-2  ירה העת .1 

   3-8     התשתית העובדתית    Iפרק     .2 

 8-11    נה של העתירהעניי      IIפרק   .3 

   11  סמכותו של בית המשפט      IIIרק  פ .4 

 12-13    ירה הצדדים לעת    IVפרק   .5 

 13-16  ירה  עונים לעת הטי   Vפרק  .6 

 17  סיכום   VI ק פר .7 

 18  וקש  הסעד המב     VIIפרק  .8 

 19  + רשימת נספחיםניינים תוכן ע  .9 

  

     91ם עמ'   מת   נספחירשי

  

   

  דיםעמו  פרוט   מסומן 

  

  

   20-25         "המנהל"  כ"ל תנועהפלור סמנ מנהל מר אבנר הנגד   ראיות ה .1  /עת

 26       7006/07ץ  גד המשיב בג" ו על תנאי נצ .2  /עת

 27    כי ברנס, העותר. רדע"ש משי וא איב מתווך בירישיון  .3  /עת

 28    ותר משמש כמנהלו  שהע  ים"עות "צורי היעל רישיון משרד הס  .4  /עת

   


