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           רה  תחבומשרד ה
    חקהמפ  םגו  שיבהמ                                  הור על התעבהמפקח 

ה  פרקליטות   עותמצאב         ירושלים   מחוז    המדי
    

  
  
  
  
  
  

הלית   ושא עתירה מ   קת עיסורהסדב
  
  
  

ת סיעה   אישור בטל ל  המפקח   החלטת בגין    רייםוציבתחבורה  יבי ב
ת"צ יגוד ל לרכב סיור ) " (להלן " וב ללא , לא סמכותרה ולת התעבותק

יגוד ,תכלית ה ב יגוד ,ל התקיןלכללי המי חיות משטרת לפסיקה וה ב
י וכפי שהיה בעברישראל,  שיקול ביסוס עובדתי וללא  ,םבמשך עשרות ש

יל אסורה תוך הפליה, דעת יגוד , ורי זעיר לסיורבואוטובוס צי תומו ב
טרס הציבורי כ"ל משרד הת לאי משבר התעלמות מך תוו יירותולהמלצת מ

והקורו   .מידתי לא מאוזן ובאופן לא ו ה הפוקד אות
  
  
  
  
  
  
  

          71 בעמוד םחיפס תמשיר, 61 מ'ע םיייע ןתוכ
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I   ההעתיר ה שלייע   
  

 

ות  1כהגדרתו בסעיף   על התעבורה המפקח גדת הלימעתירה ת בזאמוגשת  .1 לתק

סיעה לרכב סיור האישור לבטל את  13/9/2020 תאריךמ  טתוהחל") בגין המפקח(להלן "התעבורה 

ספחיהחהה  . "פטור" במילותיו ,1עת/מצ"ב  ")טההחללן "ההל( "צ תב רק לעותר  הרסמ לטה על 

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

מחקה בפס"ד של כבוד השופט אברהם  ה 2020/19/10ך רובין מתאריש מצ"ב  בגין שהוגשה טרם זמ

מסרה   3/עתמצ"ב  1/3/2020בהמשך להודעה מתאריך עשתה  ההחלטה .2/עת הל ע"ילעותר ש אגף  מ

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

 

ה של העתירה .2 יי זכות לבטל סמכותו בהמפקח ירותי שעושה רששימוש ו ,תחוסר סמכוה הי   ע

והגדרך י מור לש חוקית ת ")רכב אשכול"גם ברכב סיור (להלן  םיה בעת וה. זכות "צלהשתמש ב

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

ות התל 1סעיף ע"פ יבורית בישראל וזאת התחבורה הצמ ות(להלן " 1961-תשכ"א רה,עבותק  .")התק

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

יתן הפ י ש ת  טורלפ ספח א' להחלטה ,")הפטור(להלן " זדאהמפקח י ע" 2008בש    . צורף כ

  

דרש  קירי וללא תסביסוס עובדתללא עשתה חלטה ההש ובגין הלתיתמכל החלוכ , אלא על פי טה מ

יות כללו תועיור הערכות,הגיגים,  הליב בלבד תיאורטיים יתמדי  יאת"  -, ראה גוד לכללי המי

ה הואחלטה מה לש התלבקל םדקומ ה ברק ארז מש ביסוס העובדתי לה"ה הלית תקי הלי דפ פט מ

עמיתיו מורי הדרך המסיעים ו ותרשל הע עיסוקתוך פגיעה בחופש העשתה ההחלטה  .439מ' כרך א' ע

טמות מעלהתועה יגפ, תוך תיירים כ ייבוררס הצהאי הפליה לא , תוך ירות"ל משרד התיוהמלצת מ

יות  יותלפרט בו ,ללכבחוקית בהשוואה למו   . רכב סיורזהה ל באופן הסעות סיורמבצעות ה מו

  

ה סבירה  "הצפי") הלן(ל ת"צעל העומס  לגידוצפי של שהתבססה על ההחלטה  משבר ת בתקופאי

ה כאשר יש יריד ת , עומסבה הקורו ה מאוז הצפי התעלם מהמפקח  ילאור העובדה כההחלטה אי

ת  חוקיבאופן לא  השתמש בסמכותוו תן  ,2017בש סיעה בהיתרים  1954כאשר  (להלן  ת"צל

ם יים פרטו ייםממשלתרכבים ל") ההיתרים" זכות  אין ם ובלרבורית וציחלק ממערך התחבורה השאי

ת"ל וק של צהשתמש ב ה מידתית שכן , 2016 מתלעו 80%, זי סיור רכבי  400מדובר על ההחלטה אי

ת"צ בוריים כלי רכב צי 60,000 -וך כתמ סוע ב םהמורשים ל ת"צ לעעומס כל מהווים  שאי    . ה

 

הרבעתי  לדוןכבד ה שפטהמ תביכותו של סמ .3   )1(5 סעיף על פי ה זו הי

ייט לפשמ ילחוק בת הארה תפסבתו ) א(14  יףעס פי ועל 2000-ש"סהליים, תים מיע   .שו

 

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

    .מהסיבות שיפורטו להלן
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II    דרשות ו  רקע , הגדרות    עובדות 
  

סיעת רכבת"  " תיב תחבורה ציבורי"  .5 תיבי צעת הגדרות לה 2סעיף   " . יציבור יב המוקצה ל חוק 

 .  2015  - ע"הית, התשתחבורה ציבור

 

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

ועי ציבורי ..." קין להת שר התחבורהרשאי " ות בקשר לרכב מ  . הלפקוד 71סעיף  תק
  

 

הג ו 8עד ע הסיד לעיוהמ    ירבוצירכב    - "  ורסי רכב" "  .7 שיון יבר ןאשר צויוסעים מלבד ה

ותלת 1ף סעי " יור.הרכב כרכב ס ה רכבוע"פ הצו רשאי לבצע הסעות סיור בלבד,  ,ק    .  אשכול מכו

(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/עת מסומן )יור"ון ס"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 עוהל בעצממייצג ומשהעותר 

 

ות סוב ז"ל, יוזמתו של שר התיירות משה קולבממשלת ישראל   "ורסילרכב  סמההטבת " .8 ף ש

יק למוהשישים  ית,  זרותותיקים דוברי שפות רי דרך החליטה להע תמחו בהסעות שיבעלי רישיון למו

ית סוג חדש שלסיור ב ית"שהוגדרה  מו יתסיור , אח"כ בלבד לתיירים" המיועדת סיור ותיור מו "מו

ף רכבי סיור / א את כדי לעודד ולתמרץ    .יורכרכב ס הרגדהוותיור"  ליטה  חה, שכולע

ית לפטור תת ל  ממשלת ישראל  ית שהיום   סיור ותיור  מו מתשלום אגרת הפעלה למו

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

י םהיסיור  טרס הציבוריכך ל ובשל יריםתיל ותירשהטוב ימלים חיו ה במט"ח אי סות המדי    . ולהכ
  

 

ות ) 4( 493 –ו ) 3( 492ות תק .9 ית " לת עפ הלהן יועדו הוקמו ולתק רכב כמותגו אח"כ ש  "סיור ותיורמו

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

      .יבורירכב צבהיותה ת"ץ רשאית להשתמש ב

 

     .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 סיווסעים בשכר  עתהס   " הסעה " . 11

תים צרכים ושירוהפיקוח על מ ולצ   1 סעיף  " .ורכאמ הסעההסכמה להצעה ות בולר, ובוסוטאב

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

 

וסעים במקומות ש"    סיור"  . 12 ים, בשכר או בתמורה אחרת, בליסיור של קבוצת  ווי והדרכה של ו

י מורה דרך  - כ יש לצו. 1ף עיס  7196- רך),התשכ"זתיירות (מורי ד תיות שירוקלפי תן ויו רישתן לש

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

צעות אמב , ולא ע"י משרד התחבורהמשרד התיירות אמצעותב קתמועהטבת המס  יוםכזרי ואח' 

ייצו תפ "עוזאת  ח, המפק   .2015-ע"והתש)19(תיקון מס' בין ה על טועריף המכס והפטורים ומס ק

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

תן את ההטבה  וזאת בגין מחדלים שעשה כאשר ,ת המסהטב ים לתאגידים מסחריביטל את הפיקוח ו

הל ה הגבלת כמותים וללא ריוקריטללא  יגוד לכללי המי המבקחיות תקין והב     .ר המדי

 

והטבת המס מאושרת ע"י משרד התיי . 14 כ"ל משרד התיירותרות ע"פ  שותף המפקח .  הל שהקים מ

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

יתן לשחרר ות אישור רק באמצע . 7/עתמצ"ב   . שרד הרישוימבאותו  םשולרומהמכס רכב סיור זה 

  

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

מרצות ש למרותיי העותר וואח"כ תודות למאמצ גדויות  הל הת כהגדרתו בחוק הרישוי ל המ

י והיועמ"שית עו"ד ח ואר . בישראל לייבא כל רכביכול כל עוסק ווה ראוב עותר יבוא עשה ה 7201בי

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

ה סועה מועטה ש ו ועם  י הרכבמשרד התחברה תמיכת בגין . החיסכון הי ופולין יבוא שאיפשר , במו

יות  קלעשו יכדבכוחם  מששתלהלהם   .ועוד סטבת המחלק מהממורי הדרך כמו גם בעלי מו

  

יהל ימסיור משוחר ע"י  רכב . 16 יותהמכס במעמד של מו כלי שאלה מכיוון , ת, ובהטבת מס זהה למו

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

ית היום .  717001416ר רשימון פמתחת לסימון הברקוד מסון הרשימשל לה למע", מצד שמאל מו

  . הצהרת יבואקרא 
 

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 "  גי"פרק  ים להמרגפרשת בר דמבואר בספר פי המתו על יהירות תי

שי חל  "ויבואו עד ,   ותירתיהמילה ומכאן  ,2וק ספ  .."את הארץ  תורום ויא

בים אחרה ואשכמוז שכול, ויכרתו משםא יים.."ד, וישאול ע   . 23פסוק   והו במוט, בש
  

 

ית סיו" . 18 ות השישים  חדש גותימ " ר ותיורמו יותלי עבלבש סו מהסעת תייריםשה מו שר  שיזם תפר

יתרישיון את סור ו למבחויש, תלמורי דרך ותיקים דוברי שפות זרו משה קול ז"ל תיירותה  שלהם המו

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

 

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

ית" חובה  טוחבי יףבתערוקיימת  שרירההגדרה זו   שבו  9/עת  של העותרביטוח מצ"ב   ור"יתו סיור מו

ית סיור ותיו " טוחהבי וגסיון מצוי ות התעבורתיקון "פ ך ועבהמש ." רמו ות ה תק בתחילת ש

ה לרכב סיורבעים הש ו . שו ו בבסיסו  , דהיי ית סיור ותיור" רכב סיור הי      ." מו
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פי " ורתית טיול וימושירותי " . 19 שות רבוקה ת לסטטיסטירכזיהמ שכהלבבשימוש  4927סיווג ע

ו  חהכוהעוד , המהווה יםהמיס ות יות   . באופן זהה לרכב סיור רת סיוושירותי הסעכי מו

  

ועי רכב  –" יתמו" . 20 שים ע עד עשרה הסיד לועהמיורי ביצמ המא שיון הרכב יין ברג ואשר צולבד ה

י   .לפקודה  1סעיף ת." כמו

  

י" . 21 ית הסעה וןשיר – "תרשיון להפעלת מו ית כדי לקבל רישיו. הדפקול 1סעיף    -  למו ן הפעלה למו

ית" חד פעמי באופןיש לשלם  .  ₪ 242,768  201.10.20כון לתאריך , " אגרה לרישיון הפעלה למו

ית כתמריץ להסבה  ית סילמו מס קבל את הטבת הכב סיור מר גם! עד היום פטוריתן  ור ותיור"מו

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

 

יתלמ ופן זההאבדרשים  סיור  בוהפעלת רכגה היל . 22  : ו

  

ה  . הסעהרישיון   .א ית ע"פ תק   . הצו ר ע"פוה, ורכב סיות התעבורלתק 490מו

 

יתהיגה לשיון יר  .ב  .  1D  דרגה   .)2( .(א).184ה קת  מו

 

וסעי  .ג ימ יווגסב, יתומל הן זהבאופבשכר ם ביטוח    . לצו  )8) + (7((19ע"פ סעיף  ר ותיוריוס תו

 

כלי הרכב שמוציא אגף הרכב ראלית ה הישקיהתע"פ . תוזהת יור ומוסי רכבדרישות החובה של   .ד

ית או ר ם זהים סיורכב המשמשים מו ת  ראת רישוםוה  10/עתמצ"ב  הי כיום יש הוראות  2005מש

  .ת זהו ן הןסבבסיאך פרדות 

 

וי ייעוד  ותעשן לתי  .ה ית  סיורמרכב שי ו, רכב .בכל זמן למו י סיור דהיי  זהים פיזית. ת ומו
  

ית ותבהפעלור דומה יסב רכ"  . 23 כזי יצחקי עו מר קביעתו של    " למו חבורה ד התשרבמה וע"ל תסמ

כבי ר של חותבטי קציןהדרישה לשוות את עותר לההבקשת  קבותיתן בע.   11/עת מצ"בבמכתב לעותר 

יותר לסיו ו. הן ההפעלן באופבגלל הדמיו מו  ף : סוב
 

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

ו לה ... רסיו ילי מבע םם עלימקכמו ש, קלחשב  0132/4/11הכלכלה ועדת  105 וקולוטפר  ." .. תוו

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

סת הימשרד התחבורה בווע ית ובהפעלת הומד רורכב סיה כי דת הכלכלה של הכ    . למו

 

ה  יתה למומודור רכב סי הפעלתי רה כתחבועמדת משרד הלאור   .ב ת התעתתוק   ד 795ה בורק

הון התיקת "בצמ א  12/עת ק חרצת , ולמרות וריסכב ית לרמוין ים בוהושוו הת גדות  של הת

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

ות, לת 16 יגוו זו כדי לפעול ותסמכ באין אך ק  .  תוד לתקב

 

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

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

 

ה  . 26 וסעים בשכהלשרשאים ב רכ כלישל  ודמאת ממצורשימה מצמפרטת  – . א. 84תק יין , רסיע  ע

 . הפקודל 1סעיף  ,ציבוריכרכב ב להגדרת רכה קשפהגואת המהווה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
סו סיור רכב  . 27 ימזה  צת"בע רשאי ל  ירציבורכב הגדרתו כ וקףתמם עשרות ש

ות חיות המשטרההי ים פסקכך קובע ,בתק   ! דין וה
 

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

בבי צ י להודיעכם   "     .  ז"ל לט וס פט השלום בבית מש 89425776יק בת 19.12.76ביום  יכ ה
ו טהשופ ע כב'קביב. אב לורה בתלתעב בלטצ.  ו רכב צ"אשכרכב כי  ס  תועושמכמי, וריבול" הי

סוע בכל מקום בו מותרת  כול"כב "אשהגי רה וכי בפקוד ב רכלתמרור  יעה לפיסרשאים ל
  " . ריציבו

  

ת"צ ע"פרשאי ל אשכול כל ספק כי רכב  ל  מעלפסק דין זה מוכיח  ות  השתמש ב   !  התק
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חה את תחהעה ות משטרתמלשכת  קרמב  .ב        14/עת"ב מצ    28/5/90 ךיארמתהמשטרה  ותמ

  

דון רכב "אשכול"    "   ותיור  סיורה
       

ו רכב לול אשכרכב  "  סושבורי רציפי הגדרתו בחוק הי ת"צע אי ל   "... ב

 

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

. עיזאת אב 1543-02-18   ו רביעה מ"י 

 

 ." סיורגד רכב  צ"ת ה לא ייאכףסיור ועל פי התקרכב מדובר ב"... 

  

הג ב ורפט  .ד סיותיו סיור בלרכ רתימה /008227/7מתאריך    ר וסיור ותי רכבל ת"ץ ר  י עה ב ע"י תן ש

גר רמפקח קודם מ ספח א' להחלטה")הפטור" לן(לה  אלכס ל   . , צורף כ

  

ו תודות ללרכב סיור להשת זכותה )1 ת"צ הי ותציבורי ע"פ ה רכבתו כהגדרמש ב , זכות תק

ים שהתקיימה עשרות  י מש ו  רכב סיורלאור העובדה כי זאת ו ,ורתן הפטלפ לגולה של יגהי

ית סיור ותיור דרש לפטור. רכב  ולכן .מו  סיור כלל לא 

ות , שכן הוא כלל לאביוזמתו של המפקח דאז תןילא הפטור  )2 יתן  .דרש ע"פ התק הפטור 

ועההבהרת המצב החוקי לכאמצעי עזר לדאז ך ודת מורי הדר גא תע"פ בקש  םחדשי שוטרי ת

ת"צ רכ כי סוע ב יתבאופן זהב סיור רשאי ל   . ה למו

ת"צא  מעולם לא היווהפטור  )3 סוע ב ות  ת הבסיס החוקי לזכות רכב סיור ל  .  אלא התק

 

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  -           " תימו"  .ב

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

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

 

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

  

סועציבורי ב רככל  ות 501תמרור ב היכן שמוצ רשאי ל , למעט אם יש תוצלמיללא כל קשר ל ,ע"פ התק

  .  אילא רשכל רכב ציבורי אחר טובוסים בקווי שירות בלבד, ואז לאו, כמו לדוגמה חריג איסור

יין סמכות לכל התמרור אין  ויותולרש למפקח ת"צ סיעה אישור הע    !ורייםי רכב ציבללכב

 

  
  

 

    !פגיעה בחופש העיסוקה . 30
 

והג דרך  כמורהבעיסוקו עותר לת"צ חוסך  . יום ל בממוצעה היגה על עבודה זהצי כשעה וח סיוררכב בה

ת ובר מד ים.  26 ובמשך 1994מש    ש

  

צרות ב םהיותר של העעבודה מימי ה רבע כ   .א  . לחם יתובם ירושליבאתרים הקדושים בדגש 

 

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  צעבממויום עבודה  רובה עבוהעותר ג  .ג

 

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

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

 

שיא, בשעות הים התייראיסוף ל וסע לתל אביב 7:00יוצא מביתו במבשרת ציון בשעה  העותר  .ה

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

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

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

ה כדי לעשות יגה וש שעותשלעד  תייםעש ל תוספת שלבר עמדו"צ תשימוש בהא לל  .ת""צב

 . , אותה עבודה ואותו שכר עבודהו מרחקאותאת 

  

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

היגהלו עד חוסך   . שעה 

  

ואז  .ריםד עם התיים ביחלמקו םוקממ עוברו, היי, דמודהעותר עובד באופן צעבודה ימי הרבע מ  .ז

ת   .  בממוצע ביום עבודהשעתיים חוסך לו עד "צ השימוש ב

 

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

ת"צ יכול לואז השימוש  ארוך במיוחד היגהחסוך לעותר יותב   .ר משעתיים 

  

יודה ימי עב 15%  .ט גב –ם שו    . ןבירד הטרלפאף לאילת ו, עזהטף עו ,ל
  

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

  

ס לת"צ הללא ה ה עותר יכ היגה ע"פ תק ושית מה  168מגבלות שעות ה , כמו גם מגבלות של עייפות א

ו פגיעה בחופש העיסוק ים 25שבו עסק במשך ות את עיסוקו ה חייב לשהעותר יהי  .שהי  פןאוב ש

  ט : כמפורו תימשמעו

  

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

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

די . ₪ 350  ור. יסזמן תוך כדי הבעבר אם התיירים ביקשו תוספת גם רה רות זה קלעיתים 

 

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

סתו ייפגעו מאודועיסוקו  שבע ולבאר ףלמישור החו, לגליל   . ופר

  

סתו חופש העיסוק יותר בבחמורה וזו פגיעה משמעותית     ותר. עה שלובפר
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III    ירה לעת דיםצדה 
  

    שיבמה . 31

 

ה עהממ לטורהרגו  .א ות התעבורה, הפקודה ה ופיקוח שללהפעל ו ת"ץ תק     . ו

 

ת   .ב ספח א' צורף , מורי הדרךת אגודת פטור ע"פ בקשיק את ההע 2008בש , ע"פ בקשת להחלטה 

ים שרכאגודת מורי הדרך לצורך הסברה לשוטרים ח סע  בדשים ולאחר עשרות ש ת"צסיור   ב

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

  

ת  .ג יגו  2017 בש יק ב ת"צ " הפגיעה בעומס "למרות , הל התקיןלכללי המי דהע היתרים  1954 ב

סיעה ב ו, ז")ההיתרים(להלן " ת"צל ים ממשלתיים ופרטיים, ורמלג 2016ת לעומ 80%ק של י

הל הלא עמדו בהיתרים מרבית הות שלמר יגוד למי ו ב ית ת חשיפרק תודות ל. תקיןכללים ו

ות ו המחדל  אלץ המפקח לבטל את הבעיתו ו שלא כדיןהיתרים בטלביזיה  ית    . ש
  

 

   ה שלו וזכות העמיד רתעוה . 32
  

 

ת   .א ת" משתמש 1994מש היגה ירבעל רה דרך ו כמועיסוקב סיור,ברכב צ ב בתחילה  . ציבורישיון 

ם בבעלותו י סיור רכבעל  ירכשכ ת  שאי  שבבעלותו.סיור  רכבעל  1997אבל מש

 

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

היגה  תיבים רגי על אותה עבודהכל יום ממוצע בכשעה וחצי של  סיעה ב ייאלץ א , והוםליב

ות את עיסוקו סתיפגע ו, לש כפו עליו  ההוצאותבגין  30%עד תו פר       . מוכהוהתפוקה הש

  

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

 

פסירב לש יבמשהגד  006/077 זכה בבג"ץ  .ד  למורה דרך וא אישיביבכב לר יבוא רישיוןיק ה

ופ םפעל משיקולים זרייב המשוהוכיח כי  ילטובת מו  .בהרכ ולין יבוא

  

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

יגוד ב רכ בא כלל לייכיובפרט  רךבכלל ומורה ד שעוסקכך  סתכלה של הכבוועדת הכל ב

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

כ ועה מרסמ י פועלועמ"שיור והיפל ראב "ל ת  ! ם זריםמשיקולי םית עו"ד חווה ראוב
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ה , טפל בעוולות רבות של המשיבמוטיפל   .ו ות,  שי הלים תק   .   16/עת רשימה מצ"ב צווים ו

 

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

ים כהמששמס ה על מתן הטבת האחריות  ות.יירלמשרד התמהמפקח על רכבי סיור , עשרות ש

ו ובדה שוזאת בגין הע ף ר,  לבתפעוצוי מ המפקח אי טרס הציבורי בע  . כב אשכולובאי

 

יפים  42הקים   .ח ות רי בל עבורםוקי תפיושיתות גודושל את גרמסב שכולודת אשל אגס שיו

י את מורהכפיף רצה לש יבמשה גדותת התלמרוומשפט תודות למערכת בתי ה עותי הסמשרדל

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

ה  סתםעתם אי התחרוולש    . באופן לא הוגן ל פר

 

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

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

 

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

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

 זה של משרדו.  א מודע לחלקהיעיל שהוא מקבל , אבל עושה רושם כי המפקח כלל ל
  

  

  

 IV      רועים  יהא ותלשתל שה  
  

 

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

אי יב מחדשות ערוץ של עמ עיתו ב לתת את המידע רח סישהמפק מכיוון.   17/עת, מצ"ב דאז 10רי מ

דרש ע"פ החוק ועה הצרכ ד עםהמידע יחה לחופש ועהת אלצה ,ה  הית לקידום חברהצלחה הת

הליתית הוכלכל ת להגיש עתירה מ    -: המשךבו שיבהמ גד ג

 

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

הל התקין יגוב ותובסמכשלגבי רובם השתמש תוך , שחילק  . ")חדלמה(להלן "ד לכללי המי
 

"ל תודות לחשיפת המחדל  קר  .ב תן  ריםהיתה אתלבטל המפקח אלץ ה יגוש הלד לכלב      .לי המי

  

ו מחדל חשיפת האין ספק ש ו של המפקח למרק את מצפו יסיו תרומה משמעותית  ותרמו

ה אין כל להחלט ית למתן ההחלטהה, שכן בתקופה זו של משבר הקורו  . סיבה הגיו

 

ו, החלטהל מחדל כטיעוןן התיקובמשתמש המפקח  ,עהבהוד  .ג  . שרץ בידוהג כמי שטובל וובכך 
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הל אגף הרישוי ברשות לתחבורה  על רכבי סיור מסר המפקח 1/3/2020 . 34 ה מ , מר אסי סוזא

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

יין רכב ס לפקודה להוות מפקח אמ יורלע  שאר : ר בין השבה 

 

גר,  2008ת שב  .א סיעה בל התעבורה דאז, המפקח הארצי שאישר מר אלכס ל תיבי מתן פטור ל

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

יות הממשלתי למס"ב  .ב מס  ו צופים שהעואה ציבורית  בתחבורסיעה הוד עידגרת המדי

ת ה מ, ולכן בוצלגדי ציבוריתיבי התחבורה הב ודשת למתן הפטור חעה בחי

סיעכבים לר ת"צים, והוצעל .  תר, את הפטור לרכבי אשכול ן הי, בישלא לחדש ה ב

י מה במדי לדברים אלו לא לווה כל בסיס עובדתי כמו גם לא תואר לתית שהממיות באופן פרט

יהזו  ו וזאתוגע לע יגוד   י הל התקין והחוק , ובפולי לכל ב קשר  ווא שאין לועל זהו מיצג שהמי

ה של לע  ו. ירה זעתיי

  

כ"לי משרדים ום מעין אלו ש"אציין כי אישורי  .ג ו למ  "  תקד.בעלי תפקידים אחרים, כבר בוטלו אשית

יין זה מ ת" לביטולטיעון  שמשולכאורה ע   . רצ לרכבי סיואישור ה

 

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

 

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

וסף לא התייחס :  עובדותעל החלטתו ביסס את    וב

 

סוקית החו זכותל  .א  .ותבתק הגדרתו כרכב ציבוריע"פ  "צתב עשיש לרכב סיור כרכב ציבורי ל

 

יםהשהחוקי  ב צמל  .ב י הפטורעוד ל יה קיים במשך עשרות ש , ומה היו י שהיה צורך בפטורמבלו, פ

 תן הפטור.ולים של המפקח דאז בעת מהעובדות והשיק

 

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

 .החדשים ועהי התלשוטר

 

מרור ות התשר  אורה לכולכן בטל בשישים ום ציבוריים מהווים רכבי 60,000וך תמסיור רכבי  400  .ד

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

ית סוע גם לרכב סיור מותר.  . למו ית ל ו, היכן שמותר למו  דהיי

 

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

 

פרד הוגשו . 37 וספים בע הסתייגויות במקביל וב  .חלטה' להה -וד'  ים ספח, ףע"י גורמים 
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כ"ל משרד התיירות המלצה ,ואחרים וע"פ בקשת העותר 15/6/2020 . 38 ו רואים  "למפקח  מסר מ א

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

י  . המפקח ביטל כלאחר יד"כ בהחלטה חאהמלצה ש '.ז פחסצורף להחלטה , תובדומה למו

  

טבאי חבורהתר משרד התבא המפקח פרסם /5/202031אריך בת . 39 ח"  טר ור טים למתן פכללים מ

חים מופכב  .18/עתמצ"ב  " יםרת לתמרומציו יתן לרכב סיור כדוגמה יע הפטור ללים המ לא לר פטולש

 .מןבזגבלה הו

  

חים  פרסום . 40 יתן כי בכהסיק לעותר הביא את ההכללים המ יין תוקף חדש לך  דר ירד מספטור וכי הע

ב חשש לליבוהיטב את המשיב ועובדיו העותר מכיר מכיוון ש. אבל מו של המפקחיו ה , ולכן התג  פ

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

  

, חקמפלכורת זתר תהגיש העוותר עויות ולבקשה של התייגלהס לא השיבומכיוון שהמפקח  07/7/202 . 41

 . כיםיום מיצוי הליל סר עכי מדובהודעה ו

  

ה ובאי  בגיןהמפקח גד   9626-09-20ירה עתעותר גיש הה 6/9/2020 . 42  . גין ההודעהמתן מע

  

הל התקין צו רטתו ולא העבירה לעותאת החל חקתן המפ 13/9/2020 . 43 דרש ע"פ המי עד   1ת/ע רףכ

 .יוםה

  

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

הבאיחור של  את ההחלטה לידיו של העותרירושלים    . חצי ש

  

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

ה   .  2עת/ רףצושהוגשה טרם זמ

  

  

  

V  י ת"צהמ טיעו סיעה ב       לרכב סיור   פקח לביטול אישור ה

  

  

סוע  ,להחלטה  2 –ו  1פים סעי פע" . 46 ת"צ המפקח רואה את ההרשאה של רכב סיור ל  פטורבזכות ב

ת  תן בש המפקח לא התייחס לעובדה כי רכבי סיור ' להחלטה. ספח אדאז, צורף כהמפקח  2008ש

ת"צ.ותורי ע"פ התקמוגדרים כרכב ציב   , מה שמהווה את הבסיס לזכותם להשתמש ב

 



14 
  

ובע מס לההבסיטה חללה 3ע"פ סעיף  . 47 יוחלטה  סיעה חדשה של ממשלת ישראל  תמדי לעידוד ה

ת"צפי שהעומס והחבורה הציבורית, בת  . טורה מחודשת למתן הפה בחיולכן בוצע דלצ יגב

  

תפטור  לבטל תת אוסמכות ללהחלטה למפקח  9-11ע"פ סעיף  . 48 סיעה ב חים"צ מ  .ע"פ כללים מ

  

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

י  יין אחר לגמרי ) היועמ"שית(להלן " ראוב מסרה לעותר בע , מתבססת על עובדותלא וות הדעת וח .ש

ה  יתאי יי ה , ואמשפטייםימוקים לא מבוססת על  ,ע  :  להלן  וכמפורט . בלשון המעטהיה ראוי

  

ית. רב  .א וסעים אקראיים מתחלפים כמו במו  כב סיור אין מדובר ב

 

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

 

וסעי ביןקשר ברכב סיור ה  .ג הג ל וצרה ית ה ם  ימראש, כאשר במו ותר לרוב במו  מה.ת עצקשר 

 

יגוד  .ד הג  ב ית, אל הג רכמו וסעים שהוא  ב סיור חובה להסיעין על  וסעים, וזכותו לסרב להסעת 

יין.  ו מעו  אי

 

וסעים הם לרוב תייר  .ה ית. ים מה שאיברכב סיור ה  ן כך במו

  

ה  .ו וסעים היא רבה ברכב סיור התקשורת בין ה ית. ג ל  יותר מאשר במו

  

ו מסיור א י רכבהיא כחבורה הת עמדת משרד ךכלפי... , "ולסיכום המפקח טוען  יתי י  מדובר . ו בש

ים, לכל אחד מהם מאפיי פרדים ושו ים והתייחסוגי רכב  ה בדיים שו הביא לכך ן. " כסמך סות שו

ים של עו"ד  המפקח  ספח ח' להחלטה טיעו י  ב ייה של העותר 31/8/2020 -מ חווה ראוב  לגבי פ

משרדית לתי י חואלוועדה הבי ת מבורה ם התעה בתחוקיקם תיקו  83ה תקתיקון  ושאב 2016ש

ו. חובת חגירה של חגורת בטיחות לרכב סיור יי יין שאין לו כל קשר לע  . ע

 

יס ה טועןלהחלט 18 פ סעיף"ע . 50 ו יעיליון להשוות בין רכב סהמפקח כי ה ית אי בהכרח מכיוון  יור למו

ים) לים (אייקאילו סמליט חליור רשאית להכל רשות תמרהוא תמרור מודולרי, ו 501" תמרור  ש ו

ו כל כלי הרכב הציבוריים  .." . .בכל תמרור שכזהו מיסו ת"צ רק דהיי סוע ב  תודותמורשים ל

ות ,יות התמרורשור ת  ולטחהל ן 501רור ת להוסיף לתמ, ואלה יכולוולא ע"פ התק   .צלמיות כרצו

 

סים שויטול רכבמטה לגבי ב מבוצעת עבודתחלטה לה 19ע"פ סעיף  . 51 ת"צים ל  ת ללא פירוט.זאו וע ב

ת"צ גם ל  עלמדובר ולכאורה  סיעה ב ת 23,000  -ביטול אישור  סוע ב יות המורשות ל מכיוון  "צמו

ן כ"ש   . " יםרכבים המשמשים להסעת המוידוע רובן אי
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סוע בא לכל ל 20ע"פ סעיף  . 52  .ירמה רכב מדבת"צ, לדוגכלי הרכב הציבוריים מותר ל

 

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

 

ת"צ כשהמטרה היא להתיר  22סעיף פ ע" . 54 סוע ב ת הזכאים ל רבי רכבים ל קרערכת עבודת מטה לבחי

ת"צ. תמשו לת ישקיבו  ב

  

ת"צ לרכב סיור משום השפעה על התיירות וזה  ל אוביטואין ל 23-26ע"פ סעיפים  . 55 סיעה ב אישור ה

 . בכל העולם יסעו בפקקיםית רכבי תיירו מקובל כי

  

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

  

ת  29ע"פ סעיף  . 57 ה בעלהפגיעה בחופש העיסוק להחלטה טע  והסבר. רוט מא ללא פיטע

  

" 30לסיכום בסעיף  . 58  טור. דין החליט המפקח לבטל את הפה כל ולאחר בחילאור כל ה

  

ס לת . 59 וזאת , עהר התאריך בהודודש של הביצוע מאש, דחייה בח 1/2/2021וקף ב ביטול הפטור ייכ

ה באיחור של למרות  ית  ודעה. חודשים לאחר הה 5שההחלטה 
  

  

  

IV      יה      רה לעתים  טיעו
  

  

  

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

סוע בכל מקום בו מותרת  "אשכול"   "  .ריב ציבו ר לרכה לפי תמרועיס רשאים ל

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

  

 

ו רכב צלול אשכרכב   " . 61 סובורי רשיפי הגדרתו בחוק הי ת"צ עאי ל  ..." ב
  

חייה  קרמב ות  משטרת מלשכתה ועה לתח           .  14/עת  צורף  28/5/90 ךיארמתת
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יין ו לפסודרש שפט לאבתי המ . 62 ת"צ לרכב סיור אק בע סיעה ב לשכת משטרת מכיוון ששכול אישור 

ועה דאג ועה רלעדכן את משט ההת יין צורף עת ת הת ות  המשטרה בע  . 14/ואת תח
  

יין זה הגיע לבתי המשפט , בית המ חרץ ביות שפט אמר את דברובמקרים הבודדים שע   ר באופן ה

  

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

 פס"ד של כבוד השופט   .ב
  

ות, וין אלו י דפסק ת"צ ע"פ התק סוע ב ו מהווים הוכחה שבחיקוק ובפסקי דין כי רכב סיור רשאי ל אי

 זקק לפטור 

 

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

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

דרש לפטור ו  י מתן הפטוזו ות כז . ככזה אי ים לפ תמכה בהחלטות רהתקיימה עשרות ש  שיפוטיות ו

     . "לכ והוראות משטרת ישראל
  

יות דמ . 64 ו י טרס הציבורי הי ת תיירים סערכי הור לציסלעודד את השימוש ברכב הממשלה ע"פ האי

ה ו ת מס ההטבת הוכחה לכך הי ית יהר ב סיוכרלה יזהה להטבת המס ה ת למו שר מס א הטבת תת

 . צות רכב סיור להוראות החובום עליה ובהתייחס להמפקח חתוגם 

  

כ"ל משרד התיירות ו, צורפה להחלטה  15/6/2020 מתאריך המלצת מ יי יות תו ספח ז' בע מכת במדי

וגעים בדברצרל חשיבות המושב ומסבירה "זו  התיירות, משרד התחבורה משרד  – , הגיעו הגורמים ה

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

 

ות השישים  . 65 יותע"פ בש "ל  מדי יותהוסבו הממשלה ה יות סיור ותיור מו  ,בבעלות מורי דרך למו

משהלבת ואח"כ ים השבעים ות לת שיעד תח ךיך ש יות סיור ותיור ש ות  קבתהוגדרו מו

ו רכב אשכול כרכב סיורבורה התע י. וכו ת לערעור על הזהות המהווה הוכחה ין ע ית בלתי 

ית. והדמיון   בהפעלת רכב סיור למו

 

יתן לרכבי סיו . 66  לא מהווה את הבסיס החוקי לזכותו של רכבלהחלטה  1עיף המוזכר בס רהפטור ש

יתן, ת"צש בהשתמסיור ל לאפשר י כד מורי הדרךדת אגושת קב"פ עשה עאלא  ביוזמת המפקח לא 

והגים ברכבי סיור ך דרלמורי ה ת"צ השתמש הם ללשזכות החוקית את הביעילות להסביר ה ב

תל סיור ב כותו של רכמודעים לז לשוטרים חדשים שלא היו וע כדי ו "צסוע ב  בזבוז אתלמ

  . משפטבתי ב  יםורהמשאבים בביר
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ו המפקח דאז כמו  הל התקין ויגוד לכפעלו ביום המפקח הגם לצער את  רסביהל חולא טרללי המי

ו ות  תן הפטורת ואת הסיבה למהקשר לתק תבססו על אלא האו לביטול הפטור בהתייחס לתק

      . כבסיס להחלטהסמכותם בלבד 

  

יק, להחלטה 2טועה המפקח בסעיף  . 67 ת"צ לרכבי סיור הפטור לא הע , אלא את הזכאות להשתמש ב

ות ו בבסיסו כי ה בדכרכב ציבורי, כמו גם העוהסיור  את רכב ירותהמגד התק י" רכב סיור הי ת מו

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

 

ובכך וב הקרבעתיד   יגדל הצפי שהעומס בתחבורה הציבורית ןייבעלהחלטה  3בסעיף  המפקחטועה  . 68

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

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

  

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

ים הסעת המ ערךבמ להשקיע 11/8/2016ום מי 1838החלטה וגמה ו לד, כמטובוסיםאו ולין במטרופו

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

יין ץל הארכבדות וקלות בכ ועשוי עוד להשתפר ת"צ ידת העומס בשכבר משפיע לטובה על יר, ע

ת"צ וסים טובאוה כמות שכן  ,בהרבה בעתיד יע ציבור הצבשהחר אלכל הזמן  תורדיהמשתמשים ב

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

ות תחבורה משללתת פ   . ציבוריתותו במערך התחבורה הימים שומר על חשיבתרו

 

 ת"צ משמעותית בהיקף השימוש ב הדיה גרם לירבר הקורושמעובדה כי מפקח התעלם מהה  .ב

ים  ת"צ" אין לו על העומספי "הצולכן  2120-2020בש של העיתוי ו , כשוויתהע כל קשר למציאות ב

ת להוציא החלטה זו בח המפק ה  2021תחילת ש ודומה  דהיסו שגוי מן תוך כדי משבר הקורו

ת גשמי ברכהצמצום הצל   . ריכה של מים בש

  

יות  .ג ה כל השימוש בתחבורה הציבורית אין בה  דודלעי הממשלה מדי ית רה פראו אמיכוו ט

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

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

יעהתיירות בישראל ב ת"צ. ת האמצעות מ  כלן בהם אי ם בעלמאדבריאלה שימוש של רכב אשכול ב

יתפקהמ    מש. מ יי ח חייב לצרף את ההחלטה הפרט וגעת לע יות ה ו יכול להיתלות על מדי ו ואי

צרת) ראה     כללית ' הוביטון פ - 1131/05עתמ ( ה  וןי יה  עדה המחוזית לתכ מחוז צפון  -ולב

  ואח', 

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

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

יה בהסתמ חת לפ ו כי אל לה לרשות לדחות בקשה המו יותה כה על מדימושרשת היא בפסיקת

חיות הכלליות  הרשות לבדוק כל בקשה לגופה,  לה בלבד. עלשקבעה לעצמה ועל אהכללית ועל הה

ת א סיבותיה תוך שהיא בוח יות הכללית, ושוקלת אםהמיוחדות, בהת  יש בבקשה  תחשב במדי

יות ה  הצדקה לסטות מהמדי יות כללית אי ה יכולה לפטור את הרשות מבחשקבעה לעצמה. מדי י

קרטי שבא עצמאית יין הקו ית של הע יי יה". וע   בפ



18 
  

  

. אוסטפלד, פ"ד אפרת 5537/91בבג"ץ  ה אלה: הלכ"ועל כל     קבע: 515, בעמ' 501) 3מו(י 

תהתקבלה ומסורה היא: רשש יה אך שיקול דעת  ות אשר ק חת לפ אסור לה לדחות בקשה המו

ימיות שקבעה לעצמה, ושו חיות פ דוק כל בקשה ובקשה לגופה תוך מה עליה לבבהסתמכה על ה

ת אותה לאור שהיא ב חיותוח   ".אותן ה

  

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

ו יי וגעת לע ות ל 11סעיף  ת במסגרתזאו, ה הליים (סדרי דין), תשס"א משפטבתי תק   .  2000-מ

  

וסף   .ד יין הצפיב ו סביר  ע יגודהיתרים כאלף המפקח חילק גם בהתייחס לעובדה כי אי כללי ל ב

  . , לכאורההל התקין המי

 

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

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

  

הלחוקיות עקרון ע"פ   ,וטתהחלל 9טועה המפקח בסעיף  . 69 כדי לבטל את  המפקחתו של אין בסמכו המי

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

יגוד ל קבע מה ב ותבתוקף ש ות גוברות ע. התק  ) 1(א) 2.דסעיף   אמר כך גם , ו.ל סמכות המפקחהתק

חים לכללים ועה אשלמפקח סמכות לקבוע הסד     . 18/עת ףצור המ קברי ת ות.  ר לא  עו ע"י התק

'   הו  - 95027/10ערר (תל אביב) ראה  ון ובעוד אביבה קיין    יה רמת גן, עדה המקומית לתכ

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

הכידוע קבלת החלטות תוך  ושא הסמכות, הן כללים בהפרת כלליו של המשפט המ דבר לי, הן כללים ב

הליליך ההה ידת לטות. עם זאת מתוקפן של ההחות על והן הכללים בדבר שיקול הדעת עצמו, משפיע מ

ה בהתאם וי בפסיקה כאשר מדובר בפגם  ההשפעה משת הלי. גם כיום חרף שי לחומרתו של הפגם המ

דמה כ ן בפגחמור ויסודי, ו  ) והמשמעותVoidם חמור ויסודי, הפעולה בטלה (י אין מחלוקת שעסקי

מים שבין כסה לעשור "כעפרא תוקף משפטי לפעולה וכלשון בית המשפט וברוח הי להיא העדר כ

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

ת ישראל (פורסם ב בו,  311/78); ע"א 2.12.1974בו, מדי ' מיארה (פורסם ב . ))20.8.1980הווארד 

פגע הל, כאשר הרשות פעלה בחוסר  כאשר    בטלה מעיקרא. סמכות הפעולהעקרון חוקיות המי

  

ות מגדירות את ר ת"צ ולמפקח ולרשויות כבהתק סוע ב י הסיור ככלי רכב ציבוריים ולכן רשאים ל

ות זאת.    התמרור אין כל סמכות לש

 

הליות חוקעקרון ע"פ  וטתהחללב.  11סעיף טועה המפקח ב . 70 ות הפטור כלל  ,המי דרש, תק לא 

ת"צ התעבורה מסדירות את הזכאות של  סוע ב רכב ם את זכותם של כל כלי הכמו גרכב סיור ל

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

  ."גד רכב סיור צ"ת ה 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 כבולטה הח מתוך 

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

  

יין זהעוד ו דרשות להוסיף צלמיות  , כדי לחסוך כספי ציבורגם  ,בע על תמרור רשויות התמרור לא 

תיב כ, עצם ה501 ראוי שהמפקח יאמץ  ! ב הציבוריים להשתמש בוכלי הרככל  צ מזכה אתת"גדרת 

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

 

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

ות מוגדלת 1סעיף בש ה 8עד סיע להד עיוהמ    ירציבורכב  " סיור"  רכב"ר ק  ג ואשרוסעים מלבד ה
ו, רכב סי" ור.ישיון הרכב כרכב סיבר ןצוי כפי  וסעים 7עד  ולאוסעים  8עד מיועד להסיע  ור . דהיי

ות גוברות על הצושרשום בצו, שכן       .התק

יין . 72 המיועד  ז) לסיור"(להלן אצר ציבורי זעי רכב מסוג אוטובוסיש חפיפה בין ההפליה, ומכיוון ש בע

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

  . ת ההפליה של העותרלטע

 

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

י מ ים ע"פ כללי המו תן החלטתוהמפקח לפ הל התקין חייב היה המפקח להתייחס לכל הטיעו י

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

יי ולא מסתתר אחרי סמכות בי סיור , מבין את אופן התפעול של רכ, עושה היכרות וידיון מעמיק וע

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

ו את ה   . בית המשפטים במערכה בשקעת המשאבוחוסך לכול
  

סה המלה 17בסעיף  . 74 ית ביחס ל להפליההעותר ת טעע את פקח לקעקחלטה מ "ד מוש בחווך שית מו

ישל עו"ד חווה  בקשה שהגיש ל ,ספח ח' צורף להחלטה  8/2020 בר לעותכתשובה מסרה ש ראוב

ההעותר ל יין ב. (ג) 83 תיקון תק בעת  תייריםע"י החגורות בטיחות חגירת  מורה הדרך עלאחריות בע

יתמת טלשיש ש ת מ אים כמו במו דיר ביותר ועדלצ .וכחלק ממיצוי הליכים !  2016ש יין   יין כי זה ע

רשם  ס כה  ו בסדר ע פעם אחת בלבד ולכןק העותר מבטיח עתירה, אבל  העותר להגישדיפויות של אי

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

  

טית שלחוו"ד זו מלבד   .א ילה אין כי לא רלב ולא , עובדותעל ססת היא כלל לא מבו ,ויכל קשר לע

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

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

יות  :  מפקח  בהחלטהושאים שהעלה הסדר ה. להלן התייחסות העותר ע"פ גם של מו

 

ם  )1 וסעים ברכב סיור הי יפתם כיר אומים שמורה הדרך יאקראכל ה בפעם  םים מול פ

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

ית שכן מהסעת  ישכרו שירותי יות סיור ממו כמו  גדול יותר.הסעות סיור המבצעות ספר המו

ת גם מרבית  יות היום מבוהזמ סיעה במו   עות התקשרות מוקדמת. צעת באמצה
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ת המתמחים בהסעוכבי סיור רשל פחות מיום, בעיקר ע"י ת רבות סיעומבצע  סיור רכב )2

תב"ג תב"ג ואל  יבית לחם ועוד ועוד, שעות  3ירושלים , חצי יום , מ יות  ומצד ש מבצעות  מו

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

  

סיעות שעו במרבית )3 יות ה ור עם הקששות מו וצר מראש, כמו ברכב סיור. למעט ה ת סיעוסע 

ות  סיעותשמופעל המושל איסוף לקוח מזדמן ברחוב ובעת מזדמ  ה, מדובר בחלק קטן של ה

יות ה ף המו סות מע תי.   ₪ ארדימיל 3.5 מגלגל ובחלק עוד יותר קטן של ההכ  מחזור ש

  

סתו, אין אף מורה יקה ויאבהאתש ע"פ כללי ת סיור ייעעמורה דרך שיסרב לבצע הס )4 ד את פר

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 

יסרותים ובעל חוק איסור הפליה במוצרים, בשי ות ציבוריים, ר ולמקומדויה למקומות בכ

 .  2000-תשס"א

  

וסעים הם תיירים, ברכב סיאכן  )5 ת שהגיעו יירים מיליון ת 4.5אך מתוך ור כל ה הרוב , 2019בש

יות ע המכרי  כבי סיור.ברולא עושים שימוש במו

  

יות התקשורת בין ה )6 וסע הבמו ה מבוטלת כל ג ל י דודים של 2יה לכך ראלל ול וכאי  ב

יובע , שהםהעותר וסעות שלהםת, לי מו ו עם ה ה פהעותר  הוריו שלגם ו, התחת גשו לראשו

סיעה  האקראית במשאית אחרי קום ב . אז המפקח חושב שלא הייתה שם תקשורת?! המדי

שאלת הו יין זה וכל האמור לעיל שאלה ה ואיך זה קשור בע יי  ? לע

 

יור סיובין רכב ור פעול הסעת סיחיקוק ובתביש זהות מוחלטת   .ב ע"פ  ת המבצעות הסעות סיורלמו

ות   ית מיוחדת  )3( 492תק ית) 4( 493 –ו  למו ועדו בפועל תק, תשירו למו יות במקורן ות אלו  למו

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

ו יות משולשת ומכפולה ת וכמ דובר עלמת אלו שמבצעות הסעות סיור ע"פ תק בי כרכמות של מו

וסף ו לרכב סיור באופן זהה לחלוטיןשירות הסעת סיור  תוותשסיור ה  : ב

 
וייוסיור סיווג חדש לרכב להקמת  הבסיס )1 ית סיור ותיור. רכב אשכול או בכי שר  היה מו

יכמ לתיירים יתג מומית ות בישראל ום התיירקיד התיירות משה קול ז"ל ולצורך סיור  תו

ית סיור ותיור הוגיברבות הו תיור ו ותדרה מים מו ות הכרכב סיור  בתק שבעים עוד מש

וסעים  תוקן 1993 -ב, המוקדמות ות  מספר ה במקביל להגדרת  8 –ל  7 -מ לרכב סיור בתק

וסעים סיווג  ודהי. תיקון זה לא עודכן בצו . 1Mרכב  ית" רכב סיור זהה ל ,י  ."ור ותיורסי מו

 

ת הטבת המססיור  רכבוית ומ )2 יו מה שמעיד על, זהים מבחי ת הממשלה המעודדת רכבי מדי

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

אי ההאת   .  7עת/ צורפה גמהדו, צועמידה בת
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ית  )3 ה ההתדרישות ע"פ גם פיזית ם זהירכב סיור ומו   . 10עת/ ורףצ ישראלית ,קי

  

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

ית"   .  מו

 

ית ורכב סיוראגרת הרישוי  )5 וסעים מקומות  5  רכב עם לדוגמה , זהה של מו וע  ויותרל מ

זין   .  ₪ 4,575ישלם  , 7קבוצה  י סיורמהסוגים המשמשים רכברכב פרטי מפואר   !₪  190 ב

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

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

ות עדוו  .)4( 493 –ו  ) 3( 492 תק

  

יות לא מבצעות הס  )7 הוא ט ת סיור בפרל והסעובכל ריםתיילעות אם המפקח חושב כי מו

ות חייב להסביר לשם מה קיימות ת ות התעבורה) 4( 493 –ו ) 3( 492ק    ? בתק

 

היגהיישר )8 דר ון ה ית שה ו  למו יתרישיון  – זהה  ולרכב סיור הי  . 1D מסווג  היגה למו

 

ית סיור ותי, ולרכב סיור זההבשכר וסעים ביטוח  )9  תוקףב, וזאת ור"מוגדר כביטוח "מו

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

 

תון  ) 10 וי יבכל רגע  ית סיוריעוד של כל רכב יתן לעשות שי ו כל למו רכב סיור בהליך , דהיי

ותיכול לבלבד בירוקרטי  יתל וייעוד ש  .  מה שמעיד על זהות פיזית מוחלטת ,מו

 

 לרכב ית וע"פ הצולמו הבורהתעלפקודת  71ף ע"פ סעי ת המפקחאה מלרישיון הסעהדרישה   ) 11

 . הזה אשכול

 

פי ) 12 שכה המרכזית לע"י ה" ורתיית טיול ומושירותי "  4927מס'  הגדרת סיווג ע

סה יםשות המיסרבולסטטיסטיקה   . זהה מע"מ ומס הכ

  

י 20,000רכבי סיור ל  400ן בי הרב  המפקח גם כשל לזהות את הדמיון  .ג ה שיוחדות מות מו אי

ת שירותי הובעת ש  מבצעת הסעת סיור כבד , שירות המהווה ים מראשסעה מוזמות מרכיב 

סותהב ף כ  : עיל כמפורט ל   לא מודע על קיומן,כלל לכאורה, ו ,המפקחשר א הע
 

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

כשל  העיקב."   וחדתמי ועה סמ   .  11ת/צורף עצחקי במשרד התחבורה מר עוזי י"ל ת

   

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

אים לכן ולעיל  20בוועדת הכלכלה סעיף  ית לרכב תמכה בהשוואת הת    . סיורבין מו
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ה  )3 ות ד.  579תק ה לתק העובדה שיש דמיון בין הפעלת בגין ר העותות למאמצי דתותוק

ית ות  – רכב סיור למו  . 12צורף עת/ 2013-), התשע"ד3התעבורה (תיקון מס' תק

 

כ"ל משרד )4 ת"התיירות קבע בהמלצתו למשיב כי ". מ ים צ שמשמש.. רכבי אשכול ב

ית.ל י לתיירים, בדומהלמעשה רכב ציבור ספח ז'.  ףצור" מו  להחלטה 

 

כוןשף לעובדה וסב להחלטה 17ף סעיהאמור ב   .ד ו  ו,  ,אי יי טי לע  ביסוס עובדתיללא כל  לא רלב

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

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

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

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

יות הממשלה  טרס הציבורי בעידומדי ובגין מתן הטבת המס ללא פיקוח וללא  שכולוד רכבי אהאי

חיות ברורות של מבקר רותלמם מסחריים וות לתאגידימהגבלת כ יין ה ה בע  . המדי

 

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

יין לוגעת , ח בהחלטתוהתבסס המפק שאין לו כל  חגירת חגורות מאחור, אחריות  – אחרמקצועי ע

ו יי תלצורך  יפוטיש ואו/קוקי חי היבטן אי. בחו"ד קשר לע ו הלחוקיות המי בחי יי אלא רק  ,בע

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

וסף  יות משרד התחבורהזו לא מייצג את מ חו"דכי עותר טוען הב "ל די יועמ"שית  וכי ה . וכ

ף תחום בכשל בעבר הוכיחה  טו, רכבהע ת חוק   רס הציבוריהאי יין  33סעיף רישוי הבעת התק בע

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

י  י שחוו"ד של היועמ"שית ה תרוהעדיפה את חוות דעתו של העוחווה ראוב , בלתי סבירהייתה מפ

יגוד ף הפגע, בוריטרס הצילאי ב יתעצמאי  –עוסק והטילה על ה בתחרות בע בלתי  קטן עוולה צרכ

י אות על חוו"ד זו ח לא יכול להיתלופקהמש כך !!! תפסת יות משרד ירה להגד כתורה מסי כמדי

יין התחבורה, זו חו"ד  ה בע ית וגעש י שלא  ם ו, ילע  בקרליש מקום יש לכבדה אבל בהחלט אמ

ות בפועל  .לעיל העותרזאת שה , וכפי שעודאותה מן היסה ואף לקעקע אות וגדת לתק חו"ד זו מ

ועה רק מב 14ראה עת/ בעבר ה משטרת ישראל " ... ופטור לשכת ת ות התעבורה)  2(עפ"י תק לתק

 מחגירת חגורות. " 

  

ועהמר עוזי יצחקי  עמדת משרד התחבורה ע"פכל האמור לעיל ובמיוחד לאור   .ו כ"ל ת  ,דאז סמ

כ"ל, דם לתפקכ קואח" עמדת משרד  שרית זוכוביצקי היום שופטת ועמ"שית עו"ד ע"פ היויד מ

קבעה  יתאשכול דומה לסיור כי רכב התחבורה  כס לעצמו המפקח מו  .  ולא כפי שמ

  

ות    .ז ות 4( 493 –ו )  3( 492תק יות עושות הסעות סיור)  לתק תלולכן   .קובעות כי מו  קחהמפ טע

ית." היא כי רכב  רה ד התחבועמדת משר . "..כי  17בסעיף  ו מו  כל בסיס. ין א סיור אי
  

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

הלים של גורמים מ ים כולל משרד התחבורה וכולל משרדו של המפקח מבאמצעות  כי יש  שלתיים שו

יסיור לבין רכבי רב  ון דמי יות העוסקות בהסעתות מוחלטת לת בכלל, וזהומו   . סיור מו
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יות  - לכ , זהות מוחלטת, זהה בהפעלתורכב אשכול  יות בישר 23,000וך סה"כ מתאלף מו ל אמו

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

  

ית לבפליה הה תולכן טע ת"ץיין אישור ערכב סיור בין מו בעת  סיעה ב

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

 

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

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

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

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

  . וסעים 8אצ"ז לרכב סיור במקרה של הסעת 

  

יין אצ"ז גם לכן  ת ה אתמקום לטעון יש בע   . הפליהטע

  

ם מור מאות על מדובר  הגים שאי הוגים ע"י  ועל  סא מדריךלצידם כיי דרך ויש כלי רכב כאלה ש

הוגים ע"י מורה דרךכמאה כלי רכב  יתן בהידברות עם  .והפטורים מכיסא למדריך ש תחום  פטור ש

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

 

סיעהדבי הססמכותו של המפקח ושל רשויות התמרור הן לג להחלטתו, 18ף גם בסעיטועה המפקח  . 76  רי 

ות ם בתשאי ות, כל מה שמוגדר בתק ות,  1ע"פ סעיף  ציבוריכרכב סיור רכב גדרת כמו ה ק לתק

ת"צרשאוככזה  סוע ב ו במ. למפקח ולרשויות התמרור אין כל סמכות לבטל זאת ,י ל ןדהיי  קרה ד

סיעה ובהקשר לאי כל סמן תלא  תמרוררשות גם אם  , כולל רכב סיור ,ים ציבורייםרכבל ת"צבשור 

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

תן את הפטור המצ י שהמפקח  ים לפ בכבוד השופט צפסיקת  זאת גם ע"פ וב עשרות ש וס  ביתבלט . 

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

ו רכב ציבו רכב  " רי, כמשמעות בפקודת התעבורה, וכי  אשכול הי
ת"צ בכל מ סוע ב קום בו מותרת  הגי רכב אשכול רשאים ל

 "          . סיעה לפי תמרור לרכב ציבורי

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

  

ה לא ייאכף  ור כהגדרתוברכב סי אכן מדובר"     גד רכב סיורועל פי התק   " תצ 

  

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

יות  יער הצלמיותאלא  ,רים לבזבוז כספי ציבומוגור דעת  חתגורמות להסד אחתמרור על הצבעו

היגה   . להסירראוי ש יחותמטרד בטי המהוומה ש, ב
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יותשכי ייתכן ה טוען המפקח להחלט 19ף בסעי . 77 ת"צ למו סיעה ב  , אלו דברים בעלמאיבוטל אישור ה

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

ים האשל אחד  יום כי ב להתחייבהעותר מוכן ולמרות שמדובר בדברים בעלמא . זקים במשקהחרגו

סיעה קח יצליח לשהמפ ת"צבטל את אישור ה יות  ב לגבי ערעור יגיש כל לא העותר יחריש והרי למו

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

   .החלטתואת יבטל קח המפ

  

ת"צאי, לכאורה, רירכב מדב . 78 סוע ב ותו של המפקח ו רשאי ל יין ו ,חלטהלה 20בסעיף  ע"פ פרש הע

ותמשפטית יע לידי הכרעהגהטרם  שאלת השאלה . , לדעתו של העותר המפקח טועה וזאת ע"פ התק

יין רכב מדברי מדוע  סיור לרכב רכב מדברי  ןההבדלים המשמעותיים בימ המפקח בוחר להתעלם בע

יתא ות המפקח לגבי רכב מדברי בחשהופכת את ה ו מו יי טית בע את כל עזוב גם אם , וללא רלב

טיים שהעלה המפקח בסעיף הטי ים הלא רלב בין בר על הבדלים מהותיים ביותר להחלטה, מדו 17עו

ית ורכב סיור לרכב מדברי    וכמפורט : מו
  

הצח וגלגליהם כלל לא מתקרבים אוויר ל חיםריים הם פתולי הרכב המדבבד מככלק ח  .א

ת"צים סועה של  , ים כלי הרכבשיוצרבליבן של הערים המזוהמות מעשן ופיח ש ל מרבית ה

סיערכבים מדבריים  ת"צ ולי ג'יפיםטיבעיקר לשטח ת זו  דרשים לשימוש ב , והם כלל לא 

יות ורכבי סיור אילו ו סיעה  יםמיועדמו ייולכרגילים. כבישים על ל תן ן ע דרש "צ לא ה

יםבמשך      .ועד שהעלה זאת המפקח בהחלטה עשרות ש

ו   .ב ע של רכב מדברי הי סיעה בדרכי עפר בלתי סלולות בשטח   X 44סוג ההי מה  ,המיועד ל

ות , לעומת רכבי סיור ש יות מגדיר אותו ע"פ התק יע שרובם המכריע ומו מותקן בהם סוג הי

יע בסעיף ה ןוי(מצ X 2 4רגיל   .  ן הרכב)ברישיוי

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

ו ע"עות סיורדות ולא משרד להסמיוח להסעות ים מרכבי סיור  פ , דהיי ות הפעלה שו  רישיו

יות. מו ת גם מו יין זה יש מעורבות לעותר לאחר שבש ו ש ממהתיירות דר משרד 1990בע

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

ת לכך  ס  1991שבש  לתוך הצו. גם המושג רכב מדברי כ

דרשירישדרגת   .ד היגה ה היגת  ון  ה אילו ו  ,כמו רכב פרטי Bהיגה  רישיון וברי הימד רכבל

ית ה ברכב סיור כמו גם במו היגה ציבורי לרישיולהיות בעל  גדרש ה יתן     . 1D מו

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

 . בישראל הרכבמחיר להטבת מס משמעותית המהווה כמעט מחצית מ

והג בר  .ו דרש להיות מורה דרך כמו הדרישה ברכב כב מדה ו  , כי מדובר בהסעה סיורברי אי

 . סעת סיורמיוחדת ולא בה

ית סיור   .ז ה מביטוח "מו לדוגמה אין חובה  ,וייעוד לרכב מדברי ותיור"ביטוח רכב מדברי שו

וסע כמו מזוודות של התיירים וכו' לווה ל  .  9ת/ורף עצ  לבטח ציוד 

וע רכב ל ₪ 385רכב משא היא כמדברי רישוי רכב  אגרת  .ח זיןעם מ ית ללעומת אגרה , ב ורכב מו

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

יגוד לטיעו תיבי הצפי  עלעה להוד 3סעיף בס מבוסה בהחלטתוהמפקח ן המרכזי של ב עומס ב

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

ת העותר כי ת"צ רכבי סיור לא מטילים עומס מאושש את טע ות סר המידתיחוומעיד על  ,על ה

הל התקיןבהחלט יגוד לכללי המי  . ה, ב

 

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

קבע כשירות משלים ולא כשירות מת יות  סיעהסיעות מי ו הואחרה, ועיקר ייעודהמו  וחדות ולא 

י בהי: 'מדובר במשירות בקווי וסף על מערכררכיה של אמפלס ש יצעי תחבורה, ה ת ות ההסעה ההמו

וסע אות ושיר ה לצרכים מיוחדים של  ת לתת מע וסעהאוטובוסים, אשר בא על מ ים'" ים בודדו 

סת  153/06(בג"צ  ' כ ו של כב' פסקה ט' לפ, 28.8.06ישראל, מיום טקסי "המרכז" בע"מ  השופט סק די

שטיין, ורא' רוב י 635/95או גם בג"צ י ' שר התחבורה, פמו א(ות הדרים  "מ עת מתוך   ).723) 5"ד 

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

ית סיוררכב  תתיירימיליון  4.5מ זעיר  קחללות משלים ותן שיר, כמו מו כון לש בוחרים ש, 2019 ם , 

  . פרטי מורה דרך"י ה עהדרכעה וגם הסוללים גם הכסעת סיור הלהשתמש בשירותי 

  

ה להחלטה  21בסעיף  טועה המפקח . 81 חים צורףכי פעבטע לים ע"פ הכלהרי . 18/עת ל ע"פ הכללים המ

חים  ות 1ובהמשך בסעיף  ן"ע"פ די 501מרור הפטור מציות לת לקבלתזכאים ה. (א) "2סעיף המ ) "תק

יקות לגורמים שו ו, ה. ..."ים פטורהתעבורה מע ות. לציין כי דהיי   מפקח חייב לפעול ע"פ התק

ות ות התק ות ולפיכך רשאי  ו רכב ציבוריכי רכב סיור היקובעות  אלא 501ור פטור מציות לתמר לא 

סו זקק לכל  על ת"צ מבלי שהוא  או החלטה של המפקח או  501תמרור סמליל בפטור או סימון של  ב

ות היכ ע"פ .רשויות התמרור ת"שק ןהתק רכב רשאי רכב סיור , כמו כל  , 501 צ המסומן בתמרוריים 

  !  הסמליל ללאגם ואחר,  ציבורי

   

ו   23-24פים בסעיטועה המפקח גם  . 82 טרס הציבורי עיוור ללהחלטה, ועושה רושם כי הי של מתן  אי

כ"ל משרד התית המלצבמזלזל מבטל ו, ישראלבלתיירים הסעת סיור שירות   בתאריךות ירמ

י תיירותשות וזאת למר, ז'ספח  – להחלטה צורף 6/2020/15 יי בעוד  ,למפקח אין כל סמכות בע

כ"ל משרד התיירות ו ה שמ הל הציבוריהי ה ביותר במי ושא תיירות בישראל סמכות העליו  .ב
ה על יישום   ה והממו כ"ל משרד התיירות הוא הסמכות העליו  1976-"ול, תשותחוק שירותי תיירמ

יין מפקח אין כלול כ"ל משרד התיירות הסביר .  סמכות בע ו שירות הסעות סיור לתיירים  כימ הי

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

ית ים המלצה זו ו" ... למו    לאור האמור לעיל  ביכולתו לערער עליהאין . והמפקח חייב להפ

כ"ל משדומה למצב שדבר ה וך או כל גורם מבו מ ותן רד התיירות או החי הלי בכיר אחר היה  

ת"צ, הוראות למפקח למי לתת אישור לרשות התמרור איזה ותן הוראות או המלצות ו סיעה ב

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

כ"לים יגוד לכללי  יאישור שלכאורה קרובים לליבו וחברים שלו ידים בכיריםופק המ ת"צ ב סיעה ב

ות התעבורה יגוד לתק הל התקין וב  .  המי
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ת"ץ רכבי תיירואפשרים לממכבדים ורחבי העולם בה להחלט 26ף בסעי טועה המפקח  . 83 סוע ב ת ל

יה מיוחדת יין זה עם משרד ההיה למפקח ל ראוי ,ושימוש בח  .תיירותבדוק ע

 
סוע ליוון הסמוכה ולראות אית המפקח אותר מזמין הע הל כלי מכבדים הצפופה והפקוקה  ך באתו

ס רכב להסעת תיירים ת"צ כמו כל רכב ציבורוהם יכולים ל   .  י אחרוע ב

  

וכח  ה שרוצה  אישי באופןהעותר  ושא התיירות היא עושה כל שביכולתה כדי לבכל מדי קדם את 

וע מרכבי ה המפקח ולכאורה גם משרד התחבורה רואים בפקקים גזירה  קע בפקקים,תיירות להיתלמ

ו כל המדיתרוןייבים לחיות איתה כי אין פשח יי ות בעולם מתעדפות רכבי תיירם! אפילו , אז בע

ועה של רכבי תיירות. בישראל יש מ ות צירים ולכוון ת המפקח לא צריך שטרת תיירות שדואגת לפ

סוע לי  ה , פקחי העירייטרת ישראלמן כל יום בבוקר לראות כיצד משאת, הוא מוזכדי לראות זוון ל

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

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

ס ן מושג קלוש בתחום התיירות וכאמור ראוי היה שלא היה כי למפקח אי. זה מוכיח את הבעייה כ

יין זה.    לע

  

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

ות שים  8עד  בקבוצות קט ה לפ .דלבבאו באופן פרטי א ת ממש לאחרו ה ובסיום עו י משבר הקורו

אות של העותר ראל מיום הקמתה ותודותשיתה בימוצלחת שהי התיירות הכי סות ה מעבודתו  להכ

סע לטיול יוקר ו תיהעותר  דל 2020אר בי  תיירותהרכב  ,65-ולדתו הרגל יום הל סעשם ל ,תאיל

גקוק פקקים של ב סע מי וקמהפרטי ששכר ביחד עם מדריך  ת"צ ו ב ה אף ב ייה ח  ייעודית לרכביבח

  . לךהמד בארמון תיירות בלב

  

ת  יהטיול לב 1999בש ה,וסי צהפיר, אברומ הובעבר באיטלי, בבוקרשט רומ יק,  קרואטיה י בדוברב

יה ה סלוב   .בקהיררים צמ ,בלובליא

תיב יה 1991-1993 יםמשך ש הג בקליפור בלוס , לתיירים ישראלים בעברית עבד העותר כמורה דרך ו

ג'לס ציסקו סןו , סאן דייגוא ת"צ ובמסלולים מיוחדיםרשאי סומן מכב תיירות ר פר סוע ב ים ערב ל

גליה  כך גם המיועדים רק להסעת תיירים,קים ארפבו דוןבא יה  ד,בסקוטל בלו יירוב בק , חוף יב

הב סבורג וקיי דרום אפריקה, באבידג'אן הש שאסה ומטאדי , זאירןפטאויוה ים ,בקי  בפיליפי

ילה,   .בקיטו באקוודורו במ

  

ים  גדילו לעשותה  י ש יגריה לפ סוער שכירו לרכב מושכר ששהת ,עת ביקר שם העותר ,1981רבות ב  ל

יתא כמו רכב ציבורי ,ות השבועימבכל ) דאז הבירה( בלאגוס סוע הותר  כב רגילבעוד לר, וטובוס ומו ל

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

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

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

ת ההפליהמבסס ה יות צליח ללא ספק להוכיח כי רכב סיור זהה בהפעלתו לוה עותר היטב את טע מו

ות ות ה של הסעות ות שירות זהה ות אשר4( 493 –) ו 3( 492סיור ע"פ תק ות. תק ועדו  ) לתק

יות סיור ותיור המהוות את הבמלכתחילה ע כרכב עצמאי ע"פ יוזמת שר  סיורסיס להגדרת רכב בור מו



27 
  

ות . ירות משה קול ז"להתי ת ההפליה של המפקח כמוה כהתכחשות לקיומן של תק התכחשות לטע

שים בישראל חפ  -  8822-02-18רושלים) סעש (יראה  פר החוקים. אלו בס ת  580085686שדולת ה ' מדי

ה, תק -ישראל   )08/04/2018(325), 2(2018עב -ציבות שירות המדי
  

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

ובעות ה דמוקרטית השוחרת חופש" אופייה של מבמישרין "מ כתובות עלי ספר" והן  ו כמדי ת די

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

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

ים בעידן כל עובד הם יחס השווה ל"השוויון במקום העבודה וה פרד מיחסי העבודה התקי חלק בלתי 

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

 

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

ה תוסיף כשעה שהיאכיוון  העיסוק תן בעזהה שירות  מתןה ליגוחצי של  את העור לשלם ץ לייאובר ש

ות את אות והוצ היגה לעיל,  28וכמפורט בסעיף  באופן משמעותי עיסוקו לש בעיקר בגין ההגבלות של 

ה ברכב ציבורי ע ות.  168"פ תק אם היו מוסיפים לו בחופש העיסוק היה טוען לפגיעה המפקח  גםלתק

והיו גורעים וסף בותשלום ללא  עבודה יוםל צי עבודה לכשעה וח הוא שמהם חלק מימי העבודה  ממ

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

סה ו  וכמפורט:! חמורה מאוד בחופש העיסוקזו פגיעה הרי  פגיעה בפר

 

שתמש וייאלץ לה םחרושלים ובית לתל אביב לימהסעת סיור  לתת שירות שלהעותר לא יוכל   .א

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

 35%גרום לו לאבד ב מה שיגב 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 העית קשות עה פוגההחלטור לעיל לאור האמ

יגורש דה ט קווי זהב ( - 987/94בגצ ראה   !   לחוק חופש העיסוק 4 סעיףוד לב ' שרת ) 1992יורו בעמ 

י מ"     16/11/1994(412), 5התקשורת, פד מח( ים שבפ תו ידת הסבירות מחייבת כי המשקל של ה

הליתר ככל שההחת יהיה כבד יוהרשו ו פגיעתה קשה יותר. פגיעה קשה ת מורכבת יותר אלטה המי

עים במיוחד. בע"ב  ים ומשכ ים מהימ תו ' יו"ר  2/84במיוחד בזכות יסוד צריכה להתבסס על  יימן 

סת האחת שיא שמגר:2( 225, 250-249פ"ד לט(עשרה, -ועדת הבחירות המרכזית לכ   , אמר ה

  

כאן... כגודל הזכות כך גם גודלה מתפרשות לכאן ולדי בראיות הת יסוד, לא ילתן של זכויו"לגבי של

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

  

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

זור הצבא 680/88 ' הצ יצר    .4( 617, 637מב(י הראשי, פ"ד ש

  

ו  מעתה, אין לפגועאמור  י בחופש העיסוק של  -פגיעה ממשית בחופש העיסוק (ובמקרה שלפ

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

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

 

ה  . 86 ת והחלטתו של המפקח אי ה מאוז י אי יגוד לסבירה באופן קיצו הלי מכללי הב לאור שפט המ

יגוד ל מכותוהשתמש בסהעובדה כי  הל התכללי הב ת   קיןמי יק כדי לה 2017בש   יותר מאלףע

ת" שלא זכאים םייממשל ופרט יהיתרים לגורמ סוע ב וק של צל תוך  , 2016לעומת  80%, זי

יות הממשל מוחלטתהתעלמות  ופף בה בהחלממדי י  מצד אחד ומצד טהה שהוא מ מבטל המפקח ש

ת"צ ל אישור ה סמוז כרבע אחהמהווים סיור רכבי  400 –סיעה ב וריים של כלל כלי הרכב הציב הועה

ת"צ  ה כי זה ב תצפוי על לעומס הזור מאת היביא ה שמבטע     . "צה

  

ו למ שורים מעייןאי" וכעולה מההודעה  טתו של המפקחבהחל י זמרכ מוקי . 87 ית שרדים כ"לי מאלו ש

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

 . כמי שטובל ושרץ בידווהג מציב מחדל שעשה כטיעון להחלטה, ו

 

י מסיבות רבות שפורטגועה באי סההחלטה  . 88 בחר  להבין מדועבמיוחד  קשה, אבל  ו לעילבירות קיצו

ה בתקופה דווקא המפקח  ים לבעיה הכלכלית החמורה כל כאשר זו של משבר הקורו הזרקורים מופ

ת"צ באמצעות החלטה ף התיירותחד לעובמיואל ישרכלכלה בשהביא משבר זה ל יין ה ס לע  להיכ

 ט לא מובן! י הרכב הציבוריים בישראל זה פשוע האחוז מכלוגעת לרבש

  

ים  . 89 יי גועה באופן חמור ביותר משיקולים לא ע ועדו לכפר על אשר לכאורה אין ספק כי ההחלטה 

תן שלא כדין  אלץ בכוחה שחטאו של המפקח בהיתרים ש לבטל  תור השמש והעין הציבוריאל ואשר 

ים. וכעת  סה להסתא כשהובבושת פ י עויר את חטאו מ ה א גד פעולות הוא קורא בקול גדול הי שה 

י הל התקיןגולא סבירות כמו מתן היתרים ב תן היתרים ד למי , רק המפקח שוכח שהיה זה הוא ש

      חטאו.כפר על אלו, וההחלטה לא תוכל ל

 

הלסדרי יקון לתהחוק ת והוראליגוד בעל פקח מפה . 90 מקות) המי לא כאשר  8195-שי"טת ,(החלטות וה

דרשתן מו ה וכ ו  ע הר במשך יותממ סל תה עומדחלטההבעוד ש, מחצי ש  3 -כ עודלתוקף ב היכ

י שעוד , ועשיםחוד ם המפקח הואיל    .להתברר יכולהה זו תירלפ להאריך את תוקף בהחלטה אמ

יסת החלטתו בחודש ב ה ולא חודהשוואה כ תת את כדי לתת לש להודעה, אך כאמור זה לקח לו חצי ש

ות ה, ולכן ההחלט ה ועד שעתירה זו שבחצי הפטור תוקף כי המפקח יאריך את יהיה זה רק מן ההגי

כבד י בית המשפט ה התתברר בפ  .  1220סוף לפחות עד  , ועד שיסתיים משבר הקורו
  

י כופט שמגר אמר כב' הש ים רבבר לפ ה אל הרשו ן תשובהמת "אי   ות ש  הרע בגדר ואת הלאזרח הפו

ו וה במציאות פוצה וחול יתןראה לככל השל  יםחלטיצעדים הקטו ם ייא לשרש תופעה זו, אלא א 

קויעילי הוגים עתה, לרבות  גד פקייטת הליכים ם יותר מאלה ה ם  הציבור דימשמעתיים  שאי

"ל) (חוק לתי, סיפא, (א)6אה סעיף (ראזרח ייתו של ועד על פמשיבים במ הדרי מס קוןלחוק ה  לי

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

ת- ת לחובת מתןיהיה בהן כדי להגביר את המודעו תותאו מתחייבת גם  חוק ואשרב התשובה, המעוג
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ושדי זאת מיבלע ' עיר 153/77ג"צ ה ברא(   ." אותים חסי א גם ו 427)3א(ל ,ווהתח תקפ ייתששון פרג' 

ים, פ"ד יר ואחסיב ח'וסף י 446/83בג"צ  ' שר הפ       ).263)4( לז' 

  

  

  

IIV            סיכום  
  

  

ת"צ להשתמש סיור רשאי רכב  . 91 ות התעבורה ל 1סעיף תודות להגדרתו בב כרכב ציבורי ע"פ תק

דרש לכל פטור מהמפקח או מרשות תמרורו הגדרתו בפקודה ו   הלחוקיות המי עיקרון פ ע"וזאת . אי

ות גוברות  עשתה בחוסר סמכות. ן ולכ ורשויות התמרורסמכותו של המפקח על התק   החלטת המפקח 

  

תיתן שהפטור  . 92 תע"י המפקח דאז 8200 בש , לא קבע את זכותו כמקור לסמכותו ה המפקחל, שעליו 
ת"צ ים קודםת וקיימת עשרו, זכות זו הייתה שרירה של רכב סיור להשתמש ב  עשה  . הפטורלכן ש

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

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

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

ו רכב ציבו רכב  " רי, כמשמעות בפקודת התעבורה, וכי  אשכול הי
ת"צ בכל מ סוע ב קום בו מותרת  הגי רכב אשכול רשאים ל

 "          . סיעה לפי תמרור לרכב ציבורי

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

  

ה לא ייאכף וע כהגדרתו ור ברכב סיר אכן מדוב"     גד רכב סיורל פי התק   " תצ 

 

יין סיוררכב  . 93 ית לכל דבר וע ה מו ית סיור ותיור " שהי רכב  ביןמוחלטת יש זהות . וגם כיום ולד כ "מו

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

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

ה ההפליהע"פ הדין לט העון את טע   . , שהיא ההיפך מן השוויון ואסורה ע"פ החוק וערכי המדי

 

יח הצליח ל המפקח לא . 94 דרשתאה יה , אלא הסתפקת התשתית העובדתית ה יות כללית  בהפ למדי

כון וזאת במבוסס אלא  ורק שאילא וצפי  ו  הליגוד פשוט אי   .   המחייבים לכללי המי

 

עשתה ללא תכלית ,  . 95 ת"ץמשמעותי  עומסלא גורמים ל סיוררכבי  400ההחלטה  - בהתייחס ל  ב

ת"צציבוריים אחרים המשת כלי רכב 60,000 תיבים  רטייםאלפי כלי רכב פעשרות ועוד  משים ב רבי ב

 .תפוסה
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ה מאהחלה . 96 תוטה אי יים ממשלתרכב  יכל 2,000 - כרים ליתתן הח המפקשלא מכבר מכיוון  ז

ת  80%, ופרטיים ת"צ  רובם אשר  2016יותר מש סוע ב ואלה חפץ ביקרם שי מפולכאורה לא זכאים ל

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

ועת חיבורית תודוצחדל לעין הף המחש ות ולת  ע. ש המידופת לעיתו

  

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

תיבים רבי תפוסה.  ים מבוססת על רכבות כאשר במיוחד  ב הערים  ביןכבדות מערכת הסעת המו

   סיור.הי בכמושפעת מרלל לא ות בתוך הערים וכורכבות קל

 

תה . 98 צדק לשקול שיקולים של הלית שות המוראוי כי הר משאב מוגבלבימוש ו ש"ץ הישימוש ב

תלו ליוביש חלוקתי יבאלא סביר ולכן זה  במשאסבירה של ה, צודקת וחלוקה הוג  שהמפקח ופן קיצו

ים לשאב ללא קראחד מחלק את המ דמצ םכלי רכב יותר מאלף יטריו ע"פ ם ושירכב ציבוריכלי  שאי

חים וכללי המיהכל ם זכאים לקבל היתרילים המ ת"צ,ם הל התקין אי המפקח י שומצד  לשימוש ב

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

 .  םלטובתסלל מלכתחילה 

  

  

  

    -  דכבט הית המשפמבמבקש העותר ש דעסה  . 99

  

 
כללי  ע"פ, תליהסמכות מתיו כובוע"פ ח קח לפעולפהמם של שליהכ בגלל ,לעיל רהאמוכל ור לא

הל התקיה ותהה ,החוקן, מי הרכי המדוע צדקה ,גי כבדת המשפמתבקש בי, י מפקח להורות ל  ט ה

     לבטל את החלטתו . 

  

      

                ום חתה עלי ולראיה באת           

   תר העו  ס,רב כירדמ                                                                         

  "ו חשון תשפ"אט,   2020ובמבר  02  היום     


