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     21-033    סימוכין
  לכבוד 

  באמצעות הדוא"ל      - נציב תלונות הציבור 
  דינה  משרד מבקר המ

  
  שלום רב  

  
  תלונה נגד מנכ"ל משרד התחבורה מר עופר מלכה בגין פגיעה בציבור ובמדינת ישראל הנדון: 

  .   כל משרדי הרישוי בישראלבוז משאבי המדינה ובזבשירות גרוע לל בג
  

כה, וזאת במענה  מר עופר מל  משרדו של מנכ"ל משרד התחבורה  מ  מצ"ב מכתב תשובה .1
 .פתוח מחדש את השירות הטלפוני במשרדי הרישוי, ל המצ"בבקשה  למכתב 

הרישוי .2 במשרדי  כיום  ביותר   המצב  גרוע  ממהינו  המתנה  זמן  שירות  ,  לקבלת  וצע 
  - הם רשומים כב ש משרדי הסעות    44  ל  נה כמי שמומבחינתי  ימים!   10  -פרונטאלי הינו כ

     -הוא נזק כלכלי חמור מכיוון שלא ניתן כלי רכב  700
ימים עד שיש    10רכב עומד  דהיינו, ה  ות.לשנות ייעוד של רכב רגיל לרכב הסע  .א

ביטוח   לעשות  מתאפשר  אז  ורק  הרכב,  ברישיון  השינוי  את  לבצע  כדי  תור 
 לרכב .  ₪ 5,000 -נזק של כ  נוסעים בשכר ולהתחיל לעבוד עם הרכב. 

דהיינו, במשך  צורך מכירה.  לא ניתן לשנות ייעוד של רכב הסעות לרכב פרטי ל  .ב
לעשות העברת בעלות על    ולא ניתןימים הרכב תקוע כאבן שאין לה הופכים    10

 לרכב.    ₪ 2,000  -נזק של כ  הרוכש. שם
אך הנזק הכספי        . ליום  ₪   7,000  - כ  בסך של    לחברי אגודת אשכול    מדובר על נזק כספי .3

 . גדול יותרפי מונים לכלל אזרחי מדינת ישראל הינו עשרות אל הנגרם 
תודות למשבר הקורונה משרדי הרישוי למדו לתת שירות בטלפון, מה שגרם חיסכון של   .4

שבי ישראל בזמן הגעה והמתנה לשירות  דה המבוזבזים לריק ע"י תומיליוני שעות עבו
הרישוי התחבמשרד  למשרד  בחודש  שקלים  מיליוני  עשרות  של  חיסכון  ובנוסף  בורה  . 

 .  קבלהההפעלת אולמות  בגין אי 
תשובתו המצ"ב מטעם מנכ"ל משרד התחבורה לא רק שאינה נכונה, שכן היה שלב שבו   .5

המנוגדת   עניינית  לא  תשובה  זו  אלא  פרונטלי  ושירות  טלפוני  שירות  זמנית  בו  ניתן 
 רים.  לאינטרס הציבורי ומעידה על שיקולים ז

ובמקום שיחת טלפון והתכתבות    מהשירות הגרוע,אישית  אני מתלונן בשמי כמי שנפגע   .6
מכיוון  אך    .להגיע פיזית למשרד הרישוי בתלפיות  מייל אני צריך ללכת למשרד הרישויב
מת לי  כלי רכב הבזבוז שגור  700 משרדי הסעות שבהם רשומים   44מנהל  בעיסוקי אני  ש

 .  ביום ₪ 7,000, מדובר בנזק של החלטתו של המנכ"ל גבוה במאות מונים
 כגורם מוסדי.  המנכ"ל התעלם מבקשתי לקבלת שירות  בנוסף  .7
ולהסביר   .8 בתלונתי,  לטפל  אבקשכם  הנכבד  אנא  העצום  למנכ"ל  החיסכון  בשירות  את 

לציבור  עבודה  שעות  מיליוני  של  חיסכון  הטל  טלפוני  לשירות  של  וני  פתודות  וחיסכון 
 .  למות קבלהשל הפעלת או הדרסטי צמצום  בתקציב ל מאות מיליוני שקלים בשנה 

וזאת לאור ההמלצות של הגורם המקצועי למ .9 זו חמורה במיוחד  להפעיל    כ"לנתלונתי 
 . מתנהג כמי שמונע משיקולים זרים אך הוא הטלפוני,  את השירות 

 מצ"ב  יתות כמו זו שהתגלתה רק היוםמצב הכאוטי במשרד הרישוי גורם לשחה .10
  

  לטיפולכם המסור אני מודה  
       נס יו"ר - מוטי בר

  



 2

  



 3

  

    8-005230-57  בישראלאשכול   אגודה שיתופית לבעלי רכב   אגודת אשכול
   1500908  בית זית     171ת.ד         k9@013.netדוא"ל        אגודת אשכול  אתר 
     5423554-03  פקס       9009700-050  נס יו"ר -מוטי בר יידנ          32-2000-1800  טל' 

  2021    אפריל  13
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     21-029    סימוכין
  לכבוד 

  מנכ"ל   -כה  מר עופר מל
  משרד התחבורה  
    5רח' בנק ישראל  

  ירושלים  
   
  

  שלום רב  
  

  . טלפוני במשרדי הרישויהשירות הפסיק את הל   ךתחלטה בטל ל השבק    ון:הנד 
  . לקבלת שירות במשרד הרישוימוסדי לקבלת אמצעי קשר ובקשה כצרכן 

     
הינו  כדי לקבל שירות    כי המתנה לתור ו רק לאור העובדה  השירות במשרדי הרישוי הינו גרוע במיוחד ול  .1

שירות! כיוון שיש שם פקידה יעילה  וסעים מתל אביב לקריית ארבע כדי לקבל  חברים נ !  מיםשבוע י מעל  
 . לפעמים מהיום להיוםיש שם תורים ן יוצא מהכלל ובאופ

ת נוסעים וההמתנה לתור  אדוני חברי אגודת אשכול נדרשים לקנות ולמכור רכבי עבודה המיועדים להסע .2
 .  לתי נסלחוב באופן חמורותעסוקתית  הינה בלתי נסבלת ופוגעת בנו כלכלית  של יותר משבוע ימים

  שעות עבודה  ןמיליו  5  - כ  של  מדובר על חיסכון,  הפרונטאליוני טוב אין ערוך מהשירות  פהשירות הטל .3
  ת ישל אזרחי מדינת ישראל הנאלצים להגיע פיזית למשרד הרישוי, ולי איש , בהערכה גסה,  למשק  בשנה

ל שנזקק  יומיומיכמי  על  מד,  שירות  בשנה  מאות  של  חיסכון  ובר  עבודה  ציון  בשממנסיעה    –שעות  רת 
גם  ם  ימדהשירות הטלפוני יביא לחיסכון משאבים אדיר מ  וכו' .  , נסיעה בחזרה  ת ירושלים חניה  פיולתל

ם  בסכולהערכתי מדובר    ,וכו'חשמל    מעליות  ,אוויראולמות קבלת קהל, אבטחה מיזוג  למשרד התחבורה,  
מיליון   מאה  על  השירות  .בשנה  ₪העולה  בשיפור  להשקיע  אפשר  שיהיה  יע הו  הגרוע  תקציב  של    יללא 

 .  משרדי הרישוי
אגף הרישוי הצליחו לבצע מהפך  הוכיח לכולם כי ניתן לקבל שירות מקוון או טלפוני ובה  נמשבר הקורו  .4

 בשירות ונתנו שירות מלא באמצעות הטלפון.  
  ,ביטוח לאומיניתן במרבית משרדי הממשלה כולל משרד האוצר, הפנים, רשות המיסים,  שירות מקוון   .5

עדיף משי  ונותרישי פחות  שהינו  ולמרות  טלפוני  שירות  ועוד.  ועוד  ישראל  מקרעי  מינהל   , נשק  רות  כלי 
 .  וכפי שאדוני החליט מקוון הרי הוא טוב אלף מונים משירות פרונטאלי

טלפוני   .6 שירות  לקבל  הפסקתי  שעבר  בשבוע  הרישוי  משרדי  שנפתחו  רכבצורך  למעת  ייעוד  סיור    ישינוי 
מדובר  בריומד רכב    700  - ב,  להסעות  כלי  להם  שהמשמשים  משמש  הסעות   44ל  שכמנהל  אני    משרדי 

 .  חברים  1,200 –לכ  נציג איגוד מקצועיכו
,  לעבור לשירות פרונטאליאדוני  אגף הרישוי ולבקשתי המצ"ב טען כי קיבל הנחייה מ  מר אפי רוזן מנהל  .7

 .  מצ"ב תשובתו אליי
הנושאים  רדי הרישוי לתת שירות טלפונים בכל  שמאנא אני מבקש כי תשנה את החלטתך ותאפשר ל .8

 .   קוון באתר ההזדהות הממשלתיתבאופן מ שותולא רק מתן העתק רישיון רכב שאת זה ניתן לע
הקצאת אמצעי קשר  ב המיועדים להסעות  כלי רכ  700  -המטפל ב צרכן שירות מוסדי  כ  מבקש  ף אני  בנוס .9

  . בקשות בשנה בממוצע 500 -בר ב , מדובאמצעות דוא"ל לטיפול בבקשות לשינוי ייעוד
לבקשתיאנא . 10 בשלילה  יענה  ואדוני  ובמידה  חובת    ,,  אדוני  וע"פ  של  מינהלו  סדרי  לתיקון  אדוני    ,בחוק 

ה נתן  מדוע  להסביר  הרישוימתבקש  במשרדי  הטלפוני  השירות  את  להפסיק  לשירות    חלטה  ולעבור 
 .לי בלבדפרונטא 

    לטיפולך המסור אודה 
  

  יו"ר          נס- מוטי בר
  

  התחבורה,   ת שרב גב' מירי רג  העתקים:  
  מר אבנר פלור סמנכ"ל תנועה  

    אגף הרישוי  מנהל  –זן  מר אפי רו
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From: אפי רוזן <rozene@mot.gov.il>  
Sent: Sunday, April 18, 2021 8:14 AM 
To: Moti Barnes <k7@013.net> 
Cc: שר התחבורה <sar@mot.gov.il>; ורה מנכל משרד התחב  <mankal@mot.gov.il>; אבנר פלור 
<flora@mot.gov.il> 
Subject: RE:  500 -בקשה לקבלת שירות טלפוני ממשרדי הרישוי והקצאת אמצעי קשר לאגודת אשכול שנזקקת לכ  
  פעולות שירות בשנה

 
 מוטי בוקר טוב, 

 
חומי תוכן לא  אני בהחלט סבור שהשרות הטלפוני היה בחזקת "גואל" להרבה מאד אזרחים, בת 

  מעטים. 
  

צון לסייע, הן מיישמות את מדיניות  העובדות אינן משיבות לך ברוח הזו כיוון שאין להן ר
  המשרד. 

  
זה מכבר, הינחה אותי מנכ"ל המשרד לחזור לשרות פרונטלי , וזהו דפוס הפעולה המתקיים  

  כעת.
  

  צר לי. 
  

  אפי 
  

 

 

powered by admail 

 

From: Moti Barnes [mailto:k7@013.net]  
Sent: Sunday, April 18, 2021 5:54 AM 
To: אפי רוזן <rozene@mot.gov.il> 
Cc: שר התחבורה <sar@mot.gov.il>; מנכל משרד התחבורה <mankal@mot.gov.il>; אבנר פלור 
<flora@mot.gov.il> 
Subject: פעולות    500  -ת אמצעי קשר לאגודת אשכול שנזקקת לכ  בקשה לקבלת שירות טלפוני ממשרדי הרישוי והקצא
  שירות בשנה

 
 שלום רב                         

 
 מצ"ב מכתבי בנדון                          

  
  

    לטיפולך המסור אודה, 
 

 אישי של כל רכבנס עוסק יכול לעשות יבוא -רק בזכות מוטי בר      יו"ר      נס  –בר   מוטי 

 למרות התנגדות מר אבנר פלור סמנכ"ל משרד התחבורה         050.900.9.700             נייד
 90815בית זית   171

   א ש כ ו ל       אגודת
Always at your service  
Moti Barness     k9@013.net   +972.50.900.9.700 
Chairman Israel Tour Car Association  
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     21-029    סימוכין
  לכבוד 

    אגף הרישוי   מנהל  –מר אפי רוזן  
  משרד התחבורה  
    5רח' בנק ישראל  

  ירושלים  
   
  

  שלום רב  
  

  . סיור ומדברישינוי ייעוד רכב  לצורך   ממשרדי הרישוי  לקבלת שירות טלפוני השבק    ון:הנד 
     

האחרונים, .1 החודשים  במהלך  לי  שניתן  הטלפוני  השירות  את  לטובה  לציין  מבקש  אני  תודות    ראשית 
    .ולמרות שאני חושב כי שירות מקוון יעיל יותרלהתאמה של אגף הרישוי למשבר, ו למשבר הקורונה

  שעות עבודה  ןמיליו  5  - כ  של  מדובר על חיסכון,  הפרונטאליוני טוב אין ערוך מהשירות  פהשירות הטל .2
  ת ילי איש של אזרחי מדינת ישראל הנאלצים להגיע פיזית למשרד הרישוי, ו, בהערכה גסה,  למשק  בשנה

ל שנזקק  יומיומיכמי  על  מד,  שירות  בשנה  מאות  של  חיסכון  ובר  עבודה  ציון  נסיעה    –שעות  ממבשרת 
גם  ם  ימדהשירות הטלפוני יביא לחיסכון משאבים אדיר מ  וכו' .  , נסיעה בחזרה  ת ירושלים חניה  פיולתל

ם  בסכולהערכתי מדובר    ,וכו'חשמל    מעליות  ,אוויראולמות קבלת קהל, אבטחה מיזוג  למשרד התחבורה,  
של משרדי   ילולא יע תקציב שיהיה אפשר להשקיע בשיפור השירות הגרוע  .בשנה ₪העולה על מאה מיליון 

   ערך אגף הרישוי.  כשל בסיסי בכל מ בכך הוכחה ל. אם אני לא יכול לקבוע תור מהיום להיום יש הרישוי
ב' מיטל  ג  אושושי סעדון  טלפוני כמו גב'    לאחרונה ומאז שנפתחו משרדי הרישוי הפקידות שנותנות שירות .3

גב' מיטל בעבר     .כב סיור / מדברית לתת שירות בעניין שינוי ייעוד רומסרבבמשרד הרישוי בירושלים  
שושי סעדון  לגב'  בד"כ  מועבר  והייתי  שירות  לי  לתת  ידעה  כיאו לאחרות  לא  אבל  מסרבות    ן שתיהום  . 

 .  תקבל שירותו  משרד הרישוי , ותשובתן תגיע פיזית ל בטלפון רכב סיור / מדברישירות שינוי ייעוד לתת 
  ממשרדי הרישוי  המחוזייםף אחד  לא הצלחתי לקבוע תור לשירות בטלפון באבימים האחרונים  לציין כי   .4

  14  –הרי אני יכול לקבוע תור רק אחת ל  מצליח לקבל תור על שמי  וגם אם אני כן  .  לסוף חודש אפרילגם  
יה הזו אני רושם ת.ז של החברים באגודה  כלי רכב !  כדי להתגבר על הבע  700  -טפל ביום. וכאמור אני מ

רק ברכב אחד ולעיתים  הפקידות מוכנות לטפל  לציין שבכל תור      . ונותנים לי ייפויי כוח  שים לשירותהנדר
 לאחר שאני נאלץ להתחנן מסכימות לטפל בשני כלי רכב. רק ו

תאני  אנא   .5 לשני  בממוצע  טנדרש  בביום  ניים  לפוורים  לטפל  שר  700  -כדי  רכב  ב  כלי  י  משרד  44שומים 
שאני  ה מדברי   / סיור  והמסעות  שלהם.  המנהל  על  ייצג  שעושימדובר  משק  בממוצע  חידוש  החברים  ם 

. לצערי מרבית יבואני  ושינוי ייעוד לפרטי ועל רכישת רכב  שנים מדובר על פעולת מכירת רכב   3  –אחת ל  
  –ות זאת. דהיינו מדובר על כ  ראשוני של רכב מדברי למרות שחובתם לעש ום  הרכב לא מוכנים לבצע ריש 

   בשנה. במשרד הרישוי ני נדרש לעשות פעולות שא 500
כיוון שאני לא מקבל שירות בטלפון אני נאלץ לשלוח את הנהגים למשרד הרישוי וכמובן הידע שלהם לגבי   .6

 .  הרישוילמשרד ו לנו  ה שגורם בזבוז זמןמ רכות הטיפול התאזה גורם לו  םצהפעולות הנדרשות מצומ
  . סיור / מדברי ייעוד לרכבעבור שינוי ת טלפוני שירוני מבקש כי תנחה את  הפקידות לתת א אנא  .7
כי    ,אני מבקש פעם נוספת  בקשות בשנה    500ולאור העובדה שאני משמש צרכן שירות גדול מאוד,    בנוסף .8

לי   לטיפול  תקצה  אגודתאמצעי קשר  יחסוך משאב  .  והסניפים שלהאשכול    בבקשות של  רבים  ם  יזה 
 גם למשרד הרישוי.  ולאגודת אשכול  

גם בדואר רשום מכיוון שבאנ .9 זו  פנייתי  הרישוי באופן  י שולח  לפנות לאגף  ניתן  שבועיים האחרונים לא 
   כלל לא נענו. מקוון, לצערי בעבר פניות רבות גם 

  
  

  ת חג עצמאות שמח  ברכב
    

  יו"ר          נס- מוטי בר
  

  העתקים: שר התחבורה, מנכ"ל ,סמנכ"ל תנועה  
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