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  לכבוד  
    סמנכ"ל   – פיני שני מר 

  באמצעות דוא"ל        יירות  משרד הת 
  ירושלים  ,   5רח' בנק ישראל  

  

  טיוטה טיוטה טיוטה          שלום רב  

  
  !  לטובת תאגידים מסחריים בגין אפליה לא חוקיתשינוי נוהל רכב אשכול  התנגדות ל הנדון: 

  .  אשכול והודעה על מיצוי הליכים בגין אי מינוי הח"מ לנציג מורי הדרך בוועדת רכב

 
אשכול  בשם   .1 רכב  בעלי  הדרך  נחרצותמורי  מתנגד  לטובת    אני  עושים  שאתם  לאפליה 

 הכוללים : רכב אשכול המהותיים בנוהל   ם לשינוייהתאגידים המסחריים ו 
 .  4.4.3בניגוד לסעיף  160  – ל   200  –ימי העבודה לתאגידים המסחריים מ  הפחתת   .א
 .  5.2.5 סעיף בניגוד לביטול נציג מורי הדרך בעלי רכב אשכול בוועדת רכב אשכול   .ב

של העדפת התאגידים המסחריים  האפליה הלא חוקית  מדיניות  אלו מדגישים את  שינויים   .2
  בה הענקתם ש  2009רפורמה משנת  בהמשך ל. וזאת  מידעההסתרת  פגיעה במורי הדרך, וה

מורי   שנציגי  ותוך  כמות,  הגבלת  וללא  קריטריונים  ללא  מס  הטבת  מסחריים  לתאגידים 
 .  והסתירו מידעשל מורי הדרך  בגדו באינטרסים   אגודת מורי הדרך  –הדרך דאז 

הסכם  בלרעה  התאגידים המסחריים  מניצול כוחם של    משרד התיירות בהמשך להתעלמות   .3
   . אצלם ברכב אשכולשכר למורי הדרך המועסקים הורידו את הכשהקיבוצי  

כי   .4 ורק  להזכירך  למאמציי  ואח'  5973/13בג"ץ  תודות  התיירות  משרד  נגד  ואח'  ,  הח"מ 
את  ל   צתם  נאל מחדש  בקריטריוניםנוהל  ההקים  לפני  .  ולחייב  לא  לפגיעה  אך  שגרמתם 

בענף לתאגידים מסחריים    ,חמורה  מס  הטבות  כמאה  שאישרתם  של  בעת  לנזק  וגרמתם 
כעת אתם מבקשים להמשיך במדיניות האפליה  ו.  לקופת המדינהעשרות מיליוני השקלים  

 רק לטובת התאגידים המסחריים.    והוצאת נוהל מוטה באופן חד צדדי    והפגיעה במורי הדרך
כסיום מיצוי הליכים על שלא מיניתם את הח"מ כנציג מורי הדרך  גם    מכתבי זה משמש  .5

 .  לנוהל  5.2.5ע"פ סעיף  בוועדת רכב אשכול
אני מבקש כי אדוני יבטל לאלתר את הנוהל החדש שכל תכליתו לפגוע במורי הדרך לטובת   .6

 התאגידים המסחריים, וכדי להסתיר מידע ממורי הדרך. 
חדשנש .7 לנוהל  מקדים  בדיון  להשתתף  עם  בשתערכו    מח  הדרך  משותף  נוהל  ולא  מורי 

   . לטובת האינטרסים שלהםורק    עם התאגידים המסחרייםרק שהקמתם 
    

  
                        בכבוד רב 

  יו"ר  נס   - מוטי בר
    ועדת רכב אשכול חברי    העתקים:

    אגודת מורי הדרך, אגודת אשכול חברים, אגודת מורשת דרך    


