בבית המשפט העליון בירושלים
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

מרדכי בר ס ת.ז 053334132
בית  -רח' לשם  16מבשרת ציון טל' 02-5332718
דואר  -ת.ד  171בית זית  90815ייד 050-9009700
פקס 03-5423554
דוא"ל k9@013.net

העותר ,בעצמו
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מדי ת ישראל  -משרד התחבורה
באמצעות מחלקת בג"צים בפרקליטות המדי ה

המשיבה

עתירה גד מדי יותה החדשה של המשיבה ,האוסרת על
רכב סיור את השימוש ב תיבי התחבורה הציבורית .

תוכן ע יי ים ורשימת ספחים עמ' 16
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 Iע יי ה של העתירה

.1

מוגשת בזאת עתירה לבג"ץ גד "מדי יותה החדשה" של המשיבה
האוסרת על כל סוגי הרכב הציבורי ,למעט אוטובוסים ,את השימוש ב תיבי התחבורה
הציבורית )להלן " ת"צ"( ,וזאת ,לכאורה ,לצורך הורדת הגודש בכבישים ,וכי אין מקום
למתן עדיפות ל סיעה מהירה לרכב ציבורי שאי ו אוטובוס בכלל ,ובפרט לא לרכב המיועד
להסיע תיירים ,על פ י תושבי המדי ה אשר צריכים להגיע לעבודה  /לסידורים דחופים וכו'.
)להלן "המדי יות החדשה"(.

.2

רכב סיור ,שבמקורו היה מו ית ,ופועל כמו מו ית ,הי ו חלק אי טגרלי מהתחבורה הציבורית,
וזאת ע"פ הגדרתו בתק ות התעבורה כרכב ציבורי ,ולכן רשאי ל סוע ב ת"צ מיום הקמתו
תחילת ש ות ה ,70 -לפ י מעל  50ש ים.

.3

המשיבה עצמה יזמה את הקמת ע ף רכב סיור ,המכו ה גם רכב אשכול ,ושכ עה בש ת 1961
מורי דרך בעלי רישיון למו ית להמיר את הזכות הציבורית של רישיון למו ית )להלן "רישיון
למו ית" ( לרישיון לרכב תיירות ,שאח"כ הוגדר כרכב סיור כדי לתת שירותי הסעה מיטבי
לתיירים ,המהווים חלק חשוב לתפעול ע ף התיירות ,וחלק מצבור ה וסעים בישראל.

.4

הפעלת רכב סיור ב סיעת סיור זהה למו ית ע"פ תק ות התעבורה )בקיצור ת"ת( (3) 492
ו (4) 493 -ודומה להפעלת אוטובוס ציבורי זעיר .ולכן החלת המדי יות החדשה באופן ברר י
רק על  450רכבי סיור ,עושה הפליה אסורה לעומת כ 20,000 -מו יות שלהן היא כן מתירה את
השימוש ב ת"ץ.

.5

המשיבה עושה הפליה אסורה גם גד צבור התיירים ש דרשים לשירות משלים להסעה
ציבורית ,כמו סיעה במו ית מיוחדת .ההצעה של המשיבה כי התיירים ישתמשו בקווי
האוטובוסים ,רק מוכיח את ה תק של המשיבה למציאות בע יי ו .תייר שגר במלון  5כוכבים
לא יכתת רגליו ב סיעה ארוכה ומייגעת באוטובוס למצדה ,ל צרת או לכל יעד אחר.

.6

הטיעו ים של המשיבה שעליה היא מבססת את מדי יותה החדשה ,דהיי ו ,לאסור על כל רכב
שאי ו אוטובוס להשתמש ב ת"ץ ,ובפועל לאסור רק על רכב סיור ,מעולם לא בדקו ולא
הו חה כל תשתית עובדתית כי הם כו ים.

.7

ההשפעה של רכבי הסיור על ה ת"ץ היא שולית ,פחות מאלפית האחוז מה סועה .ולכן
למדי יות החדשה אין כל תכלית ראויה שיכולה לתת מזור לכשל בתחבורה הציבורית.
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.8

סמכותו של בית המשפט ה כבד

ע"פ סעיף ) 15ג( לחוק יסוד השפיטה ,וזאת

בגין שעתירה זו תוקפת את המדי יות של המשיבה בהקשר ל סיעת רכב סיור ב ת"ץ .
.9

זכות העמידה של העותר
א.

כעותר פרטי בעל רכב אשכול וכמי ש פגע אישית מהמדי יות החדשה של המשיבה.

ב.

כעותר ציבורי בתפקידו כיו"ר אגודת אשכול ,אגודה המשמשת כארגון מקצועי
למורי דרך בעלי רכב אשכול ,שעל פי התק ון שלה מייצגת את האי טרסים של כלל
מורי הדרך בעלי רכב אשכול בישראל.

ג.

כעותר ציבורי גם מטעם העמותות מורשת דרך ואגודת מורי הדרך וכלל תאגידי
הסעות סיור מסחריים.
בסה"כ היום מדובר על בעלים של כ 450 -רכבי סיור – מורי דרך פרטים ותאגידים
מסחריים שהעותר מבקש לייצג גם אותם בעתירתו זו .
לציין כי עתירה זו לא כוללת כ  100 -אוטובוס ציבורי זעיר לסיור  ,המכו ה גם
רכב אשכול ,וזאת מכיוון שהמשיבה מתירה להם השימוש ב ת"צ משום הגדרתם
כאוטובוס ,וזאת למרות שהם זהים לרכב סיור רגיל המסיע  8וסעים.

.10

הסעד המבוקש

 -לאור כל האמור לעיל ולהלן ,ע"פ כללי המי הל התקין ,החוק,

ההגי ות ,הצדק וערכי המדי ה ,מתבקש בית המשפט ה כבד
א.

להוציא צו על ת אי גד המשיבה המורה לה לבוא וליתן טעם מדוע לא תבטל את
מדי יותה החדשה האוסרת על כ 450 -רכבי סיור את השימוש ב ת"ץ ,למרות
שהי ו רכב ציבורי וחלק מהתחבורה הציבורית בישראל .כמו גם השימוש של
רכבי סיור ב ת"ץ הי ה שולית והשפעתה אפסית על הגודש בכבישים .ומדוע היא
עושה הפליה אסורה בעת שהיא מתירה את השימוש ב ת"ץ לכ 20,000 -מו יות.

ב.

לחילופין ,להוציא צו על ת אי גד המשיבה המורה לה להסביר מדוע לא תשיב את
המצב לקדמותו כפי שהיה עד ש ת  .1961דהיי ו ,לתת רישיון למו ית )זכות
ציבורית( לכל מורי הדרך בעלי רכב סיור .לציין שפעולה זו לא תעלה דבר לקופת
המדי ה ,שכן גם כיום הטבת המס ה ית ת לרכב סיור זהה להטבת המס ה ית ת
למו ית.
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II

הגדרות ורקע כללי

.11

"רכב סיור" רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמו ה וסעים מלבד ה הג ואשר צוין ברישיון
הרכב כרכב סיור .סעיף  1לת"ת  -הגדרות.

.12

" סיעת סיור" סיעה במו ית שעומדת כולה לרשות מזמין ה סיעה לשם סיור ,טיול או
תיור .פרק ו' "מו יות" סעיף  485לת"ת.

.13

בפועל כיום ,אין אפילו מו ית אחת שיש לה רישיון לבצע סיעות סיור! ההיתר ל סיעות
סיור יתן מש ת  1961באופן בלעדי רק לרכבי סיור .וזאת ע"פ יוזמת המשיבה מש ת 1961
להקים את ע ף הסיור באמצעות החלפת רישיו ות של מו ית לרכב תיירות שאח"כ שו ה
שמו לרכב סיור .אח"כ במקום החלפת רישיון מו ית ברישיון לרכב סיור ,המשיבה יזמה את
והל רכב אשכול שהציב קריטריו ים רבים וחמורים כדי לקבל את הטבת המס כמו מו ית
לרכב סיור ,המכו ה גם רכב אשכול.

.14

ת"ת  492ו –  493קובעות מה כולל רישיון מו ית " -הזכות הציבורית" להסעה במו ית :
 .492מו ית ש יתן עליה רשיון ל סיעה מיוחדת ,מותר להסיע בה –
) (1סיעה מיוחדת;
) ) (2מחקה(;
) (3סיעת סיור של תיירים בכל שטח המדי ה ,לפי אישור בכתב מאת משרד
התיירות ובהתאם לת אי האישור.
מו ית ש יתן עליה רשיון ל סיעת שירות ,מותר להסיע בה –

.493
)(1
)(2
)(3
)(4

סיעת שירות בקו השירות ש קבע ברשיון ההסעה;
) מחקה(;
סיעה מיוחדת;
סיעת סיור כאמור בתק ה .(3)492

כאמור ,למרות האמור בת"ת כיום למו ית אסור לבצע סיעות סיור ,רק לרכב סיור!
.15

ע יי ה של עתירה זו מתייחס לכ 450 -רכבי סיור  -אשכול ,שע"פ המדי יות החדשה,
ולכאורה ,מ ועים מלהשתמש ב ת"ץ .

.16

ע ף סיעות הסיור הי ו חלק חיו י מע ף כלכלי ,גדול עשרות מו ים ,של שירותי תיירות –
בתי מלון ,מסעדות ,אטרקציות ועוד ,המכ יס כסף רב למדי ת ישראל ,כמו גם שבזכותו יש
אלפי מקומות תעסוקה.
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.17

מצ"ב ספח  – 1מכתבו של מ כ"ל משרד התיירות התומך בדרישה לאפשר לרכב סיור ל סוע
ב ת"ץ ,וזאת בגלל החשיבות הרבה של הע ף כחלק חיו י מכלל שירותי התיירות בישראל.

.18

הפעלת רכבי סיור הי ו בתחום סמכותה של המשיבה ,ומפוקח באמצעות צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים )הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב( ,תשמ"ה) 1985-להלן "הצו"(
במקור " חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי"ח1957-
צו בדבר הולכת סיור ברכב פרטי " )להלן "המקור"(.

.19

רכב סיור מכו ה גם רכב " אשכול " ,מצ"ב ספח  2רשיון להסעת
סיור ברכב סיור )אשכול( ,של העותר ,שכולל את המילה "אשכול"  .חייב לשאת את סמל
האשכול ע"פ סעיף  26לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור ,הסעה מיוחדת
השכרת רכב( ,תשמ"ה) 1985-להלן "הצו"( .סמל הדומה לסמליל )לוגו( של משרד התיירות
בעבר .סמל האשכול ,ומקור המילה תיירות ,הי ו על פי המתואר בספר במדבר פרשת
המרגלים פרק י"ג "שלח לך א שים ויתורו את הארץ  "..פסוק " ,2ויבואו עד חל אשכול,
ויכרתו משם זמורה ואשכול ע בים אחד ,וישאוהו במוט ,בש יים "..פסוק .23

.20

בישראל כ 61,000 -כלי רכב המוגדרים כרכב ציבורי כמפורט ,הכמויות ע"פ הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה אלא אם כן צוין אחרת.
א.

"אוטובוס ציבורי"  -סעיף  1לפקודה.

ב.

"מו ית"

 -סעיף  1לפקודה

כ 37,000 -כולל אוטובוס ציבורי זעיר
כ23,000 -

ג.

"רכב מדברי"

 -סעיף  1לתק ות

כ  1,000 -ע"פ הערכת העותר

ד.

"רכב סיור"

 -סעיף  1לתק ות

כ  450 -ע"פ הערכת העותר

ה.

סה"כ כלי רכב ציבוריים בישראל

כ61,000 -

.21

ע יי ה של עתירה זו ,אי ו כולל רכב מסוג אוטובוס ציבורי זעיר לסיור ,שגם מכו ה רכב
אשכול וגם מפוקח ע"י הצו וע"י המשיבה ,אך אי ו מוגדר כרכב סיור ,שכן מספר ה וסעים
שבו הי ו מ 8 -וסעים ומעלה ,ומוגדר כאוטובוס ,המדי יות החדשה אי ה חלה עליו.

.22

הדרישות להפעלת רכב סיור זהות לדרישות ממו ית מיוחדת ,רישיון הסעה  ,רישיון היגה
למו ית ,ביטוח וסעים בשכר זהה למו ית אך בתוספת דרישות משמעותיות ביותר
הכוללות בעיקר כי ה הג ברכב הי ו מורה דרך בעל רישיון מאת משרד התיירות ,דובר שפות
זרות ברמה גבוהה ושורה ארוכה של קריטריו ים וספים ,כולל ויתור על הזכות לחופש
העיסוק והתחייבות לעסוק באופן בלעדי רק בהסעות סיור.

.23

הדרישות מהרכב עצמו ע"פ התקי ה הישראלית זהות לרכב סיור ומו ית.
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.24

" רכב סיור דומה בהפעלתו למו ית " קביעתו של מר עוזי יצחקי סמ כ"ל ת ועה במשרד
התחבורה במכתב לעותר מצ"ב ספח  .3יתן בעקבות בקשת העותר להשוות את הדרישה
לקצין בטיחות של רכבי סיור למו יות בגלל הדמיון באופן ההפעלה .בעקבות עמדה זו של
המשיבה תוק ה תק ת התעבורה  579ד והושוו הת אים בין מו ית לרכב סיור.

.25

"המפקח על התעבורה" כהגדרתו בסעיף  1לפקודה )להלן "המפקח"( בעל סמכויות רחבות
ע"פ סעיף  16לתק ות ,אך אין בסמכותו זו כדי לפעול ב יגוד לתק ות.

.26

III

.27

תק ה  .84א – .מפרטת רשימה מצומצמת מאוד של כלי רכב שרשאים להסיע וסעים בשכר,
ע יין המהווה את הגושפ קה להגדרת רכב כרכב ציבורי ,סעיף  1לפקודה.

הצדדים לעתירה

המשיב
משרד התחבורה – המשרד האחראי על כל ע יי י התחבורה בישראל ,ובכלל זה בהתק ת
ת"צים והשימוש בהם .

.28

העותר
הי ו מורה דרך בעל רכב סיור )אשכול( מש ת  1997מצ"ב רישיון ובש ת  2009הקים את
אגודת אשכול כגורם מקצועי המייצג את כלל מורי הדרך בעלי רכב אשכול .העותר הצליח
בכוחו הדל ,ללא ייצוג ,ובעיקר בזכות עזרת מערכת בתי המשפט ,עתירה זו הי ה עתירה מס'
 ,50לש ות הלים ,צווים ,תק ות ואף את התק ת סעיף ) .33ב( ) (1לחוק רישוי שירותים

ומקצועות בע ף הרכב ,תשמ"ו) 2106-להלן "חוק הרישוי" ( המאפשר ייבוא אישי של כל

רכב

ע"י עוסק בכלל ומורה דרך בפרט .וזאת ב יגוד למדי יות הפקידים הבכירים – סמ כ"ל ת ועה
מר אב ר פלור ,ויועמ"ש עו"ד חוה ראוב י אשר ביקשו לצמצם ולפגוע ביבוא האישי ל-

רכב שאי ו מיובא ע"י

רק

יבואן .מדובר על פגיעה חמורה בעוסקים ,שלא יקבלו

אחריות יצרן ,ללא מוסכים וללא חלקי חילוף זמי ים ,ועוד! בכך הוכיח העותר כי בשורותיה
של המשיבה יש פקידים בכירים הפועלים גד האי טרס הציבורי ! ראה פרוטוקול 144
ועדת הכלכלה של הכ סת מתאריך . 25.2.2016
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IV

התשתית העובדתית

.29

המדי ית החדשה פוגעת בעיסוקם של מורי הדרך בעלי רכב סיור שלא לצורך ! שכן מדובר
על  450כלי רכב שה סועה שלהם מהווה פחות מאלפית האחוז של ה סועה של כלל 61,000
כלי רכב ציבוריים ה וסעים המשתמשים ב ת"צ בתכיפות רבה יותר.

.30

המדי יות החדשה האוסרת על רכבי סיור שימוש ב ת"ץ גורמת לתוספת משמעותית של
שעות עבודה בכל יום עבודה ! )להלן "תוספת שעות העבודה"( מדובר על תוספת שעות
עבודה החל ממחצית השעה במקרה הטוב ועד שעתיים ויותר במקרה הרע .תוספת שפוגעת
ומו עת ממורי הדרך להתפר ס מעיסוקם כבעבר! לדוגמה וכמפורט ביום עבודה של העותר
המתגורר במבשרת ציון .

.31

.32

א.

ביום עבודה באזור ירושלים ובית לחם כאשר העותר אוסף את התיירים מבתי מלון
באזור ירושלים השימוש ב ת"ץ חוסך כמחצית השעה.

ב.

ביום עבודה באזור ירושלים ובית לחם ,כאשר האיסוף והחזרה מבתי מלון בתל אביב
מדובר על חיסכון של יותר משעת עבודה ,לעיתים שעתיים ,תודות לשימוש ב ת"ץ.

הפגיעה שגורמת תוספת שעות במקרה של שעתיים ,ומכיוון שמדובר ברכב ציבורי המסיע
וסעים ,אשר ה הג מחויב בשעות מ וחה ע"פ סעיף ) 168א( לתק ות התעבורה.
א.

העותר צריך להפסיק לקחת עבודות ליום סיור בגליל.

ב.

כאשר מדובר על עבודה באזור ירושלים ובית לחם ,בסיום יום העבודה העותר צריך
לשלוח את התיירים במו ית לתל אביב ,מה שמייקר מאוד את סיעת הסיור.

ג.

אפשרות שלישית היא לקצר את יום הסיור  ,אבל בכך תיפגע רמת השירות שהעותר
ותן ללקוחות שלו  -התיירים.

המשיבה התעלמה ,ולא תן כל משקל לפגיעה שהמדי ות החדשה עשתה לעיסוקם
וגם אם החלטת המשיבה תימצא כמוצדקת
ופר סתם של מורי הדרך בעלי רכב סיור.
וגם אם כל הטיעו ים של העותר
במאת האחוזים ,למרות שלדעת העותר אין כך המצב,
עדיין מוטלת על המשיבה אחריות לתת
שווים כקליפת השום ,והעותר אי ו חושב כך,
תרופה לפגיעה החמורה ש פגע העותר ועמיתיו בעיסוקם ,מהמדי יות החדשה של המשיבה
וזאת על פי תפקידה ,ההגי ות ,המי הל התקין ,החוק וערכי המדי ה!
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.33

עובדה היא כי המשיבה יזמה את הקמת ע ף סיעות הסיור ,יחד עם משרד התיירות לצורך
מתן שירותי הסעה ייחודיים לתיירות ,וכשירות משלים לתחבורה הציבורית ,בדומה למו יות,
קידומו ושיווקו של כלל ע ף התיירות ה כ סת ,ובפרט כדי למתג את שירות המו יות הרגילות
לשירות ייעודי ומקצועי של רכבי תיירות ל סיעות סיור.
לשם כך הציעה המשיבה למורי דרך וחברות שבבעלותם מו יות ,להחליף רישיון מו ית
)זכות ציבורית( ברישיון סיור או בזמ ו רשיון רכב תיירות.
וזאת בת אי שעומדים בקריטריו ים וספים הכוללים ,בין השאר ,כי ה הג ברכב יהיה בעל
רישיון מורה דרך מטעם משרד התיירות ,ורישיון היגה לרכב ציבורי ,ושליטה בשפות זרות
ברמה גבוהה ,להחליף רישיון מו ית שברשותם לרישיון רכב סיור המורשה לעשות סיעות
סיור .ובכך כרת הסכם בלתי כתוב בין המשיבה למי שהחליט להאמין במשיבה ,ולשלם מחיר
יקר ביותר כדי להיכ ס לע ף סיעות הסיור.

ראה בג"ץ  73/65גלבוע חברה לתיירות בע"מ ואח' ' המפקח על התעבורה ואח' " ...בהתאם
למדי יות דאז של משרד התחבורה ,הת ה המפקח על התעבורה ,בש ת  ,1961את הוצאת
מספר רשיו ות למכו ית תיירות לעותרות בהחזרת אותו מספר רישיו ות למו יות שהיו
להן " ...סעיף ד ,פורסם עמ' " 365פסקי דין" כרך יט ,חלק ש י ,תשכ"ה  /תשכ"ו – . 1965
דהיי ו ,הבסיס של הע ף הושתת על החלפת רישיו ות של מו ית ברישיון למכו ית לתיירות,
היום מוגדר כרכב סיור.
.34

להסעת סיור יש תפקיד חשוב מאוד לכלל ע ף התיירות ,וזאת למרות שמדובר במספר
מצומצם של א שים המתפר סים ממ ו ,פחות מאלף .הסעת סיור הוא שירות הסעה ייחודי
ה דרש ע"י התיירים המאכלסים את בתי המלון המפוארים בישראל ,ו ות ים עבודה לאלפי
עובדים אחרים כמו גם שירותי תיירות וספים כמו הסעדה ,ח ויות למזכרות ועוד .פגיעה
בשירות הסעת סיור תפגע בכלל ע ף התיירות בישראל .מכתבו של מ כ"ל משרד התיירות ,
ראה ספח  ,1מ כ"ל המשרת בתפקידו כמעט  8ש ים ,ולא כמו הפקידים הבכירים במשרד
התחבורה המתחלפים חדשות לבקרים ואשר באופן רשל י קבעו את המדי יות החדשה.
במכתב מ כ"ל משרד התיירות מציג את חשיבותו של שירות הסעת סיור לכלל ע ף התיירות
בישראל ,ע ף שאמ ם כיום מצא בשפל המדרגה בגלל משבר הקורו ה אך בתקווה שישוב
לאית ו בקרוב הוא מייצר כ 5% -מהתל"ג ומייצר כ  10%ממקומות העבודה בישראל .

.35

או בתק ות התעבורה ,הגדרה

אין בפקודת התעבורה ) וסח חדש(
לתחבורה ציבורית ,היה יסיון .ולכן -

)להלן "הפקודה"(,

שיוך רכב לע ף התחבורה הציבורית עשה ע"פ הגדרתו כרכב ציבורי.
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.36

כל רכב המוגדר כרכב ציבורי הי ו חלק ממערך התחבורה הציבורית ולכן רשאי להשתמש
ב ת"ץ  .זו הפרש ות הסבירה לחוק ! )להלן "הפרש ות הסבירה"(

.37

היו כמה יסיו ות לחוקק חוק תיבי תחבורה ציבורית והאחרון שבהם הצעת חוק תיבי
תחבורה ציבורית ,התשע"ה . 2015-ראה סעיף  2הגדרות -
" " תיב תחבורה ציבורית" – תיב המוקצה ל סיעת רכב ציבורי" .
מה שמחזק את הפרש ות הסבירה לעובדה כי תיב תחבורה ציבורי מיועד לכלי רכב
שמוגדרים כרכב ציבורי.

.38

משטרת ישראל במשך ש ות דור כיבדה את הפרש ות הסבירה ,ראה ספח  4הודעת לשכת
ת ועה דן של משטרת ישראל ,מתאריך  30/5/90לתח ות המשטרה בתחומה) ,להזכיר כי
ה ת"צים הוקמו בתחילה בגוש דן(,

" ...רכב אשכול לפי הגדרתו בחוק הי ו רכב ציבורי רשאי ל סוע ב ת"ץ " ...
)להלן "אישור המשטרה"(
.39

בית המשפט לתעבורה אימץ את הפרש ות הסבירה ,בעת ששוטרים ללא יסיון ,רשמו
דוחות גד רכב סיור בגין סיעה לא מורשית ב ת"ץ .וכך אלצ ו להגיע בכמה מקרים בודדים
לבתי המשפט לתעבורה אשר גם הם כיבדו את הפרש ות הסבירה ,כי רכב סיור מהווה חלק
אי טגרלי מהתחבורה הציבורית ולמרות שהסמל שלו לא מופיע בשילוט ב ת"ץ .
א.

בתאריך  19/12/76פסק כבוד השופט צ .וס בלט בבית המשפט לתעבורה בתל אביב
תיק 89425/76

" ...רכב "אשכול" הי ו רכב ציבורי ,כמשמעותו בפקודת התעבורה
וכי הגי רכב "אשכול" רשאים ל סוע בכל מקום בו מותרת סיעה לפי
תמרור לרכב ציבורי" .
ראה ספח  5אישור מאת עו"ד דוד לב .אישור שכל רכב סיור החזיק בזמ ו כדי
להציג בפ י שוטרים חדשים .לצער ו ,ולאחר בדיקה ,התברר כי התיק בוער מארכיב
בית המשפט.
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ב.

בתאריך  1/5/2018פסק כבוד השופט טל פרי בתת"ע  1543-02-18בע יין דוח
תעבורה ש ין גד רכב סיור ש סע ב ת"ץ

" ...מדובר ברכב סיור כהגדרתו ועל פי
התק ה לא ייאכף ת"צ גד רכב סיור" ...
ראה ספח . 6
.40

בד"כ הסימון של ת"ץ עשה רק על הכביש בצבע צהוב ולא בשילוט .בשילוט על ה ת"ץ
המפקח החליט לסמן סמלי אוטובוס ומו ית בלבד ,ועוד  .מעולם לא הופיע סמל רכב סיור,
וזאת בגלל המספר המזערי של כלי רכב ,לעומת עשרות אלפים של כלי רכב ציבוריים מסוג
אוטובוס ומו ית .תודות לעובדה כי מקורו של רכב סיור הי ו ממו ית כ "ל ,תודות לזהות
בהפעלת רכב סיור למו ית ע"פ ת"ת  (3) 492ו –  ,(4) 493תודות לזהות בתקי ה הישראלית
לגבי מו ית ורכב סיור ,רכב סיור יכול להפוך למו ית בכל רגע תון בהתייחס ךתקי ה
הישראלית ,הפרש ות הסבירה ,אישור המשטרה ופסיקת בתי המשפט לתעבורה ,רכבי
הסיור השתמשו ב ת"ץ באופן זהה למו ית.
דהיי ו ,היכן שלמו ית מותר גם לרכב סיור מותר .לציין כי יש ת"צים מיוחדים המיועדים
לאוטובסים בקווי שירות בלבד ,ואז גם למו ית וגם רכב סיור אסור השימוש ב ת"ץ.

.41

זו עובדה ברורה לכל כי מערך התחבורה הציבורית בישראל זקוק לשי וי רדיקלי ,וממשלת
ישראל ומשרד התחבורה חייבים לטפל בבעיה כדי להוריד את העומס בכבישים .אך הפתרון
העיקרי למחדל ה משך בתחבורה הציבורית הי ו בהקמת תשתית מסילתית .ומול עי י ו
הרואות א ח ו עדים להשקעה המסיבית שעושה ממשלת ישראל בהקמת התשתית
המסילתית .תוספת אוטובוסים כבר הוכחה כלא יעילה וזאת בגין המגבלה של תשתית
הכבישים.

.42

המפקח על התעבורה )להלן "המפקח"( תפס בקלקלתו ע"י הת ועה לחפש המידע
והעיתו ות ,כשהוא תן אישורי סיעה ב ת"צ למקורביו ,או לבעלי קשרים לשלטון ,וזאת
למרות שאין להם כל קשר לתחבורה ציבורית .לבסוף ובלחצה של עת"מ  46957-02-18אלץ
המפקח לתת פירוט כמה אישורי סיעה ב ת"ץ תן ,למי תן אותם ומה היו הקריטריו ים
לחלוקת כ 2,000 -אישורי סיעה ב ת"ץ ,שמתוך  60%היו חדשים לגמרי.

.43

אין ספק כי בעקבות הלחץ הציבורי ש בע מהביקורת גד המפקח ש יצל את סמכותו שלא
כדין ,אלץ המפקח לבטל את האישורים ש תן ,לכאורה ,למקורביו ,ב יגוד למי הל התקין
והחוק ,ללא כל קשר לייעודו של ה ת"צ .וכדי למרק את מצפו ו ולהיראות כיותר צדיק
מאפיפיור החליט המפקח בתאריך  13/9/2020לבטל פטור ש יתן בש ת  ,2008ובכך ,לכאורה,
ביטל המפקח את הזכות החוקית שיש לרכבי סיור להשתמש ב ת"צ מקדמת ד א מצ"ב
ספח ) 7להלן "ההחלטה"(.
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.44

ההחלטה מבוססת על המדי יות החדשה ..." -המדי יות הממשלתית לעידוד ה סיעה
בתחבורה הציבורית "...ראה סעיף  3להחלטה .

.45

המדי יות החדשה ,דהיי ו ,מ יעת השימוש ב ת"ץ ע"י רכב סיור ,אין בה קורטוב של פתרון
למחדל החמור בשירותי התחבורה הציבורית בישראל ,ולא יכול להיות לה כל קשר למדי ית
הממשלתית לעידוד ה סיעה התחבורה הציבורית ,בעיקר מכיוון שהע ף מהווה פחות
מאלפית האחוז מה סועה ב ת"ץ וההשפעה של ביטול אישור ה סיעה ב ת"ץ לרכב סיור
היא אפסית ! ולכן אין כל ממש בטע ה כי ביטול השימוש ב ת"ץ ע"י רכב סיור יהווה משום
פתרון כלשהו לבעיית התחבורה הציבורית בישראל ,זה מס שפתיים שהמשיבה בחרה
להתמקד בו מכיוון שלצער ו הרב היא לא מתמקדת ולא משקיעה מספיק בפתרו ות
הממשיים לבעיות החמורות של התחבורה הציבורית בישראל ,דהיי ו ,השקעה מסיבית
בתחבורה מסילתית וה גשתה לציבור.

.46

המשיבה מעולם לא עשתה כל בדיקה ע יי ית כדי לבסס את מדי יותה החדשה ,לא אספה כל
תו ים ולא הקימה כל תשתית עובדתית בהקשר למדי יותה החדשה .חובתה של המשיבה,
ולפ י שהיא עושה החלטה ובוודאי כאשר מדובר על שי וי מדי יות להקים תשתית עובדתית
ה שע ת על תו ים ש אספו מהשטח .ראה בגצ  7120-07אסיף י וב גידולים בעמ ' המשיבים
מועצת הרב ות הראשית לישראל  ,תק-על (23/10/2007) 5871 ,(4)2007

" החלטה בדבר מדי יות  -קל וחומר החלטה המש ה מדי יות  -צריכה להיעשות בהליך
מי הלי ראוי .היא "מצריכה בראש וראשו ה קיומה של תשתית עובדתית" )רע"ב 426/06
אסר חווא ' שירות בתי הסוהר  -השופטת פרוקצ'יה( ,ועל הרשות לקיים "מהלך מסודר
של איסוף תו ים ,מיו ם ובדיקתם" )בג"צ  4733/94פרופ' יהודית אות ' מועצת עיריית
חיפה ,פ"ד מט)) 125 ,111 (5השופט – כתארו אז – מצא(; בג"צ  1934/95תה ויסוצקי
)ישראל( בע"מ ' שר הבריאות ,פ"ד מט)) 638 ,625 (5השופט – כתארו אז – מצא(; בג"צ
 3136/98אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ ' שר התחבורה ,פ"ד ב)714 ,705 (5
)השופט  -כתארו אז – מצא((; "
.47

מבקש העותר להדגיש את חוסר ההגי ות המשווע של המשיבה בעת שיזמה את המדי יות
החדשה ,בשיא משבר הקורו ה ,כאשר רוב רכבי הסיור הוקפאו והשבתו ממלאכה ,ומצבם של
מורי הדרך ,עד היום ,הי ו בשפל המדרגה! שכן התיירות ה כ סת עצרה כמעט כליל ,ובשל
חיסרון הכיס של מורי הדרך ש ותרו ללא כל עבודה .ב וסף המשיבה וכל ה וגעים בדבר
הוכיחו את אטימות ליבם כאשר לא הבחי ו במצב ה פשי הקשה ש מצאים בו מורי הדרך
בעלי רכב סיור כאשר הם לא רואים גם מעבר לאופק חזרה לשגרה בע ף התיירות ה כ סת
וחזרה לשגרה ולפר סה .ודווקא ב קודת השפל הזו של מורי הדרך המתמחים בתיירות
כ סת פתאום החליטה המשיבה להתקין מדי יות חדשה המבטלת את הזכות של רכבי הסיור
להשתמש ב ת"ץ.
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.48

לציין לטובה כי המשיבה לא הת גדה לשילובם של רכבי הסיור במערך שירותי ההסעות
הרגילות בישראל וזה כולל מתן שירות כמו ית ל סיעה מוזמ ת .לא ל סיעה מזדמ ת של מי
שהולך בכביש ומרים יד.

.49

העותר עתר לבית המשפט המ הלי עת"מ גד ההחלטה ,3689-11-20ובתשובה ובדיון המשיבה
והמפקח שע ו על העובדה כי מדובר במדי יות של משרד התחבורה לבטל באופן גורף את כל
האישורים ל סיעה ב ת"ץ שאי ם של אוטובוסים ,וזה כולל גם מו יות .המפקח טען כי ע"פ
המדי יות החדשה הרי יבוטלו גם האישורים לשימוש ב ת"ץ ש ית ו למו יות.

.50

בפסק הדין כבוד השפטת תמר בזק רפפורט כיבדה את המדי יות שעליה דיווח המפקח
בתשובה שלו ,אבל דחתה את יישום ההחלטה עד  31/12/2021מטעם הג ת ההסתמכות ,וכדי
לאפשר לעותר לטפל בע יין המדי יות החדשה מול קובעי המדי יות אצל המשיבה.

.51

העותר וחבריו עשו כל מאמץ כדי להיפגש עם קובעי המדי יות החדשים אצל המשיבה ,כבוד
השרה גב' מרב מיכאלי וכבוד המ כ"לית גב' מיכל פר ק .וכדי להיכ ס לעובי הקורה לגבי
המדי יות החדשה של המשיבה הפוגעת במורי הדרך בעלי רכב סיור ,ראה ספח  8פ ייה
מתאריך  22/7/2021אחת מתוך כמה ש שלחו לכבוד השרה ,ע"פ בקשת לשכת המשיבה
העותר פ ה בתאריך  4/8/2021ישירות גם למ כ"לית ולא רק בהעתק מצ"ב ספח  . 9לצערו
של העותר הע יין העבר לטיפולה של כבוד היועצת גב' ע בר הרשקוביץ )להלן "היועצת"( ראה
ספח  10מכתב תשובתה מתאריך ) 17/8/2021להלן "התשובה"(.

.52

בתשובה היועצת מתעלמת מכל הטיעו ים שהעלי ו בפ יה והכוללים

א.

ההיבט החוקי ,כי רכב סיור מוגדר כרכב ציבורי  ,ולכן יש לו זכות "ק ויה" להשתמש
ב ת"צ.

ב.

העובדה כי  450רכבי סיור לא מהווים כל עומס על ה ת"צ .

ג.

ההפליה שהמשיבה עושה בין רכב סיור למו ית.

ד.

הפגיעה הקשה שעושה המדי יות החדשה בעיסוק של בעלי רכב סיור ,הן מבחי ת שעות
העבודה ה וספות ה דרשות והן מבחי ת השירות ש יתן לתייר.

ה.

העובדה כי המשיבה היא שיזמה את הקמת ע ף הסיור.
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V

הטיעו ים לעתירה

.53

חוסר סמכות של המשיבה לבטל זכות ק ויה ע"פ דין ,זכות ש ית ה לפ י  50ש ה בגין היות
רכבי הסיור רכב ציבורי! דהיי ו ,הזכות ש ית ה לרכב סיור להשתמש ב ת"צ ,ובע מהגדרתם
כרכב ציבורי ,ולא "מטוב ליבה" של המשיבה .ולכן אם המשיבה מבקשת לבטל את המעמד
של רכב סיור כרכב ציבורי היא לא יכולה לעשות זאת באמצעות החלטה של המפקח על
התעבורה ,אלא רק באמצעות החוק ,דהיי ו ,לתקן את סעיף  1לת"ת ולבטל את המעמד של
רכב סיור כרכב ציבורי.

.54

המשיבה התעלמה מהעובדה שכדי לתת שירות סיעת סיור באופן מיטבי ,השימוש ב ת"צ
הי ו צורך הכרחי .איסור ה סיעה ב ת"צ לרכב סיור פוגע באופן משמעותי בשירות ההסעה
הייחודי לתיירים המוגדר כ סיעת סיור.

.55

המדי יות החדשה עשתה ללא כל ביסוס עובדתי וללא תסקיר וכ דרש מכל החלטה של
רשות ממשלתית כלשהי ובעת שהמדי יות החדשה פוגעת בציבור כלשהו " .ת אי מוקדם
לקבלתה של החלטה מ הלית תקי ה הוא הביסוס העובדתי לה" דפ ה ברק ארז משפט מ הלי
כרך א' עמ' .439

.56

המדי יות החדשה אי ה סבירה ופוגעת בעיסוקם של העותר ועמיתיו מורי הדרך המסיעים
תיירים ללא כל תכלית ראויה ,מהסיבה ה "ל  -שהעומס על ה ת"ץ ה ובע מרכבי סיור הי ו
אפסי ! פחות מאלפית האחוז!

.57

המדי יות החדשה מ וגדת לאי טרס הציבורי כשהיא מתעלמת מהפגיעה הכלכלית שהיא
עושה לע ף התיירות בכלל ולרכבי הסיור בפרט ,ראה מכתב מ כ"ל משרד התיירות ספח–. 1

.58

המדי יות החדשה מפלה לרעה רכבי סיור בהשוואה למו יות ואוטובוס ציבורי זעיר למרות
שדרך הפעלתן וייעודן זהה.

.59

טע ת ההפליה היא גם בהתייחס לעמדתה של המשיבה כי היא רשאית להפלות לרעה את
ציבור התיירים לעומת אזרחי המדי ה.

.60

המשיבה יזמה את הקמת ע ף רכבי סיור על בסיס החלפת רישיון מו ית ברישיון לרכב סיור
ובכך כרת הסכם בלתי כתוב בי ה לבין מורי הדרך אשר היא אי ה רשאית להפר אותו באופן
חד צדדי וללא כל תכלית תוך פגיעה בעיסוקם של מורי הדרך.
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VII

סיכום

.61

רכב סיור רשאי להשתמש ב ת"צ תודות להגדרתו בסעיף  1לתק ות התעבורה כרכב ציבורי
ע"פ הגדרתו בפקודה  .ולכן אם המשיבה רוצה לש ות את המצב היא חייבת לעשות זאת
באמצעות שי וי החיקוק הקיים ,ולא רק ע"פ שי וי מדי יות טובה ומועילה ככל שתהיה.

.62

השפעתו של רכב סיור על ה סועה ב ת"צ היא אפסית ולכן אין כל תכלית במדי יות החדשה
המבקשת לאסור על רכב סיור השימוש ב ת"צ.

.63

המדי יות החדשה פוגעת בעיסוקם של בעלי רכבי הסיור באופן חמור .

.64

הפגיעה בשירות סיעת הסיור היא חמורה וגורמת זק לע ף התיירות כולו.

.65

רכב סיור ולד כ "מו ית סיור ותיור " ואח"כ רכב תיירות ולבסוף רכב סיור  ,ולכן יש זהות
מוחלטת בין מו ית לרכב סיור .לפיכך במדי יות החדשה יש משום הפליה לא חוקית ,ודי ה
להתבטל.

.66

המשיבה כרתה הסכם בלתי כתוב עם בעלי רכב סיור בש ת  1961כאשר יזמה הקמת ע ף
הסיור לצורך מיטוב שירות סיעת הסיור .המשיבה עשתה זאת תוך גביית תשלום משמעותי
מאוד ,בתחילה על כל רישיון רכב סיור היא גבתה רישיון למו ית ואח"כ הקימה והל רכב
אשכול ,והל שבו הסכים מקבל רישיון רכב סיור לוותר על חופש העיסוק שלו וכי העיסוק
העיקרי שלו יהיה הסעת סיור בלבד .וכעת עשרות ש ים אחרי שרכבי הסיור פעלו על בסיס
ההסכם הזה המשיבה לא יכול להת ער ממה שהיה בעבר ,והיא אי ה יכולה לפגוע באופן
חמור בעיסוקם של בעלי רכב סיור ללא כל התחשבות וכאילו הם משוללי זכויות.
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הסעד המבוקש

.67

לאור כל האמור לעיל ,ע"פ כללי המי הל התקין ,החוק ,ההגי ות ,הצדק וערכי המדי ה,
מתבקש בית המשפט ה כבד
א.

להוציא צו על ת אי גד המשיבה המורה לה לבוא וליתן טעם מדוע לא תבטל את
מדי יותה החדשה האוסרת על כ 450 -רכבי סיור את השימוש ב ת"ץ ,למרות
שהי ו רכב ציבורי וחלק מהתחבורה הציבורית בישראל .כמו גם השימוש של
רכבי סיור ב ת"ץ הי ה שולית והשפעתה אפסית על הגודש בכבישים .ומדוע היא
עושה הפליה אסורה בעת שהיא מתירה את השימוש ב ת"ץ לכ 20,000 -מו יות.

ב.

לחילופין ,להוציא צו על ת אי גד המשיבה המורה לה להסביר מדוע לא תשיב את
המצב לקדמותו .דהיי ו ,לתת רישיון למו ית )זכות ציבורית( לכל מורי הדרך בעלי
רכב סיור .לציין שפעולה זו לא תעלה דבר לקופת המדי ה ,שכן גם כיום הטבת
המס ה ית ת לרכב סיור זהה להטבת המס ה ית ת למו ית.

ולראיה באתי על החתום
מרדכי בר ס ,העותר
היום  4ובמבר 2021

15

תוכן

ע יי ים
עמודים

.1

דף פתיח העתירה

1

2

 .2ע יי ה של העתירה
.3

סמכותו של בית המשפט וזכות העמידה של העותר

3

.4

הגדרות ורקע כללי

4-6

.5

הצדדים לעתירה

6

.6

התשתית העובדתית

7-12

.7

הטיעו ים לעתירה

13

.8

סיכום

14

.9

הסעד המבוקש

15
16

 .10תוכן ע יי ים ורשימת ספחים

רשימת

ספחים

עת.1 /

מכתב מ כ"ל משרד התיירות התומך בביטול המדי יות החדשה

17

עת.2 /

רשיון להסעת סיור ברכב סיור )אשכול( של רכב סיור בעלות העותר

18

עת.3 /

רכב סיור דומה בהפעלתו לרכב סיור – מכתבו של מר עוזי יצחקי – סמ כ"ל

19

עת.4 /

הודעת לשכת ת ועה דן של משטרת ישראל לתח ות במחוז

20

עת.5 /

אישור מאת עו"ד דוד לב לפס"ד של כבוד השופט צ .וס בלט ז"ל ,תיק 89425/76

21

עת.6 /

פסק דין של כבוד השופט טל פרי תת"ע 1543-02-18

22

עת.7 /

החלטת המפקח על התעבורה מתאריך 13/9/2020

23-29

עת.8 /

פ ייה לשרת התחבורה גב' מרב מיכאלי מתאריך 22/7/2021

30

עת.9 /

פ ייה למ כ"לית גב' מיכל פר ק מתאריך 4/8/2021

31-32

עת.10 /

מכתב תשובה של היועצת גב' ע בר הרשקוביץ מתאריך 17/8/2021

33-34

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

