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I   ה העתיר ה שלניינע    

  

  

   ל המשיבה ש  " החדשהמדיניותה  "לבג"ץ נגד  עתירה  ת  בזאמוגשת   .1

על הכל    האוסרת  הרכב  אוטובוסים,    ,בורייצסוגי  התחבורה    בנתיביוש  השימאת  למעט 

"(ל  תהציבורי  הורדת  ללכאורה,    ,וזאת  ,)""צנתהלן  מקום כי  ו  ,בכבישיםהגודש  צורך  אין 

רכב המיועד  ל  ובפרט לא    ,טובוס בכלללרכב ציבורי שאינו או  ות לנסיעה מהירהלמתן עדיפ

   דה / לסידורים דחופים וכו'. צריכים להגיע לעבוי המדינה אשר  י תושב פנ  על  ,תייריםלהסיע  

 . ")המדיניות החדשה(להלן "

 

, בוריתהינו חלק אינטגרלי מהתחבורה הציפועל כמו מונית,  שבמקורו היה מונית, ו,  וריסרכב   .2

הגדרת ע"פ  התעבורה  בתו  וזאת  ציבורקנות  בנת"צ  ולכן    ,יכרכב  לנסוע  הקמתו רשאי     מיום 

 .  שנים 50מעל לפני , 70 -שנות הילת תח

  

  1961בשנת    ושכנעה     ,אשכול  סיור, המכונה גם רכברכב  יזמה את הקמת ענף  עצמה    המשיבה .3

(להלן "רישיון    ניתון למוירישהזכות הציבורית של  ן למונית להמיר את   מורי דרך בעלי רישיו

  ( לרכב  ללמונית"  סיותיירורישיון  כרכב  הוגדר  שאח"כ  הסעה    רת,  שירותי  לתת    מיטבי כדי 

  .  חלק מצבור הנוסעים בישראלו ,ענף התיירותלתפעול חלק חשוב , המהווים לתיירים

  

) 3(  492     )(בקיצור ת"ת      התעבורה       תקנות   ע"פ    הפעלת רכב סיור בנסיעת סיור זהה למונית .4

 ה באופן בררניהחדש  מדיניותת  הולכן החל.  דומה להפעלת אוטובוס ציבורי זעירו    )  4(  493    -ו

מוניות שלהן היא כן מתירה את    20,000  -לעומת כ   הרהפליה אסועושה    ,רכבי סיור  450רק על  

    .השימוש בנת"ץ

  

להסעה  .5 משלים  לשירות  שנדרשים  התיירים  צבור  נגד  גם  אסורה  הפליה  עושה  המשיבה 

מיוחדתציבורית במונית  נסיעה  כמו  כי    .,  המשיבה  של  בהתיירים  ההצעה    וי קוישתמשו 

כוכבים    5תייר שגר במלון  למציאות בענייננו.    נתק של המשיבה  אוטובוסים, רק מוכיח את הה

 .או לכל יעד אחר, לנצרת באוטובוס למצדה ארוכה ומייגעת לא יכתת רגליו בנסיעה 

  

כל רכב , דהיינו, לאסור על  החדשה  הת יוינמדמבססת את    הטיעונים של המשיבה שעליה היא .6

להשתמ אוטובוס  בנת"ץשאינו  ובש  עלפועל  ,  רק  סיור  לאסור  נבדק    ,רכב  לא  ולא   ומעולם 

     . נכונים הונחה כל תשתית עובדתית כי הם

  

היה .7 הנת"ץ  על  הסיור  רכבי  של  שוליתהשפעה  האא  מאלפית  פחות  ולכן מהנסועה  חוז,   . 

   .בתחבורה הציבורית לה שיכולה לתת מזור לכשתכלית ראויכל ן אימדיניות החדשה ל
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י  15ע"פ סעיף       כבדט הנהמשפשל בית  סמכותו   .8 לחוק  ו(ג)  זאת  סוד השפיטה, 

   .בנת"ץ  ת רכב סיור בהקשר לנסיע יבהות של המשינ קפת את המדיבגין שעתירה זו תו 

  

     עמידה של העותר ת הזכו .9

  

 מהמדיניות החדשה של המשיבה.  ת אישיי שנפגע  וכמבעל רכב אשכול  עותר פרטיכ  .א

 

ב  .ב ציבורי  אכתפקידו  כעותר  אגודת  אגודה  יו"ר  מקצועי  כהמשמשת  שכול,  ארגון 

של כלל  ם  האינטרסי  מייצגת אתשעל פי התקנון שלה  ,  אשכול   ך בעלי רכבלמורי דר

 . ישראלמורי הדרך בעלי רכב אשכול ב

  

ג  .ג ציבורי  מטעם  כעותר  ום  דרך  מורשת  הדרךהעמותות  מורי  תאגידי  לל  וכ  אגודת 

 . סחרייםמסעות סיור  ה

  

דרך פרטים ותאגידים מורי    –ר  רכבי סיו  450  -כבסה"כ היום מדובר על בעלים של  

  .   אותם בעתירתו זוגם ייצג מבקש ל ר ם שהעותמסחריי

  

כי   זו לא כוללת    לציין  גם    100   -  כעתירה  , המכונה  זעיר לסיור  ציבורי  אוטובוס 

בנת"צרכב אשכול להם השימוש  וזאת מכיוון שהמשיבה מתירה  משום הגדרתם    , 

  .  נוסעים  8, וזאת למרות שהם זהים לרכב סיור רגיל המסיע כאוטובוס

  

 

המבוקש . 10 התהכללי    ע"פ,  ולהלן   לעיל  ר אמוהכל  לאור     -   הסעד    ,החוקן,  קימינהל 

  ט הנכבדת המשפמתבקש בי, ינהרכי המד וע צדקה  ,נותגי הה

 

טל את  טעם מדוע לא תבליתן  א ונאי נגד המשיבה המורה לה לבוהוציא צו על תל  .א

על  ה  החדשה   מדיניותה ארכבי    450  -כ אוסרת  בנת"ץת  סיור  למהשימוש  רות  , 

וו  נשהי ציבורי  ההמחלק  רכב  גם    .  ראלשיב  ציבוריתתחבורה  של כמו  השימוש 

ומדוע היא  .  אפסית על הגודש בכבישים  ההשפעתהינה שולית ורכבי סיור בנת"ץ  

 .  מוניות 20,000 -כלבנת"ץ שימוש עושה הפליה אסורה בעת שהיא מתירה את ה

 

הוציא צו על תנאי נגד המשיבה המורה לה להסביר מדוע לא תשיב את  ל  ,לחילופין  .ב

לקדמותו עד    המצב  שהיה  (זכות    מוניתלשיון  ריתת  ל היינו,  ד.  1961שנת  כפי 

עולה זו לא תעלה דבר לקופת  לציין שפ    .  רסיומורי הדרך בעלי רכב  לכל  ציבורית)  

הניהמדינה להטבת המס  זהה  סיור  לרכב  הניתנת  כיום הטבת המס  גם  שכן  תנת  , 

 .  מוניתל
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II      כללירקע הגדרות ו       

 

  

שיון ינהג ואשר צוין ברים מלבד ההמיועד להסיע עד שמונה נוסע  רכב ציבורי    "  "רכב סיור . 11

  .  הגדרות -"ת ת ל 1סעיף   .הרכב כרכב סיור

 

סיור" . 12 במונית  נסיעת  נסיעה  לשע"  הנסיעה  מזמין  לרשות  כולה  טיול ומדת  סיור,  או    שם 

   . ת"תל   485"מוניות" סעיף   פרק ו'  תיור.

  

נסיעות ! ההיתר ללבצע  נסיעות סיור  אין אפילו מונית אחת שיש לה רישיון,  כיוםפועל  ב . 13

  1961משנת  שיבה  המת  יוזמוזאת ע"פ  .  באופן בלעדי רק לרכבי סיור   1961משנת  סיור ניתן  

החלפת  לה באמצעות  הסיור  ענף  את  מונית רישיוקים  של  שונה    לרכב  נות  שאח"כ  תיירות 

את  יזמה המשיבה   , במקום החלפת רישיון מונית ברישיון לרכב סיור אח"כ. שמו לרכב סיור

מו מונית  רבים וחמורים כדי לקבל את הטבת המס כנוהל רכב אשכול שהציב קריטריונים  

 .  לרכב סיור, המכונה גם רכב אשכול

 

  :נית ומ "הזכות הציבורית" להסעה ב   -  רישיון מונית כולל מה קובעות    493  –ו  492ת"ת  . 14

  

  –ר להסיע בה נית שניתן עליה רשיון לנסיעה מיוחדת, מותמו  . 492

  

  סיעה מיוחדת; נ  )1(

  (נמחקה);   )2(

סיורנ  )3( המדינה,    סיעת  שטח  בכל  תיירים  משרד  של  מאת  בכתב  אישור  לפי 
  התיירות ובהתאם לתנאי האישור. 

  

  –נית שניתן עליה רשיון לנסיעת שירות, מותר להסיע בה מו  . 493

  

  סיעת שירות בקו השירות שנקבע ברשיון ההסעה;נ  )1(

  ); חקה(נמ  )2(

  עה מיוחדת; יסנ  )3(

  ). 3(492ה  קנת בכאמור  סיעת סיורנ  )4(
       

    ! למונית אסור לבצע נסיעות סיור, רק לרכב סיורכיום בת"ת  כאמור, למרות האמור

 

זו   . 15 עתירה  של  סיוררכב  450  - כל  תייחסמעניינה  , דשהחה מדיניות  השע"פ    ,אשכול  -   י 

 .       מנועים מלהשתמש בנת"ץ ולכאורה,

 

 –  רותשירותי תיישל    ם,ונישרות מגדול ע   ,כלכליענף  מחיוני  הינו חלק    נסיעות הסיורענף   . 16

, כמו גם שבזכותו יש  רב למדינת ישראל  כסף  סהמכני  ועוד,    מלון, מסעדות, אטרקציותבתי  

   . אלפי מקומות תעסוקה
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דרישה לאפשר לרכב סיור לנסוע  של מנכ"ל משרד התיירות התומך במכתבו    –  1  חנספ מצ"ב   . 17

 . בישראל תמכלל שירותי התיירו וני חי  החשיבות הרבה של הענף כחלקאת בגלל וז,  בנת"ץ

 

על      באמצעותמפוקח  ו  , של המשיבה  הינו בתחום סמכותהרכבי סיור  הפעלת   . 18 צו הפיקוח 

    ) "צוה(להלן "  1985-רת רכב), תשמ"הר, הסעה מיוחדת והשכסיועת  מצרכים ושירותים (הס 

     1957-, תשי"חק הפיקוח על מצרכים ושירותיםוח"  במקור 

 . ")המקורלן "(לה " ברכב פרטיצו בדבר הולכת סיור  

 

רכב . 19 גם  מכונה  סיור  להסעת    2נספח  מצ"ב    ",  אשכול  "   רכב  רשיון 

את סמל    את חייב לש  .  "  אשכולאת המילה "ל  כולש,  , של העותר)אשכולסיור ברכב סיור (

מיוחדת  מצ  על  ח והפיק   ו לצ   26  יףסע ע"פ    האשכול   הסעה  סיור,  (הסעת  ושירותים  רכים 

  רד התיירות ל מש) שויל (לוג סמל הדומה לסמל   .  )"הצו(להלן "   1985-ההשכרת רכב), תשמ"

המי  האשכול,   סמל    .  בעבר תיומקור  על  יה   ,ירותלה  המתנו  פרשת  בר  דמב  בספר   ואר פי 

,  שכולנחל א  "ויבואו עד    ,2פסוק    .."  הארץ  רו את  יתום ו לך אנשי"שלח     י"ג פרק    ים  המרגל

    . 23ק  סופ   .."בשנייםמוט,  והו בישאד, ו ים אחזמורה ואשכול ענב םכרתו משוי

  

המוג  61,000  -כ  ל בישרא . 20 רכב  ציבודרים  כלי  כמפורטר כרכב  כה  שהל  ע"פ הכמויות    ,י 

 .  ן אחרתכן צוי אם אלאיקה ט סלסטטי המרכזית

 

 טובוס ציבורי זעיר כולל או  37,000 -כ             . הוד קפל 1 סעיף -  " ריציבואוטובוס "  .א

    23,000  -כ    ה  ודלפק 1 יף סע   -           "  תנימו"  .ב

 העותר  ע"פ הערכת   1,000 -  כ                ותקנתל 1ף  יסע  -  " רימדב ב"רכ  .ג

 תר עוה תכ ערה ע"פ   450  - כ    ות  תקנל  1יף  סע -    " ור סירכב "  .ד

     0001,6 -כ           ל ארישב יםריבוציי רכב סה"כ כל  .ה

 

זו . 21 עתירה  אוטובוס    ,  עניינה של  רכב מסוג  כולל  לסיוראינו  זעיר  שגם  ציבורי  רכב  ,  מכונה 

  ם, שכן מספר הנוסעיאך אינו מוגדר כרכב סיוריבה,  שוקח ע"י הצו וע"י הממפ ם  גו אשכול  

   . חלה עליוהמדיניות החדשה אינה , בוסאוטומוגדר כו, נוסעים ומעלה  8 - שבו הינו מ

 

רישיון הסעה , רישיון נהיגה    ,ממונית מיוחדתדרישות  ל   ותזהרכב סיור  להפעלת  הדרישות   . 22

בשכר   נוסעים  ביטוח  ביותר  ת  ומשמעותי דרישות  בתוספת  אך      ית  למונ זהה  למונית, 

, דובר שפות  תרד התיירודרך בעל רישיון מאת מש  מורה רכב הינו  כי הנהג בהכוללות בעיקר  

ברמ נוספיםזרות  קריטריונים  של  ארוכה  ושורה  גבוהה  לה  הזכות  על  ויתור  כולל  חופש  , 

 .באופן בלעדי רק בהסעות סיורעיסוק והתחייבות לעסוק ה

  

    . לרכב סיור ומוניתת  ית זהוע"פ התקינה הישראלמהרכב עצמו שות הדרי   . 23
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יצחקי  עו  מר  קביעתו של      "  יתלמונ  ותבהפעלמה  ור דויסב  רכ"   . 24 ד  שרמבה  וע נת  "לסמנכזי 

לעותר  חבורה  הת בענ.   3  נספחמצ"ב  במכתב  לההבקשת    קבות יתן  את  עותר  הדרישה  שוות 

סיור  של  חותבטי  קצין ל לכבי  הדמיו גלב  מוניות ר  באופל  הן  של  .  הל הפען  זו  עמדה  בעקבות 

 ד והושוו התנאים בין מונית לרכב סיור.   579המשיבה תוקנה תקנת התעבורה 

  

בעל סמכויות נרחבות  ")  המפקח "  לן(לה   הקוד פל  1  כהגדרתו בסעיף"  רההמפקח על התעבו" . 25

 .  תנוד לתקבניגוו זו כדי לפעול ותסמכבאין אך קנות, לת 16פ סעיף ע"

  

, רסיע נוסעים בשכהלשרשאים  ב  רכ  כלי של    ודמאת  ממצורשימה מצמפרטת    –  . א.  84תקנה   . 26

 .  הפקודל  1 סעיף  ,ריבוציכרכב ב להגדרת רכה נקשפהגואת  עניין המהווה 

  

  

III      הריתהצדדים לע        

 

  

 המשיב   . 27

 
התחבורה    בישראלהמשרד    –משרד  התחבורה  ענייני  כל  על  זה  האחראי  ובכלל  בהתקנת  , 

  .  ת"צים והשימוש בהםנ

  

 

 העותר   . 28

  

דרך  הינו   סיורמורה  רכב  רישיון    1997משנת    (אשכול)    בעל  את    2009  נתובש  מצ"ב  הקים 

ליח  צההעותר          .אשכולאת כלל מורי הדרך בעלי רכב  צג  מייהעי  אגודת אשכול כגורם מקצו 

  , עתירה זו הינה  עתירה מס'מערכת בתי המשפטעזרת  בעיקר בזכות  ו,  ג, ללא ייצוהדל  בכוחו 

את  ות  לשנ ,  50 ואף  תקנות  צווים,  סעיף  נהלים,  (ב(.  33התקנת  שירותים 1)  רישוי  לחוק   (  

רכב כל  של    המאפשר ייבוא אישי  )  "ישוי חוק הר " (להלן    2106-"וומקצועות בענף הרכב, תשמ 

ל תנועה  סמנכ"   –הפקידים הבכירים    . וזאת בניגוד למדיניות בכלל ומורה דרך בפרט  ע"י עוסק 

רק      -ליבוא האישי  ולפגוע בצמצם  ו לביקשאשר    חוה ראובני  עו"ד  מר אבנר פלור, ויועמ"ש  

יבואן ע"י  מיובא  שאינו  פגיעה  .  רכב  על  של סקיםעוב  חמורה  מדובר  יק,  בלו  א 

 יה כי בשורותותר  הע  הוכיח   ךבכועוד!    זמינים,  חלקי חילוףללא  מוסכים ו, ללא  אחריות יצרן

פקידיםשל   יש  האינטרסב   המשיבה  נגד  הפועלים  פרוטוקול  !    הציבורי  כירים    144  ראה 

 .   25.2.2016מתאריך ועדת הכלכלה של הכנסת 
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 VI     תית התשתית העובד       

 

 

מדובר  שכן  !    שלא לצורך  חדשה פוגעת בעיסוקם של מורי הדרך בעלי רכב סיורה  ניתהמדי . 29

  61,000כלי רכב שהנסועה שלהם מהווה פחות מאלפית  האחוז של הנסועה של כלל    450על  

 המשתמשים בנת"צ בתכיפות רבה יותר.  הנוסעים  כלי רכב ציבוריים 

 

גוהמדיניו . 30 בנת"ץ  שימוש  סיור  רכבי  על  האוסרת  החדשה  לת  של  משמעותית    תוספתרמת 

עבודה עבודה  שעות  יום  "!    בכל  העבודה(להלן  שעות  על  ")  תוספת  שעות    מדובר  תוספת 

הרע  ויותר  ועד שעתיים במקרה הטוב    שעה ת החציממ   החלעבודה   שפוגעת    תוספת .  במקרה 

כבעבר  מונעת ממורי ו מעיסוקם  להתפרנס  העותר    ! הדרך  של  עבודה  ביום  וכמפורט  לדוגמה 

 .   במבשרת ציון המתגורר 

  

מלון    ית במהתיירים  העותר אוסף את    כאשר  ובית לחם    באזור ירושליםם עבודה  ויב  .א

   באזור ירושלים השימוש בנת"ץ חוסך כמחצית השעה.  

 

תל אביב בתי מלון במוהחזרה  איסוף  כאשר ה  ,באזור ירושלים ובית לחם  עבודהיום  ב  .ב

   .תודות לשימוש בנת"ץ תיים,, לעיתים שעמדובר על חיסכון של יותר  משעת עבודה

  

של   . 31 במקרה  שעות  תוספת  שגורמת  שמדובר  שעתייםהפגיעה  ומכיוון  המסיע  ציבורי    רכבב, 

      .(א) לתקנות התעבורה 168 סעיף בשעות מנוחה ע"פ  יב , אשר הנהג מחונוסעים

 

   . ליום סיור בגליל  העותר צריך להפסיק לקחת עבודות  .א

 

עלכא  .ב מדובר  ירוש  שר  באזור  לחםעבודה  ובית  העבודה  ,  לים  יום  צריך בסיום  העותר 

     נסיעת הסיור. מה שמייקר מאוד את   ,לוח את התיירים במונית לתל אביבלש

  

יום הסיור    אפשרות שלישית היא  .ג תיפגע רמתלקצר את  השירות שהעותר   , אבל בכך 

 . התיירים -לקוחות שלו  נותן ל

 

משקהתעלמההמשיבה   . 32 כל  נתן  ולא  ל,  החדשהמדינוש יעה  גפל  עשתה  ת  עיסוקם לה 

סיורשל  ופרנסתם   רכב  בעלי  הדרך  כמוצדקתו     .  מורי  תימצא  המשיבה  החלטת  אם    גם 

הטיעונים של העותר    אם כלם  וג      דעת העותר אין כך המצב,  האחוזים, למרות של   במאת

אחריות לתת    המשיבהת על  עדיין מוטל      העותר אינו חושב כך,   ו  , קליפת השוםכשווים  

  של המשיבה מהמדיניות החדשה    ,בעיסוקם  עמיתיועותר ושנפגע ההחמורה  פגיעה  ה לתרופ

 !  נה י דוערכי המהחוק , תקיןההגינות, המינהל ה תפקידה,  על פי וזאת
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לצורך    יחד עם משרד התיירות  ,  נסיעות הסיור  ענףה את הקמת  יזמ שיבה  מה עובדה היא כי   . 33

  ,תו, בדומה למוני לתחבורה הציבורית  יםשירות משל , וכמתן שירותי הסעה ייחודיים לתיירות

המוניות הרגילות  שירות  את  למתג    כדיובפרט  ,  התיירות הנכנסתענף  כלל  ושיווקו של  קידומו  

      .לנסיעות סיור  תיירות רכביל  ומקצועי ששירות ייעודי  ל

 

שבבעלול  המשיבההציעה  כך  ם  לש וחברות  דרך  מונית   ,מוניות  םתמורי  רישיון  להחליף 

   . או בזמנו רשיון רכב תיירות רישיון סיורבורית) ב(זכות צי

  

  ג ברכב יהיה בעל , בין השאר, כי הנההכוללים  נוספים  טריונים  בקרי   יםבתנאי שעומדזאת  ו

נהיגה לי ישרו,  מטעם משרד התיירותון מורה דרך  ישרי ושליטה בשפות זרות  ,  רכב ציבוריון 

גב מוני,  בוההרמה  רישיון  שלהחליף  רכב  יו לריש  ברשותם  ת  נסיעות  ן  לעשות  סיור המורשה 

ם מחיר  לובכך נכרת הסכם בלתי כתוב בין המשיבה למי שהחליט להאמין במשיבה, ולש סיור.  

      סיור. די להיכנס לענף נסיעות  הר ביותר כיק

  

בהתאם    ... תעבורה ואח'  "גלבוע חברה לתיירות בע"מ ואח' נ' המפקח על ה  73/65ראה  בג"ץ  

של   דאז  ה למדיניות  על התעתחבורהמשרד  בשנת  רהוב, התנה המפקח  הוצאת  1961,  את   ,

או בהחזרת  לעותרות  תיירות  למכונית  רשיונות  מספמספר  רישיונותו  למוניותר  שהיו    ת 

       .  1965 –"פסקי דין" כרך יט, חלק שני, תשכ"ה / תשכ"ו  365עמ' , פורסם  ד יף עס  "  ...הןל

  

  , ברישיון למכונית לתיירות  תמוני  לשנות  רישיופת  החלושתת על  ההענף  של  הבסיס  דהיינו,  

  . היום מוגדר כרכב סיור

 

מאוד   . 34 חשוב  תפקיד  יש  סיור  במלכלל  להסעת  שמדובר  למרות  וזאת  התיירות,  ספר  ענף 

ייחודי  מתפרנסים ממנו, פחות מאלף.   של אנשים הצם  ממצו הסעת סיור הוא שירות הסעה 

ונותנים עבודה לאלפי    ,בישראללון המפוארים  סים את בתי המ הנדרש ע"י התיירים המאכל

נוספי תיירות  שירותי  גם  כמו  אחרים  הסעדהעובדים  כמו  ועודם  למזכרות  חנויות  פגיעה  .  , 

  ,מכתבו של מנכ"ל משרד התיירות     יירות בישראל.  בכלל ענף הת  בשירות הסעת סיור תפגע 

כ1  פחנסראה   בתפקידו  המשרת  מנכ"ל  הפ   8מעט  ,  כמו  ולא  הבכירים  שנים,  במשרד קידים 

ח המתחלפים  החדשההתחבורה  המדיניות  את  קבעו  רשלני  באופן  ואשר  לבקרים    .דשות 

שירות הסעת סיור לכלל ענף התיירות  ו של  במכתב מנכ"ל משרד התיירות מציג את חשיבות

בתקוו  אך  הקורונה  משבר  בגלל  המדרגה  בשפל  נמצא  כיום  שאמנם  ענף  שישוב  בישראל,  ה 

 מקומות העבודה בישראל . מ  10%מהתל"ג ומייצר כ  5% - לאיתנו בקרוב הוא מייצר כ

 

התע . 35 בפקודת  חדש)     בורהאין  "הפקו     (נוסח  ב  ,   דה")(להלן  התעבורהתקנואו    הגדרה ,  ת 

        -ולכן  ., היה ניסיוןלתחבורה ציבורית

  

    . יבוריפ הגדרתו כרכב צה ע"נעש   חבורה הציבוריתלענף התשיוך רכב 
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  להשתמש אי  ולכן רש    ממערך התחבורה הציבורית   ר כרכב ציבורי הינו חלק כל רכב המוגד . 36

 ")  הפרשנות הסבירה(להלן "    חוק !  ל ה ר . זו הפרשנות הסבי "ץבנת

 

ציבורי ה . 37 תחבורה  נתיבי  חוק  לחוקק  ניסיונות  כמה  נתיבי  שבהם    ןוהאחרו  תיו  חוק  הצעת 

     -     הגדרות      2סעיף   ראה    .  2015- תחבורה ציבורית, התשע"ה

  

    " . בורייהמוקצה לנסיעת רכב צנתיב  –" וריתנתיב תחבורה ציב"   "    

  

ה את  שמחזק  תחבורה  מה  נתיב  כי  לעובדה  הסבירה  רכב  פרשנות  לכלי  מיועד  ציבורי 

 וגדרים כרכב ציבורי.  שמ

  

לשכת  הודעת      4  חנספ ראה    ,סבירהה  במשך שנות דור כיבדה את הפרשנותישראל  רת  משט . 38

דן   ישראלתנועה  משטרת  בתחומה,  ות  תחנל    30/5/90מתאריך    ,של  כי    המשטרה  (להזכיר 

        ,)בגוש דןחילה הוקמו בתהנת"צים  

 

    ... " יבורי רשאי לנסוע בנת"ץבחוק הינו רכב צ  גדרתואשכול לפי ה  רכב "... 

  

 ")  אישור המשטרה(להלן " 

 

לתעבורה   . 39 המשפט  את  בית  הסביהאימץ  ששוטרים  רה פרשנות  בעת  ניסיון,    רשמו   ,ללא 

ים  בודד מה מקרים  . וכך נאלצנו להגיע בכמורשית בנת"ץבגין נסיעה לא  ור  סי   רכב נגד    דוחות 

, כי רכב סיור מהווה חלק  הם כיבדו את הפרשנות הסבירה  גםאשר  ה  ורלבתי המשפט לתעב 

 .   נת"ץ ב בשילוט שלו לא מופיע מהתחבורה הציבורית ולמרות שהסמל  אינטגרלי

 

לתעבורה בתל אביב    טפשבבית המצ. נוסנבלט  כבוד השופט    קפס  19/12/76ך  תאריב  .א

    89425/76תיק 

  

בפק  "אשכול"  רכב  "...    כמשמעותו  ציבורי,  רכב  התעבורה הינו  ודת 

תרת נסיעה לפי  בכל מקום בו מו" רשאים לנסוע  אשכול" וכי נהגי רכב  

      "   .תמרור לרכב ציבורי

  

עו"ד דוד       5  ספח נ ראה   סיור החזיק בזמנו כדי  רכב  ל  . אישור שכלב  אישור מאת 

ארכיב  התברר כי התיק בוער מ, ולאחר בדיקה,  לצערנוציג בפני שוטרים חדשים.  לה

  .  בית המשפט
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בת  1/5/2018    תאריךב  .ב פרי  טל  השופט  כבוד  דוח    בעניין  1543-02-18ת"ע  פסק 

 סע בנת"ץ   רכב סיור שנתעבורה שנין נגד 

 

כ"...   סיור  ברכב  פי  מדובר  ועל  הגדרתו 

   "   .. .נה לא ייאכף נת"צ נגד רכב סיורהתק 

  

  .    6 נספחראה 

  

נת"ץ   . 40 של  הסימון  הכביש  בד"כ  על  רק  צהוב  נעשה  בשילוטבצבע  ה  שילוטב  .ולא  נת"ץ  על 

ועוד  סמלי אוטובוס ומונית בלבדמפקח החליט לסמן  ה   , סיוררכב  א הופיע סמל  ל  םמעול.  , 

כלי רכב, לעומת עשרות אלפים של כלי רכב ציבוריים מסוג  של  מזערי  ל המספר הבגלוזאת  

ומונית.    ממו  דותות אוטובוס  הינו  סיור  רכב  של  מקורו  כי  כנ"לעובדה  לזהות  תודות  ,  לנית 

ו  3(  492ע"פ ת"ת     למוניתהפעלת רכב סיור  ב זהות בתקינה הישראלית  דות לתו  ,)4(  493  –) 

סיור,   ורכב  מונית  לרכ לגבי  להפוך  יכול  סיור  נתוןב  רגע  בכל  ך  מונית  תקינה  בהתייחס 

הסבירהה  ,  הישראלית המשטרה,  פרשנות   ב  אישור  לתעבורה   יתופסיקת  רכבי   ,  המשפט 

   .למוניתזהה באופן בנת"ץ   והשתמש  הסיור

  

כי  .  לרכב סיור מותרגם  שלמונית מותר  היכן  דהיינו,   נת"ציםלציין  המיועדים    מיוחדים  יש 

  השימוש בנת"ץ.  וראס רכב סיור גם  למונית וגם ואז בלבד,  בקווי שירות לאוטובסים

  

לכל   . 41 ברורה  עובדה  מערזו  הציבורית בישראלכי  לשינוי    ך התחבורה  וממשלת  רדיקליזקוק   ,

תרון  הפאך    .  מס בכבישיםיד את העוכדי להור   יהחייבים לטפל בבע ומשרד התחבורה    ישראל

ב  וריתהציבבתחבורה  הנמשך  למחדל  העיקרי   מס תשתיהקמת  הינו  עינינו  ו  .  ילתיתת  מול 

אנחנו  הרו בהקמתאות  ישראל  ממשלת  שעושה  המסיבית  להשקעה  התשתית    עדים 

אוטובוסים     המסילתית.   יעתוספת  כלא  הוכחה  ש  ילהכבר  המגבלה  בגין  תשתית  וזאת  ל 

   הכבישים. 

 

התעבורהמה . 42 על  "המפקח")    פקח  בקלק  (להלן  לחפש     לתונתפס  התנועה    המידע  ע"י 

ננתן  כשהוא      ,העיתונותו או לבעלי  ולמקורבי  צבנת"סיעה  אישורי  ל,  וזאת   ,שלטוןקשרים 

נאלץ    46957-02-18בלחצה של עת"מ  ו . לבסוף  למרות שאין להם כל קשר לתחבורה ציבורית

נסיעה   פירוטלתת  המפקח   אישורי  היו      ,נתןבנת"ץ    כמה  ומה  נתן אותם  ריטריונים  הקלמי 

   ים לגמרי. היו חדש  60%תוך , שמ אישורי נסיעה  בנת"ץ 2,000 -כלחלוקת 

  

נגד המפקח שניצל את סמכותו שלא   . 43 אין ספק כי בעקבות הלחץ הציבורי שנבע מהביקורת 

נאלץ  כדין את    המפקח,  למקונתןהאישורים שלבטל  לכאורה,  למי   ביו, ר,  נהל התקין  בניגוד 

הנת",  והחוק של  לייעודו  קשר  כל  מצוכד.  צללא  את  למרק  צדיק  פונו  י  כיותר  ולהיראות 

לכאורה,    ,ובכך,  2008בטל פטור שניתן בשנת  ל    13/9/2020בתאריך    המפקח  מאפיפיור החליט  

הזכות  המפקח  טל  יב להחוקית  את  ל שיש  סיור  מצ"ב    דנא  קדמת  מ  צבנת"מש   השתרכבי 

  .  לטה")(להלן "ההח   7ח  נספ
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החדשה  יד המ  על   סתמבוסלטה  ההח . 44 המ..."    -  ניות  ההמדיניות  לעידוד  נסיעה  משלתית 

 .   להחלטה 3ראה סעיף ..." בתחבורה הציבורית

  

תרון  פקורטוב של  אין בה    מניעת השימוש בנת"ץ ע"י רכב סיור,  , דהיינו,  המדיניות החדשה . 45

ות לה כל קשר למדינית  לא יכול להי ו ,  ציבורית בישראלהתחבורה  ירותי השבחמור  הלמחדל  

לעידוד  להממש הצהנסיעה  תית  פחות    מהווההענף  ש  ןמכיוו  בעיקר,  יבוריתהתחבורה 

בנת"מ מהנסועה  האחוז  סיור אלפית  לרכב  בנת"ץ  הנסיעה  אישור  ביטול  של  וההשפעה  ץ 

הווה משום  יע"י רכב סיור  ול השימוש בנת"ץ  טכל ממש בטענה כי בין  אילכן  ו!      היא אפסית

בישראלפ הציבורית  התחבורה  לבעיית  כלשהו  שהמשיב תרון  שפתיים  מס  זה  בחרה  ,  ה 

מכיוון   בו  הרב  להתמקד  ב שלצערנו  מספיק  משקיעה  ולא  מתמקדת  לא  תרונות  פהיא 

בישרבע ל  יים ממשה הציבורית  התחבורה  של  החמורות  מסיבית  אליות  השקעה  דהיינו,   ,

   .  והנגשתה לציבור  ורה מסילתיתבתחב

  

ה כל  לא אספ  ,כדי לבסס את מדיניותה החדשה  מעולם לא עשתה כל בדיקה עניינית  המשיבה   . 46

הנתונים   תשתקימה  ולא  למדיניות   תעובדתיית  כל  המשיבה,  .  החדשה  הבהקשר  של  חובתה 

דתית  הקים תשתית עובובוודאי כאשר מדובר על שינוי מדיניות ל   ולפני שהיא עושה החלטה

  בעמ  נ' המשיבים   אסיף ינוב גידולים    7120-07בגצ  ראה    .אספו מהשטחעל נתונים שנ  הנשענת 

  ) 23/10/2007(      5871), 4(2007על -שית לישראל , תקמועצת הרבנות הרא

  

יעשות בהליך  צריכה לה  -יניות  ר החלטה המשנה מדקל וחומ  -החלטה בדבר מדיניות  "    

"מצריכה היא  ראוי.  ת  מינהלי  קיומה של  וראשונה  (רע"ב  בראש  עובדתית"    426/06שתית 

הרשות לקיים "מהלך מסודר   השופטת פרוקצ'יה), ועל  -  והר  בתי הסנאסר חווא נ' שירות  

(בג"צ   ובדיקתם"  מיונם  נתונים,  איסוף  עיפר  4733/94של  מועצת  נ'  נאות  יהודית  ריית  ופ' 

מט( פ"ד  אז    –(השופט    125,  111)  5חיפה,  בג"צ  מצ  –כתארו  ויסו  1934/95א);  צקי תה 

נ' שר הבריאות, פ"ד מט( צ  מצא); בג"  –כתארו אז    –(השופט    638  ,625  ) 5(ישראל) בע"מ 

  714,  705)  5אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נ' שר התחבורה, פ"ד נב(  3136/98

  "    מצא)); –כתארו אז  -(השופט 

  

חוסר   . 47 את  להדגיש  העותר  המשומבקש  המשיבה  ההגינות  של  אוע  שיזמה  המדיניות  בעת  ת 

מצבם של ו  , ממלאכהבתו  הוקפאו והש  רכבי הסיוררוב    כאשר   ,בשיא משבר הקורונה  ,דשההח

בשל  ו  שכן התיירות הנכנסת נעצרה כמעט כליל,  הינו בשפל המדרגה!     ,היום, עד  מורי הדרך

עבודה כל  ללא  שנותרו  הדרך  מורי  של  הכיס  בנוסף  חיסרון  בדבר  וכל  המשיבה  .  הנוגעים 

את   במצב  אהוכיחו  לא הבחינו  כאשר  ליבם  בושנמצא קשה  ההנפשי    טימות  מורי הדרך    ים 

רכב   רואיםשר  כא  סיורבעלי  לא  לא  הם  הנכנסת   קופ גם מעבר  בענף התיירות  לשגרה    חזרה 

ולפרנסה לשגרה  בתיירות    .  וחזרה  המתמחים  הדרך  מורי  של  הזו  השפל  בנקודת  ודווקא 

המשיבה להתקין מדיניות חדשה המבטלת את הזכות של רכבי הסיור    ליטהם החנכנסת פתאו

 להשתמש בנת"ץ.  
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כי   . 48 לטובה  התנגדלציין  לא  ההסעות    ההמשיבה  שירותי  במערך  הסיור  רכבי  של  לשילובם 

וזה כולל מתן שירות כמונית לנסיעה מוזמנת. לא לנסיעה מזדמנת של מי  הרגילות בישראל 

 יד.  שהולך בכביש ומרים 

  

בה  המשי  ובדיון  הבתשובו  , 3689-11-20נגד ההחלטה  מנהלי עת"מ  ית המשפט ה עתר לב   עותרה . 49

במדיניות של משרד התחבורה לבטל באופן גורף את כל    דה כי מדוברבועל הע  נופקח נשע המו

ע"פ  המפקח טען כי     . מוניות  וזה כולל גם  וטובוסים,  אישורים לנסיעה בנת"ץ שאינם של א ה

 שניתנו למוניות.  ימוש בנת"ץ לשהאישורים גם לו בוט המדיניות החדשה הרי י

  

רפפבפס . 50 בזק  תמר  השפטת  כבוד  הדין  המדק  את   כיבדה  שעל ורט  דיווחיניות  המפקח    יה 

וכדי    ,ההסתמכותהגנת  מטעם    31/12/2021  עד   חלטה  תשובה שלו, אבל דחתה את יישום ההב

 בה.  ל המשיאצקובעי המדיניות מול החדשה  ל בעניין המדיניות  לאפשר לעותר לטפ

  

  כבוד   ,  אצל המשיבההחדשים    דיניותקובעי המ   להיפגש עם כל מאמץ כדי    ועש וחבריו    העותר  . 51

מ  השרה פרנק  לית"המנכ כבוד  וכאלי  ימ   רבגב'  מיכל  הקורה     .גב'  לעובי  להיכנס  לגבי  וכדי 

ה המשיבה  חדשההמדיניות  סיור  של  רכב  בעלי  הדרך  במורי  פנייה       8  נספחראה    ,הפוגעת 

מתוך  22/7/2021מתאריך   שנשלחו    אחת  השרהכמה  לשכת  לכבוד  בקשת  ע"פ  המשיבה  , 

ו  ער לצ.    9נספח  מצ"ב    ולא רק בהעתק  תלמנכ"לי רות גם  ישי    4/8/2021  בתאריךפנה  העותר  

ראה  עצת") (להלן "היו גב' ענבר הרשקוביץ  כבוד היועצת של העותר העניין העבר לטיפולה של 

 .  (להלן "התשובה")   17/8/2021מתאריך   ובתהמכתב תש  10  נספח

  

   מכל הטיעונים שהעלינו בפניה והכוללים מתעלמת בתשובה היועצת   . 52

  

 השתמש ל"קנויה"  , ולכן יש לו זכות  כי רכב סיור מוגדר כרכב ציבורי    ,ההיבט החוקי  .א

 בנת"צ. 

 

 . לא מהווים כל עומס על הנת"צ רכבי סיור  450העובדה כי   .ב

  

 שה בין רכב סיור למונית.  שיבה עוהמההפליה ש  .ג

  

, הן מבחינת שעות  הפגיעה הקשה שעושה המדיניות החדשה בעיסוק של בעלי רכב סיור  .ד

 .  העבודה הנוספות הנדרשות והן מבחינת השירות שניתן לתייר

  

 ה את הקמת ענף הסיור.  העובדה כי המשיבה היא שיזמ  .ה
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V     עתירהלם הטיעוני          

  

בגין היות  שנה     50שניתנה לפני  , זכות  ע"פ דיןבטל זכות קנויה  יבה ל של המש  חוסר סמכות . 53

בע מהגדרתם  דהיינו, הזכות שניתנה לרכב סיור להשתמש בנת"צ, נו  !  הסיור רכב ציבורי רכבי  

אם המשיבה מבקשת לבטל את המעמד  לכן  ו   ב ציבורי, ולא "מטוב ליבה" של המשיבה.  ככר

סי   של לרכב  יכולה  לא  היא  ציבורי  כרכב  החלטהור  באמצעות  זאת  על    עשות  המפקח  של 

לבטל את המעמד של  ו"ת  לת  1יף  סע, דהיינו, לתקן את  רק באמצעות החוק, אלא  התעבורה

 רכב סיור כרכב ציבורי. 

 

השימוש בנת"צ   ,עובדה שכדי לתת שירות נסיעת סיור באופן מיטביהמשיבה התעלמה מה . 54

צורך הכרחי בשירות ההסעה  הינו  באופן משמעותי  פוגע  לרכב סיור  בנת"צ  הנסיעה  . איסור 

    מוגדר כנסיעת סיור. הייחודי לתיירים ה

 

החדשה  ה . 55 עובדתימדיניות  ביסוס  כל  ללא  החלוכנדרש    תסקיר  לאול  נעשתה  של  טה  מכל 

 ם דקומ  י אנת"    .    ר כלשהוציבובמדיניות החדשה פוגעת  ממשלתית כלשהי ובעת שה  רשות

פט מנהלי  דפנה ברק ארז מש   לה"  ביסוס העובדתיה  נהלית תקינה הואחלטה מ ה  לש   התלבקל

   .439 'מכרך א' ע

  

רך המסיעים מורי הדעמיתיו  ו  ותרשל העם  בעיסוקעת  פוגאינה סבירה והחדשה    מדיניותה . 56

מרכבי סיור הינו  נת"ץ הנובע  שהעומס על ה    -הנ"ל    , מהסיבהת ראויהללא כל תכלי  תיירים

 ז!  פחות מאלפית האחו  אפסי ! 

  

מנוגדהמדיניות   . 57 הציבוריהחדשה  לאינטרס  מתעלמת    ת  שהיא  כשהיא  הכלכלית  מהפגיעה 

 .  1–נספח ירות"ל משרד התימנכ ראה מכתב  , לרכבי הסיור בפרטבכלל ו התיירות עושה לענף  

  

למרות    טובוס ציבורי זעירות ואניות החדשה מפלה לרעה רכבי סיור בהשוואה למוניודיהמ . 58

 ייעודן זהה. רך הפעלתן ו דש

  

גם  ההפליה    טענת . 59 ל היא  של  בהתייחס  להפלותהמשיבה  עמדתה  רשאית  היא  את    כי  לרעה 

   . אזרחי המדינהלעומת תיירים ציבור ה

  

מונית ברישיון לרכב סיור   סיור על בסיס החלפת רישיוןהמשיבה יזמה את הקמת ענף רכבי   . 60

 ו באופן אינה רשאית להפר אותבינה לבין מורי הדרך אשר היא כתוב בלתי  הסכם ובכך נכרת 

 . ת תוך פגיעה בעיסוקם של מורי הדרךד צדדי וללא כל תכליח
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VII          סיכום  

 

  

כרכב ציבורי  ורה  תקנות התעבל  1סעיף  תודות להגדרתו בבנת"צ  להשתמש  סיור רשאי  רכב   . 61

בפקודה הגדרתו  לעשו.    ע"פ  חייבת  היא  המצב  את  לשנות  רוצה  המשיבה  אם  זאת    תולכן 

 . , ולא רק ע"פ שינוי מדיניות טובה ומועילה ככל שתהיהבאמצעות שינוי החיקוק הקיים

 

ת החדשה  של רכב סיור על הנסועה בנת"צ היא אפסית ולכן אין כל תכלית במדיניוהשפעתו    . 62

 נת"צ.  המבקשת לאסור על רכב סיור השימוש ב 

  

 . המדיניות החדשה פוגעת בעיסוקם של בעלי רכבי הסיור באופן חמור  . 63

  

 כולו.  לענף התיירות זק גורמת נת נסיעת הסיור היא חמורה והפגיעה בשירו . 64

  

ת  ואח"כ רכב תיירות ולבסוף רכב סיור , ולכן יש זהו  ותיור "  "מונית סיור    כנולד    סיורכב  ר  . 65

הפליה לא חוקית, ודינה  במדיניות החדשה יש משום  .  לפיכך  בין מונית לרכב סיורמוחלטת  

    להתבטל. 

  

בשנת   . 66 סיור  רכב  בעלי  עם  כתוב  בלתי  הסכם  כרתה  ענף    1961המשיבה  הקמת  יזמה  כאשר 

המשיבה עשתה זאת תוך גביית תשלום משמעותי  ר.  סיוהת  נסיע  שירות מיטוב  לצורך  הסיור  

נוהל  , בתחילה  מאוד גבתה רישיון למונית ואח"כ הקימה  כל רישיון רכב סיור היא  רכב    על 

ו רכב סיור    שיוןרינוהל שבו הסכים מקבל    ,  אשכול כי העיסוק  לוותר על חופש העיסוק שלו 

יהיה הסעת סיור בלבד.   על בסיס  העיקרי שלו  פעלו  וכעת עשרות שנים אחרי שרכבי הסיור 

המשיבה   הזה  להתנער  ההסכם  יכול  בעברלא  שהיה  לפגוע  ממה  יכולה  אינה  והיא  באופן  , 

   כאילו הם משוללי זכויות. ללא כל התחשבות וחמור בעיסוקם של בעלי רכב סיור  
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    המבוקש  דעסה

  

  

 

התהכללי    ע"פ ,  לעיל  ראמוהכל  לאור   . 67 המדוע  צדקה  ,נותגי הה  ,החוקן,  קימינהל  ,  ינהרכי 

   ט הנכבדת המשפמתבקש בי

 

טל את  טעם מדוע לא תבליתן  א ונאי נגד המשיבה המורה לה לבוהוציא צו על תל  .א

על  ה  החדשה   מדיניותה ארכבי    450  -כ אוסרת  בנת"ץת  סיור  למהשימוש  רות  , 

וו  נשהי ציבורי  ההמחלק  רכב  גם    .  ראלשיב  ציבוריתתחבורה  של כמו  השימוש 

ומדוע היא  .  אפסית על הגודש בכבישים  ההשפעתהינה שולית ורכבי סיור בנת"ץ  

 .  מוניות 20,000 -כלבנת"ץ שימוש עושה הפליה אסורה בעת שהיא מתירה את ה

 

הוציא צו על תנאי נגד המשיבה המורה לה להסביר מדוע לא תשיב את  ל  ,לחילופין  .ב

מורי הדרך בעלי  לכל  (זכות ציבורית)    מוניתלשיון  ריתת  להיינו,  ד.  המצב לקדמותו

לקופת המדינהלציין שפ    .  רסיורכב   זו לא תעלה דבר  כיום הטבת  עולה  גם  , שכן 

 . מוניתתנת להמס הניתנת לרכב סיור זהה להטבת המס הני

 

 

  

      

                  ום חת ה עלי ולראיה באת             

    תר עוה  ,סנ רב כירדמ                                                                           

  2021  נובמבר    4היום   



16 
  

        םענייני      תוכן

  

  עמודים            

 1       העתירהדף פתיח  .1 

 2  עניינה של העתירה   .2 

 3  ר סמכותו של בית המשפט וזכות העמידה של העות .3 

 4-6      כללי רקע הגדרות ו .4 

 6  צדדים לעתירה ה .5 

 7-12    ת התשתית העובדתי .6 

 13  עתירה ל הטיעונים  .7 

 14  סיכום .8 

 15  הסעד המבוקש  .9 

 16  רשימת נספחיםו  תוכן עניינים .10 

 

     רשימת   נספחים                  

 

 17        מכתב מנכ"ל משרד התיירות התומך בביטול המדיניות החדשה  .1  /עת

 18    עלות העותר  רשיון להסעת סיור ברכב סיור (אשכול)  של רכב סיור ב .2  /עת

 19    ל סמנכ" –של מר עוזי יצחקי מכתבו  –לרכב סיור רכב סיור דומה בהפעלתו  .3  /עת

   20       במחוז משטרת ישראל לתחנותשל הודעת לשכת תנועה דן  .4  /עת

 21    89425/76, תיק של כבוד השופט צ. נוסנבלט ז"לאישור מאת עו"ד דוד לב לפס"ד  .5  /עת

 22        1543-02-18כבוד השופט טל פרי תת"ע  פסק דין של  .6  /עת

 23-29        13/9/2020החלטת המפקח על התעבורה מתאריך   .7  /עת

 30         22/7/2021  פנייה לשרת התחבורה גב' מרב מיכאלי  מתאריך .8  /עת

 31-32        4/8/2021מתאריך  רנקפנייה למנכ"לית גב' מיכל פ .9  /עת

 33-34      17/8/2021מתאריך  מכתב תשובה של היועצת גב' ענבר הרשקוביץ  . 10  /עת

 

  

  

     



17 
  

   



18 
  

  

  



19 
  

  

  

  

  



20 
  

  

  

  



21 
  

  



22 
  

  



23 
  

  



24 
  

  

  



25 
  

  

  

  



26 
  

  

  

  



27 
  

  



28 
  

  

  

  

  



29 
  

  



30 
  

  

  



31 
  

  

  

  



32 
  

  

  

  



33 
  

  

  



34 
  

  


