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I   ה העתיר ה שלניינע    

  

  

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

וש  השימאת  למעט אוטובוסים,    שזכותם לנסוע בנת"ץ,  ,ציבוריסוגי הרכב ה כל    האוסרת על

עומסי    מציאות חדשה של אור  ללכאורה,    , וזאת  , )"נת"ץהלן "(ל  ת התחבורה הציבורי  בנתיבי 

בכבישים ותנועה  מדיניות  ,  המשיבה    חדשהלאור  בכבישיםשל  הגודש  אין  כי  ו   ,לצמצום 

לתיירים    לרכב ציבורי שאינו אוטובוס בכלל ובפרט לא    ות לנסיעה מהירה מקום למתן עדיפ 

תושב פני  אשר  על  המדינה  לעבוי  להגיע  וכו'.צריכים  דחופים  לסידורים   / (להלן      דה 

 .  ")המדיניות החדשה"

 

החדשהה .2 מדיניותה  את  מחילה  בררני    משיבה  על  באופן  ו     450  -כ  רק  סיור  כן  רכבי  היא 

לכ (ספיישל)  מוניות    20,000  -מאשרת  כבעבר,להמשי מיוחדות  בנת"צים  להשתמש  כ  ך    - ועוד 

זעירים  אוטובוסים  20,000 למונית  מרול   , ציבוריים  זהה  סיור  בנסיעת  סיור  רכב  שהפעלת  ות 

 :  פורט להלן כמ היא פועל בניגוד לדין וכך  בדומה להפעלת אוטובוס ציבורי זעיר וו

 

, וזאת  הינו חלק אינטגרלי מהתחבורה הציבורית, הפועל כמו מונית,  וריסרכב    .א

הגדרת התעבורה  בתו  ע"פ  ציבורקנות  ולכן  כרכב  בנת"צ  י  לנסוע  מיום רשאי 

 .   שנים 50מעל לפני  ,   70  -תחילת שנות ה  הקמתו

 

ענף  עצמה    המשיבה  .ב הקמת  את  רכברכב  יזמה  גם  המכונה    ,אשכול  סיור, 

ון ירישהזכות הציבורית של  ן למונית להמיר את   ושכנעה מורי דרך בעלי רישיו

  .  ררישיון לרכב סיולנית למו

  

הפליה  שהיא עושה  ותוך    ,מחילה את מדיניותה החדשה באופן בררני  משיבהה  .ג

אלא רק על    ותהיא לא החלה את המדיניות החדשה שלה על מוניה, שכן  ראסו

    .רכבי סיור 450 -כ

  

היא  .ד שעליה  המשיבה  של  את    הטיעונים  דהיינו, החדשה  התמדיניומבססת   ,

מעולם   רכב סיור  ד  וחמי, וב כל רכב שאינו אוטובוס להשתמש בנת"ץלאסור על  

    . נכונים  ולא הונחה כל תשתית עובדתית כי הם ולא נבדק

  

היה  .ה הנת"ץ  על  הסיור  רכבי  של  שוליתהשפעה  האא  מאלפית  פחות    חוז, 

 . םטלה בשישיב מהנסועה,

  

משום אין בה  , אינה נדרשת, שכן  החלת המדיניות החדשה רק על רכבי סיור  .ו

 . והגודש בכבישים ת כשל בתחבורה הציבורילבעיית הכלשהו  מזורמתן 
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י  15ע"פ סעיף       כבדהמשפט הנשל בית  סמכותו   .3 לחוק  ו(ג)  זאת  סוד השפיטה, 

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

  

  

 

     זכות העמידה של העותר  .4

  

 ן אישי מהמדיניות החדשה של המשיבה. י שנפגע באופעותר פרטי וכמכ  .א

 

ב  .ב ציבורי  המשמשת  כתפקידו  כעותר  אגודה  אשכול,  אגודת  מקצועי  כיו"ר  ארגון 

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

 . מורי הדרך בעלי רכב אשכול בישראל

  

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  -בסה"כ היום מדובר על בעלים של כ

 .  מסחריים

  

  

  

 

 . סעד המבוקש מבית משפט נכבד זה ה .5

  

 

טל את  טעם מדוע לא תבליתן  נאי נגד המשיבה המורה לה לבוא והוציא צו על תל  .א

רכב  ו  נשהירות  , למהשימוש בנת"ץרכב סיור את  אוסרת על  ה  החדשה  מדיניותה

ו ה המחלק  ציבורי  בו  ולכן    ראלשיב  ציבוריתתחבורה  לנוהג  להשתמש     זכותיש 

 . בכלל ומונית בפרט כמו כל רכב ציבורי אחר ,בנת"ץ

  

 

, ולפני  השיב את המצב לקדמותולמשיבה ל  תורולה  ,, וע"פ חובת ההגינותלחילופין  .ב

ענף   את  יזמה  בנסיעות  שהמשיבה  את  ,  ותמתכונהסיור  הדרך ושכנעה    מורי 

  סיור ון רכב  יבריש  תרישיון של מוני  - את הזכות הציבורית    חליףלהוחברות מוניות  

רכב ון  יבהשגת רישרבים  להשקיע משאבים  בהמשך  ו  (במקור מכונית לתיירות)  

 .   הזכות הציבורית להפעלת מונית  את סיורלהחזיר למורי הדרך בעלי רכב ו ,סיור
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II       כללירקע       

  

  

סיור" .6 במונית  נסיעת  נסיעה  טיול שע"  סיור,  לשם  הנסיעה  מזמין  לרשות  כולה  או    ומדת 

   . )בקיצור ת"ת(בורה של תקנות התע  הגדרות 485"מוניות" סעיף   פרק ו'  תיור.

 

ב כוללמה  קובעות      493  –ו    492ת"ת   .7 להסעה  הציבורית"  "הזכות  הרישיון    מונית  ת  ע"פ 

 שניתן לה.  

  

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

  

  סיעה מיוחדת; נ  )1(

  (נמחקה);   )2(

המדינה,  נ  )3( שטח  בכל  תיירים  של  סיור  משרד סיעת  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(492קנה תב סיעת סיור כאמור נ  )4(
    

 .  יעת סיור"ת של "נסכל מונית רשאית לתת שירו ע"פ תקנות התעבורה כי ניתן לראות בבירור   

 

המ .8 בישראל  אחת  מונית  אפילו  אין  לבבפועל  סיורצע  ורשת  נסי!    נסיעת  הסיור כל  עות 

הסיבה לכך היא העובדה כי המשיבה יזמה    .בי סיורמבוצעות באופן בלעדי ע"י רכבישראל  

לר חה למונית  רישיון  תיירותיישלפת  לרכב  בעבר,  ון  סיור  לרכב  להמושג  כדי  את  ייט ,  ב 

 באמצעות מורי דרך שיעמדו בקריטריונים רבים וקשים וכפי שיפורט בהמשך.  השירות 

  

שיון ינהג ואשר צוין בררכב ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד ה    "רכב סיור"   .9

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

 

זו   . 10 עתירה  של  סיוררכב  450  -כל  תייחסמעניינה  ולכאורה, החדשהמדיניות  השע"פ    ,י   , 

 .      מנועים מלהשתמש בנת"ץ

 

הסיורענף   . 11 חלק    )  "הענף" (להלן    נסיעות  מוני  ,כלכליענף  מ חיוני  הינו  עשרות  של    ם,גדול 

, רב למדינת ישראל  כסף  סהמכני  ועוד,    מלון, מסעדות, אטרקציותבתי    –  רותשירותי תיי

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

 . בישראל תהחשיבות הרבה של הענף כחלק חיוני מכלל שירותי התיירואת בגלל וז,  בנת"ץ

 

סיור  הפעלת   . 12 סמכותהרכבי  בתחום  המשיבה  הינו  על      באמצעותמפוקח  ו  , של  הפיקוח  צו 

    ) "צוה(להלן "  1985-רת רכב), תשמ"המצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכ

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

 . ")המקור(להלן " " ברכב פרטיצו בדבר הולכת סיור  

 

רכב . 13 גם  מכונה  סיור  להסעת    2נספח  מצ"ב    ",  אשכול  "   רכב  רשיון 

את סמל    את חייב לש  .  "  אשכולאת המילה "כולל  ש,  , 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   בשניים.."מוט,  והו בישאד, ו ים אחזמורה ואשכול ענב םכרתו משוי

 

זו . 14 עתירה  אוטובוס    ,  עניינה של  רכב מסוג  כולל  לסיוראינו  זעיר  שגם  ציבורי  רכב  ,  מכונה 

  ם, שכן מספר הנוסעיאך אינו מוגדר כרכב סיוריבה,  שוגם מפוקח ע"י הצו וע"י המאשכול  

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

    

סיור  מהדרישות  כל   . 15 מוחלט    ותזהרכב  מיוחדתדרישות  לבאופן  ממלה  ,ממונית  ונית  בדיל 

כי  הכוללות בעיקר  ביותר  ת  ומשמעותי דרישות  בתוספת  , אך  , המיועדת לנסיעות סיוררותשי

ה גבוהה  , דובר שפות זרות ברמרד התיירותדרך בעל רישיון מאת מש  הנהג ברכב הינו מורה

    . ושורה ארוכה של קריטריונים נוספים

  

דרך  הינו    העותר . 16 סיור מורה  רכב  רישיון    1997משנת    (אשכול)    בעל    2009  ובשנת   מצ"ב 

מקצועי   כגורם  אשכול  אגודת  את  רכב  צג  מייההקים  בעלי  הדרך  מורי  כלל       . אשכולאת 

, עתירה זו  מערכת בתי המשפטעזרת  בעיקר בזכות  ו,  ג, ללא ייצוהדל  בכוחו ליח  צההעותר  

) לחוק  1) (ב(.  33התקנת סעיף  לשנות נהלים, צווים, תקנות ואף את  ,  50  הינה  עתירה מס'

המאפשר ייבוא    )  "ישויחוק הר" (להלן    2106- רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשמ"ו

חוה  סמנכ"ל תנועה מר אבנר פלור, ויועמ"ש עו"ד  שולא כפי    ע"י עוסק,רכב  כל  של    אישי

אנושה    מדובר על פגיעה . רק רכב שאינו מיובא ע"י יבואן ו להתקין ביקש ראובני 

ועוד!    זמינים,   חלקי חילוףללא  מוסכים ו, ללא  , שלא יקבלו אחריות יצרןבעוסקים בישראל

כירים הפועלים נגד האינטרס ב  המשיבה יש פקידיםשל    יה  כי בשורותותר  הע  הוכיח  ךבכ

 .   25.2.2016מתאריך ועדת הכלכלה של הכנסת  144 ראה פרוטוקול !  הציבורי
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 III     תית התשתית העובד       

 

 

כי   . 17 ספק  ה אין  סיור המדינית  רכב  בעלי  הדרך  מורי  של  בעיסוקם  פוגעת  מדובר  !    חדשה 

  ועד שעתיים במקרה הטוב    שעהת החציממהחל  של    בכל יום עבודה,    שעות עבודה  בתוספת

      !הדרך להתפרנס מעיסוקם כבעבר   שמונעת ממורי , תוספת במקרה הרע

 

ירושלים  .א באזור  לחם    בעבודה  התיירים    כאשר  ובית  את  אוסף  מלון    ית במהעותר 

 באזור ירושלים השימוש בנת"ץ חוסך כמחצית השעה.  

 

איסוף מתל אביב מדובר על חיסכון של אך כאשר הז  זור המרכאו באכנ"ל  עבודה  ב  .ב

   .תודות לשימוש בנת"ץ יותר  משעת עבודה

  

מדו   .ג אביב  מתל  האיסוף  כאשר  הגליל  באזור  כשעתייםבעבודה  של  חיסכון  על   בר 

 .  תודות לשימוש בנת"ץ

  

שעתיים עבודה, ומכיוון שמדובר על רכב המסיע נוסעים כאשר מדובר על תוספת של    .ד

סעיף   ע"פ  מנוחה  בשעות  התעבורה.  (א)    168המחויב  להפסיק לתקנות  צריך  העותר 

 שעות עבודה ואף יותר.    14. שכן מדובר על לקחת עבודות של הסעות סיור לגליל

 

ופרנסתם  עיסוקם  ל המדינות החדשה עשתה  שיעה  גפ, ולא נתן כל משקל ל התעלמ ההמשיבה   . 18

גם אם החלטת  .  ה למצבאחריותהיא אינה יכולה לברוח מו מורי הדרך בעלי רכב סיור  של  

וגם אם דעת העותר אין כך המצב,  האחוזים, למרות של   במאת  המשיבה תימצא כמוצדקת

עדיין  שגם כאן העותר אינו חושב כך,     ,קליפת השוםפחות משווים  הטיעונים של העותר    כל

מהמדיניות החדשה    ,עמיתיועותר ופגיעה שנפגע ה אחריות לתת תרופה ל   המשיבהת על  מוטל

 !  נה י דוערכי המהחוק  , תקיןההגינות, המינהל התפקידה,  על פי  של המשיבה וזאת

 

לצורך   יחד עם משרד התיירות   ,  נסיעות הסיור  ענףה את הקמת  יזמ המשיבה  עובדה היא כי   . 19

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

כך ם  לש   .  1ראה נספח    ,.  לנסיעות סיור  תיירותרכבי  ל  ומקצועי ששירות ייעודי  הרגילות ל

שבבעלול המשיבה  הציעה   וחברות  דרך  מוניותמורי  שעומד תן  ובתנאי  טריונים  בקרי   ים, 

בעל  הכוללים  נוספים   יהיה  ברכב  הנהג  כי  השאר,  בין  דרך  יש רי  ,  מורה  משרד ון  מטעם 

ליישר ו,  התיירות נהיגה  ציבוריון  ב,  רכב  זרות  גושליטה בשפות  רישיון  ,  בוההרמה  להחליף 

ובכך נכרת הסכם בלתי  סיור המורשה לעשות נסיעות סיור.  ן רכב  לרישיו   ברשותם  ת שמוני

ולש במשיבה,  להאמין  שהחליט  למי  המשיבה  בין  להיכנס  לכתוב  כדי  ביותר  יקר  מחיר  ם 

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

, את  1961, בשנת  רהוב, התנה המפקח על התעתחבורהבהתאם למדיניות דאז של משרד ה

או לעותרות בהחזרת  תיירות  למכונית  רשיונות  למוניות תו מספהוצאת מספר  רישיונות  ר 

 –"פסקי דין" כרך יט, חלק שני, תשכ"ה / תשכ"ו    365עמ'  , פורסם  יף דעס    "    ...הןשהיו ל

1965  .     

  

על  הענף  של  הבסיס  דהיינו,     רישיומושתת  למוניותהחלפת  למכונית   נות  ברישיון 

   . היום מוגדר כרכב סיור , לתיירות

 

בפקודת התע . 20 ב  ,   (להלן "הפקודה")     (נוסח חדש)      בורהאין    הגדרה ,  ת התעבורהתקנואו 

פ הגדרתו  ה ע" נעש   חבורה הציבוריתלענף התשיוך רכב  . לכן  , היה ניסיון  לתחבורה ציבורית

,  ממערך התחבורה הציבורית  ר כרכב ציבורי הינו חלק. דהיינו, כל רכב המוגדכרכב ציבורי

   .שנים  50אי להתשמש בנת"ץ וכך היה נהוג במשך  ולכן רש

 

הצעת חוק נתיבי  והאחרונה שבהם    תהיו כמה ניסיונות לחוקק חוק נתיבי תחבורה ציבורי

 .   2015- תחבורה ציבורית, התשע"ה

  

    הגדרות  2בהצעת חוק זו , סעיף 

  

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

 

הרת  משט . 21 הפרשנות  את  כיבדה  דור  שנות  במשך  היא  גם  תחבורה  ישראל  נתיב  כי  סבירה 

לציבורית המוקצה  נתיב  הינו  ציבור ,  רכב  "  ינסיעת  הסבירה(להלן  )הפרשנות  ראה       .  " 

דן  הודעת    3  ח נספ ישראללשכת תנועה  המשטרה  ות  תחנ ל    30/5/90מתאריך    , של משטרת 

אשכול לפי הגדרתו   רכב  "...            ,)בגוש דן חילה  הוקמו בת (להזכיר כי הנת"צים    בתחומה,  

  ")  אישור המשטרה(להלן "  ... " בחוק הינו רכב ציבורי רשאי לנסוע בנת"ץ

  

מצם של היא העובדה כי יש מספר מצו   ")  אישור המשטרה(להלן "   את ההודעהלהוצ  הסיבה

בישראל ורכבי סיור  כשל,  על התעבורה  כנת"ץ אלא   המפקח  הנתיב  את  ן אותו  ימ ס  לשלט 

, אבל במשך  על הנת"ץ  מעולם לא הופיע סמל האשכול   סמלי אוטובוס ומונית בלבד. בפועל  ב

הסבירה הפרשנות   דור  המשטרה  ו  שנות  בנת"ץ אישור  להשתמש  סיור  לרכב  ללא  אפשר   ,

  .  הפרעה

  

הסבי . 22 הפרשנות  את  כיבד  לתעבורה  המשפט  בית  ששוטרים  רה גם  בעת  ניסיון  ,    רשמו ללא 

ים  בודדמה מקרים . וכך נאלצנו להגיע בכמורשית בנת"ץבגין נסיעה לא ור  סי רכבנגד  דוחות 

, כי רכב סיור מהווה חלק  גם הם כיבדו את הפרשנות הסבירהאשר  ה  ור לבתי המשפט לתעב

 .   נת"ץ ב אינטגרלי מהתחבורה הציבורית ולמרות שהסמל שלו לא מופיע בשילוט 
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השופט    ק פס  19/12/76ך  תאריב  .א נוסנבלט  כבוד  המצ.  בתל    ט פשבבית  לתעבורה 

    89425/76תיק  אביב 

  

הינו רכב ציבורי, כמשמעותו בפקודת התעבורה וכי נהגי רכב    "אשכול"  רכב  "...   

    "   .בכל מקום בו מותרת נסיעה לפי תמרור לרכב ציבורי" רשאים לנסוע  אשכול"

סיור החזיק בזמנו  ל בכל רכב  . אישור שכלב  אישור מאת עו"ד דוד    4נספח  ראה  

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

  .  ארכיב בית המשפטמ

 

 

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

הגדרתו ועל פי  מדובר ברכב סיור כסע בנת"ץ  "...  תעבורה שנין נגד רכב סיור שנ

 .  5נספח  ראה  "  ...נה לא ייאכף נת"צ נגד רכב סיורהתק

  

התעבורה  13/9/2020בתאריך   . 23 על  המפקח  "   נתן  )   המפקח(להלן  מבטל "  הוא  כי  החלטה 

  נספחמצ"ב    ובכך מבטל את הזכות שניתן לרכבי סיור לנסוע בנת"ץ   2008פטור שניתן בשנת  

"ההחלטה")  6 מבוסההח.  (להלן  הייתה  ,    ,סתלטה  הממשלתית  ..."  עללכאורה  המדיניות 

 להחלטה.    3ראה סעיף ..." נסיעה בתחבורה הציבוריתלעידוד ה

 

מער כי  ספק  בישראלאין  הציבורית  התחבורה  לשינוי    ך  ישראל רדיקליזקוק  וממשלת   ,

עושי התחבורה  הפשהם  כבחכמה  ם  ומשרד  את  למחדל  מבססים  בתחבורה  הנמשך  תרון 

הקמת    הציבורית מסתשתי על  אוטובוסים  ילתיתת  תוספת  יעילה.  כלא  הוכחה  וזאת    כבר 

   ל תשתית הכבישים. בגין המגבלה ש

 

המפקחבהמשך   . 24 לנסיעה  בחינה    בוצעה..  "  כי    קובע  לרכבים  הפטורים  למתן  מחדש 

"  ת"ציםבנ ומה    .  ...  בוצעה הבדיקה  כיצד  הציג  היא התשתית    בפועל המפקח מעולם לא 

 ההחלטה.   תית שעליה הוא מבסס אתהעובד

  

שר נתן כאלפיים אישורים לנסיעה  כא   2017בשנת    משיקולים זריםיש לציין כי המפקח פעל  

כ  בנת"ץ   משנה קודמת,    60%  ,  ולמרות      יותר  מדיניות הממשלה  למרות  העובדוזאת  ה  , 

   ... " שהעומס בנתיבי התחבורה הציבורית יגדלאנו צופים   ...שבגינה ניתנה ההחלטה "

  

כ . 25 ספק  כל  העי  אין  חילק  בוחשיפת  שהמפקח  בנ נסיע אישורי  כאלפיים  דה  מי  ל  ת"ץה 

ביקרו   חפץ  ה  שהמפקח  לתחבורה  קשר  כל  וללא  קריטריונים  את  ללא  הביאו  ציבורית 

להשתמש בנת"ץ וזאת  רכבי סיור    450  -כהמפקח לתת את ההחלטה לבטל את הזכות של  

 לכאורה מבחינת להיות יותר צדיק מהאפיפיור.  
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לב ה . 26 עתר  העותר  המשפט  עת"מ  ית  ובדיוןו  3689-11-20מנהלי  על  המ  בתשובה  נשען  פקח 

ה כל  את  גורף  באופן  לבטל  התחבורה  משרד  של  במדיניות  מדובר  כי  אישורים  העבודה 

ע"פ המדיניות החדשה  לנסיעה בנת"ץ שאינם של אוטובוסים, לגבי מוניות המפקח טען כי  

בפס למוניות.  שניתנו  האישורים  את  גם  לבטל  יש  בזק  הרי  תמר  השפטת  כבוד  הדין  ק 

המד רפפ את   כיבדה  דיווחורט  שעליה  את    יניות  דחתה  אבל  שלו,  התשובה  בקו  המפקח 

הה  ההסתמכות  31/12/2021  עד  חלטה  יישום  הגנת  של  לטפ   מטעם  לעותר  לאפשר  ל  וכדי 

 בה.  אצל המשיקובעי המדיניות מול החדשה בעניין המדיניות 

  

  רב גב' מ  השרה  כבוד  ,  דיניות אצל המשיבהקובעי המ  להיפגש עםעשה כל מאמץ כדי  העותר   . 27

  לגבי המדיניות החדשה וכדי להיכנס לעובי הקורה     גב' מיכל פרנק   לית"המנככבוד  וכאלי  ימ

המשיבה סיור  של  רכב  בעלי  הדרך  במורי  ??ראה    ,הפוגעת  כמה  פנייה     נספח  מתוך  אחת 

ולא רק   תלמנכ"לירות גם  פנה ישיהמשיבה העותר  , ע"פ בקשת לשכת  לכבוד השרהשנשלחו  

גב' ענבר  כבוד היועצת  ו של העותר העניין העבר לטיפולה של  ערלצ.    נספח ??? בהעתק ראה  

 .  (להלן "התשובה") ובתהמכתב תש  נספח  ???ראה (להלן "היועצת")  הרשקוביץ 

  

היועצת   . 28 החוקי  לחלוטין מתעלמת  בתשובה  ולא  מההיבט  הוגנת  הלא  בפגיעה  מתעלמת   ,

שהמ ס דחוקית  מהסעות  המתפרנסים  הדרך  למורי  עושה  החדשה  ממערך    יוריניות  כחלק 

  בנת"ץ,   השתמש לגבי הזכאות של רכבי סיור ל   הטיעוניםומכל    התחבורה הציבורית בישראל,

העותר על    ,בפנייתו  שהציג  מתבססת  נמצאים  והיא  אנחנו  כי  שונה  העובדה  במציאות 

ולכן המשיבה הקימה    ,ית לתשובהראה פסקה שליש  "ל עומסי תנועה בכבישיםבהיבט ש"

ה נתיבי  "   חדשההמדיניות  את  הציבוריתלפיתוח  לתחבורה  שלישית  "  העדפה  פסקה  ראה 

 לתשובה.  

 

תרון  פקורטוב של  אין בה    מניעת השימוש בנת"ץ ע"י רכב סיור,  , דהיינו,  המדיניות החדשה . 29

פחות   מהווההענף  ש  ן, בעיקר מכיוו ציבורית בישראלהתחבורה  ירותי הש בהחמור  למחדל  

הווה  ול השימוש בנת"ץ י כל ממש בטענה כי ביט ן  אילכן  ו,  אלפית האחוז מהנסועה בנת"ץמ

, זה מס שפתיים שהמשיבה בחרה  תרון כלשהו לבעיית התחבורה הציבורית בישראלמשום פ

מכיוון   בו  אין  להתמקד  הרב  ממשפבידה  שלצערנו  של    יים תרונות  החמורות  לבעיות 

  . אלהתחבורה הציבורית בישר

  

לא אספה    ,כדי לבסס את מדיניותה החדשה  מעולם לא עשתה כל בדיקה עניינית  המשיבה   . 30

נתונים   ה כל  תשתקימה  ולא  למדיניות   תעובדתיית  כל  של  .  החדשה  הבהקשר  חובתה 

המשיבה, ולפני שהיא עושה החלטה ובוודאי כאשר מדובר על שינוי מדיניות להקים תשתית  

בעמ     אסיף ינוב גידולים    7120-07בגצ  ראה    .אספו מהשטחעל נתונים שנ  עובדתית הנשענת 

  )23/10/2007(      5871), 4(2007על  -מועצת הרבנות הראשית לישראל , תק  נ' המשיבים 

  

צריכה להיעשות בהליך    - ר החלטה המשנה מדיניות  קל וחומ  - החלטה בדבר מדיניות  "    

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

השופטת פרוקצ'יה), ועל הרשות לקיים "מהלך מסודר   -  והר  בתי הסנאסר חווא נ' שירות  
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ופ' יהודית נאות נ' מועצת עיריית  פר  4733/94של איסוף נתונים, מיונם ובדיקתם" (בג"צ  

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

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

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

 "     מצא));  –כתארו אז  -(השופט  714

  

ת המדיניות  בעת שיזמה אההגינות המשווע של המשיבה  מבקש העותר להדגיש את חוסר   . 31

הקורונה  ,דשההח משבר  הסיוררוב    כאשר  , בשיא  והש  רכבי  שכן    ,ממלאכהבתו  הוקפאו 

כליל,   נעצרה כמעט  כל  ו  התיירות הנכנסת  ללא  בשל חיסרון הכיס של מורי הדרך שנותרו 

בנוסף  עבודה וכל  .  את  המשיבה  הוכיחו  בדבר  הבחינו  אהנוגעים  לא  כאשר  ליבם  טימות 

גם מעבר    הם לא רואיםכאשר    סיורמורי הדרך בעלי רכב    ים בושנמצא קשה  ההנפשי    במצב  

   . וחזרה לשגרה ולפרנסה  ופר חזרה לשגרה בענף התיירות הנכנסתלא

  

  2008נתן המפקח על התעבורה החלטה כי הוא מבטל פטור שניתן בשנת    13/9/2020בתאריך   . 32

בנת"ץ לנסוע  סיור  לרכבי  שניתן  הזכות  את  מבטל  הייתה  ח הה.  6  נספחמצ"ב    ובכך  לטה 

על לעי..."  מבוססת  הממשלתית  הצהמדיניות  בתחבורה  הנסיעה  "בחינה      ..."  יבוריתדוד 

    . ... " ת"ציםמחדש למתן הפטורים לרכבים לנסיעה בנ 

 

   

   

הייתה   . 33 המפקח  של  שהחלטתו  ספק  ונפל אין  ביותר,  בהיר  תמוהה  ביום  כרעם  מורי  על  ה  מאות 

זממתפרנסים  ההדרך   מדוע  ה.  ענף  העלה  והשאלה  ל  המפקח  הנושא  היום  את  ניתנת  סדר  בלתי 

רציונ להסב ההסבר  .  אליר  את  מציע  בשיקול והעותר  החדשה  יכולים  למדיניות  שאינם  זרים  ים 

 המדיניות.  נוי  להוות שיקולים עניינים לשי 

 

ק  כשהוא מחל   2017בשנת    לתוי המפקח על התעבורה נתפס בקלקכל מי שמצוי בענף יודע היטב כ . 34

נחשף ע"י כלבי השמירה של    ליו או למוסדות השלטון, והענייןלמקורבים א  בנת"ץסיעה  אישורי נ

כמה אישורי    ה ובכלל זה התנועה לחופש המידע שעתרה נגד המשיבה כדי לקבל פירוטרטיהדמוק

,  אישורי נסיעה  בנת"ץ  2,000  -כ לחלוקת  ריטריונים  הק, למי נתן אותם ומה היו  נסיעה נתן המפקח

   ים לגמרי. היו חדש 60%תוך שמ

  

י למרק את מצפונו  ם שנתן בניגוד למינהל התקין וכדוריבעקבות הביקורת ביטל המפקח את האיש  . 35

   ל את האישורים של רכבי האשכול. בט ולהיראות כיותר צדיק מאפיפיור החליט ל

  

ו העותר . 36 עצמו,  את  שייצג  כל  ,  מורי  את  מאות  ובעיקר  אשכול  לרכבי  הנוגעים  הדרך  הגורמים 

העותמהענף  המתפרנסים   של  לצערו   .  ... בעת"מ  ההחלטה  נגד  לעתר  הצליח  המפקח    השתמש ר 

מד  כי  הממשלהשנקבעה  חדשה  במדיניות  ובר  בטענה  החלטת  ו  ע"י  נמנע  ,  הנכבד  המשפט  בית 
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וזאת מחוסר ס  מלהתערב  זו בפני  כותמכשמדובר במדיניות ממשלתית  ולכן הגיעה עתירה  כבוד  , 

   .הבג"ץ

  

  

ורי הנסיעה בנת"ץ  מ  ????? אומרת כי יש לבטל את כל איש שנחשפה בעת"החדשה כפי    ניות המדי  . 37

הנוגעת לענפים אחרים    כלכלת המדינהשהיה בעבר, מבלי להתחשב בבמצב    וזאת מבלי להתחשב

את השימוש בנת"ץ מיום  לרכבי אשכול  המשיבה לאשר  בצדק ובהגינות שהביאו את    ,בדיןבמשק,  

 השבעים.  ם בתחילת שנות הקמת

  

38 .     

  ל לל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לבטל    13/9/2020  תאריך מ  החלטתו  ") בגין  המפקח(להלן "עבורה  תקנות התל   1כהגדרתו בסעיף     . 39

סיור  האישור  את   לרכב  "ההל(   "צ  תנב נסיעה  במילותיו  ,1עת/מצ"ב    ")טההחללן     . "פטור" 

ירושלים  ע"י פרקליטות מאח"כ    ים רק כשבועילעותר    הר סנמ  הנספחי  לטה עלחהה ת  ר גבמסחוז 

המשיב  9626-09-20עת"מ   נ'  עת העותר  בשנמח  ירה,  רוביקה  אברהם  השופט  כבוד  של  ן  פס"ד 

זמנה  2020/19/10ך  מתארי טרם  שהוגשה  להודעה  נעשתה    ההחלטה  .2/עתמצ"ב    בגין  בהמשך 

חבורה הציבורית   אגף הרישוי ברשות לת  מנהל  ע"ילעותר    שנמסרה    3/עת מצ"ב    1/3/2020מתאריך  

 . )ה""ההודע(להלן הואצלה לו ין רכב סיור  ני בע  שסמכות המפקח

 

שעניי . 40 העתירהנה  סמכותה  הינ     ל  שעושה  רששימוש  ו  ,חוסר  סמכותו בהמפקח  ירותי 

. "צתלהשתמש בנ  ")רכב אשכול"גם  ברכב סיור (להלן    םיהנוהגדרך  י  מור  לש  חוקיתזכות  לבטל  

מוהנ זכות   כי  בעת  סיור  העובדה  ציבורהינו  רכב  פק   ירכב  ע"פ  (ל כמשמעו  התעבורה  הלן  ודת 

מ  "הפקודה") וזאת  וריב הצורה  התחב וחלק  -תשכ"א  רה,ת התעבו לתקנו  1סעיף  ע"פ  ית בישראל 
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1961  " המשטרה  ובדה  כשחוקית  זכות    .")התקנות(להלן  המשפט,  בתי  מקוע"י  רשויות    מיות , 

הקודמיוהמ שנים  ,םפקחים  הפ  עשרות  שניתן  (להלן    זדאהמפקח  י  ע"   2008בשנת    טורלפני 

    .  צורף כנספח א' להחלטה ,")רהפטו"

  

, אלא על פי  טה מנהלתיתמכל החלוכנדרש    י וללא תסקירביסוס עובדתללא  שתה  ענחלטה  ההש  ובגין 

כלל ו   תועיונר  הערכות,הגיגים,   המינהלניב  בלבד  תיאורטיים   יתמדיניות  לכללי    יאנ ת"    -ראה  ,  גוד 

פט מנהלי  דפנה ברק ארז מש  לה"  ביסוס העובדתיה  נהלית תקינה הואחלטה מה   לש  התלבקל  םדקומ

עמיתיו מורי הדרך המסיעים  ו  ותרשל הע   קתוך פגיעה בחופש העיסועשתה  נ חלטה  ה ה  . 439  ' מכרך א' ע

תוך  תיירים מעלהתועה  י גפ,  הצהאינטמות  מנכ   י יבוררס  התי והמלצת  משרד  תוךירות"ל  לא    ,  הפליה 

  .  רכב סיורזהה ל  באופן סיורהסעות מבצעות ה מוניותלפרט בו ,ללכ בחוקית בהשוואה למוניות  

  

על  בססשהתההחלטה   של  ה  סבירה    "הצפי")(להלן    נת"צ על  העומס    ל גידוצפי  משבר  ת  בתקופאינה 

יריד יש  כאשר  מאוזנת  ,  עומסב ה  הקורונה  אינה  כ ההחלטה  העובדה  מ המפקח    ילאור    הצפי התעלם 

בסמכותו ו לא    השתמש  נתן    , 2017בשנת    חוקיבאופן  ב לנסיהיתרים    1954כאשר  (להלן    נת"צעה 

זכות    אין  ם  ובלרת וריבוחלק ממערך התחבורה הצישאינם  יים  פרט ו  ייםממשלתרכבים  ל")  ההיתרים"

סיור  רכבי    400מדובר על  ההחלטה אינה מידתית שכן  ,  2016  מתלעו  80%, זינוק של  צהשתמש בנת"ל

    . הנת"צ לע ס עומכל מהווים  םשאינהמורשים לנסוע בנת"צ בוריים  כלי רכב צי 60,000 -כוך תמ

 

של  סמ . 41 הינהרבעתי   לדוןבד  כנה  שפטהמ  תביכותו  זו  פי  ה     )1(5  סעיף  על 

   .שונהארה תפס בתו ) א(14  יףעס  פי  ועל  2000-ש"סהליים, תנים מינעניי ט לפשמ ילחוק בת 

 

  קח ת המפהחלטאת  בטל  ל    -      דכבהנ  טפ ית המשמב  רהעות  שמבקש  עדסה . 42

      .מהסיבות שיפורטו להלן
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II     עובדות נדרשות ו  רקע , תהגדרו   

  

חוק נתיבי  צעת  הגדרות לה  2סעיף     "  .  יור יב המוקצה לנסיעת רכב ציבנת"    "  ריורה ציבונתיב תחב"  . 43

 .   2015  - ע"הית, התשתחבורה ציבור

 

השמש מהרכב  "    ציבוריב  רכ"   . 44 או  נומשל  דועמי,  להסעת  ס.כרבש  יםע סש,  כי    לציין  .הקודלפ  1ף  יע" 

 .  הלפקוד   71סעיף  " תקנות בקשר לרכב מנועי ציבורי ...קין התל שר התחבורה  אירש"
  

 

ו  8עד  ע  הסי ד לעיוהמ      ירבוצירכב       -"      ורסי  רכב"  "   . 45 שיון  יבר  ןאשר צוינוסעים מלבד הנהג 

   .   אשכול  מכונה רכבעות סיור בלבד,  שאי לבצע הסוע"פ הצו ר  ,קנותלת  1ף  סעי  "  יור.הרכב כרכב ס

ר רמצ"ב  סיורשיון  (להלן    (אשכול)  סיור  ברכב  ריוס  להסעת   ןשיוי ר ו  ,4/ תעמסומן    5799641ר  .מ  כב 

אגודת  "      אשכול  /  סיור   עות רשום במשרד הס הרכב        בבעלות העותר.     5/עת  מסומן  ) ון סיור""רישי

ד  משר    6/ תע  אשכול    סיורברכב      הסעותלמשרד  לת  פעלהיון  שיב רמצ"   ,אשכול "   כב בעלי ר  י הדרךמור

    .ומדבריכול אש יורלרכבי ס משרדי הסעות  41ד ו, כמו גם ע ו נהל בעצמ וממייצג  העותר ש

 

ישראל      "ורסי  כבלרמס  ההטבת  " . 46 קולב ממשלת  משה  שר התיירות  של  שנות  סוב  ז"ל,   יוזמתו  ף 

תמחו בהסעות  שיבעלי רישיון למונית,    זרות שפות  ותיקים דוברי  רי דרך  החליטה להעניק למוהשישים  

"מוניתסיור  , אח"כ  בדבל  ריםיילת" המיועדת  סיור ותיור   מונית "שהוגדרה    מונית  ג חדש שלוס סיור ב

ס  ההוגדרותיור"   ולתמרץ       . יורכרכב  לעודד  א את  כדי   / סיור  רכבי  ליטה  חה,  שכולענף 

עלה למונית שהיום  אגרת הפמתשלום    סיור ותיור    מונית לפטור  תת  ל   ממשלת ישראל 

בי  כרשמכיוון    ,מהסיבה הברורה לכלזאת    .סיוראת רכבי ה  פטרה  בהמשךו   !!!  ₪  242,768  שוויה  

    . ולהכנסות המדינה במט"ח אינטרס הציבוריכך ל  ובשל יםלתייר  ותירשהטוב  ימ לים חיוני   םהינ סיור
  

 

רכב כמותגו  אח"כ  ש   "סיור ותיורמונית  "  לת  עפ הלהן  יועדו  הוקמו ולתקנות  )  4(  493  –ו  )  3(  492ות  תקנ . 47

עת סיור  בהסית  מונ.  ריורכב סל  הזה  ןבאופ  סעת סיורלבצע הירות  ש  אומיוחדת  ת  מונילכל  הן  , וסיור

        .יבורירכב צבהיותה רשאית להשתמש בנת"ץ 

 

      .בישראל יםכלי רכב ציבורי 60,000 -בהתייחס לכישים בש  בטלפר סמ  ,סיור בירכ 400  -כשראל יב . 48
 

בשכר    עתהס      "  הסעה  " . 49 ברכבנוסעים  אחרת  בתמורה  ברכבסיו  או  או  ברכרי,  מדב  ר,  מסחרי  ב 

ע הפיק   ולצ      1  סעיף    "  .ורכאמ   הסעהלהסכמה  ו  הצעהת  בו לר,  ובוסוטאב מוח  ושירול  תים  צרכים 

    .  ")הצו(להלן " 1985-מ"ה תש )בכת ררשכוהוחדות י עות מסיור, הסות הסע(
  

 

ק"      סיור"   . 50 של  נוסע סיור  שבוצת  במקומות  בליים  אחרת,  בתמורה  או  בשכר  של  ונים,  והדרכה  ווי 

  - כ  יש  לצו.  1עיף  ס    7196- רך),התשכ"זי דת (מורתיירו  תיות שירוקנ לפי תן  ו יו רישתן לשני  ורה דרךמ

 . יורשל מונית כדי לבצע הסעת ס תי הסעה שיכולים לשכור שירומורשים מורי דרך  0005,
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ו  . 51 לבג"ץ  ת עתודות למאמציי העותר  על רכבי סיורה   5973/13ירה  נ' המפקח  ואח'  יוסי    עותר  בזמנו מר 

ולא ע"י משרד התחבורהיירותמשרד הת  אמצעות ב  קתמוענהטבת המס    יוםכנזרי ואח'   ות  באמצע  , 

תפ  "עוזאת    ח,  קהמפ קניי צו  ומס  והפטורים  המכס  טועריף  על  מס'  בין  ה     . 2015-ע"והתש)19(תיקון 

הנ"ל   סיורות המפקח  כמ סאת  ביטל  התיקון  רכבי  רכב אשכול    על  וועדת  יו"ר  ת  יק אלהענששימש 

לתאגידים מסחריים  נתן את ההטבה  ו  וחת הפיק ביטל א  וזאת בגין מחדלים שעשה כאשר  ,סהמת  הטב

     .ר המדינהמבקנחיות  תקין והבניגוד לכללי המינהל ה הגבלת כמותים וללא  ריונקריט לא ל

 

שותף המפקח  .    הל שהקים מנכ"ל משרד התיירותת ע"פ נוורהטבת המס מאושרת ע"י משרד התיי . 52

המס  אישור  ל הצובהטבת  על  כממונה  לו  תפקידו  במבהקשר  הסעורישום  הצווהוראו  סיור  תשרד  ,  ת 

 .  שרד הרישוימבאותו   םשולרו מהמכס רכב סיור זה ניתן לשחרר ות אישור באמצעק ר  . 7/עתמצ"ב 

  

יבוא   . 53 לעשות  סיורלאישי  ניתן  ת  רכב  העו  תודורק  בבג"ץ  למאמציי  המשיב  נגד  שעתר    7006/07תר 

ל ואח"כ   ה מאמצתודות  ש  למרותו  עותריי  נמרצות  המנהל  התנגדויות  הריכהגדרתו  ל  שוי  בחוק 

עותר יבוא  עשה ה  7201בינואר  .  בישראל לייבא כל רכביכול כל עוסק  ראובני  והיועמ"שית עו"ד חווה  

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

שאיפשר  ,  י הרכביבואנ  ופוליןונבממשרד התחברה  תמיכת  בגין  החיסכון הינו  .  סועה מועטהם נוע  שנה

 . ועוד סטבת המ חלק מה ממורי הדרך כמו גם בעלי מוניות  קלעשו יכד כוחם שתמש בלהלהם 

  

כלי  שאלה  מכיוון  ,  בהטבת מס זהה למוניותו  ת, המכס במעמד של מונינהל  ימסיור משוחר ע"י    רכב . 54

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

שמאל  מונית מצד  מסון  הרשימ  לשלמעלה  ",  הברקוד  לסימון  רשימון  פמתחת  היום  .    717001416ר 

  .  הצהרת יבואנקרא 

 

את סמל  אשכול חייב לשאת  ב  רכ  , לצו  62סעיף    "פע    ,כולרכב אש  השםור  קמ . 55

ומקור המילה    . הסמלבעבר  רותייתהשל משרד  סמליל  אשכול. סמל הדומה לה

לך שלח  "   גי"פרק    ים  המרגלפרשת  בר  דמבואר בספר  המת  יפנו על  יהירות  תי

נחל    "ויבואו עד  ,    ותיר תיהמילה  ומכאן    ,2וק  ספ    .."את הארץ    תורום וי אנשי

  . 23פסוק   והו במוט, בשניים.." ד, וישאול ענבים אחרה ואשכמוז שכול, ויכרתו משםא
  

 

ותיורסיומונית  " . 56 שיזם שר    תפרנסו מהסעת תייריםשה  ותמונילי  ע בלבשנות השישים    חדש  גותימ  "  ר 

  שלהם  המוניתרישיון  את  סור  ו למבחויש,  תלמורי דרך ותיקים דוברי שפות זרו  משה קול ז"ל  התיירות

   .ב סיורכגדרו כראח"כ הו .ה" בפטור מאגרותיור ור"מונית סי לו רשיון לבקי(מספר ירוק) ובתמורה 

 

   !   ₪  242,768  ששוויה כיום  ונית  הפעלת מ  היה פטור מאגרת  התמריץ לביצוע ההסבה

  שבו   9/ עת    של העותרביטוח  מצ"ב      ור"י תו  סיור  מונית"  חובה    טוח בי   יףבתערוקיימת    שרירהה זו  דרהג

ותיו  "  טוחהבי  וגסיו ן  מצוי סיור  ועבהמש  ."  רמונית  התעבור תיקון  "פ  ך  שנות  ה  תקנות  בתחילת 

      ." מונית סיור ותיור"  סיסו הינו בב  רכב סיור , דהיינו . שונה לרכב סיורים עבהש
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ונימותי  רושי" . 57 טיול  ענפי  "  ורתית  לסטטיסטירכזיהמ  שכה לבבשימוש    4927סיווג  שות  רבוקה  ת 

 .  באופן זהה לרכב סיור רת סיוושירותי הסעת נותנו כי מוניו חהכוהעוד  , המהווה  יםהמיס

  

לועהמי ורי  ב יצעי  מנורכב    –"  ניתומ" . 58 עד עשרה  הסיד  צו  גלבד הנהמאנשים  ע  בר ואשר  שיון הרכב  יין 

   .לפקודה  1סעיף כמונית." 

  

ן הפעלה למונית  כדי לקבל רישיו.  הדפקול  1סעיף       -   למונית   ה סעה   וןשיר  –  "תרשיון להפעלת מוני" . 59

ל פעמי   באופן שלם  יש  למונית"   חד  הפעלה  לרישיון  לנכו,  "  אגרה  .  ₪  242,768   2001.10.2תאריך  ן 

מס  קבל את הטבת המסיור    גם רכב! עד היום  פטורניתן    ותיור  רוית סיונ"מ למונית  כתמריץ להסבה  

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

 

 :  וניתלמ ופן זההאבנדרשים   סיור  בוהפעלת רכגה יהלנ . 60

  

   . צוה ר ע"פוה, ורכב סי ות התעבורלתקנ 490פ תקנה ת ע"מוני . הסעה יוןריש  .א

 

 .   1D  דרגה   .)2( .(א).184תקנה   מונית היגה לשיון ניר  .ב

 

   . לצו  )8) + (7((19ע"פ סעיף   ר ותיור יוס  ת ונימ יווגס ב, ניתומל הן זהבאופבשכר ם ביטוח נוסעי  .ג

 

כלי הרכב  שמוציא אגף הרכב    ראלית נה הישקי התע"פ  .  תוזהת  ניור ומוסי  רכבדרישות החובה של    .ד

כיום יש הוראות    2005משנת    םרישו  הוראת    10/עתמצ"ב    הינם זהים  סיור  כבת או רהמשמשים מוני

  .ת  זהו ן הןס בבסיאך נפרדות  

 

 זהים פיזית.  ת ומוני  סיור דהיינו, רכב .בכל זמן למונית  סיורמרכב שינוי ייעוד  ותעשן לתינ  .ה

  

חבורה  ד התשרמבה  וענת   "לסמנכזי יצחקי  עו  מר  קביעתו של      "  יתלמונ  ותבהפעלמה  ור דויסב  רכ"   . 61

כבי  ר  של  חותבטי  קציןהדרישה ל שוות את  עותר לההבקשת    קבותיתן בענ.     11/עתמצ"ב  במכתב לעותר  

 ף :  סובנו.  הן ההפעלן באופבגלל הדמיו מוניותר ל סיו
 

המשפטי   .א משרד ום  הי   "המצב  שכל  לרתהסעו  אומר  שנותש  ת והסע  דרמשבות  ,  סתרוין  ברכב  י  יור 

  0132/4/11הכלכלה  ועדת    105  ולפרוטוק    ."  ..  תוונילי מבע  םם עליקמכמו ש,  קלחשבנו לה  ...  רסיו

דת  מע  דהיינו.  ופטתש   וםיכ,  יועמ"ש משרד התחבורהס.    ,אור-   קייצבווכ זית  שר  רי עו"ד מדב  3  עמ'

    . למונית ולתבהפע הומד רוסי רכבה כי דת הכלכלה של הכנסת הינ משרד התחבורה בווע

 

ה לאור    .ב משרד  סי  תהפעלי  כ  רהתחבועמדת  למומודור  רכב     ד   795ה  בורעהת  קנתתתוקנה    ניתה 

התיקת  "בצמ התנא     12/עת  קנהון  בוהושוו  לרמונין  ים  ולמרות  וריסכב  ית  נחרצת  ,  של  התנגדות 

 . וח של סמכות מזבקרנות ה 4–בבכל כוחו  אחזשדאז  באצל המשי חות בדרכיםיט על הבפקח  מה
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פ סעיף  בעל סמכויות נרחבות ע"")  המפקח"  לן(לה  הקוד פל  1  כהגדרתו בסעיף"  המפקח על התעבורה" . 62

 .  תנוד לתקבניגוו זו כדי לפעול ותסמכ באין אך קנות, לת 16

 

ף  . היום מנהל אגיור י סרכב המפקח לטפל במי שהואצלה לא סמכות ע"י        -  "כב סיורר  עלהמפקח  " . 63

   . הע , ששלח לעותר את ההודמר אסי סוזאנה וריתיבורה צבתחל  הרישוי ברשות

 

א.  84תקנה   . 64 מצמפרטת    –  .  בשכהלשרשאים  ב  רכ  כלישל    ודמאת  ממצורשימה  נוסעים  עניין  ,  רסיע 

 .  הפקודל 1סעיף   ,ציבוריכרכב ב להגדרת רכה נקשפהגואת  המהווה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ירציבורכב  כ  הגדרתו  וקף תמ ם  יעשרות שנמזה    צ ת"בנע  רשאי לנסו  סיור  רכב  . 65

   !  רהות המשטן והנחיידהי ים פסקכך קובע , בתקנות

 

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

פט השלום בבית מש  89425776יק  בת  19.12.76ביום    יכ  הנני להודיעכם    "     .  ז"ל לט נוסנבבי צ

  תו עושמכמי,  וריבצכב  ינו רול" ה "אשכרכב  כי    סנבלט צ. נו  טהשופ  כב'  עקביב.  אב  ל בתה  ורלתעב

נהגי  בפקוד וכי  "אשרה  מותרת    כול"כב  בו  מקום  בכל  לנסוע  לפיסנרשאים  ב רכלתמרור    יעה 

   " . ריציבו

  

  !  התקנות  השתמש בנת"צ ע"פרשאי ל אשכול   כל ספק כי רכבל  מעלפסק דין זה מוכיח 
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         14/עתב "מצ    28/5/90  ךיארמתהמשטרה  נותתחאת   מנחההעה נו ת  תטרמשמלשכת  קרמב  .ב

  

  ותיור   הנדון רכב "אשכול" סיור    "

       

  " ... בנת"צע אי לנסושבורי רציפי הגדרתו בחוק הינו רכב  לול אשכרכב  " 

 

כבוהחלטה        15/ עת  מצ"ב  .ג השושל  פרי  פד  טל  פתח השל   פטמשבית  ט  לתעבורה  תקות  ום  ת"ע  וה 

   ו רביעה עיזאת אבמ"י נ.   1543-02-18

 

 ."  נגד רכב סיור  צ"נת נה לא ייאכףהתק על פי ר וסיורכב מדובר ב"...  

  

ע"י  תן  שני  עה בנת"ץ  ר נסיותיו  סיור  בלרכ  ר תימה  /008227/7מתאריך      ר וסיור ותי  רכבלנהג ב  ורפט  .ד

   .  , צורף כנספח א' להחלטה")הפטור"  לן(לה   נגר ס לאלכ רמפקח קודם מ

  

ל  ותכזה )1 סיור  להשתלרכב  תודות  הינו  בנת"צ  כהגדרמש  ע"פבור צי  רכבתו  זכות  תקנותה  י   ,

לגולה של  יג הינו    רכב סיורלאור העובדה כי  זאת  ו  ,ורתן הפט לפני מ  שהתקיימה עשרות שנים

 .  סיור כלל לא נדרש לפטוררכב   ולכן  .מונית סיור ותיור

הפטור ניתן    .נותנדרש ע"פ התק  לא, שכן הוא כלל  ביוזמתו של המפקח דאז  תןינלא  הפטור   )2

  ם חדשי  י תנועההבהרת המצב החוקי לשוטרמצעי עזר לאכדאז  ך  ר ודת מורי הדגא  תע"פ בקש

   . ה למוניתבאופן זהב סיור רשאי לנסוע בנת"צ רכ כי

 .  אלא התקנות  ר לנסוע בנת"צת הבסיס החוקי לזכות רכב סיוא  מעולם לא היווהפטור  )3

 

  אלא יקה  טסלסטטי  כה המרכזיתשהל  ע"פ    ט כמותירובפ  ריים כרכב ציבורל המוגדבישרא   הרכבים  יכל . 66

 .  ן אחרתכן צוי  אם
  

   37,000 -כ                 . הוד קפל 1 סעיף -  " ריציבואוטובוס "  .א

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

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

 תר  עוה ת כערה ע"פ   500 - כ    ות  תקנל  1יף  סע -    " ור סירכב "  .ד

 

      61,000 -כ          ל אריש ב  יםריבוציי רכב סה"כ כל   .ה
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   . למונית ולכן ההצמדה  ,סיורכב לר צלמית אין   . 150תמרור   . 67

  

למעט אם יש  ,  תוצלמיללא כל קשר ל  ,ע"פ התקנות  501תמרור  ב  שמוצכן  הי  רשאי לנסועציבורי  ב  רככל  

    . לא רשאיכל רכב ציבורי אחר , ואז רות בלבד טובוסים בקווי שילאו, כמו לדוגמה  חריג  ראיסו

    !ורייםי רכב ציבללכ בנת"צ נסיעה אישור העניין סמכות לכל התמרור אין  ויותולרש למפקח

 

  

  

 

     ! פגיעה בחופש העיסוקה . 68

 

. יום ל  בממוצעה  ל עבודה זהה עהיגצי נכשעה וח  סיוררכב  בהנוהג  דרך    כמורהבעיסוקו  עותר  לנת"צ חוסך  

    שנים.  26  משךוב 1994  משנתובר מד

  

 .  לחם  יתוב ם ירושליבאתרים הקדושים ב דגש נצרות ב םהינותר של הע ה מימי העבוד רבע כ   .א

 

כיוון שהעותר  מוליה  צבתל אביב והררות "הייטק"  ר הן חבקוחות של העותמרבית הלמכיוון ש  .ב

   רב. עב  7 – בבוקר ומסיים ב 7 יום העבודה בשעההעותר מתחיל את מתגורר במבשרת ציון 
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 .רכב וההדרכה -הסעת סיור  רותי שעבור    ,₪ 2,200  בממוצעיום עבודה   רובה עבוותר געה  .ג

 

הזמן    מחצית  ,והדרכה  נהיגה בעוברים    שעות    6  -כ  –של העותר    כנ"ל  עבודה    ביוםמן  ת הז מחצי  .ד

 . גותכאלף מדר  כוללהליכה ק"מ   8  -ברגל כ בהדרכה

 

  בשעות השיא, ים  התייראיסוף  ל  ל אביבנוסע לת   7:00יוצא מביתו במבשרת ציון בשעה    העותר  .ה

הלים  רושילנוסע   השיא,    תייריםעם  התייבשעות  את  המלו מחזיר  לבתי  ב רים  אביב  ן  או  תל 

היוםבסוהרצליה   וח  ף  השיא  על      .בשעות השיא  הבייתה  וזרבשעות  יותר  נסיעות    4מדובר  של 

שימוש  תודות ל  יגההנ שעות    5-6  -סה"כ כ    ,ית לחםלב  שעהכנסיעה של    וד, ועבשעות השיא  המשע

ה כדי לעשות  יג נה וש שעותשלעד  תייםע ש  ל תוספת שלבר עמדו"צ ת נמוש ב ישהללא    .נת""צב

 . , אותה עבודה ואותו שכר עבודהו מרחקאותאת 

  

צ בירושלים  ואז השימוש בנת"   תיימים בירושליםסה של העותר מתחילים ומהעבודמימי  ע  ברכ  .ו

 .  שעה נהיגהלו עד  חוסך

  

ואז   . ריםד עם התיים ביחלמקו  םוקממ עובר ו, , דהיינ מודהעותר עובד באופן צודה בעימי ה מ רבע  .ז

   .  בממוצע ביום עבודהשעתיים חוסך לו עד  "צ השימוש בנת

 

יום    עכו.  עד    החוף   מישוריום  או    תובדגש נצרם סיור גליל  דה העותר עושה יומימי העבו   10%  -ב  .ח

   .ר משעתיים נהיגהותר יות חסוך לעל בנת"צ יכול ואז השימוש   ארוך במיוחד

  

    . ןבירד  הטרלפ אף לאילת ו , עזהטף עו ,לנגב –ם שוניודה עב  ימי  15%  .ט

  

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

  

מה   ת אנושית, כמו גם מגבלות של עייפו 168ע"פ תקנה  שעות הנהיגה לותמגבעותר יכנס לנת"צ ה ללא ה 

פגיעה  שהינ העיסוקו  יהיותהע  .  בחופש  לשר  חייב  עיסוקו  ה  את  במשך  נות  עסק    פןאוב  שנים  25שבו 

  ט :  כמפורו  תימשמעו

  

ובי ילגבי   .)1 ירושלים  ייאלץ  ת לחם העוום סיור  כדי להסיע את  לתר  התיירים  השתמש במונית 

נוספות  .ביתו לתל אביבמ  בחזרה יגרמו לו הוצאות  כ  ובכך    - כ  שלו  מי  היוהשכר  מ  15%-של 

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

 

לוותר  העותר   .)2 העבודה  כל  על  ייאלץ  כוכב  ימי  טיולי  ב  אביל  בתומסתיימים  ים  חיל שמתשל 

  .  ייפגעו מאודסתו ופרנועיסוקו  בעש  ולבאר ףלמישור החו, לגליל

  

  ר.  תושל העובפרנסתו חופש העיסוק יותר בבחמורה וזו פגיעה משמעותית  
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III    ירה לעת דיםצדה 
  

     שיבמה . 69

 

     .  ונת"ץ תקנות התעבורה,  הפקודה ה ופיקוח שלל הפע ל  ונה עהממ  לטורהרגו  .א

 

, ע"פ בקשת  '  להחלטה נספח א ף  צור,  מורי הדרךת אגודת  פטור ע"פ בקשיק את ה הענ   2008ת  בשנ  .ב

הסב לצורך  הדרך  מורי  לשוטראגודת  חרה  שרכבים  שנים  עשרות  ולאחר    בנת"צ נסע  ור  סי  דשים 

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

  

"  הפגיעה בעומס  "למרות  ,  הל התקיןיני המלכלל  דהעניק בניגו   2017  בשנת  .ג תרים  יה   1954  בנת"צ 

ב "  "צתנלנסיעה  ז")ההיתרים(להלן  של  ינו,  ופרטיים,  ורמ לג  2016ת  מלעו  80%ק  ממשלתיים  ים 

ש הלמרות  בהיתרים  מרבית  עמדו  הלא  למינהל  בניגוד  וניתנו  ל.  תקיןכללים  תודות  ת  חשיפרק 

   . שניתנו שלא כדיןהיתרים בטל את ה בטלביזיה נאלץ המפקח לבעיתונות ו המחדל 

  

 

     ה שלו מיד וזכות הע רתעוה . 70

  

 

  ילה בתח   .  ציבורישיון נהיגה  יר בעל    דרךרה  ו כמועיסוקב  סיור, ברכב  צ  בנת"  משתמש  1994נת  שמ  .א

 שבבעלותו. סיור  רכבעל   1997אבל משנת  שאינם בבעלותו י סיור רכב על  ירכשכ

 

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

וחצ נהיכשעה  של  יום  צע  ממו בגה  י  עבודה כל  אותה  בנתיבים  על  ייאלץ  א  והו  ,םלירגי  בנסיעה 

      . מוכהוהתפוקה הנשנכפו עליו  ההוצאותבגין  30%עד תו פרנסגע תיפו, לשנות את עיסוקו

  

   . 2009  תתה בשנה מיום הקמוד אגהכיו"ר  ומשמש  לואשכ  דתגוא  אתם הקי  .ג

 

בבג"ץ  .ד אישיביב כב  לר  אבוי  רישיוןיק  הנפלסירב  ש  יבמשה נגד    006/077  זכה  דרך   וא    למורה 

 . בהרכ יבואני  לטובת מונופולין םפעל משיקולים זרייב המשי והוכיח כ 

  

חוק  ן  תיק  .ה ומקצועשירו   רישוי את  בתים  הרענות  הרישוי"(להלן    2016-התשע"ו  כב,ף  ")  חוק 

הכל הבוועדת  של  ד  שעוסקכך    סתכנכלה  ומורה  לייכיובפרט    רךבכלל  כלל  בניגוד   ברכ  בא 

כי  גם  בכך    .  קיםעוסת בצרכניולהטיל פגיעה  שרצה לצמצם את היבוא    יבמשה  הצעתל הוכיח 

 !  ם זרים משיקולי םית עו"ד חווה ראובני פועלועמ"שיור והי פל ראבנ נועה מרסמנכ"ל ת 
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   .   16/עת רשימה מצ"ב צווים ונהלים נות, קת  שינה , טפל בעוולות רבות של המשיבמוטיפל    .ו

 

מא  .ז למציו  בזכות  נ  5973/13"ץ  בג ועתירה  ואח'  על  ה  ' העותר  הועברה  ח'  א ו  ר סיו  רכבימפקח 

  ות. יירלמשרד התמהמפקח על רכבי סיור  ,  עשרות שנים  כה מששנ  מסעל מתן הטבת ה  האחריות

 . כב אשכולבורי בענף רובאינטרס הצי,  לבתפעוצוי מ המפקח אינו ובדה שוזאת בגין הע

 

אג סניפים    42הקים    .ח אשל  את  גרמסב  לשכוודת  עבורםוקי  תפיושיתו ת  דוגו של  שיונות  רי  בל 

י  את מורהכפיף  רצה לש  יב משה  נגדותלמרות התומשפט  תודות למערכת בתי ה  עותי הסדמשרל

  שום רי דמי  ור בעשקלים  ותם באלפי ו אעשק חריים שסדים מלתאגייים  בעלי הרכב הפרטך דרה

   . באופן לא הוגן ל פרנסתםעתם אי התחרוונה של

 

הסעותרדמש  24  הלמנ  .ט כשומר  הםשב    ,י  רכב    700  -ים  וסכלי  של  ת  פרטי  בבעלות  ימדבריור 

   .מסחרייםאגידים ר שלא תלויים יותר בתהעותמו ם כ קטני םימאעצ –ם סקיעו

 

אישיא בטפל  מ  .י ריש  ופן  סיונויובהסדרת  רככל  700  - כ  של  הסעה    /ר  ת  סיי      עם ברי  ומד  ר וב 

השירות  לציין לטובה את    .  פיקםהמפקח להנ מידיי  סמכות  לו  , שהואצלה  על רכבי סיור  המפקח

 זה של משרדו.   דע לחלקה רושם כי המפקח כלל לא מואבל עוש  א מקבל ,היעיל שהו

  

  

  

 IV      רועים  יהא ותלשתל שה  

  

 

זאת לאחר תחקיר  דע, ו לחופש המי  ע"י התנועהידע  המש  חופוק  הוגשה בקשה לפי ח  5/6/2017  ך  בתארי . 71

מידע  ת את הלתב  ר ח סישהמפק   מכיוון .     17/עת , מצ"ב  דאז  10רוץ  מחדשות ערי מניב  של עמ  עיתונאי 

החוקה ע"פ  יחלחופש    ההתנוע  נאלצה  ,נדרש  עםהמידע  הצרכ   ד  התנועה  חברהצלחה  לקידום    ה נית 

   -: המשךבו שיב המ נגד גנת להגיש עתירה מנהליתית הוכלכל

 

ללחצה  תודרק    .א המות  העתירה  השל  הואיל  לפרסם  נהלית  ים  תר היה   יאלפשימת  ר  את   מפקח 

 .  ")המחדל(להלן "ד לכללי המינהל התקין ניגוב ו תובסמכשלגבי רובם השתמש תוך , שחילק
 

      .לי המינהלד לכלבניגושנתן  ריםהיתה את לבטל המפקח נאלץ הנ"ל  תודות לחשיפת המחדל   קר  .ב

  

ש ספק  האין  מצפונו    מחדלחשיפת  את  למרק  המפקח  של  משמעות  ותרמוניסיונו  ית  תרומה 

 .  ן ההחלטהלמתית הגיונסיבה זו של משבר הקורונה אין כל בתקופה ה, שכן להחלט

 

 . שרץ בידוהג כמי שטובל ו ובכך נו, החלטהל מחדל כטיעוןן התיקוש ב המפקח משתמ  ,עהבהוד  .ג
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המפקח  1/3/2020 . 72 סיור  מסר  רכבי  מנעל  סוזאנה  אסי  מר  ברשו,  הרישוי  אגף  לתחבורה   הל  ת 

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

 שאר : ר בין השבה נאמ לעניין רכב סיור  וות מפקחפקודה לה ל

 

לנגר,    2008ת  נשב  .א מר אלכס  שאישר  דאז,  המפקח הארצי  בנל התעבורה  לנסיעה  פטור  תיבי  מתן 

 רכבי סיור ..." בורית (נת"צ) לתחבורה צי
 

הממש מס"ב  .ב המדיניות  לגרת  ציבורית   בתחבורעה  נסי ה וד  עידלתי  שהעונאה  צופים  מס  ו 

התנתב בלגדי  ציבוריתהחבורה  יבי  בוצעה  ולכן  מח,  הפטור חינה  למתן  ודשת 

.  תר, את הפטור לרכבי אשכול ן הי, בישלא לחדש  ה בנת"צים, והוצעלנסיעכבים  לר

לתית  שהממיות  נ באופן פרטני מה במדי  כמו גם לא תואר ה כל בסיס עובדתי  לדברים אלו לא לוו

קשר    שאין לועל זהו מיצג שווא  וק , ובפו קין והחינהל התמה לי  לכל  בניגוד     יננו וזאת נוגע לעניזו  ה

 ו.  ירה ז עת ניינה של לע

  

  "   תקד.טלו אשבעלי תפקידים אחרים, כבר בויתנו למנכ"לי משרדים ו ם מעין אלו שנ"אציין כי אישורי  .ג

  . רסיו צ לרכביהנת" שוראי לביטולטיעון  שמשולכאורה עניין זה מ

 

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

 

לא  הוא    הל התקין והחוק  ינהמ  ,וקידולמרות חובתו ע"פ תפעל ביטול הפטור  פקח  מה ודעה  הב לציין כי   . 73

   חס : לא התייובנוסף  עובדותעל החלטתו ביסס את 

 

 . ותבתקנ  הגדרתו כרכב ציבוריע"פ  "צת בנ ערי לנסו שיש לרכב סיור כרכב ציבוקית החו זכותל  .א

 

, ומה היו  י שהיה צורך בפטורמבלו,  רהפטופני  עוד ל  יה קיים במשך עשרות שניםהשהחוקי    ב  צמל  .ב

 תן הפטור.ולים של המפקח דאז בעת מהעובדות והשיק

 

כי    .ג ע"י  לעובדה  שניתן  הדרך  ניתן  ,  זאדהמפקח  הפטור  מורי  אגודת  בקשת  הסבע"פ    ר כאמצעי 

 . החדשים  הועי התנ לשוטר

 

מרור  ות התשר    רה  וא לכלכן ובטל בשישים ומהווים    ורייםם ציבכביר  60,000וך  תמסיור  רכבי    400  .ד

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

 היכן שמותר למונית לנסוע גם לרכב סיור מותר.  נו, דהיי  . למונית

 

    לטה . ו' להח   פח סכנ  צורף וי הסתייגויותהגיש העותר את   23/3/2020ך יארבת . 74

 

 .חלטה' להה  -וד'  ים נספח, נףע"י גורמים נוספים בע ייגויותבמקביל ובנפרד הוגשו הסת  . 75
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העותר  15/6/2020 . 76 בקשת  התייר   ,ואחרים  וע"פ  משרד  מנכ"ל  המלצהמסר  רואים    "למפקח    ות  אנו 

ים,  תיירנת"צ שמשמשים למעשה רכב ציבורי לל בשכובי אש רכמושיפשרות של  ך האבהמשחשיבות  

 .  המפקח ביטל כלאחר יד"כ בהחלטה ח אלצה שמ ה '.ז פחנסצורף להחלטה , תווניה למבדומ

  

התבא  המפקח   פרסם   /5/202031אריך  בת . 77 משרד  מנח"    טרנטבאינ  חבורהתר  ל כללים  ור טפמתן  ים 

לא  לר  פטוליתן לרכב סיור כדוגמה  נ שיע הפטור  ם מופ ללים המנחיכב    .18/עתמצ"ב    "  יםרת לתמרומציו

 . מןבז גבלההו

  

דר  ירד מספטור וכי העניין  תוקף חדש ל ך ניתן  כי בכ הסיק  ל  הביא את העותר הכללים המנחים    פרסום . 78

המפקחיו של  אבל  מו  ש.  מכיר  מכיוון  ועובדהעותר  המשיב  את  לליבויו  היטב  חשש  ולכן  התגנב    פנה , 

 .      19/עת מצ"ב עומדת עינהב הודעה הכי  היר הב  0202/6/7  ריך אתבשר  , אעל רכבי סיורלמפקח  

  

, חקמפלכורת  זתר  תהגיש העוותר  עויות ולבקשה של התייגלהס  שיבומכיוון שהמפקח לא ה  07/7/202 . 79

 .  כיםיום מיצוי הליל סר עכי מדובהודעה ו

  

 .  גין ההודעהוב מתן מענה אי  בגיןהמפקח  נגד     9626-09-20ירה עתעותר הגיש  ה  6/9/2020 . 80

  

המפ   13/9/2020 . 81 החל  חקנתן  העב את  ולא  לעות טתו  צו  רירה  התקין  המינהל  ע"פ  עת/כנדרש  עד      1רף 

 . יוםה

  

בעת רק    30/9/2020 . 82 הטיפול  גבעתי העביר    9626-09-20"מ  במסגרת  אופיר  מחוז  מפרקליטות    עו"ד 

   . חצי שנהבאיחור של   של העותר ה לידיו  את ההחלט ירושלים  

  

כבנת   19/102020 . 83 השן  אבוד  רוופט  בעב רהם  דין  פסק  אלמ    9626-09-20ת"מ  ין  החוק  ברעתית    גין ה 

 .   2ת/צורף עשהוגשה טרם זמנה 

  

  

  

V  לרכב סיור   פקח לביטול אישור הנסיעה בנת"צהמ טיעוני      

  

  

ה  ,להחלטה    2  –ו    1פים  סעי  פע" . 84 רואה את  לנסוע  הרשאה של רכב סי המפקח    פטור בזכות  בנת"צ  ור 

כ צור  דאז,המפקח    2008שנתן בשנת   לא התייחס ' להחלטה.  נספח אף  סיור    כי רכבי לעובדה    המפקח 

  , מה שמהווה את הבסיס לזכותם להשתמש בנת"צ.נותע"פ התקמוגדרים כרכב ציבורי 
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סעיף   . 85 לה הבסיטה  חללה   3ע"פ  מס  נובע  ממשל  תמדיניו חלטה  של  ישראל  חדשה  הנסיעה  ת  לעידוד 

 .  טורה מחודשת למתן הפה בחינבוצעכן ול  דלצ יגבנת"ס צפי שהעומוהחבורה הציבורית, בת

  

 . ע"פ כללים מנחים"צ  מנסיעה בנתל פטור תת או לבט סמכות ללהחלטה למפקח  9-11סעיף פ ע" . 86

  

חוה  של עו"ד  ו"ד  , תוך התבססות על ח למונית  ן רכב סיורשוואה בי הלאין מקום  החלטה  ל  17סעיף    פ"ע . 87

,  מתבססת על עובדותלא וות הדעת וח  .לגמרי יין אחר עותר בענשנמסרה ל ) היועמ"שית(להלן " ראובני  

 :   להלן  וכמפורט . בלשון המעטהיה ראוינה  , ואייםנימוקים משפטלא מבוססת על  ,ייניתנ עאינה  

  

 כב סיור אין מדובר בנוסעים אקראיים מתחלפים כמו במונית.  רב  .א

 

 במונית.   ו יותר, מה שאין כךיום שלם אר מדובר בהסעה לאורך סיו ברכב  .ב

 

 ת עצמה. קשר נותר לרוב במונית הוניבמ כאשר מראש, ם נוצרהנהג לנוסעי ביןקשר ר הסיו ברכב  .ג

 

נוסעים, וזכותו לסרב להסעת נוסעים שהוא    ב סיור חובה להסיע ין על נהג רכמונית, אלנהג    בניגוד  .ד

 אינו מעוניין.  

 

 ן כך במונית. ים מה שאיוסעים הם לרוב תייר יור הנברכב ס  .ה

  

 נית.  יותר מאשר במוג לנוסעים היא רבה  יור התקשורת בין הנהב סברכ  .ו

  

בשני    מדובר   .  וניתינו מ סיור א  י רכב היא כחבורה  הת  משרד  דתעמכך  לפי...  , "סיכום המפקח טוען  ול

הביא  לכך  ן. " כסמך  סות שונה בדי יחנים שונים והתיסוגי רכב נפרדים ושונים, לכל אחד מהם מאפיי 

ל    המפקח   ח'  טיעוהחל בנספח  עו"דטה  של  ראובני    נים  העותרש  פנייהלגבי    31/8/2020  -מ   חווה    ל 

לתי הבינמשרדית  תלוועדה  בתחוקיקח  יקוניאום  התעה    83ה  תקנ תיקון    ושא בנ  2016שנת  מבורה  ם 

 .  קשר לענייננועניין שאין לו כל . חובת חגירה של חגורת בטיחות לרכב סיור

 

ון  בהכרח מכיו   יור למונית אינו יעילון להשוות בין רכב ס ייס המפקח כי הנ  ה טועןלהחלט   18  פ סעיף"ע . 88

ו  501תמרור  "    ש מודולרי,  תמרור  רהוא  לה תמר שות  כל  רשאית  סמליט  חליור  (אייק אילו  ונים) לים 

שכזהו  נ מיסו תמרור  .  .בכל  הציבוריים    .."  הרכב  כלי  כל  רק    לנסוע  מורשיםדהיינו    תודות בנת"צ 

   .נןצלמיות כרצו  501רור ת להוסיף לתמ, ואלה יכולותקנותה ע"פולא  , יות התמרורשור ת  ולט חהל

 

  ת ללא פירוט. זאו  וע בנת"צים לנסים שונ יטול רכבלגבי ב  מבוצעת עבודת מטהחלטה  לה   19"פ סעיף  ע . 89

מכיוון    "צ המורשות לנסוע בנתיות  מונ  23,000    -ביטול אישור נסיעה בנת"צ גם ל    על מדובר  ולכאורה  

  . "  יםהמשמשים להסעת המונ םבירכידוע רובן אינן כ"ש
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 . יכב מדברנת"צ, לדוגמה ריבוריים מותר לנסוע ב הצ הרכבכלי א לכל ל 20ע"פ סעיף  . 90

 

 נחשב. עקרון המידתיות לא  21ף ע"פ סעי . 91

 

רבי  רכבים  ל  קרנערכת עבודת מטה לבחינת הזכאים לנסוע בנת"צ כשהמטרה היא להתיר    22סעיף  פ  ע" . 92

 בנת"צ.  תמשו לת ישקיבו

  

ל  23-26ים  פסעי ע"פ   . 93 או ביטואין  סי   ל  לרכב  בנת"צ  הנסיעה  ו  ור משוםאישור  על התיירות  זה  השפעה 

 .  בכל העולם יסעו בפקקיםי ת י תיירומקובל כי רכב

  

 חלטה אין ממש בטענה להפליה.  לה    27-28 ףע"פ סעי . 94

  

 והסבר. רוט מא ללא פינטענה בעלהפגיעה בחופש העיסוק להחלטה טענת   29ע"פ סעיף  . 95

  

 טור. הפ  לבטל אתדין החליט המפקח  נה כל ולאחר בחילאור כל הנ" 30יף  סעם בלסיכו . 96

  

לתוקף   . 97 ייכנס  הפטור  בח  1/2/2021ב  ביטול  דחייה  מאש,  הביצוע  של  בהודודש  התאריך  וזאת  ,  עהר 

 ודעה.  חודשים לאחר הה 5שההחלטה ניתנה באיחור של למרות 

  

  

  

IV      רה לעתים  טיעוניה     

  

  

  

הינו  "אשכרכב    . 98 נהגי  ה לפקוד  1יף  ע סב  תועו שמכמי,  ור יבצ  רכבול"  כב  ר  וכי 

  "  .ריב ציבו ר לרכרופי תמ יעה לס נים לנסוע בכל מקום בו מותרת רשא ול""אשכ

 

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

  

 

 " ...  בנת"צ עאי לנסובורי רשיפי הגדרתו בחוק הינו רכב צל ול אשכרכב   " . 99
  

            .  14/ עת  ורף צ  /5/9028  ךיאר מתתנועה לתחנות  משטרת מלשכתהנחייה  קרמב
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לשכת משטרת  מכיוון שול  שכ אישור נסיעה בנת"צ לרכב סיור אק בעניין  ו לפסולא נדרשבתי המשפט   .100

 .  14/ואת תחנות  המשטרה בעניין צורף עת ת התנועה  רלעדכן את משט ההתנועה דאג 

  

  ר  חרץ ביות פן הנאו ב שפט אמר את דברוגיע לבתי המשפט , בית המעניין זה הם שבמקרים הבודדי

  

  19/12/1971מתאריך  נוסנבלטפס"ד של כבוד השופט צ.   .א

 פס"ד של כבוד השופט    .ב

  

אינו  מהווים הוכחה שבחיקוק ובפסקי דין כי רכב סיור רשאי לנסוע בנת"צ ע"פ התקנות, וין אלו ד י פסק

 נזקק לפטור  

 

ברור  ל   רלאור האמו .101 זה  רתו גדהמ  נובעצ  בנת"מש  השתלסיור  רכב  של    וזכותל   החוקי  הבסיסכי  עיל 

, ולכן  לשרא בי יתורב התחבורה הצימערך חלק מבכך הוא הופך להיות ו ,וריציב  כרכב בתקנות התעבורה 

  שיפוטיות  ונתמכה בהחלטות רהתקיימה עשרות שנים לפני מתן הפטוזו ות כז . ככזה אינו נדרש לפטור

      . נ"לכ  שטרת ישראלמ אותוהור

  

ת תיירים  סערכי הלצ סיור  לעודד את השימוש ברכב  רי הינו  ס הציבוהממשלה ע"פ האינטריניות  דמ .102

שר  מס א  הטבת  תתנת למוניזהה להטבת המס הניהר  ב סיוכרלהניתנת  מס  ה הטבת  הוכחה לכך הינה  ו

 .  צות רכב סיור להוראות החובום עליה ובהתייחס להמפקח חתוגם 

  

מכת במדיניות  תו  ספח ז' טה נפה להחלבענייננו, צור  15/6/2020  מתאריך  מנכ"ל משרד התיירות  תלצהמ

התיירות, משרד התחבורה  משרד    –  , הגיעו הגורמים הנוגעים בדבר צרל חשיבות המושב  ירה " זו ומסב

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

 

השישים   .103 הנ"ל    מדיניותפ  " עבשנות  ל  מוניותהוסבו  הממשלה  דרך  מורי  ותיורמוניות  בבעלות    , סיור 

שנמשהלבת  ואח"כ שיתחעד  ך  יך  ותיור  שנים  השבעים  נות  לת  סיור  ת  ו נקבתהוגדרו  מוניות 

סיורבורה  התע אשכול  כרכב  רכב  הוכחה  ין  עני.  וכונו  הזהות  המהווה  על  לערעור  ניתנת  בלתי 

 ת.  וניבהפעלת רכב סיור למוהדמיון 

 

סיו .104 לרכבי  בס  רהפטור שניתן  רכב  לא מהוולהחלטה    1עיף  המוזכר  לזכותו של  הבסיס החוקי  ה את 

לאפשר  י  כד  מורי הדרךדת  אגות  שקב"פ  נעשה עאלא    ביוזמת המפקח   לא ניתן,  ת"צש בנהשתמר לסיו

ה סיור  ך  דרלמורי  ברכבי  הביעילות  להסביר  הנוהגים  החוקית  את  ללשזכות  בנת"צ  השתמש  הם 

היורוטלש שלא  חדשים  לז  ים  רכמודעים  של  בל  סיור  ב כותו    בזבוז  אתלמנוע  די  כו  "צנתנסוע 

   . משפטבתי  ב  יםהמשאבים בבירור
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כמו   דאז  ה גם  לצערנו המפקח  בנפע יום  המפקח  לכלו  ויגוד  טרללי המינהל התקין  את    רסביהל  חולא 

לתקנו  למהקשר  הסיבה  ואת  הפטורת  לתקנ   תן  בהתייחס  הפטור  לביטול  הות  או  על  אלא  תבססו 

       . כבסיס להחלטהסמכותם בלבד 

  

לרכ,  להחלטה  2בסעיף  קח  המפ  טועה  .105 בנת"צ  בי סיורהפטור לא העניק  , אלא  את הזכאות להשתמש 

ת  מוני"  רכב סיור הינו בבסיסו  כי  ה  בד כרכב ציבורי, כמו גם העוהסיור    ת רכב א  ירות המגד   התקנות

  . תגה כ "רכב סיור"וומד בלבשיועדה להסעת תיירים סיור ותיור " 

 

ובכך  וב  הקרד  תיבע    יגדל  י שהעומס בתחבורה הציבוריתהצפ  ןייבענלהחלטה    3בסעיף    המפקחטועה   .106

בו    תהיה המשתמשים  הסיור  "  הנת"צ  לעתית  והמעה  השפלרכבי  התע,  ") הצפי(להלן    לםהמפקח 

   :ףובנוס שראלבי ציבורייםכלי רכב  60,000  –כלי רכב מתוך יותר מ   400כי מדובר על  המהעובד 

  

ישראמ   התעלםהמפקח    .א ממשלת  המונים"  "בהקיע  להש  ל החלטות  בעוד  סעת  ולא  ברכבות 

ולין  במטרופ ונים  הסעת המ   ךערבמ  להשקיע  11/8/2016ום  מי  1838החלטה  וגמה  ו לד, כמסיםאוטובו

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

בכוקל כבדות   הארות  עניין  ץל  יר,  על  לטובה  משפיע  להשתפר  נת"צ  ב  ידת העומסשכבר  עוד  ועשוי 

יע  ציבור הצבשהחר  אל כל הזמן    תורדיהמשתמשים בנת"צ  וסים  טובאוה   כמות  שכן    ,בהרבה בעתיד

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

   . ציבוריתותו במערך התחבורה הימים שומר על חשיבה משל תרונות תחבורלתת פ

 

מהמפקה  .ב התעלם  כי  ח  גרשמעובדה  הקורונה  לירבר  ב  הדים  השימוש  בהיקף   נת"צ משמעותית 

של  העיתוי  ו  ,  כשווית הע  כל קשר למציאות  בנת"צ" אין לו  על העומספי  "הצ ולכן    2120-2020בשנים  

בח  המפק זו  החלטה  הקורונה  תו   2021שנת    תחילתלהוציא  משבר  כדי  מן  ך  ודומה    ד היסו  שגוי 

   . מים בשנת גשמי ברכהכה של ירצמצום הצל

  

הממ  .ג בה    דוד לעישלה  מדיניות  אין  הציבורית  בתחבורה  פראמי  או כוונה  כל  השימוש  טנית  רה 

  להשתמש בנת"צ, ובכל מקרה חובתו שלכב אשכול  סוג רורי מ יבצת לפגוע בזכות שיש  לרכב  המיועד

רותי  לפגוע בשייש    כי  בעהק  שלה היא  במדיניות  ואת הממשלה  והצביע היכן בהחלט צרף וללמפקח  ה

  כל ן בהם  יא  ם בעלמאדבריאלה  שימוש של רכב אשכול בנת"צ.  ת הות מניעהתיירות בישראל באמצע

נו ואינו יכול להיתלות על מדיניות  הנוגעת לעניינ   ח חייב לצרף את ההחלטה הפרטניתפקהמ       מש.  מ

(נצרת)  ראה       ללית כ פ  -  1131/05עתמ  נ' הו ביטון  צפון    -ולבניה    לתכנוןעדה המחוזית  נינה  מחוז 

  ואח',  

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

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

א כי  בפסיקתנו  היא  למושרשת  לרשות  לה  לפניה בהסתמל  בקשה המונחת  מדינ דחות  על  יותה  כה 

הרשות לבדוק כל בקשה לגופה,    לבד. עלשקבעה לעצמה ועל אלה בהכלליות  חיות  ועל ההנהכללית  

א בוחנת  שהיא  בה נסיבותיה  ת  תוך  אםהמיוחדות,  ושוקלת  במדיניות הכללית,  בבקשה    תחשב  יש 

ינה  יכולה לפטור את הרשות מבחינה  ניות כללית א שקבעה לעצמה. מדי  הצדקה לסטות מהמדיניות

  בפניה".  קרטי שבאהקונ  העניין  ועניינית של עצמאית
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פ"ד  אפרת   5537/91בבג"ץ   אוסטפלד,  נ.  בעמ'  501)  3מו(י  כל         נקבע:   515,  הלכ"ועל  ה  אלה: 

אסור לה לדחות בקשה המונחת לפניה אך  שיקול דעת    ות אשר קנתהתקבלה ומסורה היא: רששנ

הנחבה על  ושוסתמכה  לעצמה,  שקבעה  פנימיות  לביות  עליה  בקשה  מה  כל  לדוק  תוך  גופה  ובקשה 

  ". הנחיות וחנת אותה לאור אותןשהיא ב

  

יבקש של  להמציא  משיב  מה  העותר  הממלית  כלה  ניותהמדיסמך    מתייחס הוא    שאליה שלה  של 

   .  2000-דין), תשס"אמנהליים (סדרי  משפטבתי תקנות ל 11סעיף   ת במסגרתזאו, הנוגעת לענייננו

  

הצפיבנוסף    .ד סביר    עניין  לעאינו  בהתייחס  כיגם  חילק    ובדה  להיתרים  כאלף  המפקח    כללי בניגוד 

   . , לכאורההל התקין המינ 

 

פי  אל  עשרות    של  תוספת  מדובר על+ )    3+ ,    2ס  פוסה (נתיב פלורבי ת   בימשמשים נתי נת"צים רבים    .ה

 ם כדי להשפיע על הצפי .  סיור אין בה ירכב 400ולכן   , לנת"צ  פרטייםכלי רכב 

  

כדי לבטל את    המפקחשל    אין בסמכותו  המינהלחוקיות  עקרון    ע"פ    ,וטתהחלל   9טועה המפקח בסעיף   .107

אחר  כב ציבורי  ל רכמו כ  בנת"צ    השתמשלשל רכב סיור    זכותו  אתו  כרכב ציבוריסיור  מעמדו של רכב  

  ) 1(א)  2.דסעיף      נאמר  כך גם  , ו .קחל סמכות המפעהתקנות גוברות  .  התקנותבתוקף  שנקבע  מה  בניגוד ל

עו ע"י התקנות.   ר לא נקבתנועה אש  למפקח סמכות לקבוע הסדרי         .  18/עת  ףורצ  המנחים  לכללים

  יה רמת גן,  עדה המקומית לתכנון ובנעוד אביבה קיין נ'   הו  - 95027/10ערר (תל אביב) ראה 

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

ר  כללים בנושא הסמכות, הן כללים בדבלי, הן  הפרת כלליו של המשפט המנה כידוע קבלת החלטות תוך  

ידת  לטות. עם זאת מ תוקפן של ההחעל    ות והן הכללים בדבר שיקול הדעת עצמו, משפיע  מנהליליך ההה

בפגם    ה כאשר מדוברלחומרתו של הפגם המנהלי. גם כיום חרף שינוי בפסיק  ההשפעה משתנה בהתאם

ונדמה כ ויסודי,  ( ם חמור  י אין מחלוקת שעסקינן בפגחמור  עות  ) והמשמVoidויסודי, הפעולה בטלה 

כ העדר  וברו  להיא  המשפט  בית  וכלשון  לפעולה  משפטי  היתוקף  "כעפרא  ח  לעשור  כסה  שבין  מים 

ל נ'  ת האחים אריאשותפו   284/74ין וכאפס" "פיסת נייר חסרת ערך" (ע"פ  דארעא כחספא בעלמא" "כא

בנ (פורסם  ישראל  ע"א  2.12.1974בו,  מדינת  בנבו,  הווא  311/78);  (פורסם  מיארה  נ'  .  ))20.8.1980רד 

  בטלה מעיקרא. סמכות הפעולהוסר עקרון חוקיות המינהל, כאשר הרשות פעלה בח כאשר נפגע 

  

ר את  מגדירות  בנת"צכבהתקנות  לנסוע  רשאים  ולכן  ציבוריים  רכב  ככלי  הסיור  ולרש  י  ויות  ולמפקח 

  התמרור אין כל סמכות לשנות זאת. 

 

ב .108 המפקח  כלל    ,נהלהמיחוקיות  עקרון  ע"פ    וטת החללב.    11סעיף  טועה  תקנות  הפטור  נדרש,  לא 

הזכאות את  מסדירות  בנת"צ  של    התעבורה  לנסוע  סיור  גרכב  הכמו  כלי  כל  של  זכותם  את  רכב  ם 

 ך כנ"ל.  ת מורי הדר"פ בקשת אגודעלא הוקם ביוזמת המפקח אלא הפטור   .םהציבוריי

  

 ."  נגד רכב סיור  צ"נת ייאכףנה לא קסיור ועל פי התמדובר ברכב "...  
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מ"י   1543-02-18ת"ע וה תקו ת ום לתעבורה פתח השל  משפטבית ט טל פרי השופ ד של כבולטה הח  מתוך

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

  

ור  על תמר  רשויות התמרור לא נדרשות להוסיף צלמיות  ,  כספי ציבורכדי לחסוך  ם  ג  ,בעניין זהעוד  ו

  ראוי שהמפקח יאמץ   !  ב הציבוריים להשתמש בוכלי הרככל    ה אתצ מזכגדרת נתיב כנת", עצם ה501

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

 

וד  בע  ם,  ינוסע   7  שאי להסיע עדרכב סיור ע"פ הצו שרגדיר  וא מכשה  ,להחלטה  12  ףטועה המפקח בסעי .109

  ואשר   גנוסעים מלבד הנה  8עד  סיע  להד  עיו המ      יר ציבורכב    "   ור"  סי   רכב" ר  קנות מוגדלת  1סעיף  בש

כפי    נוסעים  7עד    ולאנוסעים    8עד  מיועד להסיע    ור  . דהיינו, רכב סי"  ור.י שיון הרכב כרכב סיבר   ןצוי

      .התקנות גוברות על הצוכן שרשום בצו, ש

ומכיוו   בעניין .110 שההפליה,  חן  בין  יש  ציבורי פיפה  אוטובוס  המיועד    ז) לסיור"(להלן אצר  זעי  רכב מסוג 

כאן יש מקום וגם רכב.   בר במאות כלי, מדונוסעים 8המיועד להסיע עד  יורלרכב ס נוסעים  16-8להסיע 

  .  נת ההפליה של העותרלטע

 

גיעה לידו של  והיא ה  ,  9626-09-20ר העובדה כי העותר הגיש עת"מ  החלטה ולאול  14ס לסעיף  ובהתייח .111

החלט מתן  לפני  המ ו  תו המפקח  כללי  הטע"פ  לכל  להתייחס  המפקח  היה  חייב  התקין  יעונים  ינהל 

העותר ועמיתיו ומקיים  נפגש עם  קיע עוד מאמץ קטן ו משמפקח היה  ה, ראוי היה כי    שהעלה העותר

ר אחרי סמכות  לא מסתתו בי סיור ,  מבין את אופן התפעול של רכעושה היכרות ו  ,ננייק ועניי דיון מעמ

להן   לומד  . המפקציאותלמ ר  קשועובדות שאין  היה  לכי  ח  ובוודאי  במקומה  לא  ,  בשעתהא  ההחלטה 

  . בית המשפטים במערכה בשקעת המשאבוחוסך לכולנו את ה

  

"ד  מוש בחווך שית  מונית  ביחס ל  יה להפלהעותר  ת  טענע את  פקח לקעקחלטה מנסה המלה  17בסעיף   .112

חווה   עו"ד  לה    8/2020  בר  לעותכתשובה  ה  מסרנש  י ראובנשל  ח'  חלטהצורף  שהגיש  ל  ,נספח  בקשה 

בעת    תייריםע"י החגורות בטיחות  חגירת    מורה הדרך עלאחריות  ניין  בעב. (ג)  83  תיקון תקנההעותר ל

  יין כי זה עניין נדיר ביותר ועדלצ  .הליכיםכחלק ממיצוי  ו  !    2016שנת  מ  אים כמו במוניתמת  טלשיש ש

העותר מבטיח  עתירה, אבל    העותר להגיששל    אינו בסדר עדיפויות   אחת בלבד ולכןפעם  נס  ק כה נרשם  

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

  

לא  ו,  עובדותעל  ססת  היא כלל לא מבו  ,ננוי כל קשר לענילה  אין  כי  נטית  לא רלב שלחוו"ד זו  מלבד    .א

וחעל   דין  ופסקי  תיא  כנדרשיקוק  על  של  וריםאלא  ובעלי    וחוויות  בכירים  תפקידים  בעלי  אולי 

, כמו  רכב סיורתפעול  בחוסר בקיאות  גלה  מ ו  המציאות  בתיאורטועה המפקח  בל בפועל  , אסמכות

 :   מפקח  בהחלטהנושאים שהעלה הסדר הת העותר ע"פ . להלן התייחסוגם של מוניות

 

ברכ )1 הנוסעים  סיור  כל  הדרך  יאקרא הינם  ב  שמורה  אוים  פני פנם  תמכיר  מול  בפעם    םים 

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

כמו    גדול יותר.  הסעות סיור ת  המבצעוספר המוניות  סיור ממונית שכן מהסעת    ישכרו שירותי

   עות התקשרות מוקדמת. באמצ  צעתמבו הנסיעה במוניות היוםהזמנת גם מרבית 
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ע"י  ת  רבות  נסיעומבצע    סיור   רכב )2 בעיקר  מיום,  פחות  סיור רשל  בהסעו  כבי  ת  המתמחים 

ת  מבצעו   מוניות    ומצד שניבית לחם ועוד ועוד,  שעות    3ירושלים ,  חצי יום  ,  מנתב"ג ואל נתב"ג

 .  יורס ימרכב מונים פי כמה בכמות גדולה   של יום אחד ויותריור ות ס והסעהסעות  

  

  ת נסיעו סע נוצר מראש, כמו ברכב סיור. למעט  הנור עם  הקשיות  הנסיעות שעושות מונ  במרבית )3

  נה, מדובר בחלק קטן של הנסיעות שמופעל המושל איסוף לקוח מזדמן ברחוב ובעת  מזדמנות  

 מחזור שנתי.    ₪ ארדימיל 3.5 מגלגל נף המוניות הל ההכנסות מעובחלק עוד יותר קטן ש

  

ד את פרנסתו, אין אף מורה  יקה ויאבהאת ללי  ת סיור ייענש ע"פ כ ע שיסרב לבצע הס רה דרך  מו )4

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  ת  וב למתן שירור ומתן שירות ציבורי הרי סיציבורי  

איסו חוק  הפליהעל  בשי  ר  ובבמוצרים,  למקומרותים  בכניסה  ולמקומ דויות  ציבוריים,  ר  ות 

 .   2000-תשס"א

  

הרוב  , 2019בשנת  שהגיעו יירים מיליון ת  4.5אך מתוך ר כל הנוסעים הם תיירים, וברכב סי אכן  )5

 ור. כבי סיברולא עושים שימוש במוניות ע  המכרי

  

הנ )6 בין  התקשורת  לנוסע  ה במוניות  כ  ג  מבוטלת  וכ ל אינה  לכך  ראו  ללל  של    2יה  דודים  בני 

גשו לראשונה  נפהעותר    הוריו שלגם  ו,  התחתנו עם הנוסעות שלהם ת,  לי מוניובע  שהם  , העותר

. אז המפקח חושב שלא הייתה שם תקשורת?!  המדינהאקראית במשאית אחרי קום  בנסיעה  

 ?  לענייננואיך זה קשור ין זה וכל האמור לעיל  בעניהנשאלת   שאלההו

 

ע"פ    ת המבצעות הסעות סיורלמוניור  סיורכב  בין  פעול הסעת סיור  חיקוק ובתבטת  ות מוחליש זה  .ב

למוניות  במקורן  ות אלו נועדו  בפועל תקנ,  תשירו   למונית )  4(   493  –ו    למונית מיוחדת    ) 3(  492תקנות   

שהוסבו   ותיור  לר  כאמוסיור  מדובר  ו   .סיוררכב  אח"כ  אם  בודדים  גם  אחוזים  המוניומעל  ת  כלל 

בי  כרכמות  של מוניות משולשת  ומכפולה  ת  וכמ  ל דובר עמת אלו  הסעות סיור ע"פ תקנומבצעות  ש

 :  בנוסף ו לרכב סיור  באופן זהה לחלוטיןשירות הסעת סיור  תונותנשסיור ה

 

לרכב  להקמת    הבסיס )1 חדש  בכינוייוסיור  סיווג  אשכול  או  ותיור.הי  רכב  סיור  מונית  שר   ה 

סיור    תוניכמ  ם ית לתייריג מונמית  ות בישראל  תייר ום ה קיד   התיירות משה קול ז"ל ולצורך

הו  תיור  ו הוגיברבות  ותיור  סיור  מונית  סיור    בתקנותרה  דמים  הכרכב  משנות  שבעים  עוד 

גדרת  במקביל לה  8  –ל    7  -מ  לרכב סיור בתקנות    מספר הנוסעים    תוקן  1993  -ב,  המוקדמות

 . "רסיור ותיו מונית"  רכב סיור זהה ל  ,ינודהי . תיקון זה לא עודכן בצו . 1Mרכב נוסעים סיווג 

 

ת הממשלה המעודדת רכבי  מדיניו  מה שמעיד על,  זהים מבחינת הטבת המססיור    רכב ונית  ומ )2

 תשרמאסמכות ה נדרש לחתום על הטבת המס כהוא  גם  כי    והמפקח אמור לדעת על כך   סיור,

 .   7עת/ צורפה  גמהדו, צוה בתנאי העמידהאת 
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   . 10עת/  ורףצ , קינה הישראליתהתדרישות  ע"פ גם ית פיזם היז רכב סיור ומונית  )3

  

מעמד  "ב  מוגדר    רכב סיור    8עת/  ן שצורףברשימו !  סמכסיווג הגם ע"פ  מונית ורכב סיור זהים   )4

 .   מונית" 

 

ורכב סיוראגרת הרישוי   )5 עם  הלדוגמ  ,  זהה  של מונית  מנוע    ויותרלנוסעים  מקומות    5    רכב 

 .   ₪ 4,575ישלם  , 7י סיור קבוצה  מהסוגים המשמשים רכבמפואר  רכב פרטי  !₪  190 בנזין  

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

בגלל  שמבצהסיור    סעות ה וזאת  סיור  רכב  הגדול ע  המוניות  יותרכמות  כך  בדיו,  ה  לשם  וק 

 .)4( 493 –ו   ) 3( 492 תקנות עדונו

  

ה  )7 חואם  הסעות  מפקח  מבצעות  לא  מוניות  כי  והסעובכל  ריםיתילשב  בפרל  סיור  הוא ט  ת 

    ? בתקנות התעבורה) 4(  493 –ו ) 3(  492קנות ת תחייב להסביר לשם מה קיימו

 

 . 1D מסווג   למוניתנהיגה ישיון ר  – זהה  ולרכב סיור הינו  למונית שהנדר ון הנהיגהיישר )8

 

זהבשכר  נוסעים  ביטוח   )9 סיור  והלרכב  ותיור"מוג,  סיור  "מונית  כביטוח  וזדר    תוקףבאת  , 

 .  סיורצורך קבלת רישיון ול  לצו 19סיור ע"פ סעיף עות משרד הס ת להפעלת  דרישוה

 

סיור בהליך    רכב , דהיינו כל  למונית  סיוריעוד של כל רכב  ניתן לעשות שינוי יבכל רגע נתון   ) 10

 .   פיזית מוחלטתל זהות מה שמעיד ע ,מוניתל  וייעוד  שנותיכול לבלבד  בירוקרטי 

 

  לרכב הצוית וע"פ  למונ  הבורהתעלפקודת  71ף ע"פ סעי ת המפקח א ה מהסע  הדרישה לרישיון  ) 11

 .  הזה  אשכול

 

ענפי ) 12 סיווג  ומושירותי  "    4927מס'    הגדרת  טיול  ה"  ורתינית  המרכזית  לע"י  שכה 

 . זהה מע"מ ומס הכנסה  יםמיסשות הרבויקה  לסטטיסט 

  

את    .ג לזהות  כשל  גם  ל    400ן  בי  הרב    הדמיוןהמפקח  סיור  אינה  שיוחדות  מות  מוני  20,000רכבי 

סיור הסעת  ש   מבצעת  שירותובעת  הנותנת  מוזמי  מראשסעה  המהווה  נים  שירות  נכבד  ,  מרכיב 

 :  ל עיכמפורט ל   לא מודע על קיומן, כלל  לכאורה, ו ,המפקח שר א הענף כנסות הב

 

ל מונית פן הפעלתו לזה ש אוומה בבהחלטתי הבאתי בחשבון את העובדה שרכב אשכול ד " )1

  .  11ת/ף ע צורצחקי במשרד התחבורה מר עוזי י"ל תנועה סמנכ של  העיקב   ." מיוחדת

   

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

     .סיורבין מונית לרכב תמכה בהשוואת התנאים לכן ו לעיל   20כלה סעיף בוועדת הכל
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למאתוד תוקנה  לתקנות  ד.    579נה  תק )3 הפעלת  בגין  ר  העותמצי  ות  בין  דמיון  שיש  העובדה 

 .  12צורף עת/ 2013-), התשע"ד3התעבורה (תיקון מס'  תקנות  – יתרכב סיור למונ

 

משרד )4 כי    מנכ"ל  למשיב  בהמלצתו  קבע  אש".התיירות  רכבי  בנת"..  שמשמשכול  ים צ 

 להחלטה נספח ז'.   ף צור" מונית.ל י לתיירים, בדומהלמעשה רכב ציבור

 

  ביסוס עובדתי ללא כל    יננו,  לא רלבנטי לעני   ,אינו נכוןשף לעובדה  נוסב  להחלטה  17ף  סעיב האמור     .ד

ת  אה  ווהייין ש, ענוהתפעול של רכבי סיורהחיקוק  על  מהותי  ידע    מעיד על חוסר  ,ותלוש מהמציאות

ואח'  יו"ר ועדת רכב אשכול  פקידו כבתסיור  ואח' נ' המפקח על רכבי    העותר  5973/13בסיס לבג"ץ  ה

יום  שבסו של  הט   מפקחהמ  ללשפו  למתן  הסמכות  את  סיור  רכבי  המסעל  ו  בת  רככיו"ר  ב  עדת 

וועדה בגין    אשכול,  וזאת  המס,  הטבת  מתן  את  בתשאישרה  והבנה  ידע  אשכוחוסר  רכבי  ,  לפעול 

מס ללא פיקוח וללא  הטבת ה  ובגין מתן   שכולוד רכבי אהאינטרס הציבורי בעידוממשלה  מדיניות ה 

 .  ןהמדינה בעניי  הנחיות ברורות של מבקר רותלמם מסחריים וגידיות לתא הגבלת כמ 

 

של  חו  .ה עו"ד יה  "ד  ראובני    ועמ"שית  לה  ")"היועמ"שית  (להלן חווה  ח'צורפה  נספח  עליה  ש  , חלטה 

ו כל  שאין ל  חגירת חגורות מאחור,  אחריות    –  אחרמקצועי  עניין  לעת  נוג,  בהחלטתוח  התבסס המפק

אלא רק    ,בענייננו  הלחוקיות המינ  בחינתלצורך    יפוטיש   ואו/קוקי  חי  טהיבן  אי. בחו"ד  קשר לענייננו

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

טוען  הבנוסף   מ  חו"די  כעותר  את  מייצג  לא  התחבורהזו  משרד  ה  .  וכנ"ל  דיניות  ועמ"שית   יוכי 

בעניין    33סעיף  רישוי  ה בעת התקנת חוק      רס הציבוריהאינטו,  רכבהנף  ע תחום  בכשל  בעבר  הוכיחה  

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

,  סבירהבלתי  ה  יית מפני שחוו"ד של היועמ"שית ה  תרת חוות דעתו של העווהעדיפה אני  חווה ראוב

בלתי    תקטן עוולה צרכני עצמאי    –עוסק  והטילה על ה  בתחרות בענף   הגעפ,  טרס הציבורילאינ  בניגוד

כמדיניות משרד  ירה  להגד   כתורה מסיני אות על חוו"ד זו  ח לא יכול להיתלופקהמש  כך   !!!  נתפסת

  בקרלמקום  יש  חלט  יש לכבדה אבל בהאמנם  ננו,  ילעני   שלא נוגעתנה בעניין  שניזו חו"ד    התחבורה,

ואף לקעקע אותה מן אות זו מנוגדת  בפועל    . לעיל  העותרזאת  שה  , וכפי שעודהיס   ה  לתקנות  חו"ד 

לתקנות התעבורה)    2(עפ"י תקנה  משטרת ישראל " ... ופטור  לשכת תנועה  רק  מב  14ראה עת/  בעבר

 ורות. "  מחגירת חג

  

ובמיוחד  ור  לא  .ו לעיל  האמור  ע"פכל  התחבורה  משרד  יצמר    עמדת  תנועהחקי  עוזי    , דאז  סמנכ"ל 

קו מנכ"ל,  לתפקדם  אח"כ  הי ויד  עו"ד  ע"פ  שועמ"שית  היום  זוכוביצקי  משרד    ופטת  שרית  עמדת 

 .   ולא כפי שמנכס לעצמו המפקח מוניתאשכול דומה לסיור כי רכב התחבורה נקבעה 

  

  קח המפ  ענתטלולכן     .קובעות כי מוניות עושות הסעות סיור)  לתקנות  4(  493  –ו  )   3(  492תקנות     .ז

 ס. כל בסיין א סיור אינו מונית."  היא כי רכב  רה ד התחבומשר  עמדת "... כי   17בסעיף 

  

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

כי יש    המפקח  שלתיים שונים כולל משרד התחבורה וכולל משרדו של  מם מלים של גורמיבאמצעות נה

  . סיור מוניות העוסקות בהסעתות מוחלטת ל ת בכלל, וזהוונימבין רכבי סיור לרב  ון דמי
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אשכול  ר בהפעלתוכב  מוחלטת,  זהה  זהות  מוניות    - לכ  ,  סה"כ  מתאלף  בישר   23,000וך  ל  אמוניות 

     .שראלביהמיוחדות המוניות  20,000שאר בהפעלתו לכלל   ה מאודודומ  רהפועלות בהסעות סיו

  

בעת    נסיעה בנת"ץניין אישור  ער בין מונית לרכב סיובפליה  הה  ת ן טענולכ

  .  ת, והמפקח לא הצליח להפריכהה וקיימ שרירת סיור מתן שירות הסע

 

הסעות  אוטובוסים    37,000מתוך   .113 כא   20,000  -כ  בישראל המבצעים  ציבורמוגדרים  זעיר וטובוס    י 

להסעת   חלק)"צזא(להלן  נוסעים    8-16המיועדים  ריש   סיור  להסעותים  מיועדם  .  של  דוגמה  יון  מצ"ב 

לסיור   ד   20עת/אז"צ  באופן  הסעה  רישיונות  מקבלים  לרכביוכולם  המפקח  ומה  מאת  "פ  ע  .סיור 

ו  8. רכב סיור רשאי להסיע עד  נוסעים  8-16הגדרתם אצ"ז רשאי להסיע     ה בין מכאן יש חפיפ נוסעים, 

  .  נוסעים  8אצ"ז לרכב סיור במקרה של הסעת 

  

  .  הפליהטענת האת מקום לטעון יש יין אצ"ז בענגם  לכן

  

נהגים    מאות  על  מדובר   ע"י  שנהוגים  כאלה  רכב  מורכלי  ויש  שאינם  דרך  כיי  מדריךלצידם  ועל    סא 

תחום    דברות עםור שניתן בהיפט   .והפטורים מכיסא למדריך  שנהוגים ע"י מורה דרךכמאה כלי רכב  

    פטור מכסא למדריך.     21/עתצ"ב  מצי העותר מאמתקינה באגף הרכב תודות ל 

 

  רי נסיעה דבי הסרור הן לגסמכותו של המפקח ושל רשויות התמ  להחלטתו,  18ף  גם בסעיפקח  טועה המ .114

בתשאינ בתקנות  ם  שמוגדר  מה  כל  ה  קנות,  סעיף    ציבוריכרכב  סיור  רכב  גדרת  כמו  לתקנות,    1ע"פ 

בנת"צרשאזה  וככ לנסוע  כל    ,י  אין  ולרשויות התמרור  ללמפקח  זאתסמכות  במ.  בטל  דנן  דהיינו  קרה 

כל  סמן  תלא    תמרוררשות  אם    גם  ,  כולל רכב סיור  , ים ציבורייםרכבל  נת"צב שור נסיעה  לאי  ובהקשר

יה  . זה בדיוק ה נת"ציש היתר ע"פ התקנות להשתמש בהרי לכל רכב ציבורי      501תמרור  ליל על גבי  סמ

  בית ב. נוסנבלט  כבוד השופט צפסיקת    ם ע"פ  זאת גוב עשרות שנים לפני שהמפקח נתן את הפטור  המצ

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

  

ציבו  רכב  " רכב  הינו  וכי  אשכול  התעבורה,  בפקודת  כמשמעות  רי, 

רשאים   אשכול  רכב  בנת"צ  נהגי  מלנסוע  מותרת  בכל  בו  קום 

   "         . נסיעה לפי תמרור לרכב ציבורי

 

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

  

  " נתצ נגד רכב סיורועל פי התקנה לא ייאכף  ור כהגדרתוברכב סי אכן מדובר"    

  

שו רק  רכב  צלמיות  הכל  לא  כלי  תמרור  יות  ושרשציבוריים  של  על  מסמנות    ותתריומ  501התמרור 

לבמוגור כסים  ציבוזבוז  הצלמיות  אלא    ,רפי  להסד  אחתמרור  על  יות  הצבעוניער  דעת    חתגורמות 

  .  להסירראוי ש יחותד בטימטר המהוומה ש, בנהיגה
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  דברים בעלמא , אלו  יבוטל אישור הנסיעה בנת"צ למוניותשכי ייתכן  ה טוען המפקח  להחלט   19ף  בסעי .115

סוק  ש העיכי מדובר בפגיעה בחופטח והן  ם אחיזה במציאות הן בגלל המציאות והעובדות בשאין להש

בעלמא  .  זקים במשקהחרגונים  האאחד  של   בדברים  שמדובר  מוכן  העולמרות  ב  להתחייבותר  יום  כי 

לגבי ערעור    יגיש כללא  העותר יחריש והרי  למוניות    בנת"צבטל את אישור הנסיעה  קח יצליח לשהמפ

כלטה  חהה על  גם  על  כמו  המפקח  של  אחרת  החלטה  המול  בי נכלל  אז    ,  שראליות  כי  ועד  ראוי 

   .החלטתואת  יבטלהמפקח 

  

בנת"צאינ, לכאורה,  רירכב מדב .116 לנסוע  רשאי  העניין  ו   ,חלטהלה  20בסעיף    ע"פ פרשנותו של המפקח  ו 

נשאלת השאלה  .  קנות וזאת ע"פ הת  , לדעתו של העותר המפקח טועהמשפטית  יע לידי הכרעהגהטרם  

סיור  לרכב  ברי  ן רכב מדההבדלים המשמעותיים בי מ    להתעלם  המפקח בוחר בעניין רכב מדברי  מדוע  

וללא רלבנטית בענייננודברי  ת המפקח לגבי רכב מבחנ שהופכת את ה  ו מוניתא את כל  נעזוב  גם אם  , 

בין  מהותיים ביותר    בר על הבדליםלהחלטה, מדו  17עונים הלא רלבנטיים שהעלה המפקח בסעיף  הטי

   ורט : וכמפ מונית ורכב סיור לרכב מדברי 

  

מכ נכלק  ח  .א הםבד  המדבריים  הרכב  מתקרבים  אוויר  ל   חיםפתו  לי  לא  כלל  וגלגליהם  הצח 

ופיח  בליש  לנת"צים של הערים המזוהמות מעשן  כלי הרכבשיוצרבן  של    ,  ים  הנסועה  מרבית 

מדבריים   נסיערכבים  לשטח  ת  זו  ג'יפיםטיבעיקר  בנת"צ  ולי  לשימוש  נדרשים  לא  כלל  ,  והם 

ורכבאילו  ו סיור  מוניות  רגילים.על  לנסיעה    יםמיועד י  ענייולכ   כבישים  לא  הנת ן  ן  נדרש  "צ 

     .המפקח בהחלטה ועד שהעלה זאת עשרות שניםבמשך 

הינו    .ב לנסיעה בדרכי עפר בלתי סלולות בשטח    X 44סוג ההינע של רכב מדברי  מה    ,המיועד 

סוג היניע    תקן בהם מושרובם המכריע  ומוניות  פ התקנות , לעומת רכבי סיור  גדיר אותו ע"מש

 .   ן הרכב)ברישיויניע יף הבסע ן(מצוי X 2  4רגיל 

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

  עלה שונים מרכבי סיור רישיונות הפ  פ  , דהיינו ע"עות סיורדות ולא משרד להסמיוח  להסעות

מעגם  מוניות.  מו יש  זה  לבעניין  שבשנת  ורבות  לאחר  התיירו  1990עותר  דרמשרד  ממת  נו  ש 

והעותר  תיירים בג'יפ אחד שהיה ברשותו.  ערבות כדי לקבל רישיון להסעת    ₪ יד מיליון  להפק

במשהו    תרםובכך    ?    חדערבות כדי להפעיל רכב א  ₪, מיליון  וגייה של רכב מדבריהציף את הס 

 הצו.   לתוךגם המושג רכב מדברי כנס  נ  1991שבשנת לכך 

אילו  ו    ,כמו רכב פרטי  Bנהיגה    רישיון  וברי הינמד  רכב  לנהיגתון  הנהיגה הנדרש  ירישדרגת    .ד

    . 1D מוניתן נהיגה ציבורי ל רישיולהיות בעל   גנדרש הנה ב סיור כמו גם במוניתברכ

ים  ל ומונית הזכא שכוכב אולא כמו ר  ם מלאיםס ומשלם מיסיבת מרכב מדברי לא זכאי להט  .ה

 .  שראלבי הרכבמחיר המהווה כמעט מחצית מ שמעותיתלהטבת מס מ

בר  .ו דרך כמו הדכב מדהנוהג  מורה  להיות  נדרש  אינו  ברכב  ברי  מדובר בהסעה  סיוררישה  כי   ,

 .  סעת סיורמיוחדת ולא בה

לרכ  "ותיור ביטוח רכב מדברי שונה מביטוח "מונית סיור    .ז לדוגמה אין חובה    ,ב מדבריוייעוד 

 .   9ורף עת/צ   ת של התיירים וכו'מזוודו   לבטח ציוד נלווה לנוסע כמו

ורכב  מונית  ללעומת אגרה  ,  זיןבנעם מנוע  רכב  ל  ₪  385רכב משא  היא כמדברי  רישוי רכב    אגרת  .ח

   ! , כמחצית הסכוםבלבד ₪ 190סיור 
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וזאת  כלל הרכבים,  מ   קשר לאחוז שלו ללא  ת"צ  לנסוע בנ רכב רשאי  כי  טוען המפקח  להחלטה    21בסעיף   .117

לטיעו בנתיבי  הצפי    עלעה  להוד  3בסעיף  ס  מבוס ה  בהחלטתוהמפקח  של  המרכזי  ן  בניגוד  עומס 

הציבורית מולכן    !  התחבורה  רכבאם  כלי  כמות  על  ש  דובר  לה  איזעירה  ע כמעט  ן  "העומס  השפעה  ל 

בזה משמעות קריטית   י"הצפו בכך המפקח    בגלל העומס.  ור  לבטל את האישה  בשיקולים להחלט  יש 

כי העותר  טענת  את  סיור  מאושש  עומסכבי  מטילים  לא  הנת"צ  ר  המידתיחועל    ומעיד  ,על  ות  סר 

 .  ה, בניגוד לכללי המינהל התקיןבהחלט

 

ע .118 המונית    יקר"...  הסעה  אמצעי  הוא  הציבורית  רכבת    -התחבורה  שוסים;  ואוטוב   -כמו  ירות  ואילו 

כ נקבע  משלים  המוניות  מתשירות  כשירות  ייעודולא  ועיקר  הואחרה,  מי   ו  נסיוחדות  נסיעות    עהולא 

ת  ות ההסעה ההמוניצעי תחבורה, הנוסף על מערכררכיה של אמבהי  : 'מדובר במפלס שני שירות  בקווי 

א ות  ושיר נוסע  של  מיוחדים  לצרכים  מענה  לתת  מנת  על  בא  אשר  נוסע האוטובוסים,  בודד ו  ים'"  ים 

השופט  '  ו של כבסק דינפסקה ט' לפ,  28.8.06ישראל, מיום  בע"מ נ' כנסת  קסי "המרכז"  ט  153/06(בג"צ  

רוב גם בא'  וראו  פ מוני   635/95ג"צ  ינשטיין,  שר התחבורה,  נ'  נא( ות הדרים  "מ  עת   מתוך     ).723)  5"ד 

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

  

בוחרים  ש  ,2019  תם , נכון לשנ תיירימיליון    4.5מ  זעיר    קחללות משלים  רנותן שיונית  , כמו מ סיוררכב  

  .  פרטי מורה דרך"י ה עהדרכעה וגם  הסוללים גם הכר הסעת סיולהשתמש בשירותי  

  

לים  ע"פ הכל הרי  .  18/ עת  ל ע"פ הכללים המנחים צורף כי פע בטענה  להחלטה    21בסעיף    מפקחטועה ה .119

קנות  ) "ת 1ובהמשך בסעיף    ן" ע"פ די  501מרור  הפטור מציות לת   לקבלתזכאים  ה. (א) "2סעיף  המנחים  

פטורהת שונים  לגורמים  מעניקות  ה.  ..."עבורה  כי דהיינו,  לציין  התקנות.  ע"פ  לפעול  חייב     מפקח 

ולפיכך רשאי    ו רכב ציבוריכי רכב סיור הינ קובעות    אלא  501ור  פטור מציות לתמר  לא נותנות  תקנותה

פקח או  ה של המ או החלט  501תמרור  סמליל בפטור או סימון של    נזקק לכלצ מבלי שהוא  בנת"   עלנסו 

רכב  ו כל רשאי רכב סיור , כמ , 501 צ המסומן בתמרוריים נת"שק ןהיכ ע"פ התקנות .רשויות התמרור

   !  הסמליל ללא גם ואחר,  ציבורי

   

גם   .120 הינו      23-24פים  בסעיטועה המפקח  כי  רושם  ועושה  לעלהחלטה,  מתן    הציבורי    אינטרס יוור  של 

סיור  שירות   ומ,  ישראלבלתיירים  הסעת  התייר ת  המלצבלזל  מזבטל  משרד    אריך בתות  מנכ"ל 

למר,  ז'נספח    –  להחלטה  צורף  6/2020/15 תיירות  למפקחשות  וזאת  בענייני  סמכות  כל  בעוד    ,אין 

 . ראלא תיירות בישבנוש סמכות העליונה ביותר במינהל הציבוריהינו ה  שמנכ"ל משרד התיירות

  6197-"ו, תשלותחוק שירותי תיירשום  ה על יי מנכ"ל משרד התיירות הוא הסמכות העליונה והממונ 

כלול אין  בעניין  מפקח  משרד התיירות הסביר .   סמכות  לתיירים    כי   מנכ"ל  סיור  שירות  הסעות  הינו 

וכי   לתיירות  סיור  "...  חיוני  למעשה  משמשרכב  ציברכים  בדב  לתיירים  ומה  ורי 

    לאור האמור לעיל  ער עליהביכולתו לעראין . והמפקח חייב להפנים המלצה זו ו" ... למונית 

למה דומה  שדבר  משצב  מנכ"ל  מבו  גורם  כל  או  החינוך  או  התיירות  בכרד  נותן  נהלי  היה   אחר  יר 

אישור לתת  למי  למפקח  בנת"צ,  הוראות  המלצות  ו  נסיעה  או  הוראות  איזה  נותן  התמרור  לרשות 

להתקיןסמ כשבאמת  ואולי      .501תמרור  ב  לילים  שהמפקח  בעת  הדבר  היה  ונתןכך  לכל  לכאורה,    ,ל 

בניגוד לכללי    נסיעה בנת"צ  יאישור  שלכאורה קרובים לליבו  וחברים שלו  ירים ופקידים בכ  המנכ"לים

 .   המינהל התקין ובניגוד לתקנות התעבורה
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המפקח   .121 העולם  בה  להחלט  26ף  בסעי  טועה  למומכבדים  רחבי  תיירורכאפשרים  בנת"ץ בי  לנסוע  ת 

 . בדוק עניין זה עם משרד התיירותל ה למפקחהי  ראוי ,ושימוש בחניה מיוחדת

 

מזמין  הע אית המפקח  א ותר  ולראות  הסמוכה  ליוון  באלנסוע  והפקוקה    תונהך  כלי  מכבדים  הצפופה 

  .   י אחרוע בנת"צ כמו כל רכב ציבורוהם יכולים לנס רכב להסעת תיירים

  

נוכח  העו שרוצה    אישי   ןבאופ תר  מדינה  עולבכל  היא  התיירות  נושא  את  שקדם  כל  כדי  שה  ביכולתה 

ים גזירה  המפקח ולכאורה גם משרד התחבורה רואים בפקק  קע בפקקים,להית למנוע מרכבי התיירות  

פשח אין  כי  איתה  לחיות  המדינתרוןייבים  כל  בענייננו  אז  אפילו  ,  תיירם!  רכבי  מתעדפות  בעולם  ות 

מביש יש  תי   שטרתראל  רכבי  של  תנועה  ולכוון  צירים  לפנות  שדואגת  צריך  הירות.  תיירות  לא  מפקח 

לי  לראלנסוע  כדי  זוון  מוז ות  הוא  משאת,  כיצד  לראות  בבוקר  יום  כל  ישראלמן  העיריי ,  טרת    ה פקחי 

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

ם ובכך היה פותר  יש פקקי מפקח הוא היה מתעלם מכך ואומר לתיירים כי בכל העולם  יה בידי הה הז

נן מושג קלוש בתחום התיירות וכאמור ראוי היכי למפקח איכיח  את הבעייה. זה מו כנס  ה שלא היה 

  לעניין זה.  

  

ול בעולם  מטייל  לא  כלל  המפקח  ש לכאורה  בעת  העותר  שראה  מה  את  רואה  מתיירא  בעולם    הוא 

משבר הקורונה ובסיום עונת  ני  ה לפ ממש לאחרונ  . דלבבאו באופן פרטי  אנשים    8עד    ות קטנות בקבוצ

שהי  הכי   התיירות בימוצלחת  ותודותשיתה  מיום הקמתה  הנא   ראל  העותרלהכנסות  מעבודתו    ות של 

יוקר לטיול  נסע  הל  נסע שם  ל  , תאילנדל  2020אר  בינו  תיהעותר  יום  ה רגל    יירות ת הרכב    ,65-ולדתו 

ייעודית לרכבי  בחנייה  חנה    אף ת"צ ובנ  בנגקוק  פקקים של  ב   נסע  מי  וקמששכר ביחד עם מדריך  הפרטי  

  . לךהמד בארמון  בלב תיירות

  

בדוברבניק,    קרואטיה  ינה,וסי   נצהפיר ,  אברומ  הבעבר באיטלי ו,  בבוקרשט  רומניהטיול ל ב  1999בשנת  

  . בקהיררים  צמ , בלובליאנה סלובניה

לוס  ב,  בריתלתיירים ישראלים בע  העותר כמורה דרך ונהג בקליפורניהעבד    1991-1993  יםמשך שנתיב

ים  ערב   לנסוע בנת"צ ובמסלולים מיוחדיםרשאי  סומן  מכב תיירות  ר  קו סן פרנציסו  , סאן דייגו אנג'לס

תיירים,קים  ארפבו להסעת  רק  גם  המיועדים  חוף  יבניירוב  בקניה    ד,בסקוטלנ  בלונדוןבאנגליה    כך   ,

אפריקהד,  באבידג'אן  השנהב וקיי   רום  זאירןפטאויוהנסבורג  ומטא  ,    ליפיניםבפי   ,דיבקינשאסה 

  . בקיטו באקוודורו במנילה,

  

  לנסוע ר  שכירו לרכב מושכר ששהת  ,העותר  עת ביקר שם  ,1981רבות  בניגריה לפני שנים    גדילו לעשותה 

לנסוע  הותר    רגיל   כבבעוד לר,  תוטובוס ומוניא  כמו רכב ציבורי   ,ות השבועימבכל  )  דאז  הבירה(  בלאגוס 

זה  בעניין    מפקחה  עה וט.  ר רישוי הרכבפבהתאמה למס  זוגיים   ימים זוגיים או אי,  ת השבוערק מחצי

  .תיירותדק עם משרד הוהיה ראוי כי היה בואין לו כל ידע בעניין 

  

בסעי .122 המפקח  פוטלהחלטה    27-28פים  טועה  ידכשהוא  כלאחר  ההפליה  טענת  את  בסעי ר    74-75  פים, 

מוניות  זהה בהפעלתו ל ב סיור  צליח ללא ספק להוכיח כי רכוה  תר היטב את טענת ההפליהעומבסס ה

שירו זההנותנות  הסעות  ת  של  תקנות  ה  ע"פ  ו  3(  492סיור  לתקנו4(  493  –)  אשר)  תקנות  נועדו    ת. 

זמת שר  כרכב עצמאי ע"פ יו  סיורסיס להגדרת רכב  בור מוניות סיור ותיור המהוות את הבמלכתחילה ע
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ז"ליר התי קול  כמוה.  ות משה  של המפקח  לטענת ההפליה  של תקנות  כהתכחש  התכחשות  לקיומן  ות 

נ' מדינת    580085686חפ שדולת הנשים בישראל  -  8822-02-18רושלים)  סעש (יראה  ים. אלו בספר החוק

 ) 08/04/2018(325),  2(2018עב -נציבות שירות המדינה, תק   -ישראל 

  

צדו האחש  -איסור ההפליה "   ימימה כח  -של השוויון  רהוא  שאינן  '  לק מזכויות היסודהוכר מימים 

במישרי כ נובעות  והן  ספר"  עלי  "מתובות  מן  של  חופש"  אופייה  השוחרת  דמוקרטית  כמדינה  דינתנו 

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

במשפט, שלישי,  פרשנות  עמ'    כרך  חוקתית,  ה)).  1994(  423פרשנות  במקום  שמדובר    - עבודה  ככל 

  חלק בלתי נפרד מיחסי העבודה התקינים בעידן כל עובד הם  וה ל"השוויון במקום העבודה והיחס השו

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

 

פוגעההחל .  בעניין הפגיעה בחופש העיסוק  להחלטה    29  –ו    27פים  בסעיפקח  טועה המ .123 ת בחופש  טה 

עור לשלם  את הץ  לייא ו בר  שנתן בעזהה  שירות    מתןה ליגוחצי של נה  כשעהשהיא תוסיף  כיוון    העיסוק

בעיקר בגין ההגבלות של נהיגה  לעיל,    28וכמפורט בסעיף   באופן משמעותי  עיסוקו  לשנות את  אות והוצ

אם היו מוסיפים לו    העיסוק  בחופשהיה טוען לפגיעה  המפקח    גםלתקנות.    168"פ תקנה  רכב ציבורי עב

הוא  שמהם  מי העבודה  חלק מי  ממנוהיו גורעים  נוסף  ב ותשלום  ללא    עבודה  יום ל  ה לכשעה וחצי עבוד 

  ודה ת עבלא היה מחריש אלא דואג להשבתת כל משרד התחבורה בגין כך. הוספת שעוהמפקח  ,מתפרנס

 ורט:וכמפ ! חמורה מאוד בחופש העיסוקזו פגיעה הרי  בפרנסה  פגיעה ו

 

יוכל  ה  .א לא  סעותר  הסעת  של  שירות  לימיור  לתת  אביב  לתל  ובית  לה  םחרושלים  שתמש  וייאלץ 

 משכרו!   15% - לו הוצאה של כ וםמה שיגר םף היוניות כדי להסיע את התיירים בסובשירותי מו

  35%גרום לו לאבד  ב מה שי נגב כמו גם לתל אבימ  עת סיור כוכב יוכל לתת שירותי הס   העותר לא   .ב

 לו עבודה שמימי ה

  

האמ לעיל  לאור  פוגור  העית  קשו  תעההחלטה  בעלי וק  סבחופש  סיו  של  הע  ,ררכב  עבמידה  ל  ולה 

בעמ נ' שרת  )  1992יורונט קווי זהב (  -  987/94בגצ  ראה     !      לחוק חופש העיסוק  4  סעיףוד לבניגורש  נדה

מח(  התקשורת, שלמ "       16/11/1994( 412),  5פד  המשקל  כי  מחייבת  הסבירות  שבפני  הנתוני  ידת  ם 

ככל  הרשו יותר  כבד  יהיה  המינהלי שההחת  אלטה  יותר  מורכבת  פגיעה  ת  יותר.  קשה  פגיעתה  קשה  ו 

יימן נ' יו"ר  נ   2/84במיוחד בזכות יסוד צריכה להתבסס על נתונים מהימנים ומשכנעים במיוחד. בע"ב  

  ר:שיא שמג, אמר הנ2( 225, 250-249פ"ד לט(עשרה,  -ית לכנסת האחתבחירות המרכז ועדת ה

  

של יסוד,"לגבי  זכויות  של  הלא    ילתן  בראיות  ול די  לכאן  גם  מתפרשות  כך  הזכות  כגודל  גודלה  כאן... 

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

  

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

  .4( 617, 637י הראשי, פ"ד מב( הצנזור הצבא ניצר נ'ש 680/88

  

לפגועאמור   אין  העיסוק  מעתה,  בחופש  ממשית  שלפנינו    פגיעה  של    -(ובמקרה  העיסוק  בחופש 

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

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

 

והחלטתו של המפקח אינה   .124 לסבירה באופן קיצוני  אינה  מאוזנת  לאור  שפט המנהלי  מכללי הבניגוד 

כי   בסהשתמהעובדה  לבנ  מכותוש  היגוד  התכללי  לה  2017בשנת      קיןמינהל     מאלף   יותרעניק  כדי 

לגורמ ופרט  יהיתרים  ז  ייםממשל  בנת"  כאיםשלא  של  צלנסוע  זינוק  תוך    ,  2016לעומת    80%, 

מבטל  המפקח  שני    מצד אחד ומצד  טה ה שהוא מנופף בה בהחלממדיניות הממשל  מוחלטת   התעלמות

וריים  של כלל כלי הרכב הציב  הוע הנסמוז  כרבע אחהווים  המסיור  רכבי    400  –סיעה בנת"צ ל  אישור הנ 

     . "צהנתצפוי על מס הלעומזור את היביא ה שמ טענה כי זה בבנת"צ 

  

שרדים  כ"לי מאלו שניתנו למנ  שורים מעייןאי"   כעולה מההודעה  ו  טתו של המפקחבהחל  י  זמרכ  מוק ני .125

כבר  ים אחפקידת  ובעלי ל  בכך,  ".קדטלו אשתוברים,  כללי המינהל התקין כאשר הוא  חוטא המפקח 

 כמי שטובל ושרץ בידו.  נוהג והחלטה,  מציב מחדל שעשה כטיעון ל 

 

בחר    להבין מדועבמיוחד    קשהבל  , א  ו לעילבירות קיצוני מסיבות רבות שפורטנגועה באי סלטה  ההח .126

כלית החמורה  הזרקורים מופנים לבעיה הכלכל  כאשר  זו של משבר הקורונה  בתקופה  דווקא  המפקח  

ל זה  משבר  בשהביא  לענובמיו אל  ישרכלכלה  התיירותחד  לל   ף  החלטה  היכנס  באמצעות  הנת"צ  עניין 

   ט לא מובן!י הרכב הציבוריים בישראל זה פשוע האחוז מכללרב  נוגעתש

  

נגועה באופן חמור ביותר משיקולים לא עניינים   .127 נועדו לכפר על  אשר לכאורה  אין ספק כי ההחלטה 

בטל  ל  תבוריור השמש והעין הציאל  ואשר נאלץ בכוחה שנתן שלא כדין  קח בהיתרים שחטאו של המפ

לות  שה נגד פעוהוא קורא בקול גדול הינה אני עויר את חטאו  להסת מנסה  כשהוא  בבושת פנים. וכעת  

בני היתרים  מתן  כמו  סבירות  התקיןגולא  למינהל  היתרים  ד  שנתן  הוא  זה  שהיה  שוכח  המפקח  רק   ,

       חטאו.ר על כפ לא תוכל ל אלו, וההחלטה

 

לא  כאשר    8195-שי"ט, ת(החלטות והנמקות)  המינהל  סדריון  יקלתהחוק  ת  ו הוראליגוד  בנ על  פקח  מפה .128

מנו וכנדרשתן  יותממנו    ענה  שנהר  במשך  ש,  מחצי  עומדחלט ההבעוד  ב  היכנס ל  תה    3  -כ  עודלתוקף 

ועשיםחוד שעוד  ,  זו  תיר לפני  הוא      .להתברר  יכולהה  המפקח  תוקף  להבהחלטה  יל  אמנם  את  אריך 

תת את  תת לכדי לזה לקח לו חצי שנה ולא חודש  כאמור    להודעה, אךהשוואה  כניסת החלטתו בחודש ב

ה ועד שעתירה זו שנ בחצי  הפטור  תוקף  אריך את  כי המפקח ייהיה זה רק מן ההגינות  ה, ולכן  ההחלט 

 .   1220סוף עד   לפחות , ועד שיסתיים משבר הקורונהתתברר בפני בית המשפט הנכבד

  

  ה רע  בגדר  ואת הלאזרח הפונה אל הרשו  בהן תשומת  "אי    ות  שנים רב בר לפני  כופט שמגר  אמר כב' הש

  יםחלטיצעדים הנקטו  ם ייא  ופעה זו, אלאלשרש ת  א ניתןנראה לככל ה שלנו וה במציאות  נפוצה וחול

נקויעילי לרבות  עתה,  הנהוגים  מאלה  יותר  הליכים  ם  נגד  יטת  שאינם    הציבור  דיפקי משמעתיים 

במ פנמשיבים  על  של  ועד  סעיף  (ראזרח  ייתו  סיפא)(6אה  לתיא,  ,  (חוק  הנ"ל)  מס  קוןלחוק    לינה דרי 

הסברה  ית הדרכה ו יבלוו   מור,כאח כי תגובות  יוד להנ יש יס  .).ש.א. מ1958-י"ט נמקות), תש ת וה לטו(הח

מתחייבת גם    רחוק ואשב  גנת התשובה, המעו- ת לחובת מתןיהיה בהן כדי להגביר את המודעו  תותנאו
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גם  ו  427)3א( ל  ,ווהתח תק פ  ייתששון פרג' נ' עיר   153/77ג"צ  ב  הרא(    ."  נאותים  חסי אנושדי זאת מיבלע

       ).263)4(  לזהפנים, פ"ד  ' נ' שריר ואחסיב ח'וסף ני  446/83בג"צ 

  

  

  

IIV            סיכום  

  

  

רשאי  רכב   .129 ב בנת"צ  להשתמש  סיור  להגדרתו  התעבל  1סעיף  תודות  ע"פ ורה  תקנות  ציבורי  כרכב 

  נהלחוקיות המי   קרוןעי  פ  ע"וזאת  .  פקח או מרשות תמרורטור מהמאינו נדרש לכל פו  הגדרתו בפקודה

   החלטת המפקח נעשתה בחוסר סמכות.  ן  ולכ ויות התמרורורשסמכותו של המפקח על התקנות גוברות 

  

, לא קבע את זכותו לסמכותוכמקור    המפקחה  ל, שעליו נתע"י המפקח דאז  8200  בשנתניתן  שהפטור   .130

  נעשה   . הפטור לכן  קודםשנים  וקיימת עשרות  ו הייתה שרירה  זכות ז  ,של רכב סיור להשתמש בנת"צ

מנוע בזבוז  וכדי ל  וטרים חדשים הזכות החוקית לש  סברת  ך האגודת מורי הדרך דאז לצור  ע"פ בקשת

בבתי   בבירורים  מוחלטו  .משפטמשאבים  באופן  זאת  השופט    קבע  נוסנבלט  צ      כבוד    משפט   ביתב. 

      .  13עת/ צורף   19/12/1971מתאריך  89425776 עבורה בתל אביב תיקהשלום לת 

  

ציבו  רכב  " רכב  הינו  הת אשכול  בפקודת  כמשמעות  וכי  רי,  עבורה, 

מ בכל  בנת"צ  לנסוע  רשאים  אשכול  רכב  מותרת  נהגי  בו  קום 

 "           . נסיעה לפי תמרור לרכב ציבורי

 

  .   15רף עת/צו 1/5/2018 בתאריך  1543-02-18כבוד השופט טל פרי תת"ע גם   אתזוקבע 

  

  " נתצ נגד רכב סיורל פי התקנה לא ייאכף וע כהגדרתו ור סיברכב אכן מדובר "    

 

רכב   ביןמוחלטת  יש זהות  . וגם כיום  נולד כ "מונית סיור ותיור " שהינה מונית לכל דבר ועניין  סיוררכב   .131

ין  ספק כי יש דמיון ב  לכל  מעלהוכח בעתירה  ו  ,  )4(  493  –) ו  3(  492עלות ע"פ תקנות  למוניות הפו   סיור 

ל סי   ירכב   400 שמסיע מיוחדות    ניותמו  00002,  -ור  בעת    ראוי  ןולכ  ,נוסעים  8ים  ולמאות אצ"ז לסיור 

   . דינה, שהיא ההיפך מן השוויון ואסורה ע"פ החוק וערכי המעון את טענה ההפליהע"פ הדין לט

 

ל   קח לאהמפ .132 הנדרשתאהניח  הצליח  העובדתית  כללית    פניהבה  סתפק, אלא הת התשתית  למדיניות 

  .   המחייבים לכללי המינהלניגוד פשוט אינו נכון וזאת במבוסס אלא  נואי רק שוצפי לא 

 

133.   , תכלית  ללא  נעשתה  ל  סיוררכבי    400ההחלטה  גורמים  ל    בנת"ץמשמעותי    עומסלא  - בהתייחס 

רבי  בנתיבים    םרטייב פאלפי כלי רכעשרות  ועוד    משים בנת"צ בוריים אחרים המשתצי  כלי רכב   60,000

 . תפוסה
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אינה ה .134 מכבר  מכיוון    זנת ומא  החלטה  ה ח  המפקשלא  ליתנתן  יים  ממשלתרכב    י כל  2,000  - כרים 

  ואלה חפץ ביקרם  שי  מפנולכאורה  לא זכאים לנסוע בנת"צ    רובם  אשר     2016יותר משנת    80%,  ופרטיים

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

 ע.  ש המידופת לעיתונות ולתנועת ח יבורית תודוצן הף המחדל לעינחש

  

כלי רכב ציבוריים ועוד מספר דומה    60,000כלי רכב מתוך מעל    400מדובר על    ית אינה מידתההחלטה   .135

תפוסה.   רבי  רכבות    כאשרבמיוחד    בנתיבים  על  מבוססת  המונים  הסעת    הערים   ביןכבדות  מערכת 

    סיור.הי  בכמרלל לא מושפעת  ות בתוך הערים וכקל ורכבות

 

בנתה .136 הישימוש  ש"ץ  מוגבלבימוש  נו  הרורא  משאב  כי  המוי  של  נהלית  שות  שיקולים  צדק  לשקול 

  שהמפקח   ן קיצוניופ באלא סביר  ולכן זה    במשאסבירה של ה, צודקת וחלוקה הוגנתלו ל יוביש  חלוקתי

ע"פ  ם ושיורירכב ציבכלי    שאינםכלי רכב  ר מאלף  יותים ליטריונ שאב ללא קראחד מחלק את המ  דמצ

המפקח  י  שנ ומצד    לשימוש בנת"צ, ם  לקבל היתרי  נהל התקין אינם זכאיםלים המנחים וכללי המי הכל

של  בהחלטתו   הזכות  את  סיו  400שולל  רכב  מסוג  ציבוריים  רכב  אשר "צנתב  השתמשלר  כלי   ,   

 .   םלטובתסלל  מלכתחילה נ 

  

  

  

    -  דנכבט הית המשפמבעותר מבקש הש דעסה  .137

  

 

של  שליהכ  בגלל  ,לעיל  ר אמוהכל  לאור   לפעולפ המם  ח   קח  כובוע"פ  מ סמכותיו  כללי    ע"פ ,  תלי נהת 

בי,  ינהרכי המדוע  צדקה  ,גינותהה   ,החוקן,  מינהל התקי ה הנכבד ת המשפמתבקש  ל    ט  קח  מפלהורות 

      חלטתו . לבטל את ה

  

      

                  ום חת ה עלי ולראיה באת             

    תר העו  ,סרנ ב כירדמ                                                                           

  "ו חשון תשפ"א ט,   2020נובמבר    02  היום     
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