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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,  מ ל  ,בורייצסוגי  התחבורה    בנתיביוש  השימאת  עט 

. על פי המדיניות  בכבישיםהגודש  צורך הורדת  ללכאורה,    ,וזאת  , )""צנתהלן "(ל   תהציבורי 

, כולל מוניות,  טובוסלרכב ציבורי שאינו או  ות לנסיעה מהירהאין מקום למתן עדיפהחדשה  

י המדינה אשר י תושב פנ  עלתת להם עדיפות  ובכך ל   ,תייריםרכב המיועד להסיע  ל  ובפרט לא  

 . ")המדיניות החדשה(להלן "    דורים דחופים וכו'.לסי  דה /לעבוצריכים להגיע  

  

  . ולכן בנת"צ  מהנסועה  חוז, פחות מאלפית האא שוליתהשפעה של רכבי הסיור על הנת"ץ היה .2

    .תהציבורי  בתחבורה ללכש והכלש ה שיכולה לתת מזורתכלית ראויכל ן אימדיניות החדשה ל

  

 ,בוריתהינו חלק אינטגרלי מהתחבורה הצי,  יתמו מונפועל כשבמקורו היה מונית, ו,  וריסרכב   .3

כרכב קנות התעבורה  בתו  וזאת ע"פ הגדרת  בורית של תיירים.ית משלים להסעה צוה שרוומה

 . שנים 50מעל לפני ,  70 -שנות ה ת  ליתח ב  מיום הקמתורשאי לנסוע בנת"צ ולכן   ,יציבור

  

  1961בשנת    ושכנעה     ,אשכול  כבסיור, המכונה גם ררכב  מה את הקמת ענף  זיעצמה    המשיבה .4

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

  ( לרכב  ללמונית"  כרכב סיותיירורישיון  הוגדר  לת  רת, שאח"כ  שירותכדי  סיור"  י  ת  "נסיעת 

  . אלנוסעים בישרחלק מצבור ה יםומהו ים לכלכלת המדינה, והחשוב  ,לתיירים מיטבי באופן  

  

) 3(  492     )(בקיצור ת"ת      התעבורה       תקנות   ע"פ    הה למוניתהפעלת רכב סיור בנסיעת סיור ז .5

זעירו    )  4(  493    -ו ציבורי  ואוט   דומה להפעלת אוטובוס  זעיר  בכלל  ציבורי  .  לסיור בפרטובוס 

לעומת    הראסו יה  לפהעושה    ,רכבי סיור  450רק על    בררני   ן ה באופהחדש  מדיניות ה ת  ולכן החל

    .ש בנת"צמתירה השימו כן משיבה, שלהם העיריםוטובוסים זא 14,000 -כ ומוניות  20,000 -כ

  

מצד שני  אך  את ענף התיירות    קדםשווק ולמשקיעה הון עתק כדי למצד אחד  מדינת ישראל   .6

אסורה  עושה   התייריםהפליה  צבור  להשהמשיבה  ,  נגד  להשתמש  מציעה    ויקו שירותי  בם 

ה.  הסדירים במקום נסיעות סיור  טובוסים ואה יאות  מצל  נתק של המשיבה  מוכיח את ה עניין 

בנסיעה  ,  זמנו מוגבלתייר שבענייננו.   רגליו  יכתת  ומייגעתוכאר לא    , עם סדיר  אוטובוסקו  ב  ה 

ב  לדוגמה,  רבות  עצירות ביקור  הכולל  המלח  בים  עי,  קומראןסיור  גדישמורת  ים  ומצדה    , ן 

איהמלח האוטובוסים   ,  בקווי  אחד  ביום  לבצע  התייר  הסדירים  אפשר  ל,  שעות  בזבז  יאלץ 

 .של הקו ירותסיום הש שעת הלהשתמש במונית בגלל יאלץ  בסופו של יום , ורבותהמתנה 

  

המש  הטיעונים .7 היאשל  שעליה  את    יבה  נב  מעולם ,  החדשה  התיוינ מד מבססת  ולא    ודקלא 

   . נכונים עובדתית כי הםהונחה כל תשתית 
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בכלל    הנפגעים מהמדיניות החדשה  .8 התיירות  נמצ  ענף  בקיפאון)(שכרגע  עדיין  ,  א 

חמש מאות  וכ   ,שהינם בעלים של רכבי סיורותאגידי סיור מסחריים,    מורי דרך    450  -כ ובפרט  

    . , שהעותר מבקש לייצגםנסיעות סיורהעוסקים בנוספים   מורי דרך

  

, המכונה ג  100   -  כעתירה זו לא כוללת   , וזאת ם רכב אשכול אוטובוס ציבורי זעיר לסיור 

בנת"צ השימוש  להם  מתירה  שהמשיבה  ה  מכיוון  למרכאוטובוסגדרתם  משום  וזאת  ות  , 

  .  םנוסעי 8המסיע ם לרכב סיור שהם זהי

  

       עמידה של העותרת הוזכ .9

 

 . דשהמהמדיניות הח אישיבאופן י שנפגע וכמכב אשכול ל רבע  עותר פרטיכ  .א
 

בציבו  כעותר  .ב אג כתפקידו  רי  איו"ר  אגודה  ודת  מקצועי    יגוד אכהמשמשת  שכול, 

 . געו מהמדיניות החדשהר נפ אש ,  אשכול -סיור   ך בעלי רכבדרהורי  מ כלל למייצג 
 

ג  .ג ציבורי  מטעם  כעותר  מורשהעמותום  ות  דרך  הדרךת  מורי  מטעם אגודת  וגם   ,  

 .החדשה נפגעו מהמדיניותכולם ש סחרייםמהסיור התאגידי  

 

זאת בגין  ד השפיטה, ו וס(ג) לחוק י  15ע"פ סעיף       כבדט הנהמשפית  של בסמכותו   . 10

   .צבנת" ת רכב סיור נסיע איסור    לוהשלכתה ע  ,  החדשה  ותינקפת את המדי שעתירה זו תו

 

המבוקש . 11 התהכללי    ע"פ,  ולהלן   לעיל  ר אמוהכל  לאור     -   הסעד    ,החוקן,  קימינהל 

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

  

  טעםליתן א ונאי נגד המשיבה המורה לה לבוהוציא צו על תל  .א

  

השימוש  ת  סיור ארכבי    450  -כ אוסרת על  ה  החדשה   טל את מדיניותהמדוע לא תב

סיוריסבנ,  צבנת" ו  םנשהירות  למ  ,עת  ציבורי  ההמ  חלקרכב   ציבוריתתחבורה 

   ת. סיאפ נההי צבנת", ולמרות שהשפעתם על העומס והנסועה ראלשיב

  

הפליה   עושה  היא  שומדוע  בעת  ה מתירה  אסורה    20,000  - כלבנת"ץ  וש  שימאת 

 .  סיור ועלים באופן זהה לרכבשפר זעיאוטובוס ציבורי  14,000  -ת ומוניו

 

תשיב את     ה להסביר מדוע לאהמורה להמשיבה הוציא צו על תנאי נגד ל ,לחילופין  .ב

שיון  רכבי הסיור באמצעות החלפת רהקמת ענף  ולפני שיזמה את  ,  צב לקדמותוהמ

  מונית לשיון  ריתת  להיינו,  ד  .סיורכ כונה רכב  שאח"  –  למונית ברישיון לרכב תיירות

צי(זכ רכב  לכל  )  בוריתות  כ  .רסיובעלי  זו  לציין  פעולה  ב  לאי  כלל  קופת  תפגע 

   . ום רכב סיור מקבל הטבת מס  באופן זהה למונית, שכן גם הי המדינה
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II      כלליע קרות והגדר       

 

  

שיון יצוין בר  נהג ואשרים מלבד ההמיועד להסיע עד שמונה נוסע  רכב ציבורי    "  "רכב סיור . 12

  .  הגדרות -"ת ת ל 1סעיף   .יורהרכב כרכב ס

 

סיור" . 13 במונית  נסיעת  נסיעה  הנשע"  מזמין  לרשות  כולה  טיול לסיעה  ומדת  סיור,  או    שם 

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

  

רישיון,  כיוםל  פועב . 14 לה  מונית אחת שיש  אפילו  נסיע  אין  סיורלבצע   ל ת  ת  נסיע! ההיתר 

את  קים  לה  1961משנת  שיבה  המת  יוזמ ע"פ    אתוז.  סיור  י רק לרכביבאופן בלעד יתן  סיור נ

  תיירות שאח"כ שונה שמו לרכב סיור לרכב  נות של מוניתו רישי נף הסיור באמצעות החלפת ע

את נוהל  יזמה  המשיבה    ,  יון מונית ברישיון לרכב סיורת רישהחלפ  םוק במ  אח"כ.  אשכול  –

לרכב סיור באופן  ס  טבת המ כדי לקבל את ה רבים וחמורים  קריטריונים    רכב אשכול שהציב

 .  נת למוניתזהה להטבת המס הנית

 

  :נית ומ "הזכות הציבורית" להסעה ב   -  רישיון מונית כולל מה עות ובק   493  –ו  492ת"ת  . 15

  

  –ר להסיע בה יתן עליה רשיון לנסיעה מיוחדת, מותשנ נית מו  . 492

  

  סיעה מיוחדת; נ  )1(

  (נמחקה);   )2(

סיונ  )3( שטח   רסיעת  בכל  תיירים  משרד  המדינה,    של  מאת  בכתב  אישור  לפי 
  ירות ובהתאם לתנאי האישור. התי

  

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

  

  רות שנקבע ברשיון ההסעה;השי ת בקורוסיעת שינ  )1(

  ); חקה(נמ  )2(

  עה מיוחדת; יסנ  )3(

  ). 3(492ה  קנת בכאמור  סיורסיעת נ  )4(
       

    ! ות סיור, רק לרכב סיורלמונית אסור לבצע נסיעכיום בת"ת  אמורכאמור, למרות ה

 

שעניי . 16 סיוררכב  450  -כל  תייחסמעתירה  הל  נה   רה,ולכאו,  דשהחהמדיניות  השע"פ    י 

  . בעבר שפסק אחרת נבחן בבית משפט לתעבורהטרם  העניין    .מנועים מלהשתמש בנת"ץ

 

הסיורענף   . 17 חלק    נסיעות  של   ם,ונימ  אלפיגדול    כלכליענף    –  התיירותענף  מחיוני  הינו 

תיי מסעדותבתי    –  רותשירותי  ישראל  כסף  סיכנהמ  ועוד,    מלון,  למדינת  ג,  רב  ם  כמו 

 .  1נספח ראה מכתבו של מנכ"ל משרד התיירות  . הכותו יש אלפי מקומות תעסוקשבז
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בנת"ץבתומך  התיירות  משרד  במכתב   לנסוע  סיור  לרכב  לאפשר  בגלל  וז,  דרישה  את 

 . בישראל תוותי התיירמכלל שיר וני חי הענף כחלק החשיבות הרבה של

 

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

    ) "צוה(להלן "  5198-תשמ"הרת רכב),  כיוחדת והשר, הסעה מסיועת  ירותים (הס מצרכים וש

     1957-תשי"ח, תיםק הפיקוח על מצרכים ושירווח"  במקור 

 . ברכב פרטיצו בדבר הולכת סיור  

 

סיו . 19 מרכב  רכב  הכונר  להסעת    2נספח  מצ"ב    ",  אשכול  "   גם  רשיון 

  אתחייב לשרכב סיור    .  "אשכולאת המילה "ל  כולש,  עותרל ה, ש )אשכולסיור ברכב סיור (

   . בעבר  רד התיירות ל מש) ש וג(לו יל  סמל הדומה לסמל  .  ולצ   26  יף סעע"פ  את סמל האשכול  

המי  ול,האשכ  סמל תיומקור  על  יה   ,ירותלה  הנו    ים גלהמרפרשת  בר  דמב  פרסב  וארמתפי 

  כרתו י, ושכולנחל א  "ויבואו עד     ,2פסוק    .."  הארץ  רו את  יתום ו לך אנשי  "שלח    י"ג פרק  

    . 23ק  סופ  .."בשנייםמוט, והו בישא ד, וים אחזמורה ואשכול ענב םמש

  

המוג  61,000  -כ  ל ראביש . 20 רכב  ציבדרים  כלי  כמפורטר וכרכב  כה  שהל  ע"פ הכמויות    ,י 

   .ן אחרתיכן צו  אם אלאיקה ט סלסטטי תהמרכזי

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

 זעיר לסיור ציבורי אוטובוס  100 –ו   בוס ציבורי זעירוט או 17,000 -כ מתוכם

    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 יסרכב "  .ד

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

 

זושל  נה  ייענ . 21 אוטובוס    ,  עתירה  רכב מסוג  כולל  לסיוראינו  זעיר  שגם  ציבורי  רכב  ,  מכונה 

  םהנוסעי, שכן מספר  כרכב סיורמוגדר    אך אינויבה,  שוקח ע"י הצו וע"י הממפ ם  גו שכול  א

   . חלה עליוהמדיניות החדשה אינה ולכן  ,  בוסואוטגדר כ, ומו  8-15שבו הינו 

 

רישיון הסעה , רישיון נהיגה    -  ממונית מיוחדתדרישות  ל  ותהזיור  רכב סלהפעלת  הדרישות   . 22

בשכר נוסעים  ביטוח  הכוללות    ,ביותר  תומשמעותידרישות  תוספת  יש  בנוסף  אך  ,  למונית, 

הנבעיקר   בכי  הינו  הג  בעל  מורהרכב  מש  רישיון  דרך  התמאת  זרות  תיירורד  שפות  דובר   ,

עיסוק  חופש הכולל ויתור על הזכות ל ,  פיםושורה ארוכה של קריטריונים נוס   ,ה גבוההברמ

 . סיוריעת יהיה נס של בעל רכב סיור  כי עיסוקו העיקריוהתחייבות 

  

כל רכב סיור יכול      .  מוניתלת  זהו  ,יתנה הישראל התקיע"פ    ,עצמוהסיור    רכבמשות  הדרי   . 23

 לרכב סיור, בגלל הדרישות הנוספות.  להפוך למונית. לא כל מונית יכולה להפוך 
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יצחקי  עו  מר  ל  קביעתו ש    "  יתלמונ  ותבהפעלמה  ור דויסב  רכ"   . 24 ד  שרמבה  וע נת  "לסמנכזי 

בענ.   3  פחסנמצ"ב  ר  לעות  במכתב חבורה  הת 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 

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

  

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

 . תנו ד לתקבניגוכדי לפעול   םותסמכבאין  ,כמו גם למשיבה קנות,לת 16פ סעיף ע"

  

  סיע נוסעיםהל שרשאים  ב  רכ  כלישל    וד מא ת  ממצורשימה מצ טת  פר מ   –    לת"ת  . א.84תקנה   . 26

  ,יר בוציכב  רכסיור    ב להגדרת רכחוקית    ה נקשפ וגעוד  מהווה  מה ש  ,  הכוללת רכב סיור  ,רבשכ

 .  הפקודל 1  סעיףבנוסף להגדרת רכב סיור כרכב ציבורי ב 

  

  

III      הריתהצדדים לע        

 

  

, ובכלל  אי על כל ענייני התחבורה בישראלחרהאהמשרד    –משרד התחבורה      -        בהיהמש . 27

  . מוש בהםוהשי ת"ציםבהתקנת נזה 
  

 

,    2ה נספח  , רא1997  משנת  (אשכול)    בעל רכב סיור, ו1994משנת    מורה דרך הינו      -    העותר . 28

 .    רישיון סיור של העותר
  

אגודת    2009  נתבש את  אחרים  אשכולהקים  מייסדים  חברים  עם    עי מקצואיגוד  כ    ,ביחד 

בעיקר  ו,  ג, ללא ייצו הדל  בכוחוליח  צה  העותר        .אשכולאת כלל מורי הדרך בעלי רכב  צג  מייה

המשפטעזרת  בזכות   בתי  עמערכת  הינה   זו  עתירה  צווים,  ות  לשנ,  50  מס'  תירה,  נהלים, 

עות בענף הרכב,  קצוומ  ) לחוק רישוי שירותים1()  ב(.  33סעיף  הצליח להתקין את  תקנות ואף  

הר"להלן  (  2106-"ושמת באופן    )  " ישויחוק  אישיכלשונו,  ייבוא    ע"י רכב  כל  של    המאפשר 

רק של רכב  שאפשר יבוא אישי    7006/07וזאת בהמשך לבג"ץ  .  בכלל ומורה דרך בפרט  סקעו

המשיבה שיוצגה ע"י  התנגדה  בבג"ץ ובכנסת,    לאורך כל הדרך   .  לצורך עיסוקוע"י מורה דרך  

יבוא  ולפגוע בצמצם  ו לביקשאשר    חוה ראובני  עו"ד  "ש  , ויועמר פלורמר אבנל תנועה  סמנכ"

  פגיעההטיל  המשיבה ביקשה ל דהיינו,     .  ע"י יבואן  רכב שאינו מיובאלרק    שי  האי

בפרט  סקים עוב  ה חמורצרכנית   הדרך  ומורי  של בכלל  יק,  יצרןא  אחריות  שיובא  בלו  ,  לרכב 

  הוכיח   ךבכ              ועוד! קול  ללא תיקוני רי  זמינים,  וף חיל   חלקי  ללא,  מוסכיםשירות של  ללא  

הפוב  המשיבה יש פקידים של    יה  כי בשורותותר  הע נגד  כירים    !   הציבורי  האינטרס עלים 

  .   25.2.2016מתאריך    סתלה של הכנועדת הכלכ 144 ראה פרוטוקול
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 VI     תיתהתשתית העובד        

 

מדובר  שכן  !    רךצול  שלא  רחדשה פוגעת בעיסוקם של מורי הדרך בעלי רכב סיוה  תוניהמדי . 29

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

ציבוריים רכב  בתכיפ   ,כלי  בנת"צ  רהמשתמשים  יותר.  ות  בבה  הגיש  חוק  העותר  ע"פ  קשה 

 .  המהמשיב יקיםחופש המידע כדי לקבל מספרים מדו

 

החדשההמדיניו . 30 סיו  האוסרת   ת  רכבי  שימוש  על  גור  לבנת"ץ  של  משמעותית    תוספתרמת 

עבודה עבוד  שעות  יום  "(!    הבכל  העבודהלהלן  שעות  על  ")  תוספת  שעות    מדובר  תוספת 

שפוגעת    תוספת .  קרה הרעמב  ויותר  ועד שעתיים ב  ה הטובמקר  שעה ת החציממ   החלעבודה  

להתפרנ  מונעת ממורי ו כהדרך  מעיסוקם  ו  ! בעברס  בלדוגמה  ש כמפורט  עבודה  העותר  יום  ל 

    וכמפורט:    )הפזורים בכל הארץ רכבי הסיורהמצב דומה לכל ( במבשרת ציוןהמתגורר 

  

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

  . תוספת שעות עבודה של כמחצית השעה  שלים באזור ירו
 

תל אביב מלון בי  בתמרה  והחזאיסוף  כאשר ה  ,בית לחםבאזור ירושלים ו  עבודהיום  ב  .ב

   .כשעתיים של  שעות העבודה היא תוספת 

  

 .  שעתייםיותר מתוספת שעות עבודה היא , ביום עבודה באזור הגליל  .ג

  

ת  . 31 שגורמת  של  וספהפגיעה  במקרה  שעות  ומכיושעתייםת  שמדו,    המסיע ציבורי    רכבבבר  ון 

      .(א) לתקנות התעבורה 168 סעיף וחה ע"פ ת מנ בשעו יב , אשר הנהג מחויםנוסע 
 

   . ור בגלילליום סי   העותר צריך להפסיק לקחת עבודות  .א
 

העותר צריך  בסיום יום העבודה  ,  לים ובית לחםירושאיסוף מת"א ל  שר מדובר עלכא  .ב

     יור. נסיעת הס מה שמייקר מאוד את   ,את התיירים במונית לתל אביבח לושל

  

אפשרות    .ג יש  הסיור  צר  לקאמנם  יום  רמתאת  תיפגע  בכך  אבל  עת נסישל  השירות    , 

 .  התיירים  -לקוחות שלו שהעותר נותן ל יור הס
 

ענף התיירות  לה עשתה  ת החדשהמדינושיעה  גפל לקכל מש  נה, ולא נתהתעלמ הבה  שיהמ . 32

ובפרטבכלל בעל של  עיסוקם  ל  ,  הדרך  סיורמורי  רכב  תימצא    םגו.  י  המשיבה  החלטת  אם 

שלחוז הא  במאת  כמוצדקת למרות  כל ם  וגכך המצב,  אין  דעת העותר  ים,  של  הטיעוני  אם  ם 

אחריות לתת    ההמשיבת על  עדיין מוטלהעותר אינו חושב כך,  ו  ,קליפת השום כשווים  ותר  הע

לתרופ מורי  שנפגעהחמורה  פגיעה  ה  החדשה    , בעיסוקם ך  הדרו    .משיבהה   שלמהמדיניות 

פי  וזאת אינה יכולה    משיבהוה  !נהי דוערכי המהחוק  ,  תקיןנהל הההגינות, המיתפקידה,    על 

 .   סקים בנסיעת סיורהעושנפגעו מורי הדרך  אין לה כל קשר לפגיעהי שכפה כמיכיון וץ בנלרח
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, ך בזמנועה את מורי הדרשכנר ונסיעות הסיו  ענףה את הקמת  יזמ שיבה  מהעובדה היא כי   . 33

שירות  כ,  נסיעת סיור" "   מתן שירותלצורך  להמיר רישיונות של מונית ברישיונות לרכב סיור  

ת סיור ניתנה  נסיעלפני כן  .  נסיעת הסיורשירות  את  טייב  לכדי  .  לתחבורה הציבורית   יםמשל

מונית   ת.ת  ע"י  ו  3(492ע"פ  ול  ההמשיבהציעה  כך  ם  לש.  )4(493  –)  דרך  חברות מורי 

או בזמנו רשיון רכב   רישיון סיורבורית) ב(זכות ציון מונית  להחליף רישי  ,מוניות  םתלושבבע

     יעת סיור. נסנותן שירות של  כיום רק רכב סיור  .תיירות

  

הנדרש רק לרישיון    מונית  יותר מאשר  מחמיריםו  פיםנוסטריונים  בקרי   ים בתנאי שעומדזאת  ו

ון  י שרי  ג ברכב יהיה בעל  , כי הנהבנוסף  הכוללים בשכר,    וביטוח נוסעים  , D1   נהיגה למונית 

  .  ועוד ,ה גבוההרמושליטה בשפות זרות ב , מטעם משרד התיירותך רה דרמו

  

נ  הסבכך  ביכרת  כתוב  בלתי  המכם  לן  להצעתהשיבה  שהסכימו  הדרך  כמובן  זו  ,מורי  את 

      . עברמונית כבתנאי העיסוק של ל השוו ה, ויהיהעיסוק שלהם לא ייפגעבתנאי ש

 

 .נסיעת סיורשל רשאים לתת שירות   אשכול -סיוררכבי  רק  ,כמו גם בעבר ,כיום . 34

 

על התעבורה,  משיבהה . 35 זהטענה שהיא  , באמצעות המפקח  עניין  זוכרת"  למדיניות  ,  "לא  וכי 

מכות  מצעות סלבסס את המדיניות באיכולה    וכי היא   דהיום אין כל קשר למה שקרה בעבר,

, וכי  הבדה כי סמכויות המפקח אינן גוברות על תקנות התעבורמהעו  עלמותפקח, תוך התהמ

במורי לפגוע  יכולה  שלהידבמהדרך    היא  החדשה  בג"ץ      כרצונה!    ניות  גלבוע    73/65ראה  

ה על  המפקח  נ'  ואח'  בע"מ  לתיירות  "חברה  ואח'   של  דילמ  בהתאם  ...תעבורה  דאז  ניות 

ה התנה  תחבורהמשרד  ע,  התעהמפקח  הוצא1961בשנת  ,  רהובל  את  רשיונות ,  מספר  ת 

או רישיונו תו מספלמכונית תיירות לעותרות בהחזרת  ,  ד  יףעס    "    ...הןל  שהיו  יותת למונר 

דהיינו,                   .    1965  –"פסקי דין" כרך יט, חלק שני, תשכ"ה / תשכ"ו    365עמ'  פורסם  

שיון למכונית  ריב  ת מוני  ל שנות  רישיופת  החלושתת על  הרכבי הסיור    ענףהקמת  של    הבסיס

   עניין זה הובהר למשיבה אך היא בחרה להתעלם מהאמת.  . היום מוגדר כרכב סיור  ,לתיירות

 

ספר  שמדובר במף התיירות, וזאת למרות  נעלכלל  חשוב מאוד  כלכלי  להסעת סיור יש תפקיד   . 36

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

התייה ע"י  הנדרש  בתימאכלרים  את  עב  ,בישראללון  המ   סים  עונותנים  לאלפי  ים  ובדודה 

  בשירות הסעתעה  פגי .  , חנויות למזכרות ועודם כמו הסעדהירות נוספישירותי תיבגם  ,  אחרים

תפגע  הת   סיור  ענף  בישראל.  בכלל  נספיירות  התיירות    1ח  ראה  משרד  מנכ"ל  של    .מכתבו 

דשות  מתחלפים חההתעבורה    מפקחים על א כמו הנים, ול ש  8  מעטמנכ"ל המשרת בתפקידו כ

במכתב מנכ"ל משרד    . ולהסדר בענף  נתנו פרשנות מטעה לחיקוק אופן רשלני  ים ואשר בבקרל

נף שאמנם  שירות הסעת סיור לכלל ענף התיירות בישראל, ע ל  ו שמציג את חשיבותהתיירות  

יצר  בקרוב הוא מי   לאיתנו  שישוב   ה לל משבר הקורונה אך בתקווכיום נמצא בשפל המדרגה בג

 דה בישראל .מקומות העבומ 10% ל"ג ומייצר כמהת 5% -כ
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, ראה  , היה ניסיוןיבוריתלתחבורה צ  דרה  גה,  ת התעבורהתקנואו ב,    בורהאין בפקודת התע . 37

י בפקודה יבורפ הגדרתו כרכב צה ע"נעש  יבורית חבורה הצלענף התשיוך רכב      ולכן    . להלן

    . ובדה זוהמפקח לשנות ע  סמכותו של  במש תשיכולה לההמשיבה ואין  ,ובתקנות התעבורה

  

הסבירה   . 38 הפרשנות  המוגד  -ע"פ  רכב  חלקכל  הינו  ציבורי  כרכב  התחבורה   ר  ממערך 

ולמפקח אין   למשיבה . ו ") הפרשנות הסבירה(להלן "    "ץבנת להשתמשאי ולכן רש בוריתהצי

 .  הכנסת  מצעות בא ,כנדרשאלא רק  ,המדיניות החדשהבאמצעות  קחוסמכות לשנות את ה

 

כמהה . 39 ציב  יו  תחבורה  נתיבי  חוק  לחוקק  נתיבי  שבהם    ןוהאחרו  תורי ניסיונות  חוק  הצעת 

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

  

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

  

שמחזק את ה הסבירהשנפרמה  נתיב תחבורה      –  ות  ל  ציבוריכי  כל  מיועד  כלי  שימושם של 

 וגדרים כרכב ציבורי. מהרכב ה

  

לשכת  דעת  הו    4  חנספ ראה    ,סבירהה  במשך שנות דור כיבדה את הפרשנותישראל  רת  משט . 40

דן   ישראלתנועה  משטרת  בתחומה,  המשטר ות  תחנל    30/5/90מתאריך    ,של  כי  (ל   ה  הזכיר 

        ,)דן בגושלה חיהוקמו בתהנת"צים  
 

ה  רכב  "...  לפי  לנסוע בנת"ץוק הינו רכב צבח  רתוגדאשכול  "   יבורי רשאי   ...   

 .  ") אישור המשטרה(להלן "

 

לתעבורה    יתב . 41 ששוטרים  רהביהס  פרשנותהאת    צואימהמשפט  בעת  ניסיון,    רשמו   ,ללא 

עמוד בפני  לים  בודדם  ימקרב,  . וכך נאלצנוצת בנת"מורשייעה לא  בגין נסור  סי  רכבנגד    דוחות

כי רכב סיור מהווה  . דהיינו,  ו את הפרשנות הסבירהם כיבד ה  גםאשר    ,הור בתי המשפט לתעב

 .   ת"ץ נ ב בשילוטשלו לא מופיע מהתחבורה הציבורית ולמרות שהסמל  חלק אינטגרלי

 

עבורה בתל אביב  לת  טפשבבית המצ. נוסנבלט  וד השופט  כב  קפס  19/12/76ך  תאריב  .א

    89425/76תיק 

  

בפק  ול"  "אשכרכב  "...    כמשמעותו  ציבורי,  רכב  ת  ודהינו 

רכב  התעב נהגי  וכי  לנסוע  אשכול"ורה  רשאים  בכל  " 

       "          . תמרור לרכב ציבוריתרת נסיעה לפי מקום בו מו

  

עו"ד דוד א      5  ספח נ ראה   סיור החזיק בזמנו כדי  רכב  ל  ישור שכ. א לב  ישור מאת 

ארכיב  כי התיק בוער מהתברר  , ולאחר בדיקה,  לצערנו  פני שוטרים חדשים. ב  ציגלה

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

     -צ סע בנת"רכב סיור שנתעבורה שנין נגד 

 

כמד  "...  סיור  ברכב  פי  הגדרתו  ובר  ועל 

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

  

  .    6 נספחראה 

  

נת" . 42 של  הסימון  הכביש  נעש  צבד"כ  על  רק  צהוב  ה  בשילוטבצבע    צנת"על    שילוט ב  .ולא 

לדורותיהם מפקח ה לסמן    ים  ומוניתנהגו  אוטובוס  הנת"צ    םמעול.  בלבד  סמלי  הקמת  מאז 

הופיע  ל  הראשון המספר  גלבוזאת    ,סיוררכב  סמל  ילוט  ש בא  הסיוררכב של  מזערי  הל  ,  י  

כלי  לעומת עשר  ציבוריים מסוג  ות אלפים של  ומורכב  עובדה כי  ה פאת  מוגם  נית.   אוטובוס 

ע"פ    למונית פעלת רכב סיור  הב לזהות  תודות  ,  . כאמורלנית כנ"מוהינו    מקורו של רכב סיור

ב סיור  רכת ורכב סיור,  בתקינה הישראלית לגבי מוניזהות  דות לתו   ,)4(  493  –) ו  3(  492ת"ת   

אישור  ,  הסבירה  ת  פרשנוה  ,  תקינה הישראליתלחס  בהתיי  ל רגע נתוןמונית בככול להפוך לי

   .למוניתהה זבאופן   צבנת" והשתמש  רכבי הסיור , בורההמשפט לתע  יתופסיקת ב המשטרה

  

מותר  היכן  דהיינו,   בנת"צ  שלמונית  סיוגם  להשתמש  מותרלרכב  נת"צים.  ר  ם  המיועדי  יש 

  .צ השימוש בנת" וראס  רכב סיורלגם ית ולמונ גם  ואז בלבד,  ירותבקווי ש סיםולאוטוב 

  

  , וממשלת ישראלרדיקליק לשינוי  זקו  ך התחבורה הציבורית בישראלכי מערברורה    ובדהזו ע . 43

התחבורה  ומש בבע רד  לטפל  להור  יהחייבים  העוכדי  את  בכבישיםיד    חדל מלתרון  הפו  .  מס 

בהינ  וריתהציבבתחבורה   מסתשתיו  לציבור  ילתיתת  שי  והנגשתה  הסעה באמצעות  רותי 

אוטובוסיםםמשלימי באמצעות  בעיקר  ולצוניות מו  ,  התיירים  ,  סיבאמצעות    בור   .   וררכבי 

  כל פתרון לעומס בכבישים או בנת"צ.  צ ע"י רכב סיור לא מהווה השימוש בנת"  איסור

 

התעבורהמה . 44 על  "  פקח  בקלק  המפקח")  (להלן  לחפש ע"    לתונתפס  התנועה    המידע  י 

נאיש  1,000  -כלאחרונה  תן  נכש    ,תונותהעיו "לל  חדשים,    צבנת"סיעה  ורי    מקורביכאורה 

לתחבורה    ,"    שלטוןה כל קשר  להם  שאין  למרות  לבסוף  ציבוריתוזאת  עת"מ  ו.  של  בלחצה 

המפקח    81-02-74695 או  פירוט לתת  נאלץ  נתן  יש      . תםלמי  לנסיעה  אישורי  2,670כיום  ם 

המידע, אך עדיין    , נתון שהתקבל מאת המשיבה ע"פ חוק חופשבנת"צ למי שאינו רכב ציבורי

    .ומה הקריטריונים למתן אישורים אלו  ניתנו האישוריםהמשיבה לא פירטה למי 

  

נגד המפקח שניצל את    ץאין ספק כי בעקבות הלח . 45 סמכותו שלא  הציבורי שנבע מהביקורת 

נהל התקין  בניגוד למי   ביו, ר , לכאורה, למקווריםהאישתוספת  לבטל את    המפקח, נאלץ  כדין

כל,  והחוק הנת"  ללא  של  לייעודו  מצוכד.  צקשר  את  למרק  צדיק  ולהיראפונו  י  כיותר  ות 

לכאורה,    ,ובכך,  2008שניתן בשנת    רבטל פטול    13/9/2020בתאריך    המפקח  יפיור החליט  מאפ

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 . 46 המ..."    -  ניות  לעיהמדיניות  המשלתית  נסיעה  דוד 

סעיף  ..."  הציבורית  בתחבורה נולכן  .    להחלטה  3ראה  זו  אלץ  העותר  את  בעתירה  לתקוף 

שים זה ראוי  שתמע ממנה, לכאורה, כי לטובת הורדת העומס מהכבי, והמהמדיניות החדשה

 .  ונכון לפגוע בענף רכבי סיור

  

תרון  פקורטוב של  אין בה    ע"י רכב סיור,    צ מניעת השימוש בנת"דהיינו,    ,החדשה  המדיניות  . 47

תית  לכל קשר למדינית הממש  ה אין לו ,  ציבורית בישראלהתחבורה  ירותי הש בר  חמוהלמחדל  

אלפית האחוז  פחות מ   וההמ  רכבי הסיור  ענףש  ן מכיוו,  יבוריתהתחבורה הצעה  הנסילעידוד  

כל  ן  אילכן  ו!      היא אפסית  בפרט,    צ נת"על הו  ,תו על העומס בכללהשפעו  צמהנסועה בנת"

בי כי  בטענה  בנת"הש  ולט ממש  סיור    צימוש  רכב  פיע"י  משום  כלשהו הווה  לבעיית    תרון 

של  מחדל  בגלל ה   בושתמש  ה בחרה להיים שהמשיב , זה מס שפתהתחבורה הציבורית בישראל

אישורים  חלוק כאלף  בנת"צ  ת  ום" למקורבי"להשתמש  המכיוון  ,  לא  משיבה  הרב  שלצערנו 

ולא   בעושה  מתמקדת  התחבבעלות  תרונפמספיק  של  החמורות  בישריות  הציבורית  ,  לאורה 

בתחב מסיבית  השקעה  לציבורוה   מסילתית   ורה דהיינו,  שירו  נגשתה  הסעה    ית באמצעות 

   .  מים של אוטובוסים, מוניות ורכבי סיורמשלי

 

ה כל  לא אספ  ,דיניותה החדשהכדי לבסס את מ  בדיקה עניינית  מעולם לא עשתה כל  המשיבה   . 48

ה  נתונים תשתקימה  ולא  המח.  החדשה  הלמדיניות בהקשר    תעובדתיית  כל  של  שיבה,  ובתה 

ת  דתיהקים תשתית עובדאי כאשר מדובר על שינוי מדיניות ל ובוו  ולפני שהיא עושה החלטה

  בים בעמ  נ' המשי  יף ינוב גידוליםאס    7120-07בגצ  ראה    .פו מהשטחאס על נתונים שנ  הנשענת 

  ) 23/10/2007(      5871), 4(2007על -, תקשית לישראל מועצת הרבנות הרא

  

יעשות בהליך  צריכה לה  -  יניות ר החלטה המשנה מדקל וחומ  -ת  דבר מדיניוהחלטה ב"    

"מצריכה היא  ראוי.  תבר  מינהלי  קיומה של  וראשונה  (רע"ב  שתאש  עובדתית"    426/06ית 

ם "מהלך מסודר הרשות לקיי  השופטת פרוקצ'יה), ועל  -  והר  בתי הסחווא נ' שירות    נאסר

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

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

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

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

  "    ));מצא  –כתארו אז  -(השופט 

  

חוסר   . 49 את  להדגיש  העותר  המשומבקש  המשיבה  וע  ההגינות  אשל  שיזמה  המדיניות  ת  בעת 

מצבם של ו  , ממלאכהבתו  קפאו והשהו  רכבי הסיוררוב    כאשר   ,רונהבשיא משבר הקו  ,דשההח

ורי  מו  מעט כליל,  סת נעצרה כשכן התיירות הנכנ   הינו בשפל המדרגה!  היוםעד  ש,  י הדרךמור

מורי  ענף התיירות הנכנסת בכלל ו  שלודווקא בנקודת השפל הזו    .  נותרו ללא כל עבודההדרך  

ה הדרך   א  שיבההמם  פתאו חליטה  בפרט  ועודדה  הענף  את  משיזמה  בהטבת  להתקין  ס,  ותו 

של  מ הזכות  את  המבטלת  חדשה  בנת"  450  -כ דיניות  להשתמש  הסיור  ו רכבי  ללא  הכתה  צ 

סיור בנסיעות  בעוסקים  שני  .  רחם  מצד  בעוד  לחלק  החליט  וזאת  אישורים  המפקח  כאלף 

תוך שהוא מסתיר את הקריטריונים למתן  לכאורה למקורבי השלטון,    ,לנסיעה בנת"צדשים  ח

 ם חדשים לנסיעה בנת"צ.  אותם אלף ויותר אישורי
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כי . 50 לטובה  התנגד  לציין  לא  ש  ההמשיבה  ההסעות  לשילובם  שירותי  במערך  הסיור  רכבי  ל 

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

ומרים   בכביש  מאם  יוכ יד.  שהולך  לנסיעות  המשיבה  מונית  כמו  לפעול  סיור  לרכבי  פשרת 

מונה  נותמוזמ על  ב,  לא  טקסי"  כמו  נסיעשמאפשרת  "גט  של  במובמחיר  סיור  ה  נסיעת  נית 

 . ל הנוסע זוכה להסברים על הדרך מפי מורה דרך מוסמךשגם נותנת פתרון הסעה ובמקבי

  

בה  המשי  ובדיון  הבתשובו  , 3689-11-20  עת"מ  ה גד ההחלטנמנהלי  ית המשפט ה ר לב עת  עותרה . 51

גורף את כל    ל משרד התחבורה לבטל באופןבמדיניות ש  וברדה כי מדבועל הע  נופקח נשע המו

ע"פ  המפקח טען כי     . מוניות  לל גם  וזה כו וטובוסים,  נם של א ים לנסיעה בנת"ץ שאיאישור ה

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

  

רפפ בפס . 52 בזק  תמר  השפטת  כבוד  הדין  המדק  את   כיבדה  דיווחשעלהחדשה  יניות  ורט    יה 

וכדי    ,ההסתמכותגנת  המטעם    31/12/2021  דע  חלטה  את יישום הה  , אבל דחתהבדיוןפקח  המ

 בה.  משיל ה אצחדשים ה קובעי המדיניות מול החדשה  ל בעניין המדיניות  ר לעותר לטפלאפש

  

כדי  כל    ועש וחבריו    העותר,  האחרונות  הבחירות  אחרי . 53 עםמאמץ  המ  להיפגש    דיניות קובעי 

וכדי    ,פרנקגב' מיכל    לית" המנכ  דכבוו כאלי  ימ  רבגב' מ  השרה  כבוד  ,  אצל המשיבהים  החדש

לעובי הקורה   הלגבי המדינילהיכנס  כי  של המשיבה  חדשהות  ולהסביר  פוגעת במורי  היא    , 

סיור רכב  בעלי  סבירבאופן    הדרך  ולא  הוגן  העותר פניי     8  נספחראה    ,לא  מתאריך    ת 

ה  פנהמשיבה העותר  ע"פ בקשת לשכת  ו.  וד השרהלכב לחו  כמה שנש  אחת מתוך  ,22/7/2021

גם  ישי    4/8/2021  בתאריך העבר  ערלצ.    9נספח  מצ"ב    תלמנכ"לירות  העניין  העותר  של  ו 

של   הרשקוביץ  גהיועצת    כבוד לטיפולה  ענבר  "היו  ב'  מכתב      10  נספח ראה  ת")  עצ(להלן 

לחלוטיןשבו    17/8/2021מתאריך     ובתהתש מתעלמת  היועצת  המ  כבוד  הרבים  כל  טיעונים 

 - תר וכמפורט :  ע"י העושהועלו וכבדי המשקל 

 

ולכן  ת"תל  1סעיף  בדר כרכב ציבורי  כי רכב סיור מוג  ,בט החוקיההי  .א ע"פ הפרשנות  , 

 בנת"צ.  השתמש ל"קנויה" יש לו זכות  הסבירה  

 

 . סבירה , ולכן ההחלטה לא  לא מהווים כל עומס על הנת"צרכבי סיור  450ה כי עובדה  .ב

  

 .  לתיירים ,ר הנוסעיםצבולל כת, ובין למוני שה בין רכב סיורשיבה עוהמהפליה שה  .ג

  

, הן מבחינת של בעלי רכב סיור  םהמדיניות החדשה בעיסוקה שעושה  הפגיעה הקש  .ד

 .  נת השירות שניתן לתיירבחישעות העבודה הנוספות הנדרשות והן מ

  

כי    .ה שיזמהעובדה  היא  הקמתהמשיבה  את  הסיו  ה  להחלפת בזמנו,    רענף  בתמורה 

 .  אשכול -, שאח"כ כונה רכב סיור ת ברישיון לרכב תיירותרישיון מוני
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V     עתירהלם הטיעוני          

  

סמכות . 54 המש  חוסר  זל  יבהשל  לתחבורהחוקית  כות  בטל  בנתיב  להשתמש  ציבורי  רכב   של 

ה לרכב  דהיינו, הזכות שניתנ     רכב ציבורי!כרכב סיור  גדיר  המת  ת"ל  1סעיף    ת, וזאת  ציבורי

בנת"צ להשתמש  שנו  סיור  בתחילת  הקמתו  המיום  מ  לפני,  70  -ת  בע  נושנה,    50  -יותר 

ציבוריכ כרו של רכב סיור  הגדרתמ ליבה" של המשיבה.   ב  אם המשיבה  לכן  ו    .  ולא "מטוב 

  ותעשות זאת באמצעור כרכב ציבורי היא לא יכולה לרכב סי  שלבקשת לבטל את המעמד  מ

כבי הסיור  נות את מעמד ר. המשיבה יכולה לששל המפקחסמכותו ב מדיניות חדשה או פרסום 

 . צעות הכנסתבאמ"ת לת 1יף  סע, דהיינו, לתקן את ק באמצעות החוקר רי כרכב ציבו

 

השימוש בנת"צ   ,מיטביפן  ועובדה שכדי לתת שירות נסיעת סיור באהמשיבה התעלמה מה . 55

צורך הכרחי פוגע באהינו  סיור  לרכב  בנת"צ  הנסיעה  בשירות ההסעה  ופן משמעו. איסור  תי 

     מה שמנוגד לאינטרס של מדינת ישראל לקדם את התיירות. יעת סיור.נס  -  הייחודי לתיירים 

 

החדשה . 56 לה  מדיניות  עובדתינעשתה  ביסוס  כל  החלרש  וכנד  תסקיר  לאול  לא  של  טה  מכל 

 ם דקומ  י אנת"    .    ר כלשהוציבובעת  מדיניות החדשה פוג ממשלתית כלשהי ובעת שה  רשות

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

   .439 'מכרך א' ע

  

והחדשה    מדיניותה . 57 סבירה  העם  וקבעיסעת  וגפאינה  הדעמיתיו  ו  ותרשל  כל  רך  מורי  ללא 

 ז! פחות מאלפית האחו  סי !מרכבי סיור הינו אפהנובע  נת"ץהעומס על ה  !   ת ראויהתכלי

  

מנוגדניות  המדי . 58 לאינטרס  החדשה  מתעלמת  הציבורית  התיירות    כשהיא  משרד  מעמדת 

 . לרכבי הסיור בפרטבכלל והתיירות ף מהפגיעה הכלכלית שהיא עושה לענו

  

ת  למרו  טובוס ציבורי זעירוואת  ניות החדשה מפלה לרעה רכבי סיור בהשוואה למוניודיהמ . 59

, בפועל אין אף מונית  )  4(  493    - ) ו3(   492  יור זהה למונית ע"פ ת"תו של רכב סרך הפעלתדש

ון  ומכיו   .485ות סעיף  פרק ו' מוני ב  לה היתר לבצע נסיעת סיור כהגדרתהבישראל שיש  אחת  

     אוטובוס ציבורי זעיר.  ישירות לגם  בכך הם זהים נוסעים  8שחלק מרכבי הסיור מסיעים 

 

גם  ה  ההפלי  טענת . 60 ל היא  של  מעבהתייחס  רשאית  המשיבה  דתה  היא  את    להפלותכי  לרעה 

   . אזרחי המדינהלעומת תיירים ציבור ה

  

רישיון לרכב סיור מונית ב  לפת רישיוןר על בסיס החסיוהמשיבה יזמה את הקמת ענף רכבי   . 61

ד צדדי  ח  ו באופןאינה רשאית להפר אותבינה לבין מורי הדרך אשר היא    הסכםובכך נכרת  

 .  א לצורךך של יעה בעיסוקם של מורי הדרת תוך פגכליוללא כל ת
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VII          סיכום  

  

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

 צ.  נת"ב כב סיור השימוש המבקשת לאסור על ר

 

מתיירות . 63 להתפרנס  שרוצה   מתוקנת  מדינה  הת  ,בכל  את  באמצעות מעודדים  נתיבים    יירות 

הן לרכישת רכבי תיירות כמו בישראל    מס  הטבות   ,  במרכזי הערים  חניה מיוחדת ו  םוחדימי

דלקוהן   לכלכלבמקוהמשיבה    ,עבור  כתף  לתת  הום  עםו,  מדינהת  פעולה  משרד   לשתף 

ונגד  פועלת    ,  התיירות התיירות  בענף  בעלי  פוגעת  הדרך  ברגעי  מורי  הסיור    של שפל  ה רכבי 

ובר  ן קצר ולעיתים מדשמגיעים לזמתיירים  בא לצורך  פוגעת של  החדשה המדיניות  .  התיירות

של   בלבד  " קרוזים"בתיירות  ליומיים  והמשיבה  המגיעים  דרכם  מ.  ישרכו את  שאלה  בקשת 

התל הולכים    בפקקים  יירותאתרי  סבירה,  ומחמיריםשרק  בלתי  מדיניות  חוסר  !    הינה 

כי  , לאור השבעתייםם  מתעצ    הסבירות   אישורי  יותר מאלחילקה  שיבה  המעובדה  נסיעה  ף 

היא    ילטעון כהיא מעזה  באותה עת  וסיבה,  כל  ריונים וללא  ט, ללא קריהשלומ  לאנשי  בנת"צ  

   ר וזה לא חוקי!  זה לא סבי  העומס בכבישים! בגלל ר רכבי סיול םאישורי 450ת מבטל

   

ציבורי  כרכב  ורה  תקנות התעבל  1סעיף  תודות להגדרתו בבנת"צ  להשתמש  סיור רשאי  רכב   . 64

בהגדר  ע"פ המ.    פקודהתו  אם  לעשוולכן  חייבת  היא  המצב  את  לשנות  רוצה  זאת    תשיבה 

 . טובה ומועילה ככל שתהיה יניות, ולא רק ע"פ שינוי מדהקייםבאמצעות שינוי החיקוק 

  

באופן . 65 הסיור  רכבי  בעלי  של  בעיסוקם  פוגעת  החדשה  לענף  זק  נ   גורמתו ,  חמור  המדיניות 

  דשה אינה סבירה בעליל. , ולכן המדיניות החכולויירות הת

  

כדי לתת שירות    ,ואח"כ רכב תיירות ולבסוף רכב סיור  ותיור "  "מונית סיור    כנולד    סיורכב  ר  . 66

סשל   ת"ת    ריונסיעת  ו  3(492ע"פ  המוגדר בפועל  .  )4(493  –)  סיור"  "נסיעת  כשירות    שירות 

במדיניות החדשה  יכך  לפ  .  פן בלעדי רק ע"י רכבי סיור, ניתן היום באוהניתן רק על ידי מוניות

    דינה להתבטל. ו  ,בין רכב סיור למונית  הפליה לא חוקיתם שויש מ

  

הקמת ענף הסיור  כאשר יזמה  ,  1961ר בשנת  עם בעלי רכב סיולא כתוב    משיבה כרתה הסכםה . 67

.  סיור  –והחליפה רישיון של מונית ברישיון של רכב תיירות    רסיוהת  נסיע  שירותמיטוב  ך  לצור

ר  , בתחילהתשלום משמעותי מאוד  גבתההמשיבה   גבתה  רישיון רכב סיור היא  כל  ישיון  על 

נוהל  למונית ואח"כ הקימ ל  נוהל שבו הסכים מקבל   ,  רכב אשכול  ה  ,  רכב סיורהטבת המס 

  יהיה הסעת סיורהעיקרי    וק עיסוכי  התחייב  ל , ולוותר על חופש העיסוקהזהה למונית,  הטבה  

  הלא יכולזה המשיבה  הסיור פעלו על בסיס ההסכם ה  וכעת עשרות שנים אחרי שרכבי .  ועוד

כל  ללא  ם של בעלי רכב סיור  באופן חמור בעיסוקלפגוע  , והיא אינה יכולה  ההסכםמלהתנער  

ו זכויות. כאיל התחשבות  משוללי  הם  מחו   ו  לפצות  והיא  והליבת  ליוזמתה  שנענה  מי  ך  את 

 . עמדם כרכב ציבוריות על שמירת משהיה בהם משום התחייב, בעקבות הפרסומים שלה
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    וקש המב דעסה

  

 

התהכללי    ע"פ ,  לעיל  ראמוהכל  לאור   . 68 הוע  צדקה  ,נותגי הה  ,החוק,  ןקימינהל  ,  ינהמדרכי 

   ט הנכבדשפהמ תמתבקש בי

 

  טעםליתן א ונאי נגד המשיבה המורה לה לבוהוציא צו על תל  .א

  

השימוש  ת  סיור ארכבי    450  -כ אוסרת על  ה  החדשה   טל את מדיניותהמדוע לא תב

סיוריסבנ,  צבנת" ו  םנשהירות  למ  ,עת  ציבורי  ההמ  חלקרכב   ציבוריתתחבורה 

   ת. סיאפ נההי צ, ולמרות שהשפעתם על העומס והנסועה בנת"ראלשיב

  

הפליה   עושה  היא  שומדוע  בעת  ה מתירה  אסורה    20,000  - כלבנת"ץ  וש  שימאת 

 .  סיור ועלים באופן זהה לרכבשפר זעיאוטובוס ציבורי  14,000  -ת ומוניו

 

תשיב את     ה להסביר מדוע לאהמורה להמשיבה צו על תנאי נגד הוציא ל ,לחילופין  .ב

שיון  רכבי הסיור באמצעות החלפת רולפני שיזמה את הקמת ענף  ,  צב לקדמותוהמ

  מונית לשיון  ריתת  להיינו,  ד  .סיורכ כונה רכב  שאח"  –  למונית ברישיון לרכב תיירות

צי(זכ רכב  לכל  )  בוריתות  כ  .רסיובעלי  זו  לציין  פעולה  בת   לאי  כלל  קופת  פגע 

   . ום רכב סיור מקבל הטבת מס  באופן זהה למונית, שכן גם הי המדינה

 

 

  

      

         

                 ום  חתה  עלי איה באתולר

    תר עוה  ,סנ רב כירדמ                                                                           

  

  ון תשפ"ב חש ט"כ ,      2021  נובמבר    4היום   
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  עמודים            

 1       העתירהפתיח דף  .1 

 2  עניינה של העתירה   .2 

 3  ר של העותהעמידה  סמכותו של בית המשפט וזכות .3 

 4-6      כללי רקע הגדרות ו .4 

 6  צדדים לעתירה ה .5 

 7-12    ת העובדתיהתשתית  .6 

 13  עתירה ל הטיעונים  .7 

 14  סיכום .8 

 15  הסעד המבוקש  .9 

 16  רשימת נספחיםו  םענייני תוכן .10 

 

                   

     רשימת   נספחים                         

 

 17        רד התיירות התומך בביטול המדיניות החדשה מכתב מנכ"ל מש .1   נספח

 18    עלות העותר  סיור בת סיור ברכב סיור (אשכול)  של רכב  יון להסערש .2   נספח
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 21    89425/76, תיק של כבוד השופט צ. נוסנבלט ז"ללב לפס"ד מאת עו"ד דוד אישור  .5   נספח

 22        1543-02-18 כבוד השופט טל פרי תת"ע סק דין של פ .6   נספח

 23-29        13/9/2020מתאריך  מפקח על התעבורה החלטת ה .7   נספח

 30         22/7/2021  מרב מיכאלי  מתאריךשרת התחבורה גב' פנייה ל .8   נספח

 31-32        4/8/2021מתאריך  נקר פנייה למנכ"לית גב' מיכל פ .9   נספח

 33-34      17/8/2021אריך מת וביץ מכתב תשובה של היועצת גב' ענבר הרשק  .10   נספח

   35      תצהיר   .11   נספח
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  תצהיר 
  

  
    

  הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,   לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 
  

     :בזאתהיר מצ
  
 
 .  053334132ת.ז    מרדכי ברנס     תום מטה  אני הח  .א
 
   1997 משנת  ) (אשכולסיור רכב  ברשותי   1994  מורה דרך משנת  הנני  .ב
 
  2009כיו"ר אגודת אשכול מיום הקמתה בשנת אני משמש   .ג
  

 סיור ורכב מדברי. משרדי הסעות  50 –אני משמש כמנהל ל   .ד
 
     .פי מיטב ידיעתי ואמונתיל הן  נכונות ובתחום ידיעתי האישית,  וזאת   העובדות המפורטות בעתירה זוכל   .ה

  
 .  מביטול האישור לנסיעה בנת"ץ לרכב סיור שברשותיכבעל עניין וכמי שנפגע באופן אישי עותר אני   .ו

 
מבקש לש  .ז לרכב אני  בנת"צ  הנסיעה  אישור  שביטלה את  שנפגע ממדיניות משרד התחבורה  מי  לכל  כמייצג  מש 

 .  רכבי הסיור  מורי דרך המתפרנסים מענף 500  -בעלי רכבי סיור ועוד כ 450  -אשכול , כולל כ
 
 
 

  
  
 
                        /  __________________    
  חתימת המצהיר                             

  
  
  
  

  
  מאשר בזאת       __ ___ ______________________________      מזכיר בית משפט      /      אני עו"ד

  
     . באמצעות תעודת זהות המצהיר  תא ולאחר שזיהיתי      , ירושלים   במקום        4/11/20221     כי ביום

  
  על הצהרתו דלעיל,      ,      מבשרת ציון  16מרח' לשם  ,  053334132 ת.ז     עותר, , ה כי ברנסמרדחתם מר 

  
  

      לא יעשה כן, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ולומר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 
  

    שאישר את נכונות הצהרתו. ולאחר
  

  
  
  
  

                                     ______ ___                                            ____________  
 חתימה      וחותמת          עו"ד                                                  

  


