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            71 בעמוד םחיפס תמ שי ר, 61 מ'ע םיייע ןתוכ
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I   עייההעתיר ה של   

  

 

  12/1/2022מתאריך    החלטתה בגין         משיבהה   גדת  הלי מעתירה  ת  אזבמוגשת   .1

את  המיר  ל  ,2021/21/12מתאריך  העותרים    בקשתלדחות את    ,)"ההחלטהלן "לה(   1ספח  מצ"ב  

להשיב  בכל  ו  .      2ספחמצ"ב    ") הבקשה  הלן(ל    ,מויתהפעלה  לזכות  ב  ,אשכולרכב  להפעלת  זכות  ה

להמיר זכות למוית    1961שת  מהמשיבה  של    היוזמת לפי    ,בעברשהיה  כפי  לקדמותו, ואת המצב  

     .בזכות לרכב אשכול

 

כדי   .2 הוגשה  שפגעוהבקשה  החמורה  לפגיעה  תרופה  המור   לתת  הלא  מהחלטתו  בעיסוקם,  דרך  י 

לכאורה, ע"פ סמכותו,  אשר יתה  ,  (להלן "המפקח")  על התעבורהשל המפקח    חוקיתא  לו ,  הוגת

שביטלה  13/9/2020בתאריך   החלטה  בתזכות  את  ,  בקיצור  (  ים  ציבוריהתחבורה  היבי  הסיעה 

(להלן           3ספחמצ"ב    , וע"פ זכותם כרכב ציבורי,  לרכבי אשכול, מיום הקמת הת"ץ  ויה ש  )  ץת

    . ")ת המפקחהחלט"

  

ההחלטההגיש  17/1/2022בתאריך  בוסף   .3 על  ערעור  העותרים  מצ"ו  למכ"לית    ,  4ספח  ב  , 

   . 5ספח  , מצ"ב  שלילההמשיבה בהשיבה לערעור זה  גם  המשיבה. 

 

ות  בזכ  ות) ר(בעבר כוה רכב תיי  רכב אשכול  זכות שלמיר את הטיעון עיקרי לבקשת העותרים לה .4

שיזמל המשיבה  זו  הייתה  כי  העובדה  היא  את  מוית  "  ההמרהה  כיום  .  ")ההמרה (להלן  אך 

וכי אין לה סמכות לבצע המרה וכי היא לא    שוה שוי רב ממוית   אשכול  רכבהמשיבה טועת כי  

ואח' '    ירותיגלבוע חברה לת      73/65פס"ד בבג"ץ    להלן ציטוט מתוך  .  ה כזה דבר בעברזוכרת שהי

       6ספח    מצ"ב  תעבורהעל ה  המפקח

  

דאז של משרד התחבורה, התה המפקח על התעבורה,   בהתאם למדיית       "

לעותרות 1961שת  ב תיירות  למכויות  רשיוות  מספר  הוצאת  את   ,

    "          בהחזרת אותו מספר רישיוות למויות שהיו להן ...

  

    - האמור כאן מוכיח באופן שלא משתמע לשי פים כי 

  

 .     1961בשת  הייתה זו המשיבה שיזמה את ההמרה   .א

 

  .      ברישיון / זכות לרכב תיירות / אשכולון / זכות למוית יהחלפת רישע"י  רה בוצעה ההמ  .ב

 

   ) 1(5  סעיף   על פי  ה זו היהריבעת  לדון בד  כה  שפטהמ  תבישל    כותוסמ .5

   .שוהארה תפס ובת ) א(14  יףעס  פי  ועל  2000-ס"ש יים, תל הים מיעיי ט לפשמ יבת  וקלח
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II   יותגד ההחלטה והמדי העתירות      

  

  

 

בכשל  לא ייכשל פעם וספת  שכדי  ו  .  בפושריןר  להיזהומכיוון שהעותר כווה ברותחין והוא מסה   .6

לבית  ספק  חובתו לבקשר ל  ,  העותר גד המשיבה  ,7ספח   מצ"ב    21-7480בג"ץ  פסק דין בשקבע ב

לפסק    11סעיף    , ראה  וגעות להחלטההקודמות שלו העתירות  על כל ה בי  גלמידע  הכל  משפט את  ה

...הדין אבל  המידע  את  צירף  כן  שהעותר  לעובדה  ובהתייחס  בו      ,  מאוד  עד  המוצע  באופן   ..."

שיתן   הדין צירוף המסמכים הרלווטיים לרבות פסק ללא   –צויה העתירה המהלית בעתירה דן 

       .לפיו." ה שתיר כדי להצדיק את דחיית הע עצמה,בעתירה המהלית והעתירה  

  

העתירהר   העות  מבקש  של  המשפ  ,  בפתחה  לבית  כי  להודיע  הכבד  המפקח  חלטהעיין  ט  ת 

     . להלןעתירות אשר יפורטו  -  3ידון בלסוע בתץ שכול של רכבי א לבטל את הזכות 

  

כי   עתירה  לציין  של  הקודמעייה  לעתירות  קשר  כל  לו  שאין  העותר  ות  יסה  על  לבהן  ערער 

      .אשכולתץ לרכבי ביטול הבושא  המשיבהמדייות ת המפקח ועל החלט

  

הדילאור   לקבל ן  פסקי  אלץ  הדין  העותר  את  ה עליו  היום  שעד  למרות  שעותר  ,  ההחלטה  חושב 

זרים, משיקולים  לצורך  עשתה   ושלא  עובדתי  ביסוס  כל  לבתי     .  ללא  הכבוד  כל  ועם  גם,  כמו 

בערכאות  השוות  הרי  פט,  המש עצמם  בתי המשפט  בטיעוים  דו  לא  וגד  מעולם  ההחלטה  גד 

  המדייות.  

  

בעצמו,   .7 משת  ובעעתר  העותר  אשכול  רכב  כבעל  עצמו  כציג    ,1997ר  גם  רכב  של  אך  בעלי  כל 

בישראל אגודת    אשכול  משת אש  כיו"ר  הג 2009  כול  כל  ובהסכמת  בע,  האחרים  גד    ,  ףורמים 

 . ועתירה לבג"ץ גד המדייותמהליות  עתירות 2 -ב ההחלטה

 

העתירה מחקה בהחלטתו של כבוד השופט אברהם רובין מן    -  גד ההחלטה    9626-09-20עת"מ    .8

 .  ???? ספחלטה מצ"ב ההח הטעם "... הוגשה טרם זמה ... " 

  

  ק דין בפס  -   פקח ת המהחלטגד  , עתירה     ספח ??העותר גד המשיבה מצ"ב      20-11-3689מ  עת" .9

 קבע כי   ספח ???מצ"ב    28/6/2021של כבוד השופטת תמר בזק רפפורט מתאריך 

  

את מדייותו מעת לעת, בשים לב לסיבות המשתות, אלא ששיוי מעין  ב לשות  רשאי המשי...  " 

  זה מחייב מתן משקל אות לאיטרס ההסתמכות ...."  

  

     .  31/12/2021ה בחצי שה עד ת חד ת המפקח חלט יישום ה  , ע"פ פסק הדין
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ל . 10 ???מצ"ב    21-7480בג"ץ  עתירה  המפקח  המדייות    גד     ,  ספח  את  הובלה  את  שלכאורה  לתת 

להש אשכול  רכבי  של  הזכאות  את  לבטל  בתץהחלטתו  יתן  פסק  .  תמש  שהמשיבה  הדין  לאחר 

 ה בקשה לפסול על הסף את העתירה  שיהג

 

 "  ...בש לעתור  יכול  איו  זה  העותר  משפט  לבית  הטית  סיבות  באותן  שיוי  שארע  מבלי  עות 

  לפסק הדין.   9מהותי ... " סעיף 

  

העותר   לבי "...  המעתר  מהליים  ת  לעייים  יתןשפט  אמרותיו  בסיס  בעתירה    פסק  ועל  הדין 

.    31.12.2021לבין    1.7.2021וד בתוקפו בתקופה שבין  המהלית שקבע כי הפטור לרכבי סיור יעמ

מש בשלישאז,  דיוק  ליתר  (או  בשית  עתר  הפטור,  לפקיעת  המועד  במסגרת  תיהתקרב  הפעם   ,(

צורף  פסק הדין  אין לקבל. "   לצדק. התהלות שכזו הגבוה   ית משפט עתירה לבית משפט בשבתו כב

 .   ראה ספח ??

  

מדייות  ואת    ת המפקחהחלט  העותר מעולם לא הצליח להביא אתבפועל  ייים שוצר,  במצב הע . 11

 אלץ להיכע לדין.  ולכן העותר  .בפי בתי המשפטמעמיקה  משפטית יבה לבחיההמש

  

שהעותר   . 12 בעת  הסכמבפועל  הדין  תו  תן  ב  3689-11-20  בעת"מ  לפסק  ע"י  שהוצע  המשפט  ,  ית 

ידיו  בד,  הכב של המשיבה  סתם את המו  במדייות  דיון  על  בתי  ועל ההחלטה  גולל  בפי מערכת 

 .  היה מודע לכךהעותר בלי שמוזאת , המשפט

  

שרת  מתוך מחשבה כי בממשלה חדשה ובאמצעות כבוד בית המשפט הכבד  צעתהסכים להעותר ה

מרב   החדשה  המפקהתחבורה   כי  להוכיח  יוכל  הוא  זריםמיכאלי  משיקולים  פעל  שרת  אך    !  ח 

 מה לדון בכך.  מעולם לא הסכיורה התחב

  

דרכה הלציין  יש   . 13 מייד בראשית  לכי שרת התחבורה החדשה  מר שילה  את המפקח  הדיח  חליטה 

בגלל כשלים חמורים באופן מיויו  לכאורה,   ,   מתפקידושעמד מול העותר בעתירותיו ה"ל  אדלר  

השלטון  שהגישה     עה לאיכותהתוע"י  גם עלתה  יטוריו עלתה  פלדרישה       והכישורים להם דרש.

   .לתפקיד  אי הסף של המכרזהוא איו עומד בת  בטעה כילבית הדין האזורי לעבודה בירושלים  

 בית הדין דחה את התביעה.  אך 

 

ב . 14 לאלכאורה,  ש  י פוליט   מהלך אמצעות  רק  ממש  מר  ,  רוהחהסתיים  את  לסלק  השרה  הצליחה 

וזקידו במשרד התחבורהשילה אדלר מתפ ב כאת  ,  שבו מר שילה אדלר מצא    ליטיפו מהלך  אמור 

לשבת   אחר  להתמות  והוא  עליו  כיסא  הביוי  ימראש    לתפקידצפוי  במשרד  ההתיישבות  הל 

העובדה        והשיכון.   לגבי  ובמיוחד  מלכתחילה,  המפקח  של  במיויו  כשלים  על  המעיד  עיין 

שלמפקח הזה לא הייתה כל הכשרה מקצועית דרשת כדי למלא את תפקיד המפקח. אפילו כבוד  

?????? בדיון  שלח הב   השופטת  המקצועי  בכשל  הא   חהמפק  יה  רכבי  כי  טען  מהווים אשר      שכול 

אלף    60,000כלי רכב מתוך    500מי שעייו בראשו מבין כי  עומס משמעותי על התץ, למרות שכל  

   . מאה ועשריםבבשישים אלא בטל  בטל לא רק הים 
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המפקח  . 15 לתפקיד  שילה  אדלר  מר  במיוי  היטב    הכשל  הבקיא  העותר  של  לדעתו  חמור  כשל  היו 

,  פוליטים ה"כבווס" על שירותלאשים    ,  ורה לכא ,  יתן  ה כאשר תפקיד זהבעף, ובעת שהוא רוא

כמוהו.   מאין  וחשוב  מקצועי  כתפקיד  בתעבורה  ולא  יסיון  כל  היה  לא  אדלר  שילה  ף  קי בהלמר 

 וכדרש ממי שמתמה לתפקיד המפקח!   !  משמעותי ארצי

  

מתחלף  שים האחרוות  בהיא העובדה כי  וספת לכשל החמור של המשיבה במיוי המפקח  הוכחה   . 16

שצהמפק יסיון  ריך  ח,  בעל  מקצוע  איש  בתחום,  להיות  את  שהכל  רב  ללמוד  יכול  איו  והוא   ,

ה המשיבה מי שזה  ממהמפקח  לתפקיד  ובוסף    .  איו יכול להשקיע בתפקידהתפקיד ובוודאי ש

.  שרה מלאהמב תר ואף יו  תובעיאחר    תפקיד, בעוד התפקיד הראשי שלו היו  התפקיד המשי שלו

ן  מכ"ל משרד התחבורה וסמכ"ל תכומילא תפקיד של משה ל  לה אדלר הואר שיה של מבמקר

תשתיותיופ תפקידתוח  מאות,  של  ותקציבים  עק  מערכות  על  החולשים  שקליםמיליא   ים  ,  רדי 

ם המהל מערכות  וכמובן שאד      למר שילה אדלר לא היה כל יסיון ביהול כאלה מערכות! שבעוד 

לשהו, ובוודאי לא  ם כה גדולים לא ותר זמן פוי לעשות תפקיד כ ת ותקצביכוגדולות כה מסוב  כה

  תפקיד ארצי רב מערכתי ומסובך כמו המפקח!  
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III   דרשים ת ועובדותהגדרו ,מושגים  

  

  

,    1961עקבות יוזמתה להקים את עף רכב אשכול בשת  ההמרה שביצעה המשיבה ב   "  ההמרה" . 17

   . , היום מכוה רכב אשכול וכפי שיוסבר להלןתיירות  לרכב שיוןברי למוית יון  כאשר המירה ריש

  

היא לא  , לדוגמה  מודה כי אין ברשותה  מעקב אחר מהלכים שהיא ביצעה בעברמשיבה  המכיוון ש

גלבוע חברה לתיירות בע"מ, ואח'    73/65  בג"ץ  סעיף ד' בלמפה העותר    .  יודעת למה יתן הפטור

    -  1965-פסקי דין" כרך יט, חלק שי, תשכ"ה/תשכ"ו"אח'   2) והתעבורה (י' גיאגד המפקח על 

  

של  ....   " דאז  למדייות  התעבורה בהתאם  על  המפקח  התה  התחבורה,  משרד 

למ1961בשמת   רשיוות  מספר  הוצאת  את  בהחזרת ,  לעותרות  תיירות  כויות 

 "     ...  אותו מספר רשיוות למויות

 

  א.   ובהמשך בסעיף ו. 

  

ת, ולפי לרשיוות שביקשו למכויות תיירו  יהכות חוקית קויתה זלא ה  רותותלע....   "

תש  13סעיף   פרטי),  ברכב  סיור  (הולכת  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  -ך"לצו 

מן, רשאי היה המפקח לעתות תית רשיון בתאים  , שהיה בתוקף באותו ז1960

       שייראו לו..."

  

ושב העותר  את המומהעובדות ה"ל שא כי המשיבה תפצה את מורי הדרך  ג המרה,  הרעיון  את 

  מרה למצב הראשוי. כמו גם לסמכות שיש למפקח לעשות כן.  בת פעולת ההבהש

 

רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמוה וסעים מלבד ההג ואשר צוין ברשיון הרכב       "    כב סיורר  " . 18

     .) ת"ת צורבקי (ת התעבורה ותקהגדרות ל  1סעיף          ;כרכב סיור

 

מועי ציבורי המיועד להסיע עד שבעה אשים מלבד ההג ואשר צויין ברשיון  רכב    –"    רכב סיור  " . 19

סעיף   סיור."    כרכב  סיור  1הרכב  (הסעות  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  מיוחדת  לצו  הסעה   ,

   "הצו") . (להלן   1985-השכרת רכב) תשמ"ה 

  

בין   חוסר התאמה  ל יש  ש  ם,  הוסעיבמספר  ת"ת  הצו  מכיוון  הצו,  וגובר  ת"תאבל  על  מספר    ת 

  . ת"תהוסעים המותר ברכב סיור היו שמוה וסעים על פי 

  

קודת התעבורה  פ     "    סעים בשכר;המשמש, או המיועד לשמש, להסעת ו  ברכ      "   ציבורי  רכב  " . 20

 .  , הגדרות1 יף סע)   הפקודה"(להלן "
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, ע"פ הפרשות הסבירה, וע"פ הצעת  רכב ציבורילסיעת המוקצה  יבת "   בורית ה ציתיב תחבור"  . 21

 .  2015-חוק תיבי תחבורה ציבורית, התשע"ה 

  

22 . "  סיעה לשם ס  -"    סיעת סיורית שעומדת כולה לרשות מזמין הסיעה במו;יור, טיול או תיור  

 לת"ת פרק מויות.  485סעיף 

  

בליווי והדרכה     ר או בתמורה אחרת,  שוים, בשכ  וסעים במקומותסיור של קבוצת         "    סיור  " . 23

  1סעיף          ;1967-של מורה דרך שיתן לו רשיון לפי תקות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ"ז

 .   לצו

  

י רכב סיור,  אין בחוק הגדרה למושג זה, אבל הפרשות הסבירה היא כי זו הסעה ע"  " הסעת סיור" . 24

 ו ואלה חלקם  פעמים בצ 35ור מוזכרת ת סי"הסעלמטרת סיור. 

  

להסעות"  .א להסעותמשרד  להסעותמשרד  להסעותמשרד  מ  –"  משרד  לפי  העוסק  או תאגיד  סיור  הסעת  מיוחדת,  הסעה  של  שירות  במתן  טרותיו 

 .  הגדרות –לצו   1סעיף   השכרת רכב לנהיגה עצמית, כולם או מקצתם;

 

לעותר    וע את העושק שגרמה המשיבהלמ   כדי  משרדי הסעות    52  ומהל    לציין כי העותר ייסד

ה הפרטייולמורי  עוצמה.  דרך  רבי  מסחריים  תאגידים  בידי  אותם  תו  כאשר  תודות  ם  וזאת 

מהליות  עתירות  של  של  שו  שבזכותן  ,  12895-02-12  ,  9966-12-12  ללחצן  ההפעלה  דרך  תה 

   רכבי אשכול , והתאפשרה התארגות באגודות שיתופיות בבעלות מורי הדרך עצמם. 

    רישיון  ק חובת לצו פר  (א)   3סעיף   .ב

  

לא יסיע אדם ולא יתיר לאחר להסיע הסעת סיור ברכב אלא אם כן נתן לו המפקח         " 

  ין, ובהתאם לתנאיו.יאו ד', לפי הענ שיון להסעת סיור לגבי הרכב, לפי פרק ג'יר

  

לשאת את סמל האשכול. סמל הדומה לסמליל  אשכול    על בעל רכב החובה  לצו חלה    26פ  ע"פ סעי   .ג

"שלח לך    2  י"ג    היו על פי המתואר בספר במדבר פרשת המרגליםרות. הסמל  ו) של משרד התיי(לוג

ל עבים אחד,  , ויכרתו משם זמורה ואשכו"ויבואו עד חל אשכול  23  אשים, ויתורו את ארץ כען..."

  זה מקור הכיוי  רכב אשכול.וישאוהו במוט, בשיים..". 

  

  –יע בה להס , מותרמיוחדתיעה  ן לס רשיו ית שיתן עליה מו   492 ת"ת  . 25

)1(   ;סיעה מיוחדת  

  (מחקה);   )2(

)3(    ,הלפי אישור בכתב מאת משרד התיירות  סיעת סיור של תיירים בכל שטח המדי
  ובהתאם לתאי האישור. 

  

  –ית שיתן עליה רשיון לסיעת שירות, מותר להסיע בה מו    493   "תת . 26
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)1(   קבעברשיון ההסעה;סיעת שירות בקו השירות ש  

  ; (מחקה)  )2(

)3(   ;סיעה מיוחדת  

)4(   ה492סיעת סיור כאמור בתק)3 .(  

 

. היו פטור שיתן על פי בקשת אגודת מורי הדרך    ????  ספחמצ"ב  המדובר בהחלטה,    "   הפטור "  . 27

המצב החוקי    .חוקפרשות הסבירה להיו מודעים לייר הסבר לשוטרי תועה שלא     כדי שיהווה

בהם מתוקף היותם רכב    לרכב אשכול היה זכות להשתמשבישראל כי  מתם של התצים  קהמיום  

 ציבורי.  

 

אמצעות  אשכול ב, היה הטבת מס היתת לרכב  מס")ה"הטבת    להלן ("  הטבת מס לרכב אשכול" . 28

ורשות המיסים ועדה המשותפת למשרד התיירות, התחבורה   , תעריף  ועדת רכב אשכול  צו  ע"פ   ,

 .  פעולת ההמרה שיזמה המשיבה תוצאה של  לרכב אשכול היההמכס. הטבת המס 

  

אשכול  תהימס  ההטבת   לרכב  למוית  היתת  המס  להטבת  מהמכס  זהה  והשחרור  מבוצע ת 

של העותר לרשות המיסים כדי לאפשר יבוא אישי של רכב    רק בעקבות פייתו  .באופן זהה למוית

א) כסה למערכת  רשימון יבווא" (בעבר כוה אשכול בצורה וחה יותר, בשלב הקמת "הצהרת היב 

     אשכול. עולמי הכיוי רכב שער  – המכס

 

  

  ,  ן ע"י משרד התחבורה ע"פ והל שקובע משרד התיירותרכב סיור בהטבת מס ית הסעה לון  ישרי . 29

 הכוללים בין השאר:  קריטריוים רבים והל הכולל 

  

 .  רישיון מורה דרך של משרד התיירות  .א

 סיעות סיור כמקצוע עיקרי. ב סוקע יבות לוהתחי  פש העיסוקויתור על חו  .ב

 י עבודה עם תיירים.  הוכחה כל שה על ימ  .ג

  

    . זהה להטבת המס היתת למויתהזכות להטבת מס  

 

של  ייעוד  יתן לעשות שיוי      , בכל רגע  ,כןולמוית.  התקיה הישראלית החלה על רכב אשכול זהה ל . 30

   רכב אשכול למוית. 

 

    !מוית זהיםאו אשכול  בסיווג  , עצמוכב  הר  – "החומרה", דהייו 

  

, בראשותו של השר יצחק בן אהרון יזמה המשיבה, ועוד לפי הקמת משרד התיירות, 1961בשת  . 31

כדי לטייב את השירות לתיירמאת הק  ז"ל,   סיעות הסיור  עף  ברכב  ת  כך שהוהג   לתיירים  , 

 .  וממוזג דר, והרכב יהיה מהושפות זרותידע לפחות 
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רישי  כד ללקבל  סיוררכיון  סיורלבצע  המאפשר    ב  המבקש    ,סיעת  "לשלם"  על  למשיבה    היה 

למוית דהייו,  רישיון הפעלה  ריהמשיבה  .  מויות  יזמה המרת  להפעלת    שיון הפעלת  ברישיון 

 . ")המרהה" (להלן  לרכב אשכו

  

סיעת  יות לבצע מויות היו רשא  , ולפי ההמרה, רק בעבר,  לת"ת  485בסעיף  מוסדרת  סיעת סיור   . 32

שהמשיב מעת  אך  ההמרה   ה סיור.  את  התיירותכשהוקם  ואח"כ    יזמה  משרד  הפעילו    ,משרד 

והתיירות   האהתחבורה  רכבי  עף  את  ושכולבמשותף  הסיור  ,  רכבי  סיעות  ע"י  רק  מבוצעות 

      .עת סיורמויות רשאיות לבצע סי  )  4( 492  –) ו 3(  492  ת"תוע"פ כאורה  ללמרות ש , אשכול

  

ולמרות שע"פ ת"ת אין אפילו מוית אחת שיש לה רישיון לבצע סיעת סיו,  הההמר  עקבותב . 33 ר 

להן"וע מותר  שלהן  ההפעלה  רישיון  שהמשיבה  וזאת    ,פ  החלק  המרה  ב מכיוון  את  של  העבירה 

ה  מידע ז        לרכבי אשכול.  של מויות  רישיון הפעלה  ת"ת והמורשית ע"פ  בפעילות  סיעות סיור  

ע"ית לעותר  מ י  ן  התייסמכ"ל  שי.  שרד  פיי  מר  האמור  דהייו,    רות  את  מבצעות  מויות  לא 

     !   המרהבעקבות הוזאת   , אלא רק רכבי אשכול) 4(  492  –) ו 3( 492 ת"תע"פ  הרישיון שלהן ייעוד ב

 . תע"פ ת"  רכב אשכול למויתהפעלת ת מוחלטת בין  ובכך יש זהו

  

רישיון    העברתוקבלת  הליך  את  ג' לפרק השי,  בסימן  ירה  מסד   הפקודה    -    הפעלת מויתון ליריש . 34

. הרישיון מקה למחזיק בו את הזכות  רית" או "מספר ירוק"וב יצ תוכז "ם , מכוה גמויתלהפעלת 

ה' לחלק  בהתאם  הסעה  רישיון  לקבלת  בכפוף  מוית,  להפעיל  המוית  ת"תל  החוקית  הפעלת   .

 .ר השוכר ממו רישיון זהעל ידי אח י בעל המוית אובפועל, יכולה להיעשות על יד 

 

"לא יפעיל    –לפקודת התעבורה    13רישיון להפעלת מוית היו תאי סף להפעלת מוית לפי סעיף  

  עלת מוית לפי הוראות סימן זה". אדם מוית אלא אם כן קיבל רישיון להפ

  

יכול לרכו הזכאות הקבועים בפקודה  כל מי שעומד בתאי  רישיון תמורת  כיום  והתש  אי  אגרה, 

ל ידי  המהותי הקבוע בפקודה לקבלת הרישיון הוא אישור זכאותו של המבקש להחזיק ברישיון ע

סעיף   בהתאם,  בפקודה.  היא  אף  הזכאות  לפקודה    14ועדת המויות, המוסדרת  תאי  מפרט את 

לסעיפים   בהתאם  מוית;  להפעלת  רישיון  ו14לקבלת  לקבל-ב  הבקשה  לפקודה,  הר ג  שיון  ית 

על התעבורהת מוית מולהפעל  לוועדת המויות את הבקשות שהוגשו,    גשת למפקח  אשר מעביר 

  בהתאם להוראת   .  14ואלו בדקות על ידי הוועדה המחליטה לגבי קיום התאים המויים בסעיף  

ה, בעד מתן רישיון להפעלת מוית, ישלם מקבל הרישיון אגרה, אשר עומדת כון למועד  14סעיף  

היא הטבת מס    ,  שיון להפעלת מויתירעת קבלת  בההטבה המרכזית        ₪.  245,575זה על סך של  

         . רכישת מויתלצורך 

  

    ! הטבת המס היתת למוית זהה להטבת המס היתת לרכב אשכול

  

ו.  קבוע במשך שים  זהו מספר,  רכבי אשכול  500  -כיום כקיימים   . 35   בגלל משבר בשים האחרוות 

אה  הקורו  המספר,  שב  ירד  הוא  ל במהירות  לקדמותו  בל  ישראל  תודות  מדית  שערי  פתיחת 

 .   2022 לתיירות מסוף חודש מרץ
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  500קטן של  וזאת הן בגלל המספר העל הסועה היו אפסי!  אשכול  רכבי    500ים  מס שמטיל העו . 36

מ יותר  מתוך  רכב  אוטו  60,000כלי  הכוללים  ציבורים  רכב  וכלי  יות,  ו מ  24,000    -כבוסים 

ובג  המשתמשים אופי  בתץ.  ר לל  כל  של  שהסועה  אשכול  רכבי  עף  של  מוכה  העיסוק  היא  כב 

או של  מהסועה  מבהרבה  העותר  ומויות.  האשכול  טובוסים  רכבי  כלל  של  הסועה  כי  עריך 

 אלפיות האחוז מהסועה בתץ.   1-2מסתכמת ב 
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VI הצדדים לעתירה  

  

 

כל הרגו   .א על  היא הממוה  בוהמשיבה  רכב  לציה הקשורה    והיא אשר      ,  בישראלה  בורותעשא 

 .   שיזמה את ההמרה

 

בעלי רכב אשכול בישראל באמצעות ההחלטה שלכאורה   של העותר וכל ופגעה בעיסוק המשיבה    .ב

בעקבות  הו שאים  תקה  רכב  לכלי  בתץ  השימוש  את  לצמצם  המשיבה  של  חדשה  מדייות 

 . שתמש בתץים להטובוסי תפוסה כמו האולאפשר רק לכלי רכב רבכדי , ואוטובוסים

 

היא המעיקה רישיוות להסעות כמו רישיון הסעת    , באמצעות המפקח על התעבורה  המשיבה  .ג

 ון הסעה למוית. יריש סיור או 

 

 ף : סווב אשכול רכבהיו בעל   1997ומשת    1994היו מורה דרך משת  העותר . 37

 

לר  2007בשת    .א יבוא  רישיון  לעצמו  ביקש  עיסוקו  כאשר  עבור  במכב  עוית  י דיתקל  של  ות 

לושא יבוא אישי של רכב ע"י עוסק בכלל וע"י מורה דרך בפרט. לטעתה יבוא אישי  המשיבה  

לחוק, ומוגד למדייות של המשיבה המעויית לצמצם את היבוא  מוגד מורה דרך רכב ע"י של 

הרכ גורמים  ע"י   יבואי  באמצעות  רק  היבוא  את  ולרכז  הישירים.  פרטיים  גדתר  העו  ב    עתר 

שחייב אותה לאפשר יבוא אישי  אשר הוציא צו על תאי גד המשיבה    7006/07  המשיבה בבג"ץ

   של רכב ע"י מורה דרך. 

 

חופשי  בהמשך    .ב יבוא  לצו  תיקון  הוציאה  פלור  אבר  מר  הרכב  אגף  מהל  באמצעות  המשיבה 

ביבוא    2011 המותרים  הרכב  סוגי  את  מאוד  המצמצם  דרךבאופן  מורה    פגעהגם    מו כ  ,ע"י 

בקודה הזו וכח  .  תחזוקהשירותי  ו  מעה מהם אחריות יצרןפגיעה חמורה במורי הדרך בכך ש

  הקשה בישראל  מת הקיוםחלהעותר כי המשיבה במקום לעזור לציבור בכלל ולאזרח הקטן במ 

יבואי הרכ ומול   עוצמה כמו  רבי  בעלי הון  ע"י  בין השאר  המצלים    ביוקר המחייה שגרמים 

כו להעלות  את  באיטרסהמשיבה  ,  מחירים חם  גד    בוגדת  חמישי  כגיס  ופועלת  הציבורי 

לחם גד הכשלים שלה במערכות  יבתו של העותר והוא הפכה המשיבה לאו בקודה זו    !  הציבור

ושאים שטיפל העותר גד    רבות מצ"ב רשימת  בעיקר באמצעות מערכת בתי המשפט ובעיקר 

 המשיבה.  

  

   לעותר  .ג של  יש  ל  65יסיון  מהלי, אעתירות  ובית משפט  עבג"ץ  רבות  שר  בבעיות  לטפל  לו  זרו 

   שעיים וגע לציבור .  

 

אשכול . 38 וספים    אגודת  וחברים  העותר  ע"י  פ  2009בשת  וסדה  שהמשיבה  חד  עלה  ובעת  באופן 

דרך  ורי האת מ  אגדכדי לוזאת  ,   גד מורי הדרך בעלי רכב אשכוללטובת תאגידים מסחריים  צדדי  

המשיולייצגם  ם  הפרטיי ואחריםמול  כיו"ר  .  בה  משמש  הקמתה.   העותר  מיום  כיום  האגודה 

 מדברי.  שחלקם בעלי רכב אשכול וחלקם בעלי רכבחברים באגודה מעל לאלף חברים 
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 V   ירועים הא תהשתלשלורקע ו    

  

 

ע"י וזאת ללא ספק לאחר שתן המפקח את החלטתו כ"ל.    13/9/2020בתאריך   . 39   תפס בקלקלתו 

הדמוקרטיה"  –העיתוות   של  השמירה  עושה  כלב  המפקח  כי  שחשפו  המידע,  לחופש  והתועה   "

שאיו  בסמכותו   למי  בתץ  סיעה  אישורי  כאלף  וחילק  ולככבשלו,  בתץ,  לסוע    ,אורהרשאי 

  זרים.  שיקוליםומ  ,למקורביו

 

תר אין  ן, ולעוכדי למקורביו שלא    ,טל את כל האישורים שחילק לכאורהלציין כי המפקח אלץ לב . 40

מצ את  למרק  כדי  עשתה  שההחלטה  ספק  של  צל  בקלקלתוכל  שתפס  המפקח  של  וכדי    .פוות 

יות שהוא  שילהוכיח  הזכות  את  בהחלטה  ביטל  גם  הוא  מהאפיפיור,  צדיק  אשכול  ר  לרכב  תה 

   להשתמש בתץ מיום הקמתו. 

 

בו   21/12/2021בתאריך   . 41 כשל  שהעותר  המפורטות  יו ות עתירלאחר  ולאחר  החלטה,  הגד  לעיל,  , 

 . להיפגש עם העותר  והסכימ, או מי מטעמה לא ששרת התחבורה החדשה

  

כי   . 42 זומן  לציין  לכאורה, כדי לדון    .ברמת אביב  עם השרה"לא רשמית"  פעם אחת לפגישה  העותר 

הב כי    החלטה,ביטול  פגישה.  כל  הייתה  ולא  ידון  לא  כלל  זה  עיין  המפגש  שמקום    מסתבראך 

כי    ל של הרגשה  ה צהיעותר  לשל חברי מפלגת העבודה ברמת אביב. ו  וליטיאירוע פיה  האירוע הו

ביסיון   מדובר  למפלגתאולי  אותו  רבות    .  העבודה  "לגייס"  דובר  המשתתפים  עבמפגש  על  "י 

  לקדם עייים שוים הוגעים לעייי ציבור הבוחרים שלה, וכי עליה להוג כמוחובתה של השרה  

ה בממשלה  שפעלשהגו  כאמור  קודמת  בוחריה.  ציבורי  למען  קשר  ה  כל  היה  לא  הזה  למפגש 

כדי ל כדי  לבקשתו של העותר להידבר עם השרה או מי מהממוים  ובמיוחד  דון מחדש בהחלטה 

ההחלטה  ל של  הסבירות  חוסר   את  האפליה  הבהיר  על  גם  כמו  שלה,  האפסית  ההשפעה  לאור 

   ת. שעשה המפקח בהתייחס למויו

 

למפקח  תו מרול  12/1/2022בתאריך   . 43 הופתה  סמכותו,   שהבקשה  מהלשכה  מעה  ה  ע"פ  יתן 

למרות  , ולכאורה,  וזאת  .  ")המעה הראשון(להלן "  ?? ספח ?מצ"ב    ,עו"ד שירה יהלומיהמשפטית  

סמכות ח המשפטית    הוסר  הלשכה  המפקחלפעול  של  לא  .   במקום  יהלומי  שירה  טרחה  עו"ד 

וה  המעה מהלשכה המשפטית היובפועל       "כ.זה ולא אח  , לא במכתבהמכותלעיין הס  התייחסל

מ דרך  המשיבה  התווית  מקצועיים   כי  צד  בעייים  לדון  המפקח    הדרך  דרך  בסמכות  כולו  עובר 

המשפטית של המפקחובתי המשפט  הלשכה  הייחודית  בתחום מקצועיותו  כלול  איו  ולכאורה   , .  

סבירה ואיה חוקית,  יה  המפקח א  שלו  פטית על סמכותת של הלשכה המשלצערו הרב ההשתלטו

 שללא ספק עשים משיקולים זרים.   של המפקחודרך מיויו וללא ספק ובעת מחולשתו 
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ו  גב' מרב מיכאלי  ההחדש  שרת התחבורה גם  לציין ש . 44 יסתה  הבחיה בכשל המקצועי של המפקח 

זו!      הבחעם הטין  לחלותר מסכים  עווה  ין לו את הכישורים הדרשים.  שאהדיחו מתפקידו בגין  ל

השופטת כבוד  רפפורט    גם  בזק  לבתמר  בדיון  ל  שמה  שהשתתף  המפקח  של  המקצועיות  חוסר 

האירה את עייו של המפקח  , ובמילים עדיות, וכהרגלם של שופטים,  ה"ל   3689-11-20  בעת"מ  

??ות את הבחוביקרה   ספח  "... בהקשר    ?  ???, ראה  בדיון  בסיפא של פסק הדין  לפיי  זה, הוצג 

כשהיק הוא  מדובר  בהם  הרכבים  הצ450  -ף  התחבורה  שבתיבי  בעוד  וסעים  ,  למייהם  יבורית 

אלפי    םכיו עשרות  שלושה  רכבבהיתר  בת  מעבר  תקפות  תוספת  על  העמידה  אלו,  בסיבות  ים. 

  הצפויים בחודש אוקטובר, איה במקומה. "  חודשים בלבד, בשל היקפי התועה 

  

הוכח כי איה בקיאה כלל בעולם  עו"ד שירה יהלומי,  ן ע"י  יתש,  הראשוןבמעה  תר  של העולדעתו   . 45

והסעות  הסעות  ה על  בפרט  סיורבכלל  וכל הטיעוים שתה מבוססים  וכפי שמצופה מהמפקח.   ,

ותוך התעלמות ממרבית הטיעוים בבקשה.  קשה,  בוטיות לרלולא עיייות שאין להן כל    הבחות

לחוסר  חזק את טעותיו של העותר  יועמ"ש מה שמיה של ה דבר על  עצמו התבסס    לציין שהמפקח

ש  המפקח  של  לתפקידו  מקצועיותו  זריםמוה  ע  משיקולים  ויסיון  ולא  מקצועי  ידע  בסיס  ל 

 . הל התקין והחוקיכמתחייב מתפקידו, המ

 

ה  17/1/2022  בתאריך . 46 על  העותר  ה"ל  ערער  הראשון  יהלומימעה  שירה  עו"ד  וזאשל  לאור    ת  , 

  רבית  הטיעוים בבקשה לא התייחסה למכלל    ירה יהלומי העובדה כי עו"ד ש  אור עיל, ולהאמור ל

 .  עו"ד שירה יהלומי לעייולמכ"לית משרד התחבורה, ובוסף טען בעיין העדר סמכות ל

 

מעה  קיבל  28/2/2022בתאריך   . 47 ה"ל    העותר  ?מצ"ב    לערעור  עו"ד  ?  ספח  זו  הייתה  ולהפתעתו 

עיין המוגד לכללי המהל  .  (להלן "המעה השי")  תר את הערעוריש העוה הגשגד ירה יהלומי  ש

י במעה השי מוכיח  התאריך השגו   .המשיבה  חוקיות בדרך הפעולה שלהתקין ומוכיח את חוסר ה 

מ ב  ועיות  צקחוסר  מעה  ששולחת  יהלומי  שירה  עו"ד  לעריכה     WORD  פורמטשל  עם    שיתן 

הל  וכדרש ע"פ כללי המ   PDFבמקום בפורמט    !    המסמך את    תחים בכל פעם שפו  אריך מתעדכן ת

של מי  בסיסי  על חוסר מקצועיות    , לעיות דעתו של העותר,  לכאורה עיין שולי, אך מעיד  התקין.  

    . מסמכים בדוא"לוההפצה של  השימושאופן  ו הל להיות מומחה בכללי המן מושא
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  תירה הטיעוים לע

  

 

היא   . 48 כהמשיבה  על  הרהממוה  הקשגולצל  רכב  יה  בושא  אשר     ,  בישראלותעבורה  ורה    והיא 

 למעה הראשוי   4ולכן כל האמור בסעיף .   שיזמה את ההמרה

  

    –את המוחים אשר צויו בפייתך ושראה כי פל בהם בלבול  שיכמו כן דג      "

 (מכוה  יותלמו  שיון הסעהילפיה צוין כי "מקורו של רכב אשכול בהמרת ר  3בסעיף    

הרשות   ל ידישיון הסעה למוית, היתן מידי שה ע)...", אלא שרייבוריתת צגם זכו

רישיון ההפעלה למוית,  ציבורית בעד אגרה של כמה מאות שקלים, איו  לתחבורה 

   .₪ 250,000-כ  ". הרכש מהמדיה בסך שלזכות ציבורי"הוא המכוה 

י  העברתה ליד'המרה' אלא ל ת לציבורית איה ית, זכות  בר לכךמע  

    "              ה. אחר באמצעות מכיר

 

כי  התכוון  בכך  אכן אמר רישיון הסעה אך    כמו למשל כי העותר,  ולמרות שיש בו חלקים של אמת

   ההמרה לראשוה מהלך  את  והמציא  הרי מי שיזם  ,  הפעלהה רישיון  היו  הסעה  ה רישיון  המקור ל

  , עת המירה  הייתה זו המשיבה עצמה כ"ל

  

כייא . 49 חולק  העי ההחלטה    ן  בתאי  אושה  פגיעה  אשכולפגעה  רכב  בעלי  של  יום  סוק  בכל  וכעת   ,

בין   וספות להם  "  עד שעתיים עבודהושעה  חצי  עבודה  ל   ")  תוספת שעות עבודה(להלן  הגיע  כדי 

 לאותו הספק שהיה להם בעבר כאשר יכולים היו להשתמש בתץ. 

 

 אשכול פגעו ע"י ההחלטה   י בעלי רכבה סבורה כ מעה השי אי ל  1סעיף בשירה יהלומי עו"ד  . 50

  

 "  ...א כי  בסעיף  יודגש  המצויה  הטעה  את  וכל  מכל  דוחים  זו    4ו  לפיה 

  "                        ., לכאורה, בהגי רכבי הסיורלעיין הפגיעה

  

שעשתה ההח לפגיעה  עיוורת  המשיבה  כי  העותר  טעת  מוכיחה את  היא  של  ובכך  בעיסוקם  לטה 

הדרך   בעף    מורי  מצוי  שלא  מי  של  משווע  מקצועיות  חוסר  מוכיחה  גם  כמו  אשכול.  רכב  בעלי 

. זה מחדל שעובר כחוט השי  המפקחחוסר מקצועיות בשם  כמו גם  סר סמכות  ההסעות, ועוה בחו

מהשטח מותקים  דרג  רמי  שפקידים  המשיבה  הם  מהמציאות    ,במסדרוות  שעליו  ומהתחום 

 הם ממוים על פי קשרים ולא כישורים!  במקרים רבים   העותרו של  ולצער   ים לפקח. אמור

  

  צמהעלקחה על  סמכות שתפקיד ובבכשל מקצועי  שירה יהלומי  עו"ד  ל כי    המוכיחהתשובה ה"ל  

בדיון     הפהשתתיש כשל מקצועי בתפקידה כמשפטית, שכן היא  עו"ד שירה יהלומי אבל ל מפקח.כ

עושה רושם שהיא אך    ,  פח ???סראה    משיבה  , כציגת הותר גד המשיבהע ה  3689-11-20בעת"מ  

  מצוי שלא    , ואפילו שופטבראשו  ומי שעייכל  מה שרואה  את  ולא הצליחה לראות  א הפימה  כלל ל

,  של פסק הדין  בסיפא תמר בזק רפפורט    השופטת כבוד  מרה  וכך ארואה!    ת עולם ההסעותיבהווי

    – בדיון משמשת כציגת  המשיבה ומשתתפת מי ד שירה יהלועו" כאשר ו ,  רב וסבימכהרגלה ו
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 .טעת העותר בדבר ההכבדה שגורם לו ולחבריו ביטול הפטור, משכעת  "

     "        ... "צ מקצר את זמן הסיעה, ההיתר לסוע בתמטבע הדברים

 

טת  ואפילו שופ,  לטהרואה ומבין כי מורי  הדרך פגעו מההח ו בראשו  דהייו וכאמור, כל מי שעיי 

יהלומי  ,  אתמביה ז וליבה אטום לפגיעה שפגעו מורי הדרך    היא   ,  בשלהאך עו"ד שירה  עיוורת 

ו דוחים מכל וכל את הטעה  א    ..."   4  ף  במעה השי סעיכ"ל  ומרשה לעצמה לומר    מההחלטה

  ציגת ול לשמש כובכך היא פוסלת עצמה כמי שיכ ..."     לפיה זו לעיין הפגיעה  4המצויה בסעיף  

  . פטית והן כמפקחכמשהן המשיבה  

 

ב  . 51 והג ברכב  לאור ההגבלה שיש ל יותר    חמורה אף  ובמורי הדרך בעלי רכב אשכול    עותר הפגיעה 

  תוספת שעות העבודה שכן, עבודההגבלת שעות שעות מוחה וחובת . (א) לגבי 168ציבורי ע"פ ת"ת 

במבשרת ציון, לא  ר  העותר שגלדוגמה    .רע בעב לא מאפשרת להם ביצוע עבודות שהיו והגים לבצ

עבודותיכ לקחת  יותר  אביב    ול  קדושים  מתל  ומקומות  צרת  כולל  לא  לגליל  וגם  כירת,  סובב 

כאמור בגלל תוספת שעות העבודה מחד  , וזאת  שהיה עושה דרך קבע בעברעבודות  ,  ףמישור החו

   .  ע"פ ת"תעות העבודה  וההגבלות על ש

חולק . 52 אין  ל כאמור  י  מעט,  שירה  כשמת  הלומיעו"ד  שמותהגת  מהמי  כי  ,  והמציאותת  מאקת 

וחובתה של המשיבה היה    ורי הדרך בעלי רכב אשכולההחלטה פגעה פגיעה קשה בעיסוקם של מ

ושיות.  להתחשב בכך ולו רק מטעמי א 

  

  יזמה את בעת שהמשיבה        . ת על המשיבהובע מחובת ההגיות המוטלהטיעון המרכזי לבקשה   . 53

ה והקמת  לי מובעלי  עה  שכעף  במקומם  המיר  ות  לקבל  כדי  שלהם  ההפעלה  רישיוות  את 

כי היא לא תפגע בתאי  ות הפעלה לרכב אשכול, היא בפועל כרתה איתם הסכם לא כתוב  רישיו 

 .  העיסוק שלהם

  

בימ . 54 שהמשיבה  את  כיוון  ב עף  ססה  סיור  מוית  המרת סיעות  להפעלת  להפעלת    רישיון  ברישיון 

תאי העיסוק של בעלי רכב אשכול יהיו זהים לתאי עיסוק  כי     תמיד  ברור  ה היהז    , אשכול  רכב

היו    )4(  492  –) ו  3(  492  ת"ת ע"פ המוגדר בלפחות  ו ,  , וזאת מכיוון שאופי הפעילות שלהןשל מויות

 !  לחלוטין זהה

  

  היא חייבת לפצותסוק של העותרים פגעו באופן חד צדדי ע"י ההחלטה, הרי  עת כאשר תאי העיכ . 55

ראת   אשכבעלי  הסיור.  כב  הסעות  עף  הקמת  בעת  שקטה  היוזמה  על  את  ול  להשיב  לפחות  או 

לקה חזרהדמצב  ולהמיר  מו  מותו  של  הפעלה  רישיון  המרת  יזמה  המשיבה  עת  שהיה  ית  וכפי 

   .ברישיון הפעלה לרכב אשכול 

  

56 .  

  

  –) ו  3(  492  ת"ת    שכול ומוית ע"פ, לאור הזהות המוחלטת בין הפעלת רכב אלאור כל האמור לעיל . 57

   ועם כל הכבוד .  ) 4( 492
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VI  ים לעתירה הטיעו  

  

  

  

  

  

   

המשיבה אשר לכאורה כוותה להוריד את  יות  מדי עים לאפליה לא חוקית של  בוסף העותרים טו .2

ורכבי  יות  מו   , דהייו רבי תפוסהכלי הרכב הציבוריים שאים  על ידי הורדת מספר  פיפות בתץ  צה

אבל בפועל  שתמש בתץ,  לה, דהייו, אוטובוסים,  "כלי רכב רבי תפוסה"  - רק ל, ולאפשר    אשכול

היה שכן  המוצהרת  מדייותה  פי  על  פועל  איה  ל  משיבה  מאפשרת  להמשיך    22,000א  מויות 

רכבי אשכול להשתמש בתץ, וזאת למרות שהסועה של    500  –להשתמש בץ בעוד היא מועת מ  

 .  על הצפיפות בתץ, ובפועל אין להם כל השפעה מהסועה בתץז לפית אחומהווה כא   אשכול רכבי

  

גד  ותהע  .א מלעתור  מועים  הההמשיבה  מדייות  רים  זו  מ שלמרות    וזאת  ,לטהחוגד  דייות 

גופה   בחה  לא  במעולם  מערכת  המשפט  ע"י  פסקתי  ע"פ  מ.    7480/21  בבג"ץ    הדין   וזאת 

    .מצ"ב פסק הדין ,ברס ' משרד התחבורה

 

"...  עיקרי  מהטעם ה הסכים לבקשת המשיבה לדחות את העתירה על הסף    כבדשפט הבית המ

ו יכול לעתור בשות מבלי שארע  ן  ית לבית משפט זה באותהעותר איסיבות מהותי  שהטע ויי

  ..."  כלשהו

  

לבין    מפקחשל ה את ההבחה שעשה העותר בין ההחלטה  בל  קהסכים ל  בית המשפט הכבד לא

 ייבה בע של המשיות המדיין .  

  

II     רקע והשתלשלות האירועים  
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הסעה  רכה ואת העיסוק הייחודי בהסעת סיור, דהייו, הדם יזמה המשיבה  שיבתחילת שות השי .3

 לציין שבתקופה זו עדיין לא היה קיים משרד התיירות.   .") היוזמה(להלן " של תיירים

 

ון למוית בזכות  י זכות רישרה של  בהמ, וזרותות  בזמו בידע בשפ  ון הסעת סיור הותהי ישמתן ר .4

 לרישיון סיור.  

 

ליוז .5 את  מה  הסיבה  למטב  מויות  שירותהייתה  באמצעות  הפרטי  וזאת    לתייריםהיתן    ההסעה 

תו זמן לא היה קיים כלל  ולשפר את עף התיירות בישראל, גם אם באומתוך כווה ברורה לעודד  

 .  משרד התיירות

  

 ת התעבורה  ותק .6

  

 

 

מ .7 את  העותרים  על בססים  המשי  הבקשה  על  החלה  ההגיות  ההג בה  חובת  חוסר  של  ובגין  יות 

בע  המשיבה העותרים  לבין  ביה  כתוב  בלתי  בזכות  המרת    זמהישת  שהפרה הסכם  למוית  זכות 

 .  ")ההסכםלן " (לה  לרכב סיור המיועד להסעת תיירים  

 

ל .8 הבסיסים  התאים  תאי  ספק  ללא  היה  ,  הסכםאחד  בעשמירת  זהה  העיסוק  באופן  החדש  ף 

ת  ות את האפשרו) יש למוי4(  493  –) ו  3(   492  . וראיה לכך היא העובדה שלמרות שבת"תלמויות

יתן למויות רישיון שה, בפועל, וע"פ היוזמיורלהפעיל הסעות ס  ת בפועל  כזה ומויות מועו, לא 

    בצע הסעות סיור., אלא רק לרכב אשכול מותר לבצע הסעות סיורל

  

ה ה  כיוו  היוזמה .9 את  הילמטב  לתיירותשירות  המהו באמצעות    ,תן  אשכול  מוית  רכב  בפועל  וה 

כל  ב ים עומדההג ברכב אשכול, מלבד של, ואשכו ב כרוזאת תודות לעובדה כי   רים. לתיי   תדהמיוע

ההג ממויתהתאים הדרשים   רישי   ,  לו  זרות שיש  דובר שפות  גם מורה דרך  ון מורה דרך  הוא 

 ירות.  ם משרד התימטע

  

ים  ם מהיוזמה, בפועל כלל לא מודעל המשיבה דור שלא ידע את יוסף, מתעליושבים אצאבל היום   . 10

 זרים!  , פועל ביגוד למיהל התקין וממיעים רייבו, מתעלם מהאיטרס הצליוזמה

שמירת תאי העיסוק בעף החדש  ללא ספק ם ליוזמה היה  אחד התאים הבסיסיו . 11
למוי  זהה  גותבאופן  וזאת  שהמשיבה    ם,  הפסיקו  "כ  ואח בעת  התיירות  משרד 

        .תעבורה ע"פ תקות ה עת סיור ע"פ ת"ת  למויות לבצע הס  לאשר

  

ש  . 12 ספק  מ  זו  עתירהאין  כשל  ובעת  העותר  ואשר  בעליל,  סבירה  בלתי  החלטה   , המפקח  החלטת 

צעות  ם באמופה ג תת תר י המשיבה ל פעמים ! ולכן תמיד עומדת בפ  3ביאה בפי בית המשפט  לה

ההחל המשפטי  טהביטול  המצב  לאור  אך  העותרים,  ,  אליו  לטפשקלעו  מבקשת  לא  זו  ל  עתירה 

 ופה מטעם המשיבה. כל הדעות ראויה לתרשל בעיסוקם , פגיעהה אלא בפגיעה בהחלט
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 זכות  העותרים להמיר את הבקשה של  . 13

  

ו492   . 14 גם  -,  וזאת  שהמשיבה    ,  ה  ואח"כ משרדבעת  ללמו  לאשר  פסיקוהתיירות  בצע הסעת  יות 

        .ע"פ תקות התעבורה  ר ע"פ ת"ת סיו

15 .  

  13/9/2020  תאריךמ    והחלטת ") בגין  המפקח(להלן "ה  תקות התעבורל  1הגדרתו בסעיף  למוית   . 16

   . "פטור" במילותיו  , 1עת/מצ"ב    ")טהלחהלן "ה ה ל(  "צ  תב סיור    סיעה לרכבהשור  יאלבטל את  

ירושלים  יטות מחוע"י פרקלאח"כ    ים ירק כשבוע ר  לעות  הר סמ  פחיהלטה על סחהה ת  ר במסגז 

המשיב  ותרהע  9626-09-20עת"מ    ' עת ב  ירה,  של  שמחקה  רופס"ד  אברהם  השופט  ן  יב כבוד 

שה  2020/19/10ך  ימתאר זמהבגין  טרם  להודעה  עשתה    ההחלטה  .2/עתמצ"ב    וגשה  בהמשך 

ורית   חבורה הציברשות לתרישוי בף האג  מהל  ע"יר  ותלעשמסרה      3/עת מצ"ב    1/3/2020מתאריך  

 . )ה""ההודע(להלן ו הואצלה לבעיין רכב סיור   ות המפקחשסמכ

 

ש . 17 העתירהעייה  סמכותה  הי     ל  שעושה  רשש  מושיו  ,חוסר  סמכותו בהמפקח  ירותי 

. "צלהשתמש בת  ")רכב אשכול"גם  ברכב סיור (להלן    םיהגהודרך  י  מור  לש  חוקיתזכות  לבטל  

מוה זכות   כי  בעת  סיור  העובדה  (להלן    בוריצי  רכבהיו  רכב  התעבורה  פקודת  ע"פ  כמשמעו 

מ  ודה")"הפק וזאת  בישרא  יבוריתהצורה  התחב וחלק  -תשכ"א  רה,ו התעב ת  ולתק   1סעיף  ע"פ  ל 

בתי  ובדה  כשחוקית  זכות    .")התקות"  (להלן  1961 מקוהמשטרה  המשפט,  ע"י  רשויות    מיות , 

הקודמיםוהמ שים  ,פקחים  הפשית  לפי   עשרות  (להלן    זדאהמפקח  י  ע"   2008בשת    רו טן 

    .  לטהצורף כספח א' להח ,")הפטור"

  

לא  , אטה מהלתיתמכל החלרש  דוכ  רי וללא תסקיביסוס עובדתללא    עשתה חלטה  ההש  ובגין 

פי      -  , ראהגוד לכללי המיהליב  בלבד  תיאורטיים  יתכלל יות  מדי ו  תועיור  הערכות,הגיגים,  על 

מה  ל ש  ה תלבקל  םדקומ  י את" תקי חלטה  הואהלית  לה" ה  ה  העובדתי  ארז    ביסוס  ברק  דפה 

עמ  פטמש א'  כרך  העיעשתה  ה  ההחלט  .439  'מהלי  בחופש  פגיעה  הע   קוס תוך  עמיתיו  ו  ותרשל 

"ל משרד  והמלצת מכ  ייבור רס הצהאיטמות מ עלהתועה  יגפ, תוך  םך המסיעים תיירי מורי הדר

  הסעות סיורמבצעות  ה  מויותלפרט  בו  ,ללכביות  שוואה למו ה לא חוקית בהלי הפ, תוך  ירותהתי

  .  וררכב סי זהה ל באופן

  

בר  שמת  בתקופאיה סבירה    פי")צ"ה  ן(להל  ת"צעל  העומס    לגידושל  צפי  ה על  בסס שהתההחלטה  

הצפי  התעלם מהמפקח    ילאור העובדה כה מאוזת  ה איההחלט,  עומסבה  הקורוה כאשר יש יריד

בסמכותושהו לא  ופ בא  תמש  בהיתרים      1954תן  כאשר  ,2017בשת    יחוקן  (להלן    ת"צלסיעה 

  אין ם  ובלרת וריוב חלק ממערך התחבורה הצישאים  יים  פרטו   ייםממשלתרכבים  ל")  םההיתרי"

ל זיוק של  צבת"  השתמשזכות  על  ה מידתית שכן  ה איההחלט,  2016  מתלעו  80%,    400מדובר 

  לעעומס  כל  מהווים    שאיםצ  ורשים לסוע בת"מ הבוריים  ציכלי רכב    60,000  - וך כתמסיור  רכבי  

    . הת"צ
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   ) 1(5  סעיף   על פי  ה זו היהריבעת  לדון בד  כה  שפטהמ  תבישל    כותוסמ . 18

   .שוהארה תפס ובת ) א(14  יףעס  פי  ועל  2000-ש"סיים, תל הים מיעיי ט לפשמ יבת  וקלח

 

המשמב   רהעות  שמבקש  עדסה . 19 ת  לטח האת  בטל  ל    -      דכבה  טפית 

     . להלן  מהסיבות שיפורטו  קחהמפ
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II     דרשוו  רקע , הגדרות ת עובדות   

  

חוק תיבי  ת  צעהגדרות לה  2סעיף     "  .  יור בייב המוקצה לסיעת רכב צת"    "  ריורה ציבותיב תחב"  . 20

 .   2015  - ע"הית, התשתחבורה ציבור

 

השמש מהרכב  "    ציבוריב  רכ"   . 21 או  ולהס  שמש,ל  דועמי,  ס.כרשב  יםע סעת  כי    לציין  .הקודלפ  1  ףיע" 

 .  הקוד פל  71סעיף  " מועי ציבורי ...תקות בקשר לרכב קין להת שר התחבורה רשאי "

  

 

ו  8עד    עהסי ד לעיוהמ      ירבוציב  כר      -"      ורסי  רכב"  "   . 22   ון שייבר  ןאשר צויוסעים מלבד ההג 

   .   אשכול  ה רכבומכבלבד,    רולבצע הסעות סי  וע"פ הצו רשאי  ,קותלת  1ף  סעי  "  יור.הרכב כרכב ס

סיור רכב  רשיון  סיו  ריוס  להסעת   ןשיוי ר ו  ,4/ תעמסומן    5799641מ.ר    מצ"ב  (להלן    (אשכול)  רברכב 

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

משרד      6/ תע  אשכול    סיורב  ברכ    הסעותלמשרד  לת  פעלהן  ישיוב רמצ"   ,אשכול "   כב בעלי ר  י הדרךמור

    .ומדבריכול אש לרכבי סיור משרדי הסעות  41ד ו, כמו גם ע ו הל בעצמ מייצג ומשהעותר 

 

ישראל      "ורסי  כברלמס  ההטבת  " . 23 שיוזמב ממשלת  קולתו  משה  התיירות  שר  שו סוב  ז"ל,   ל  ת  ף 

תמחו בהסעות  שי,  תיון למויבעלי ריש  זרות ת  ותיקים דוברי שפו רי דרך  החליטה להעיק למושים  השי

ו   מוית "שהוגדרה    מוית  סוג חדש שליור בס "מויתסיור  אח"כ  ,  בלבד  ריםיילת" המיועדת  תיור סיור 

סרככ  הרהוגדותיור"   ולת     . יורב  לעודד  א את  מרץ  כדי   / סיור  רכבי  ליטה  חה,  שכולעף 

  שהיום וית  ת הפעלה לממתשלום אגר  סיור ותיור    מוית לפטור  תת  ל   שראל משלת ימ

בי  כרשמכיוון    ,ה לכלמהסיבה הברורזאת    .בהמשך פטרה את רכבי הסיורו   !!!  ₪  242,768  ה  שווי

    . ולהכסות המדיה במט"ח איטרס הציבוריכך ל  ובשל יםרילתי   ותירשהטוב  ימ לים חיוי   םהיסיור 

  

 

24 . ות  )  4(  493  –ו  )  3(  492ות  תקית  ומ"  לת  עפ הלהן  יועדו  הוקמו ולתקרכב כו  תגמואח"כ  ש   "סיור ותיור

עת סיור  הסמוית ב .  ריורכב סל  הזה  ןבאופ  סעת סיורלבצע האו שירות  מיוחדת  לכל מוית    ןה, וסיור

        .יבורירכב צתה יובה ץרשאית להשתמש בת" 

 

      .בישראל יםכלי רכב ציבורי 60,000 -בהתייחס לכ ישיםבש  בטלפר סמ  ,סיור בירכ 400  -כשראל יב . 25

 

ב  תעהס      "  הסעה  " . 26 אחרשכר  וסעים  בתמורה  סיואו  ברכב  ברכבת  ברכ  ר,  או  מדברי,  מסחרי  ב 

לו  הצעהת  בו לר,  ובוסוטאב מע   וחק יהפ  ולצ      1  סעיף    "  .ורכאמ   ההסעהסכמה  ושירול  תים  צרכים 

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

  

 

קבוצ"      סיור"   . 27 של  במקסיור  וסעים  שומות  בת  או  וים,  אחר שכר  בליבתמורה  של  ת,  והדרכה  ווי 

  - כ  יש  ו.לצ  1עיף  ס    7196- רך),התשכ"זורי דתיירות (מ  תיות שירוק לפי תן  ו יו רישתן לשי  מורה דרך

 . יורלבצע הסעת סית כדי של מו תי הסעה שיכולים לשכור שירורשים וממורי דרך  0005,
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ו  . 28 ואחה   5973/13ג"ץ  ה לבעתירתודות למאמציי העותר  ' המפעותר  רכב'  על  יוסי  קח  בזמו מר  י סיור 

ולא ע"י משרד התחבורהתמשרד התיירו  אמצעות ב  קתמועס  הטבת המ  יוםכואח'    זרי   ות עצבאמ  , 

תפ  "עוזאת    ח,  המפק העריצו  קיי ף  ומס  והפטורים  טומכס  על     . 2015-ע"והתש)19מס'    קון(תיבין  ה 

ה"ל   רכבי המפקח    תוסמכאת  ביטל  התיקון  יו"ששימ  סיור  על  רכב  ש  וועדת  ת  יק אלהעאשכול  ר 

  לתאגידים מסחריים הטבה  ן את הוח ותת הפיק ביטל א  שעשה כאשרוזאת בגין מחדלים    ,ת המסהטב

     .ר המדיהקבמחיות  תקין והביגוד לכללי המיהל ה ותהגבלת כמים וללא  ריוקריט  ללא

 

שותף המפקח  .    התיירות  דמכ"ל משרהל שהקים  וע"פ  רות  הטבת המס מאושרת ע"י משרד התיי . 29

ב המס  הטבת  הצולאישור  על  כממוה  לו  תפקידו  במבהקשר  הסעורישום  הצווהוראו  ורסי   תשרד  ,  ת 

 .  ישוישרד הרמבאותו   םשולרו מהמכס רכב סיור רר זה יתן לשחות אישור עבאמצרק  . 7/עתמצ"ב 

  

יבוא   . 30 לעשות  סיורלאישי  יתן  ת  רכב  העומאל  ודותרק  שעמציי  ג תר  המשתר  בבג"ץ  ד    77006/0יב 

למאמצ תודות  וואח"כ  העותר  שהתגדויות    למרותיי  המהל  מרצות  בחוקל  הרישוי    כהגדרתו 

וא  עותר יב עשה ה  7201ביואר  .  ל רכבלייבא כ בישראל  יכול כל עוסק    ובירא  העמ"שית עו"ד חוווהיו

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

סועה מועטה  הש ו  ועםבממשרד התחברה  ת  תמיכבגין  . החיסכון היי הרכבופולין יבוושאיפשר  ,  א

 . ועוד סטבת המ חלק מה יות מו גם בעלי מוממורי הדרך כ קלעשו יכד חם בכו שתמשלהלהם 

  

כלי  שאלה  ון  מכיו ,  יותמס זהה למוהטבת  ת, ובהמכס במעמד של מויהל  ימסיור משוחר ע"י    רכב . 31

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

שמאל  מוית מצד  הברקוון  הרשימשל    למעלה",  לסימון  מסמתחת  רשימון  פד  היום  .    717001416ר 

  .  ת יבואהרהצקרא 

 

  סמל את  ב לשאת  אשכול חייב  רכ  , לצו  62סעיף    "פע    ,כולרכב אש  השםור  קמ . 32

ילה  ר המומקו  . הסמלבעבר  רותהתיישל משרד  דומה לסמליל  אשכול. סמל הה

לך שלח  "   גי"  רקפ    םי המרגלפרשת  בר  דמבואר בספר  תפי המ ו על  יהירות  תי

חל    "ויבואו עד  ,    ותיר ית המילה  ומכאן    ,2וק  ספ    .."את הארץ    רוותם וי אשי

  . 23פסוק   וט, בשיים.." במ והוד, וישאול עבים אחכואשרה  מוז שכול, ויכרתו משםא

  

 

ותיורמוית סיו" . 33   ר שיזם ש  תפרסו מהסעת תייריםהש  מויותלי  ע בלבשות השישים    חדש  גותימ  "  ר 

  שלהם  המויתרישיון  את  ר  סוו למבחויש,  תם דוברי שפות זרורך ותיקילמורי ד  משה קול ז"ל  ותייר הת

   .ב סיורכ"כ הוגדרו כרחא .ה" בפטור מאגררותיו ורסי "מוית שיון לר לוקיב(מספר ירוק) ובתמורה 

 

   !   ₪  242,768  ששוויה כיום    הפעלת מוית  היה פטור מאגרת  ההתמריץ לביצוע ההסב 

  שבו   9/ עת    של העותרטוח  יבמצ"ב      ור"י תו  סיור  מוית"  חובה    טוח בי   יףבתערוקיימת    שרירה  ה זודרגה

ותיוית  מו   "  טוחהבי  וגסיו ן  מצוי ועבהמש  ."  רסיור  הת תיקון  "פ  ך  שות  ה  עבור תקות  בתחילת 

      ." מוית סיור ותיור"   סיסוהיו בב  רכב סיור , ייוהד  . שוה לרכב סיורבעים הש
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וימותי  רויש" . 34 טיול  עסיוו "  ורתית  לסטטירכזיהמ  שכה לבבשימוש    4927פי  ג  שות  רבוקה  סטית 

 .  ן זהה לרכב סיורופבא  רת סיוושירותי הסעותו כי מויות   חהכוהעוד  , המהווה  יםהמיס

  

לועהמי ורי  ב יצמועי  רכב    –"  יתמו" . 35 צוג ואשלבד ההמאשים  עד עשרה    עהסיד  בר ר  שיון הרכב  יין 

   .לפקודה  1 יףסע  "כמוית.

  

ן הפעלה למוית  כדי לקבל רישיו.  הדפקול  1  יףסע      -   למוית   ה סעה   וןשיר  –  "תיפעלת מורשיון לה" . 36

לשלם פעמי   באופן   יש  לריש "   חד  הפעלהאגרה  לתאריך  ,    "למוית  יון  .  ₪  201.10.20   242,768כון 

מס  קבל את הטבת היור מס  בכגם ר! עד היום  פטוריתן    יורור ותית סיו"מ למוית  להסבה    כתמריץ

   אל לעידוד עף רכבי הסיור. שלת ישריחסת ממרבה שמישיבות המה שמעיד על הח אגרה! ר מבפטו

 

37 . דרשים   ר סיו בוהפעלת רכ גההיליתלמ ופן זההאבו  : 

  

   . הצו ר ע"פוה, ורכב סי בורהתעות לתק 490מוית ע"פ תקה  . הסעהרישיון   .א

 

 .   1D  דרגה   .)2( .(א).481 ה תק   מוית היגה לשיון יר  .ב

 

   . ולצ  )8) + (7((19ע"פ סעיף   ר ותיור יוס  ת וימ יווגס ב, יתומל הן זהבאופבשכר ם ביטוח וסעי  .ג

 

רכב  כלי השמוציא אגף הרכב  ראלית  ה הישקי התע"פ  .  תוזהת  יור ומוסי  רכבובה של  דרישות הח  .ד

ראות  כיום יש הו  2005משת    שוםיר  תאהור    10/עתמצ"ב    הים זהים  רסיוכב  ת או רמשמשים מויה

  .ת  זהו ן הןס בבסיאך   פרדות

 

 ית.  פיז זהים ת ימו ו  סיור , רכביודהי .בכל זמן למוית  סיורמרכב שיוי ייעוד  ותעשל ןתי  .ה

  

חבורה  הת  דשרבמה  ועת   "לסמכזי יצחקי  וע  מר  קביעתו של      "  למוית  ותבהפעלור דומה  יסב  רכ"   . 38

י  כב ר  של  חותבטי  קציןהדרישה ל שוות את  הר לעותהבקשת    קבותיתן בע.     11/תעמצ"ב  במכתב לעותר  

   ף :סובו.  הן ההפעלן באופבגלל הדמיו מויותר ל סיו

 

המשפטי   .א שיש  ת והסע  דרמשבות  לר,  תהסעו  משרד   שכל  אומרום  הי   "המצב  סתרוותן  ברכב  י  יור 

  3012/4/11הכלכלה  ועדת    105  ולקופרוט    ."  ..  תווילי מבע  םע  םלימקכמו ש,  קלחשבו לה  ...  רסיו

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

    . למוית ובהפעלת הומד רורכב סי כיה כסת הי לה של הדת הכלכוועד התחבורה במשר

 

ה מעלאור    .ב משרד  למומודור  סיב  רכ  הפעלתי  כ  רהתחבודת  ה ק תתוקה    יתה     ד   795ה  בורתעת 

התא     12/עת  קההתון  יקת  "בצמ בוהושוו  למוין  ים  ולמרות  וריסכב  רית  חרצת  ,  של  התגדות 

 . וח של סמכות ות המזבר ק 4–בבכל כוחו  זחא שדאז  בשיאצל המ רכיםת בדטיחועל הבפקח  מה
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  סעיףפ  "עבעל סמכויות רחבות  ")  המפקח"  (להלן  הקוד פל  1  רתו בסעיףגדכה "  המפקח על התעבורה" . 39

 .  תוד לתקביגוו זו כדי לפעול ותכ מסבאין אך קות, לת 16

 

ף  מהל אג. היום  יור י סרכב לטפל בקח  המפמי שהואצלה לא סמכות ע"י        -  "כב סיורר  עלפקח  מה" . 40

   . הע ודותר את הה, ששלח לעמר אסי סוזאה וריתיבורה צלתחב  רשותהרישוי ב

 

א84תקה   . 41 מצמפרטת    –  .  .  ו הלשרשאים  ב  רכ  כליל  ש  דומאת  ממצורשימה  בסיע  עיין  ,  רשכסעים 

 .  הפקודל 1סעיף   ,ציבוריכרכב ב רת רכגד להה קשפהגואת  המהווה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ירציבורכב  הגדרתו כ  וקף תמ ם  ת שירו עשמזה    צ ת"בע  סורשאי ל   וריס  רכב  . 42

   !  משטרהן והחיות הידהי ים פסקקובע ךכ , בתקות

 

רה  עבולת  השופט  דוכב של    89425776תיק  פס"ד בלגבי    מעו"ד דוד לב    6971  מ  ר ואיש        13/ עתמצ"ב    .א

פט השלום בבית מש  89425776  קיבת  19.12.76  וםבי  יכ  הי להודיעכם    "     .  ז"ל לט וסבבי צ

  תו עושמכמי,  רו יבכב ציו רול" ה "אשכרכב  כי    סבלט צ. ו  טהשופ  ע כב'קביב.  אב  ל ורה בתלתעב

הגבפקוד וכי  בכל  כול""אש  בכר  יה  לסוע  מותרת    רשאים  בו  לפיסמקום  ב רכלתמרור    יעה 

   " . ריבוצי

  

  !  התקות  צ ע"פבת" השתמשרשאי ל ל כואשכל ספק כי רכב  ל  מעלפסק דין זה מוכיח 
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         14/עתב "מצ    28/5/90  ךיארמתהמשטרה  ותמחה את תחהעה ו ת  משטרתת שכמל קרמב  .ב

  

  יור  תו ר והדון רכב "אשכול" סי   "

       

  " ... בת"צע סואי לשבורי רציפי הגדרתו בחוק היו רכב  לול אשכרכב  " 

 

כבוהחלטה        15/ עת  מצ"ב  .ג השופשל  לתעהשל   פטמשבית  פרי    טלט  ד  פום  תקות  תח בורה  ע  "ת וה 

   ו רביעה מ"י . עיזאת אב 1543-02-18

 

   ."רוגד רכב סי  צ"ת ה לא ייאכףעל פי התקר וסיורכב מדובר ב.  "..

  

ע"י  תן  שי  עה בת"ץ  ר סיותיו  סיור  בלרכ  ר תימה  /008227/7מתאריך      ר ויסיור ות  רכבלהג ב  ורפט  .ד

     .א' להחלטה כספח , צורף")ורהפט"  לן(לה   גר אלכס ל רמפקח קודם מ

  

להשת  זכותה )1 סיור  תודותלרכב  היו  בת"צ  כהגדרל  מש  הבור צי  רכבתו  ע"פ  זכות  תותק י   ,

י מפ ל   םישהתקיימה עשרות ש ו    רכב סיורה כי  העובדלאור  זאת  ו  ,ורתן הפטלגולה של  יג הי

דרש לפטור.  רכב   ולכן  .רית סיור ותיומו סיור כלל לא 

הפטור יתן    .דרש ע"פ התקות  א כלל לא, שכן הוהמפקח דאזזמתו של  יוב  תןילא  הפטור   )2

  ם חדשי  התועי  רטהבהרת המצב החוקי לשול  י עזרכאמצעדאז  ך  ר ודת מורי הדגא  תשע"פ בק

   . ה למויתבאופן זהע בת"צ שאי לסוב סיור ררכ כי

 .  תהתקואלא    סוע בת"צת הבסיס החוקי לזכות רכב סיור לא  מעולם לא היוור טוהפ )3

 

אלא  יקה  טסלסטטי  המרכזית  הכשהל  ע"פ    ט כמותירובפ  ריים כרכב ציבוהמוגדר  לבישרא   הרכבים  יכל . 43

 .  ן אחרתכן צוי  אם

  

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

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

 העותר כת הער ע"פ   500 -  כ                   ותקתל 1ף  עיס  -  " רימדב ב"רכ  .ג

   העותר ת כערה ע"פ   500 - כ      ותתקל  1יף  סע -    " ור סירכב "  .ד

 

      61,000 -כ           לראש יב  יםריבוציי רכב סה"כ כל   .ה
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   . למוית דהההצמ ולכן  ,סיורכב לר צלמית אין   . 150רור מת  . 44

  

, למעט אם יש  תומיצל ללא כל קשר ל  ,תע"פ התקו  501תמרור  ב  שמוצהיכן    רשאי לסועציבורי  ב  רככל  

  .   לא רשאיכל רכב ציבורי אחר ז רות בלבד, ואטובוסים בקווי שילאו, כמו לדוגמה  חריג  איסור

    !ורייםי רכב ציבללכ בת"צ סיעה אישור העיין סמכות לכל  התמרור אין ויותולרש למפקח

 

  

  

 

     ! פגיעה בחופש העיסוקה . 45

 

והג  דרך    הורכמבעיסוקו  עותר  ל"צ חוסך  תכשעה וח  סיורב  רכבה יום ל  בממוצעה  היגה על עבודה זהצי .

    שים.  26  ובמשך 1994  משתובר מד

  

 .  לחם  יתוב ם ירושליבאתרים הקדושים ב דגש צרות ב םהיותר של הע ה דומימי העב רבע כ   .א

 

שיומכ  .ב הלון  העותמרבית  של  חבקוחות  הן  בתלר  "הייטק"  והרצ  רות  שהעמו ליה  אביב  ותר  כיוון 

   רב. עב  7 – ר ומסיים בבבוק 7העותר מתחיל את יום העבודה בשעה ציון  ר במבשרתמתגור
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 .רכב וההדרכה -יור הסעת ס רותי שעבור    ,₪ 2,200  בממוצעיום עבודה   רובה עבוג  העותר  .ג

 

הזמחצי  .ד העותר    כ"ל    ודהעב  ביוםמן  ת    הזמן  מחצית  ,רכה והד  היגהבעוברים    שעות    6  -כ  –של 

 . גותכאלף מדר כולל ה הליכק"מ   8  -כגל בר בהדרכה

 

סע  ו  ,אבשעות השיים  התייר איסוף  ל  יבוסע לתל אב  7:00ת ציון בשעה  יוצא מביתו במבשר   העותר  .ה

אביב  ב  ן רים לבתי המלומחזיר את התייעות השיא,  ש ב  תייריםעם הלים  רושיל או הרצליה  תל 

היוםבסו וח  ף  השיא  השיא   תהייהב וזר  בשעות  ע    .בשעות  יותסיעות    4ל  מדובר  משעשל    הר 

השיא ועודבשעות  של    ,  כ    ,לחםית  לב  שעהכסיעה  ל  היגהשעות    5-6  -סה"כ  שימוש  תודות 

ה כדי לעשות  יג ה וש שעותשלעד  תייםע ש  לל תוספת שבר עמדו"צ ת ב וש שימהללא    .ת""צב

 . , אותה עבודה ואותו שכר עבודהו מרחקאותאת 

  

של  העבוד מימי  רבע  כ  .ו וממתחי   העותרה  בירסלים  בירושלים    ושליםתיימים  בת"צ  השימוש  ואז 

 .  שעה היגהלו עד חוסך 

  

צ  עבודהימי המ  רבע  .ז ואז    .ריםיהתי  ד עם ם ביחלמקו  םוקממ  עובר  ו, י, דהי מודהעותר עובד באופן 

   .  בממוצע ביום עבודהשעתיים חוסך לו עד  "צ השימוש בת

 

יומימי העבודה    10%  -ב  .ח עושה  גליל  סים  העותר  צרור  יום    עכו.  עד    מישור החוף  יוםאו    תובדגש 

   .ר משעתיים היגהיות חסוך לעותר ל בת"צ יכול ימוש ואז הש  ארוך במיוחד

  

    . ןבירד  הטרלפ אף לאילת ו , הז עטף עו ,לגב –ם שויודה בע  ימי  15%  .ט

  

  . דהבוע  על אותה ם יו כל  היגהת"צ חוסך העותר כשעה וחצי שימוש בותודות לבממוצע 

  

ת אושית מה  של עייפומגבלות  , כמו גם 168מגבלות שעות ההיגה ע"פ תקה ס לעותר יכת"צ ה ה א לל

פגיעה   העיסוקשהיו  יה ותעה  .  בחופש  לשיר  חייב  עיסוה  את  במשך  קו  ות  עסק    פןאוב  שים  25שבו 

  ט :  כמפורו  תימשמעו

  

ובי ילגבי   .)1 ירושלים  התיירים  הסיע את  ל  וית כדיהשתמש במייאלץ לת לחם העותר  ום סיור 

  .במביתו לתל אבי  חזרהב לו הוצאות  יגרמו  כ  וספותובכך    - כ  ו  לשהיומי  השכר  מ  15%-של 

 ור.  יסזמן תוך כדי היקשו תוספת בעבר אם התיירים בגם רה ק  זה תלעיתים דירו . ₪ 350

 

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

  .  ופרסתו ייפגעו מאודועיסוקו  שבע  ארלבו  ףלמישור החו, יללגל

  

  .  ותרעשל הובפרסתו חופש העיסוק ב יותרבחמורה וגיעה משמעותית פ  זו 
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III    ירה לעת דיםצדה 

  

     שיבמה . 46

 

     .  ות"ץ תקות התעבורה,  הפקודה וח שלפיקה ול הפע ל  וה עהממ  לטורהרגו  .א

 

, ע"פ בקשת  להחלטה ספח א'  צורף  ,  ךמורי הדרת אגודת  שור ע"פ בקטפיק את ה  הע  2008בשת    .ב

מור  הסבאגודת  לצורך  הדרך  חי  לשוטרים  שרכברה  שים  עשרות  ולאחר    בת"צ   סע  וריס  דשים 

    .ות תמרוראו רשמפקח רת של האחה תודות לפטור או החלט לאו  כות התקותבז

  

ה  דהעיק ביגו   2017  בשת  .ג היתרים    1954  בת"צ "  מס  ה בעוהפגיע "ת  רו למ,  הל התקיןמילכללי 

ב "  ת"צלסיעה  של  יוז,  ")ההיתרים(להלן  ופרטיים,  מ ורלג  2016ת  מלעו  80%ק  ממשלתיים  ים 

הבימרש  למרות בהיתרים  ת  עמדו  וכללילא  הם  למיהל  ביגוד  תודות.  תקיןיתו  ת  חשיפל  רק 

   . יןשלא כד  תושיהיתרים את ה   בטלביזיה אלץ המפקח לבטלבעיתוות ו המחדל 

  

 

     ה שלו ת העמיד כווז רתעוה . 47

  

 

דרך  ו כמועיסוקב  סיור, כב  רבצ  בת"  משתמש  1994משת    .א היגה  ירבעל  רה  ה  חיל ת ב  .  ציבורישיון 

 בעלותו. בשסיור  רכבעל   1997אבל משת  עלותו ם בבשאיי סיור רכב על  ירכשכ

 

ייפגע    .ב   עהכשז  בזבייאלץ לן שכיוו מלעיל    29  בסעיף    טפורוכמ ,  ההחלטהבאופן משמעותי מעיסוקו 

ייאלץ לשות את  א  , והוםלירגי  בסיעה בתיבים   העל אותה עבוד כל יום  ממוצע  בוחצי של היגה  

       . מוכהוהתפוקה השכפו עליו   ותההוצאבגין  30%עד  תו פרס פגעיתו, עיסוקו

  

   . 2009  תבשה מיום הקמתה וד אגהכיו"ר  ומשמש  לואשכ  דתגוא  אתם יקה  .ג

 

והוכיח    דרך  ורהלמ   וא אישי ביבכב  לר  יבוא  רישיוןיק  הפ סירב לש  יבמשהגד    006/077  ה בבג"ץכז  .ד

 .בהרכ  יבוא י ןי לטובת מוופול םולים זרימשיקפעל  יב  המשי כ

  

בוועדת  ")  חוק הרישוי" (להלן    2016- "והתשע  כב,ף הרעות בתים ומקצועשירו  רישויאת חוק  ן  תיק  .ה

הכהכל של  דומו  בכלל  שעוסקכך    תסכלה  לייכיובפרט    רךרה  לב  רכ  כלבא  ל   הצעת ביגוד 

  הוכיח כי סמכ"ל גם  בכך    .  יםת בעוסקצרכי ולהטיל פגיעה  וא  שרצה לצמצם את היב  יבהמש

 !  םם זרימשיקולי םית עו"ד חווה ראובי פועלועמ"שיור והיפל  ראב רעה מתו
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   .   16/עת מהרשי מצ"ב צווים והלים ת, תקו   שיה , טפל בעוולות רבות של המשיבמוטיפל    .ו

 

  עברה האחריותו הח'  או   רסיו  רכבי מפקח על  ה   'העותר ואח'    5973/13"ץ  בגועתירה לת מאמציו  כובז  .ז

וזאת בגין   ות.יירלמשרד התסיור    על רכבימהמפקח  ,  עשרות שים  כהמשש  סמעל מתן הטבת ה

 .  כב אשכולעף רובאיטרס הציבורי ב,  לבתפעוצוי מ המפקח איו ובדה שהע

 

י  ד משרשיוות לרי  רםבל עבווקי  תפיושיתות  גודושל את  גרמסב  שכולאת  ודשל אגסיפים    42הקים    .ח

לתוד  עותהס הות  בתי  לש  יבמשה  תדוגתהלמרות  ומשפט  מערכת  ך דרהי  מוראת  הכפיף  רצה 

הפרט הרכב  מלתאגייים  בעלי  שסדים  א עשקחריים  באלפיו   שום רי  דמי  ורבעשקלים    ותם 

   . ופן לא הוגןבא ל פרסתםעתם אי תחרוהולשה 

 

הסעותרדמש  42  הלמ  .ט כשומר   הםשב    ,י  רכב  כל  700  - ים  וסי  פרט  י מדבריור  של  ת  יבבעלות 

   .מסחרייםאגידים ר שלא תלויים יותר בתותהע כמו םקטי םימאעצ –ם סקיעו

 

  המפקח    עם  רי  ב ור ומדב סי י רכ כל  700  -כ  של  הסעה    /ר  ת סיוויו ישרת רבהסד  ופן אישי א בטפל  מ  .י

השירות היעיל  לציין לטובה את    .  סמכות מידיי המפקח להפיקםלו  , שהואצלה  סיורעל רכבי  

 זה של משרדו.   קלחל  דעומ ה רושם כי המפקח כלל לא עוש א מקבל , אבלשהו

  

  

  

 IV      רועים  יהא ותלשתל שה  

  

 

ר  זאת לאחר תחקיהמידע, ו   ע"י התועה לחופשע  ידהמש  חופוק  הוגשה בקשה לפי ח  5/6/2017  ך  בתארי . 48

  ת את המידע לתב  ר ח סישהמפק   וון מכי.     17/עת , מצ"ב  דאז  10יב מחדשות ערוץ  מ  רי של עמ  עיתואי 

ע"פ לעהתו   אלצה  ,החוק  הדרש  יחש  חופה  עםהמידע  ה  ד  ההצלחה  חברצרכ תועה  לקידום    ה ית 

   -: שךהמבו שיב המ גד גיש עתירה מהליתלה גתית הוכלכל

 

,  שחילקהיתרים  ה  י אלפאת רשימת    סם  מפקח לפרת הואיל ההלישל העתירה המ ללחצה  רק תודות    .א

 .  ")ל דהמח(להלן "המיהל התקין ללי  ד לכ יגוב  ותובסמכשתמש רובם השלגבי תוך 

 

      .לי המיהלד לכלביגושתן  ריםהיתה את לבטל המפקח אלץ ה"ל    תודות לחשיפת המחדל קר  .ב

  

ספק   השאין  מויסימחדל  חשיפת  את  למרק  המפקח  של  ת  משמעותיתרומה    ותרמצפוו  וו 

 .  ההחלטה ית למתןהגיוסיבה וה אין כל ה, שכן בתקופה זו של משבר הקורלהחלט

 

 . שרץ בידוהג כמי שטובל ו ובכך ו, ההחלטל מחדל כטיעוןן התיקוב ש מתהמפקח מש  ,עהבהוד  .ג
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המפקח  2020/1/3 . 49 סיור  מסר  רכבי  אעל  מר  אגף,  מהל  סוזאה  לתחבורה   סי  ברשות    הרישוי 

ה  ציבורית,ה סיורי  רדשמכל  ל  3עת/  צורף  הדעהואת  לו  צאח  מפקה  ,הסעות    1סעיף  ע"פ  סמכות  ל 

 שאר : ר בין האמה שב  רלעיין רכב סיו  ה להוות מפקחלפקוד

 

לגר,    2008ת  שב  .א אלכס  מר  שאישר  הארצי  דאז,    ל המפקח  בהתעבורה  לסיעה  פטור  בי  תימתן 

 (ת"צ) לרכבי סיור ..." תחבורה ציבורית 

 

יבי  תמס בו צופים שהעואה ציבורית   בתחבור סיעה  הוד  עידת הממשלתי לגרת המדייומס"ב  .ב

ההתחבור בוצעה לגדי  ציבוריתה  ולכן  מבחי  ,  הפטור  חה  למתן    ים כב לרודשת 

ם לדברי.  תר, את הפטור לרכבי אשכולהי  ן, בישלא לחדש  ה בת"צים, והוצעלסיע

וגע  לתית הזו  ש הממיות  ה במדי באופן פרטי מ  וארסיס עובדתי כמו גם לא תאלו לא לווה כל ב

ייה  קשר לע  וין לשא   אעל זהו מיצג שווווהחוק , ובפ יהל התקין  מהלי  לכל   ביגוד     יו וזאתלעי 

 ו.  זה ירעתשל 

  

  "   תקד.חרים, כבר בוטלו אשבעלי תפקידים א ו למכ"לי משרדים ות ים מעין אלו ש"אציין כי אישורי  .ג

  . רצ לרכבי סיואישור הת" טוללביטיעון  שמשזה מולכאורה עיין 

 

   "  31.3.2020מ  ריאוח .... לאכתב יגויות בהסתייתן להעביר   .ד

 

לא  הוא    והחוק  הל התקין  יהמ  ,וקידולמרות חובתו ע"פ תפעל ביטול הפטור  פקח  מה   דעהבהו  לציין כי . 50

   יחס : ובוסף לא התי  בדותעועל החלטתו ביסס את 

 

 . ותבתק  הגדרתו כרכב ציבוריע"פ  "צת ב עב ציבורי לסו שיש לרכב סיור כרכקית החו זכותל  .א

 

, ומה היו  רי שהיה צורך בפטומבלו,  רטוהפ  יפעוד ל  במשך עשרות שיםיים  יה ק השהחוקי    ב  צמל  .ב

 תן הפטור.דאז בעת מולים של המפקח העובדות והשיק

 

כי    .ג המפקח  הפטולעובדה  ע"י  שיתן  אגויתן  ,  זאדר  בקשת  הדרך  ע"פ  מורי  הכאמצדת    סבר עי 

 . החדשים  ועהי הת לשוטר

 

מרור  ות התשר    ה  אורכללכן ובטל בשישים ום מהווים  ם ציבורייכביר  60,000וך  תמ  ורסירכבי    400  .ד

לא  מקיע  שהל  החליטה  סיולרכב  יוחדבסימן  לאישור  501ר  רותמע"ג    ר  י  להצמידו  שיתן    אלא 

 .  גם לרכב סיור מותרכן שמותר למוית לסוע דהייו, הי . מויתל

 

    . לטה ו' להח   פח סכ  צורף וי ותהסתייגוי הגיש העותר את   23/3/2020ך בתארי . 51

 

 .חלטה' להה  -וד'  ים ספח, ףעע"י גורמים וספים ב  תגויויית סבמקביל ובפרד הוגשו ה . 52
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העותר  15/6/2020 . 53 בקשת  מכ"  ,ואחרים  וע"פ  המלמסר  התיירות  משרד  רואים    "למפקח    צהל  או 

ים,  תייררכב ציבורי לשכול בת"צ שמשמשים למעשה  בי אש רכמושישל  ות  פשרך האבהמששיבות  ח

 .  דל כלאחר יהמפקח ביט "כ בהחלטה ח אשצה המל '.ז פחסצורף להחלטה , תוויבדומה למ

  

התבא  פקח המ  פרסם   /5/202031אריך  בת . 54 משרד  מחכ"    טרטבאי  חבורהתר  פללים  למתן  ור טים 

לא  לר  פטולשיתן לרכב סיור כדוגמה  יע הפטור  חים מופ המ  לליםכב    .18/עת"ב  מצ  "  יםרת לתמרומציו

 . מןבז גבלההו

  

דר  ירד מספטור וכי העיין  ל   תוקף חדשך יתן  כי בכ הסיק  ל  ר תהביא את העוהכללים המחים    םפרסו . 55

המפיו של  אבל  קחמו  ש.  מכיר  מכיוון  אתהעותר  ועובדיו    היטב  לליבוהתגהמשיב  חשש  ולכן  ב     פה , 

 .      19/עת מצ"ב עומדת עיהב הודעה הכי  היר הב  0202/6/7  ריך אתב, אשר  יורעל רכבי סלמפקח  

  

, חקמפלכורת  זתר  תהגיש העוותר  עויות ולבקשה של התייגלהס  בהשי  ומכיוון שהמפקח לא  07/7/202 . 56

 .  כיםיום מיצוי הליל סר עמדוב י כהודעה ו

  

 .  גין ההודעהה וב מע מתן אי  בגיןהמפקח  גד     9626-09-20ירה עתעותר גיש הה  6/9/2020 . 57

  

המפ   13/9/2020 . 58 העב החל  תא  חקתן  ולא  לעות טתו  צו  דרשכ  רירה  התקין  המיהל  עע"פ  עד      1/תרף 

 . יוםה

  

בעת מברק    30/9/2020 . 59 הטיפול  גבעתי   "ד עוהעביר    9626-09-20"מ  סגרת  מחוז  מפרקליטות    אופיר 

   . צי שהחבאיחור של   ו של העותר את ההחלטה לידילים  ירוש

  

הש  19/102020 . 60 כבוד  רוב תן  אברהם  בעופט  דין  פסק  אלמ    9626-09-20מ  ת"ין  העתירחוק  בת    גין ה 

 .   2עת/ צורףשהוגשה טרם זמה 

  

  

  

V  ית"צ ביטולפקח להמ טיעוסיעה בלרכב סיור   אישור ה      

  

  

רואה את ההרשאה  המפ  ,להחלטה    2  –ו    1פים  סעי  פע" . 61 לסוע  קח    פטור בזכות  צ  בת"של רכב סיור 

כ המפקח    2008  בשת  שתן צורף  לא התייחס   ' להחלטה.ספח אדאז,  ר  המפקח  כי  סיור    כבי לעובדה 

  בת"צ. סיס לזכותם להשתמש, מה שמהווה את הב ותקפ התע"  ימוגדרים כרכב ציבור 
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סעיף   . 62 לה הבסיטה  חללה   3ע"פ  מס  ובע  ישרא  תמדייו חלטה  ממשלת  של  הסיעה  ל  חדשה  לעידוד 

 .  טורלמתן הפה מחודשת ה בחיולכן בוצע  דלצ יגבת"עומס שה  צפיוהה הציבורית, חבורבת

  

 . םים מחיע"פ כלל "צ  מסיעה בתר פטול ט בתת או לסמכות ללהחלטה למפקח  9-11סעיף פ ע" . 63

  

חוה  עו"ד    שלהתבססות על חו"ד  , תוך  למוית  ן רכב סיורשוואה בי הל  אין מקוםהחלטה  ל  17סעיף    פ"ע . 64

,  מתבססת על עובדותלא וות הדעת וח  .רה לעותר בעיין אחר לגמרימסש  ) היועמ"שיתן "(להל  ראובי  

 :   להלן  וכמפורט . הבלשון המעט יה ראויה  , ואםייטפימוקים מש לא מבוססת על  ,יתעיי איה  

  

 וית.  ראיים מתחלפים כמו במובר בוסעים אקכב סיור אין מדרב  .א

 

 ת.  אין כך במויו יותר, מה ששלם איום מדובר בהסעה לאורך ברכב סיור   .ב

 

 . ת עצמהקשר ותר לרוב במויה במוית  כאשר מראש, ם וצרוסעיההג ל ביןקשר ברכב סיור ה  .ג

 

סעים שהוא  לסרב להסעת ו   וסעים, וזכותו  ב סיור חובה להסיע הג רכין על  מוית, אלהג    יגודב  .ד

 ין.  איו מעוי 

 

  ן כך במוית.ה שאיים מוסעים הם לרוב תייר ברכב סיור ה  .ה

  

 ית.  יותר מאשר במובה  ג לוסעים היא רברכב סיור התקשורת בין הה  .ו

  

בשי    מדובר   .  ויתיו מ סיור א  י רכב היא כחבורה  הת  דמשר  דתמעכך  לפי...  , "פקח טוען  ום המ ולסיכ 

הביא  לכך  ן. " כסמך  שוה בדי סות  ם שוים והתייחילכל אחד מהם מאפיי   פרדים ושוים,סוגי רכב  

ח'בספ    המפקח   עו"ד  ח  של  טיעוים  ראובי    להחלטה  העו   פייהלגבי    31/8/2020  -מ   חווה    תרשל 

לתי הבימשרדית  חוקתי  אוםלוועדה  בתחוקיקי  התעה    83ה  תק תיקון    ושא ב  2016שת  מבורה  ם 

 .  ייושאין לו כל קשר לע  עיין. בטיחות לרכב סיורה של חגורת חובת חגיר

 

ון  בהכרח מכיו   יעיל  יור למוית איויון להשוות בין רכב ס יס כי ה  המפקח  ה טועןלהחלט   18  פ סעיף"ע . 65

תמרור  ש ו  הוא  501  "  מודולרי,  לה תמר ת  שור  כלתמרור  רשאית  (אייק יסמל  אילוט  חליור  וים) לים 

שו   מיסו תמרור  .  .כזהבכל  הציב  .."  הרכב  כלי  כל  לסועוריים  דהייו  רק    מורשים    תודות בת"צ 

   .ןצלמיות כרצו  501 רורת להוסיף לתמ, ואלה יכולוולא ע"פ התקות , יות התמרורשור ת  ולט חהל

 

  ת ללא פירוט. זאו  וע בת"צים לסים שו יטול רכבבגבי  ל  הטמבוצעת עבודת מחלטה  לה   19יף  ע"פ סע  . 66

ון  מכיו  "צ ורשות לסוע בתמויות המ  23,000    -ביטול אישור סיעה בת"צ גם ל    על   מדוברולכאורה  

  . "  יםרכבים המשמשים להסעת המוין ידוע רובן אכ"ש
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 . ירמדב רכב ת"צ, לדוגמהלסוע ב ים מותר הציבורי הרכבכלי א לכל ל 20ף ע"פ סעי . 67

 

 חשב. ידתיות לא ן המ עקרו 21ף ע"פ סעי . 68

 

רבי  רכבים  ל  קרתיר  ת"צ כשהמטרה היא להלבחית הזכאים לסוע בת עבודת מטה  ערכ  22סעיף  פ  ע" . 69

 בת"צ.  תמשו לת ישקיבו

  

סעיפים   . 70 ל  23-26ע"פ  או ביטואין  הסי   ל  לאישור  בת"צ  סי עה  השפע רכב  על התיירות ור משום  זה  ו  ה 

 .  עולםבכל ה  יסעו בפקקיםי ת ותייר י בכמקובל כי ר

  

   בטעה להפליה. להחלטה אין ממש   27-28 ףע"פ סעי . 71

  

 והסבר. רוט לא פימא לטעה בעלש העיסוק הפגיעה בחופה טעת  להחלט 29ע"פ סעיף  . 72

  

  ר.טו לבטל את הפדין החליט המפקח  ה כל ולאחר בחילאור כל ה" 30לסיכום בסעיף   . 73

  

לתוק . 74 ייכס  הפטור  בח  1/2/2021ב    ף ביטול  דחייה  של,  מאשהביצו  ודש  בהודע  התאריך  וזאת  ,  עהר 

 ודעה.  לאחר ההחודשים  5שההחלטה יתה באיחור של  למרות

  

  

  

VI      יהרה לעתים  טיעו     

  

  

  

צהי  ול""אשכרכב    . 75 רכב  כב  ר  הגי  כיו  ה לפקוד  1יף  ע סב  תועו שמכמי,  ור יבו 

  "  .ריב ציבו ר לרכתמרו ילפ יעה ס קום בו מותרת סוע בכל מרשאים ל ול""אשכ

 

   .  13עת/ צורף   19/12/1976אריך תמוסבלט ז"ל   פסק דין של כבוד השופט צ.

  

 

 ..."  בת"צ עאי לסובורי רשיהגדרתו בחוק היו רכב צפי  ל ול אשכרכב   " . 76

  

            .  14/ עת  צורף   /5/9028  ךיאר מתתועה לתחות  משטרת מלשכתהחייה  קרמב
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כת משטרת  שלמכיוון ששכול  ה בת"צ לרכב סיור אסיע  אישורק בעיין  ו לפסושדר  לא   טבתי המשפ  . 77

 .  14/עת ות  המשטרה בעיין צורףואת תח  ת התועה  רלעדכן את משט ההתועה דאג 

  

  ר  יות פן החרץ באו ב שפט אמר את דברובית המ שעיין זה הגיע לבתי המשפט , הבודדיםבמקרים 

  

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

 פס"ד של כבוד השופט    .ב

  

  איות"צ ע"פ התקות, וסיור רשאי לסוע ב וכחה שבחיקוק ובפסקי דין כי רכבים ה מהוו ין אלו י ד פסק

 זקק לפטור  

 

ברור    אמורר הלאו . 78 זה  רתו גדהמ  עובבת"צ  מש  השתלסיור  רכב  של    וזכותל   החוקי  הבסיסכי  לעיל 

  לכן , ו לשרא בי וריתב התחבורה הצימערך חלק מת בכך הוא הופך להיו ו ,ורייב צ ב ככרבתקות התעבורה 

  ת שיפוטיו ה בהחלטותותמכ רם לפי מתן הפטוהתקיימה עשרות שי זוות כז . ככזה איו דרש לפטור

      . "לכ  והוראות משטרת ישראל

  

ת תיירים  סערכי הצ ל  רסיולעודד את השימוש ברכב  ו  ס הציבורי היהממשלה ע"פ האיטרייות  דמ . 79

ר  שמס א  הטבת  תתת למוית המס הילהטבזהה  הר  ב סיוכרלהיתת  מס  ה הטבת  ך היה  הוכחה לכו

 .  צוסיור להוראות ה  ת רכבחובויה ובהתייחס לם עלהמפקח חתוגם 

  

מכת במדייות  תו  ח ז' פספה להחלטה בעייו, צור  15/6/2020  מתאריך  המלצת מכ"ל משרד התיירות

התחבורה  , משרד  התיירות משרד    –  ורמים הוגעים בדבר עו הג, הגיצרל חשיבות המושב  ה " ירבסזו ומ 

   ...." ול בהטבת מסאת רכב האשכעל פיו יתן לרכוש להסדר  ורשות המיסים  

 

הש . 80 ה"ל    מדייותע"פ  ישים  בשות  ל  מויותהוסבו  הממשלה  דרך  מורי  סיור  בבעלות    , ותיורמויות 

שמשהלבת  ואח"כ שיתח  ד עך  יך  סמוישים  השבעים  ות  לת  ותיור  ות  ות  קבתהוגדרו  יור 

אשכול  סיור  כבכרבורה  התע רכב  הוכחה  המהין  עי.  וכוו  יתווה  הזהות  בלתי  על  לערעור  ת 

 יור למוית.  בהפעלת רכב סמיון והד

 

סיו . 81 לרכבי  בס  רהפטור שיתן  רכב  הבסיס החוקי  לא מהווה את  להחלטה    1עיף  המוזכר  לזכותו של 

לאפשר  י  כד  ךהדר  מורידת  אגושת  קב"פ  עשה עאלא    המפקח זמת  ביו  לא יתן,  ת"צש בהשתמלר  ויס

ה סיור    הוהגיםך  דרלמורי  הביעילות    להסבירברכבי  החוקאת  ללשית  זכות  צ  ת"בהשתמש  הם 

היו שלא  חדשים  לז  לשוטרים  רכמודעים  של  בל  סיור  ב כותו    בזבוז  אתע  ו למכדי  ו  "צתסוע 

   . משפטבתי  ב  םיהמשאבים בבירור
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כמו  לצערו המפק דאז  ה גם  ח  ביום  המפקח  לכפעלו  ויגוד  המיהל התקין  טרללי  ת  א  רסביהל  חולא 

לתקו  ואת  הקשר  למת  הפטורהסיבה  לב   תן  בהתייחאו  הפטור  לתקות  יטול  הס  על  אלא  תבססו 

       . כבסיס להחלטהסמכותם בלבד 

  

ל,  הלהחלט  2  קח בסעיף המפ  טועה  . 82 ב  רסיו  ביכר הפטור לא העיק  , אלא  ת"צאת הזכאות להשתמש 

ת  מוי  "סיור היו בבסיסו  רכב  כי  ה  בד כרכב ציבורי, כמו גם העוהסיור    את רכב   ירות המגד   התקות

  . ד ומותגה כ "רכב סיור"בלב ועדה להסעת תייריםשיסיור ותיור " 

 

ובכך  וב  הקרד  תיעב     יגדל  ורה הציבוריתומס בתחבהצפי שהע  ןייבעלהחלטה    3בסעיף    המפקחטועה   . 83

ה  תהיה המשלרכבי  בו  סיור  "  הת"צ  לעותית  המעה  השפתמשים  התע,  ") הצפי(להלן    לםהמפקח 

   :ףובוס שראלריים ביבוציכלי רכב  60,000  –כלי רכב מתוך יותר מ   400כי מדובר על  המהעובד 

  

ישראמ   התעלםהמפקח    .א ממשלת  הקיע  להש  ל החלטות  בעוד  מוים"  "בהסעת  ולא  ברכבות 

ולין  במטרופ ם  ויהסעת המ   ערךבמ  להשקיע  11/8/2016ום  מי  1838החלטה  וגמה  ו לד, כמםסיוב אוטו

אביב   רכבותתל  מהעוו   ,קלות  באמצעות  משמ מתעלם  גידול  של  בשטח  בבדות  רכבות  עותי  מערך 

וקלות הארבכ  כבדות  עיין  ץל  מש,  ירשכבר  על  לטובה  העומספיע  להשתפר  עוד    ועשוי ת"צ  ב  ידת 

יע  ציבור הצבשהחר  אל כל הזמן    תורדית"צ  המשתמשים בוסים  טובאוה     ותכמ  ןשכ  ,בהרבה בעתיד

רכבות או ורכבי סיור להזין את ה  מערך המויותות של  והחשיב  לטובת השימוש ברכבותם  לייברג

   . ציבוריתבמערך התחבורה הותו ימים שומר על חשיבתחבורה משל  ותתרולתת פ

 

התעה  .ב מהמפקח  כי  לם  הקורוה  שמעובדה  השי  הדילירם  רגבר  בהיקף  במשמעותית   ת"צ מוש 

של  יתוי  העו  ,  כשווית הע  אותכל קשר למצי  בת"צ" אין לו  על העומספי  "הצ ולכן    2120-2020בשים  

הח  המפק בלהוציא  זו  שחלטה  הקורוה    2021ת  תחילת  משבר  כדי  מ   תוך  ודומה    ד היסו  ןשגוי 

   . כהשת גשמי ברכה של מים ב ירצמצום הצל

  

ה  .ג ה  דוד לעיה  שלמממדייות  בתחבורה  בה  השימוש  אין  אמיכווה  כל  ציבורית  פראו  ת  טירה 

  קרה חובתו שללהשתמש בת"צ, ובכל מ ל  כב אשכוסוג רורי מ ביצת לפגוע בזכות שיש  לרכב  מיועדה

רותי  בשי  יש לפגוע  כי  בעהק  שלה היא  במדייות  ואת הממשלה  והצביע היכן בהחלט צרף וללח  המפק

  כל ן בהם  אי  ם בעלמאדבריאלה  ל בת"צ.  שימוש של רכב אשכות העמי  ותצעהתיירות בישראל באמ

ת על מדייות  ו ואיו יכול להיתלוי הוגעת לעי   פרטיתח חייב לצרף את ההחלטה ה פקהמ       .  שממ

(צרת)  ראה       ת כללי הו פ  ביטון   -  1131/05עתמ   ' צפון  מח  -ה  ולבי   לתכוןעדה המחוזית  יה  וז 

  ואח',  

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

וילמ ד"  4382/98  בבג"ץ    גבאיר  ב(  ה  פד"י  הבריאות,  שר   .3  (418,    'ק  423בעמ:הלכה     בע"

היא ב  מושרשת  לפיה  המוחת  בקשה  לדחות  לרשות  לה  אל  כי  מדי תמהסבפסיקתו  על  יותה  כה 

לגופה,    הרשות לבדוק כל בקשה  לבלבד. ע  שקבעה לעצמה ועל אלההכלליות  ועל ההחיות  הכללית  

א בוחת  שהיא  סיבותיה  תוך  בה ת  ושוהמיוחדות,  במדייות הכללית,  אםתחשב  בבקשה    קלת  יש 

יה  בחיכולה לפטור את הרשות מבעה לעצמה. מדייות כללית איה  שק  טות מהמדייותדקה לס הצ

  בפיה".  קרטי שבאהעיין הקו  ועייית של עצמאית
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פ"ד  אפרת   5537/91בבג"ץ   אוסטפלד,   . בעמ'  501)  3(מוי  כל        קבע:   515,  הלכ"ועל  ה  אלה: 

תהות אשתקבלה ומסורה היא: רששסור להאשיקול דעת    ר ק  יה אך  לדחות בקשה המוחת לפ

ו לעצמה,  שקבעה  פימיות  החיות  על  לבשובהסתמכה  עליה  בקשה  מה  כל  לגופה  דוק  תוך  ובקשה 

  ". תן החיותוחת אותה לאור או שהיא ב

  

יבקש של  להמציא  ב  משימה  העותר    מתייחס הוא    שאליה שלה  הממשל  לית  הכל  יותהמדיסמך 

 ייוגעת לעוה ,ות ל 11יף  סע ת במסגרתזאוהליים (סדרי דין), תשס"א משפטבתי תק2000-מ  .   

  

הצפיבוסף    .ד סביר    עיין  לעאיו  בהתייחס  כי  גם  חיובדה  להיתרים  כאלף  לק  המפקח  כללי  ביגוד 

 לכאורההל התקין המי , .   

 

פי  אל  עשרות    של  פתתוס   מדובר על+ )    3+ ,    2ס  ה (תיב פלופוס בי רבי ת משמשים תי ת"צים רבים    .ה

 י סיור אין בהם כדי להשפיע על הצפי .  רכב 400ולכן   , לת"צ  פרטייםב כלי רכ

  

כדי לבטל את    המפקחשל    אין בסמכותו  המיהלחוקיות  עקרון  ע"פ      ,וטתהחלל   9ועה המפקח בסעיף  ט . 84

אחר  בורי  כב ציל רכמו כ  בת"צ    השתמשלרכב סיור    של  את זכותוו  כרכב ציבוריסיור  ל רכב  מעמדו ש

  ) 1(א)  2.דסעיף      אמר  כך גם  , ו .ל סמכות המפקחהתקות גוברות ע.  התקותבתוקף  ע  שקבה  מביגוד ל

ת.   עו ע"י התקור לא קבתועה אש  למפקח סמכות לקבוע הסדרי         .  18/עת  ףורצ  המחים  לכללים

  יה רמת גן,  ון ובעדה המקומית לתכוד אביבה קיין '   הוע   - 95027/10ערר (תל אביב) ראה 

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

ר  ללים בושא הסמכות, הן כללים בדבלי, הן כ הפרת כלליו של המשפט המה כידוע קבלת החלטות תוך  

ידת  לטות. עם זאת מ של ההח  תוקפןות על  מו, משפיעוהן הכללים בדבר שיקול הדעת עצ  מהליליך ההה

רף שיוי בפסיקה כאשר מדובר בפגם  מהלי. גם כיום חהפגם הלחומרתו של    בהתאם  ההשפעה משתה

ודמה כ ויסודי,  ו י אין מחלוקת שעסקין בפגחמור  ( ם חמור  עות  ) והמשמVoidיסודי, הפעולה בטלה 

כ העדר  הי  להיא  וברוח  המשפט  בית  וכלשון  לפעולה  משפטי  שתוקף  "כעפרא  מים  לעשור  כסה  בין 

שותפות האחים אריאל '    284/74פ  יר חסרת ערך" (ע"יסת יין וכאפס" "פ א" "כאדארעא כחספא בעלמ 

ב (פורסם  ישראל  ע"א  2.12.1974בו,  מדית  בבו,  הוואר  311/78);  (פורסם  מיארה   ' .  ))20.8.1980ד 

  בטלה מעיקרא. הפעולה סמכותעקרון חוקיות המיהל, כאשר הרשות פעלה בחוסר  ע כאשר פג

  

מגדירות   רהתקות  ככליכבאת  הסיור  צ  י  רשא רכב  ולכן  ולרשויות  יבוריים  ולמפקח  בת"צ  לסוע  ים 

  שות זאת. התמרור אין כל סמכות ל

 

ב . 85 המפקח  כלל  ,הלהמיחוקיות  עקרון  ע"פ    וטת החללב.    11סעיף  טועה  תקות    הפטור  דרש,  לא 

של   הזכאות  את  מסדירות  סהתעבורה  בת"צ  רכב  לסוע  גיור  כל כמו  של  זכותם  את  ה  ם  רכב  כלי 

 ך כ"ל.  ע"פ בקשת אגודת מורי הדרמת המפקח אלא לא הוקם ביוזטור הפ  .םהציבוריי

  

 ."  גד רכב סיור  צ"ת יאכףה לא י קסיור ועל פי התדובר ברכב מ"...  



36 

  

  

מ"י   1543-02-18"ע ת וה תקו ת ום לתעבורה פתח השל  משפטבית ט טל פרי השופ ד של כבולטה הח  מתוך

 .15עת/  ףצור   1/5/2018    מתאריך ו רביעהעיזאת אב    .  

  

ר  על תמרו  לא דרשות להוסיף צלמיות  רשויות התמרור  ,  כדי לחסוך כספי ציבורגם    ,בעיין זהד  עוו

ראוי שהמפקח יאמץ    !  ב הציבוריים להשתמש בוככלי הרכל    ה אתצ מזכגדרת תיב כת", עצם ה501

  .אסור חותיטיב מטרדבשעת היגה  מהווה עם כל הצלמיות 150תמרור של העותר שכן  ה זו המלצ

 

ד  בעו  ם,  יוסע   7  שאי להסיע עדצו שררכב סיור ע"פ הגדיר  וא מכשה  ,להחלטה  12ף  עה המפקח בסעיטו . 86

  ג ואשר וסעים מלבד הה  8עד  סיע  להד  עיו המ      יר וציברכב    "   ור"  סי   רכב" ר  קות מוגדלת  1סעיף  בש

כפי    וסעים  7  עד  ולאוסעים    8  עד סיע  מיועד לה  ור  רכב סי. דהייו,  "  ור.י שיון הרכב כרכב סיבר   ןצוי

      .התקות גוברות על הצושרשום בצו, שכן 

ומכיוו   בעיין . 87 שההפליה,  חפן  בין  יש  ציבורי יפה  אוטובוס  אצר  זעי  רכב מסוג  לסיור"(להלן  המיועד    ז) 

קום כאן יש מ וגם רכב.   בר במאות כלי, מדווסעים 8ד להסיע עד המיוע לרכב סיור וסעים  16-8להסיע 

  .  ותרת ההפליה של העעלט

 

יעה לידו של  והיא הג   ,  9626-09-20ר הגיש עת"מ  ר העובדה כי העותלהחלטה ולאו  14ובהתייחס לסעיף   . 88

החלט מתן  לפי  הו  תו המפקח  כללי  הטיעוים  מ ע"פ  לכל  להתייחס  המפקח  היה  חייב  התקין  יהל 

כי    עלה העותרשה מקיים  העותר ועמיתיו ו  פגש עםיע עוד מאמץ קטן ו קמשמפקח היה  ה, ראוי היה 

אחרי סמכות    לא מסתתרו בי סיור ,  התפעול של רכ  מבין את אופן, עושה היכרות וידיון מעמיק ועיי 

להן   שאין  לומד  ק. המפציאותלמ ר  קשועובדות  היה  לא  כי  ח  ובוודאי  במקומה  לא  ,  בשעתהההחלטה 

  . בית המשפטבים במערכה  שקעת המשאבוחוסך לכולו את ה

  

"ד  בחומוש  וך שית  מוית  ביחס ל  להפליה העותר  ת  טעע את  ח לקעקפקחלטה מסה המלה  17יף  בסע . 89

חווה   עו"ד  לה    8/2020  בר  לעותכתשובה    מסרהש  י ראובשל  ח'  חלטהצורף  שהגיש  ל  ,ספח  בקשה 

בעת    תיירים"י העחגורות בטיחות  חגירת    מורה הדרך עלות  אחריבעיין  ב. (ג)  83  תיקון תקההעותר ל

  דיר ביותר ועדיין כי זה עיין  לצ  .וכחלק ממיצוי הליכים  !    2016שת  מ  אים כמו במויתתמ   טלש  שיש

העותר מבטיח  עתירה, אבל    שהעותר להגישל    איו בסדר עדיפויות   חת בלבד ולכןפעם אס  ק כה רשם  

    . ותעדיפוי בית המשפט לפי סדר מן בירור עיין זה יגיע להכרעה סופית בגם ז  למפקח וליועמ"שית כי 

  

לא  ו,  עובדותעל  ססת  ל לא מבוהיא כל   ,וי כל קשר לעילה  אין  כי  לא רלבטית  וו"ד זו  שלחמלבד    .א

ויחעל   דין  ופסקי  תיא  כדרשקוק  על  ש  וריםאלא  ובעלי    לוחוויות  בכירים  תפקידים  בעלי  אולי 

כמו  ,  סיוררכב  תפעול  בבקיאות  חוסר  גלה  מ ו  המציאות  בתיאורטועה המפקח  , אבל בפועל  סמכות

 :   החלטהמפקח  בושאים שהעלה הסדר ה. להלן התייחסות העותר ע"פ גם של מויות

 

ברכ )1 הוסעים  הכל  סיור  הדרך  יאקרא ים  ב  שמורה  אוים  פי פם  תמכיר  מול  בפעם    םים 

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

כמו    גדול יותר.הסעות סיור  המבצעות  המויות  ספר  ממוית שכן מסיור    הסעת   ישכרו שירותי

   עות התקשרות מוקדמת. באמצ צעת מבו הסיעה במויות היוםזמת הגם מרבית 
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ע"י  ת  רבות  וסיעמבצע    סיור   רכב )2 בעיקר  מיום,  פחות  סיור  רשל  ת  בהסעוהמתמחים  כבי 

מבצעות    מויות    ומצד שיד ועוד,  חם ועובית לשעות    3לים ,  ירושחצי יום  ,  מתב"ג ואל תב"ג

 .  ורסי  ימרכב מוים פי כמה כמות גדולה  ב של יום אחד ויותריור והסעות ס הסעות  

  

ת  סיעו סע וצר מראש, כמו ברכב סיור. למעט  והר עם  הקשיות  הסיעות שעושות מו  במרבית )3

  ל הסיעות קטן ש   ה, מדובר בחלקהמו  שמופעלשל איסוף לקוח מזדמן ברחוב ובעת  מזדמות  

 מחזור שתי.    ₪ ארדימיל 3.5 מגלגל עוד יותר קטן של ההכסות מעף המויות הובחלק  

  

ד את פרסתו, אין אף מורה  ביקה ויאהאת ללי  ת סיור ייעש ע"פ כ ע יסרב לבצע הס רה דרך ש מו )4

רכב  כיוון שמדובר בומ  .ואין בה כל טעם  ן לה כל בסיסאמירה שאי  עבודה, זו  רב לבצעדרך שיס

ה בגין עבירה  שמש  עיליכול להסעת סיור  רוב למתן שירות  ציבורי הרי סיומתן שירות  בורי  צי

איסו חוק  הפליה  על  בשיר  ובבמוצרים,  למקומרותים  בכיסה  ולמקודויות  ציבוריים,  מ ר  ות 

 .   2000-תשס"א

  

וב  הר , 2019בשת  שהגיעו רים יימיליון ת  4.5אך מתוך עים הם תיירים, ור כל הוסברכב סי אכן  )5

 כבי סיור. ברולא שימוש במויות עושים ע  המכרי

  

ה )6 בין  התקשורת  לוסע  ה במויות  כ  ג  מבוטלת  וכ ל איה  לכך  ראולל  ל  של    2יה  דודים  בי 

שו לראשוה  גפהעותר    הוריו שלגם  ו,  התחתו עם הוסעות שלהם ת,  ולי מוי בע  שהם  , העותר

קשורת?!  ב שלא הייתה שם תקח חוש. אז המפ המדיהקום  אקראית במשאית אחרי  בסיעה  

 ?  לעייוה קשור איך זבעיין זה וכל האמור לעיל  שאלה השאלת הו

 

ע"פ    ת המבצעות הסעות סיורולמויר  סיורכב  בין  פעול הסעת סיור  חיקוק ובתבת  ות מוחלטיש זה  .ב

למויות  מקורן  ב ות אלו ועדו  תק  בפועל,  תשירו   למוית )  4(   493  –ו    וחדת  למוית מי  ) 3(  492תקות   

ותי שהוסבו  סיור  לכאמור  ור  סיוראח"כ  מדובר  ו   .רכב  אם  אחוזגם  בודדים  על  המויומים  ת  כלל 

בי  כרכמות  של מויות משולשת  מוכפולה  ת  וכמ  ל דובר עמת אלו  סעות סיור ע"פ תקומבצעות הש

 :  בוסף ו לרכב סיור  באופן זהה לחלוטיןעת סיור שירות הס תוותשסיור ה

 

קמת  לה  הבסיס  )1

ירות משה קול  שר התי   היה מוית סיור ותיור.  רכב אשכול  או בכיוייור  סיוווג חדש לרכב  סי

ולצורך התקיד  ז"ל  בישראל  יירום  מו מית   ות  לתייריג  ברבות  ו  תיור  וסיור    תויכמ   םית 

הוגיה ותיור  סיור  מוית  סיור    בתקותדרה  מים  הכרכב  משות  המוקדמותעוד    - ב  ,שבעים 

הוסמספ    תוקן  1993 בת  עים ר  סיור  להגדרת    8  –ל    7  -מ  קות  לרכב  רכב  סיווג  במקביל 

 . "רסיור ותיו מוית"  רכב סיור זהה ל ,יודהי. תיקון זה לא עודכן בצו . 1Mוסעים 

 

סיור    ב רכוית  ומ )2

והמפקח    ממשלה המעודדת רכבי סיור, ת המדייו  מה שמעיד על ,  זהים מבחית הטבת המס
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עמידה  האת    תמאשרסמכות ההמס כש לחתום על הטבת  דרוא  הגם  כי    לדעת על כךאמור  

 .   7ת/ע  צורפה גמהדו, צובתאי ה

סיור  ומוית   )3 רכב 

   . 10עת/ ורףצ , קיה הישראלית התדרישות  ע"פ גם  ת פיזים היז

  

סיור   )4 ורכב  מוית 

 .   מוית" מעמד "ב  מוגדר  רכב סיור  8עת/  ן שצורףברשימו! מכס סיווג הגם ע"פ זהים 

 

ה )5 של  רישוי  אגרת 

רכב     !₪    190  בזין  מוע    ויותרלוסעים  מקומות    5    רכב עם  לדוגמה  ,  זהה  ורמוית ורכב סי 

 .   ₪ 4,575ישלם   , 7י סיור קבוצה הסוגים המשמשים רכבממפואר  פרטי

סיור  כמות   )6 הסעות 

בכלל   תיירים ת  וי ומ ע"י    ת עצושמב והסעות  ממספר    עבור  ערוך  לעין  הסיור    סעות ה גדול 

  492  תקות  עדובדיוק לשם כך וו,  המויות הגדולה יותר  כמותר וזאת בגלל  כב סיוע רשמבצ

 . )4( 493 –ו  ) 3(

  

ה  )7 חושאם  ב  מפקח 

והסעבכל  ריםיתילכי מויות לא מבצעות הסעות   הוא חייב להסביר לשם  ט  ת סיור בפרול 

   ? בתקות התעבורה ) 4(  493 –ו  ) 3(  924קות  מה קיימות ת

 

ההיגה יישר )8   ון 

יתלמ  שדרהו  ולרכב סיור  ויתרישיון   – זהה  היהיגה למו   1 מסווגD  . 

 

בשכר  וסעים  ביטוח   )9

משרד ת  ל הפע לת  ו דרישה  תוקףבאת  , וזר כביטוח "מוית סיור ותיור" מוגד, והלרכב סיור זה

 .  סיורבלת רישיון צורך קוללצו  19סיור ע"פ סעיף  עות הס

 

תון   ) 10 רגע  יתן  בכל 

יכול  בלבד רכב סיור בהליך בירוקרטי דהייו כל  ,למוית סיוררכב של כל יעוד לעשות שיוי י

 .  יזית מוחלטתל זהות פמה שמעיד ע  ,מויתל  ויעודי  שותל

 

לרישיון   ) 11   הדרישה 

 . הזה  אשכול לרכב ית וע"פ הצולמו  הבור התעלפקודת   71ף ע"פ סעי  חת המפק א ה מהסע

 

עפי  ) 12 סיווג    הגדרת 

טמושירותי  "    7492מס'   וית  ה"  וריתיול  הלע"י  לסטטיסטיקה  שכה  שות  רבומרכזית 

 .  זהה מע"מ ומס הכסה  יםהמיס
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את    .ג לזהות  כשל  גם  ל    400ן  בי  רב  ה  הדמיוןהמפקח  סיור  איה  ש  יוחדותמות  מוי  20,000רכבי 

סיור הסעת  ש   מבצעת  הובעת  שירותי  מוותת  מראשזמסעה  המהווה  ים  שירות  כבד  ,  מרכיב 

 :  עיל כמפורט ל   ודע על קיומן, לא מכלל  לכאורה, ו ,פקח המ שר א העף כסות הב

 

ל מוית ן הפעלתו לזה ש אופומה בן את העובדה שרכב אשכול ד בהחלטתי הבאתי בחשבו" )1

   .  11ת/צורף ע צחקי במשרד התחבורה מר עוזי י"ל תועה כ סמשל  העיקב   ." מיוחדת

   

שרית יועמ" )2 עו"ד  התחבורה  משרד  ש  ור,א   –י  זוכוביצק  שית  בדהיום  זאת  קבעה  יון  ופטת 

     .סיורבין מוית לרכב אים תמכה בהשוואת הת לכן ו לעיל   20בוועדת הכלכלה סעיף 

  

3( ות  ד.    579ה  תקה  לתקהפעלת    בגין ר  העותמצי  ות למאתוד תוק בין  דמיון  שיש  העובדה 

 .  12צורף עת/ 2013-), התשע"ד3התעבורה (תיקון מס'  ת תקו – רכב סיור למוית

 

משרדמכ" )4 בהמ  ל  קבע  ".התיירות  כי  למשיב  בת"לצתו  אשכול  רכבי  שמשמש..  ים צ 

 להחלטה ספח ז'.   ף צור "מוית.ל י לתיירים, בדומהב ציבורלמעשה רכ

 

  ביסוס עובדתי א כל  לל  לא רלבטי לעייו,    ,איו כוןשף לעובדה  וסב  הלהחלט  17ף  סעיב האמור     .ד

את  ה  ווהי, עיין שרכבי סיור  והתפעול שלחיקוק  העל  י  מהותידע    ד על חוסרמעי  ,ותלוש מהמציאות

ואח'  יו"ר ועדת רכב אשכול  קידו כבתפסיור  ואח' ' המפקח על רכבי    רהעות  5973/13בסיס לבג"ץ  ה

יום  שבסו של  המס  מפקחהמ  ללשפו  הטבת  למתן  הסמכות  את  סיור  רכבי  וכי   על  רכו"ר  ב  עדת 

וועדה מ  אשכול,  את  וזאת  שאישרה  המס,  הטבת  בתחבגין  תן  והבה  ידע  אשכולוסר  רכבי  ,  פעול 

ס ללא פיקוח וללא  הטבת המ  ובגין מתן   שכולוד רכבי אדהאיטרס הציבורי בעיומדייות הממשלה  

 .  המדיה בעיין החיות ברורות של מבקר רותלמום מסחריים  גידיות לתא הגבלת כמ 

 

עו"ד יה  של    "דחו  .ה ראובי    ועמ"שית  להצורפ  ")"היועמ"שית  (להלן חווה  ח'חלה  ספח  ה  עליש  , טה 

כל    שאין לו  חגירת חגורות מאחור,  יות  אחר  –  אחרמקצועי  עיין  לוגעת  ,  ח בהחלטתוהתבסס המפק

אלא רק    ,בעייו  הלחוקיות המי  בחיתלצורך    יפוטיש   ואו/קוקי  חי  טהיבן  אי. בחו"ד  קשר לעייו

.  מציאותן קשר לה אין להון עדישבלש  ,אישיותערכות  ה בוססות על  מ, אשר לכאורה,  אוסף אמירות

טוען  הבוסף   מ  חו"דכי  עותר  את  מייצג  לא  התחבורהדיזו  משרד  ה  .  וכ"ל  יות  עמ"שית   יו וכי 

בעיין    33סעיף  רישוי  ה בעת התקת חוק      רס הציבוריטהאיו,  רכבהף  ע תחום  בכשל  בעבר  הוכיחה  

עו"ד    שלוות דעתה  את חפסלה    הכלכלה של הכסתדת  ווע  ,כולל מורי דרךהק  וסע"י ע  בוא אישי י

,  בירהבלתי סה  יית שחוו"ד של היועמ"שית המפי    תרוהעדיפה את חוות דעתו של העוחווה ראובי  

בלתי    קטן עוולה צרכיתעצמאי    –עוסק  והטילה על ה  ף בתחרות בע  הגעפ,  טרס הציבורילאי  ביגוד

משרד    כמדייותירה  להגד   י אוכתורה מסיחוו"ד זו  ת על  ח לא יכול להיתלופקהמש  כך   !!!  פסתת

  בקרלקום  יש מחלט  יש לכבדה אבל בהאמם  ו,  ילעי   שלא וגעשיתה בעיין  התחבורה, זו חו"ד  

ואף לקעקע אותה מן אות זו מוגדת לתקות  בפועל    . לעיל  העותרזאת  שה  ע, וכפי שודהיס   ה  חו"ד 

ורה)  לתקות התעב   2ה  פ"י תק (עראל " ... ופטור  משטרת ישלשכת תועה  רק  מב  14ראה עת/  ברבע

 מחגירת חגורות. "  
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ובמיוחד  לאור    .ו לעיל  האמור  ע"פעכל  התחבורה  משרד  יצחמר    מדת  תועהקי  עוזי    , דאז  סמכ"ל 

קו מכ"ל,  לתפקדם  אח"כ  הי ויד  עו"ד  ע"פ  שופטת  ועמ"שית  היום  זוכוביצקי  משרד  עמד  שרית  ת 

 .   כס לעצמו המפקחכפי שמולא  מויתל דומה לאשכוסיור כי רכב התחבורה קבעה 

  

  קח המפ  תטעלולכן     .יות עושות הסעות סיורקובעות כי מו )  לתקות  4(  493  –ו  )   3(  492תקות     .ז

 כל בסיס. ין א סיור איו מוית."  היא כי רכב  רה ד התחבומשר  עמדת "... כי   17בסעיף 

  

הוכיח  ום  לסיכ יתן    לעיל    העותר  שלא  באמצעות  ,לערעור באופן  משפ  קהחיקו  הן  והן    טייםוכלים 

י יש  כ  המפקח  התחבורה וכולל משרדו של    שלתיים שוים כולל משרדמבאמצעות הלים של גורמים מ

  . סיור מויות העוסקות בהסעתות מוחלטת ל הת בכלל, וזווימבין רכבי סיור לרב  ון דמי

אשכול   בהפעלתורכב  מוחלטת,  זהה  זהות  מו  - לכ  ,  סה"כ  מתיות  אלף  בישר מו  ,00023וך  ל  איות 

     .שראלביהמיוחדות המויות  20,000שאר בהפעלתו לכלל  ה מאוד ודומ  לות בהסעות סיורהפוע

  

בין מוית לרכב סיובפליה  הה  ת טע  ולכן בעת    סיעה בת"ץ  יין אישורער 

  .  והמפקח לא הצליח להפריכה ת,שרירה וקיימ ת סיור מתן שירות הסע

 

הסעהמבצעאוטובוסים    37,000מתוך   . 90 זעיר   20,000  -כ  בישראל ות  ים  ציבורי  כאוטובוס    מוגדרים 

להסעת   חלק)"צזא(להלן  וסעים    8-16המיועדים  ריש   סיור  להסעותם  מיועדים  .  של  דוגמה  יון  מצ"ב 

לסיור  לרכבי  20עת/  אז"צ  דומה  באופן  הסעה  רישיוות  מקבלים  המפקח  וכולם  מאת  "פ  ע  .סיור 

  מכאן יש חפיפה בין וסעים, ו  8עד  סיור רשאי להסיע  . רכב  וסעים  8-16להסיע    הגדרתם אצ"ז רשאי

  .  וסעים  8של הסעת  אצ"ז לרכב סיור במקרה

  

  .  הפליהטעת האת מקום לטעון יש ין אצ"ז בעיגם  לכן

  

מור  מאות  על    מדובר שאים  הגים  ע"י  שהוגים  כאלה  רכב  ויש  כלי  דרך  כיי  מדריךלצידם  ועל    סא 

תחום    פטור שיתן בהידברות עם   .סא למדריךוהפטורים מכי   דרךמורה    שהוגים ע"י לי רכב  כמאה כ

    פטור מכסא למדריך.     12/עתצ"ב  מצי העותר מאמרכב תודות ל תקיה באגף ה

 

  רי סיעה דבי הססמכותו של המפקח ושל רשויות התמרור הן לג  להחלטתו,  18ף  גם בסעיפקח  טועה המ . 91

בתשאי שמם  מה  כל  בתקות  קות,  ה  וגדר  סעיף    וריציבכרכב  סיור  כב  רגדרת  כמו  לתקות,    1ע"פ 

בת"צרשאוככזה   לסוע  כל    למפקח  ,י  אין  לבולרשויות התמרור  זאתסמכות  במ.  טל  דן  דהייו  קרה 

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

ת"צ. זה בדיוק היה  ת להשתמש בש היתר ע"פ התקויבורי  הרי לכל רכב צי    501תמרור  ליל על גבי  סמ

  בית ב. וסבלט  כבוד השופט צסיקת  פ  ם ע"פ  זאת גומפקח תן את הפטור  ב עשרות שים לפי שה המצ

   .  13עת/ ףצור  19/12/1971מתאריך  89425776בורה בתל אביב תיק עהשלום לת טמשפ
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ציב  רכב  " רכב  היו  בפקודואשכול  כמשמעות  התעברי,  וכי  ת  ורה, 

רכ מהגי  בכל  בת"צ  לסוע  רשאים  אשכול  מותרת  ב  בו  קום 

 "           . י תמרור לרכב ציבוריסיעה לפ

 

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

  

  " ורתצ גד רכב סיאכף ועל פי התקה לא יי ור כהגדרתוברכב סי אכן מדובר"    

  

שו רק  ציבוריים  ות  צלמיהכל  לא  רכב  כלי  תמרויות  שרשושל  על  מסמות    ותתריומ  501ר  התמרור 

לבמוגור כספים  ציבוזבוז  הצלמיות  אלא    ,רי  להסד  חאתמרור  על  יות  הצבעויער  דעת    חתגורמות 

  .  להסירראוי ש יחותמטרד בטי המהוומה ש, בהיגה

 

  , אלו דברים בעלמא למויות  שור הסיעה בת"צוטל אייב שכי ייתכן  המפקח  ה טוען  להחלט   19ף  בסעי . 92

סוק  ש העיי מדובר בפגיעה בחופטח והן כ בגלל המציאות והעובדות בשם אחיזה במציאות הן  אין להש

בעלמא  .  זקים במשקחה רגוים  האאחד  של   בדברים  שמדובר  מוכן  ולמרות  ב  להתחייבהעותר  יום  כי 

לגבי ערעור  יגיש כל  לא  יש והעותר יחרהרי  ות  למוי  בת"צאישור הסיעה  בטל את  קח יצליח לשהמפ

כלטה  חהה על  גם  החלטה  כמו  על  ל  המפקח  של  המואחרת  בישכלל  אז    ,  ראליות  כי  ועד  ראוי 

   .החלטתואת  יבטלהמפקח 

  

בת"צאי, לכאורה,  רירכב מדב . 93 לסוע  רשאי    העיין ו   ,חלטהלה  20בסעיף    ותו של המפקחע"פ פרש  ו 

שאלת השאלה  .  ותר המפקח טועה וזאת ע"פ התקות , לדעתו של הע טיתמשפ   עהיע לידי הכר גהטרם  

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

ורלבטית בעייוללא  ת המפקח לגבי רכב מדברי  בח שהופכת את ה  ו מויתא את כל  עזוב  גם אם  , 

בין  בר על הבדלים מהותיים ביותר  להחלטה, מדו  17עלה המפקח בסעיף  יים שהעוים הלא רלבטהטי

   ורט : וכמפ רכב סיור לרכב מדברי מוית ו

  

לת"צים   אווירל  חיםפתו  לי הרכב המדבריים הםבד מככלק  ח  .א כלל לא מתקרבים  וגלגליהם    הצח 

הער ש של  ופיח  בליבן  מעשן  המזוהמות  הרכשיוצר ים  כלי  ש  ,  בים  הסועה  רכבימרבית  ם  ל 

סימדבריים   לשטח  ת  עזו  ג'יפיםטי בעיקר  לשימוש    ולי  דרשים  לא  כלל  אילו  ו,  בת"צוהם 

ורכב  סיור  מויות  רגילים.על  לסיעה    ים יועד מ י  עיי ולכ  כבישים  לא  תהן  ן  במשך "צ  דרש 

     .חלטהועד שהעלה זאת המפקח בה עשרות שים

מגדיר  מה ש  ,ות בשטחכי עפר בלתי סלולעה בדרהמיועד לסי    X 44סוג ההיע של רכב מדברי היו    .ב

  X  4סוג הייע רגיל  תקן בהם  מושרובם המכריע  ומויות    אותו ע"פ התקות , לעומת רכבי סיור 

 .   ן הרכב)ו ברישי ייע יף הבסע ן(מצוי  2

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

  רישיוות הפעלה שוים מרכבי סיור   פ  , דהייו ע"רעות סיומשרד להס  ות ולאדמיוח  להסעות

מעגם  יות.  מומו יש  זה  לעבעיין  שבשת  ורבות  לאחר  התיירו  1990ותר  דרמשרד  ממת  ו  ש 

והעותר  'יפ אחד שהיה ברשותו.  ערבות כדי לקבל רישיון להסעת תיירים בג  ₪ יד מיליון  קלהפ
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תרם במשהו  ובכך    חד ?  להפעיל רכב אערבות כדי    ₪יון  , מיל יוגייה של רכב מדברס הציף את ה

 הצו.   לתוךגם המושג רכב מדברי   כס  1991שבשת לכך 

אילו ברכב  ו    ,כמו רכב פרטי  Bהיגה    רישיון  וברי הימד  רכב  להיגתון  ההיגה הדרש  ירישרגת  ד  .ד

    .  1Dיתמון היגה ציבורי לרישיולהיות בעל   גדרש הה ו גם במויתסיור כמ 

ל  .ה מדברי  להטרכב  זכאי  מלאיםא  מיסים  ומשלם  מס  ר  בת  כמו  אולא  הזכא ל  שכוכב  ים  ומוית 

 .  שראלבי הרכבמחיר המהווה כמעט מחצית משמעותית להטבת מס מ

מיוחדת  , כי מדובר בהסעה  סיור  ברי איו דרש להיות מורה דרך כמו הדרישה ברכבכב מדרהוהג ב  .ו

 .  ת סיורסעולא בה

בטח  לדוגמה אין חובה ל  ,וייעוד לרכב מדברי  ותיור"ית סיור  שוה מביטוח "מו   מדברי  ביטוח רכב  .ז

 .   9ורף עת/צ   של התיירים וכו' מזוודות ציוד לווה לוסע כמו

ורכב סיור  מוית  ל ת אגרה  לעומ,  בזיןעם מוע  רכב  ל  ₪  385רכב משא  היא כמדברי    רישוי רכב  אגרת  .ח

   ! מחצית הסכום, כבלבד ₪ 190

וזאת  בים,  כלל הרכמ   קשר לאחוז שלו ת"צ ללא  רכב רשאי לסוע ב כי  ח  טוען המפקלהחלטה    21יף  בסע . 94

לטיעו שן  ביגוד  בתיבי  הצפי    עלעה  להוד  3בסעיף  ס  מבוס ה  בהחלטתוהמפקח  ל  המרכזי  עומס 

הציבורית כולכן    !  התחבורה  על  מדובר  רכבאם  כלי  ש  מות  לה  איזעירה  "העומס  ע השפעה  כמעט  ן  ל 

בזה  י  י"הצפו להחלטבש  משמעות קריטית ש  לבטל את האישור  יקולים  בכך המפקח    בגלל העומס.  ה 

כי העותר  טעת  את  סיורר  מאושש  עומס  כבי  מטילים  הת"צ  לא  המידתחועל    ומעיד  ,על  ות  יסר 

 .  ה, ביגוד לכללי המיהל התקיןבהחלט

 

ע . 95 המו   יקר"...  הסעה  אמצעי  הוא  הציבורית  רכבת    -ית  התחבורה  שים;  וס וטוב וא  -כמו  ירות  ואילו 

מת כשירות  ולא  משלים  כשירות  קבע  ייהמויות  ועיקר  הואעודחרה,  מי   ו  סיע וחדות  סיעות    הולא 

ת  ות ההסעה ההמויצעי תחבורה, הוסף על מערכמררכיה של אבהי  : 'מדובר במפלס שי שירות  בקווי 

לצות  ושיר מעה  לתת  מת  על  בא  אשר  והאוטובוסים,  של  מיוחדים  א רכים  בודד וסע ו  סע  ים'"  ים 

השופט    ו של כב'סק דיפסקה ט' לפ,  28.8.06ישראל, מיום  טקסי "המרכז" בע"מ ' כסת    153/06(בג"צ  

רוב גם בא'  וראו  פ י מו  635/95ג"צ  ישטיין,  שר התחבורה,   ' א( ות הדרים  "מ  עת   מתוך    ).723)  5"ד 

 .  התעבורהעל  קחהמפ –' משרד התחבורה  מויות ההר כפר קאסם בעמ 8223-04-13

  

בוחרים  ש,  2019  תם , כון לש תיירימיליון    4.5מ  זעיר    קחללות משלים  ותן שיר, כמו מוית  סיורכב  ר

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

  

לים  פ הכל ע"הרי  .  18/ עת  מחים צורף ל ע"פ הכללים הכי פע בטעה  להחלטה    21ף  בסעי  טועה המפקח . 96

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

פטורהתע שוים  לגורמים  מעיקות  כי הדהייו,  .  ..."בורה  לציין  התקות.  ע"פ  לפעול  חייב     מפקח 

אי  ולפיכך רש  ציבוריו רכב  כי רכב סיור הי ות  קובע  אלא  501ור  פטור מציות לתמר  ותותלא    התקות

קח או  ה של המפאו החלט  501תמרור  סמליל בפטור או סימון של    בת"צ מבלי שהוא זקק לכל   עלסו 

רכב  רשאי רכב סיור , כמו כל  , 501 צ המסומן בתמרור"יים תשק ןהיכ ע"פ התקות .רשויות התמרור

   !  הסמליל ללא גם ואחר,  ציבורי
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גם  טוע . 97 ועושה      23-24  פיםבסעיה המפקח  היו  להחלטה,  כי  לרושם  הציבורי  עיוור  מתן    איטרס  של 

סיור  הסעשירות   ומ,  ישראלבלתיירים  ת  התייר ת  המלצבזל  מזלבטל  משרד    אריך בתות  מכ"ל 

למר,  ז'ספח    –  להחלטה  צורף  6/2020/15 סשות  וזאת  כל  אין  תיירותלמפקח  בעייי  בעוד    ,מכות 

 . בושא תיירות בישראל ל הציבורייוה ביותר במיהות העל סמכהיו ה  התיירות  שמכ"ל משרד

  6197-"ו, תשלותחוק שירותי תיירום  ה על יישוא הסמכות העליוה והממומכ"ל משרד התיירות ה 

כ ול אין  בעיין  למפקח  משרד התיירות הסביר  .   סמכות  לתיירים    הסעות  כי מכ"ל  שירות  סיור  היו 

לתיירו וכי  חיוי  סיו"...  ת  למעשה  משמשר  רכב  ציברכים  בדומה  ב  לתיירים  ורי 

    לאור האמור לעיל  ער עליהביכולתו לעראין מלצה זו ו. והמפקח חייב להפים ה" ... למוית 

למה דומה  שדבר  מצב  מכ"ל  משבו  גורם  כל  או  החיוך  או  התיירות  הירד  אחר  בכיר  ותן  הלי  ה  

אישור לתת  למי  למפקח  בת"צ,ס   הוראות  הו  יעה  המלצות  וראות  ותן  איזה  לרשות  או  התמרור 

להתקין   כשכבאמת  ואולי      .501תמרור  בסמלילים  שהמפקח  בעת  הדבר  היה  ותןך  לכל  לכאורה,  ,  ל 

כללי  סיעה בת"צ ביגוד ל  יאישור  שלכאורה קרובים לליבו  ווחברים של   ירים ופקידים בכ  המכ"לים

 .   ורההמיהל התקין וביגוד לתקות התעב 

המפקח   . 98 והעולם    רחביבה  להחלט  26  ףבסעי  טועה  לממכבדים  תיירואפשרים  בת"ץ רכבי  לסוע  ת 

 . בדוק עיין זה עם משרד התיירותלה למפקח הי  ראוי ,וש בחיה מיוחדתושימ

 

מזמין  הע אית המפקח  א ותר  ולראות  הסמוכה  ליוון  באתוהלסוע  והפקוקה  הצפו  ך  כלי  מכבדים  פה 

  .   י אחררכמו כל רכב ציבו בת"צ ועוהם יכולים לס םרכב להסעת תיירי

  

וכח   שרוצה    אישי   באופןהעותר  מדיה  עוקדלבכל  היא  התיירות  ושא  את  שבם  כל  כדי  שה  יכולתה 

המפקח ולכאורה גם משרד התחבורה רואים בפקקים גזירה    קע בפקקים,להית למוע מרכבי התיירות  

פשח אין  כי  איתה  לחיות  ב תרוןייבים  אז   ,המדי כל  תי   בעולם  ותעייו  רכבי  אפילו  מתעדפות  ירם! 

מ יש  ציריםבישראל  לפות  שדואגת  תיירות  תי   שטרת  רכבי  של  תועה  צריך  המירות.  ולכוון  לא  פקח 

לי  לראלסוע  כדי  זוון  מוות  הוא  משז את,  כיצד  לראות  בבוקר  יום  כל  ישראלמן  העירטרת  פקחי    ה יי , 

. אם  ר העתיקהתים ובסביבות העיהר הזיב  למוע את הפקקים  ומשטרת התיירות עושים כל מאמץ כדי 

ובכך היה פותר    יש פקקיםמר לתיירים כי בכל העולם  יה בידי המפקח הוא היה מתעלם מכך ואוזה ה

כס    ן מושג קלוש בתחום התיירות וכאמור ראוי היה שלא היהיכי למפקח אכיח  את הבעייה. זה מו

  לעיין זה.  

  

ל כלל  המפקח  וללכאורה  בעולם  מטייל  אא  א  העותר  רואה  שראה  מה  ש ת  בעולם  בעת  מתייר  הוא 

שבר הקורוה ובסיום עות  י מה לפ ממש לאחרו  . דלבבפן פרטי  או באואשים    8עד    בקבוצות קטות 

שה   הכי   התיירות ביימוצלחת  ותודותשיתה  מיום הקמתה  העו  ראל  של  האות  מעבודתו    תרלהכסות 

יוקר לטיול  סע  הל  ע סשם  ל  , תאילדל  2020אר  ובי  תיהעותר  יום  ה ולדתרגל    תיירות הרכב    ,65-ו 

ייעודית לרכבי  בחייה  חה  אף  ת"צ וב  בגקוק  פקקים של  ב   סע  מי  וקמהפרטי ששכר ביחד עם מדריך  

  . לךמהד בארמון  בלב תיירות

  

ברביק,  בדו  קרואטיה  יה,וסי   צהפיר ,  אברומ  הלי ובעבר באיט,  בבוקרשט  רומיהטיול ל ב  1999בשת  

  . בקהיררים  צמ , הובליאבל  סלוביה
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וס  בל ,  בריתלתיירים ישראלים בע  וריהעבד העותר כמורה דרך והג בקליפ   1991-1993  יםמשך שתיב

ים  ערב   לסוע בת"צ ובמסלולים מיוחדיםרשאי  סומן  מכב תיירות  ר  קו סן פרציסו  , סאן דייגו אג'לס

תיירים,קים  ארפבו להסעת  רק  גם  המיועדים  חוף  יבביירו  בקיה    ד,סקוטלב  בלודוןבאגליה    כך   ,

אפריקה,  באבידג'אן  השהב וקיי   דרום  זאירןטאופיוהסבורג  ומטא  ,    יפייםבפיל  ,דיבקישאסה 

  . בקיטו באקוודורו במילה,

  

  לסוע ר  שכירו לרכב מושכר שהתש  ,עת ביקר שם העותר  ,1981רבות  ביגריה לפי שים    תגדילו לעשוה 

לסוע  הותר    כב רגיל בעוד לר,  וטובוס ומויתא  כמו רכב ציבורי   ,השבוע  ותימבכל  )  דאז  בירהה(  בלאגוס 

  זהבעיין    מפקחה  עה וט.  ר רישוי הרכבפבהתאמה למס  זוגיים   ימים זוגיים או אי,  השבועת  רק מחצי

  .תיירותד הוהיה ראוי כי היה בודק עם משראין לו כל ידע בעיין 

  

בסעי . 99 המפקח  פוטלהחלטה    27-28פים  טועה  טע   ר כשהוא  כלאחר  את  ההפליה  בסעי ידת    74-75  פים, 

מויות  הה בהפעלתו ל ב סיור ז ליח ללא ספק להוכיח כי רכצוה  עותר היטב את טעת ההפליהמבסס ה

שירו זההותות  הסעותת  של  תקות    ה  ע"פ  ו  3(  492סיור  תקות  4(  493  –)  לתקות.  ועדו    אשר) 

ב עצמאי ע"פ יוזמת שר  כרכ  סיורדרת רכב  יס להגסתיור המהוות את הבבור מויות סיור ומלכתחילה ע

ז"להתי קול  לט.  ירות משה  כמוההתכחשות  של המפקח  של תקות  כהתכחשו  עת ההפליה  לקיומן  ת 

' מדית    580085686שדולת השים בישראל חפ  -  8822-02-18רושלים)  יסעש (ראה  ים. אלו בספר החוק

 ) 08/04/2018(325,  )2(2018עב -יה, תק ציבות שירות המד   -ישראל 

  

צדו האח  -יסור ההפליה א"   ימ   -ר של השוויוןשהוא  שאין  '  לק מזכויות היסודימה כחהוכר מימים 

במישרי כת ובעות  והן  ספר"  עלי  "מובות  של  ן  חופש"  מאופייה  השוחרת  דמוקרטית  כמדיה  דיתו 

פד"י  אול  243/62(בג"ץ   גרי   ' בע"מ  בישראל  וכ 1962(   2415,2407טז'  פי הסרטה  ברק, ),  ראו אהרון    ן 

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

חלק בלתי פרד מיחסי העבודה התקיים בעידן    כל עובד הםוה ל"השוויון במקום העבודה והיחס השו

  "     .)6), בפסקה 17.10.04י ( למוסד לביטוח סוציאמבטחים  -פידלמן   1407/01"ע (ארצי)  (ע  המודרי"

 

ה  להחלטה    29  –ו    27פים  בסעיטועה המפקח   .100 פוגעתההחל .  פגיעה בחופש העיסוקבעיין  בחופש    טה 

את העור לשלם  ץ  לייא ו בר  שתן בעזהה  שירות    מתןה ליגהוחצי של   כשעהשהיא תוסיף  כיוון    העיסוק

לות של היגה  בעיקר בגין ההגב  לעיל,  28וכמפורט בסעיף     באופן משמעותיעיסוקו  לשות את  אות והוצ

אם היו מוסיפים לו  העיסוק    בחופשהיה טוען לפגיעה  קח  המפ  גםלתקות.    168"פ תקה  ברכב ציבורי ע

הוא  שמהם    חלק מימי העבודה   ממוהיו גורעים  וסף  ב ותשלום  ללא    העבוד  יום ל  ה לכשעה וחצי עבוד 

  ת עבודה הוספת שעו  התחבורה בגין כך.משרד  אלא דואג להשבתת כללא היה מחריש המפקח  ,מתפרס

 ורט:וכמפ ! מאוד בחופש העיסוק חמורהזו פגיעה הרי  פגיעה בפרסה  ו

 

יוכל  הע  .א לא  סותר  הסעת  של  שירות  ל מיור  לתת  אביב  ליתל  ובית  לה  םחרושלים  שתמש  וייאלץ 

 !  משכרו  15% - לו הוצאה של כ וםמה שיגר םף היולהסיע את התיירים בסובשירותי מויות כדי 

  35%גרום לו לאבד  י ב מה שגב כמו גם לתל אבילתת שירותי הסעת סיור כוכב מ  יוכל  העותר לא   .ב

 ו עבודה שלמימי ה
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האמ לעיל  לאור  פוגור  הע ת  קשו  תעההחלטה  בעלי וק  סיבחופש  סיו  של  הע  ,ררכב  עבמידה  ל  ולה 

' שרת  בעמ )  1992זהב (קווי    יורוט  -  987/94גצ  בראה     !      לחוק חופש העיסוק  4  סעיףד לוביגורש  דה

מח( פד  הס מ "       16/11/1994( 412),  5התקשורת,  שלידת  המשקל  כי  מחייבת  שבפי    התוים  בירות 

ככל  הרשו יותר  כבד  יהיה  המיהלשההחת  אי לטה  יותר  מורכבת  קשה  ת  פגיעה  יותר.  קשה  פגיעתה  ו 

' יו"ר  יימן     2/84בע"ב  יוחד.  הימים ומשכעים במ ד בזכות יסוד צריכה להתבסס על תוים מבמיוח

  :שיא שמגר, אמר ה2( 225, 250-249(פ"ד לטעשרה,  -ועדת הבחירות המרכזית לכסת האחת

  

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

  . ר הפחתתה של הזכות"צמתה של הראיה, המשמשת יסוד להחלטה בדבועו

  

בג"צ  ורא גם  פ"ד  159/84ו  עזה,  רצועת  באזור  צה"ל  כוחות  מפקד   ' בג"צ  309,  327  )1לט(   שאהין   ;

  .4( 617, 637י הראשי, פ"ד מב( הצזור הצבאיצר ' ש 680/88

  

לפגוע  אמור אין  (ובמקרה    מעתה,  העיסוק  בחופש  ממשית  של    -שלפיו  פגיעה  העיסוק  בחופש 

א מהעותרות),  תשתית  יסוד  על  שלא  רמשית  עובדות.  לל  בג"צ  או,  '    230/73דוגמא,  בע"מ  ש.צ.מ. 

ורסם),  רם פבע"מ ' שר האוצר (ט  חברה לביטוחכלל    726/94. ראו גם בג"צ  2(   113( ים, כחעיריית ירושל

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

 

ושל המפקח איה  החלטתו   .101 לן קיצוי  סבירה באופאיה  מאוזת  לאור  שפט המהלי  מללי הכביגוד 

כי   בסהעובדה  ל  מכותוהשתמש  הביגוד  התכללי  לה  2017שת  ב    קיןמיהל     מאלף   יותרעיק  כדי 

לגורמה ופרט  ייתרים  ז  ייםממשל  בת  כאיםשלא  של  צ"לסוע  זיוק  תוך    ,  2016לעומת    80%, 

טל  מבפקח  המשי    צד אחד ומצדמ  טה ה שהוא מופף בה בהחלמדייות הממשלמ  מוחלטת התעלמות  

 ת"צ ל  סיעה  אישור הסמוז  כרבע אחהמהווים  סיור  רכבי    400  –בוריים  כלל כלי הרכב הציב  של  הוע ה

     . "צתה צפוי על מס הלעומזור את היביא ה שמ עה כי זה בטבת"צ 

  

שרדים  לי מכ"אלו שיתו למ  שורים מעייןאי"   ודעה  וכעולה מהה  טתו של המפקחבהחל  י  זמרכ  מוק י .102

  חוטא המפקח לכללי המיהל התקין כאשר הוא   בכך,  ".קדאשת  טלווברים, כבר  אחים  קידפת  ובעלי

 כמי שטובל ושרץ בידו.  והג החלטה, ומציב מחדל שעשה כטיעון ל 

 

בחר    להבין מדועיוחד  במ  קשה, אבל    ו לעילבירות קיצוי מסיבות רבות שפורטסגועה באי  לטה  ההח .103

פים לבעיה הכלכלית החמורה  הזרקורים מוכל  ר  כאשה  זו של משבר הקורוה  בתקופ דווקא  המפקח  

ל זה  משבר  בשהביא  לעובמיו ל  אישרכלכלה  התיירותחד  לע ל   ף  החלטה  היכס  באמצעות  הת"צ  יין 

 ט לא מובן!  י הרכב הציבוריים בישראל זה פשולע האחוז מכלרב  וגעתש

  

גועה באופן חמור ביותר משאין ספ .104 על  ועדו לכפר  אורה  אשר לכ יקולים לא עייים  ק כי ההחלטה 

טל  לב   תבוריור השמש והעין הציאל  חה שואשר אלץ בכוחטאו של המפקח בהיתרים שתן שלא כדין  

שה גד פעולות  הוא קורא בקול גדול היה אי עו  יר את חטאולהסת מסה  כשהוא  בבושת פים. וכעת  

סב בילא  היתרים  מתן  כמו  התקגוירות  למיהל  שוכח  יןד  המפקח  רק  ז,  היתרישהיה  שתן  הוא  ם  ה 

       חטאו.כפר על אלו, וההחלטה לא תוכל ל
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לא  כאשר    8195-שי"ט, ת(החלטות והמקות)  המיהלסדרי  ון  יקלתהחוק  ת  ו הוראליגוד  ב על  פקח  מפה .105

מו וכדרשתן  יותממו    עה  שהר  במשך  ש,  מחצי  עומדלט חההבעוד  ב  היכס ל  תה    3  -כ  עודלתוקף 

ועיםשחוד שעוד  ,  זו  ר תילפי  הואיל        .להתברר  יכולהה  המפקח  תוקף  בהחלטה  אמם  את  להאריך 

תת את  תת לכדי לה לקח לו חצי שה ולא חודש  כאמור ז  להודעה, אךהשוואה  בחודש בכיסת החלטתו  

ה ועד שעתירה זו ש בחצי  הפטור  וקף  תכי המפקח יאריך את  יהיה זה רק מן ההגיות  ה, ולכן  ט ההחל

 .   1220סוף לפחות עד  הקורוה ועד שיסתיים משבר, כבדר בפי בית המשפט ה תתבר

  

  ה רע  בגדר  ואת הלאזרח הפוה אל הרשו  הן תשובמת  "אי    ות  שים רב ר לפי  בכופט שמגר  אמר כב' הש

  יםחלטיצעדים הקטו  ם ייא  אלאלשרש תופעה זו,    א יתןראה לככל ה שלו וה במציאות  צפוה וחול

יויעילי עם  ההוגים  מאלה  לר ותר  קתה,  הליכיםבות  פקי   יטת  גד  שאים    הציבור  דימשמעתיים 

במ פמשיבים  על  של  י ועד  סעיף  (ראזרח  יתו  סיפאא)(6אה  לתי,  ,  (חוק  ה"ל)  מס  קוןלחוק    ליה דרי 

הסברה  ית הדרכה ו יבלוו   מור,כאות  יח כי תגובוד לה יש יס  .).ש.א. מ1958-י"ט מקות), תש ה ת ולטו(הח

מתחייבת גם    חוק ואשרב  התשובה, המעוגת - ןת לחובת מת המודעויר את  יהיה בהן כדי להגב  תותאו

גם  ו  427)3א( ל  ,ווהתח תק פ  ייתששון פרג' ' עיר   153/77ג"צ  ב  הרא(    ."  אותים  סי אושחדי זאת מיבלע

       ).263)4(  לז"ד ' ' שר הפים, פיר ואחסיב ח'וסף י  446/83בג"צ 

  

  

  

IIV          ום  סיכ  

  

  

רשארכב   .106 לבת"צ  מש  להשתי  סיור  ב תודות  התעבורה  ל  1סעיף  הגדרתו  ע"פ תקות  ציבורי  כרכב 

  הלי חוקיות המ  קרוןעי  פ  ע"וזאת  .  קח או מרשות תמרורטור מהמפאיו דרש לכל פו  בפקודה  הגדרתו

   .  החלטת המפקח עשתה בחוסר סמכותן  ולכ ורורשויות התמרסמכותו של המפקח על התקות גוברות 

  

, לא קבע את זכותו כמקור לסמכותו  ה המפקחל, שעליו תזע"י המפקח דא  8002  בשתיתן  שהפטור   .107

  עשה   ר . הפטולכן  קודםשים  וקיימת עשרות  הייתה שרירה    זכות זו  ,ל רכב סיור להשתמש בת"צש

בזבוז    מועוכדי ל  וטרים חדשים הזכות החוקית לש  סברת  אגודת מורי הדרך דאז לצורך ה  ע"פ בקשת

בביר  במשאבים  ז ו  .משפטבתי  ורים  השופט  קבע  כבוד  מוחלט  באופן  וסבלט  צ      את    משפט   ביתב. 

      .  13עת/ צורף   19/12/1971מתאריך  89425776 עבורה בתל אביב תיקלום לת הש

  

ציבו  רכב  " רכב  היו  וכ אשכול  התעבורה,  בפקודת  כמשמעות  י  רי, 

בכ בת"צ  לסוע  רשאים  אשכול  רכב  מהגי  מותרת  ל  בו  קום 

 "           . וריי תמרור לרכב ציביעה לפס

 

  .   15ף עת/צור 1/5/2018 בתאריך  1543-02-18 כבוד השופט טל פרי תת"עאת גם זוקבע 
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  " תצ גד רכב סיורל פי התקה לא ייאכף עו כהגדרתו ור סיברכב אכן מדובר "    

 

רכב   ביןת  מוחלטיש זהות  ום  וגם כי .  ת לכל דבר ועייןולד כ "מוית סיור ותיור " שהיה מוי  סיוררכב   .108

ין  ספק כי יש דמיון בלכל    מעלהוכח בעתירה  ו  ,  )4(  493  –) ו  3(  492למויות הפועלות ע"פ תקות  סיור  

ל סי   ירכב   400 שמסיעים  מיוחדות    יותומ   00002,  -ור  בעת  לסיור    ראוי  ןולכ  ,יםוסע  8ולמאות אצ"ז 

   . החוק וערכי המדיה וויון ואסורה ע"פמן הש , שהיא ההיפךההפליהעון את טעה ע"פ הדין לט

 

ל   המפקח לא .109 הדרשתת התשתיאהיח  הצליח  העובדתית  כללית    יהבהפ   סתפק, אלא הת  למדייות 

     . המחייבים לכללי המיהליגוד פשוט איו כון וזאת ב מבוסס אלא ואי רק שוצפי לא 

 

110.   , תכלית  ללא  עשתה  גורמים    סיורבי  רכ  400ההחלטה  ל  בה  בת"ץמשמעותי    עומסללא  - תייחס 

רבי  בתיבים    רטייםב פאלפי כלי רכעשרות  ועוד    צ משים בת"ציבוריים אחרים המשת  כלי רכב   60,000

 . תפוסה

איה ה .111 מכבר    מכיוון  זת ומא  החלטה  ה ח  המפקשלא  ליתתן  יים  ממשלתרכב    י כל  2,000  - כרים 

ואלה  חפץ ביקרם  שי  מפולכאורה  צ  ע בת"לא זכאים לסו  רובם  אשר     2016יותר משת    80%,  ופרטיים

השפי העומס"  עו  לא  "צפי  ישפיעואשכול    יברכ  400אבל    על  הה  לציין.  כן  כאשר  יתרשרוב  בוטלו  ים 

 ע.  ש המידופת לעיתוות ולתועת ח ויבורית תודצן הף המחדל לעיחש

  

מספר דומה    ם ועודכלי רכב ציבוריי   0060,0כלי רכב מתוך מעל    400מדובר על    ית ההחלטה איה מידת .112

תפוסה.  בתיב רבי  מבוססת  כאשר  במיוחד    ים  המוים  הסעת  רכבות  מערכת    הערים   ביןכבדות  על 

    סיור.הי  בכמרלל לא מושפעת  ות בתוך הערים וכקלורכבות 

 

בתה .113 הישימוש  ש"ץ  מוגבלבימוש  ו  הר  משאב  כי  המשוראוי  של  הלית  ות  שיקולים  צדק  לשקול 

  שהמפקח   ופן קיצויבאלא סביר  ולכן זה    במשאהסבירה של  צודקת ו,  וגתחלוקה הלו ל יוביש  יחלוקת

ע"פ  ם ושיורירכב ציבכלי    שאיםכלי רכב  מאלף    יותרים ליטריו שאב ללא קרלק את המאחד מח  דמצ

המפקח  י  ש ומצד    לשימוש בת"צ, ם  ריהל התקין אים זכאים לקבל היתלים המחים וכללי המי להכ

הזכות  טתו  בהחל את  ציבוריי   400של  שולל  רכב  סיור  כלי  רכב  מסוג  אשר "צתב  השתמשלם   ,   

  םובתלטסלל  מלכתחילה   . 

  

  

  

    -  דכבט הת המשפימבעותר מבקש הש דעסה  .114

  

 

של  שליהכ  לבגל   ,לעיל  ר אמוהכל  לאור   לפעולפ המם  ח   קח  כובוע"פ  מ תיו  כללי    ע"פ   ,תלי הסמכות 

בימתב,  הירכי המדוע  צדקה  ,גיותהה   ,החוקן,  מיהל התקי ה הכת המשפקש  ל    בד ט  מפקח  להורות 

      לבטל את החלטתו . 
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                  ום חת ה עלי ולראיה באת             

    תר העו  ס,ר ב כירדמ                                                                           

  ון תשפ"א "ו חשט,   2020ובמבר    02  היום     
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