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כון ל  -ושאים שטופלו ע"י מוטי  בר רשימת     . 2020מאי   31 –ס 
  

  
  

  פתח דבר  
  
 

אף אחד מאשים   ייא .ם ובירוקרטיה מיותרתמחדלי, עוולות ,פגעיםמים במרחב הציבורי קיימ
ו  אך, אלופגעים מב ולתקחובת ו של כל דזה תפקי. יותרולדורות הבאים יהיו חיים טובים  ם כדי של

כ"לי משרדי הממשלה ועד אחרון הפקידיםר בוצית משר יו ממ ולא  ,לטפל בכל מפגע שמובא בפ
ה ובכך  יה ולהתעמר בפו      .בטווח הקצר וטרחה לחסוך זמןאולי להתעלם מהפ

  
ים -בחוף הים בבת 10בגיל . ייפבגלה מפגע שמ ימבט תיטבית ספר יסודי מעולם לא הסמעוד אישית ו

(אולי  מטביעה רבים ובהמשך הצלתי עוד חיים ,ון חיי שליכים תוך סיב העימטבבוגר הצלתי אדם 
יי  י צףבזכות משמ י אוסף יש לי עור של פיל)ו טוב מאוד א י בעת ש גללים של כלבים. א מוציא את א

ה שלי וגאה ש לטיולי כלב קייה בישראל. במבשרת ציון השכו י אם היא הכי  שחסר בכביש רואה א
ה י  ,רוב או ,שילוט הכוו ה לה למי שצריך. רכב תקוע בכביש ופא י גוררעצמו ולאחרים המהווה סכ . א

אמן  י מרגיש אזרח  י "דון קישוט" אך א י איש תמהו   וגאה על כך!יש האומרים כי א
  

שים בעת ום סיפוק עצתמיד חשתי  י יכול לעזור לא ותבטיפלתי . צרהשא מסרו בירבות  תלו על  ידש
י ש אשכול ותר מאלף חברי אגודתעבור יד וחובמיאחרים ידי  ת  עבורם משמשא י . 2009כיו"ר מש א

אותי עם  "יסבך"וגם אם זה  יגם אם זה יאלץ אותי להשקיע משאבים משלמפגע ל כטפל בל למשתד
ועה שהטיל עליי עיצום כספי בסך  מעלהאחרים כולל פקידים רמי  כ"ל ת ר פלור סמ כמו מר אב

בעזרתה של עו"ד דדון ספיר שאמרה שקר  ₪ 250גביתי עבורו על שירות ש יוקח פן לאבאו ₪ 50,000
ו חוקיהאשם שהוכחתי כי האבסורד הוא . לבית המשפט ריקול לרכב ביבוא אישי אשר על  קוןתי – אי

ר ו בחו"ל בעלות של עשרות  פי מר אב ית אסורהתוך ואלפי שקלים פלור יש לתק רק . פגיעה צרכ
ר פלור קספתודות למאמציי  הג ע"י מר אב פסד שהו והל ה בעלות של  י יש לתקן ריקול בחו"לכ ה

פי וכ עלותכל  ללאבישראל כב ביבוא אישי רללתקן ריקול יתן היום ו, עשרות אלפי שקלים לצרכן
ים המסחרייםשהותר  ה ליבוא     . מקום המדי

 
פסדת של פקידים בכ הלות  ה ובראשם רד התחבורשמב יםירהחלטתי להקדיש את חיי כדי למגר הת

ועה כ"ל ת ר פלור סמ לאשר לי רישיון יבוא אישי לרכב לצורך עיסוקי כמורה דרך שסירב  מר אב
ת  ירים ברכב אשכולהמסיע תי י הרכבלעזור לרק כדי  2007בש ופולין יבוא  לחזק את מעמדם מו

ו מורי הדרשרי , והם יוכלו לעשוק את עםג" שמחירי הרכב בישראל יהיו יקרים"ולדאו ך אל ומאית
יו ו חלק מהטבת המסלת) (וגם מו ר פלור וראיתי איך  7006/07לבג"ץ  גדו תיעתר.  גזול מאית מר אב

הל אגף הרכב  טרסים זרים של וכיח חוסר מקצועיות משווע והממ י  –ההון  ליבעעדפת אי יבוא
י הרכ טרס הצב, על פ ים רמה כזו שפשוט ב יםלצערי פגשתי עוד פקידים בכיר .יבוריהאי ולא לא מבי

כ"ל משרד התיי' ראויים לתפקידם כמו גב למדתי שהפתרון היחידי . ועוד ועוד רותאהובה זקן סמ
ם משפטהבית הוא הבכירים האלה שמתייחסים אליי כחגב לפקידים      !של החלשיםהיחידי , מג

  
יהאמיצה  י מודה למערכת בתי המשפטא ה על האזרח הקטן מפ ן, תוך שהיא וולות השלטוע שמג

ות לכל הסימקשיב י מודה  ,פורים שליה בסבל סחברי הת הכלכלה והכספים וווועדל א שעזרו לי  תכ
הבקר המדשרד מלמלב,  ייערלסורחים וים ידבהתמודדות מול פק ת ת אועשלמתאמץ שבהחלט  י

ת יש י מודה לשר התחבורה ישראל כץ שתמך בי ב, ותרטוב יל למקום ארמדי עדת הכלכלה של ווא
ר פלור גד עמדת משרד התחבורה שיוצגה ע"י מר אב סת  י כל והורה לו לקבל את הכ זף בו לעי  ,

  25.1.2016מ לה עדת הכלכשל ו 144  פרוטוקול עמדתי שיש לאפשר יבוא אישי של כל רכב ע"י עוסק,
י מודה ו   . שתומכים בי לחברייא
  

   
גד 62441-05-20עת"מ  .1 הלית  ר פלור  עתירה מ כ"ל מר אב רכב החלטתו כי  לגבי משרד התחבורהסמ

יתן עוסק בייבוא אישי שיובא ע"י  , כמובן שאם רוכשים את הרכב מיבואן אחרעות צבאמו הפעילללא 
וקט בה מיום ש ר פלור  הכרתי מסחרי כן מותר להפעיל את הרכב באמצעות אחר. זו האפליה שמר אב

תאותו  ייןהעיס ופשפגיעה בחתוך ו, 7200 בש  .של עוסק בכלל ומורה דרך בפרט וק וזכות הק
 

ית ,  2020מאי  12 .2 ה של העמדה הטכ ההמדוגם בארץ.  רכב סיוררישום לבוטל הצורך בבחי  בחי
ה  יוהבוחן אף אחד לא הבין מה מהותה, ששהיוותה סוד כמוס ומעולם לא פורסמה, בחי בעמדה    ב

ן חת זמקון שבשאר העמדות הפרוצדורה הייתה לציי. לך ימיםמשב ל מי שהגיע אליובכ התעמרבחולון 
והל ברור ומסודרי הרישומאגף תודה לגב' קטי מורלי  .עד שעה קצר ביותר . ייםמותוך י שהקימה 

והל החדש  ה. רבות שעות עבודה ך יחסוה ים ולא  בש בקרוב כל הרכבים המדבריים ייבדקו במכו
 .  1בעמדה מס' 
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ה קמשבר ה   05/202 .3 ה     -ורו לו ין שא דרך שמבקש אישור ממורהי בגין גד המוסד לביטוח לאומתלו

הרכב אשכול כדי לקבל זכאות לדמי אבטל ת מבח " . ה במשבר הקורו  " ...תלך תוכיח שאין לך אחוי
י הביטוח מבוססת, מקור  (ביטוי עממי המבטא מורת רוח בלתי תיים א ספרו של שלום עליכם "בי

  ") אחות? לך והצטדק!דת. ואם תאמר שאין לך ממשווצה את אחותך המשליך הח
 
 

זר מע"מ עבור רכישת שסירב לתת החלאחר לחברה סיגל א.  ₪ 26,000 לםשי מע"מ ירושלים  4/200 .4
  . ושילמו טופלו ע"י הח"מם ולכ –ותל אביב  גם עם מע"מ אשדודו ים דומים הי, מקררכב מדברי

 
ה י 34127-04-20ת.צ  .5 '  יצוגית תובע ס  לצורך השבת  ור בטיחותי זבאשר לא מאה שמשרד התחבורבר

לטובת  ואפליה אסורהעריף המכס צו תעבירה על תוך   )₪מיליון  10( אישי יבא רכב בייבואמס למי
ים המסחריים כבוד השופט אביגדור . )₪(כמיליארד  השבת המס בעצמםלהם אישור פשר שמא היבוא

 .  15.6.20חבורה להשיב עד הת חליט כי על משרדה ותרדו
 
ה כאשרופתק 4.2020 .6 וי ייעוד ר התאפש –גור משרד הרישוי היה ס ת הקורו יור / רישיון רכב סשי

ט טר ו עובד למכור חברים בעלי רכב שכדי לאפשר ל מדברי לפרטי באמצעות האי כסים אי ולממש 
ה בעת שאין עב ה ועובדים , תודה דהולצורך קיומם במשבר קורו לגב' קטי מורלי ולמר אסי סוזא

ו לי במשרד הרישוי  וספים ת ה סגרשירות בתקופת ולחבריי ש    . הקורו
 
והל המחייב  19.4.2020 .7 ית בעמדה מס' בוטל ה וי ייעוד אשכול / מדברי כב רל 1בדיקה טכ לצורך שי

הרטי, בכך לפ דרשתיה וקרטן בירק בגילמש חסכו אלפי שעות עבודה בש תודה לגב' קטי מורלי  לא 
ה.  .ש תוך יום אחדחד והלשעבדה לתוך הלילה כדי להקים   דבר טוב שיצא ממשבר הקורו

 
ומטיל עליו  שייבוא איתווך בישל מהפוגע בחופש העיסוק תחבורה משרד ה '  20-02-8120עת"מ   .8

יגוד לחוק אחרי י כבוד השופט א' דראלות ב  ותוך. בעת שהוא רק משדר בקשה לרישיון יבוא. בפ
ת"ד של עו"ד דוד טמיר מלשכת יועמ"ש משרד התחבורלמות מחוהתע ת.ן חוה ש רד מש – "ד הוג

פתרלהשתמש בהסכם לפי הפורמט שלהם. ע כי לא חייבים התחבורה הצהיר , יין האחריות עדיין לא 
וסף   . ממתין למקרה 

 
את סיק הפו לכל ארגון לעשות השתלמויות ורא המאפשרוציא קול קמשרד התיירות ה 1/2020 .9

ופ וי הצעת המבו 19-10-51294עת"מ ל בהמשך .ולין הידע שלק לידיו באופן לא חוקימו ק וחשך לשי
סת ויו"ר הועדה איתן כבל.  .סתועדת הכלכלה של הכושל הח"מ ב שירותי תיירות אבל  תודה לחבר הכ

הלים  ימשרד התיירות כמו משרתי ציבור רבים אחרים מסרב בפועל לתקן את הליקו באמצעות 
ים את ההחל   .מיצוי הליכיםבשלב  – שה בקרובש עתירה חדברירה תוג , לכן ובליתטה החדשהשמאיי

 
ר פלור  בגיןגד משרד התחבורה  14428-06-19 עת"מ   11/19 . 10 תיקון ריקול האוסר והל שיזם מר אב

אפליה בהשוואה שזו מעבר לעובדה לרכב ביבוא אישי או תייר בישראל, וחיוב התיקון רק בחו"ל. 
י ית לא חוקית ,תירו לתקן בישראלם השלה ם מסחרייםליבוא ישי א איבו 2/12 והל. זו פגיעה צרכ

ה שקליםשרות אלפי בעלות של עד ע לל בחו"ן ריקוקתה החובה לבוטל ) 20ן כו(עד תוקן ית , ו
ריקול  יקוןפשר ת, התארכב אישי עם ריקול קבל רישיון יבואללא עלות ולתקן בישראל אפשרות ל

זיט בישרכב לר אל גם לתייר וגםבישר מצא בטר ם משרד התחבורה החל לפעול ע"פ כללי  אל. ש
עשרות  עד חיסכון שליכן שהתגלה הריקול. ם העולבכל מקום בתיקון ריקול  יםיבלאומיים המחיבי

פתח לו ריקול  אלפי שקלים למייבא רכב בייבוא אישי  . בחו"ללאחר רכישת הרכב ש
 

והל רה הקים מחמשרד התחבו 65005-01-18עת"מ    11/19 . 11 אי בג"ץ שהוקם תודו 01/12דש  ת לצו על ת
 . ע"י מורה דרךאשכול  –יור המאפשר יבוא אישי של רכב ס קיחו שבוטל באופן לא 7006/07

 
טור רכב בייבוא איש באפשר תשלום אגרות עבמשרד התחבורה  4/19 . 12 טר טה והופסקה השי אי

יהעות'מ הו תא חסכו  ם  בדואר.התחבורה ולשל רק ממשרד טופס אגרהחת גה שצריך לקשהייתה 
סיעות פצע החבר אורי אחתשב למשק  מיותרות אלפי שעות עבודה ו ת דש. בת מהן   .  רכיםאו

 
ות הסעה מקוריים בעת מבחוטל הצורך להציג רישיב 2/19 . 13 תי ו ים פק בצולהסתן רישוי ש תו ילום, ה

סו למ י הרישוי פות לבשקי ערכת המחשבהוכ  . ה למשקדה בששל אלפי שעות עבוסכון יח  – מכו
 תודה לגב' קטי מורלי. 

 
ה   1/19 . 14 ים מסחריים של יבל יון יבואבגין מתן רישהרכב  ' אגףתלו ות כרכב פרטיוא ובכך  ,לימוזי

ה הישראלית בר אגף הרכב עה תשובה מדוע . העבירה הופסקה אך עד היום לא התקבללעקוף את התקי
ה למשטהוגשה תלהחוק. על  תייםרת ישראל. ו ועה  ש כ"ל ת ר פלור סמ הלת אגף הרומר אב כב מ

ת סגל  ים וגב' עי  ! החוק גיבוי לעובדים שעברו עלת
  

עיסוקם של מאות עובדים חדשים  התאפשר. יהרישו במשרד רישום רכב מדבריהפסקת ול ביט 11/18  . 15
ייןבתחוםכירים צמאיים ושכעוסקים ע  . , תודה לגב' קטי מורלי שטיפלה בע
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רכב בעל  81של חבר בן רישיון מורה דרך  חלטת ועדת אתיקה של משרד התיירות לשלולה יטולב 1/18 . 16

' משרד התיירות  38031-10-17"מ תאשכול ע ס ואח'  ה  . ביטול החלטהבר ית חד של ועדה א פהש
כ"לית אהובהאת ההכוללת  כ"ל משקיף , זקן סמ י -דש חסמ י ש ה על הכשרה מר פי , הממו

הלי מק הוכח כי  גיל. יה מחמתאי חוקיות ואפלין ועוד, בגהו ליפשיץ עו"ד אלי אגפים יועמ"שצועית, מ
כ"לי ה ואיכות השירות גב' אהובה זקן ויתר  תסמ שרד כירים של מהעובדים הבהמשרד לתפעול, תקי

ים דבר לגבי אתיקה מקצועיתדרך מורי  יקה שלתאעדת הוהתיירות בו ם מבי של מורי דרך וחוקי  אי
  . ת ישראלל מדייסוד ש

 
' משרבר     18-12-1318עת"מ   . 17 משרד התיירות הסכים   -   6/6/2019תאריך ת פס"ד מרוייד התס 

ם ורם המסמיך מורי דרך לא יכשיר ולא יפרסהגש א סבירלבחון מחדש את הוראות הבטיחות. זה ל
הלי בטי התחייבבפס"ד ולים. יהוראות בטיחות לט ד משר ות.טפובשיוחות בעומס חום לטפל ב

דרשוהל ים קה לאעד היום שפט ותיירות גורם לביזוי בית המה  .הוראות בטיחות כ
  

 
וי החלטת המפקח על התעבורה  5.2018 . 18 הלת תחום תי שי יון ריששסירבו לתת הרישוי  ףאום באגומ

כה צה"ל שקיבלו הטבת מס לרכישת רכב ב מדבריכרהסעה מיוחד ל דרישה ב ,לעולה חדש וגם ל
יתשיריל הו. הדרישה בוטלה ון למו ף  גוכ  ותועילתודות לפ .כלי רכביים לפכאב , מדוברב מדבריכרבע

כויות ב של הח"מ  ף רכב התאפשר שילוב של עולים חדשים ובעלי  ית מדבריע היגה למו  .ללא רישיון 
 

ה. שמעוכב בגלל "התלבטויות" של תחוישי י לרכב ביבוא אמתן רישיון רכב זמ    11/2017 . 19  ם תקי
  

גד שר התיי    11.2017 . 20 ה  ה ימרות בגין שימוש בלתלו , ללא  יוןמיל 3ה  עת התיירהסל חוקית אלוזי
גדי תביעה על ה ע"י בעל הלימוז ערלשון ה רישיון הסעה בשכר. הוגשה   ת"אמ אשר הוסרה בגיןי

ות.ברתי"די טרה כלל לא טרחו משרד התחבורה והמש  . משרד התחבורה ביצע  ביקורת לכל הלימוזי
יילבד ו כי אין ע  וח!!!הסעות ואין לו ביטכב שאין לו אישור ת מסיע ברשר התיירון לציבור שוק וטע

  
שוי הצעת חוק ריף יבוא אישי ע"י עוסק בסעי אתמו ידיו ה בשיתשע"ו  ט"ו בשבט 25.1.2016 . 21

ף חרצת של מ סתשל הכ הכלכלה הרכב בוועדת שירותים ומקצועות בע גדות  ר פלור למרות הת ר אב
כ" ועה שהוכיח כי הוא לא כשיסמ ור מבחל ת אמ ה ה ה מקצועית ומבחי טרת שלו לי . ס הציבוריאי

 . 144פרוטוקול מס' 
  

ר ל מר א ע"פ ההצעה שלו, סק יוכל לעשות יבוא אישי של כל רכבכך שעו) 1(ב) ( 33סעיף   .א אב
לו שירותי  אין לא אחריות איןו מיובא ע"י היבואן" רכב ששדרשו לאפשר "רק רכב שאיפלור 

ה ף בישראללואחזקה, אין לו חלקי חי ו . מה שמוכיח את הטע ר פלור אי ה כי מר אב ראוי מבחי
י הרכביס חמישי פועל כג מקצועית וכי הוא טרסים של יבוא למרות  . וזאתלטובת האי

אלץ ל 7006/07רועים לאחר בג"ץ יהא ייה צו יבוא חופשי (תיקון) תקולמרות ש ן בפעם הש
" כדי לאפשר יבוא של כל בא ע"י יבואןרכב לא מיוודגם ה"ולמחוק את המילים    2015-התשע"ו

 .   רכב
 

עוסק רכב י בא באופן אישי ע")  ליי2. (א) (33יף ל סעבסיפא ש הוסיף במו ידיו את האפשרות  .ב
של ועדת  197לבד.  פרוטוקול מס' זעיר ב וסאם כי בפועל החוק מדבר כיום על אוטוב 2Mמסוג 
סהכלכ יי . גם 4/2/2014ת מתאריך לה של הכ יגוד לדען זה ע כ"לתו של ב חבורה משרד הת סמ

 ל כץ.ל בתמיכתו של שר התחבורה מר ישראאב
  

 
יבואן לבהשוואה  י חדשביבוא אישרכב לישום רכב משומש ה בררשל משרד התחבופליה האהפגיעה וביטול  . 22

הלת תחום תיאום אגף הר ,ימסחר יגוד לדעתה של מ  .ויישב
 

ות של משרד התחבורה תיקון  וליכל רכב יכול להיחשב כרכב תפע . 23 ה הפרש  , לירכב תפעור לקשהב 95לגבי תק
הליגוב הל תתחום תיאום אגף  תד לדעתם של מ י בטיחותהרישוי ודעתו של מ  .  חום קצי
 

הל אגף הרכב ן בגי התחבורה . משרד 3087/17עע"מ   . 24 ה אמריקאית להחלטת מ גבי גובה מעבר לפסול תקי
99941-מ  ועת" 12-6780ע"מ ע    ,  11-12-9327עת"מ  בהמשך ל !  הפסד צורב ,יוריר לסובוס ציבורי זעוטבא
לכל תודה  . בגין שסירבתי למשוך את העתירהוצאות ₪ ה 10,000 לי  יט לא להתערב ופסקץ החלג". ב16-09
ימכים בי בהוצאותייתוחברים שה גדי. אוהב את בית המשפט  , וא   למרות שפסק 
 

שמשרד התיירות כבר חר ולא א חוקיפן לבאו והל רכב אשכולת התקבגין  תהתיירוגד משרד  73089/1בג"ץ  . 25
וה ה את ה רואה  השתמש בשירות יועץ מס ולא רקאפשרות לות הבזכ .פעמים 6כבר ל בלחצו של העותר שי

ה לחבריוחשבון חסך  ל הסכים למשוך את העתירה ללא הוצאות, אב מליץהבג"ץ ה  .העותר אלפי שקלים בש
יין הייצוג בווכי  ו תקע ת מס אבל דה יכולה לרכוש על שמה רכב בהטבאגוין, והסכים כי עדת רכב אשכול אי

 למורי דרך.  הסעות שיכול לרשום רכב בהטבת מסמשרד פתח ו של מורה דרך. לא על שמ
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ויים בגן לאומי מצדה שטול יב . 26 ות אהבהמטיילים להיככל החייבה את השי כולים המטיילים י , וכעתס לח
סלבחור אם לה ס או לא להיכ   .וחה והקצרההוללכת בדרך ות לח יכ

 
בגין  2016-התשע"ז  כב) יוחדות והשכרת רסעות מת סיור, ה(הסעו על מצרכים ושירותיםצו הפיקוח תיקון  . 27

עות רכב להתאגד ולקבל רישיון משרד להס טיפר ירכב מדבר םבבעלותשמורי דרך  4 –אישור ל ומתןהפליה, 
של  בעלי תודות לכך מאות רבות .  רהיה בעבוכפי ש כלי רכב 4אגיד יהיה בעלים של רי. ללא צורך כי התמדב

ה.  ₪ דמי 2,000 - כ חסכו רכב מדברי  ה עסיס רישום בש ער-תודה לעו"ד ד ור מסורה שעשתה , עובדת ציבש
 . כבחבל שהיא לא עובדת יותר באגף הר הכל כדי לא להגיע לבית משפט.

  
 

יקס  2015 . 28 יבת רכבו בבית לחם לאחר שסירבה בשילמחברת הפ ה כי היה מושכרה למורה דרך בגין ג . טע
ו יכול להיחשהח"מ הוכיח כי רכב אשכול  ח על , וכי יש אישור ע"י המפקב רכב פרטי המיועד להשכרהאי

י לצרכי עבושכול ממורה דרך אחלהעביר רכב אהתעבורה   ר.דה בהסעות סיוד לש
 

 
זרי יו"ר ועדת רכב אשכול   גד  15-01-09106עת"מ  . 29 ה יןבג -מר יוסי  י רישום תאגיד רכב מדבר -אי מתן מע

ה צו הפיקוח על מצרכים ושירותי – כך  1985רכב) התשמ"ה  מיוחדות והשכרתם (הסעות סיור, הסעות שו
יתן יהיה לרשום  פרד רכבהבעלות כל אחד מבמורי דרך ש 4"י ברי עתאגיד רכב מדש  מדברי גם ללא ם ב

  כלי רכב.  4הדרישה שהתאגיד  יהיה בעלים של 
 

. שלג סופותבעת  4X4ים ברכב גד משטרת ישראל בגין אי מתן זכות מעבר למורי דרך המצויד 15/8158בג"ץ  . 30
יית העותר  איןובשלמרות שמ בג"ץ פסק ו טרו   ין צו להוצאות. ארב, מתפקידו להתע ת ל

   
ה ביתח  4/2014 . 31 ו מורהיך ברכב אשכולסא למדריבכטל את הצורך ום תקי הג הי דרך  , שכן ברכב אשכול ה

דרשת.  רכבעלות  בעצמו.    מוכה יותר ופחות בירוקרטריה לא 
  

בודה עחסכו אלפי שעות  .הדי להפחית רגולציכ מדברימשרד התחבורה ביטל הוראות רישום לרכב  2/2014 . 32
 למשק. 

 
הבעקבות תל  1/2014 . 33 תן תיירומשרד ה, ו קר של מוצב צה"ל ₪ לתיקון התא 25,000תקציב בסך ת  ורה בבו

טלתצפית הר ב ו אתר תיירות פופולארי ברמת הגולן. ב דרש. שהי  עד היום האתר לא מטופל כ
 

יבגין ביטו שות המיסים ור בורה, משרד התיירותגד משרד התח 5973/13בג"ץ  . 34 ם למתן הטבת ל הקריטריו
דרשים.  ף בכלי רכבוהצפת הע סיור אשכול מס לרכב ה  "ץגבתודות ללא  צו תעריף  אתרשות המיסים תק

והל למתן הטבת מס לרכב אשכולכסהמ גיעה יו איןשרד התחבורה מלו  , משרד התיירות הקים  למתן תר כל 
  . סהטבת המ

  
משרד ו לצער –ועוד  ברכב אשכולהרפורמה תחבורה בגין גד משרד התיירות וה 21-12-34948עת"מ  . 35

י השופ תחבורה ה ל רשות המיסים לת האשמה עאשכול והט רכב ט ע"י ביטול הפיקוח עלהצליח לעוור את עי
וי צו ות חדשה לשי ות ש2009 ף המכס מספטמבר תערי בגין פרש ים והייתה  3משך לא התבצעה ב. פרש ש

וסף של משתרג ה,מהתחבורה מתפקידם.  רד התיירות ויל התחמקות  ות של מוטי ובעקבות  בקר המדי תלו
 .  2015פורסם  1243-1235. ג. עמוד 65וח דפות את ביטול הפיקוח בס ביקר בחרי –בר 

  
ה התבטלה וצומ 12-0678עע"מ  - ו 11-12-9327עת"מ  . 36 ך ובכ ורכב סיור מדברי. רכב מדברי לגביצמה התקי

וקרטיה מוגזמת.  אבים בבירה שהשקיע משאך גם ממשרד התחבור רבים לחברים חסכו כספים ואמצעים
הלים במשרדי הרישוי כדי להקל ו  ו מוכן    ך הרישוי.תהליעל  ושו ה שאי גד בטע כבוד בית המשפט פסק 

 ד התחבורה. משר רב בהחלטתלהתע
  

בים בחושך שפעלו בסתר  משרד התחבורה והתיירות. ועוד אי מסירת מידע בגין  12-07-11412עת"מ   . 37 וכג
המידע חשף  התיררק תודות לע –י דרך בעלי רכב אשכול כול ללא שיתוף מורף רכב אשו רפורמה בעוהקימ

 שהוסתר
  

עת סיור ישיון למשרד להסיות לקבלת רבאגודות שיתופהתאפשר למורי דרך להתאגד  12-02-12895עת"מ  . 38
י,לצורך רישום רכב סיור יו תופיות ת אגודות שיק. כיום קיימות עשרום ורישיון עסוזאת ללא צורך בח

ם בעצמם ולא להיות תלויים דישרף הסיור להתאגד ולהיות הבעלים של המאפשרות לעוסקים בעהמ
רפאה הפגריים שעשו רווחים על חשבובמשרדים מסח ורי דרך ך חסכו מתודות לכ עיסוק.יעה בחופש הם ו
 ה . דמי רישום בשאשכול כאלפיים שקלים  בעלי רכב סיור

 
ה ת 12-12-9966עת"מ  . 39 ת התעבותוק ק פטור  579רה ק מקצין בטיחות לתאגידי סיור ומדברי והוע

האלפי שקלים ום חסכו זמן, רכב אשכול ורכב מדברי רביומורי דרך בעלי  כלי רכב 19עד  ים בהםשומרש      .בש
 

סוסתירו את קגזמה עצים שה יםמזרח ירושל לפיתוחהחברה  2012 . 40 סו שת רובי כ לגן ן מהתיירים שלא 
יגוד לדעתה כי המתחו לוגי.הארכיאו ס לאתר. שלם כרם בבעלותם וכדי לראות חייבים לזאת  ב   טיס ולהיכ
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מל חיפה 2012 . 41 יסה של רכבי אשכול ל יות  אושרה כ י או גד ה ולא רק של סוכ שה מל ע"איום בעתירה" 

ת זאת.  מל חיפה.  סוף תייריםבוטל התשלום עבור אי 2013בש  מ
 

קה טל הצורך באבו 2011 . 42  6ברכב קטן של  לאחר "איום בעתירה". – אשכולמתקפלת ומיכל מים ברכב לו
ותקים מקומות פק קהידים מ ! מה בדיוק הם ביקשו שאתחיל להיות מהמציאות חייבו רכב סיור באלו

ות פ ס ולפ י מדריך תיירים?! אמבול  צועים בעת שא
 

גד חברה למשרד התמשך לתלובה . 43 ופוליסטי דאי ומרבואן יויל ית כלמובחבורה  צדס שמשתמש בכוחו המו
ו בעל הילוכ יואן ויא דאי ים אוטומטייםכדי למכור רק מרצדס מי יואן יו טומטיים. בעל הילוכים או, ולא מי

ה כל דאי  עם הילוכים אוטומטיים לבבא ולמכליי מוביל החלבעקבות התלו  אשכול.עלי רכב ור יו
 

יון מוטורס הפסיקה מ . 44 וס מורי דרך לרכוש רק דגמים תופסד   הגיו ופוליסטי לא ך שימוש בכוחה המו
ה להוגשה  –מפוארים    משרד התחבורה . תלו

  
תה ממחלקת השת . 45  תקיםמצוק ההעשל השתלמות מורי דרך בסלול למויות מורי דרך של משרד התיירות שי

ה  ליד מצוקי דרגות ה שין בגס למשטרת ישראל  –של מוטי בר בעקבות תלו ס ההשתלמות ל להכוו היכ
 . ו במקוםל צה"ל ללא תיאום שטחי אש ובעת שכוחות צה"ל התאמלשטח אש ש

 
יסה לירושלים  הוסיפהעיריית ירושלים  . 46 וסעים לכוון שלטים בכ היו כיוון ים המלח, שלטים שלא לאת ה

יסה לירים וישראלים לתיי בר והקשו עלם בעקיימי בעזרת ל טופ .רושליםמצוא את הדרך לים המלח בכ
 המשלמשרד ראש המ בעזרת

 
מורה דרך פרטי לבין  ת הורדת ערך לרכב אשכול בין בבעלותבחין בעהמעריך יצחק לוי הסכים כי יש לה  2010 . 47

   .דבבעלות תאגי
   
מלרכבי אשכול להיהסכים לאפשר מל אשדוד  2010 . 48 ס לתוך ה לטיוטת עתירה , תודות ל לאסוף תיירים כ

מל וישיבה עם  מל אשדוד לקב"ט ה יסה ל  . הסדרת הכ
  

ת . 49  תקיםההע של השתלמות מורי דרך במצוקסלול ה ממחלקת השתלמויות מורי דרך של משרד התיירות שי
ה ש ה שלבגין  ס למשטרת ישראל –ל מוטי בר ליד מצוקי דרגות בעקבות תלו ס הההשתלמות ל הכוו יכ

ו במקום. וחות צה"ל הצה"ל ללא תיאום שטחי אש ובעת שכ ללשטח אש ש  תאמ
 

יסה לירושלים  הוסיפהעיריית ירושלים  . 50 וסעלכוון שלטים בכ כיוון ים המלח, שלטים שלא היו ים לאת ה
יסהתיירים וישראלים למ בר והקשו עלם בעקיימי בעזרת טופל  .לירושלים צוא את הדרך לים המלח בכ

 המשלמשרד ראש המ בעזרת
 

ן בעת הורדת ערך לרכב אשכול בין בבעלות מורה דרך פרטי לבין בחיכי יש לההמעריך יצחק לוי הסכים   2009 . 51
   .דבבעלות תאגי

  
 משמש כיו"ר ומאז  2009ת קמת אגודת אשכול בשה . 52

  
יין יבו -  7006/07בג"ץ  . 53 אי לכבא אישי של רכב למורה דרך, בע  טובת מורי הדרך.וד הבג"ץ הוציא צו על ת

ו ך יבחופשי המאפשר למורה דרצו היבוא ה אתו קיתמשרדי התחבורה והכלכלה  וא אישי של רכב שאי
ותוהתאפשר יב ןמיובא ע"י היבוא הל אג ורהשרד התחבכיוון שמאך . וא לימוזי ר בראשות מ ף הרכב מר אב

יגוד לצופלור פ מורי דרך יוכל לייבא כך ש הצותוקן ט פקודת ביזיון בית המשפה ע"פ בקשבאמצעות , עלו ב
סת ה, והתחבורשר משך ויחד עם בה . כל רכבי באופן איש להצעת  33סעיף הקים את ועדת הכלכלה של הכ

לצרכי כלל העוסקים  אוטובוס זעיר  כב כוללי של כל סוגי הראיששר יבוא תאפישכך רכב  ישוי שירותי חוק ר
גדותו וזא בארץ כ"ל מר אב שלהמתמשכת ת למרות הת הלת המכס שמשחקים ר פלורהסמ ידיהם ל ושל ה
י ופולין בפועל של  יבושל מו  . הרכבא

 
יהודה לטיולים  מדברטחו של גר את מרבית שסשאלוף פקמ"ז גד  -  06/2980 ,04-9529, 3677/02בג"צים  . 54

יות ואח"כ לטובתבתחילה בגלל ולכאורה  קוד הוציא אלוף פי  תודות לעתירות אלו. שטחי אש בעיות ביטחו
והל המאפשר סיורים   ,בעיקר בשבתות וחגים –מן מתא יהודה כשצה"ל לא ר מדברטיולים באזו -המרכז 

י שטחי אש של וצומצמה מפת יום לא מאפשר פעילות לצערי המצב כ   ודה.מדבר יהבי מוסא ב – הבוקע הצפו
זק בלתי הפיך לבגלל ש יומיומית במדבר יהודה כמו גם ף התיירות והבגרם  יקוש לטיולים במדבר יהודה ע

 . אבל בזכות הבג"צים יש אפשרות לטייל ופן דרסטי. אירד ב
 

    
  


