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העותר ,בעצמו

ג ד
מדי ת ישראל  -משרד התחבורה  ,אגף הרישוי וכל משרדי הרישוי.
באמצעות פרקליטות המדי ה מחוז

ירושלים

המשיבה

עתירה מ הלית ובקשה לצו בי יים
עתירה מ הלית ,גד החלטת המשיבה להפסיק מתן שירות טלפו י במשרדי
הרישוי .בגין שבכך היא פוגעת ומתעמרת בכלל אזרחי המדי ה ה דרשים
לשירות במשרדי הרישוי ,ובפרט בעותר ש דרש לקבל שירות ממשרד הרישוי
כלקוח מוסדי ,ובגין בזבוז משווע של משאבי הציבור .וכפי שהיה בעבר.

ובקשה לצו בי יים ,המורה למשיבה לתת שירותים בטלפון במשרדי הרישוי,
לאור תו י התחלואה וזן הקור ה החדש  -האומ יקרון  ,ולאור הוראות משרד
הבריאות המופרות ברגל גסה במשרדי הרישוי ,וכפי שהיה בעבר.
הבקשה לצו בי יים תוגש ב פרד וכ דרש ע"פ סדר הדין .
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 Iהעתירה וסמכות בית המשפט
.1

מוגשת בזאת עתירה מ הלית גד החלטת המשיבה להפסיק את השירות הטלפו י במשרדי
הרישוי בסמוך למועד הבחירות לכ סת ה ,24-מהטעם "  ...לאור תלו ות רבות על השירות
הטלפו י ,ולאור מצב התחלואה המשתפר במדי ת ישראל המאפשר קבלת קהל בס יפים ) " ...להלן
" ההחלטה"( .מצ"ב ספח  1תשובתו של מר איתן גרוס ,יועץ מ כ"ל משרד התחבורה מתאריך
 26/4/2021לפ ייתו של העותר למ כ"ל משרד התחבורה בזמ ו מר עופר מלכה ב דון.

.2

לאחר הבחירות והתגבשות הצוות החדש במשרד התחבורה – שרת התחבורה והמ כ"לית ,פ ה העותר
שוב ושוב לכל הגורמים ה וגעים לדבר בבקשה להשיב את השירות הטלפו י במשרדי הרישוי ,מצ"ב
ספח  2פ ייה לגב' מיכל פר ק מ כ"לית משרד התחבורה מתאריך  , 17/10/21מצ"ב ספח  ,3פ יה
למר אפי רוזן מ הל אגף הרישוי מתאריך  , 17/10/21ספח  4פ יה לממו ה על פ יות הציבור גב' דלית
גהן מתאריך  , 8/11/2021ולסיום ספח  5מכתב תזכורת מתאריך  12/12/21לכל הגורמים
הרלוו טיים במשרד התחבורה בכלל זה כבוד השרה ,המ כ"לית ,סמ כ"ל ת ועה ,לשכה משפטית ומר
אפי רוזן מ הל אגף הרישוי .העותר לא זכה לכל מע ה לכל פ יותיו ,ובכך הוכיחה המשיבה את
אטימות ליבה לצרכי האזרח הקטן ,וכי היא מסרבת לחדש את השירות הטלפו י כפי שהיה בעבר.

.3

חובתה של המשיבה לתת שירות טלפו י הי ו מתוקף תפקידה ,וע"פ אמות מידה סבירות המחייבות
אותה ,אך גם ע"פ סעיף  1לחוק רישוי שירותים ומקצועות בע ף הרכב ,התשע"ו) 2016-להלן "חוק
הרישוי"( שמטרתו "  ...להבטיח  ...מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות." ...

.4

מתן שירות טלפו י מו ע צפיפות ,והתקהלויות האסורות בבדיקה הביטחו ית בכ יסות למשרדי
הרישוי ,ואת הסיכון הבריאות בגלל התגברות התחלואה בקורו ה ,באולמות משרדי הרישוי הסגורים
אשר ות ים שירות לאלפי אזרחי כל יום ואשר ללא ספק מגבירים את הסיכון בתחלואה .טיעון זה
מיוחס אמ ם רק לבקשה לצו בי יים ,ובתקווה כי מדובר במצב זמ י בלבד ,אך לאור המשבר הזה א ו
למדים שעדיף כמה שפחות התקהלויות והתכ סויות באולמות סגורים מצ"ב ספח  6מכתב תלו ה
למשרד הבריאות.

.5

מתן שירות טלפו י מו ע את הפגיעה ב גישות לפקידי הרישוי ,במשרד הרישוי המחוזי בירושלים ,ועוד
משרדי רישוי ש ות ים את השירות מאחורי חיץ שקוף ,ומאחורי מחסומים של כסאות המשמשים,
לכאורה ,כמגן וסף לפקידי הרישוי מפ י גיף הקורו ה .בפועל העותר ,ששמיעתו לקויה ,אלץ לעמוד
מעל המחסומים כדי להיות מסוגל לתקשר עם פקיד הרישוי בעת מתן השירות.

.6

מתן שירות טלפו י ימ ע את הבזבוז המשווע של מיליו י שעות עבודה בש ה של הציבור ש אלץ לכתת
את רגליו כדי להגיע פיזית למשרדי הרישוי ,במקום להשתמש בשירות באמצעות הטלפון .ויוריד את
הגודש מהכבישים ,ע"פ מדי יות המשיבה! אלפי כלי רכב בכל יום העושים דרכם לקבלת שירות
ממשרדי הרישוי ,יוכלו לעשות זאת ב וחות מהבית תוך שימוש בטלפון.
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.7

ב וסף המעבר לשירות טלפו י ,וכשלב בי יים לשירות מקוון מלא ,יביא ללא ספק לשיפור השירות
במשרדי הרישוי ,מבחי ות רבות הכוללות – איכות ,יעילות ,גישות ,והורדת המתח הקיים במתן
שירות פרו טלי המתבטא בוויכוחים קול יים ואף גרוע מכך.

.8

שירות טלפו י ,ובהמשך שירות מקוון ,יביא לחיסכון אדיר ממדים במשאבי הציבור שיכול להסתכם
בעשרות מיליו י שקלים ואף יותר בש ה ,בהוצאות על אולמות קבלה.

.9

שירות טלפו י יאפשר להוציא את משרדי הרישוי ממרכזי הערים הסוא ים לפריפריה ועבודה מהבית,
ויביא לחיסכון אדיר מבחי ת שווי ה דל"ן המושקע במרכזי הערים.

.10

שירות טלפו י מהפריפריה יוריד מאות ואולי אלפי מכו יות של העובדים ה דרשים להגיע למרכזי
הערים והמוסיפים לגודש בדרכים.

.11

בהזדמ ות זו מבקש העותר לציין לטובה כי אגף הרישוי פועל להגדלת היקף השירות מקוון .אך אין
בכך משום מתן כל הצדקה לביטול השירות הטלפו י כליל.

.12

הסעד שמבקש העותר מבית המשפט ה כבד

:

א .להוציא צו בי יים גד המשיבה המורה להפעיל את השירות הטלפו י במשרדי הרישוי  ,כל עוד
בקשה
מצב התחלואה בישראל עלה מחדש לרמה המחייבת צמצום ההתקהלויות ככל האפשר.
לצו בי יים תוגש ב פרד וכ דרש.
ב .להוציא צו על ת אי גד המשיבה המורה לה לבוא וליתן טעם מדוע לא תפעיל שירות טלפו י
במשרדי הרישוי וכפי שהיה בעבר ,ללא כל קשר למצב התחלואה בקורו ה .

סמכותו של בית המשפט ה כבד לדון בעתירה זו הי ה על פי

.13

:

א .סעיף  (1)5לחוק בתי משפט לע יי ים מי הליים ,תש"ס2000-

"

עתירה גד החלטה של רשות או של גוף המ וי בתוספת הראשו ה בע ין המ וי בתוספת
הראשו ה ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה ע י ו התק ת תק ות ,לרבות ביטול
"
תק ות ,הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תק ות )להלן – עתירה מי הלית(;
ב .סעיף ) 14א( בתוספת הראשו ה.

"

החלטה של רשות לפי פקודת התעבורה ,לרבות החלטה בע י י רישוי ובטיחות של הגים,
רכב ,שירותי אוטובוסים ,שירותי מו יות והוראת היגה ,למעט החלטות שר ,ולמעט כל
"
ע ין שבסמכות בית משפט לתעבורה;
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II

.14

הצדדים לעתירה

המשיבה

ממו ה על מתן השירות במשרדי הרישוי ע"פ חוק הרישוי ,פקודת התעבורה ותק ות

התעבורה .ובעת שהיא ות ת שירות היא מחויבת לתת שירות באופן מיטבי ובין השאר ,מתן שירות
בטלפון לכלל הציבור ,ובפרט לעותר שהי ו לקוח מוסדי ה דרש לשירותי המשיבה באופן תדיר.

אין חולק כי המשיבה מסוגלת לתת שירות בטלפון וזאת כפי שעשתה בעת משבר
הקורו ה ,וההחלטה להפסיק את השירות הטלפו י הי ה בלתי סבירה באופן קיצו י !

.15

העותר וזכות העמידה

א.

כאזרח מדי ת ישראל שהי ו בעלים ומפעיל של  3כלי רכב המיועדים להסעות ,ואשר דרש להגיע
פיזית למשרד הרישוי המחוזי בכל פעם שהוא קו ה או מוכר את הרכב שלו.

ב.

כלקוח מוסדי ה דרש לשירותי משרד הרישוי באופן תדיר ,וכמפורט :

ג.

(1

כמ הל של  50משרדי הסעות רכב סיור ומדברי  ,ש ותן שירות לכ 700 -כלי רכב שרשומים
במשרדים אלו ,ו דרש לשירותים ממשרד הרישוי המחוזי כמאה פעמיים בש ה .

(2

כמתווך רכב ביבוא אישי של עשרות כלי רכב או  /ו גרורים בש ה ,דרש לקבל שירות ממשרד
הרישוי המחוזי כדי לרשום כלי רכב לאחר השחרור מהמכס ,ובעיקר גרור סגור למגורים –
קרוואן ולאחר סיום בדיקת התקי ות או/ו בדיקת אב טיפוס והוצאת הוראת רישום ,מדובר
על שירות דרש של כ –  50פעמים בש ה.

(3

כמייסד עמותת עבר"י – עמותת בעלי רכב ישראליים ,המטפל בכל פ ייה של אזרח שלא
מצליח להתמודד מול הרגולציה והשירות של משרדי הרישוי בישראל .מדובר על עוד שירות
דרש של  50פעמים בש ה לפחות.

החליט להעמיד עצמו לטובת הציבור כדי לטפל במחדליה של המשיבה ,ומעת ש וכח כי המשיבה
פועלת בחוסר מקצועיות ,ב יגוד לחוק ,ותוך התעלמות מזכויות יסוד מוג ות ,של גורמים רבים
ובכלל זה הפקידים הבכירים ביותר ,ומעת שעתר גד המשיבה בבג"ץ  7006/07ו וכח לראות איך
המשיבה מתעלמת מהצרכים והאי טרס הציבורי משיקולים זרים! מצ"ב ספח  7-רשימת הישגי
העותר בפעילותו גד מחדליה של המשיבה בעיקר תודות לעזרתה של מערכת בתי המשפט .
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 IIIהגדרות ורקע כללי
.16

סעיף  2לפקודת התעבורה מחייב כל בעל רכב בהוצאת רישיון רכב תקף.

.17

סעיף  10לפקודת התעבורה מחייב כל הג ברכב להיות בעל רישיון היגה תקף.

.18

הרשות הממו ה על הוצאת רישיון רכב ורישיון היגה וכ דרש ע"פ פקודת התעבורה הי ה המשיבה
באמצעות אגף הרישוי ומשרדי הרישוי ,אשר כ גדם מופ ית עתירה זו.

.19

משרדי הרישוי מחויבים לפעול ע"פ תפקידם וע"פ כל דין כדי לתת שירות אופטימלי לאזרחי מדי ת
ישראל )להלן "השירות"( ,וזה כולל שירות בטלפון !

.20

אגף הרישוי במשרד התחבורה ,כמו כל משרדי הממשלה ,אמ ם עושה רבות כדי להעביר את כל
השירות שבסמכותו ,לשירות מקוון ,וזאת ע"פ מדי יות הממשלה ,כמו גם ע"פ אמות המידה של
מדי ה מתוק ת ומודר ית .אין חולק כי המעבר לשירות מקוון יעיל יותר וחסכו י יותר .אבל עד
ש גיע לשירות מקוון מלא ,ובי תיים מחויבת המשיבה לתת שירות טלפו י שהי ו שירות בסיסי דרש
ובדומה לחובה המוטלת על כל ותן שירות ע"פ חוק הג ת הצרכן.

.21

לא צריך להכביר מילים כדי להסביר את המהות ואת החיו יות של מתן שירות בטלפון .שירות בטלפון
הוג כדבר שבשגרה ע"י כל ותן שירות לציבור ,החל משירותי ב קאות ועד לשירות מזון מהיר
וקמעו אות ,ואצל המשיבה ,ובגלל מחדליה ,עיוורו ה ואטימות ליבה ,זה ע יין כלל לא חשב .

.22

עדות לזלזול ,חוסר האכפתיות ,ולמחדל של המשיבה לחובתה ע"פ תפקידה במתן שירות במשרדי
הרישוי ,היא העובדה כי בכל דלפקי השירות ,בכל הארץ ,לא מוצב כ דרש שלט ה ושא את שמו של
במשרד הרישוי בחולון אף הגדילה את המחדל מ הלת משרד הרישוי גב'
הפקיד ותן השירות.
צחית אופק שתמכה בסירובה של פקידה לזהות עצמה בפ י מקבל שירות שרצה להתלו ן כ גדה.
וזאת למרות החובה הבסיסית של כל ותן שירות באשר הוא ,ולמרות החובה המפורשת בתקשי"ר
סעיף  61.132לתקשי"ר

" ...אם ש י עובדים או יותר מקבלים קהל בחדר אחד ,ייקבע על שולח ו של כל אחד
מהם – במקום בולט לעין – שלט בו יצוין שמו .במקום בו מקבלים קהל ליד
האש בים ,ייקבע ליד כל אש ב – במקום בולט לעין – שלט בו יצוין שם העובד" .
ע יין זה המהווה מחדל בפ י עצמו ,מעיד על העיוורון והמחדל החמור של המשיבה בהב ת המשמעות
של המושג לתת שירות בכלל ,ובאופן מיטבי בפרט ,שבגי ו מוגשת עתירה זו .
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.23

כל אדם שעי יו בראשו ,מבין כי השירות בטלפון הי ו יעיל יותר מאשר שירות פיזי ,וזאת מהטעם
הברור מאליו של החיסכון בצורך להגיע פיזית לדלפק השירות .לדוגמה העותר שגר במבשרת ציון
מבזבז כ 3 -שעות רק כדי לקבל שירות ממשרד הרישוי המחוזי בתלפיות ,שירות אשר בממוצע משך
כעשר דקות בלבד .העותר ,או מי ממשרדו ,אלצים לבזבז כ 3 -שעות פעמיים עד שלוש בשבוע כדי
לקבל שירות שאורך עשר דקות! זה לא סביר באופן קיצו י מכיוון ש יתן לקבל שירות זה בטלפון !

.24

במהלך משבר הקורו ה מחודש אפריל  2020ועד מרץ ) 2021להלן "משבר הקורו ה" ( ,ותודות
דהיי ו,
למאמצי אגף הרישוי ,מרבית משרדי הרישוי ת ו שירות באמצעות הטלפון.
המשיבה לא יכולה לטעון כי משרדי הרישוי לא יודעים או לא יכולים לתת שירות בטלפון.

.25

העותר השתמש בשירות הטלפו י במשבר הקורו ה כמאה פעמים ,לצרכי עבודתו כמ הל חמישים
משרדי הסעות רכב סיור ומדברי ,הפרוסים בכל הארץ מדן ועד אילת ,ולצרכי רישוי של כ 700 -רכבי
הסעות הרשומים במשרדים אלו .במהלך כמאה הפעמים שהעותר קיבל שירות בטלפון הוא חסך כ-
 300שעות עבודה המבוזבזות לריק כדי להגיע למשרד הרישוי רק כדי לקבל שירות פיזי .אין כל סיבה
שבעולם מדוע המשיבה לא תמשיך לתת שירות בטלפון במשרדי הרישוי בכלל ולעותר בפרט.

.26

כל השירותים שהעותר דרש להם ממשרדי הרישוי המחוזיים ,מבוססים על אישורים מקוו ים
ה ית ים לו ע"י המפקח על התעבורה ומועברים ישירות למשרדי הרישוי המחוזיים .העותר ביקש
פעמים רבות ממ הל אגף הרישוי שיאפשר לו שירות בטלפון או מקוון באמצעות הדוא"ל ,גם מפ י
שמדובר על הלים שאי ם שגרתיים ואשר חלק מפקידי משרד הרישוי לא מכירים ,ולכן הם צריכים
להשקיע מאמץ וסף כדי להתעדכן ב הלים אלו ,מה שגורם לפגיעה ביעילות השירות ובזבוז זמן
לעותר ולמשיבה .שירות בטלפון מאפשר העברת הטיפול לפקיד שבקיא ב והל ה דרש לטיפול.

.27

העותר ,או מי מטעמו ,דרש לשירות ממשרדי הרישוי המחוזיים כמאה פעמים בש ה לצורך שי וי
ייעוד רכב פרטי לרכב סיור או מדברי להפעלתו כרכב הסעות ,בע יין זה העותר עזר גם ביבוא י הרכב,
שיכולים לה פיק רישיון רכב בעצמם .אך בעת שהרכב מסיים את "חייו" כרכב הסעות ,שי ויי ייעוד
מרכב סיור או מדברי לרכב פרטי ,זו פעולה שהעותר מבצע אותה  .ולמרות שהעותר דרש לשירות
אי ט סיבי כלקוח מוסדי המשיבה כלל לא מוכ ה לאפשר לו שירות בטלפון או באמצעות דוא"ל.

.28

השירות ה "ל יתן רק במשרדי הרישוי המחוזיים .וכאשר מדובר על בעל רכב הסעות שגר במקום
מרוחק כמו בגולן או בערבה ,בגליל בשומרון ויהודה הוא אלץ להשקיע יום עבודה שלם כדי להגיע
למשרד הרישוי המחוזי ,וזאת לצורך קבלת שירות ש יתן לעשות אותו בקלות בטלפון בדקות ספורות!
זה לא הוגן! זו התעמרות לא חוקית ,זה פגיעה בזכויות יסוד מוג ות.

.29

ע יי ה של עתירה זו היא להשיב את המצב לקדמותו וכפי שהמשיבה ת ה שירות
במשרדי הרישוי באמצעות הטלפון במהלך של כש ה .מדובר על יותר ממאה פעולות
שעשה העותר במשרדי הרישוי באופן מיטבו ,ותוך חיסכון של כ 300 -שעות עבודה !!!
.
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 IVהטיעו ים לעתירה
.30

חובתה של המשיבה במתן שירות טלפו י במשרדי הרישוי לכל אזרח ה דרש לשירות ממ ה הי ו ע"פ
תפקידה .סירובה של המשיבה לתת שירות טלפו י לאזרח הקטן בש ת  2022מהטעם כי היו תלו ות
גדו ,ראה סעיף  1ספח  ,1מעיד על חוסר הסבירות הקיצו י במע ה של המשיבה לעותר ,ומעיד כאלף
עדים על השימוש השרירותי שהיא עושה בסמכותה ב יגוד לכל דין! חוסר הסבירות הקיצו י במע ה
הזה ,מחייב את התערבותו של בית המשפט המ הלי לדון בהחלטה הבלתי סבירה בעליל של המשיבה
לסרב לתת שירות טלפו י במשרדי הרישוי.

.31

המצב כי אזרח ה דרש לשירות ממשרד הרישוי צריך לכתת רגליו שעות רבות רק כדי להגיע לדלפק
השירות ,וזאת למרות ש יתן לתת לו את השירות בטלפון ב וחות ,אי ו סביר בצורה קיצו ית .ובמיוחד
באופן פרט י העותר ש דרש לעשות זאת לעיתים תכופות .המצב חמור ואי ו תקין גם לאור העבודה
שפעמים רבות ובעת שרכבי הסעות דרשים לקבל שירות רק ממשרד הרישוי המחוזי ,הטיפול לא
מסתיים ו דרשים להגיע פעם וספת ,או בגין שהפקיד מוסר מידע שגוי ,או בגין חוסר ידע של הפקיד
ותן השירות ,או בגין שהשירות מחייב גורם וסף – אגף תקשוב .וכך קורה שמקבל השירות דרש
להגיע בש ית לקבלת שירות .אמ ם המשיבה "עושה עימו חסד" ו ות ת לו "תור וסף חופשי" אבל זה
טרטור מאין כמוהו להגיע מרמת הגולן למשרד הרישוי המחוזי בחיפה ,או מהערבה לבאר שבע ,או
מהשומרון לירושלים ,וגם ממבשרת ציון לתלפיות .זה בלתי סביר בצורה קיצו ית להתעמר במי
ש זקק לשירות לחייב אותו להגיע פיזית לדלפקי הקבלה של משרדי הרישוי תוך בזבוז שעות רבות
ו סיעה ועלויות וח יה ,כדי לקבל שירות האורך דקות ספורות בלבד ,שירות ש יתן לקבל אותו בטלפון.

.32

חוסר הסבירות הקיצו י בע יי ו דומה למצב שהיה עד לא מכבר באגף הרכב של המשיבה ,אשר דרש
לשלם אגרות רק באמצעות הדואר ורק לאחר שמשלם האגרה היה צריך להגיע פיזית למקום הכי
צפוף בישראל ברח' המלאכה  8בתל אביב ,משכ ו של אגף הרכב ,לקחת פיזית שובר לתשלום אגרה,
וללכת פיזית לבית הדואר כדי לשלם את האגרה .רק תודות למאמצי העותר יתן היום לשלם אגרות
אלו באי טר ט ,ללא כל צורך להגיע לרח' המלאכה  8בתל אביב ומבלי כל צורך להגיע לדואר .לציין
שבמהלך סיעה של חברו של העותר למשרדי אגף הרכב הוא עשה תאו ת דרכים שממ ה ותר כה לכל
סירובה של המשיבה לתת שירות
חייו .וכול ו יודעים שכל סיעה יש בה סיכון של תאו ת דרכים!
בטלפון ,מעיד כי אין לה את האתיקה המקצועית ה דרשת ואין לה את ההב ה הבסיסית כי ע"פ כל
אמת מידה ,וגם ע"פ החוק ,חובתה בש ת  2020לספק שירות גם בטלפון.

.33

עושה רושם כי כל ה וגעים בדבר אצל המשיבה תלושים מהמציאות כאשר טען בתשובתה מדוע לא
יתן לתת שירות בטלפון – כי היו הרבה תלו ות .מי ש תן את התשובה הזו לא מכיר את המצב
במשרדי הרישוי  ,לא אלץ ל סוע מרחקים ,לחפש ח יה  ,להצטופף בביטחון למרות התחלואה
הגוברת ,לבזבז שעות רבות רק כדי לקבל שירות האורך מספר דקות .ראוי כי כל מי שמתכוון לע ות
בשם המשיבה יבחן את המצב לאשורו בשטח לפ י שהוא מת גד לבקשה זו.
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.34

חובתה של המשיבה למתן שירות סביר הכולל שירות בטלפון הי ו גם ע"פ סעיף  1לחוק הרישוי!

"

.35

מטרתו של חוק זה להסדיר את השירותים בע ף הרכב ... ,כדי להבטיח את כל
אלה :רמה מקצועית הולמת של ות י השירותים ,הג ה על שלום הציבור
ובטיחותו ,מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות ,קיומם של ת אים הולמים
במקומות מתן השירותים " ...

המשיבה וכהרגלה ,בוודאי ת סה לחמוק מחובתה ה "ל ע"פ סעיף  1לחוק הרישוי בטע ה כי מדובר על
חובה המוטלת רק על אחרים ואין החובה מוטלת עליה ,אך סעיף  223לחוק הרישוי מתייחס בדיוק
לטיעון שכזה ומבטל כל טע ה מסוג זה
" הוראות חוק זה יחולו גם על המדי ה" .

.36

המשיבה אולי ת סה לחמוק מחובתה לתת שירות בטלפון ,בטע ה כי אין החוק מחייב מתן שירות
בטלפון באופן פרט י ,וכל סוג שירות שהיא תרצה לתת יספק את חובתה ,ועל כך יטען העותר כי
שירות טלפו י דרש מכל ותן שירות ברמה ארצית ובדומה לחובה המוטלת על כל ותן שירות
בסעיף  18לחוק הג ת הצרכן ,וגם אם חוק הג ת הצרכן אי ו חל עליה .חוק הג ת הצרכן מציב אמות
מידה ברורות לכל מי ש ותן שירות ,ובכלל זה על המשיבה בכלל ועל משרדי הרישוי בפרט.

.37

המשיבה אשר יזמה את תק ות רישוי שירותים ומקצועות בע ף הרכב )סירוב לתת שירות( ,תשע"ז-
 ,2017אי ה יכולה לסרב לתת שירות ,בעוד היא בעצמה מציבה ת אי שכזה לאחרים הכפופים
לסמכותה .המשיבה חייבת להפ ים כי הטלת חובה על מקבל שירות במשרד הרישוי להגיע פיזית,
בעוד אפשרי לקבל את השירות בטלפון הי ו משום התעמרות אסורה ופגיעה בזכויות יסוד מוג ות.

.38

ולשאלה המתבקשת האם המשיבה יכולה לתת שירות בטלפון התשובה היא בהחלט כן! המשיבה
הוכיחה במשך כש ה כי היא מסוגלת לכך בתקופה הארוכה שהיא ת ה שירות בטלפון לאזרחי
ישראל בכלל ולעותר בפרט.

 Vסיכום
.39

מבקש העותר מבית המשפט ה כבד לרדת לשורשו של ע יין ולראות את העוול הבלתי מוצדק
שהמשיבה עושה לכל בית ישראל בכלל ולעותר בפרט ,בעת ש דרשים לקבלת שירות ממשרדי הרישוי.
במקום שהמשיבה תאפשר מתן שירות בטלפון ב וחות ובהשקעה של זמן קצר מאוד ,וכפי שהמשיבה
הוכיחה שהיא מסוגלת לעשות במשך ש ה שלמה ,המשיבה כופה ומתעמרת בכל אזרחי המדי ה בכלל
ובעותר בפרט ומחייבת את כולם להגיע למשרדי הרישוי תוך בזבוז של מיליו י שעות עבודה לציבור,
תוך הוספת עומס לגודש בדרכים ,ותוך בזבוז אמצעים משווע של אולמות קבלה מיותרים כדי לקבל
שירות בדלפקי הקבלה .וזאת למרות שהמשיבה יכולה לתת את השירות בטלפון בחיסכון עצום
לציבור ולקופה הציבורית .זה לא סביר בצורה קיצו ית וזה גם לא חוקי!
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.40

העותר מבקש מבית המשפט ה כבד לראות בו גם כעותר ציבור ,וזאת לאור העובדה כי עתירה זו
תשרת גם את כלל הציבור בישראל.

.41

חובתה של המשיבה לתת שירות טלפו י במשרדי הרישוי הי ו ע"פ תפקידה וע"פ ה ורמות המקובלות
למתן שירות לציבור בכל תחומי החיים ,חובה זו מוטלת על המשיבה גם במסגרת חוק הרישוי.

.42

סירובה של המשיבה לספק שירות טלפו י במשרדי הרישוי הי ו בלתי חוקי ובלתי סביר בצורה
קיצו ית ו ובע מהשימוש השרירותי שהיא עושה בסמכותה .המשיבה גורמת לבזבוז אדיר ממדים
לציבור שהעותר  ,המצוי היטב בע ף ,מעריך אותו במאות מיליו י שקלים כל ש ה!

.43

עדות לשימוש השרירותי שעושה המשיבה בסמכותה  ,כמו גם הזלזול שהיא מזלזלת באזרח הקטן
היא העובדה שבכל דלפקי השירות בכל משרדי הרישוי אין שלט עם שם ותן השירות כ דרש ע"פ
התקשי"ר בכלל ,ובפרט הת הלותה של מ הלת משרד רישוי מחוזי גב' צחית אופק שתמכה בפקידת
רישוי שסירבה להזדהות וזאת לצורך הגשת תלו ה גדה.

 VIהסעד המבוקש
.44

לאור האמור לעיל מבקש העותר מבית המשפט ה כבד להוציא צו על ת אי גד המשיבה המורה לה
לבוא וליתן טעם מדוע לא תפעיל שירות טלפו י במשרדי הרישוי וכפי שהיה בעבר לכלל הציבור
בישראל ,ובפרט לעותר שהי ו לקוח מוסדי אשר דרש לשירותי משרד הרישוי בהיקף רחב בהרבה
מהממוצע ,ומדוע לא תפעל כדי ליעל את השירות במשרדי הרישוי ומדוע לא תביא לחיסכון אדיר
ממדים לציבור ולקופה הציבורית.

ולראיה באתי על החתום ,

מרדכי בר ס ,העותר
היום 01 ,י ואר  ,2022כ"ח טבת תשפ"ב
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