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             . משרדי הרישויוכל   , אגף הרישוי תחבורהמשרד ה -  מדינת ישראל 
  
  יבה  המש                   ירושלים    מחוז      נההמדי  טות פרקלי  עותמצאב

    
  
  
  

  עתירה מנהלית ובקשה לצו ביניים
  
  
  

מ ה,  נהליתעתירה  טלפוני במשרדי  שירות  תן  מלהפסיק  חלטת המשיבה  נגד 
ש.  הרישוי פוגעת  בכך  בגין  המדינה  כלל  בומתעמרת  היא  הנדרשים  אזרחי 

ת ממשרד הרישוי  בעותר שנדרש לקבל שירו  בפרט, ולשירות במשרדי הרישוי
      כפי שהיה בעבר. ו .משאבי הציבורמשווע של , ובגין בזבוז כלקוח מוסדי

  
  
  
   , בטלפון במשרדי הרישוי  , המורה למשיבה לתת שירותים בקשה לצו בינייםו
רד  הוראות משלאור  ו,    האומניקרון   - החדש  הקורנה  וזן  חלואה  י התונתנור  אל

  . י, וכפי שהיה בעברוסה במשרדי הרישריאות המופרות ברגל גהב
  

    .  ע"פ סדר הדין כנדרשהבקשה לצו ביניים תוגש בנפרד ו
  
  
  
  
  
  

               10ד עמוב  םספחימת נישרו םיניניעתוכן 
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I    ה וסמכות בית המשפט עתירה   

 

י  ת הטלפוני במשרדרות השילהפסיק אהמשיבה  החלטת     גד  נ      תנהלימ    עתירה      מוגשת בזאת   .1

לכנסתלבסמוך    יהרישו הבחירות  השירות      טעםה מ   ,24- ה  מועד  על  רבות  תלונות  לאור   ...  "

(להלן "     ...  , ולאור מצב התחלואה המשתפר במדינת ישראל המאפשר קבלת קהל בסניפים  הטלפוני

משרד      1  פח  סנ  מצ"ב    .")ה חלטהה"   מנכ"ל  יועץ  גרוס,  איתן  מר  של  מתאריך    רההתחבותשובתו 

 .  ה בנדוןמר עופר מלכזמנו ה בהתחבור  מנכ"ל משרדלהעותר    תו שללפניי  26/4/2021

 

פנה העותר  התחבורה והמנכ"לית,  שרת    –חבורה  הצוות החדש במשרד התלאחר הבחירות והתגבשות   .2

מצ"ב    ,  במשרדי הרישוי  ים הנוגעים לדבר בבקשה להשיב את השירות הטלפונילכל הגורמ ושוב  שוב  

ל    2  פחנס פניה  ,  3נספח    מצ"ב    ,  17/10/21חבורה מתאריך  שרד התת מ"ליגב' מיכל פרנק מנכפנייה 

ניות הציבור גב' דלית  פניה לממונה על פ   4נספח    ,     17/10/21למר אפי רוזן מנהל אגף הרישוי מתאריך  

מתאריך   מתאריך    5ספח  נ  ולסיום  ,    8/11/2021גהן  תזכורת   הגורמים    12/12/21מכתב  לכל 

ומר    המנכ"לית, סמנכ"ל תנועה, לשכה משפטית  בוד השרה,כ  בכלל זהנטיים במשרד התחבורה  ו הרלו

הרישוי אגף  מנהל  רוזן  מענה  .  אפי  לכל  זכה  לא  פניותיוהעותר  המשיבה לכל  הוכיחה  ובכך  את    , 

   . השירות הטלפוני כפי שהיה בעבר תכי היא מסרבת לחדש או  אטימות ליבה לצרכי האזרח הקטן, 

 

המחייבות    ידה סבירותאמות מוע"פ    ,ף תפקידהמתוקנו  חובתה של המשיבה לתת שירות טלפוני הי .3

חוק (להלן "     2016-צועות בענף הרכב, התשע"ושוי שירותים ומקלחוק רי  1סעיף    "פאך גם ע,   אותה

 . " ...שירות סדיר וזמין למקבלי השירות ןת... מ להבטיח...  " שמטרתו  ")ויהריש

  

טלפוני   .4 שירות  למשרדי  ות  האסורהתקהלויות  ו  ,צפיפותמונע  מתן  בכניסות  הביטחונית  בבדיקה 

באולמות משרדי הרישוי הסגורים      ,בקורונה  , ואת הסיכון הבריאות בגלל התגברות התחלואה הרישוי

זה  טיעון    .  ואשר ללא ספק מגבירים את הסיכון בתחלואה  אזרחי כל יוםנותנים שירות לאלפי  אשר  

אך לאור המשבר הזה אנו    י בלבד,ב זמנבמצ  מדובר בתקווה כי  , ורק לבקשה לצו בינייםאמנם  מיוחס  

מכתב תלונה     6נספח  מצ"ב    יות והתכנסויות באולמות סגוריםולמדים שעדיף כמה שפחות התקהל

 .  למשרד הבריאות

  

לים, ועוד  במשרד הרישוי המחוזי בירוש  ,רישוידי הלפקינגישות  הפגיעה ב את  מתן שירות טלפוני מונע   .5

רישוי   הנותנים  שמשרדי  וחורי  ת מאשירואת  שקוף,  כסאות המשמשסומחמאחורי  חיץ  של  ,  יםמים 

נאלץ לעמוד    ששמיעתו לקויה,    ,בפועל העותר  .  ורונהמפני נגיף הק  לפקידי הרישוי  כמגן נוסף  ,לכאורה

 ל לתקשר עם פקיד הרישוי בעת מתן השירות.  מעל המחסומים כדי להיות מסוג

  

של הציבור שנאלץ לכתת    השנב  עות עבודהמיליוני ששל  משווע  ה  וזבזבאת ה  מנע  מתן שירות טלפוני י .6

  אתד  יויור  .  הטלפוןהשתמש בשירות באמצעות  , במקום ל ליו כדי להגיע פיזית למשרדי הרישויאת רג

מהכבישים, רכב    אלפי  !  המשיבהמדיניות  ע"פ    הגודש  יום    כלי  שירות  בכל  לקבלת  דרכם  העושים 

   . בטלפון ית תוך שימוש , יוכלו לעשות זאת בנוחות מהבויהריש  משרדימ
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טלפוניף  וסבנ .7 לשירות  ב ו,  המעבר  מקווןיניים  כשלב  ספק  יביא    ,מלא  לשירות  השירות  ללא  לשיפור 

הרישוי,   הכוללות  במשרדי  רבות  הקייו,  נגישות  ,יעילותאיכות,     –מבחינות  המתח  במתן  הורדת  ם 

  . מכך  גרועקולניים ואף   םבוויכוחילי המתבטא ונט שירות פר 

 

שיכול להסתכם  במשאבי הציבור    מדיםחיסכון אדיר מיביא ל  ,, ובהמשך שירות מקווןניטלפו  שירות .8

 .  אולמות קבלהבהוצאות על  בשנה,  אף יותרי שקלים ונובעשרות מילי 

  

,  ודה מהבית ועב   יה יפרלפר  יםמרכזי הערים הסואנלהוציא את משרדי הרישוי מאפשר  ישירות טלפוני   .9

 .  מושקע במרכזי העריםווי הנדל"ן החיסכון אדיר מבחינת שלויביא 

  

אלפי   . 10 ואולי  מאות  יוריד  מהפריפריה  טלפוני  למרכזי  שירות  להגיע  הנדרשים  העובדים  של  מכוניות 

    . לגודש בדרכים סיפיםוהמו  עריםה

  

אך אין    .  שירות מקווןדלת היקף הגלהעל  ופכי אגף הרישוי    לטובה  לצייןבהזדמנות זו מבקש העותר   . 11

 . כליל  הצדקה לביטול השירות הטלפוני כל בכך משום מתן

 

    :     דכבהנ ט פית המשעותר מבקש השמב עדהס . 12

  

כל עוד       ,  יהרישו  השירות הטלפוני במשרדי  פעיל אתמורה להה  הלהוציא צו ביניים נגד המשיב  .א
בקשה            .בישראל עלה מחדש לרמה המחייבת צמצום ההתקהלויות ככל האפשר  מצב התחלואה

 . וכנדרש בנפרדש וגת  לצו ביניים

 

נ  וציאהל  .ב תנאי  על  המוצו  המשיבה  לבוא  גד  לה  לא  רה  מדוע  טעם  טלפוני   וליתן  שירות  תפעיל 
    .    מצב התחלואה בקורונהקשר ל  א כללל ,רבמשרדי הרישוי וכפי שהיה בעב

  

  

 :    ה על פיה זו הינ רבעתי לדוןנכבד ה  שפטהמ  ת ביתו של כומס . 13

 

    2000-ס ים, תש"הלים מינינ ייענט לפשמ וק בתי ח ל  )1(5 יףעס  .א

נגד  " ש   עתירה  או ר   להחלטה  המנוי  שות  גוף  הראשו   של  בעני בתוספת  בתוספת  נה  המנוי  ן 
עתיר  ולמעט  עני קרי המבוקש  ה שהסעד העי הראשונה  בי בה  לרבות  תקנות,  טול  נו התקנת 

  "               ;ינהלית)תירה מע –ן (להל תקנות, הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תקנות

 

 . ראשונהה  ספתבתו ) א(  14  סעיף  .ב

ני רישוי ובטיחות של נהגים,  רה, לרבות החלטה בעני ודת התעבו שות לפי פק ל ר החלטה ש   "
נהיגה, למעט הח שירותי מוני   וסים, רכב, שירותי אוטוב  והוראת  לטות שר, ולמעט כל  ות 

   "                        ;ענין שבסמכות בית משפט לתעבורה
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    II     ירה לעת דיםהצד 
  

  

מתן       בהשימה . 14 על  הרישו  שירותהממונה  ותקנות  ,  הרישוי  חוקע"פ    י במשרדי  התעבורה  פקודת 

בין השאר, מתן שירות  ובאופן מיטבי  בת לתת שירות  ת שירות היא מחויובעת שהיא נותנ     .  התעבורה

 .  ה באופן תדירלכלל הציבור, ובפרט לעותר שהינו לקוח מוסדי הנדרש לשירותי המשיב בטלפון

  

כי   חולק  מסואין  בטהמשיבה  שירות  לתת  שעשתה  גלת  כפי  וזאת  משבר  בעלפון  ת 

    !  באופן קיצוני  הינה בלתי סבירה ות הטלפונילהפסיק את השיר חלטה ההו, הקורונה
  

 

   עמידה ר וזכות העותה . 15

  

 

מדינת  .א שהינ   כאזרח  של  ישראל  ומפעיל  בעלים  נ  3ו  ואשר  להסעות,  המיועדים  רכב  להגיכלי  ע  דרש 

 בכל פעם שהוא  קונה או מוכר את הרכב שלו.   הרישוי המחוזי  למשרדפיזית  

 

 וכמפורט :    ,כלקוח מוסדי הנדרש לשירותי משרד הרישוי באופן תדיר  .ב

  

של   )1 שנותן  50כמנהל   , ומדברי  רכב סיור  לכ  משרדי הסעות  שרשומים    700  -שירות  רכב  כלי 

 .   ים בשנהפעמי אהכמ י המחוזי ישוהר  משרדם משירותי, ונדרש לבמשרדים אלו

 

נדרש לקבל שירות ממשרד ,  בשנהאו / ו גרורים    י רכבשל עשרות כלכמתווך רכב ביבוא אישי   )2

  –ובעיקר גרור סגור למגורים    השחרור מהמכס,לאחר  י רכב  כללרשום    כדי  הרישוי המחוזי  

, מדובר  םראת רישו הוצאת הוו   אב טיפוס   ו בדיקת  /או   תקינות הבדיקת  סיום    ולאחר  קרוואן  

    פעמים בשנה. 50 –כ  על שירות נדרש של  

  

עבר"י   )3 עמותת  ישעמותת    –כמייסד  רכב  פ בעלי  בכל  המטפל  שלא  ראליים,  אזרח  של  נייה 

שירות    מדובר על עוד  מצליח להתמודד מול הרגולציה והשירות של משרדי הרישוי בישראל.  

 פעמים בשנה לפחות.   50 נדרש של 

  

ע  .ג להעמיד  לטובת  החליט  בצמו  לטפל  כדי  המשיבהמחדליה  הציבור  ומשל  ש,  המשיבה  עת  כי  נוכח 

ב מפועלת  לחוקועיות,  צקחוסר  מוגנות  ,בניגוד  יסוד  מזכויות  התעלמות  גורמים  ,  ותוך  רבים  של 

זה   ביותר  ובכלל  ש ,  הפקידים הבכירים  בבג"ץ  ומעת  נגד המשיבה  איך    7006/07עתר  ונוכח לראות 

  ישגיהרשימת      7-נספח    !  מצ"במשיקולים זרים רס הציבורי  ינטאוההמשיבה מתעלמת מהצרכים  

       .  בעיקר תודות לעזרתה של מערכת בתי המשפט  של המשיבהמחדליה העותר בפעילותו נגד  
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III    כללי ת ורקע  והגדר 
  

  

 . כל בעל רכב בהוצאת רישיון רכב תקףמחייב   פקודת התעבורהל  2סעיף  . 16

 

   ישיון נהיגה תקף. יב כל נהג ברכב להיות בעל רלפקודת התעבורה מחי 10סעיף  . 17

  

ורישיון נהיגה  יישהרשות הממונה על הוצאת ר . 18 הינה המשיבה    ע"פ פקודת התעבורה  וכנדרש  ון רכב 

 . ואשר כנגדם מופנית עתירה ז ,משרדי הרישויאגף הרישוי ובאמצעות 

  

אופטימלי לאזרחי מדינת    וע"פ כל דין כדי לתת שירותם  לפעול ע"פ תפקידבים  משרדי הרישוי מחוי . 19

     ! וזה כולל שירות בטלפון, ")השירות(להלן " אלריש

  

התחבורה . 20 במשרד  הרישוי  כמו  אגף  הממשלה,  משרדי  רבות  אמנם  ,  כל  את  עושה  להעביר  כל  כדי 

מקוון  ,שבסמכותו  השירות  ע"פ  הממשלה  מדיניותע"פ  זאת  ו  ,  לשירות  גם  כמו  ה,  של  מידה  אמות 

ומודרנית מתוקנת  יותר   .  מדינה  יעיל  מקוון  לשירות  המעבר  כי  חולק  יותו  אין  עד .  רחסכוני  אבל 

ת המשיבה לתת שירות טלפוני שהינו שירות בסיסי נדרש  בובינתיים מחוי,  שירות מקוון מלאשנגיע ל

   חוק הגנת הצרכן.  פ ת על כל נותן שירות ע"מוטלהובדומה לחובה 

  

שירות בטלפון  .  בטלפוןמתן שירות  של  וניות  את החימהות ואת ההסביר  כדי ללא צריך להכביר מילים   . 21

שבשגרה  נהוג   כל  כדבר  ל   שירותי מ  החל,  ורלציב  שירותנותן  ע"י  ועד  מהיר שירות  בנקאות    מזון 

     . עניין כלל לא נחשב זה  עיוורונה ואטימות ליבה,  מחדליה, , ובגלל , ואצל המשיבהוקמעונאות

 

לזלזול . 22 האכפתיות,  עדות  ל  ל ש  למחדלו  ,  חוסר  תפקידה  המשיבה  ע"פ  במשרדי  במחובתה  שירות  תן 

הנושא את שמו של  כנדרש שלט    לא מוצב, בכל הארץ,  השירותהיא העובדה כי בכל דלפקי    ,  הרישוי

מנהלת משרד הרישוי גב'    את המחדל  בחולון אף הגדילה    במשרד הרישוי         ן השירות.נותהפקיד  

לזהות   פקידה  של  בסירובה  שתמכה  אופק  כנגדה.  צחית  להתלונן  שרצה  שירות  מקבל  בפני      עצמה 

  מפורשת בתקשי"ר ובה ההח   , ולמרות  באשר הוא  נותן שירותחובה הבסיסית של כל  ה  וזאת למרות

 לתקשי"ר    61.132סעיף 

  

שני עובדים או יותר מקבלים קהל בחדר אחד, ייקבע על שולחנו של כל אחד "... אם  

לעין  בובמקום    –מהם   יצשלט    –לט  שמו.ויבו  ליד   ן  קהל  מקבלים  בו  במקום 

   בו יצוין שם העובד. " שלט   –בולט לעין במקום  –ליד כל אשנב   האשנבים, ייקבע

 

בנת המשמעות ור של המשיבה בההחממחדל  ההעיוורון ו , מעיד על  עצמוהמהווה מחדל בפני  ין זה  עני

 .   זו מוגשת עתירה ובגינש, בפרט יבאופן מיטבו ,בכלל תותת שירשל המושג ל
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בראשו,   . 23 שעיניו  אדם  פיזיכל  שירות  מאשר  יותר  יעיל  הינו  בטלפון  השירות  כי  מהטעם  מבין  וזאת   ,

לדלפק  בצורחיסכון  ה של  הברור מאליו   פיזית  להגיע  ש הגמה  לדו   .  השירותך  ציון  גר  עותר  במבשרת 

  וצע נמשך אשר בממ    , שירותממשרד הרישוי המחוזי בתלפיות  לקבל שירות  רק כדי  שעות    3  -כמבזבז  

בשבוע כדי   עד שלוש    יםיפעמשעות    3  -כז  לבזבצים  נאל  או מי ממשרדו,  ,  העותר    .  כעשר דקות בלבד

 ! מכיוון שניתן לקבל שירות זה בטלפון זה לא סביר באופן קיצוניות שאורך עשר דקות! לקבל שיר

  

הקורונה   . 24 משבר  אפרבמהלך  מרץ  ו   2020יל  מחודש  )"(להלן    2021  עד  הקורונה"  ת  ותודו  ,משבר 

הרישויצי  למאמ הרישוי  מש  מרבית,  אגף  שירות  רדי  הטלפוןנתנו                   , דהיינו    .  באמצעות 

  . יכולים לתת שירות בטלפוןים או לא יודעמשרדי הרישוי לא ן כי ובה לא יכולה לטעהמשי

  

הטלפונ . 25 בשירות  השתמש  הקורי  העותר  חמישים  כמנהל    עבודתולצרכי    ,פעמים  כמאה  ונהבמשבר 

י  רכב   700  - כ  של    רישוי    לצרכי הפרוסים בכל הארץ מדן ועד אילת, וומדברי,    משרדי הסעות רכב סיור 

  - מאה הפעמים שהעותר קיבל שירות בטלפון הוא חסך כ כ. במהלך  הרשומים במשרדים אלו  הסעות  

יבה  אין כל סזי.  שירות פי  כדי להגיע למשרד הרישוי רק כדי לקבלעבודה המבוזבזות לריק    שעות   300

   .במשרדי הרישוי בכלל ולעותר בפרט שבעולם מדוע המשיבה לא תמשיך לתת שירות בטלפון

  

מ . 26 להם  נדרש  שהעותר  השירותים  הרישוי  כל  מקוונים  המחוזיים,  משרדי  אישורים  על  מבוססים 

ה ע"י  לו  התעבורההניתנים  על  המחו  מפקח  הרישוי  למשרדי  ישירות  ביקש  .  זייםומועברים  העותר 

מפני   גם  הדוא"ל,  באמצעות  מקוון  או  בטלפון  שירות  לו  שיאפשר  הרישוי  אגף  ממנהל  רבות  פעמים 

הם צריכים  לכן  מפקידי משרד הרישוי לא מכירים, ו חלק  שאינם שגרתיים ואשר  שמדובר על נהלים  

לפגיעה   שגורם  מה  אלו,  בנהלים  להתעדכן  כדי  נוסף  מאמץ  ובזבוביעילולהשקיע  השירות  זמן  ת  ז 

 והל הנדרש לטיפול.  שירות בטלפון מאפשר העברת הטיפול לפקיד שבקיא בנ  לעותר ולמשיבה. 

    

מטעמו,  העותר . 27 מי  או  לשירות  ,  המחוזייםנדרש  הרישוי  לצורך    ממשרדי  בשנה  פעמים  שינוי  כמאה 

,  אני הרכבביבוגם  עזר  בעניין זה העותר נ  ,ב הסעותהפעלתו כרכייעוד רכב פרטי לרכב סיור או מדברי ל

ייעוד    ישינוי בעת שהרכב מסיים את "חייו" כרכב הסעות,  אך          .ון רכב בעצמםיישיק ר שיכולים להנפ

ולמרות שהעותר נדרש לשירות     .  , זו פעולה שהעותר מבצע אותה  פרטילרכב  סיור או מדברי  מרכב  

 צעות דוא"ל.  מו שירות בטלפון או באאינטנסיבי כלקוח מוסדי המשיבה כלל לא מוכנה לאפשר ל

  

רק  שירות  ה . 28 ניתן  המחוזייםהנ"ל  הרישוי  על.  במשרדי  מדובר  הסעות  וכאשר  רכב  במקום    בעל  שגר 

ויהודה הוא נאלץ להשקיע    ,רבהאו בע  מרוחק כמו בגולן  כדי להגיע   עבודה שלם    יוםבגליל בשומרון 

!  ן בדקות ספורות טלפוקלות בתו בשניתן לעשות או  צורך קבלת שירותלמשרד הרישוי המחוזי, וזאת ל

    פגיעה בזכויות יסוד מוגנות. , זה לא חוקית זו התעמרות ! זה לא הוגן 

 

היא    . 29 זו  עתירה  וכפי שעניינה של  לקדמותו  את המצב  שירות  להשיב  נתנה  המשיבה 

ת  ממאה פעולו. מדובר על יותר   של כשנהבאמצעות הטלפון במהלך  במשרדי הרישוי  

  !!!   שעות עבודה 300  -ו, ותוך חיסכון של כ מיטבשעשה העותר במשרדי הרישוי באופן  

 .  
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VI     לעתירה ם  טיעוניה     

  

  

ע"פ    נה הינואזרח הנדרש לשירות ממלכל    טלפוני במשרדי הרישוי  שיבה במתן שירותחובתה של המ . 30

כי היו תלונות    םטע המ  2022של המשיבה לתת שירות טלפוני לאזרח הקטן בשנת    הבור סי.  תפקידה

כאלף  ומעיד  של המשיבה לעותר,    הנעל חוסר הסבירות הקיצוני במע , מעיד  1ספח  נ  1  סעיף  , ראהנגדו

חוסר הסבירות הקיצוני במענה     בניגוד לכל דין!  שהיא עושה בסמכותההשרירותי    ושמ עדים על השי

סבירה בעליל של המשיבה    הבלתי  דון בהחלטה ל  רבותו של בית המשפט המנהלי מחייב את התע,  זהה

 .  ת טלפוני במשרדי הרישוישירולתת לסרב 

 

כדי להגיע לדלפק    נדרש לשירות ממשרד הרישויהמצב כי אזרח ה . 31 צריך לכתת רגליו שעות רבות רק 

אינו סביר בצורה קיצונית. ובמיוחד    ,בנוחות  למרות שניתן לתת לו את השירות בטלפון זאת  , והשירות

גם לאור ור ואינו תקיהמצב חמ .  העותר שנדרש לעשות זאת לעיתים תכופותפרטני  באופן   העבודה    ן 

הסעות   שרכבי  ובעת  רבות  המחוזישפעמים  הרישוי  ממשרד  רק  שירות  לקבל  לא  נדרשים  הטיפול   ,

ידע של הפקיד  ן חוסר  בגימידע שגוי, או  הפקיד מוסר  , או בגין שפעם נוספת  מסתיים ונדרשים להגיע  

השירות גונותן  שהשירות מחייב  בגין  או  נוסף  ר,  שתקשובגף  א   –ם  קורה  וכך  נדרש  מקבל השירות  . 

אבל זה    פשי"  ונותנת לו "תור נוסף חו  "עושה עימו חסד"אמנם המשיבה  .  להגיע בשנית לקבלת שירות

להגיע מרמת הגולן למשרד הרישוי המחוזי בחיפה או    ,טרטור מאין כמוהו  או מהערבה לבאר שבע, 

לירושלי לתלפיותםמהשומרון  ציון  ממבשרת  וגם  ב,  זה  סב .  במי  ילתי  להתעמר  קיצונית  בצורה  ר 

ל  לשירות  לשנזקק  אותו  של  חייב  לדלפקי הקבלה  פיזית  הרישויהגיע  רבות    משרדי  שעות  בזבוז  תוך 

 , כדי לקבל שירות האורך דקות ספורות בלבד, שירות שניתן לקבל אותו בטלפון.  ונסיעה ועלויות וחניה

 

דרש , אשר  אגף הרכב של המשיבהבמכבר  עד לא  למצב שהיה  דומה  בענייננו  הקיצוני  הסבירות    חוסר . 32

אגרות   הדואר  רק  לשלם  צריךבאמצעות  היה  האגרה  שמשלם  לאחר  הכי  למקפיזית  גיע  לה  ורק  ום 

, לקחת פיזית שובר לתשלום אגרה,  משכנו של אגף הרכב  , בתל אביב  8צפוף בישראל ברח' המלאכה  

ניתן היום לשלם אגרות    העותר  צימרק תודות למא    .כדי לשלם את האגרהזית לבית הדואר  וללכת פי

לציין    בתל אביב ומבלי כל צורך להגיע לדואר.  8באינטרנט, ללא כל צורך להגיע לרח' המלאכה  אלו  

לכל   נותר נכהרדי אגף הרכב הוא עשה תאונת דרכים שממנה שבמהלך נסיעה של חברו של העותר למש

לתת שירות  סירובה של המשיבה            !םכולנו יודעים שכל נסיעה יש בה סיכון של תאונת דרכיו.  חייו

כי ע"פ כל  ת  יאת ההבנה הבסיסאתיקה המקצועית הנדרשת ואין לה  את הלה  אין  מעיד כי    ,בטלפון

 . לספק שירות גם בטלפון  2020בשנת חובתה    , , וגם ע"פ החוקאמת מידה

  

מדוע לא    ה  תתלושים מהמציאות כאשר נטען בתשובעים בדבר אצל המשיבה  כל הנוג   יכ שה רושם  עו . 33

בטלפון   שירות  לתת  תלונות.  כי    –ניתן  הרבה  ה  היו  התשובה  את  שנתן  לאמי  את  זו  המצב    מכיר 

נאב לא   , הרישוי  ל משרדי  מרחקים,  לנסוע  ללץ   , חניה  בביטחוןחפש  התחלואה  למרות    הצטופף 

לענות    ראוי כי כל מי שמתכוון   , לבזבז שעות רבות רק כדי לקבל שירות האורך מספר דקות.  הגוברת

 בשם המשיבה יבחן את המצב לאשורו בשטח לפני שהוא מתנגד לבקשה זו.  
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 !   חוק הרישויל 1סעיף  ע"פ  שירות סביר הכולל שירות בטלפון הינו גם   ןחובתה של המשיבה למת  . 34

כדי להבטיח את כל     ...  מטרתו של חוק זה להסדיר את השירותים בענף הרכב,    "
נותנ  אלה: של  הולמת  מקצועית  השירותים,  רמה  הציבור   י  שלום  על  הגנה 

ובטיחותו, מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות, קיומם של תנאים הולמים  
  "    ... במקומות מתן השירותים

 

מדובר על  לחוק הרישוי בטענה כי    1ע"פ סעיף    הנ"ל  בתהוהמשיבה וכהרגלה, בוודאי תנסה לחמוק מח  . 35

מתייחס בדיוק  י  לחוק הרישו     223, אך סעיף  ת עליהלואין החובה מוטעל אחרים  רק  ת  המוטלחובה  

    כל טענה מסוג זה טל לטיעון שכזה ומב

 

  "    .הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה "         

 

אין החוק מחייב מתן שירות    ,  חובתה לתת שירות בטלפוןמלחמוק  ה  תנסאולי    המשיבה  . 36 כי  בטענה 

וכל    בטלפון פרטני,  שהיא  סוג  באופן  חובתה,תשירות  את  יספק  לתת  יטען      רצה  כך  כי    העותרועל 

המוטל לחובה  ובדומה  ארצית   ברמה  שירות  נותן  מכל  נדרש  טלפוני  שירות שירות  נותן  כל  על     ת 

אמות  חוק הגנת הצרכן מציב    יה.  אינו חל עלחוק הגנת הצרכן  אם  ם  גו,  חוק הגנת הצרכןל     18סעיף  ב

    . זה על המשיבה בכלל ועל משרדי הרישוי בפרט, ובכלל מידה ברורות לכל מי שנותן שירות

 

יזמה את  המשיבה   . 37 (סירוב לתת שירות), תשע"ז אשר  -תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב 

יכולה  ,  2017 שירותל אינה  לתת  היא    ,  סרב  שכזהבעצמה  בעוד  תנאי  הכפופים    מציבה  לאחרים 

קבל שירות במשרד הרישוי להגיע פיזית,  להפנים כי הטלת חובה על מ  המשיבה חייבת   סמכותה.  ל

  . ה ופגיעה בזכויות יסוד מוגנותאסורהתעמרות משום ינו בעוד אפשרי לקבל את השירות בטלפון ה

 

היא  תבקשת  המ לשאלה  ו . 38 בטלפון התשובה  לתת שירות  יכולה  המשיבה     כן!    בהחלטהאם המשיבה 

כשנה    הוכיחה מסוגל  במשך  היא  שהיכי  הארוכה  בתקופה  לכך  בטלפוןת  שירות  נתנה  לאזרחי    א 

 .  בפרט ישראל בכלל ולעותר

 

V    ם סיכו  
  

 

מ  . 39 הבלתי  העוול  את  ולראות  עניין  של  לשורשו  לרדת  הנכבד  המשפט  מבית  העותר  וצדק  מבקש 

  . רישויבעת שנדרשים לקבלת שירות ממשרדי ה  ,בכלל ולעותר בפרטבית ישראל  עושה לכל  המשיבה  ש

, וכפי שהמשיבה  בהשקעה של זמן קצר מאוד בנוחות ו בטלפון    ת ושהמשיבה תאפשר מתן שיר   במקום

מתעמרת בכל אזרחי המדינה בכלל  ו  כופה, המשיבה  הוכיחה שהיא מסוגלת לעשות במשך שנה שלמה

של מיליוני שעות עבודה לציבור,  ע למשרדי הרישוי תוך בזבוז  חייבת את כולם להגיובעותר בפרט ומ 

כדי לקבל    וך בזבוז אמצעים משווע של אולמות קבלה מיותרים, ות םהוספת עומס לגודש בדרכי  תוך

הקבלה  שירות שהמזאת  ו     .  בדלפקי  אלמרות  לתת  יכולה  עצום  השירות    ת שיבה  בחיסכון  בטלפון 

 חוקי!    זה לא סביר בצורה קיצונית וזה גם לאלציבור ולקופה הציבורית. 
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לר . 40 הנכבד  המשפט  מבית  מבקש  והעותר  ציבור,  כעותר  גם  בו  זו  אות  עתירה  כי  העובדה  לאור  זאת 

 כלל הציבור בישראל. את גם  רתתש

  

קובלות  ע"פ הנורמות המחובתה של המשיבה לתת שירות טלפוני במשרדי הרישוי הינו ע"פ תפקידה ו . 41

 .  המשיבה גם במסגרת חוק הרישוי ת עלמוטללמתן שירות לציבור בכל תחומי החיים, חובה זו 

  

לספק    הסירוב . 42 המשיבה  בצורה    שירותשל  סביר  ובלתי  חוקי  בלתי  הינו  הרישוי  במשרדי  טלפוני 

מה ונובע  גקיצונית  המשיבה  בסמכותה.  עושה  שהיא  השרירותי  משימוש  אדיר  לבזבוז    מדים ורמת 

   !במאות מיליוני שקלים כל שנה, המצוי היטב בענף, מעריך אותו שהעותר לציבור 

  

כמ . 43  , בסמכותה  המשיבה  שעושה  השרירותי  לשימוש  הקטן  עדות  באזרח  מזלזלת  שהיא  הזלזול  גם  ו 

שבכל   העובדה  מהיא  בכל  השירות  אין  שרדדלפקי  הרישוי  ע"פ  י  כנדרש  השירות  נותן  שם  עם  שלט 

גב' צחי תמכה בפקידת  ת אופק שהתקשי"ר בכלל, ובפרט התנהלותה של מנהלת משרד רישוי מחוזי 

     וזאת לצורך הגשת תלונה נגדה.  רישוי שסירבה להזדהות 

  

  

VI     המבוקש   דסעה  
  

  

רה לה  גד המשיבה המוצו על תנאי נ  וציאהל  מבקש העותר מבית המשפט הנכבד    עיל   לאור האמור ל  . 44

לא  לבוא   מדוע  טעם  בעב  וליתן  וכפי שהיה  טלפוני במשרדי הרישוי  הצי  רתפעיל שירות    בורלכלל 

  בהרבה היקף נרחב  נדרש לשירותי משרד הרישוי באשר  ר שהינו לקוח מוסדי  ובפרט לעות    ,בישראל

כדו  ,וצעממהמ תפעל  לא  ליעל  מדוע  השירות  י  הרישוי  את  לא  במשרדי  אדיר  תביא  ומדוע  לחיסכון 

    . מדים לציבור ולקופה הציבוריתמ

  

 

                                       

  , ום על החת   יה באתיולרא                                                                      

  

  

            העותר   ס,ברנ כימרד                                                                                                                   

  

     "ח טבת תשפ"בכ, 2022ינואר   01  ,היום
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