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    עמותת בעלי רכב ישראליים     י " ר עב 

  k9@013.net      700-9-900-050 , מייסד   נס- מוטי בר      
  1800.2000.32  : ןפוטל     03-5423554פקס:       9077512  מבשרת ציון    16לשם       

  2022ינואר   01
  "ח טבת תשפ"ב כ
  22-001     ימוכיןס

  
  
  

  . רהמחדלים של משרד התחבותיקון שעיקרם ס, נ-מוטי בר  ע"י שאים שטופלו נוימת  שר
   
  
 
עמו       2021/21 .1 את  שייסדתי  כדי  עבר"י  התחבורלתת  ימשרד  נציג  ה  יוכל  היה  שאיתו  הציבור  מטעם 

   . החלטותתוכניות וקידום חיקוק, ביבור צאת הלשתף 
 

מתייחס בעיקר לגרור סגור  (  לפרסם הוראות רישום רכב פרטניותהסכימה  נהלת אגף הרכב  מ   11/2021 .2
התחבורה  )  קרוואן    –למגורים   משרד  כלליותכהורבאתר  רישום  יכוכי  ו  אות  הציבור  להשתמש  כל  ל 

  כסף י רכב היו צריכים להשקיע  מייבא , והוראות רישום פרטניות היו מוסתרות מהציבור  ,בעבר    .  בהם
הו להקים  כדי  רישוםוזמן  במערכת  כבר  ש  ראות  רישוםכקיימת  רק  וזאת    .  זהה  "פרטנית"  הוראת 

ב"לאיו    תודות עתירהם"  פעמים.  ,  הגשת  מעט  בלא  שפועל  "באיום"איום  משתמש  רק  ז ה העותר  ה 
 מנהלת אגף הרכב מתעלמת מפניותיו.  לאחר שפונה מספר פעמים וכנדרש, ורק אחרי שנוכח כי  

 
/ מורה דרך  על  איסור  בוטל ה    06/2021 .3 ינו  שאנהג אחר  באמצעות  הפעלת רכב ביבוא אישי ע"י עוסק 

  62441-05-20"מ  עתפס"ד של כבוד השופט אברבנל ב וזאת למרות    .  2עדכון מס'    01/12נוהל     -  א  המייב
.  , והטיל הוצאות על העותרשקבע כי פרשנות המשיבה תואמת את המדיניות שלההעותר נגד המשיבה,  

ולאחר    השינוי בוצע המ  "איום"שלח  העותר  שבאופן מיידי  נגד  לבג"ץ  של    יניות הלא חוקיתדבעתירה 
   .רכב המסחרייםעושה הפליה אסורה לטובת יבואני ה, ושפוגעת בזכויות יסוד מוגנותמשרד התחבורה 

  
 

נוה  04/2021 .4 רכב  7  עדכון מס'  03/13ל  תוקן  כך שמספיק לצרף    ב.  4.4  סעיף     ,מערכות בטיחות בכלי 
או   יצרן  כפי שהיה בעבר אישור  ולא  אביזרי בטיחות ברכב,  אישור של מוסך מורשה לבקשה לרישום 

. לצערנו  המשרד התחבור נ'   ס  ברנ    34127-04-20ת.צ    התיקון נעשה רק תודות ללחצה של     יבואן ישיר.  
 נהלית תוגש בקרוב.  מ  העתיר –שוב את  הנוהל   לתקן הרכב מסרבת התיקון לא אפקטיבי ומנהלת אגף

 
(לא לוקח    . גם תודותשל משרד התחבורה עקב התנהלות לא חוקית  1נסגרו כל עמדות מס'       12/2020 .5

לעצמי)   הקרדיט  כל  העותר  את  של  הרבות  לללתלונות   , למ  433הב  למשטרה  המדינה  ,  נגד  בקר 
כיום הנושאים    תלונות שהניבו מעצר של בוחן ממשרד הרישוי בחולון.      .  1שחיתות שיש בעמדות מס'  ה

 הפרטיים באופן מיטבי.  מטופלים ע"י מכוני הרישוי  
  

 
 מע"מ טבריה הסכים להחזיר מע"מ למורה דרך עבור רכב סיור ביבוא אישי.  -  0207/2 .6

 
ומע"שליםירו  מע"מ     6/2020 .7 השיבו  ,  אשדוד  המע"ממ  החזר  את  מדברי  רכב  רכישת    לבעל  רכב  על 

, ומע"מ פתח תקווה ומע"מ  לצערו של העותר עניין זה לא בא לידי פתרונו לגבי כל משרדי מע"מ.  מדברי
 .   46902-11-21המיסים   גד רשותנהמידע   ע"פ חוק חופשגיש עתירה ולכן ה  ים) סירבו-(בת 2תל אביב  

  
המפקח על  התעבורה שינה את החלטתו כך שמורה דרך חדש יוכל לרכוש רכב אשכול ישן    -      0202/5  .8

 . , בניגוד לפרשנותובהטבת מס
 
משרד   'נ   20-02-8120עת"מ     -  וא אישיסכם מתווך ביבחייבים להשתמש בפורמט הלא      5/2020 .9

בעת שהוא  ות בניגוד לחוק  רייו אחומטיל על  שייבוא איתווך בי של מ  ש העיסוקהפוגע בחופתחבורה  ה
    . אלבוד השופט א' דרני כרק משדר בקשה לרישיון יבוא. בפ

  
 

את     2020-4 . 10 ביטל  הרישוי  טכנייב  הנוהל המח  אגף  בעמבדיקה  / מדברי  כב  ר ל  1דה מס'  ית  אשכול 
   .  לא נדרשתיה וקרטביר ןק בגיש למ שעות עבודה בשנה מאותנחסכו  , בכךרטילצורך שינוי ייעוד לפ
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ה    0201/2 . 11 משרד  של  הידע  מונופול  לבצע    –תיירות  ביטול  רשאי  מוסד  דרךהשתלמויות  כל      .  מורי 
לה של  ועדת הכלכ ושל הח"מ ב   רותי תיירותשיק  וח עת  שך לשינוי הצ המבו  51294-10-19מ  עת"ל  בהמשך

    .סתהכנ
 

  בהמשך לעת"מ   02  עדכון  א אישיל יבו . נוה   שראלניתן לבצע ביתיקון ריקול לרכב ביבוא אישי      /192011 . 12
תיקון ריקול לרכב ביבוא אישי  האוסר   פלורמר אבנר  נוהל שיזם   בגיןהתחבורה  נגד משרד  14428-06-19

התיקו וחיוב  בישראל,  תייר  בחו"ל.  או  רק  לע ן  בהשלי אפשזו  ובדה  מעבר  מסחריים ליבואניוואה  ה    ם 
ה  בוטל ) 20ן כו(עד ישי תוקןא איבו 12/2 נוהל. יתכנית לא חוק פגיעה צר וז , תירו לתקן בישראלם השלה

ריקוקתלהחובה   בחו"ן  עבעלות    לל  עד  וניתנה אפשרות לשקליםלפי  שרות אשל  בישראל  ,  ללא  תקן 
ול יבועלות  רישיון  ריקול  אקבל  עם  אישי  התארכב  ת,  ב ריק   וןקיפשר  וגםישרול  לתייר  גם  כב  לר  אל 

בישר בטרנזיט  עהתחבומשרד      .  לאשנמצא  לפעול  החל  המחיבים  לליכ  "פרה  ון  תיק   יםיבנלאומיים 
ה עולב  מקוםבכל  יקול  ר שהתגלה  ם  שלחיסכוהריקול.  יכן  רכב    עד  ן  למייבא  שקלים  אלפי  עשרות 

 . לו"בחלאחר רכישת הרכב  שנפתח לו ריקול בייבוא אישי
 

לבח       6/2019 . 13 דרך   משרד התיירות הסכים        18-12-1318עת"מ  ון מחדש הוראות הבטיחות של מורי 
מנרב נ'  התשרס  ל.  תרוייד  סבירזה  יפרסמור יך  המסמורם  הגש   א  ולא  יכשיר  לא  דרך  הוראי  ות  ם 

תיירות גורם  ה  דמשר  נות.טפו בשיוחות בעומס חום  טילטפל בנהלי ב  התחייבבפס"ד  .  יםולי חות לטבטי
 . חות כנדרשהוראות בטיהל נוים קה לאעד היום שפט ולביזוי בית המ 

 
עב  תשלוםאפשר    תחבורהמשרד ה     /19204 . 14 ראגרות  בור  ב וא  ייבכב  טה  והופסקה השי  אינטרנט איש 

שצרנהו  שהייתה  תאני'מותהע לקגה  אגרהחת  יך  ולשל   ממשרדק  ר  טופס  בדואר.התחבורה  ו  סכנח  ם  
ם ונותר  רכיאונת דש. בת   ורינפצע החבר א  הןמ   אחתשב  למשק    מיותרות  אלפי שעות עבודה ונסיעות

 .   נכה לכל חייו
 

הצוב     2/2019 . 15 להציוטל  רירך  מבחשיג  בעת  מקוריים  הסעה  רונות  שנ ישו ן  בצולהסתתי  י  ילום,  פק 
הרישוי  כ מפות לבשקי  ערכת המחשבו למהנתונים הוכנס  עבוון  כסיח    –  וני  ה דה בשנשל אלפי שעות 

 תודה לגב' קטי מורלי.   . למשק
 

שנתן    לכאורה מהנדס חיים רביד,    כולל  אגף הרכבהעבריינים ב  הופסקה העבירה על החוק של     1920/1 . 16
ל   ת נורישיו  לימוזיבוא  מבלינות מסחרי  יבואן  פרטי  כרכב  לימוזינות    בדרישות התקינה לעמוד    י לייבא 

תקינה בניגוד לחוק. בפועל המהנדס   אישורישנתן     ןמסתיר את העברייאגף הרכב  עד היום  הישראלי.  
  ! יים רביד ולכן אני מרשה לעצמי להצביע עליוחראי היה ח הא

  
 

רכב  הפסקת  ול  ביט     /182011  . 17 עובדים    מאות של    וקםעיס  התאפשר .  יהרישו   במשרד  מדברי רישום 
 .  בענייןי שטיפלה ' קטי מורל, תודה לגבבתחוםכירים ם ושאיימצכעוסקים עחדשים 

 
יון  רישלתת    שסירבוי  הרישו   ףאום באגומנהלת תחום תי  שינוי החלטת המפקח על התעבורה     5.2018 . 18

ל מיוחד  מדבכרהסעה  שק  ריב  צה"ל  לנכה  וגם  חדש  לרכישת  לעולה  מס  הטבת  דרישה  ב  ,רכביבלו 
  ותועיללפ  דותתו  .כלי רכב ים  י לפכא ב  , מדוברריב מדבכרבענף    ג ווכנה. הדרישה בוטלה  ון למוניתשיריל

 . למוניתללא רישיון נהיגה  מדבריענף רכב ובעלי נכויות ב התאפשר שילוב של עולים חדשים של הח"מ  
 

בעל    81ר בן  של חבורה דרך  רישיון מ  שרד התיירות לשלולאתיקה של מחלטת ועדת  ה  יטולב    /18201 . 19
ה  ל ועדש  חד א  פה שניתנה    . ביטול החלטהות  ברנס ואח' נ' משרד התייר  38031-10-17"מ  תאשכול עב  רכ

הללת  הכו אהובהאת  פי  -דש  חסמנכ"ל  משקיף    ,זקן  סמנכ"לית  שנמר  היני  על  הממונה  כשרה  , 
י  הוכח כ  גיל.  מתיה מחפליות וא אי חוקין  ועוד, בגהו ליפשיץ  עו"ד אלי   אגפים יועמ"שצועית, מנהלי  מק

ד  רשמ ם של כיריהעובדים הבאהובה זקן ויתר   נה ואיכות השירות גב'פעול, תקיהמשרד לת תסמנכ"לי
רך וחוקי ורי דשל מ  אתיקה מקצועית  ם דבר לגביאינם מבינידרך    מורי  יקה שלתאעדת הוהתיירות בו

   .  לת ישראל מדיניסוד ש
 
 

לאשר       11/2017 . 20 הסכים  הרכב  זמנ ר  ןמת אגף  רכב  אישיון  ביבוא  לרכב  בישי  י  גלל  שמעוכב 
 ם תקינה.  בטויות" של תחו"התל

  
  

, ללא    יוןמיל  3ה    עת התיירהסל  חוקית   א לנה  וזי ימין שימוש בלרות בגתלונה נגד שר התיי       11.2017 . 21
הוגש בשכר.  הסעה  עלרישיון  תביעה  נגדי  ה   ה  הלימוז  ע"י  ערלשון  בגיןינה  בעל  הוסרה    ת "אמ  אשר 

טרחו  טרה כלל לא  משרד התחבורה והמש    נות.משרד התחבורה ביצע  ביקורת לכל הלימוזי  .י"תברדי
 וח!!! הסעות ואין לו ביט לו אישור  כב שאיןסיע בר ת משר התיירוור שן לציבוק וטענו כי אין עניילבד

  
  י חדש ביבוא אישרכב  למש  ב משוישום רכה בררשל משרד התחבופליה  האגיעה והפביטול      11/2017 . 22

 . וייש רלת תחום תיאום אגף הבניגוד לדעתה של מנה  ,ייבואן מסחרלוואה בהש
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  למדברי, מפרטי  רכב לרכב מדברי ששינה ייעוד  רישוי  אגף הרישוי הסכים להשיב הפרש אגרת      1/2017 . 23
 לרכב מדברי עם מנוע דיזל.   ₪  2,000ועד   בנזיןלרכב מדברי עם מנוע  ₪  4,000מדובר בסכום של עד 

 
  בשירות יועץ מס ולא רק והתאפשר שימוש  ל  תוקן נוהל רכב אשכו    תהתיירונגד משרד    73089/1בג"ץ   . 24

ות,  העתירה ללא הוצא  למשוך את  מליץהבג"ץ ה   .בשנה לחבריוהעותר אלפי שקלים  רואה חשבון חסך  
כי  אב והסכיעדת רכב אשכול אינו תקייצוג בוועניין ה ל הסכים  כי  ין,  על שמאגום  יכולה לרכוש  ה  דה 

בהטב שמ  תרכב  על  לא  אבל  דרך.  מס  של מורה  רכב בהטבת מסהסרד  משח  פת נו  לרשום  שיכול    עות 
 למורי דרך.  

 
בשבט  1625.1.20 . 25 בשינע"ו  תש   ט"ו  ידיו  ה  אישי  י סע  אתמו  יבוא  ב ף  עוסק  ריע"י  חוק  שוי  הצעת 

ר אבנר פלור רצת של מלמרות התנגדות נח  סתשל הכנ  לההכלכ  הרכב בוועדת  ים ומקצועות בענףתשירו
.  ס הציבוריאינטרת שלו לינה הנאמנוינה מקצועית ומבחחר מבהוא לא כשיל תנועה שהוכיח כי  סמנכ"

 .  144מס'  פרוטוקול
  

(  33עיף  ס  .א י  סק וכך שע)  1(ב)  עלו ,  בוא אישי של כל רכביוכל לעשות  אבנר  ל מר  צעה ש"פ ההא 
לו שירותי    אין לא אחריות אין ן" רכב שו מיובא ע"י היבוארק רכב שאינשדרשו לאפשר "פלור  

בחינה  ראוי מכי מר אבנר פלור אינו  וכיח את הטענה . מה שמף בישראללואין לו חלקי חיאחזקה, 
הואמקצועית   כג  וכי  חמ פועל  האינטר  ישייס  הרכבלטובת  יבואני  של  וזאתסים    למרות  . 

בג"ץ  יהא לאחר  לולמרו  7006/07רועים  שנאלץ  צו  תקת  השנייה  בפעם  (תיקון)  ן  חופשי  יבוא 
" כדי לאפשר יבוא של כל  יבואןבא ע"י  רכב לא מיוודגם ה"ילים    ולמחוק את המ  2015-התשע"ו 

 .   רכב
 

ידיו את  הוסי  .ב ש  האפשרותף במו  (33ף  יל סעבסיפא  (א)  ל 2.  ע" יי)   אישי  באופן  רכב  עוסק  י  בא 
של ועדת    197וקול מס'  לבד.  פרוטזעיר ב  וסעל אוטוב   אם כי בפועל החוק מדבר כיום  2Mסוג  מ

חבורה  משרד הת  סמנכ"לתו של  לדעבניגוד  ן זה  עניי   . גם  4/2/2014  ת מתאריךלה של הכנסהכלכ
     ל כץ.מר ישראשל שר התחבורה ל בתמיכתו אב

 
  , ליב תפעורכר לקשה ב 95לגבי תקנה  של משרד התחבורה  הפרשנותתיקון    ולירכב תפעכב יכול להיחשב ככל ר . 26

 .   ותיחני בט ום קצי חהרישוי ודעתו של מנהל ת יאום אגף  תחום ת תנהלד לדעתם של מיגו בנ
 

כולים  המטיילים י  , וכעת נס לחנות אהבה היכמטיילים לכל ה יבה את  חילאומי מצדה שהשינויים בגן  טול  יב . 27
   .נוחה והקצרההבדרך   וללכתות לחנ  יכנס או לא להיכנסבחור אם להל

 
-זהתשע"   כב)  ת והשכרת ריוחדו סעות מת סיור, ה(הסעו  ל מצרכים ושירותיםעצו הפיקוח  תיקון           11/2016 . 28

הפליה,    2016 ל  ומתןבגין  מדברר  םבבעלותשדרך  מורי    4  –אישור  מש  להתאגד  טיפר  יכב  רישיון  רד ולקבל 
יהיה בעלים של  צורך כי הת  רי. ללאעות רכב מדבלהס מאות  תודות לכך  .   רהיה בעבוכפי ש  כלי רכב  4אגיד 

ור  , עובדת ציב שנער-נה עסיסתודה לעו"ד ד  ם בשנה.  רישו   ₪ דמי   2,000  -כ   חסכו  ל  בעלי רכב מדברי  שרבות  
העניין היחידי שנעשה  .  כבאגף הרלא עובדת יותר ב  חבל שהיא  לבית משפט.  ל כדי לא להגיעמסורה שעשתה הכ

המשפטית,  הלשכה  עם  נדיר  פעולה  שיתוף  בעתירות    תוך  איומים  לו  ללא  תודות  ו   דרך רק    ופי האהפעולה 
יקה המקצועית  תפקידה וע"פ האת את חובתה ע"פ  באופן נדיר  הטמיעה  שעסיס שנהר  דנה  עו"ד  המיוחד של  

 המחייבת אותה.  
  

 
ה  2015 . 29 בשילמפניקס  חברת  רכבו  גניבת  בגין  דרך  למורה  בה  שסירבה  לאחר  לחם  כיבית  מושכר  טענה    . היה 

אשכול   רכב  כי  הוכיח  יכ הח"מ  להיאינו  רחשול  להשכרהב  המיועד  פרטי  ע"י המפק כב  אישור  יש  וכי  על  ,  ח 
 ר. סיו דה בהסעותרכי עבוד לשני לצמורה דרך אחשכול מב איר רכלהעבהתעבורה 

 
 

צו     10/2015 . 30 חופשי  תוקן  של  יבוא  אישי  יבוא  הקודם  והתאפשר  התיקון  ע"פ  ולא  דרך,  מורה  ע"י  רכב  כל 
אחזקה.  ללא שירותי  ו  שהגביל את היבוא האישי רק לרכב שאינו מיובא ע"י יבואן, דהיינו, ללא אחריות יצרן

 י על העניין באופן אישי.  הינו אחראש בנר פלור סמנכ"ל תנועהכשל חמור של מר אעניין המעיד על 
 

י  דברתאגיד רכב מרישום    -אי מתן מענה  ין בג  -   מר יוסי נזרי יו"ר ועדת רכב אשכול  נגד    51-01-09106עת"מ   . 31
על מצרכים    – צו הפיקוח  (היושירות שונה  סיור, הסעות  ם  והשכרתסעות  כך    1985רכב) התשמ"ה    מיוחדות 

יהי לרשום  שניתן  מדתאגיד  ה  ערכב  ש  מורי   4"י  ברי  כל  בדרך  מבעלות  רכבהאחד  בנפרד  ללא מדברי    ם    גם 
   כלי רכב.   4הדרישה שהתאגיד  יהיה בעלים של 

 
דרך    אשכול הנהג הינו מורה, שכן ברכב  יך ברכב אשכולסא למדר י בכצורך  טל את הום תקינה ביתח    4/2014 . 32

  ת. א נדרשותר ופחות בירוקרטריה לנמוכה י   כברעלות  מו. בעצ
  

 בודה למשק.  עשעות  נחסכו אלפי .הי הפחית רגולצ מדברימשרד התחבורה ביטל הוראות רישום לרכב  2/2014 . 33
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של מוצב צה"ל  ורה בבונקר  ₪ לתיקון התא  25,000תקציב בסך  נתן  ת  תיירומשרד ה,  ונהל בעקבות ת    1/2014 . 34
 ר לא מטופל כנדרש. ם האתועד הי  לארי ברמת הגולן.אתר תיירות פופושהינו  בנטלתצפית הר ב
 

למתן הטבת  ם  ל הקריטריונין ביטובגי   ות המיסים  שור   בורה, משרד התיירותנגד משרד התח  5973/13בג"ץ   . 35
תיירות הקים  , משרד הכסצו תעריף המ  אתרשות המיסים תקנה    .  נף בכלי רכבהע והצפת    אשכול  במס לרכ

   . סהטבת המלמתן  תר כל נגיעה  יו איןשרד התחבורה  מלו   ולן הטבת מס לרכב אשכנוהל למת 
 

ך ובכ  ורכב סיור מדברי.  רכב מדברי  לגבימה התקינה  צהתבטלה וצומ  12-0678עע"מ    -  ו  11-12-9327"מ  עת . 36
ואמצעים כספים  גם    לחבריםרבים    נחסכו  התחבוראך  שהשקיע  ממשרד  בבמשה  מוגזמת.   וקרטי יראבים  ה 

   . בהחלטה בלהתערנמנע מית המשפט  כבוד ב   ך הרישוי.תהליעל  כדי להקלושונו נהלים במשרדי הרישוי 
 

מידעאי מסי  בגין   12-07-11412ת"מ   ע . 37 והתיירות.  ועוד  רת  התחבורה  בסתר    משרד  בחושך  שפעלו  וכגנבים 
המידע  נחשף    התיר רק תודות לע  –ל  רך בעלי רכב אשכוי דכול ללא שיתוף מור שאנף רכב  מה בעו רפורוהקימ 

 שהוסתר 
 

עת סיור  ישיון למשרד להסיות לקבלת רופודות שיתבאגד  למורי דרך להתאגהתאפשר    12-02-12895ת"מ  ע . 38
ר סיורלצורך  רכב  בחניוני,ישום  צורך  ללא  עסוזאת  ורישיון  עשרום  קיימות  כיום  אגוד ק.  שי ת  תופיות  ות 

בענמה לעוסקים  ולהף  אפשרות  להתאגד  המהסיור  של  הבעלים  להיותדישריות  ולא  בעצמם  ויים  תל  ם 
על חשריים שעבמשרדים מסח  רווחים  הפג ונרפאה הנם  בושו  לכ  עיסוק. יעה בחופש    ורי דרך ך חסכו מתודות 
 נה . דמי רישום בשאשכול כאלפיים שקלים   בעלי רכב סיור

  
 

תתו  12-12-9966עת"מ   . 39 התעקנה  פטור    579רה  בוקנת  לתאגמוהוענק  בטיחות  ומדברי  קצין  סיור  ידי 
      .בשנהאלפי שקלים ו, חסכו זמןם רביכול ורכב מדברי רכב אשומורי דרך בעלי  בי רככל 19עד  ים בהםשומרש
 

ירושל  לפיתוחהחברה    2012 . 40 שה  יםמזרח  עצים  קגזמה  את  רובינסו סתירו  נכנסו  שת  שלא  מהתיירים  לגן  ן 
   תר.  טיס ולהיכנס לאשלם כרי לראות חייבים לם בבעלותם וכדמתחזאת  בניגוד לדעתה כי הו לוגי.רכיאו הא

 
כניסה של    2012 . 41 לנמלאושרה  רק    חיפה  רכבי אשכול  ה   של סוכני אוניות  ולא  נגד  בעתירה"  ע"איום    שה נמל 

 מנמל חיפה.   סוף תייריםבוטל התשלום עבור אי 2013בשנת זאת. 
 

הצובו  2011 . 42 באטל  ברכב  מלונקה  רך  מים  ומיכל  "איו  –  שכולאתקפלת  בעתירה".לאחר  של    ם  קטן    6ברכב 
פק מיד מקומות  רנותקים  ים  חייבו  באלונקהמהמציאות  סיור  מה  כב  הם!  להיות    בדיוק  שאתחיל  ביקשו 

 עת שאני מדריך תיירים?!  צועים באמבולנס ולפנות פ
 

נגד חבר נה למשרד הת משך לתלובה . 43 י ת כלמובחבורה  יובויל  ופוליסטי  צדס שמשתמש בכוחו המונרנדאי ומאן 
ומטיים.  ט ם אובעל הילוכינדאי  , ולא מיניואן יוטומטייםם אויור רק מרצדס מיניואן ויאנו בעל הילוכ כדי למכ

 אשכול. עלי רכב אי  עם הילוכים אוטומטיים לבור יונדבא ולמכליי מוביל החלבעקבות התלונה כל 
 

מנ  . 44 הפסיקה  מוטורס  שימושתוסד  נפ    הגיוניון  לא  ך  המונופוליסטי  לרכ בכוחה  דרך  מורי  דגמים  נוס  רק  וש 
   התחבורה . שרד מתלונה ל הוגשה  –מפוארים 

  
  תקים עמצוק ההשל השתלמות מורי דרך בסלול  ות שינתה מרד התיירשל משמויות מורי דרך  למחלקת השת . 45

דרגות מצוקי  תלונה    ליד  בר  בעקבות  מוטי  ישראל    –של  היכנס  מות לההשתל  לונה שהכוין  בגנס למשטרת 
 . ו במקוםטחי אש ובעת שכוחות צה"ל התאמנצה"ל ללא תיאום של לשטח אש ש

 
ירושלים   . 46 לירש   הוסיפה עיריית  בכניסה  הנוסעים  אלכוון    ושליםלטים  שלא  לת  שלטים  המלח,  ים  היו  כיוון 

בעמיקיי על ם  והקשו  לתיי  בר  וישראלים  לירים  בכניסה  המלח  לים  הדרך  את    בעזרתל  טופ  .רושליםמצוא 
 ה משלמשרד ראש המ בעזרת
  

 
בין  מורה דרך פרטי ל  לרכב אשכול בין בבעלות  ת ערךת הורד בחין בעצחק לוי הסכים כי יש לההמעריך י    2010 . 47

    .דגיבעלות תאב
 

לטיוטת עתירה  , תודות  ל לאסוף תיירים  כנס לתוך הנמ שכול להילרכבי אהסכים לאפשר  מל אשדוד  נ  2010  . 48
 .  כניסה לנמל אשדוד ההסדרת לנמל קב"ט הוישיבה עם 

  
 

ירושלים  ע . 49 לירושלים    הסיפוה יריית  בכניסה  הנוסאלכוון  שלטים  לעת  שלטים  המלח,  ים  היו  כיוון  שלא  ים 
בעקיימי והקשו ם  למ  על   בר  וישראלים  המלח  תיירים  לים  הדרך  את  בעזרת  טופל    .לירושלים  בכניסה צוא 

 ה משלמשרד ראש המ בעזרת
 

 משמש כיו"ר   ומאז  2009  תקמת אגודת אשכול בשנה . 50
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יבו   -   7006/07  בג"ץ . 51   הדרך.   טובת מורייא צו על תנאי לג"ץ הוצוד הבכבא אישי של רכב למורה דרך,  בעניין 
והכלכלהמשרדי התחבור  ה  אתנו  קית  ה  דר    2011תיקון    חופשיצו היבוא  וא אישי של  יבך  המאפשר למורה 

  .  וא לימוזינותוהתאפשר יב ןרכב שאינו מיובא ע"י היבוא 
 

 
ם  יהודה לטיולי  דברמ  טחו שלית שגר את מרבסשאלוף פקמ"ז  נגד    -   06/2980  , 04-9529,  3677/02בג"צים   . 52

קוד לוף פיהוציא א   דות לעתירות אלותו.  שטחי אש  בעיות ביטחוניות ואח"כ לטובתלה בגלל ולכאורה  בתחי
נוה המאפשר  המרכז  באזו  -סיורים  ל  מדבר טיולים  לא   ר  כשצה"ל  ב  –מן  מתא   יהודה  שבוע בעיקר  סופי 

מפת    ,יםובחג של  וצומצמה  מו  –  הבוקע הצפוני  שטחי אש  בנבי  ימדסא  לא  יום  כ   לצערי המצב       ודה.ה בר 
יקוש לטיולים  ות והב ענף התיירנזק בלתי הפיך לנגרם  בגלל ש   יומיומית במדבר יהודה כמו גםמאפשר פעילות  

יהו בבמדבר  ירד  דרסטי.א דה  בזכות         ופן  לטיי  ניתנהם  הבג"צי"לחץ"  אבל  נוהל  אפשרות  באמצעות  ל 
      . שפורסם

  
  
  
  

                                     

  ,על החתום  יה באתיולרא                                                                    

  

  

            העותר   ס,ברנ  כימרד                                                                                                                 

  

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

 
  


