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  2021  מאי 12
  א " תשפ סיון' א

     21-038    סימוכין
  לכבוד  

  גב' מירי רגב   -  שרת התחבורה 
  עופר מלכה  מר   –כ"ל משרד התחבורה  מנ

  אבנר פלור מר  –סמנכ"ל  
  יטון  ד מלי סע" –  חבורהרד הת יועמ"שית  מש

  משרד התחבורה  
    5ל רח בנק ישרא

  ירושלים  
   
  

  שלום רב  
  

  של עוסק  בקשה לתקן מדיניות לא חוקית של משרד התחבורה הפוגעת בחופש העיסוק הנדון: 
  .  תזכורת  -  ת נהג אחרהאוסרת עליו להפעיל הרכב באמצעוו, המייבא רכב ביבוא אישי

  
  

להודות   .1 בפועל  לעו"ד דוד טמיר  ראשית אני מבקש  הכיר  בכשל של  על מכתבו המצ"ב שבו 
כשל  נותן תרופה ללמכתב השימוע המצ"ב שבו משרד התחבורה  , ומדיניות משרד התחבורה

 .  אשכול-לגבי רכב סיור  401-2021-018672  סימוכין היום מ  01/12נוהל  ב  עניין זהשעשה ב
להרחיב את התרופה לכשל  , שבו אני מבקש  למכתבי המצ"במכתבי זה הוא מכתב תזכורת   .2

   אשכול! -ולא רק לרכב סיור  בא ע"י עוסק בכלל ובפרט רכב מדברי, ל לכל רכב המיוהנ" 
לעוסק המייבא רכב ביבוא אישי להפעיל    ות שלכם ותאפשרואני מבקש כי תשנו את המדיני  .3

באמצ  באמצעות  את הרכב שייבא  רק  של משרד התחבורה  ע"פ הפרשנות  ולא  נהג,  כל  עות 
  נהיגה עצמית של העוסק עצמו. 

כי המדיניות המגבילה את העוסק לנהיגה עצמית שלו בלבד הינה  הטיעון העיקרי שלי הינו   .4
חוקית    פגיעה העיסוקלא  עליה  .  בחופש  הצהיר  התחבורה  שמשרד  בעת"מדיניות  מ  בדיון 

 .  יצא פסק דין נגדי ואף נאלצתי לשלם הוצאות משפט, שבו  62441-05-20
עה בחופש העיסוק באמצעות מדיניות  לחוק הרישוי עניין הפגי  )  1(ב)(  33בעת התקנת סעיף   .5

זו של משרד התחבורה  מדיניות  לכן  , ודיון וכלל לא הוזכרהכלל לא עלה ל   משרד התחבורה 
, אין בה כל תכלית, היא פוגעת בתחרות בענף  לחוק יסוד חופש העיסוק  4בניגוד לסעיף  ינה  ה

 .  ועושה אפליה אסורה לטובת יבואני הרכב המסחריים  ,נית אסורה, פוגעת פגיעה צרכ הרכב
להזכיר שרק בזכות מאמציי בוועדת הכלכלה של  הכנסת שונה סעיף זה של החוק והתאפשר   .6

פלור   אבנר  שמר  כפי  ולא  רכב  כל  של  אישי  ע"י  ביבוא  מיובא  שאינו  רכב  רק  לצמצם  יקש 
 .  25/1/2016ועדת הכלכלה של הכנסת מ  ולדיון ב  144יבואן , ראה פרוטוקול 

ולאפשר לעוסק המייבא רכב ביבוא  של משרד התחבורה  אנא אבקשכם לתקן את המדיניות   .7
 .  באמצעות נהג אחראישי להפעילו באמצעות כל נהג לצורך עיסוקו העצמי, דהיינו, גם 

הפוגעת בחופש  משרד התחבורה  מדיניות  לצערי אם לא אענה בחיוב תאלצו אותי לעתור נגד   .8
 .  בכלל ורכב מדברי בפרטשל עוסק המייבא רכב ביבוא אישי  העיסוק

  
    בברכה, 

  יו"ר          נס- מוטי בר
כל  רק בזכותי התאפשר יבוא אישי של 

  רכב ע"י עוסק 
  של מר אבנר פלור   בניגוד לדעתו

  
    חברי אגודת אשכול           העתקים : 
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  2021  ינואר     15
  א "תשפ  שבט' ב

     21-001    סימוכין
  לכבוד  

  גב' מירי רגב   -  שרת התחבורה 
  עופר מלכה  מר   –כ"ל משרד התחבורה  מנ

  יטון  ד מלי סע" –רד התחבורה  מש  יועמ"שית
  משרד התחבורה  

    5ל רח בנק ישרא
  ירושלים  

   
  

  שלום רב  
  
  

   יין בענ  הודעה על סיום מיצוי הליכים עתירה לבג"ץ נגד משרד התחבורה    ון:הנד 
  .  אישי של רכבהעושים יבוא פוגעת בעוסקים הלא חוקית ה    ומדיניות   

  
     

עצמאית  נהיג מדיניות  סמנכ"ל תנועה שמר  ים נגד מר אבנר פלובבהמשך למכתבי תלונה ר .1
ונגד יבוא אישי ע"י עוסק  ולא חוקית   להזכירכם    . מזה שנים רבותנגד היבוא אישי בכלל 

ב   את משרד התחבורה  נגד  שניתן  תנאי  על  הפעולות    7006/07ג"ץ  בהצו  ולהזכירכם את   ,
 .  בג"ץהלטת הלא חוקיות שעשה מר אבנר פלור בניסיון לאיין את הח

מאמצ .2 בזכות  שרק  התחב  יי  להזכירכם  שר  של  כץובתמיכתו  ישראל  הכנסת    ורה  וחברי 
סמנכ"ל תנועה  נמנעה הפגיעה הצרכנית החמורה שרצה  בנר פלור  א ובניגוד לדעתו של מר  

הרישוי  )  1(ב)(33בסעיף  להטיל   לכלחוק  רצה  עוסק  הגביל  אשר  ע"י  אישי  רכב  ל רק  יבוא 
מיובא   יבואן שאינו  חלקי  ע"י  מוסכים  של  שירותי תחזוקה  אין  יצרן,  לו אחריות  שאין   ,

 עניין המעיד על כשל מקצועי בלתי נסלח.  וני ריקול. חילוף ותיק
מ  בהמשך לחשיפת המדיניות הלא חוקית של משרד התחבורה בבית המשפט בדיון בעת" .3

פג 62441-05-20 עוסק באמצעות  יעה  , מדיניות אשר שואפת לצמצם את היבוא אישי ע"י 
מוגנו יסוד  הרכב  בזכויות  את  להפעיל  רכב  של  אישי  יבוא  שעשה  מעוסק  ומונעת  ת 
 באמצעות נהג אחר.  

לאינטרס   מנוגדתאינה מידתית, , שכן נעשית ללא תכלית ראויה סבירה בעלילנה אי יות זוינמד .4
    .המדינה ערכילחוק ול הציבורי

בימדיניות   .5 לרעה  א שמפלה  יבוא  שבו  ן  איישי  עו וסחל  על  אחר ר  בנהג  להשתמש    סק 
 הרכב באמצעות נהג אחר.  הפעלת   אפשרהמלבין רכישה מיבואן מסחרי   להפעלת הרכב

ימים אגיש את העתירה    14משמש כהודעה על מיצוי הליכים ואם לא אענה תוך  מכתבי זה   .6
   על פי זכותי בבית המשפט העליון. 

 מצ"ב טיוטת העתירה לעיונכם .   .7
  

    בברכה, 
  יו"ר          נס- מוטי בר

  כל רכב ע"י עוסק רק בזכותי התאפשר יבוא אישי של 
  של מר אבנר פלור   בניגוד לדעתו

  
    חברי אגודת אשכול           העתקים : 

  
      


