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           תחבורה  משרד ה

       )נהל"מ ה" ןל הל ( ל תנועהסמנכ"  –מר אבנר פלור  
  ירושלים    מחוז      המדינה  ליטות קר פ  באמצעות

  המשיב  
  
  

     . קהסדרת עיסובנושא עתירה מנהלית 
  
  

"נוהל למתן    01/12נוהל ל 16/12/2019מתאריך   1עדכון מס' ל  2סעיף ג. ב המחדל  בגין
    , ")הנוהלרישיון יבוא אישי/מסחרי של רכב סיור למורה דרך ולמשרד הסעות סיור (להלן " 

על פי  ..." עצמי-ו העסקישימוש"... למושג בהתייחסו ,למאמציי העותר תודות רק שהוקם הלנו
     .)"ויהרישחוק (להלן "   2016-ו תשע", שירותים ומקצועות בענף הרכבלחוק רישוי )  1((ב)33סעיף  

  
י  ל ביבוא אישאשכו רכבדרך שייבא המורה על  יםאוסרה  ,1/2020/28מתאריך  חלטה ההובגין 

    . ")ההגבלה (להלן "  בלבדבאופן אישי   אותו לנהיגה  יםומגביל , רחאנהג  אמצעות ב הפעילו ל
  

ולא כל   בלבד ב באופן אישיברכיכול לנהוג רק הוא  הרכבאת  ייבאשמורה הדרך  רק, דהיינו
סקי העצמי  הע  לשימושוועדת ימ כב ע"י אחר הר של עלתושהפ תרולמ וזאת  . נהג מורשה אחר

      . גם באמצעות נהג אחר  וע"פ החוק  ימהם יממימיההסעות וכנהוג בענף , המייבאל ש
  

ולא רק על רכב אשכול שיובא   ,על כל רכב שיובא ביבוא אישי ע"י עוסקההגבלה חלה בפועל, 
אל  שרחוקי מדינת יומנוגדת ל,  בזכויות יסוד מוגנות קי באופן לא חו , והיא פוגעתע"י מורה דרך

  .  וערכיה
  

שלא  נעשתה  ההגבלה  .אסורהומהווה אפליה  , ריחמיבואן מסש רכנש על רכב חלה לא ההגבלה 
ההגבלה הוקמה ע"י המנהל למטרה   . ס הציבוריפוגעת באינטרו , לתכלית לא ראויהו לצורך 

ם ולפגוע ביבוא אישי ע"י  האינטרסים של יבואני הרכב המסחרייכדי לשרת את לבד אחת ב
  !      תמזה שנים רבו שהוא עושהי כפונהל של המאסורה  זאת ע"פ מדיניות פרטית ו עוסק

  
  
  
  
  
  

  19 מ'ים בעחפתוכן עניינים ופירוט נס 
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מחדל  ה המשיב בגין נגד מנהלית כרה ית המשפט הנכבד עמוגשת בזאת לבית  .1

 מהסיבות הבאות:   ") "המחדל להלן(  החלטהוה

 

 . מימים ימימהענף ההסעות הפעילות של המחדל מנוגד לאופי   .א

 

גם הוא נפגע במידה שווה אשר ו ל,כואשענף רכבי בענף המוניות הדומה מאוד ל )1

 הענף. מ 50%הווה כמעט ת למונית לאחר מונוהשכרת רישי , מחדלמה

 

 הענף. את מרבית  שנה ונהגים שכירים מהווהבענף הסעות נוסעים העסקת קבלני מ )2

 

 אחר הם בשגרה. הפעלה ע"י לוקה להעברת זכויות חהקמעונאי חלוקה הבענף  )3

 

חוקק היה רוצה להטיל אם המ. שאין בו כל הגבלה) 1(ב)(33סעיף חוק הרישוי המחדל מנוגד ל  .ב

  .מוגנות סודבזכויות ישכן מדובר על פגיעה רור, יבב זאתציין חייב לה היכלשהי הגבלה 

לחוק  2סעיף  . ") "מעחוק המ (להלן " 9751-, תשל"ווסףמס ערך מלחוק  מנוגדל מחדה  .ג

או  שמוכר נכסמי  –" עוסק" " –  המע"מ קחועל פי "  וסק מורשהעוסק" ו "עגדיר מהרישוי 

ע"י עוסק במהלך עיסוקו נמצא  רכבעלת להפ ל הקשור, לכן כ..."רות במהלך עסקיונותן שי

נו גישבות לכל דבר אחר הינו שיר ה שלנהיג הפעלת רכב באמצעות. של חוק המע"מ ויבגדרות

וקו לצורך עיס מע"מחוק התה בדרהגע"פ סקה ועושה ע ,ציא חשבונית מס כעוסקהמייבא מו

  .שנוהג ברכבמי ה לגבי הטלת מגבלאו ל קשר כעצמי -"שימוש עסקימושג באין . העצמי

בענף ת רכב עלהפ. ךבאופן לא מידתי ושלא לצור הקנייןות ובזכ קהעיסוחופש ב עגופמחדל ה  .ד

 ,ותמסיבות רב מהותיצורך ינו וה מהנהוג מימים ימיאחר או מפעיל ע"י נהג ת ההסעו

 שישכאו  חולה, אשר בעל הרכב כ וא ,כמו העותר יש יותר מרכב אחדעוסק לכאשר  :מהלדוג

ע"פ  ע"י נהג אחדציבורי  כבבר ת לנהיגהשעות המותרו 12 -יותר מ של ל משמרות עבודה ש

בעל או עובד  אחרתשפה זרה הבקיא בבמקרה שנדרש מורה דרך  או ,א 168רה עבותהתקנה 

 .  וכו' ת אחרת שמורה הדרך אינו שולט בהם ית אתגרעילואו פמצוקים מומחיות כמו גלישת 

   מסחרי. א הלא את היבואישי, וההיבוא  רק את מגבילא וה, שכן ורהסה אאפלימחדל גורם לה  .ה

 לכפות עלהוא מנסה שכן  ,לחוק הרישוי 1ד לסעיף בניגו הרכבבענף בתחרות געת ופהאפליה   .ו

מורי לעושק שהם עושים לבנוסף זאת ו, םמחירי ושיעל רק מיבואן מסחרירכב  לרכושעוסק 

 .גיעה להםהמהמס  בתטאת מלוא הלהם כאשר לא מעבירים הדרך ובעלי מוניות 

וחדת והשכרת (הסעת סיור, הסעה מי ותיםצו הפיקוח על מצרכים ושירלמחדל הינו בניגוד ה  .ז

  עולהסעות לפל רכב הרשום במשרד בע המחייב) "הפיקוח צולן "(לה 1985- רכב), תשמ"ה

 . ודהר העבי סידולגביו וע"פ הנחיות בו הוא רשוםש משרד ההסעותבמסגרת 

ה והוראת שע 19והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס'  תעריף המכס וצל מנוגדמחדל ה  .ח

עזרת וב רק תודות למאמציי העותר ןשהותק ")צו תעריף המכס(להלן "  2015-התשע"ו ) 14מס' 

בו  יןשא ח' וא רשות המיסים, משרד התחבורה, משרד התיירות דגנואח' ותר הע 5973/13בג"ץ 

רכב "  ) 3ג(ג) (סעיף   . ל לנהוג ברכב אשכולרישיון ציבורי יכווכל מורה דרך בעל  את ההגבלה

  התקיימו בו כל התנאים האלה: רכב שכלי  –אשכול" 
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 ןשיורי לרכבהרכב הוא "רכב סיור" או "רכב מדברי" או "אוטובוס סיור", ו )1

 ף.יון בתוקלהסעת סיור לפי צו הפיקוח, וכל עוד הריש

ורי דרך) שירותי תיירות (מקנות תו בתול הרכב הוא מורה דרך כמשמעבע )2

לתקנות התעבורה  184י תקנה לפ 1Dנהיגה מדרגה , ובעל רישיון 1967-התשכ"ז

 לתקנות התעבורה, או שלבעל הרכב ניתן רישיון 185לפי תקנה  Dאו דרגה 

 לצו הפיקוח.  24או  23ות לפי סעיפים להסעשרד למ

אים הקבועים מד בתנרכב עוהרות אישר כי בעל ל משרד התיינכ") מ3יף (עס )3

 כב אשכולר רכישת ואחזקת רנוהל לאישוהתיירות "בחוזר מנכ"ל משרד 

" המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התיירות וכל עוד הוא  בהטבת מס

   עומד בתנאים כאמור.

 

 יםמסדירה 9/2017/26 מתאריך ןמתוק – 9/2015 חוזר מנכ"ל משרד התיירותל וגדנממחדל ה  .ט

  וכמפורט : ע"פ צו תעריף המכס  מס ישת ואחזקת רכב אשכול בהטבתכראישור נוהל להאת 

  

 רת "משרד להסעותבמסגל פעומורשום "רכב אשכול חייב להיות  3.1.2בניגוד לסעיף  )1

 . ."צו הפיקוחכמפורט ב י"סיור ברכב סיור או ברכב מדבר

 ברכב.כב ציבורי לנהוג רון ישיל רעב ההמאפשר לכל מור 3.2בניגוד לסעיף  )2

במכסת דה עמי" של רכב אשכול ראשונית בעת רכישה  בהמחיי 4.1.3ף וד לסעייגבנ )3

חשב נ"י אחר הרי זה גם על עופמ אם הרכב ,, דהיינו"ימי עבודה של הנהג/הרכב

 . נדרשתה הלמכס לא יגיע ינהג הרכב ק בעל ואם ר במכסת ימי העבודה.

דהיינו,  "...ים יורת סלהפעלמש בפועל רכב שיחידוש שנתי "ה בעניין 4.2.3בניגוד לסעיף  )4

 . ע"י אחר , ולכן יכול להיות מופעל גםבעל הרכבובר ולא מד מדובר על הרכב בלבד

  

ת שיונוברייל שהוא מט החמורההגבלה אינו מפרסם את הל פשע כשמוסיף חטא עהמשיב   .י

 . על המשיב החלהפרסום הנאות הוד לחובת ניגוזאת ב,   א שהוא מנפיקהיבו

  

תואם ו .ב המסחרייםשל יבואני הרכרק את האינטרסים  רתומש וריציבלאינטרס ה וגדנממחדל ה

"המנהל"  במשרד התחבורה הל תנועסמנכ" –אבנר פלור מר פעיל האסורה שמהפרטית ו ומדיניותאת 

ה ת אפליצעובאמ קע"י עוסאישי  ייבואכדי לפגוע ב ,לחוק הרישוי 2סעיף פ הגדרתו ב"ע  ,הנוכחי

בעת התקנת תיקון לצו יבוא ,  7006/07"ץ בבג -  הוכיח פעמים רבות שהעותר פיוכ , לא חוקיתאסורה ו

   . המצ"ב 1/עתבנספח  וכמפורט ועוד ועוד  נסתק הרישוי בכלחו 33סעיף ובעת התקנת פשי חו

 
ב ייצלהת ד המשיב המורה לו, להוציא צו על תנאי נג זה שפט נכבד ש מבית מבוקהסעד המ .2

א ביבוא  בשי רכבפעיל לה יםיכול  םאינבכלל סק עוורך מורה דמדוע             וליתן טעם :

, נוהל  בנוהל הקודםר, וכפי שהיה אח ג נה באמצעות גם ,יהעצמ םלצורך עיסוקאישי 

, העותר ואח'  7006/07בג"ץ תנאי   לצו ע זרת בעו ,למאמציי העותר תודותרק שהוקם 

   .הצו על תנאי 2עת/ נספח  "במצ   ?וכפי שנהוג בענף ההסעות מימים ימימה ,נגד המשיב
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I. תידתבהעו התשתית .  
  

  

      ! 2017משנת   סקרכב ע"י עו  כל   לש אישי  יבוא בישראל  התאפשר ו של העותרלמאמצי רק תודות .3

אוד ולצמצם מפגוע לשניסה  , מר אבנר פלור, חינוכ" ההמנהל"של עיקשת ה ותוגדוזאת למרות התנ

 גםת שוא מנסה לעוכפי שהו ,בואןמיובא ע"י ישאינו רק לרכב  סקע"י עו  רכבשל  שיאייבוא את ה

(להלן  נסתועדת הכלכלה של הכודיונים בברבים עבודה  ימי השקיע העותר  . ה זובעניינה של עתיר

למרות התנגדויות ו, תפקידובתוקף ל ע"י המנהשהוקמה  הרישוי קוחאת הצעת  ןקכדי לת") הוועדה"

ן וקת ,144וקול רוט, פבט התשע"וט"ו בש 25/1/2016ך ירתאב לבסוף ,דהוועל בנמרצות של המנה

בוא ישאי לעשות רסק עו ,של העותרהאישית מעורבותו רק תודות לו ,שוילחוק הרי )1((ב)33סעיף 

 המנהלשהותקן ע"י  אישי ע"י עוסק צמצם מאוד את היבואמהל הנוסח וטוב ,רכב  כלשל אישי 

הכנסת וחברי  כץ שראלמר יחבורה הת רש . א ע"י יבואןמיוב נושאירק לרכב  -בהצעת החוק 

היסו את ו ,וריהאינטרס הציבשרתת את ממכיוון שהיא  של העותרו עתהצאת  פודיהעו וכתמת וועדב

ואני הרכב יבאת האינטרסים של לשרת  –לבד חת בכלית אתלשנועדו  המנהלשל התנגדויותיו 

יות חברי מע להנחישלהו ר,של העותהצעתו לכבד את מנהל לרו והו! באמצעות אפליה המסחריים

 ברורהיה ה בפנים, כי זהנוכחים ל פחה לכת טהאמ  ! חוקק ולא המנהלהמו ם הריבוןכן ההכנסת ש

  ! םחריייבואני הרכב המסל ש תם בוטי לגיס חמישונוהג כ "י שיקולים זריםונע ענהל ממהש לכל

 –דה למטרה יחי  ! י עוסקישי ע"של המנהל לפגוע ביבוא א נוסףל אונ ניסיוןא וירה זו השל עת עניינה

 היחידים מהמחדל.ים הנהנשהם  חרייםהיבואנים המסאינטרסים של הלשרת את 

   

על הכנת הצעת החוק מטעם  באופן אישי היה אחראי ו,תפקידוע"פ  ,כחיהנו ל"הנ"המ לורמר אבנר פ .4

בא על יומ שאינומדגם הוא הרכב  –ק עוס הוא ואם",  2015 -מ הצעת החוקל )א(31סעיף   המשיב, 

,  ."עצמי ..-לצורך עסקי להובלת טובין בשר ומיועד להסעת נוסעים בשכר  או כב מסחריידי יבואן ר

כלל  2013 - מ בהצעת החוק  .)1(ב)(33 עיף לס הפךוהנוסח שונה,  אמציי העותרמלרק תודות כאמור ו

צו היבוא  קוןותי 7006/07בג"ץ אך תודות לתזכורת מ ,סקועי אפשרות של יבוא אישי ע"ניתנה הלא 

אך בתרגיל ! 2015 -להצעת החוק מ א אישי ע"י עוסקיבוץ להכניס גם ל נאלהמנה  2015 -מ החופשי

 יבואמגביל  החוקהצעת ל 31סעיף ב נהלהמ ,וכאמור הוליך שולל את השר וחברי הכנסתשנועד לעוקץ 

ות צועימקר הוכחה נחרצת לחוסמהווה מה ש !ןיבוא יע"א רק לרכב שאינו מיוב אישי ע"י עוסק 

 רכבלבמשרד התחבורה  1 ספרמהמומחה "ת אמור להיוש  ,במקרה הטוב למנהשל המשווע 

 ת:הבאות בוסימה יםורחמ כניתיעה צרפגו כשל מקצועי עליוון שמדובר כמ ,"בישראל
 

 . מצומצם מאוד א ע"י יבואן ובמינו שאי הרכב כלי סוגיצע יה  .א

 .   אלן בישריצר תאחריומי שייתן אין  י יבואןע" ובאלרכב שאינו מי  .ב

 .ע"י נציג היצרן ")ריקול(להלן " רתיותתקלות סד ןותיקאין לרכב שאינו מיובא ע"י יבואן   .ג

 .  הזקאחשירותי  שנותניםמנוסים ם כימוסאין ובא ע"י יבואן לרכב שאינו מי  .ד

    .  זמן רב "ל אורכתומח תםמנזהו זמיניםחילוף  חלקיבארץ אין מיובא ע"י יבואן  ונשאי לרכב  .ה
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 נטרסבאיבגידה תוך ע"י המנהל  שנעשתה במזיד פשעתיעה צרכנית נמדובר בפג ,במקרה הרעו

 בעברגיל עוקץ אותו תר בדיוק אתה שע מכיוון שהמנהל , וזאת נים המסחרייםאולטובת היב ריהציבו

  נספחצורף   .ה זוירינה של עתעניוכמו ב!  נ"לכ 7006/07י בבג"ץ תנאצו על כאשר ניסה לאיין את ה

מדיניות פרטית משלו יש  "המנהלר פלור "למר אבנ כים ני פניתמע לששלא משבאופן  מוכיחה, 1עת/

ציבורי לטובתם של הבשירות השתול  מישיגיס חהוא פועל כלכאורה, וחמור מקצועי של המהווה כ

 ,םשני 13לפני  ל אגף הרכבהנכמ מתפקידוזאת עוד ו ,ממנהמ דיםי, הנהנים היחם מסחרייםיבואניה

  .7006/07בבג"ץ  ו לראשונההעותר פגששעת מו,  2007בשנת 

   

ו זמן ממש באותדה כי העובהיא של המנהל באינטרס הציבורי החמורה עדות והוכחה נוספת לבגידה  .5

נאלץ ת שהוא עב  ,, תודות למאמציי העותרה שלועשה ההונאלתת תרופה למון לתק  נאלץ וא הש

מכיוון ו  ,2עת/ נספחמצ"ב   נ' המשיב העותר ואח'  006/077ץ בג"ב שניתן נגדו  על תנאיצו פ "ע לועפל

, )ןתיקו( יחופשצו יבוא  את   לאינטרס הציבוריחוק ול המנוגדכושל באופן   2011 -ב תיקןשהמנהל 

 ממש        ..." יבואן כהגדרתו ידיעל מיובא לארץ  לאודגם הרכב ... "      ,)2( 3סעיף  2011- התשע"א

(תיקון),  צו יבוא חופשיאת   , ורק תודות למאמציי העותר, נאלץ לתקן בשניתנהל מהמן שותו זבא

בוא אישי ושה יעת שעדרך ב מורהסורה שהטיל על האמוחק את ההגבלה בעוד הוא ו , 2015-התשע"ו

לארץ  אביולא מ הרכבהמילים "ודגם ... "              ,  2011 משנת הנ"ל בתיקון הצו   רכב אשכול של 

 ולהבין ללמוד חייב הדיוט כל ולמרות ש               " .יימחקו   - ... בצוכהגדרתו ואן ידי יב על

ת אבדיוק עושה המנהל הנדרשת,  ה המקצועיתומהי האתיק ,אינטרס הציבוריה ומהמהטעות הנ"ל 

 קאישי ע"י עוס אבויגביל את הומנסה לה , חוק הרישויהתקנת הצעת גם בעוקץ והונאה תרגיל  אותו

     ! ישויגם בחוק הר ואןע"י יבמיובא  ושאינרכב לרק  "ל נכ

 

ה מקצועית מבחינל הן השל המנ מעידה על כשל תפקודי חמור 1ח עת/בנספרטת המפוהנ"ל מערכה ה .6

גם  ילכל ספק כ עלור מוזה בר . ערכי המדינהוללחוק  ,אינטרס הציבורינאמנות שלו להן מבחינת הו

  .ים המסחרייםואנהיברק את  םהמשרתי םריע משיקולים זנומ להמנהה זו בעניינה של עתיר

 

ת ל אמנצא ווה, ירבגידתו באינטרס הציבושף את עותר שחלנקום בעושה ככל יכולתו כדי המנהל  .7

על  ₪ 50,000בסך  ינהלמ הטיל על העותר עיצום. המנהל תרעובכדי לפגוע  באופן שרירותי סמכותו

אך מעיד על האופן  זו תירהעעניינה של לר קשו לאעניין ש !בלבד ₪ 250 ה בגינוגבהעותר שירות ש

 היהן שבגי בוטלעיצום סכום ה !ים אפלים, כמו במשטרמשתמש בסמכותו המנהלהבלתי חוקי שבו 

נבע מאפליה ש ,עיצום כספי על העותרוטל שבגינו ה "האשם". גם 70251-03-19בעש"א  לא חוקי

ניתן  תראמציי העותודות למ קורכיום . בוטל ,םחרייהמס םאניהיבו שעשה המשיב לטובת ,אחרת

!  נהלהמ גרםחמורה שצרכנית גיעה פץ ולמנוע פתוח ולתקנו בארעם ריקול בייבוא אישי רכב לייבא 

 בעלויות של עשרות אלפי שקלים! "ל, בחורכב ביבוא אישי שהגיע לארץ  ייב תיקוןחש

 

ו חברעמיתו עבור י שיא רכב ביבואלשיון יבוא טיפל בבקשה לריבעת ש  מחדלר נתקל לראשונה בתוהע .8

 עתב התעמקחזן ר חיים עם החב העותרל הקשר ש(  ,83, היום בן  ם חזןולקוחו מורה הדרך חיי

החלטה לא חוקית ב כול, רכב אש דרך בעלימורי אגודה המייצגת  ,אשכול דתאגו כיו"ר ,לטיפשהעותר 

ן מורה הדרך יושיר תא טליבש, ותירהתינ' משרד  ואח' סברנ  38031-10-17עת"מ של משרד התיירות 
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בית המשפט  .81 ןבאז  שהוא זקן טעןכשנ ,גיל חמתה מגין אפליעיקר בב ,תיתולצמם חזן יבר חיחל

אתיקה של משרד כי ועדת ה הוכיחהצליח להעותר  .הוחזר דרךה מורהשיון ירות ההחלטה ביטל א

  .)האתיקה יללבהבנת כ יםלוקיועמ"ש ומנהלת אגף להכשרת מקצועית סמנכ"לים  2שכללה רות התיי

שרד הסעות מ כמנהלו, א אישירישיון מתווך ביבו 3/עת בצ"מ ,תווך ביבוא אישימכ עיסוקו ב וזאת 

ק בענף עוס ע"י יון יבואבלת רישלצורך קנדרש ה ,ורי היעליםצרד הסעות ן משרשיו 4/עתב מצ"סיור 

 העותר מאמציל ותתודרק שהוקמו , נוספים ותעסה משרדי 40 ל מנהל כהעותר משמש ( ההסעות

בידיי תאגידים מסחריים ך את מורי הדרסור" "למשניסה  ,נגד המשיב העותר ,12895-02-12עת"מ ו

  : וכמפורט  )ךשל מורי הדר בעלות עצמיתות ואגדהת והתאפשר ,שעשקו אותם
 

 שי ע"יאי אבוביא וביש  ,אשכול להסעת תייריםרכב שיועד להפעלה כ הנמסוג לימוזיהרכב היה   .א

 .ח וצו הפיקע"פ  בהסעות סיורעיסוקו צורך ל )לימוזינה"(להלן "ה  דרך וא מורהעוסק שה

לא מיסוי מ) (אשכול רכב סיור םרישוור איש אשכול- סיוררכב  נדרשישיון יבוא לצורך קבלת ר  .ב

ר ישוא(להלן " 5/עתמצ"ב   ורהתעבם ע"י המפקח על הה ציבורית חתולתחבורהרשות  מטעם

  . " "להנ הבמסגרת החבר שמש להסעת סיורמוזינה תליה" המאשר כי   ,")וםשיר

  

 לוהכמנ שר משמהיעלים, שהעות יצור רד הסעותשמעם טמאישור הרישום בזכות רק  )1

 .  6/עתמצ"ב  לימוזינה ל רישיון יבואהמשיב הנפיק  , ל"כנ

למעט  ,זינהמוליבש אופן השימו הגבלה או איסור על כל אין ש לא רקברישיון היבוא  )2

 ,וםהריש אישור, אלא ע"פ ןלרישיו 7סעיף  ךלמי שאינו מורה דרור אפשר למכ שאי

    .תד להסעורע"י משול עפל תבמחוילימוזינה ה ,ון היבואיהמהווה בסיס לריש

  

לצורך הסעות  הםכי מהעובדה ים נובע םהב והנוהגת הסעו על רכב הולציוהרגהרישיונות 

 חביטו, נדרשים לעמוד בתקינה מיוחדת לכןו ,עבורהתהות נקתל א84תקנה כמפורט בבשכר 

  כמפורט D  +1D  הנהגים נדרשים לרישיונות נהיגהו ועוד. להסעת נוסעים בשכר מיוחד 

 . כשירותוהנהג למעט מי אבל בשום מקרה אין הגבלה , 185+  184 בורהעהתות בתקנ

  

ור מצ"ב ילהסעת ס קה רישיוןיפהנציבורית  בורהלתח הרשות ,לארץ לימוזינהבוא הר יחלא  .ג

 : " ההסעות לבצע הסעות סיור ברכב סיור במסגרת משרד ון "ישיתרת שברהמחייב בכו 7/עת

רות אין חיאישי, ב שיובא בייבוא , כולל כמובן רכותהסע במשרדרשום רכב שכל ל , דהיינו

 . וא רשוםה ובש ההסעות רדמשאות של ב לפעול ע"פ הורמחויהוא א לא, ות מה שברצונולעש
  

ון נהיגה ישיהנוהג ברכב חייב להיות בעל ר " כב את הרל שמפעי מי  ,םתנאיל 1סעיף ב ,נוסףב

 ואין כל הגבלה לגבי זהותו  ,". בתוקף ךמוסמ ה דרךת / אוטובוס ובעל תעודת מורמסוג מוני

  . םיירבוסס על קבלני משנה ונהגים שכשמ מימים ימימה ענף ההסעותב  גכנהוו של הנוהג

 

 שעיקרן לימוזינה הא בונגד יבות רטענות למשיב היו  .9
 

 . לעניינה של עתירה זומאוד  דומהבאופן ו , אחר (ינהג)  שה שימושעירכב בכי   .א

 שאין לו כל קשר לעתירה זו.יין . ענוי מרכבנעשה שינ  .ב

 עניין שאין לו כל קשר לענייננו. . יזיהו יתתוובאמצעות  הרכבני נתו ףלזיוטענות   .ג
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של היבוא רישיון  תו לבטל אתנן כוווע בגיה לשימהזמנ יב מכתבשלח המש 31/12/2018ריך אתב . 10

רדנו ר במשהתעור ..."  נטען, הזימון לשימועלמכתב  12סעיף ב   27855518מוכין סינה הלימוזי

ת הבקשה במסגר , נמסרלעובפש ברכב שימו תד לעשושעתישל מי  ביחס לזהותוגם יו , לפהחשד

ות בו יד לעשמי שעתך, בשמשה יבוא הוגרישיון ה שתבקש ע כוזב, וכי למעשה, על אףדימתוקנת מ

משך הב ..."  "מ"בע ותינוזלימ"עלית  ב, בעל חברת הלימוזינותהוא מר יהודה לביאשימוש 

-4000סימוכין  2019 ייול 22 יךשימוע מתאר ליךם הסיובא" וברשות מוסמכת ליי" של טה בהחלו

  נקבע : ו של העותר ובהמשך לטיעוני   0405-2019-05333
 

, ת בלבדיליך יבוא הרכב לישראל הייתה מזערתו המבקש בתה" ... מעורבו(דיון)  14 ףסעי  .א

 ישיים לצורךבפרטיו הא שמונעשה שים שגוראך כ ווהר הרושם לפיו המבקש היצונו

לחוק,  33סעיף אורה על עמידה בהוראות לכע יבצלהארצה, זאת כדי  הבאת הרכב

ת על אף של המייבא, זא אישי –קי סהעכב לשימושו שי של כלי רות ייבוא איתירהמ

 שמש, והרכב מאישי -העסקי ווששימברכב ל למעשה, אין לו כל כוונה להשתמש שהלכה

   ".עותהס חברת

  

שכן בחוק , אישי- עסקי וששימים מילה בשימוש בתעטהמוסמכת הרשות  , הנ"ל 14בסעיף 

על  מבוססת התהחלטכי ר היטב מבהיטעות זו אך  . "עצמי - סקיע" לשימושו הכתוב 

ימוש ברכב ש ותיכול לעש, במקרה זה הינו מורה דרך, שהינו בעל הרכב העוסקכי  , מחדלה

    . ברכבל את ולהפעי גוהנלאסור    ,אחרלו    ,אישי ןפאובו ב והגכשהוא נ רק

ה באופן שנעלטה זו חהרכב נשוא יבוא ה כיעובדה ם מן ה"... אינני יכול להתעל  29סעיף   .ב

וא ו הרכב מיובא ביבמצג שווא לרשויות המוסמכות הרלוונטיות, לפי תי, תוך הצגתתרמי

 דומכן עול מיעצ-סקיושו העשימ רךלצוך, דר כמורה רת עיסוקוהמבקש במסג על ידי יאיש

א את , ולסעותמשמש חברת ה הרכבועל התברר כי  ישות החוק, אולם בפרה בדרלכאו

  . ברכב נהוגכי אחר לא יכול ל - המחדל בהיר היטב את משמעות" המ בקש עצמו.המ

 ליקוייםר תיקון השפהמשיב לא א .א ..."רישיון היבו ורה על ביטול" ... אני מ 39סעיף   .ג

  .למייבאחמור צרכני נגרם נזק ש ךתוברכב והרכב בסופו של יום יוצא לחו"ל  גלושהת
  

רור שהינו ן מר איציק סשנתהחלטה הו 91-09-6333לעת"מ  ורהקש כלקפת תונה ו איעתירה ז  . 11

מתאריך  הוצאת הנוהל החדשפני ל שנה וחצי ,31/7/2018בתאריך  ות המוסמכת ליבוא" רש"ה

 91-90-3633"מ לעת התייחסותה .בעתירה זו יםהנתקפ  26/1/2020 יךמתאר ההחלטהו 1918/12/20

מה  ,ובהחלטהבנוהל החדש  שיבמל הגבלה שמטיההל המשמעות שהפרשנות והבנת צורך נועדה ל

 . מההחלטההן מהנוהל והן להבינו רב שיש קושי עניין  , שמהווה את המחדל

 

בוא לבטל את רישיון ות המוסמכת ליהחלטת הרשל ע 3633-09-19עת"מ  באמצעותרעור עתר העו  . 12

 . קףתויון היבוא נותר בשיר לוטוביחה את הערעור ד פס"ד .היבוא

 

 הופיע  " עצמי-סקילשימוש ע"  הרישוי) לחוק 1(ב)(33ף עיס   לגבי המשיב פרשנותו של שלמרות  . 13

ל ש נהעניית לניפרטפסיקה החלטה או נתן כל  המשפט לא ת בי,  19-09-3363ת"מ עטיעונים בב

 .כנ"ל םשיחדומחדל חלטה הבי לגמתייחסת עתירה זו לציין כי  .עתירה זו
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ת מסיבו  ליטחה בעל הרכבל שלגבאך . 8496/19 עע"מ  לבית המשפט העליוןרעור ע הגישהעותר  . 14

ולא , הנישאינו בעל הלימוז עותרוה ,ערעור התייתרה לייצא את הרכב בחזרה לחו"למורות עימו שה

נאלץ   אבוי בקשת רישיוןלמילא טופס ייעוץ וי רותיאלא רק נתן ש ,ימוזינהת הלף לרכישהיה שות

כבוד בית  . בעניין אחר ודומה נפגעהשזכותו להגיש עתירה וזאת כמובן מבלי  ורערלמשוך את הע

  . האגרהלבטל את הערעור והחזיר לעותר את יון קיבל את הבקשה המשפט העל

  

ן דיכמעשה בית   19-09-3633"ד בעת"מ ספעל  הישעןל יוכלב לא שיהמולהלן עיל לאור האמור ל . 15

 שניתנהשיב של המאחרת פרטנית החלטה נתקפה  19-09-3633מ . בעת"עתירה זו של ינטרפהבעניינה 

מתאריך ההחלטה נגד ו 18/12/2019הנוהל מתאריך  נגד זובעתירה  ף הנתקמחדל הבעוד  , 2018יולי ב

 ין ופסק הד ההחלטה  .אח"כ שנה וחציכ הנעש 18/1/2020  -מ רעותת הלבקששניתנה  16/1/2020

ולכן אין  יינה של עתירה זוענב והתמקדשל עניינים ולא רב מכלול היו בגין  3633-09-19בעת"מ 

  . לענייננו 3633-09-19בעת"מ  פס"דאפשרות להקיש מ

  

  

II       עתירההעניינה של .  

 

רכב סיור מסחרי של /שירישיון יבוא אי תןלמ 01/12 נוהל  עדכון תטטיו נמסר לעותר 8/4/2019 -ב . 16

  ךיראתמאת הנוהל  ביטל בשישהמ, וזאת לאחר )" (להלן "הנוהלור ות סיעסה ך ולמשרדלמורה דר

בג"ץ על תנאי בו צ עזרתבלמאמצי העותר ותודות רק שהוקם נוהל   ,באופן לא חוקי 2/1/2012

  למאמציי העותר תרק תודונוהל נעשה הגם עדכון  .2צורף עת/ ,העותר ואח' נ' המשיב 7006/07

    .חדשמ נוהלאת החייב את המשיב להוציא ש ,העותר נ' המשיב 65005-01-18עת"מ פס"ד בבעזרת ו

 

רק תודות  ...."עצמי של מורה דרך בלבד-קיהרכב מיועד לשימושו העס... לנוהל אומר  " 2סעיף ג. . 17

המשיב מטיל תר כי הבין העו 3363-09-19ת"מ עבכנ"ל ו נה במקרה של הלימוזימהעבר  העותרן לניסיו

נהג אחר לנהוג ל , הגבלה האוסרת הקודםהייתה בנוהל , הגבלה שלא ברכבש מוישה עלחמורה הגבלה 

 . על הנוהל למנהלת אגף הרכבהעותר ערער  לכן .  עצמי - סוקעי לצורך  שיובאברכב 

 

ואף  זכורותששלח ת ולמרות ,גף הרכבהל ממנהלת אקיבל תשובה על הערותיו לטיוטת הנו לאר העות . 18

 , שכןבית המשפטיזיון בפקודת ע"פ  65005-01-18עת"מ  המשפט תילב 30/11/2019 בתאריךפנה 

  .מחדש מפסק הדין שהורה למשיב להוציא את הנוהל המשיב התעלם

  

רי סחמ/יבוא אישינוהל למתן רישיון  01/12 נוהלל  1ון עדכהמשיב הוציא את  2019/12/61בתאריך  . 19

 –הרכב ייעוד    "   2ף סעיק ג'  רפ   . )"ל (להלן "הנוהור ך ולמשרד הסעות סירלמורה ד רכב סיורשל 

להתייחס כלל מבלי ו ,"  למתן שירותי סיור בלבדדרך עצמי של מורה -מיועד לשימושו העסקיב רכה

הרכב  גףל אש תהלמנהעל  מונה, כמלמנהלפנה העותר  18/12בתאריך ולכן  .נולתק העותרלבקשתו של 

ע"פ  כמנהל סמכותופ ע"וזאת , כנ"ל הנוהל תטויטתקן את ותר לעהתו של בקשחה לענות לשלא טר

בעיקר  בבקשה לתקן את הנוהל ,היה אחראי באופן אישי על התקנת חוק הרישויוכמי שהרישוי, חוק 

 :  הבבקשמנהל עותר לכותב הכך ו   .8/עתבקשה מסומנת ה בגין עניינה של עתירה זו מצ"ב
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, 1975-ל"ו, תשמוסף  ךחוק מס ערלך משהב"      ק"ויקחע פרק "רק  ה לבקש 4 ף יבסע )1

 רכב וללהכ –ד ציו גר את המוש, ואשר מגדיכנ"ל סק בחוק הרישויעו ושגגדיר את הממה

  ו"סקיבע או נועד לשמש לעוסקש, משמש נכס ששימ" , בכלל ובענייננו רכב סיור ביבוא אישי

הגדרות  1 יףבסע והמגדיר .רחא "יע  ברכעיל את הלה להפבגכל מן יא ע"מבחוק מנו יידה

, סקועוסק במהלך עמתן שירות ע"י  נכס אורת מכי") 1( סקה ע תשל"ט) 3(תיקון מס' 

ת שלו יפיזרק בנהיגה האת העיסוק ברכב גדרה שאינה מגבילה ה " לרבות מכירת ציוד. 

מדובר בהוראות שר ד כאיוחמבו דהורך עבור לצלאח ברההע אלא גם מתן שירות של

   "  .שוםא רוהו רד ההסעות שבשממת ניתנוה

 

רכב אשכול  העברתהמתיר תיירות משרד ה ל מנכ"ללנוה בהמשך "       שהבקל  7בסעיף  )2

 "   .  4.2 , 4.1 ,3.2 , 3.1  פיםע"פ סעי ,הסעת סיורלמורה דרך לצורך 

 

, הסעה יורסעות סם (היתושירום כירמצעל  וחפיקה ובהמשך לצ"        לבקשה 8 בסעיף )3

ון להסעת ישרירה והתעבוח על אות המפקוע"פ הור 1985-"המשת ),והשכרת רכב דתמיוח

 "  . עות וע"פ הנחיותיו בלבדסהעות משרד המחייב הפעלת הרכב באמצר סיו

 

 כמו ." .. דלבשו של המייבא בב מיועד לשימווב "הרכ. כת2 ג.בסעיף "     לבקשה 12בסעיף  )4

שי יבוא איה דרך שעשה רושמ 3633-09-19 בעת"מ ו הנ"ל בהחלטה  אדוניל פרשנות שם הג

 ות מוטעית, זו פרשנאחרהפעלה ע"י מורה דרך ב ללהעביר את הרכ יו רשאר אינכב סיושל ר

 : תהבאו הנוספותהסיבות מ

 

 ימהכועדת הכלכלה הס 144פרוטוקול  25.1.2019אריך בישיבת ועדת הכלכלה בת )1
עתו של הצ, וזאת משום שיך אדונגוד לדעתתי ובניע"פ בקשהחוק צעת את הנות לש

   .יבורירס הצאינטל דתמנוג הייתהאדוני 
בסעיף ציוד, מ וק מע""מ, וחחוק מעסק ע"פ בסעיף הגדרות מגדיר עו חוק הרישוי )2

 ר.לאחתו רגם רכב, לא מגביל העבהכולל 
 לאחרור שלו הרכב סיאת  להעביר ו,קוס, ע"פ עילמנוע ממורה דרךה ביל סאין כ )3

 העיסוקמניעת . "מסקה ע"פ חוק מעי זו עהר טרה חוקית!מם לכל ורת תשלותמ
  העיסוק.ת פגיעה בחופש לום היא מבחינתמורת תש רכב לאחר ברתהע של הזה

 חוק מע"מפ ע"קה עסת כמוגדרתוך קבלת תשלום  רת רכב סיור לצורך עבודההעב )4
  כדין!  סקעושל י עצמ וקמשמשת לעיסולכן היא 

נוס לאה יעודי כל, שכן טרס הציבוריהמנוגדת לאינ היא ראולתכלית ל נועדהה ההגבל )5
. מסחריאת הרכב מיבואן  כושר לאחר לרעיסוקו העברת רכב סיודרך שהאת מורה 

בעצמי ארכוש  אבל אם ,רביר לאחהעאוכל לם ארכוש את הרכב מיבואן מסחרי אשכן 
ת ילכת , ולהגבלה הז היחידה תכליתהר. זו חר לאלהעבי וכלא אואעשה יבוא אישי ל

  ד.סוהילה מן ולכן פסוכל הבחינות לא ראויה מ
יחפוץ דם לעסוק בכל אשר וק, שכן זכותו של כל אלחופש העיס נוגדתההגבלה מ )6

 לרכב סיור. רת המותומוש ע"י אחר, כמובן במגבלעברת רכב שברשותו לשיכולל ה
 תבמסגר עות סיורהס לבצעיתן נ שעל פיוור סעות סיהלן שיודת לריגבלה מנוגהה )7

הפעלת  בים לגיב תנאכול להציי ד ההסעותשבו הוא רשום. ומשר   הסעותהמשרד 
במידה ובעל הרכב רות ביום או נדרש לעבוד כמה משמהרכב כמו לדוגמה אם הוא 

ם ד עשיעבו צוא מחליףצמו ונדרש למבע העבודה ל לבצע את חולה והוא אינו יכו
וק בעבודה ר אחר והוא עסיורכב סהרכב יש  עלאם לב, או תכננדה המתוכב לעבורה

 . תאחר
למחוק את  . ..את הנוהל  ל אני מבקש לשנותיור לע"לאור האמ קשהבל 13 עיףסב )8

  ".    .ב "לשימושו של המייבא בלבד2ילים בסעיף המ
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של דיים והיהקול  שר לטעותפא איך א ,ת אגף הרכב לענות על הבקשההלמנל על להטייט המנהל החל . 20

כמו גם , רדנהלת המשהע"י  הנקבעתמדיניות מדובר כאן על  ובכל מקרה  ,תכוהסמם כמו ג, "להמנה"

 . ע"פ תפקידוי על התקנת הצעת חוק הרישוי י באופן אישהמנהל היה אחראיש לזכור כי 

 

  :8עת/ עותרבקשת הובהתייחס ל  9עת/מצ"ב  ב הנ"להחלטת המשיבלה עיקרי הטיעונים וא . 21

 

) 1)((ב33יף חת סעוסדר תישי מא בואיימיובא בברכב השימוש וד הייע "  ה למענ 7בסעיף   .א

 –עוסק י, ואם הוא שימושו האישי או המשפחתל הרכב מיועד"       הלשון :  לחוק בזאת

ל ומדובר בייבוא כי ככ ועראה לנכון המחוקק לקב . עצמי" –י מושו העסקד לשיועמיהרכב 

סק עו, רוסק. כלומתו עהעצמי של או עסקיושו הב מיועד לשימי שהרכרעוסק, ה אישי של

ג, ובלבד שיהיה בשימוש עסקי מכל הסו ימושברכב ש י לעשותאישי, רשאיבוא בי בא רכבמייה

 הר. יובדם או עוסק אחרהרכב לשימוש העסקי של א ביר אתהוא אינו רשאי להעו י שלו,עצמ

ה הוראה הנוגדת הלכתהיה , ייבא בלבד"של המ ו"לשימוש      קשתך למחיקת המיליםבכי  

 " . וקח) ל1((ב)33בסעיף  ראמו, את העשהלמ

 

ת הנוהל כמפורט הורא בידי להיענות לבקשותיך לתיקון לעיל, איןהאמור  "לאור כל 8בסעיף   .ב

 במכתבך.  13בסעיף 

 

הל נרי המייקון סדלת קחוהע"פ כנדרש מנמק לא , וותרהע יעונילטתייחס לא השיב, וכהרגלו, המ . 22

ה החוב "     של היועמ"ש לממשלה .10043 החילהנד גוובני 9581-ות), תשי"ט(החלטות והנמק

מצד  ל לשקוד על זכויותיו ולהשיג על סירובבדבר יוכ שהאזרח הנוגעמק נוצרה כדי לנ

א תריס בפני השרירות, וזו מקה הייו, .... חובת ההנהרשות בדרכים הפתוחות בפנ

חבר   זו שלב םלא גמפעיל סמכויות, אק בהחלטה של פרט הק לא רולה לדבולה עהאחרונ

 "     העושה כן.נשים א

 

וההגבלה הלא חוקית שמטיל המשיב על מחדל הניתן להגדיר את  , ילאמור לעולאור ה ,לסיכום . 23

 ,אחר כל עוסקכמו גם ,  "מורה דרך"כי     "עצמי –שימוש עסקי "  בגין המושג ק עוס

  ,אחרנהג  באמצעות עצמיהמושו העסקי לשי ש ברכבלהשתמ נו רשאיישי איבייבוא א רכבמייבא ה

  .")ההגבלה(להלן " או מפעילו  שנוהג ברכב למיעצמי  –ש עסקי שימומושג ס למתייח המשיב

  

 

עות הסהמיועד למכיוון שהעברת רכב  יל ולהלן,לעמהטעמים המפורטים מחדל הנגד טענתו של העותר  . 24

מימים  ,רטות סיור בפהסעבכלל ו ותעיסוק בענף ההסעמה בסיסי חלק הינהע"י אחר  / הפעלה לנהיגה

מופעלים  בישראל  מרכבי ההסעות  30%מושכרים לעוסקים אחרים,  ישיונות למוניתמר 50% ימימה. 

  רכבי ההסעות מופעלים ע"י נהגים שכירים. של ע"י קבלני משנה והרוב המכריע 
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 דאלא משום תיאור בלב י מי נוהג ברכבלגבמגבלה כל ת לטהמשום ין א, יעצמ- יסקעש לשימומושג ב

ין יה מצאת הנהיגה ע"י אחר הוא היולהגביל ע אם המחוקק היה רוצה למנו  !סקיש העשל השימו

 מקרה  בכל. דסוי תי בזכויותמידשפוגעת באופן לא חמורה ה הגבלר במדובן את המגבלה, שכ בפירוש

 או ההפעלהלנהיגה הקשר בתיו של חוק המע"מ ולא  מצא בגדרונעצמי" -קיסהמושג "לשימוש ע

 מכיוון שהוא עצמי –סקי עושה שימוש ע כב הואשתמש באחר לנהיגה ברובעת שמורה דרך מ  .שלו

יגה לנה שתמש באחרה להאין כל מניעו, ום עבור זהומקבל תשל ,מס מוציא חשבוניתנותן שירות, 

  מימים ימימה בענף ההסעות.  גוכנהו יןע"פ כל דוזאת  סקהעלצורך ביצוע ברכב 

 

יבוא אישי של ך שהוא כולל כ ) בוועדה1(ב) ( 33סעיף הותקן  רק תודות למאמציושגאה לומר העותר  . 25

עשה ככל שיזם ופעל ו ל המנהלשצעקניות נחרצות ולמרות התנגדויות  , וזאתעוסקרכב ע"י  כל

נוכח . העותר היה  ע"י יבואןובא מי נושאירק לרכב ישי ע"י עוסק ו לצמצם את היבוא האיכולת

, ילה הגבלה כה חמורההטהתכוונה ולא לא ועדה והבשום מצב ו ) 1(ב)(33 בהקמת סעיףמלא ושותף 

 םיוצר והיאו המחוקק המשיב  אם  . חוקהסעיף בוהמשיב כלל לא העלה עניין זה בעת התקנת 

ולסטות מהנהוג  ,העיסוקוע בחופש לפגו ,את זכות הקניין ודצמצם מאול ,כה חמורה מגבלהטיל לה

להיות חייב היה זה , מותר לנהוג בעוסק שהינו בעל הרכלורות כי רק ולה בענף ההסעות מימים ימימה,

 ההולםבחוק אין פוגעים בחופש העיסוק אלא "    וכנדרש ע"פ חוק יסוד חופש העיסוק  ,בפירושן מצוי

 . השרמהק ההוצאשפרשנות  אחרי רתולא להסת ,..." רכיה של מדינת ישראלע את

  

  

  

 

III      ד כב סמכותו של בית המשפט הנ   

  

 

נים משפט לעניי לחוק בתי  5סעיף י על פ ה זו הינהריבעתלדון נכבד ה שפטהמ תשל בי תוכוסמ . 26

 .הראשונהפת בתוס  14 סעיף ועל פי  2000-תש"סהליים, מינ

  

 

עוסק בכלל  יל רכב בבעלותהוג ולהפעלנ כשירמכל נהג מחדל המונע ה הינורה זו יעת לנה שעניי . 27

 החלטה"  ל      בנוגע " תלרשו בין אדםוך סכס"  עניין המהווה  שיא בייבוא איומורה דרך בפרט שיוב

פקיד ת של רשות  במילוי לטההחתי משפט מנהליים    " ק בלחו 2ע"פ ההגדרה  בסעיף   ,"של רשות

פט מש לחוק בתי 2סעיף והכל ע"פ     ו מחדל. "א החלטה וכן מעשהעל פי דין, לרבות העדר  וריציב

 .  2000-ש"סהליים, תמינם ינלעניי
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      IV        ירהלעת צדדיםה.   
  

מי  , כמו גם"המנהל" חוק הרישויל 2סעיף  פל ע"בידו הסמכות לפעוה נתמי שניבמיוחד ו המשיב . 28

ל סמנכ" – פלור מר אבנרם הינו המנהל כיוישוי הראת הצעת חוק ן תקיוהעיצב ין הכפקידו פ תשע"

 . ")המנהל(להלן "    ועה במשרד התחבורהתנ
 

הרישוי משנת  ת לחוקיבהצעה המקור   .שויריצעת חוק ההת היה ממונה על הקמ מנהלה  .א

של ציו רק בעקבות מאמ  ."י עוסקשל יבוא אישי עלל הוסיף את האפשרות המנהל כ 2013

נאלץ  2015- י (תיקון), התשע"ווא חופשיבצו  -  בשנית א החופשיצו היבולתקן את תר העו

ואח"כ  31בסעיף  ,ת החוקק לבסיס הצעעוסהכניס את האפשרות של יבוא אישי ע"י המנהל ל

 . וק עצמובח 33ה הפך לסעיף ז

 

הל מינהפירמידה במצא בראש המנהל נ   .ום חוק הרישויישממונה על יהמנהל בתוקף תפקידו   .ב

ל העובדים הקשורים למינהל תנועה כול כלעל ונה ממו, הקשור לרכב שרד התחבורהמתנועה 

ה את המדיניות הוא שמתוו הלבפועל המנרכב לישראל. קשור ליבוא כל הלמנהלת אגף הרכב ו

הליות מנסמכויות למנהל    ור לייבוא רכב לישראל. שהק ד התחבורה בכלרבמשהשוטפת 

  . ברככלי ל רוקשהל את כבתוכו ה הכולל תנועמינהל  א הרגולטור שלוהו רבות

 

ואסור  אינטרס הציבורי והחוקהע"פ אך ורק לפעול כמשרת ציבור  יב ע"פ תפקידוהמנהל מחו  .ג

  . הרכב המסחריים של יבואניאינטרסים ף את הקולים זרים ולהעדיצב לפעול משילו בשום מ

  

יח הוכ 1ח עת/וע"פ נספ י ע"י עוסק רים ליבוא אישהקשו ריםבענייננו כמו בעניינים רבים אח  .ד

זרים המשרתים  ממניעיםבאופן קבוע ל פועל המנהכי שני פנים, ע למשתמפן שלא באור העות

 רי. ים, וכי הוא פוגע באופן קבוע באינטרס הציבוסחריואנים המשל היבאת האינטרסים רק 

  

  עותרה .29

 

 ,19בן לא וד והוא ע פקד טנקמוכ כתותחןפור לחמת יום כי, נלחם במ 1955נולד בישראל בשנת   .א

שים מאוד בים קמצים לנשק והיה עד לברחווה אבדן של חב רבים, יילי אויוחם בטנקי עפג

גופו  ."החווה הסינית"באזור  הלחימה ךהלע במנפצ 73 טובראוק 21 -בבאזור התעלה בסיני. 

תחום בעיקר בקצין כקורס קצינים ושירת , עשה חזר לשרת בצה"להעותר והחלים במהירות 

 26בגיל  1981בשנת בקיאותו בענף הרכב. החלה מכאן  ,רס"ן רגתדלגיע והגיסטיקה לורכב ו

ין כשהבה קשלמאבק פנימי לע ה"ל ונקמצ חררהשת ,עם מצריםחר השלמת הסכם השלום ולא

, ולכן ה רביםכ בנותה למנוע את המלחמה הנוראית שגבתה קורהיכי ניתן ראל יחד עם כל יש

בד שנים ע 7 .ריווחב בובגדה  הדינהמ עתולדשמפני  ,תלצמיתו ארץלעזוב את ההעותר יט החל

 רחים,פלוגיסטיקה של סחר בינ"ל בב שנה בלונדון ,י של חברת בנייהכמנהל לוגיסט בניגריה

וגילה את  לנפשו שקט סוף סוף ן מצא ר במהלכאש כמורה דרך לישראלים יפורניהלבק ושנתיים

  .ע לישראלגוהחל להתגע מורה דרך"" היוםבו עד  המקצוע שהוא אוהב ועוסק
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וקיבל קורס מורי דרך השתתף ב  ,ו האהובה ישראלולדתמר לולחזהעותר החליט  1994 נתבש  .ב

. עיסוק העיקרי עיסוקו והינארץ י הברחב םוהסעת לתייריםהוראת הדרך ומאז יון הדרכה, ריש

- סיורב רכיבל רישיון לקהעותר  1997בשנת   . בו הארץ הנטועה אהבתשבו הוא מיישם את 

 . וכנדרש כל שנהחדש מא והאשר ,  פטור ממס כמו מונית)הטבת מס (בול אשכ

 

ב ע"י רוסאך אשכול לצורך עיסוקו רישיון ליבוא אישי של רכב מהמשיב ביקש  2005בשנת   .ג

נגד עתר יחד עם חבריו  2007בשנת  ,לאחר מיצוי הליכים. וה יעריחת אגף הרכב בזמנו גב' הלמנ

ל תנאי ו צו על לזכותיבזכה בבג"ץ וק 2011נת בש. גציימשימש כ. העותר 7006/07ג"ץ ב המשיב

 . 2עת/ ד המשיבנג

  

מנהל ושערורייתית של משרת ציבור תנהלות נפסדת בהל קנת 7006/07 ץהדיונים בבג"ך במהל  .ד

ורה דרך מע"י ליבוא אישי דות חשש את ההתנגללא כל אשר הביע  דהיום המנהל ב אגף הרכ

שאינה  פרטיתיניות מציג מד אהוש, ותוך ריוטרס הציבבאינ תוך פגיעה כללב עוסקבפרט ו

  מונע ע"פמנהל , באופן המעיד כי הבנושא רד התחבורהמש של מדיניותתואמת את ה

 הרכב המסחריים בלבד.  בואנייאת ק רהמשרתים  נטרסים זריםאי

  

 ו כגיס חמישי לטובתעולותיופהמנהל  בורי של יהבגידה באינטרס הצהזעזוע שחווה העותר מ  .ה

 .באינטרס הציבוריפגוע להמנהל מנוע מותר להקדיש את חייו כדי לעגרמו ל ,רכבהיבואני 

  

ח פסבנכמפורט נגד עוולות המנהל ומשרתי ציבור אחרים ובות הקים את אגודת אשכול ופעל ר  .ו

  צ"ב. מה 10/עת

  

  

V     לעתירה םהטיעוני     

 

 1975-, תשל"וףסמוך ס ערמק חו פי לע " וסק מורשהע " ו " עוסק" גדיר מ הרישוי לחוק 2עיף ס . 30

של חוק  דרותיוגרישוי נמצא בבחוק  הועיסוק לעניין עוסק  ור שקן כל הכול   ")חוק המע"מן "(להל

 :   מחדללה מהמ ולא בתקנות התעבורה כפי שעוהמע"

 

מי  כספי, וכןד לכ"ר או מוסשאינו מ, ובלבד רות במהלך עסקיוותן שינשמוכר נכס או מי    –"  קעוס "

    "  י.עסקת אקרא ושהשע

  

     ."מכירת ציודעוסק במהלך עסקיו, לרבות  ת בידיומתן שיר מכירת נכס או "   " עסקה "

  

 ,צורך עיסוקו העצמיל עוסקל הווה עסקה שהמת לכל דבר הפעלת רכב באמצעות אחר הינו שירו

      יקרה. בטלה מע כןול ק המע"מהפרשנות הינה בסתירה לחולפיכך 
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ישיון יבוא רכב, אחד בל רלק ישי זכאיייבא רכב לשימוש אל"המבקש   רישויוק הלח  (ב)33סעיף  . 31

 " התקיים כל אלה : בשנה, ב

 

      רכב מיועד ה –ק הוא עוס ואם שפחתי, מושו האישי או המלשימיועד ) "הרכב 1(ב)(33סעיף  . 32

י או האישימוש הינו מקבילה לש" עצמי-קילשימושו העס" מושגה  "  .מיעצ-מושו העסקילשי

ע"י נהג  גבלה האוסרת הפעלת הרכב ע"י אחרו כל הואין בי, ימוש פרטשיובא לשגבי רכב ל חתיהמשפ

  . נף ההסעות מימים ימימהנהוג בעכיל אחר או קבלן משנה שהם עוסקים ואחר, או מפע

 

ובהקשר  הכנסתלה של דת הכלכעובו )1(ב)(33סעיף בהתקנת  באופן אישי שותףיה ההעותר   .א

ר שנתן וביאב, ונהללדעתו של המ בניגודבוועדה הצעת החוק  אתר שינה העות, וסקלע

 וכימחדל א נאמרה מילה וחצי מילה לגבי הסעיף זה להנוסח הסופי של  התקנתהמשיב בעת 

 . תו ע"י אחרעלבהפ לגבי חופש העיסוק של העוסק  ת מגבלה כלשהיאטלמו

  

החריפה ו התנגדותלמרות תר העו לשתו יבלו את דעהכנסת כיבדו וקוחברי  שר התחבורה

עדת ובובמצב העניינים למרות ש, תנגד לניסוח הזההלא . העותר של המנהלית והצעקנ

את בגידתו של חשף לאור העובדה כי  יקשלכלה העותר היה יכול לעשות כמעט כל מה שבהכ

ייחס בניסוח המתף כי מדובר סעיהתקנת הברור בעת , וזה היה יבוריהצהמנהל באינטרס 

עסקיו לצורך  , וזאת רטיפלשימוש אישי  ליו, במקבדהיינ עצמי"- "עסקי ורךצק שפועל ללעוס

יסוד מוגנות זכויות פגוע בלכוונה צל צילה של  כל הלא היקנת החוק בעת הת . עצמייםה

 . ף ההסעותבענ ולתת הגבלה הפוגעת באופן מהותי את השימוש ברכב סקעויסוד בה קיובח

 

בפה מלא,  ,שבמפוראומר זאת היה  ,מוש ע"י אחרת השייל אלהגברוצה אם המחוקק היה   .ב

 רכבי הסעות תלמבוסס על הפעהלאופיו של ענף ההסעות  ולא בפרשנות לא טבעית המנוגדת

ממונה על שמשרד התחבורה סמנכ"ל בשהינו מנהל שכירים, והנהגים ומשנה באמצעות קבלני 

אופן קיצוני! אבל כנראה ה סבירה באינ שכזו כי מגבלה צריך לדעתהרשות לתחבורה ציבורית 

   מעבירה אותו על דעתו!פשוט המסחריים היבואנים דוניו לשרת את אהמנהל  המוטיבציה של

  

סקיים לצרכים הע כדי להפעיל את הרכבו ,מייבאה יא כיה עצמי-סקיהמילים עמשמעות של ה  .ג

ות באמצעהיא סקה אם הע סקה גםע כל סוג, חוק המע"מפ ע"בצע עסקאות מ ,העצמיים שלו

 1סעיף  מ ע"קה נמצאת בגדרותיו של חוק  המהמהות של העס. גם כאן אחר הפעלת הרכב ע"י

רבות עוסק במהלך עסקיו, ל או מתן שירות בידימכירת נכס  " )1(  חוק המע"מלהגדרות 

קוח משרד ובפירשאה "פ ההבאמצעות אחר ע רכבהובעת שעוסק מפעיל את ." מכירת ציוד

וש שימשל " המשמעותזו  – עסקההית מס עבור ונא מוציא חשברשום והו הוא ת שבוההסעו

נות שבעל הרכב באותה הזדמ קהסצע עסק אחר ביואין לזה כל קשר אם גם עו ."עצמי-  עסקי

חוק . ר עבודתוועבשכר קיבל ששכיר ק שכר שירותיו של נהג והעוס או במידהעסקה  עשה

כל  ואין בחוק המע"מ ,יותר מע"מכמה שבות לגי ות כדכמה שיותר עסקאו צה שיהי"מ רוהמע

את חופש  נה להגבילי אין כל כווחוק הרישובכמו גם חוק המע"מ ב. עסקאותל כוונה להגבי

ע"פ כל דין   הבוק זו הייתה חצים להגביל את חפש העיסויו רווק, ובכל מקרה גם אם ההעיס

  נים.ברור ושלא יתפרש לשני פלפרט זאת באופן 
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ההסעות  ים בענףלעובדה שיש עוסקים רב יחסהתיב היא גם ותל הפרשנות שהסבירחוסר   .ד

ך , אי2228139  -ו 964157סעות מ.ר הרכבי שני שיש לו  כמו העותרמרכב אחד, ר להם יות שיש

? בנוסף וע"פ החיים יכול לקרות יכול לעבוד על שני כלי רכב בו זמניתהמנהל חושב כי העותר 

כי ישהו חושב בודדות, האם מ ד רק שעותעבול וא יכוללו האת גיוסק חולה, או מפהעכי 

  ? יובא בייבוא אישיישבות ממלאכה רק בגלל שהרכב ת ות, רכב הסעובעסק של הסע

  

 אתאחר לא יכול לנהוג ולהפעיל משמעו כי  עצמי" –י "שימוש עסקי כ ל המשיבש הפרשנותולכן 

יכול  בעל הרכב רק , אלא ת אחרמצעוה באהפעל כוללכאמצעי ייצור למרות ייעוד  אישי ביבוא רכב

  .וק המע"מבחלא וי רישוה בחוקבסיס ל כ אין לה ,באופן אישי בעצמו ולהפעיל את הרכבלנהוג 

  

 – מוגנותסוד ות יזכויב על הנדרש ה ובמידה העולה ויראאינה לית ש, לתכרךוא לצשל עפוגמחדל ה . 33

     .ה חוקיתולכן אינ רטבפרך ד ומורה בכלל קשל עוסקניין זכות ההעיסוק וחופש 

 

הפעלתו ע"י באמצעות בזכות הקניין של אדם שרכש רכב כדי להתפרנס למשיב אסור לפגוע   .א

 . אדםכל  ין שלן על זכות הקנימגה האדם וחירותו כבודיסוד  חוקלגד זה מנו, אחר

 

פו כסדם שלצורך עיסוקו העצמי מבקש להשקיע את של א למשיב אסור לפגוע בחופש העיסוק  .ב

אם באמצעות עוסק אחר או או , אם בעצמו אמצעות כל אחדו בלהפעילעות והס בשת רכברכי

שלא ת את חופש העיסוק ושנעשית ראפששלא מ ל הגבלה כ .צלויר שעובד אאו שכ תאגיד

ק יסוד חופש גיעה לא חוקית בזכויות יסוד המוגנת בחויא פהיה א ראוולתכלית לצורך ל

 בענף ההסעות. אופי העיסוק העצמי ובדה שזה ר העד לאובמיוחהעיסוק ולכן בטלה. 

 

את ל כל להפעיהוא כן יו ירכוש רכב מיבואן מסחריוסק אם ע! שכן  המחדל גורם לאפליה אסורה . 34

 .  מסחרייםהרכב ה הם יבואנילטה החהמ דיםהנהנים היחי. צעות אחרמבא ורכב

 

מפלה לרעה  יאשהבעת  ,ירישוחוק הל 1סעיף לבניגוד  הרכבבענף  חרותבתאפליה האסורה פוגעת ה . 35

, צעות אחראוסרת הפעלתו באמיא כשה סקעו ע"ירכב ביבוא אישי וש בימהשאת באופן לא חוקי 

  . ימסחריבואן  "ייל רכב שיובא עבאינו מגמשיב מנגד השר כא

  

הרכב  ייבא את בל אם הואאאחר ו בידיי ם עוסק ירכוש רכב מיבואן הוא יוכל להפעילהיינו, אד

 ! ולא חוקית זו אפליה אסורה כל להפעילו בידיי אחר.הוא לא יוישי בוא אביי

 

 וכפיק בפרט י עוס"בכלל וער לייבוא אישי ל הקשוכב"י המנהל עובמזיד יר תד נהגתמוזו ה אפלי

ובעת י שחופ לצו יבואקון קנת תיבעת התו 7006/07בבג"ץ ובמיוחד  ,יח פעמים רבותהוכשהעותר 

ביבוא במזיד . המנהל פוגע המצ"ב 1עת/ בנספח ורטוכמפ נסת י בכהרישולחוק  33 סעיףקנת הת

באינטרס  ך בגידהם המסחריים, תועם היבואנירק בים יטהמרים ם זילומשיק סקוע"י ע אישיה

   . הציבורי
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, והשכרת רכב) סעה מיוחדתהפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, ה צובניגוד ל וינהל מחדה . 36

ע"פ הוראות משרד לפעול ת הרשום במשרד הסעו בעל רכב במחייהצו . ")"הצו (להלן 1985-התשמ"

הסעה יכול לבצע א לות עות שמסיבות שונב הסעוסק בעל רכ ,מחדלע"פ הום. וא רשההסעות שבו ה

         . גד לצוולכן מנו אינו יכול להפעילו בכל הסעהם הרכב ששם רשוסעות משרד הה כבבר

 

, המשיב מתן רישיון יבוא בעתע"י המשיב יישומו פן או ונ, היוקילא חחדל למעניין נוסף ההופך את ה . 37

 ש גליברי טבאופן ברור ובוללפרסם  חייב, למרות שהוא לא רושם את ההגבלה ברישיון היבואכלל 

    . ייבא רכב ביבוא אישיהמן מגבלה כה חמורה שהוא מטיל על מורה דרך א על פי כל דיבהיחבולא 

  

אישור רישום של מחייב   ,מורה דרך רכב אשכול המיובא ע"י ל, כולוסקע"י ע עותשל רכב הסיבוא  . 38

ישור ללא א  . 4/עתמיובא ע"י עוסק בייבוא אישי ההסעות ה בומופעל רכרשום  שרד ההסעות שבומ

משרד ובזכות ק תודות פק רון יבוא מונדהיינו, הרישין יבוא. מנפיק רישיויב לא שם המהרישו

 רישום מעיד עוד לפני יבוא הרכב האישור  שורותיו. בין תכב ההסעוראת פעיל שמסכים להההסעות 

 המשמעות לכך היא כי מי שמפעיל את הרכב חברה הנ"ל." הישמש להסעת סיור במסגרת  הרכב"כי 

שרד בו ע"פ הוראות המ חייב לפעול שהינו בעל הרכב הרכב והעוסקרשום  וההסעות שב הינו משרד

מים צריך לעבוד במשמרות, או ינו, הרכב לפעדהי אל. רסעות בישהף הכל ענככה עובד הוא רשום! 

הרכב אינו שולט בהן, או שמתקבלת עבודה  רה הדרך בעלותת שירות בשפות שונות שמלעיתים צריך ל

זמנית. לכן יש משרד  עבודות בו 2אינו יכול לבצע והוא  אחרת בעבודה הדרך עסוק חדשה ומורה

 יותר הכנסות לרכב ולמדינה. ינה יותר עסקאות ושתה יוהכל כד ,ודהר העבבכל סידו הסעות שמטפל

 

הן באמצעות עוסקים  כבי הסעות והפעלתם ע"י אחרים,רבענף ההסעות הוא  רכישת רכיב עיקרי מ . 39

 וסף להסעה הוא פוגעשקעה ברכב נמעוסק היב מונע ברגע שהמש .שכירים צעות נהגיםרים או באמאח

 . חוקיסביר ולא באופן לא ת מדינת ישראל גע בכלכלופאך גם  יותרורה בבצורה חמש העיסוק פבחו

 

כולל השקעה ברכישת רכב נוסף  ,לצורך עיסוקו העצמי ל צורהלהשקיע את כספו בכרשאי עוסק  . 40

לנהוג  אסור לעותרככל שימצא לנכון! , מפעיל אחר ,משנה / נהג שכירקבלן  ל אותו באמצעותשיפעי

, בעתיד ומפאת יכול לנהוג על שני כלי רכב שבבעלותו הוא לא, החוקע"פ  רצוף שעות 12מעל בעצמו 

ר אנגלית . העותר דובם את עניין השפהג רכב אשכול ישלגבי , וגילו לא יוכל לעבוד שעות רבות

מעביר  לא שולט בה הוא העותרל שפה שכרוסית או  נית אובר סיתייר דוסקה עם עוכשיש לו רומנית ו

המחדל  ככה הענף פועל מימים ימימה!  .ט בשפה הנדרשתלשכן שוך ה דרמורי הפעלה ע"את הרכב ל

   בחוקי המדינה וערכיה. , מוגנותכויות יסוד בז ,בעיסוקו העצמי של העותר אסורהיעה גמהווה פ

 

 !םיבואנים מסחרייהם מחדל  ההנהנים היחידים מ . 41

  

ת כוחם א ירמגב ,1עת/ נספחב , כמפורטת האסורההפועל ע"פ מדיניותו הפרטי הלמנה

,  באופן לא הוגן  לייקר את מחירי הרכבומאפשר להם המסחריים  ני הרכב ל יבואשליסטי נופווהמ

   . הטבת המסק מלעשוק חלמאפשר להם גם הוא כול ומוניות במקרה של רכב אש

  

  !  ישראלבסקים העונגד לטובת היבואנים המסחריים ופועל כגיס חמישי בוגד בתפקידו ובכך המנהל 
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         I  V        יכום  ס  
  

 

שלו אישית בנהיגה וא אישי רק א בייבשייבעלת רכב גבל בהפמומורה דרך או כל עוסק מחדל שבגינו ה . 42

ע ביבוא אישי אמץ כדי לפגוכל מר שעושה י מר אבנר פלוהנוכח המנהלשל המעוות פרי יצירתו היא 

דל אינו חוקי המחבנוסף ו , 1ת/ע נספחבק סביר מעל לכל ספכיח הוכבר וכפי שהעותר  .וסקע"י ע

 : הבאותמהסיבות 
 

הוקם רק , נוהל ש/1/20112מתאריך  תוקףעבר בבשהיה ורי המקבניגוד לנוהל מכיוון שנעשה   .א

  שיב . העותר ואח' נ' המ /077006  בג"ץצו על תנאי שנתן לגוד בניותודות למאמציי העותר 

 

רה דרך או כל עוסק על מווסר אנו שאי י) לחוק הרישו1(ב)(33מנוגד לסעיף מכיוון שהינו   .ב

   אחר. או מפעיל עות נהג באמצעצמי  –סקי להפעיל את הרכב המיובא לצורך עאחר 

  

נו הי וייעודשכל  ריםמשיקולים זך ורצשלא לבניגוד לאינטרס הציבורי  השנעשמכיוון   .ג

 הרכב המסחריים! יבואני האינטרסים של ת לטוב !  א ראויהאסורה וללתכלית 
 

 .רי הדרך וכל העוסקיםשל מו מוגנות סודכויות יבז פוגעא ושה ווןכימ  .ד

  

 מימים ימימה.  הסעותענף ה ו של פעילות וייעודאופי המנוגד לא ומכיוון שה  .ה

  

 . מסחריע"י יבואן  וא אישי ע"י עוסק וייבואבין יב אסורהליה עושה אפכיוון שהוא מ  .ו

  

 . יהרישווק לח 1ף לסעיוד יגבנ בתחרות בענף הרכבפוגעת הנ"ל  אפליהן שהמכיוו  .ז

  

 .  " ו "עסקה"קעוס"שג המו בגדרו נמצא אשר לחוק המע"מ מנוגדא הומכיוון ש  .ח

  

 . לצו הפיקוח מנוגדא ומכיוון שה  .ט

  

   .  ונוהל רכב אשכולף המכס תעריצו לגד מנוון שהוא מכיו  .י

  

  .קלמורה דרך / עוס מנפיקש בואיהרישיון אינו מפרסם את ההגבלה בהמשיב מכיוון ש  .יא

  

 ורק מדיניות א משרתווה למדיניות המוצהרת של משרד התחבורה מנוגד המחדלון שמכיו  .יב

רת הנועד לש יגיס חמישבמתכונת של ם משיקולים זרישפועל אישית של המנהל הת פרטיה

 הרכב המסחריים. יבואני  –לי ההון בלבד את האינטרסים של בע
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IIV         כבד זהמבית משפט נש מבוקהסעד ה             
  

התייצב להמורה לו יב המש וציא צו על תנאי נגדלה מור לעיל מתבקש בית משפט נכבד זה לאור הא . 43

  וליתן טעם :
  

יבא ביבוא  אשכול שי ב רכפעיל לה דרךמורה הוא פועל על פי המחדל ואוסר על מדוע 
  ) ל / מפעי קבלן משנה/ נהג שכיראחר / עוסק (אחר  באמצעות  יהעצמ לצורך עיסוקואישי 

 ?   , כמו גם על כל עוסק אחר7006/07תנאי בבג"ץ צו על "פ עו  ,דםבנוהל הקוהיה י שוכפ
 

לחייב את המשיב מתבקש בית המשפט הנכבד  , למחדל המתואר בעתירה זויב נותן טעם שבעת שהמו

   :  עתירה זו העולות מ השאלות הבאותלהתייחס לכל 

  

ש חופ –יות יסוד מוגנות בזכו צמו לפגועמרשה לעהמשיב שבגינה  של ההחלטהלית תכה הימ  .א

, כמו גם כל עוסק אחר ב בייבוא אישיהמייבא רכדרך רה של מו תוכבוד האדם וחירוהעיסוק ו

  .רכב מדברי וכו' ,הסעות , רכבמוניתהמייבא 
 

עיקר במימים ימימה  יםשפועל, הסעותורכבי רכב אשכול ענף אופי מדוע המשיב פועל בניגוד ל  .ב

 על. ובענף המוניות מדובר קבלני משנה ונהגים שכיריםעוסק אחר, חר, דרך אמורה אמצעות ב

 א מתן רישיונות יבול סמכות. המושכרנית מולהפעלת פועלות ע"פ רישיון  מהמוניות 50% -כ 

 ! רישיון להפעלת מונית מושכרמנפיקה רישיונות ליבוא אישי למונית גם על בסיס 

  

 ,ע"י עוסק בין רכב שיובא ביבוא אישי, ינת ישראלבמדאסורה האפליה  שהעוהמשיב וע מד  .ג

 מסחרי. רכב  לרכב שיובא ע"י יבואן

  

 לחוק הרישוי, 1, בניגוד לסעיף בתחרות בענף הרכבמשיב מרשה לעצמו לפגוע מדוע ה  .ד

רכב היבואני ים של האינטרסים המסחרילטובת  שהוא עושהנ"ל ה היבאמצעות האפל

 .ק עוס ימורה דרך וע"ע"י של רכב אישי הייבוא ת היל אומגבהוא פוגע בעוד מסחריים, ה

  

, כולל עצמיעיסוק לצורך סקה עכ כיר בכל שירותהמחוק המע"מ פועל בניגוד להמשיב מדוע   .ה

 . אשכול ע"י אחר ת רכבמתן שירות של הפעל

  

המתירים הפעלת  ולנוהל רכב אשכול לצו תעריף המכס, הפיקוח ההחלטה מנוגדת לצו מדוע   .ו

 . "י אחראשכול ע רכב

  

שהוא  החמורה מפרסם את ההגבלהונות יבוא הוא לא רישי קינפוא משה בעתמשיב מדוע ה  .ז

          .והחוק נהל התקיןיהמתפקידו ע"פ  נוכנדרש ממוועל כל עוסק אחר, ך דר ל מורהמטיל ע

                                             

             תר העוס,  כי ברנדרמ         , ם חתוה על   י תאיה באלרו                     

                       

  ר לעומ 48, "פתש ניסן ד', 2020מאי  27         ,יוםה                     
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       19עמ'    עתירה בעניין עוסק תוכן עניינים   

  

  

  עמודים           

  

  

  1-2  העתירה .1 

  3-8     התשתית העובדתית   Iפרק    .2 

 8-11  עניינה של העתירה      IIפרק  .3 

   11  סמכותו של בית המשפט     IIIפרק  .4 

 12-13   הצדדים לעתירה    IVפרק  .5 

 13-16  הטיעונים לעתירה    Vפרק  .6 

 17  סיכום   VIק  פר .7 

 18  הסעד המבוקש     VIIפרק  .8 

 19  תוכן עניינים + רשימת נספחים .9 

  

    91ם עמ'  רשימת   נספחי

  

   

  דיםעמו  פרוט   מסומן 

  

  

   20-25        "המנהל"המנהל מר אבנר פלור סמנכ"ל תנועה נגד  ראיותה .1  /עת

 26      7006/07צו על תנאי נגד המשיב בג"ץ  .2  /עת

 27    רדכי ברנס, העותר.בוא אישי ע"ש מרישיון מתווך בי .3  /עת

 28    שהעותר משמש כמנהלו  רישיון משרד הסעות "צורי היעלים" .4  /עת

 29    סים מלאיםאישור רישום רכב סיור במי  .5  /עת

 30    בו אין כל אזהרה לגבי ההגבלה שמטיל המשיבון יבוא שישיר .6  /עת

  31      ון להסעת סיור ישרי .7  /עת

 32-33  ר. העותמטעם  .י מורה דרךע"רכב בקשה לשנות נוהל יבוא אישי  .8  /עת

 34-35  להיעתר לבקשת העותר. , לא 28/1/2020החלטת המשיב מתאריך  .9  /עת

 36-40    המשיב.  שטופלו ע"י העותר בעיקר נגדנושאים  . 10  /עת
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  העותר ואח' נ' המשיב. העותר שימש כמייצג 7006/07צו על תנאי נגד המשיב בג"ץ    2עת/  
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 יבוא אישי ע"ש מרדכי ברנס, העותר ב רישיון מתווך   3עת/

  

  

  



  
  

28

  רשיון משרד הסעות  "צורי היעלים", שהעותר משמש כמנהל שלו 4עת/

  

  

  



  
  

29

  אים במיסים מלור אישור רישום רכב סי 5עת/

  

  



  
  

30

  ין כל אזהרה לגבי ההגבלה שמטיל המשיב רישיון יבוא שבו א  6עת/

  

  

  

  



  
  

31

  רישיון להסעת סיור  7עת/

  

  

  

  



  
  

32

  . מטעם העותר ."י מורהערכב יבוא אישי  בקשה לשנות נוהל 8עת/
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34

  לא להיעתר לבקשת העותר     28/1/2020   ת המשיב מתאריך החלט 9עת/
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