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              .משרדי הרישויוכל   רישויה גף, א תחבורהמשרד ה -  מדית ישראל 
  יבה  המש                   ירושלים    מחוז      ההמדי  טות פרקלי  עותמצאב

    

  
  ת העותר לתשובת המשיבה  תגוב

 

כבוד השופטבהמשך להח .1 ל  ,לטת  בידיו  מתכבד העותר להגיש כתב תגובה  תשובת המשיבה שמסרה 

 ערב חג הפסח הבא עליו לטובה. 

 

2.   מוחה  שבכל  מה  גדהעותר  לכתב התשובה    45שיבה  את    הלא השכילהסעיפים  הורא   וולעהלראות 

   מאות מיליוי שקלים בשה ! ב  תהאמד  ת כלכליותעלולו סבל וגורמת  כשהיא  לציבור  שה  היא עוש

   כמפורט : ו החליטה לבטל את השירות הטלפוי במשרדי הרישוישר כא

 

 ה. יאות בהתייחס למשבר הקורוות משרד הברות ביגוד להורא עש הדוחק בבדיקות הביטחון  .א

 

רק כדי להגיע למשרדי הרישוי במקום  בשה  מיליוי שעות    !    הציבוראדיר של    משאביםבזבוז    .ב

של מאות  סכום עתק  מדובר ב  .ות סיעה וחיההוצא   .בהגעה פיזית  ךרו ן ללא צשירות בטלפולקבל  

טלפוי  הות  רישה      !  רישוירק כדי להגיע למשרדי ה  בזבז בשהציבור אלץ לשהמיליוי שקלים  

   !  זאת לציבור ךהיה יכול לחסו

  

 . והגברת הסכה לתאוות דרכים  ! בדרכים עומס התועה לכל יום של אלפי כלי רכב  תוספת  .ג

 

ה שאין בהם כל  בהפעלת אולמות קבל  מאות מיליוי שקלים    -   הקופה הציבוריתחמור של  בזבוז    .ד

המודרי בתקופה  השן  ית  !תצורך  כל  את  הרישוי  להעביר  משרדי  של  בלירותים    , ון טלפשירות 

בקלות  ו לממן  יוכל  שייחסך  של  הכפלת  התקציב  שילוש  אף  ו  ! בטלפון  ותשירהעמדות  מספר  ואף 

הדרשתקציב  שאר  יי כל  את  מחש ב  שיכסה  ל.   ובמערכות  אתובכך  שבועיים  הת  מוע  של  ורים 

בפריפריה ולא רק  השירות בכל מקום בארץ כולל    בוסף יהיה יתן להפעיל את   !!!במשרדי הרישוי

 .  כל יום עובדי משרד הרישוי כלי רכב של  מאות של מיותר עומס מה שמוסיף  ,ממרכזי הערים
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ו  .3 י במשרדי  פרוטללקבל שירות  שאלץ  עם ישראל  שהיא גורמת ללסבל    ה אטוםבילהמשיבה עיוורת 

איש!  הרישוי התסה  הזהמאות  ית  העותר  בסבל  לתאר    !פעמים  הסבל  א  היטיב  לציבור ת    שגרם 

 "   וילישי של משרד הרישמסדר ההשפלה בעולם הש  " כלכליסט ב העיתואי יואל אסתרון בכתבה

   
  מסדר ההשפלה בעולם השלישי של משרד הרישוי  

    29/5/2021  - כלכליסט עיתון  
  

היום,   אין   35בצהריים,    12בחום  בחולון  הרישוי  משרד  בפתח  אבל  בצל,  אשים    מעלות  עשרות  צל. 
מו פליטים  ם, בחוץ, בשמש הקופחת, כמזיעים את שמתם מול מחסומים מגובבים ומאבטחים עצביי

מתחן להיכס איתה פימה, אמא עם תיוק  אפגיסטן. קשישה בכיסא גלגלים, עם המלווה שבגבול  
יו. ברוכים הבאים,  מיבב, קשי יום שמתלוים על אובדן יום עבודה, אזרח זר שלא מאמין למראה עי

  הבאות, לעולם השלישי. תברוכו
  

יודע    ,כן יותר  אי  חשובים  לאומיים  ושאים  מתעקש,    –שיש  הדלתא  גיף  לפצצה,  מתקרבת  אירן 
מערכת הבריאות קורסת. ובכל זאת, אי מבקש לספר הפעם על החיים עצמם, כי משרד הרישוי הוא  

את אזרחיו, משפיל אותם, מתייחס אליהם כמו  משל להתעמרות של משרד ממשלתי, שבמקום לשרת  
  אף מסכן את בריאותם.  תיים חסרי זכויות, ו

  
לכא טעהגעו  בגלל  של  ן  בטלפון  או  אוליין,  לתקן  היסיון  כלשהו.  מחשב  או  כלשהו,  פקיד  של  ות 

  האתר מתסכל, הפקידים שעו לטלפון, אחרי המתות מייגעות ואיספורמשרד הרישוי, כשלו כמובן.  
תמימות קדושה. הו אופטימיות  . הו,  12יתוקים, היו חסרי תועלת. קבעו איכשהו תור מראש לשעה  

  שת.  מטופ
  

דרש מעשרות האשים שהזמיו תור מראש את תעודת הזהות    –ספק פקיד, ספק מאבטח    –מישהו  
י לזכות  שלהם. האזרחים הצלים בשמש כבר לא מתווכחים עם הריבון ומופפים בייאוש בתעודות כד 

או    345ות וחזר אחרי זמן עם פתקים רעלם עם צרור תעוד יבם. הפקיד, או אולי מאבטח,  בתשומת ל
יו עד לאחרוה אזרחים, עדיין בשמש, מושפלים ומזיעים. זה לא עוזר  וכיו"ב. אבל הפליטים, שה  548ט

  להם. הכיסה למאבטחים לפחות חוסכת את הכיסה הוספת.  
  

טמת,  יכס למדגרת הקורוה בפים לעוד המתה מטומלכמה בעלי פתקים לה  אחרי כשעה וחצי הרשו
מתקדמים הצגים  על  הסדרות    כשהמספרים  בין  מקפצים  מתעתע,  ועוד,  בקצב  א'  ט'  ר'  של  השוות 

חוזרים לפתע לאחור, גזלייטיג בלי שום רמז כמה זמן עוד צטופף כאן. תו ירוק? הצחקתן את שרת  
  התחבורה!  

  
היי  רוחהפקידה  גסת  אשמה  תה  לא  היא  אחרי    –.  סבלותם  את  שאבדו  אשים  עם  להתמודד  קשה 

עה שהיא לא יכולה לתקן את הטעות, הטעות  ט א העיפה אותו אחרי דקה בעצבים. הי  שעות מורטות
טעות  של   על  שולי  בסיפור  אתכם  מלאה  הייתי  לא  העיקר.  לא  זה  אבל  שלו!  לא  התחבורה,  משרד 

  ללות.  הקלות הבלתי סבלת של ההתעבירוקרטית. העיקר זו 
  

א בתל  המסים  ורשות  הפים  משרד  כאלה.  הממשלתיים  המשרדים  כל  בשים    בבילא  עשו  למשל, 
וזכו לשירות עייי  מראש  האחרוות מהפך מרשים. אשים שקובעים תור   מדווחים שהתקבלו בזמן 

טיל מדעי  דרושים  לא  התברר  תורים,  זימון  של  יעילה  למערכת  שאר  ואדיב.  התחבורה  משרד  ים. 
  הרחק מאחור, עלוב ומעליב. 

  
והמכ"לית מיכל פרק שזכו בירושה המקוללת    אולי הטור הזה יצליח לער את השרה מרב מיכאלי

ומהכ"להז אולי השרה  עשרות האומללים  ו.  עם  יעמדו בשמש  במקום,  פתע  ביקור  לערוך  יואילו  ית 
לפעח   יסו  שלהם,  זהות  בתעודות  רשמופפים  של  האלוגריתם  את  548ט  346-את  יטלטלו  ואולי   ,

שרד הרישוי צריך להקפיץ מימי הבייים  . את מההמהל האדיש שלא הזיז את ישבו מהמזגן בלשכ
  טוק.  -מדוגמות מעבר חציה בטיק. זה חשוב לא פחות 21- למאה ה
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לק .4 בבואם  ישראל  אזרחי  לאלפי  יום  יום  שקורה  מה  את  היטב  ממחיש  בכתבה  שירות  התיאור  בל 
הרישוי.  פרו במשרדי  הזה    וןתרהפ  טלי  לכישלון הקולוסאלי  ת  ירוהש    !!!  טלפוישירות    –היחידי 

לצורך קביעת    * המופעל ע"י ספק חיצוי  5678הטלפוי המצוין בכתבה היו שירות של מוקד טלפוי  
   .במשרדי הרישוי הטלפוי שאיו יתן  ואין לו כל קשר לשירות תורים בעיקר. 

 

 אך היא פועלת ,  מקצועיותלות וביעי  שתפקידה לשרת את הציבור באמות  גד המשיבהמוחה  ותר  עה .5

בתקופה ו  ,ציבוריש זכויות יתר והם רשאים להתעמר ב י הציבור  משרתשבו ל  יה בעולם אחרכמי שח

את הסבל וחוסר היעילות בהפעלת  . המשיבה כשלה לראות ולהבין  וןעדיין לא הומצא הטלפש  אחרת

  בסיסהכי    ת לא יודעכמי ש באופן שערורייתי  והיא מתהגת  ,  טלית בלבדי הרישוי במתכות פרומשרד

   ! שירות טלפוימיטבי בעידן המודרי כולל  למתן שירות

 

כפיההמשיבה   .6 ביקיון  בטעה  לתשובה  6סעיף  ב  ,רוחצת  התעבורה   ,  ותקות  התעבורה  פקודת       כי 

מהטעות  חלוטין מתעלמת ל היא ו   " .ווקאלא מחייבים את המשיבה במתן שירות באופן טלפוי ד... "

שירותים    רישויחוק  ל  1וע"פ סעיף    ,באופן מיטבי  תפקידה  "פלגבי חובתה לפעול ע  ,  לעתירה  34סעיף  ב

תן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות, קיומם  למ"...      ")  חוק הרישוי ומקצועות בעף הרכב (להלן "

   .  ..."של תאים הולמים במקומות מתן השירותים

  

בסעיף   הרישוי    1האמור  בע     לחוק  השירותים  את  להסדיר  זה  חוק  של  ..."מטרתו  הרכב  כדי    ף 

... "   כולל בתוכו את החובה לתת    מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות...  להבטיח את כל אלה:  

  העותרש  מבקולכן          מביה !עושה עצמה כלא  זו פרשות סבירה לחוק שהמשיבה    שירות בטלפון!  

, ולא רק ע"פ שרירות  ול ע"פ החוק, כדי לחייב את המשיבה לפעבית המשפט הכבדאת התערבותו של  

     שירות בטלפון!, ולקבוע למשיבה כי כאשר מדובר בשירות בעולם המודרי מדובר גם על ליבה

  

רב לתת  סמה,  יבואן רכב, מוסך, עסק לחלקי חילוף    -  כמובעף הרכב  ותן שירות  כאשר    –לדוגמה  

. הרי המשיבה הייתה  העדר שירות טלפויו בגין ה מקבלת תלוה גדתיוהמשיבה הי   ,בטלפוןגם שירות  

בפועל        עד כדי שלילת הרישיון שקיבל!  וים  מאזהרות עיצובוף את החוק,  לאכ ע"פ סמכותה  פועלת  

ת שהיא ממוה עליהם.  טלפוי אצל ותי השירור בשירות  המשיבה מעולם לא קיבלה תלוה בגין חוס

וזאת מכיוון שאין אפילו ותן שירות אחד בכל המדיה שחושב שהוא פטור ממתן שירות טלפוי! רק  

תהג כאילו היא בתקופה  המשיבה שמרשה לעצמה להתעלם מהחוק ומהאיטרס הציבורי ממשיכה לה

  טרם הומצא הטלפון!  כי אחו חיים בעולם שהעות'מאית ו

 

הוראות חוק  הרישוי " . לחוק223סעיף    מיטבי ! ראה  , כולל מתן שירותהרישוי  לחוק בתהמשיבה מחוי .7

 . לעתירה.  35ן היטב בסעיף  . וכפי שצוי. " החולו גם על המדיזה י

 

ת את כל עובדי  והמחייב  61.132סעיף  לא אוכפת ומתעלמת מהוראות התקשי"ר  המשיבה    כי העובדה   .8

סעיף  ן היטב בהמצויעיין   , טובאמצעות שילבעת מתן שירות בדלפקים להזדהות בשמם משרד הרישוי 

של  משווע  ועיות  צ קמ  חוסרעל  לא רק  מעיד  ות של העותר בעיין,  ותלתוך התעלמות מו    ,עתירהל  22

על    מתן שירות!למושג של  המשיבה   של המשיבה שחושבת שהיא מצאת מעל  ה האמיתי  יאופיאלא 

וכפי שתואר    ,לשירות הגרוע של עובדי משרד הרישויאחת הסיבות  עיין זה מהווה ללא ספק       !ק לחו

 !!! שירות דבר על מתןיודע שמו בעת מתן שירות, לא מזדהה ב מי שלא       היטב בכתבה ה"ל. 
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 מתן שירות טלפוי  ..."   8בסעיף  העותר מבקש מבית המשפט הכבד להתעלם מהטעה של המשיבה   .9

וחמור מכך  !  דתיב וע   ביסוסכל  שאין לה  ת סרק  .." זו טע  אחת עם שירות פרוטלילא עולה בכפיפה  

 .   תשובהה " ממתן  דרומו"  ן ולכ!  ההתגדו לבאגף הרישוי  בההמשי ם אצלהמקצועיי הגורמים

 

בפי  העותר   . 10 רוזןהעלה  טלפון  השירות הטלפוי,    עיין את    מהל אגף הרישוי מר אפי  , אשר  בשיחת 

וראה שהגיעה  הייתה הבמשרדי הרישוי  שירות הטלפוי  ההחלטה לבטל את הכי  בפה מלא  השיב לו  

תגד לביטול השירות  הוי אגף הריש פועל מהלב! עם אגף הרישויהתייעצות כל ללא  ,לשכת השרהמ

יותר  אה עצמו מחויב  ר, בגלל שכתבלעותר את תשובתו במהל אגף הרישוי סירב  לתת     !  הטלפוי

אולץ    הוא בגין סיבה זו  ין השאר  ביב לאיטרס הציבורי. ומאשר הוא מחו  ,ורהלאמות לשרת התחב

ע"י  הוא חתום  , אלא  ם על התצהירגם העובדה שאף אחד מאגף הרישוי לא חתו   .לסיים את תפקידו

 מעיד כי ההחיה לבטל את השירות הטלפוי לא הייתה בהסכמת אגף הרישוי.  , המהל

 

שר,  רהואלכ . 11 את  שהיעו  התחבהשיקולים  השת  מתן  את  לבטל  רגב  מירי  גב'  הקודמת  ירות  ורה 

י היגועים בשיקולים פוליטייםהטלפוחהם שיקולים זרים הר  ותהע , שלדעתו של  . וזאת מתוך ה

עובדי  אם    . ובוסף יש חשש כיכי עובדי משרדי הרישוי מתגדים למתן שירות טלפויסוד,  אין לה כל י

הר הם  יחו ישוי  משרדי  הרי  טלפוי  שירות  במתן  ליבו  שכרזכאים  יקבלו  וכמהגם  .  תוספות  לא  אם 

  ות שכר ולאוס את המשיבה לשלם תוספ הפעיל את שק השביתה הם יהיו רשאים להרי  ,שכרתוספות 

טלפוי שירות  מתן  הקורוה     .  על  הרישוי  משבר  אגף  שמהל  מצב  רוזן  יצר  אפי  בחוכמתו  מר 

הרישו וב למשרדי  הטלפוי  השירות  את  הכיס  כאשר  הציבור  לטובת  לצל  ידע  הרבה  י  מקצועיותו 

  שירות טלפוי.  יתו את הסכמתם למתן  שי   מבלי להידרש למשא ומתן עם העובדים כדידי ובאופן מי

       !  אין ספק כי המהל שחתם על התצהיר מוע משיקולים זרים אלו וכמהגוולכן  

  

המשפ  . 12 מבית  מבקש  באמ העותר  ספק  להטיל  הכבד  כירוט  כל  ת  ללא  שעשות  המשיבה  של  לליות 

... מתן    8. כמו האמור בסעיף  ר מקצועיות משוועובחוס  ,יקהללא כל בד  ,יתביסוס עובד  " לתשובה 

עולה   לא  טלפוי  פרוטלשירות  שרות  עם  אחת  המ     !י..."בכפיפה  בית  להיזהר    פטשובמיוחד  חייב 

  גד האיטרס הציבורי!כי הוא פועל לא פעם הוכיח  בר כשעשות ע"י המהל שהעותר מקביעות 

  

ב טלפוי  שירות  לתת  אפשר  אי  כי  לשירות  הקביעה  היו  מקביל  כי  פרוטלי  היה  שראוי  גס  שקר 

משרדי הרישוי  הרי    !   שקר תומך בם מוכיח שהמהל עושה התצהיר  גו.  המשיבה כלל לא הייתה מעלה

פעמים  , והעותר התסה בכך בעצמו  בשלהי משבר הקורוה  י וגם שירות טלפוי לשירות פרוט גם  תו  

ת  ההל גם כיום      ס!  זה שקר ג, ביעה שכזויכול לקבוע קמותק כליל ממשרדי הרישוי ורק מי ש   ! רבות

לכל מי שהגיע למשרד הרישוי ולא טופל    ת טלפויאגף הרישוי חייבה את משרד רישוי חולון לתת שירו

למשרד הרישוי    ב להגיע שוב  רוש מבעל הרכו התעמרות לדהבה שזהוזאת מ    .במהלך המפגש הראשון

      קצרה!  לי בעוד יתן לסיים את השירות הדרש בשיחת טלפון לקבלת שירות פרוט 

  

או עושה עצמה כלא      !לציבור   במתן שירות  מיימליתהבה  לאין  ו שאמשיבה  המוכיח כי  גם  עיין זה  

ותים    וכל רגון  אכל עסק כל  הרי     לרמות את בית המשפט הכבד!    הומס  מביה משרדי הממשלה 

ומוכיחים כי האמירה הזאת שאי    ,כדבר שבשגרה  בכפיפה אחת גם שירות פרוטלי וגם שירות טלפוי 

      אפשר לתת שירות פרוטלי וטלפוי בו זמית היא אמרה שקרית שאין לה כל קשר לאמת! 
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לשקר השיטה   . 13 המשיבה  חושה    של  המשפט  במצח  כוחה  לבית  יצול  העותרהעדיף  תוך  יצול  ו   ,מול 

!  היו דבר שבשגרה   , בפרשות החוק ובהלים  במצב בשטח, צם  מיש ידע מצו  בית המשפט כי להעובדה  

' המ   62441-05-20  ראה עת"מ    .  כבוד בית המשפט מתבקש להיות ער לכךו בפי כבוד  שיבה  העותר 

"... ציג המשיב טען בדיון כי בעבר חל        לפרוטוקול  6בסעיף  המשיבה טעה בדיון      אברבל.    טהשופ

זה  הזהירות הקטת בתחום    סקית, בין היתר בשל למטרה עישי של כלי רכב  איסור גורף על ייבוא א

לדא וחובתו  המשיב  ידי  רכבעל  בעלי  של  שלרשותם  לכך  ח  וג  יעמדו  מתאימימיובאים  חילוף  ,  םלקי 

"החוק קבע          ויעמוד לרשותם מערך של מתן טיפולים במוסכים וטיפול בתקלות סדרתיות. לדבריו 

עוד טען כי קיים              ול ברכב שהגיע ביבוא אישי חלה על על "היבואן האישי"שהאחריות לטיפ 

עוסק ע"י  רכב  של  אישי  ייבוא  כי  לייבוא    חשש  הצורך  את  לעקוף  לטעתויאפשר    חבת הר   מסחרי. 

 ת לייבוא אישי של רכב עסקי עשית בהדרגה, ומכאן ההגבלות שקבע המחוקק בעיין זה.   האפשרו

  

כי   עוד  טוען  ב  ההתייחסותהמשיב  רכב  של  אישי  לייבוא  החוק,  החוק  בהצעת  הופיעה  לא  עוסק  ידי 

בוא  יי  של שם ביטא ציג המשיב את עמדתו כלהלן "הרעיון ווספה לאחר דיון בוועדת הכלכלה בושא, 

אשכול שדובר    : מוית או רכב, וגם אם זה רכב עסקי, כמועצמי, בין אם זה פרטיאישי הוא לשימוש  

                 ") י ציג המשיבה דבר(להלן "    דיין מדברים על זה שהמייבא הוא זה שמשתמש." , עפה

  

האמין  טעה כאשר  פט  בית המשו       !  ולחוק  למציאות  ,לדברים אלו אין כל קשר לאמתהעותר טוען כי  

  העותר   ואף הטיל על  ,  ופסק גד העותר,  ב מבלי שבחן את אמיתותםציג המשידברי  לבאופן חד צדדי  

של  לכאורה  שען על "המדייות"  פסק הדין  , שכן  על פסק הדין  ע"פ זכותוערער    העותר לא      .הוצאות

    !לחוק וכל קשר לאמת    לה  איןשכאמור  דמיוית מומצאת    בפי בית המשפט, מדייותהוצגה  המשיב ש

השופ וובתמימותהאמין  שט  וכבוד  ללכאורה,  ,  חובתו  גרסת  ע"פ  את  גרסת    המשיבההעדיף  פי  על 

  !  פסק כפי שפסקו , הבישטווה ציג המש  פל ברשת הכזב,  העותר

  

ציג המשיבה בעת"מ   ראייה   כי דברי  לעיל  כל קשר     62441-05-20לאמור  להם  כזב שאין  הם דברי 

על    "  איים"  ן שיתן שלא בפיו,  קיבל לידיו את פסק הדי   העותרלאחר שובדה שמייד  עהלאמת היא  

בהמשיבה   שטעה  המדייות  גד  בג"ץ  מדייות  62441-05-20  העתיר בהגשת  ממוצאת  מיוית  ד, 

שבהגיותו ראה את חוסר הצדק  ,  היום עו"ד דוד טמירהיועמ"ש בפועל  שמעולם לא הייתה קיימת!  

את    בכך ייתר ו  ,, וכל הג יוכל להוג ברכב שיובא ע"י עוסקל ישוההודיע לעותר כי הוה  ,בפסק הדין

הוציא באמצעות  המשיבה  בהמשך    .  בג"ץעתירה לבהצורך   לוהל  האגף הרכב  א אישי של  בוי  תיקון 

     " ...  בלבדרה דרך  עצמי של מו -סקי  ... הרכב מיועד לשימוש הע"    2סעיף    רכב סיור על ידי מורי דרך 

"בלבד"   אדםוכיום      .  מחקהוהמילה  עוסמורשה    כל  ע"י  שיובא  רכב  על  להוג    וזאת          !    קיכול 

ו של המשיבה להוראת החוק איה  מהמקובץ עולה כי פרשות...  "    7סעיף    פסק הדיןלמרות  ביגוד ו

    בית המשפט טעה כשהוא קיבל את דברי ציג המשיב שהצליח להטעותו! ,, דהייורה"בלתי סבי

  

החוק  לשון  הכסת ו, וק לעשות שימוש ברכב שייבא בייבוא אישי לצורך עיסוקומתיר לעוסכן  החוק  

לא   להפעיל את הרכב שהיכל הגבלה  טילו  המעולם  עוסק    א  ע"י  עצמ  שיובא  העוסק  שאיו  מי              ו.ע"י 

  , המשיבה   שציירה    השווא   מיצג ע"פ  שכן  הדין.    מבקש לציין כי אין לו דבר וחצי דבר גד פסקהעותר  

מחוי היה  הדין  המציאות.   פסק  הע    ב  מבקש  הכבדאבל  המשפט  מבית  הטעות  ותר  את  להפים   ,

לא לקבל את דברי  ת המשפט הכבד  לכן מבקש העותר מבי  . פעם וספת  ה  לא לעשותשעשה בעבר, ו

  . ובדיקותלבסס ע"פ עובדות יש כדברים ש אלא  ם,לתאין ב שכדברי אמת  המשיבה
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זה על ידי המשיב  הזהירות הקטת בתחום    בין היתר בשל   ..."    תיאור  דברי ציג המשיבה בבוסף לו . 14

, ויעמוד לרשותם  םלקי חילוף מתאימימיובאים יעמדו ח   וג לכך שלרשותם של בעלי רכב וחובתו לדא

במוסכי טיפולים  מתן  של  לדבריומערך  סדרתיות.  בתקלות  וטיפול  שהאחריות          ם  קבע  "החוק 

   !!!   ס המוגד לחוקהרי זה שקר ג       ול ברכב שהגיע ביבוא אישי חלה על על "היבואן האישי"לטיפ 

    שיר ולא על המייבא ! מוטלת על היבואן הי רכב שיובא ביבוא אישיהרוב המכריע של כלי האחריות על 

  

תירה זו, היר בע, עושה התצם תרגיל העוקץ של המהלאיכול היה להתממש  אכן  השקר הזה  אמם  

    וכמפורט להלן :    ת לפגוע בעוסק בכלל ומורה דרך בפרטבכוותו הזדוי היה מצליח

  

האפשרות של יבוא  , הושבה  שתן צו על תאי גד המשיבה  7006/07בבג"ץ    תודות למאמצי העותררק  

של    עוקץ  בתרגיל    הבוטל אך  שים רבות  , אפשרות שהייתה קיימת  שהוא מורה דרך  אישי ע"י עוסק

  איין כדי ל ולכאורה  ,  המשיבה ואחרים  גולדשטיין גד  בזא  3936/05בבג"ץ    בההגת המהל,  ,המשיבה

  את   ביטלה  המשיבה  , ללא ידיעת  הציבור,וכך בסתר    לאפליה.  בבג"ץ גולדשטיין  הטעות שהעלואת  

  היהכן  ל,  ו של היבוא בישראמתחילתעוד  ו  הדין הזה    עד שיצא פסקו  .בכלל  היבוא האישי ע"י עוסק

  לעשות יבוא אישי ע"י עוסק.  יתן  

  

בבג"ץ  ו גד המשיבה  על תאי  צו  ל  7006/07כאשר הוצא  לעשות  מורי הדרך  המורה למשיבה לאפשר 

בתרגיל עוקץ    קט    201הוציא תיקון לצו יבוא חופשי  בעת שאלץ ל  המהל,  כפי שהיה בעבריבוא אישי  

תאי   על  הצו  לאיין את  שועת  בשועד  מי  הכיס את ההגבלה  כגיס חמישי לטשרק  יבואי  פועל  ובת 

ודגם הרכב לא ...  "    לתיקון הצו    )2(  3ראה סעיף      ,יכול היה להמציאטרס הציבורי  יובוגד בא   הרכב

יבואן ידי  על  לארץ  המשיבה    .."..  מיובא  רכב  בלפגוע  בזדון  התכווה    דהייו  מורי הדרך המייבאים 

י   מספרביבוא אישי כך ש לייבא  כלי הרכב המותר  יצרן העוסקים  מוע מרי, להיה מזעדגמי    אחריות 

הכשל החמור הזה     , ללא מוסכים , ללא חלקי חילוף וללא מי שיתקן תיקוי ריקול.  ע"י יבואן ישיר

וכפי       !ביבוא האישי במזיד  כדי לפגוע  פעל בערמומיות  מהל  שרף אלא הולא ע"י  לא עשה ע"י מלאך  

בושה  שטען   ואבל    !  62441-05-20יבה בעת"מ  המש  ציגללא  זה  בפועל  בעת שציג המשיבה טען את 

המילים "ודגם הרכב  "...        2015תודות למאמצי העותר תוקן צו היבוא החופשי תיקון  בבית המשפט ו

  !   הם  ולכן דברי ציג המשיבה שקר. "  יימחקולא מיובא לארץ על ידי יבואן ... 

  

בעת שהיה אחראי על  התקת  פגוע ביבוא האישי  סות להמשיך לו הזדויות וווותי בכתמיד  ההמהל  

טרם יבשה הדיו על התיקון שאלץ לעשות בתיקון צו יבוא חופשי  עוד  למרות שו  ,הרישוי  הצעת חוק

...  "...     ,ה"ל  2015 יבואן  ידי  על  לארץ  מיובא  לא  הרכב  "ודגם  "   יימחקוהמילים    הכיס המהל  . 

חופשי בתיקון  שאלץ למחוק מצו יבוא  המילים אותם  את וכדי לפגוע במייבא רכב ביבוא אישי   במזיד  

    ...."   מדגם רכב שאיו מיובא ע"י יבואן "...         2015 –מ 

  

ת הכלכלה  דבוועשל המהל  באיטרס הציבורי  הבגידה  רק תודות לעמידתו האיתה של העותר מול  

    35  עמ'מצ"ב      מהצעת החוק  "  ...מדגם רכב שאיו מיובא ע"י יבואן"...     מחקו המילים  של הכסת,

ואלה        .  ט"ו בשבט התשע"ו   25/1/2016ך  תאריב  ה של הכסת   ל ועדת הכלכמדיון    144  לקו ופרוט של  

  הכלכלה   בדיון בוועדת מוכיחות את דרכו הלוזה של המהל השורות ה

  

  של ועדת הכלכלה   ציטוט מהפרוטוקול להלן 
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  :   אבר פלור 

  

  ...  יכוחואי לא יודע מה הו 

  

  :   מרדכי ברס

  

לא   יודע. עשר שים הוא  ב... הוא לא  ב  יודע.  צריך למחוק  יודע.  מדגם שאיו (א) "31בג"ץ הוא לא 

  " ידי יבואן מסחרי מיובא עלי 

  

  :  היו"ר דוד ביטן

  

  .כון מקובל                

  

  ציטוט  סוף 

    

ידי המהל    ,דהייו הרישוי  במו  חוק  יסח את הצעת  ו ו  פגוע  יסה לבאופן המחבל באיטרס הציבורי 

מי  לא יהיה  ש  ר,  ת ביו   מזערי   ע"י עוסק יהיה    אישי ים ביבוא  מספר הדגמים המותר שכך  ביבוא האישי  

שירותי ללא  יצרן,  אחריות  חילוף,  מוסכים    –אחזקה    שייתן  שייתוחלקי  מי  שירותושאין  יקון  תי  ן 

  . היו כויםה"ל  ואם היה מצליח הרי דברי ציג המשיבה בדיון  ריקול!    -תקלות סדרתית 

  

קרה   אבל לא  מעולם  האישי  ביבוא  לחבל  הזה  למאמצי  שכן     !!! היסיון  ל  שהבגידה  העותר  תודות 

הציבורי  מהלה הו   ,סוכלה,  באיטרס  בזדוית  תוכיתו  לפגוע  המהל  רכב  של  המייבאים  עוסקים 

   ...." מדגם רכב שאיו מיובא ע"י יבואן  "...      בהצעת החוק שהטמין המהל    "מוקשה"ו     ,ביבוא אישי

            !וועדת הכלכלה של הכסת   בהחלטה שלמחק 

  

על    מטילים      2016  –מ    וגם חוק הרישוי    2015יקון  ת  למרות שגם צו יבוא חופשיות האמור לעיל, ורמל

ל חלקי חילוף  העמדת מלאי ש  ,הקמת מוסכיםלמתן אחריות יצרן,  החובה  יבואי הרכב הישירים את  

ובמבר       62441-05-20ציג המשיבה בעת"מ  !!!  ותיקון ריקול בחים בפי  הציג    2020בדיון מתאריך 

את הסעיף  להכיס לספר החוקים  כן הצליח  מהל  השכאילו    מהמציאות מדומשפט הכבד  בית הוד  כב

יבואןמהמצ ע"י  עוסק רק של רכב שלא מיובא  ע"י  היבוא האישי  ללא  צם את   , יצרן  , ללא אחריות 

שי  מי  וללא  חילוף  חלקי  ללא  תיקויימוסכים,  שירות  התבייש      !  ריקול  תן  לא  בדיון  המשיבה  ציג 

  כבדלחושה  לשקר במצחה את דברי השקר האלה!בית המשפט הולצערו של העותר בית המשפט ק ,  

   

לאח המדיה  רוה  וממש  התחרות  הוציא  מבקר  גד  שפועלת  המשיבה  של  הכשלים  על  חמור  דוח 

ב הרכב  לבעף  ובכך  פקידהתיגוד  ת.  המשיבההמבקר  גד  העותר  של  הטעות  בכל  ובמיוחד   ,מך 

משיבה איה  כי לא רק שה -ללא כל חשש לומר יכול והעותר     !הציבורייגוד לאיטרס שהיא פועלת  ב

הת לטובת  ב פועלת  ופועל  עףחרות  הציבורי  באיטרס  בוגדת  היא  אלא  תפקידה  חמישי    תע"פ  כגיס 

יבואי הרכב ,  דהייו   . רות בעף הרכב ע"י הצבת מכשולים ליבוא האישיפוגעת בתחכשהיא    לטובת 

היו עורבא פרח וועדו לטייח את    20-05-62441עת"מ  בדיון בבית המשפט ב  שאמרו  ם הדברימרבית  

משפטו של בית היעי !        
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פסק הדין בעת"מ  גלל  בגם  חמורים פי כמה       62441-05-20של ציג המשיבה בעת"מ  ה"ל  השקר  דברי   . 15

  גד המשיבה הישירים יבואי הרכב   , שיתן ע"י כבוד השופט י ועם  2/10/2019מתאריך    11690-01-18

יצרן הרכב"...     'ואח יבואי הרכב הישירים לממש את אחריות  על  לסעיף  שלפיה  (א)  49, בהתאם 

, ככל שיתה אחריות יצרן בגין הרכב, גם כאשר תוצר המיובא על ידם לישראלמהלחוק,  לכל רכב  

שהוגב באופן  טריטוריאלית  אחריות  הייתה  המקור  במדית  ישראלהאחריות  על  תחולתה  "    לה   ...

הישירים  ,  דהייו יצרן בים  מחויהיבואים  וחלקי  מוסכים    –שירותי אחזקה  הכוללים    לתת אחריות 

וגם אם        !יבוא אישיכולל    –שלא ע"י היבואן הישיר  גם לכלי רכב שיובאו  חילוף, כמו גם תיקון ריקול  

  דבריו , וכ"ל  ריותהחוק מחייב את היבואים הישירים לתת את האחהאחריות שתן היצרן הוגבלה!  

רכב ביבוא אישי ופלת על  כאילו האחריות על אחזקת    62441-05-20המשיבה בדיון בעת"מ  ציג  של  

 .  וכזבר קשם המייבא הי 

 

ירות לא מבוססות של  ט הכבד לא ללכת שולל אחרי אמ מבית המשפהעותר  מבקש  אור האמור לעיל  ל . 16

עושה    המשיבה ושל  ציגיה  בעתירהיעשו  ש  יר  תצההושל  "לצח"  כדי  ושטיק  טריק  לומר  כל  כולל   ,

ולא רק ע"פ    עובדות ובדיקותפי  על    עותיהיבק   אלא לחייב את המשיבה לבסס את  !  שקר בוטיםדברי  

גד האיטרס הציבוריי הלוממשרתי ציבור  ם של  הגיגי האמירה של המשיבה    כמו    .  י כוח שפועלים 

י ופרושאין כדוגמתוגס הרי זה שקר  לי באותה עת. טשאי אפשר לתת שירות טלפו   !   

  

ו של  המכריע  ציתהרוב  ואם  פרטיים  אם  שירות  בעבר,בורייםי  עצמם  הרישוי  משרדי  וגם  וגם    , 

פרוטלי  בהווה, ושירות  זו של המשיבה  ל ולכן    .משלבים שירות טלפוי  יתן    כיאמירה  לכאורה, לא 

י   את עיולעוור  לטייח    ת וכל מטרתהאין לה כל קשר למציאולשלב שירות טלפוי ושירות פרוטלי  

  אמת ולהוציא את הצדק לאור !ת ה א  תלראומבית המשפט 

  

ועייה      !התארגות קצרהתוך    משרדי הרישוי יכולים לתת שירות טלפוי ושירות פרוטלי בו זמית

  ע"פ האיטרס הציבורי ו   ע"פ חוק הרישוי,  לחייב את המשיבה לפעול ע"פ תפקידההיא  של עתירה זו  

ייתו  משרכי   הרישוי  טלפוי  גם    די  הפרוטלישירות  השירות  על  שלל.  בוסף  יוכיח מה  ספק    א 

, כמו גם    עשרות מוים על השירות הפרוטלי  ל  יויעכי השירות הטלפוי עדיף  תוך זמן קצר    למשיבה

יביא לחיסכון אדיר שיפה תקציבי עק לטובת הגדלת מספר עמדות השירות והטמעת מערכות תוכה  

י ויעילות אשר  שבביאו את רמת השירות של משרדי הרישוי  חדישות  מצאים  לעת המודרית  ה או 

  . בכישלוה ה אותו המשיבהששם משאירכה החשומאית  ' ולא להישאר בתקופה העות

 

שכס  הרישוילחוק      1ב    33לסעיף    תודות . 17 סעיף   ,ישראל לספר    ות במתכו מדית  של  רק    החוקים 

  ליבואן   ובמקום לשלם  , בהטבת מס,סוקו כמורה דרךייבא העותר רכב לעיתודות למאמצי  העותר,  

  ביותר אדיר  חיסכון  זה    . ₪  200,000ק"ב ב    25,000-הוא ייבא רכב , אמם בן שה  ו    ₪   400,000ישיר  

תהליך  הבג"ץ ו במהלך  !  בהסעות סיור לתיירים כמורה דרך העוסק  שעיקר פרסתו היה     עבור העותר

ההפרש    וכיום הוא מתפרס מזה.  היבוא האישי    כס לתחום  למד העותר מקצוע חדש והוא    היבוא 

מעיד על מתח הרווחים הלא הוגן של  בין רכישה מיבואן ישיר בארץ לבין יבוא אישי    ₪  0000,02של  

בישרא כוחם המויבואי הרכב הישירים  את  לעשוק ול המצלים  כדי  ישראל,    פוליסטי  אזרחי  את 

בח המשיבה והכל  לציבור  !  סות  לדאוג  במקום  הציבורי  המשיבה  כל  ולאיטרס  את  משקיעה  היא 

ממש כמו בעייו המשיבה במקום לפעול  משיקולים זרים!     יבואי הרכב הישירים  ה עלגהמעיייה ב

 !  , ומסרבת לתת שירות בטלפוןהיא פועלת משיקולים זרים גדוהציבורי   ע"פ האיטרס
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בכך  ו"    ..ות הציבור ולרשות הרישוי בכללהתקבלו תלוות לציב תלו...  לתשובה "   23האמור בסעיף   . 18

ראוי,  ו איו  השירות  וכזב!  היו  לכאורה,  לא    שקר  ו חוקיתמיפולציה  המשיבה  ,  של  ואל  יסיון 

האמת!   את  הפרומספר     להסתיר  השירות  גד  כמה טלי  התלוות  פי  על    גדול  מהתלוות  מוים 

יותר    צליח המשיבהתי  אולוגם אם    !  פוי השירות הטל יש  כי  על השירות    תלוותלהוכיח במספרים 

 .  על השירות  משוב למתן דרשבזמו   טלפוי העובדה שכל מקבל שירות   זה בגלל , הרי הטלפוי

  

שללא ספק יכולות להישמע כביקורת. אך    כתב הצעות לשיפור,בעת שקיבל שירות טלפוי  גם העותר  

     . בכך לא היה דבר וחצי דבר כדי לטעון שהוא מבקש לחזור לשירות הפרוטלי

  

 !לא אחרי כל מתן שירותובפרט  בכלל    בלא ביקשה משומעולם  המשיבה  בעת קבלת שירות פרוטלי  

ל   שר  כאו ותלוה  משוב  לשלוח  טורח  העותר  כמו  דהו,  הרישוי  מאן  הפרוטלי  אגף  השירות  הרי  גד 

    שם ותן השירות. פרסום בשלוט מו  כ ! את הליקויים לא מתקתלא טורחת לעות ו בד"כ המשיבה 

  

פולציה  י, מהווים שקר וכזב הועדים לשרת מ לוות על השירות הטלפויולכן הקביעה הזאת כי היו ת

האמת   כוותה  של  הכבדשכל  המשפט  בית  את  בתלוות    לרמות  גוע  הטלפוי  השירות  כי  שיחשוב 

גס   שקר  זהו   . הטלפוי  מהשירות  מוים  כמה  טוב  הפרוטלי  השירות  וכי  הפרוטלי  מהשירות  יותר 

כי השירות  יח  כומשיבה לה ת המשפט הכבד להתעלם ממו, או לפחות להורות לשהעותר מבקש מבי

 .  הפרוטלי עדיף על השירות הטלפוי

 

המשיבה   את  בכך  חושפת  לשוב  ושטיק  טריק  כל  תעשה  שהיא  האמיתי  לפרצופה  האמת א  את    ומר 

המשפט  בפי בית  ביושר  .  כבוד  והגת  הייתה  המשיבה  ממה,    אם  את  וכדי  וכדרש  עות  שבילבחון 

ה של  בד,  בורציהרצון  לעשות  דואגת  הייתה  הכוללת  היא  אמיתית  הפרוטלי    לשירות  משובים  יקה 

את    לטורחת לשאוהכי חשוב היא הייתה  ו.  עצמם כל יום ולאחר כל פיה  שהיא עושה במשרדי הרישוי 

בעייו   הדרשת  ביתך הקטה  הציבור את השאלה  פרוטלי או הציבור  האם  ברחל  מעדיף שירות 

בטלפון ו.  שירות  שייסדה  המשיבה  החדש  השירות  סמכ"לאגף  של  ההתבראשותו  שדרכי  קשרות  , 

כתת  , היו וכחים לראות כי הציבור מעדיף שירות טלפוי מאשר לביגוד לחוק  סומות לציבוראליו ח

שהמשיבה אומרת לבית המשפט  מה  כדי לקבל שירות פרוטלי גרוע ביותר!     ימי עבודהרגליו ולבזבז  

    . יה לא חוקית כדי להטעות את בית המשפט הכבדמיפולצשקר ומהווה  ואיו אמת שובה בת

 

לכיום   . 19 ימיםהמחוזי    הרישוי  במשרדתור  זמן ההמתה  זמן לא סביר הובע  היו כשבועיים  זה פרק   ,

כמו גם המשיבה טועת כי אין לה משאבים להטמעת       אבים!  שבוז ממחוסר יעילות משווע ובז רקבעי

 . ילות במשרדי הרישויתוכות שירות חדשיות שהיו מורידות את העומס ואת חוסר היע

 

שהיא   העק  תקציבי  את  לוקחת  הייתה  המשיבה  לריק  אם  קבלהמבזבזת  אולמות  , להפעלת 

תקציב    ומשקיעה אותו  טלפויאת  הבשירות  הרי  לש,  ואף  להכפיל  יכול  הייתה  עמדות  יא  את  לש 

והשירות להם  ,  זקקת  שהיא  התוכות  כל  ברכישת  להשקיע  כדי  עק  תקציב  בידה  ותר  כדי  היה 

שירות מקווןמיטבי    לתת  מחיי    !   באופן  זה  עיין  לרק  בבוקר  ממחר  להתחיל  המשיבה  את  תת  ב 

  משיקולים זרים!   בעצמה, וזאת רקהמתבקשת  להגיע למסקה    רוצהאבל המשיבה לא  .  בטלפון  שירות

   ! ע"פ חוק הרישוי ולכן דרש בית המשפט הכבד להורות למשיבה כי חובתה לתת גם שירות טלפוי
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העותר מיסיו . 20 של  אישי  לשירו  ן  הרישוי  שזקק  בש  3  -כתי משרדי  בסעיף    בוע  פעמים    א.   23האמור 

לתשובה  ג  ו  ב.    23סעיף  אמור בלכמו גם      היה כזב!  ."  ..ארכה יותר מן הצפוי  תה"הפעולה  לתשובה  

 אין כל קשר למציאות.  

  

היו כון, והרבה    "השיחה מוגדרת כשיחה שאיה מזוהה..."   לתשובה    ד.  23  למרות שהאמור בסעיף   . 21

מ  מתקים את הטלפון אשים   כי  הרי הפכשרואים  לדובר בשיחה לא מזוהה.  ר  ייצ  אשהי  בעיהתרון 

המשיבהכפיה   שאיה  של  שירות  ,  מהו  לה  ור לציבמביה  אסור  לציבור  שירות  ותת  שהיא  בעת   !

בעת  בת להזדהות  יומחהמשיבה    ,תקשי"רל  61.132סעיף  ע"פ  !!!  מספרי טלפון לא מזוהיםלהשתמש ב

ותת ש  ולכן בעת מתן שירות טלפוי  ת ורישהיא  ואז    !!!מזוהה  חייבת להשתמש במספר  המשיבה  ! 

היא תיווכח כי האזרחים שמצפים לקבל שירות ממשרד הרישוי לא יתקו את קו הטלפון, אלא יעו  

במספר חסום כאילו מדבור במשטרה או בשב"כ    תבשמחה וישתפו פעולה. אבל כל עוד היא  משתמש

     הרי היא תמשיך לקבל יתוקים! 

  

הכל   שירות  שמו  ותן  את  לציין  גאה  ובעולם  בארץ  שםוגון  מתקשר  את  הוא  שממו    רק .   הארגון 

מ זרים  המשיבה  להסשיקולים  מזוההתמעדיפה  לא  מספר  אחרי  עובדיה  תר  את  מחייבת  ולא   ,

   להזדהות בשמם וזאת ע"פ החוק!  

  

הרי    ,בממשק מקווןברור  ון  תריש יללא ספק  ולמרות ש"היעדר ממשק מקוון ... "  . ה  23האמור בסעיף   . 22

היא  ,  כאמור(  שים לכך  א את התקציבים הדרעד שהמשיבה תמצואפשרי החל ממחר,  ש,  באופן זמי

השימוש בטלפון ותקשורת במייל  )  יעבור לשירות טלפו אם תידי  יכולה למצוא את התקציב באופן מ

    ותת מעה מיטבי. 

  

תקלות   כל  לו  היו  ולא  פעמים  של  רבות  עשרות  הרישוי  משרדי  מטעם  כזה  בשירות  התסה  העותר 

ואשי  עת הוא  בשה    ת עבודה מבוזבזותשעואלפי  עותר  של ה  משרדוהשירות הטלפוי חסך לכאלה.  

 באמצעות הטלפון.  וחיסכון למשרד הרישוי במקום לעשות זאת ביעילות פיזית ללכת  צואלמשרדו 

  

מדוע  לא  המשיבה   . 23 להסביר  צורך  העובדה  רואה  בעצם  רק  גרוע  כך  כל  הרישוי  במשרדי  השירות 

מייעל באופן  השירות הטלפוי היה  הרי    שרד הרישוי!  יים לתור במארוכה של כשבועדרשת המתה  ש

   !  ההמתה לתורומקצר את  ,השירות משמעותי את

  

, אך ללא ספק גם משיקולים מקצועיים של אגף  לחצה של עתירה זוב, לכאורה,  לציין כיותר מבקש  הע . 24

הבשהבין  הרישוי   המשווע  את  כמזבוז  מוסדי  ללקוח  היתן  השירות  הזקקשל  העותר  ף  היקל   ו 

שירות  הותי  כמו גם    .  כלי רכב מדבריים ורכבי סיור  700  –כאמור העותר מטפל בכ    ,שירותים רחב

וללא ספק גם התלוות       .אלו  י הסעותחדים של רכבבקיאים בצרכים המיו ומקצועיים  דרשים להיות  

גד    ב העותר גדשכת מספור  הרבות   היכן    –  בעיקר  בחולוןהמחוזי  משרד הרישוי  השירות הפרוטלי 

במדיה! גרוע  הכי  רמת  ת  שיתן השירות  רישוי מקצועית  פקידת  להקצות  הרישוי  אגף  להחלטת  רם 

 .  גב' לירון ביטוןדרג 
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זמן   ךוא חוסוה!!!    ןפשוט מצויהוא  לאגודת אשכול  הרישוי    שותת גב' לירון ביטון מאגףהשירות  

לסבול מטרטורים ומתשובות  . במקום  , אך גם חוסך זמן רב ואמצעים מהמשיבהרב לעותר ולמשרדו

שזקק    הספציפי  לשירות  דרשידע מקצועי  הכשרה ושאין להם  מזדמים  י  לא מקצועיות מפקידי רישו

העותר בתשובות  לו  להיתקל  במקום  תבוא " ,  המחוזי "לך  הרישוי  למשרד  להגיע  להידרש  במקום   ,  

  כתובת מייל של פקידת רישוי    ,מוסדי  תכצרכן שירו  יש לעותר,  בחולון פעמיים שלוש ואף יותר מזה

וחסכוי  יעיל    לומישירות ח משרדו של העותר  שותת ל  ביטון,  לירון    גב'    –  ידע מקצועי דרש    תבעל

   מצ"ב מכתב תודה והערכה לגב' לירון ביטון.     !יםלשי הצדד 

  

לעיל העותר יכול למשוך את דרישתו למתן שירות  לכאורה,   . 25 , אך בפועל  מוסדילקוח  כולאור האמור 

חלקי   הוא  לו  היתן  בלבדעיין  לורק    בלבדהשירות  הסעות  כולל  ו  ,רכבי  רכבתחום  לא  או  יבוא   ,

הרישויאחר תחומים   ממשרד  לשירות  דרש  שהעותר  פהשירו   .ים  ותן  היה  הטלפוי  הולם  תרון  ת 

   .ועוד ועוד לשירותים שזקק להם העותר בושא יבוא רכב וקרוואים המהווים חלק מעיסוקו

 

למשיבה שמסרבת  משאבים גדולים  גם חוסך  ר אך  השירות הטלפוי היה חוסך משאבים רבים לעות

    . כ"ל ל משרדי הרישויש והחלמאית בזבזית ראות את ההתהלות הל

  

ה יכול להכפיל  תקציב שהיוי היה מפה לה  הייתה חוסכת במתן שירות טלפהתקציב שהמשיבה  

, ואף מותיר בידה תקציב שהיה מכסה את דרישות התוכה שלה היא  עמדות השירות  ואף לשלש את 

 . לתשובה  27-25עליו בסעיפים ואשר היא מליה  , זקקת

  

ת טלפוי ופרוטלי בו זמית אין  רוכי היא איה יכולה לתת שישל המשיבה    והשיקוליםהטיעוים    כל . 26

גורמים מקצועיים באגף   להם כל קשר לאמת וראוי היה כי המשיבה הייתה בוחת אמירות אלו עם 

ב את תפקידו כמהל אגף הרישוי או עם גב' קטי מורלי  הרישוי כמו מר  אפי רוזן ולמרות שאלץ לעזו 

תיאו תחום  גב'  מהלת  עם  או  הרים  ממשרד  גורחובסקי  בירושליםשו אלה  המחוזי  וותת    י  שתה 

השייכים  ם האלה  יהאשים המקצועי  כל, העותר בטוח כי  טלפוןמשרד רישוי ב  מאות שירותילעותר  

יתן לתת שירות טלפוי  היו  לאגף הרישוי   לצערו של העותר המהל    ופרוטלי בו זמית.  מעידים כי 

ולכ התצהיר  במעושה  בקיא  לא  שקורה  אורה,  הרישויבאמת  ה  בעבר  באגף  הוכיח  שהעותר  וכפי   ,

ולכן על בית המשפט לבחון היטב את האמת   ! בעיה חמורה בהבת האיטרס הציבורי והחוק  למהל יש

 כאמת צרופה.   ה יב ש ולא להישען על דברי המ

  

בשת    המשיבה  . 27 תה  כי  מודה  ט  2021בעצמה  לכ  שירות  סעיף    2.8לפוי  פיות    לתשובה.   22מיליון 

כ של  חיסכון  על  שע   9  - מדובר  למשרד  ומיליון  הגעה  לצורך  רק  להשקיע  הציבור  שדרש  עבודה  ת 

אם חשב את השעות האלה ע"פ שכר המיימום!    ₪מיליון    180  מדובר על סכום עתק של    הרישוי !!!  

 זה הרבה יותר.  ואם לפי שכר ממוצע הרי 

  

מתין שבועיים כדי  היה צריך להלציין כי השירות הטלפוי היה יעיל פי כמה ולא  המשיבה לא טרחה   

וגם אם היה דרש לטיפול וסף הרי מקבל השירות לא היה אלץ להיטלטל בדרכים שוב  לקבל תור!  

 ן ובמייל בצורה מיטבית. בטלפו  ושוב אלא הכל היה עשה 
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לי . 28 ולא  הציבור  את  לשרת  המשיבה  של  בעקרביםיתפקידה  וגם  בשוטים  גם  כי  .  סרה  שמח  העותר 

הרכב  באגף  השירות  את  לשפר  לאחרוה  ממש  תקיה,   הצליח  א  בהסכמת   תחום  הרכב  מהלת  גף 

סגל עית  הרישום   .מהדסת  הוראות  מפורסמות  "  וכיום  (להלן  סגור  מגורים  לכלל  קרוואן")  לגרור 

אישי,  רכב  המייבא    הציבור  חסך  ובכביבוא  בבחילמייבאים  ך  אבטיפוס  הצורך  הוראת  ת  והוצאת 

יוב  רישום לישראל שכבר  וע"י מייבא אחר  או  רק  .  את    הפסיקההמשיבה  מצי העותר  למאתודות  כך 

  ₪   6,000  -וכ  ,זמןמייבא כחודש    בכך חסך העותר לכל    .  הפגיעה באיטרס הציבוריהסתרת המידע ו 

, ובעזרתו של בית המשפט הכבד יביא מזור לסבל  העותר מקווה שגם בעייה של עתירה זוהוצאות.  

 . רכות במאות מיליוי שקלים בשהוהמוע  ולהוצאות המוגזמות הגרמות לציבור

 

וק הרישוי לתת שירות  וע"פ חהל התקין,  המהוראות  בת ע"פ תפקידה, ע"פ  מחויהמשיבה     -     לסיכום . 29

  !שירות טלפויחייב לכלול  שכזה שירות  ,משרד הרישוים מ ותימיטבי לאזרחים הדרשים לשיר

  

בוע  השירות הוכחי במשרדי הרישוי הוא ללא ספק גרוע ביותר, זמן המתה של שבועיים רק כדי לק

והשירות   כלכליסט  תור,  מעיתון  בכתבה  יפה  תואר  של    "   עצמו  השלישי  בעולם  ההשפלה  מסדר 

הרישוי   ו!משרד  צורת  ו  להתמהמה  יכולה איה  המשיבה  "  את  לשות  כדי  אחד  יום  אפילו  להמתין 

 !  של משרדי הרישויהגרועה ההפעלה 

  

  !  שאבים אדירים מהציבור המוערכים במאות מיליוי שקלים בשהך מוסחיהטלפוי  השירות

  

מהתקציב של המשיבה שאותו היא תוכל    םהשירות הטלפוי יביא לחיסכון של מאות מיליוי שקלי

ש עמדות השירות כמו גם הטמעת תוכות שישפרו את מתן השירות  להשקיע בהכפלת ואפילו בשילו

  . יותרבאופן יכר ב

  

יודעים איך  התארגות קצרה ביותר, שכן הם  ב הטלפוי  משרדי הרישוי יכולים להתחיל את השירות  

 רות בטלפון.  להפעיל את השירות לאחר שבמשך יותר משה תו את השי

 

ל ל . 30 האמור  הכבד  ,  ובעתירה   עיל אור  המשפט  מבית  העותר  כאזרח    עצמו   עבור מבקש  זכותו  פי  ועל 

וע"פ יש בתפקידו  ,  החוק  ראלי  אגודת אשכול  חברי  עבור  גם  אגודתאך  כל  ו  ,  אשכול  כיו"ר  עבור  גם 

   -:יים ישראל בעלי רכב עמותת  –עבר"י מייסד עמותת  בעלי הרכב בישראל כ 

  

  וציאהל תאי  על  המוצו  המשיבה  לבוא  גד  לה  לא  רה  מדוע  טעם  טלפוי   וליתן  שירות  תפעיל 

וכפי שהיה בעבבמשרדי הרי אשר וסדי  ר שהיו לקוח מפרט לעותוב    ,בישראל  בורלכלל הצי  רשוי 

וזאת כדי ליעל את השירות במשרדי    ,וצעממהמ  בהרבההיקף רחב  שירותי משרד הרישוי בדרש ל

   . מדים לציבור ולקופה הציבוריתכון אדיר מהרישוי ולהביא חיס

                

                                                                   

  , ום על החת  יה באתיולרא      

            העותר    ס,בר כימרד                                                                                              

  "ח יסן תשפ"ב י , 2022אפריל  19היום 
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