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מינהל תקינה, תפעול ואיכות השירות
א' אדר תשע"ז האגף להכשרה מקצועית בתיירות

27 פברואר 2017 טלפון: 02-6664346 
2017-0015-57

פרוטוקול ועדת רכב אשכול מיום  27.2.17

משתתפים:

אפרת מאיר-גרומן, מנהלת האגף להכשרה מקצועית וממונה רכבי אשכול, 
מ.התיירות

עו"ד אלי ליפשיץ, הלשכה משפטית, משרד התיירות
חמדה אליאב, מרכזת הוועדה, האגף להכשרה מקצועית, משרד התיירות

טלי גדליהו, מרכזת סיור ותיור, משרד התחבורה
עמוס יוגב, הנהלת המכס, רשות המסים

יהודה לוי, נציג מורי הדרך
אריאל סטולר (מ"מ יוסי שוסטר), נציג התאגידים

ראובן ניקולייבסקי, רנט א-גייד בע"מ (משקיף)
עו"ד איתן צפריר (משקיף)

הנושאים שנדונו:

קביעת מכסת הימים לתאגידים:  .1

ראובן ניקולייבסקי ביקש להכיר ב-90 יום במקום 200 יום מהסיבות 
הבאות: ירידה בתיירות בשנת 2016; הצהרה שרוב הרכבים עשו בפועל 
50- 90 יום; בכל שנה נהוג לעדכן את מספר הימים בהתאם למה שנעשה 

בשוק; הצורך ברכבי פאר שמתאימים ל-VIP ועושים פחות ימים וזה 
משפיע; מספר רכבי האשכול לא עלה משמעותית. 

עמדת משרד התחבורה היא שבעבר הדרישה היתה 200 ימים מתאגיד 
ואכן עמדו בהם (עד לפני 3 שנים). מספר רכבי האשכול נכון להיום הוא 

530, כאשר 100 מהם שייכים לחברות פרטיות/תאגידים מסחריים.

עמדת רשות המיסים היא שגם רכב בתאגיד יכול לשמש לצרכים פרטיים. 
לא חייבים לרכוש רכבי פאר או מספר רב של רכבים, אם קשה לעמוד 

בתנאים הנדרשים.
עמדת משרד התיירות היא כי יש להתחשב בתאגידים בשל מצב התיירות 

הלא-פשוט בשנת 2016 וחשוב לשמר את הענף.



בנק ישראל 5, ת.ד. 1018 ירושלים 9100900 |  טל. 4345 666 02 | פקס 4474 666 02

 hemdae@tourism.gov.il   |  www.tourism.gov.il

הוחלט כי מספר הימים שייקבע לשנת 2016 לתאגידים הוא 110 ימים. 
כמו כן החישוב ייעשה כממוצע של כל הרכבים בתאגיד ולא פר רכב. 

המינימום הנדרש לכל אחד מרכבי התאגיד הוא 50 יום.

30% מרכבי החברה לא  הבקשה של ראובן ניקולייבסקי להחרגת 
התקבלה. ייערך דיון נפרד על תיקונים בנוהל.

קביעת מכסת ימים למורי דרך ותיקים:  .2

יהודה לוי הציע 45 יום (במקום 90) מהסיבות הבאות: מורי הדרך הוותיקים 
מקבלים פחות עבודה מהלקוחות, קשה להם להתפרנס, הפנסיה שלהם 

לא מספיקה וזהו מקור הכנסתם העיקרי.
עמוס יוגב מבקש לבדוק את הנושא והוא יעלה שוב בוועדה הבאה.

מורי דרך שיש להם רכב אשכול וקנו את הרכב לפני הנוהל: .3

הוחלט שהם יגישו מסמכים לוועדת חריגים וכל בקשה תיבדק. 

בקשה לדחיית הגשת הדוחות: .4

הוחלט להאריך את הגשת הדוחות עד ה-10 באפריל, ומשרד התחבורה 
יישלח את הארכת הרישיונות עד לסוף אפריל.

עדכון: נושא המינויים לוועדה נמצא בטיפול משרד התיירות. .5

נושאים לדיון בוועדה הבאה:

ועדת חריגים (נכון להיום ישנן 25 פניות) .1

קביעת מכסת ימים למורי דרך ותיקים .2

קביעת תאריך לדיונים על תיקון הנוהל .3


