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   בעצמו,  ךוגם מורה הדר העותר       

  

  ד  ג          

  

      משרד התיירות 
ה מחוז ירושלים ות מצעבא   פרקליטות המדי

  המשיב 

  

  

(להלן ואגודת אשכול ישראל  בהשתלמות של מוזיאוןלהכיר לא החלטת המשיב גד עתירה 

ות שירותי תיירות (מורי דרך), ל 14סעיף ע"פ כהשתלמות ") אשכול השתלמות" תק

   1967-התשכ"ז

  
ו של מיר לא יחודש  "        למות תאלא אם השתתף בקורסים להשדרך -הרושיו

שלחה אליו בדואר רשום.  ה ושהודעה עליהם  קבעו על ידי הממו   "  ש
  

ה(להלן "   ")התק

  

  

  

ספחים  ים ורשימת  יי     9   בעמ'תוכן ע
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I     ה של העתירה יי     ע

 

גד החלטת ה .1 ות בחיוב לא ל , 1/תע, מצ"ב החלטה")(להלן "ה 4.9.2019מתאריך משיב זוהי עתירה  היע

אשכול השתלמות להכיר ב   ,2/עתמצ"ב הבקשה מסומן  ,בתפקידו כיו"ר אגודת אשכול ,העותר לבקשת

הכהשתלמו  . ת ע"פ התק
 

חשבות"י מוזיאון ישראל שעורך השתלמויות זהות עבור המשיבמועברת עעיקר ההשתלמות  .2  , ואז הן כן 

ה. אך בהשתלמות זו יש תוסלמות כהשת ושא ע"פ התק ובטיחות רכב אשכול והל פת הקשורה ל

 , אגודת אשכול, וכפי שכבר עשה בעבר בתפקידו כיו"ר  שהעותר בהפעלת רכב אשכול ע"י מורי דרך

 . תכוון להעבירמ
 

ות לבקשתו של העותר למרות המש .3 יות יב סירב להיע והל החדש חיו יין ה השתלמות רכב אשכול לע

יות, ולאור עשרות רבושהוציא המשיב ת אשכול כדי להסביר למורי שמקבל העותר כיו"ר אגוד ת של פ

ים  יי וסדרך המעו ה ובמיוחד ההשלכות הכלכליות ה פות לרכוש רכב אשכול בהטבת מס בפעם הראשו

סה ומע"ממכס, בהקשר ל  . שהעותר יזם בעבר י, וכפמס הכ

  

ה על ההשתלמויות לבצע השתלמות רכב אשכולהעותר ביקש בעבר  .4 על הסף  הפסלאך בקשתו  מהממו

ה על ההי ה"ע שיב ייעתר לבקשתו , ולכן חשב העותר כי המללא מתן כל סיבה או הסבר למויותתשממו

פיו של גוף מורשה שמבצע  השתלמויות עבור המשיב כמו מוזיאואם הוא י ס תחת כ   ן ישראל. יכ
 

יין עלה לציין כי  .5 ה מבעבר מכיוון שהע סתכלכלה של ת הועדולדיון בהמצב היום שו תאריך ב הכ

ת בעת   ,24.12.2018 רישוי והשתלמויות מורי   8 בסעיף ,2018-שירותי תיירות, התשע"ח חוקהצעת הכ

ות את י יש לקבעה כ ,דרך ו בגלל שאסור וק הצעת החש יי ופול של ידעלהוות לו למשיב בע המשיב , ומו

ים בכלל וזה  בכללו ותתלמויר השהעבילאחרים כבד גורמים לגם חייב  בפרט ועוד  וזיאון ישראלממוזיאו

סתה ועדת הכלכלה של שאושרה ע"י חוקההצעת להלן  .ועוד והלשוהיועמ"ש  כ ת , שמהווה גם פרש

ות החליטה  הועדה וועדה, דיון בשל העותר בתו בקשרק בזכות שלציין ום. י היסבירה למצב החוק לש

יגוד לאת הצעת החוק  ות את עה כי יש בק. הוועדה העותרשל דעתו העדפת ותוך המשיב ו של דעתב לש

ה יהיה חייב לכבד גם גופים אחרים כך שהצעת החוק   8סעיף  לןלה, שיורשו להעביר השתלמויותהממו

סתשל ה הכלכלהוועדת כפי שאושרה כדין בלהצעת החוק  סת להצבעה כ ייה , ההצעה טרם הגיעה לכ ש

  -  . הפוליטי בישראל ושלישית בגלל המצב
  

המורה דרך ישתתף, בהשת "  ה או  למויות שיערוך הממו השתלמות שאישר הממו
ות  אים שיקבע; בתק ערכה על ידי גוף שקבע השר, לפי ת לפי סעיף זה רשאי ו

  "             .ושא תוכן ההשתלמויות ומועדיהןב לקבוע בין היתר הוראותהשר 

ו, בהעברת  שחלקם, יםת וארגוכבד מוסדוב לחייי המשיב הצעת החוק ברורה לכל ומוכיחה כ .6 טובים ממ
   השתלמויות מורי דרך. 

 
ים אלושר התיירות כבוד לציין ש .7 יי כח בדיון, שכן ע מצאים בתחום ,לא  מכותו, הרי הם ס ולמרות ש

ים יי אצל המשיב כמו מר , ומי שמטפל בהם הם הפקידים לא מתערב בהםבפועל מקצועיים שהשר  ע
י  י ש ה פי תן את ההחלטה כממו  הגדרות של חוק שירותי תיירות. ע"פ הש
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II    כבד    סמכותו של בית המשפט ה
  

 
הליים, ת   סמכותו של בית המשפט .8  2000-ש"סע"פ חוק בתי משפט מ

 

החלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי  –"החלטה  של רשות"  תי   "הגדרות" וק בלח 2ע"פ סעיף   .א
  " עשה או מחדל. דר החלטה וכן מדין, לרבות הע על פי

 

הליים, תש"ס  5ע"פ סעיף   .ב ים מי יי הליים ידון  2000-לחוק בתי משפט לע ים מ יי "בית משפט לע

וי בתוספת הגוף ה של רשות או של גד החלט) עתירה 1" (    -באלה  יין המ ה בע וי ראשו המ

ה ..."   בתוספת הראשו
 

ה    9 "פ סעיףע  .ג י ע –תיירות   "     בתוספת הראשו לפי חוק שירותי תיירות, שירותי תיירות י

  "  1976-תשל"ו
  

  

  

III       הסעד המבוקש    
  

  

 

כבד  .9  העותר מבקש מבית המשפט ה
  

 

 . חלטת המשיבביטול ההורות על ל  .א
 

 .בעתירה זומהסיבות המפורטות  למשיב לכבד את הבקשה רותלהו  .ב
 

ועדת חלטת לצות ולה, להמולהתייחס לדיוןהחלטתו ת א שקול מחדשלות למשיב רהולחילופין ל  .ג

סת  הכלכלה  . ימים 30תוך   24.12.2018מתאריך של הכ
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VI   יין  וספות  עובדותרקע ו דרשות לע   ה
  

 

ה 200 -כ ם יפעילמ רי דרךיות מוהשתלמוהכשרה ואית להאחר צעותבאמשיב המ .10 . שמהן השתלמויות בש
ה השתלמולעשות  חייבכל מורה דרך  ו, לפחות ת אחת בש מורה לצורך הארכת רשיון מורה דרך. דהיי

ה ות אחת השתלמשה דרך שלא עו לא זכאי לחידוש רישיון מורה השתלמויות  200מתוך בחירה של בש
 .כמורה דרך כול לעבוד בעיסוקוו יאי, והדרך שלו

 
ה  .11 ית למורי הדרךאף אחת מן ההשתלמויות אי ו, , חיו שבלעדיה מורה מות אחת לו השתלאין אפידהיי

ה מע 200 -עצם העובדה שמדובר בכ קו.לא יכול להמשיך לפעול בעיסו הדרך ות בש יד השתלמויות שו
ית. חת מן ההשאף א ה חיו מצאכר יחלק ושתלמויות אי בד' אמותיו של  מההשתלמויות כלל לא 

 יש  , רי הדרךלמוכלשהו בו שימוש  וספק רב אם יש קשר רופף בלבד הם רקת הדרך ויש לבהורא עיסוק ה
הת מבחיהן השתלמויות לציין כי ה יין חוויתי ומה ת  תיוהשתלמו  - גוןכ , דבר מע ייה ש מחצית ש

וף יצי 109מס'    -2019 גב,טעמים וכו 113 מס'  ,רתובעקבות משורר ב שתיקת  116מס'   כבים בהר ה
בעקבות משפחת   140 מס'  ,לירושלים זמשירא 124 מס' ,1ש מס' ועיצובו של כביסיפורו  –הכבישים 

ה –סיור בצילום  196, החיים היפים בתל אביב של אז והיום 175דרך שיר, מס'  144סולומון, מס'   סד
      .ועוד ועוד השתלמויות רבות

 
ואין אף משרד אחר , המחייב ביצוע השתלמות לצורך הארכת רישיוןבישראל  אחר מהדומקצוע  ףאין א .12

ת דומהמפעיל השתלמויות במש הובאמצעות המשרד הממ תכו  .לא מוצדקת הפליהמשום גם יש בכך ו ו
 

והל הקיים דרשת וכההשתלמויות מבוצעות ללא הוראות בטיחו .13 ו, ה תייחס לכל מ הוא חסר מאוד ואי
ושאים שאל לצורך הפעלת מערך  והן החדשיםך הכשרת מורי הדרך לצורהן  יב המשיביהם מחוה

הלית בעקבות עתירה . למויותההשת גד המשיב עת"מ מ י תחייב ה 1318-12-18של העותר  המשיב בפ
כבד כי הוא יעביר לעותר  ושאים בטיחות ה והלכון לגבי עד התייחסותבית המשפט ה הדגיש תם שאוב

ה והלהעותר כמו הת שיב עד היום המך , א 6.10.2019עד לתאריך  שטחי אש ועוד ועוד גות בעומס חום, 
כבדזו בהתחייבותו  לא עמד י בית המשפט ה דרשלא מקיים את חובתו ו ,בכך מבזה אותוו בפ  וכ

הלית וכ ה רך מורי דלאלפי השתלמויות  200של מי שמפעיל מערך מסמכות מ , על פי ךסומ והואבש
וסים , כי מדובר במורי דרך שהםן בבית המשפטדבריו בדיו שים אחראיים ומ כשל על המה שמעיד . א

  . ללא הוראות בטיחותהתהומי שבו פועל המשיב בעת שהוא מפעיל את ההשתלמויות 
  

יתן דגש מיוחד להוראות הבטיחות בהשתלמויות  .14 קרטיתלא  , בכלל ובפרט לא לגבי ההשתלמות הקו
ז יין הבטיחות פשוט  ים הרבים הקיימים בעת הדרכת טיולים רק לקרן זוויתע , וזאת למרות הסיכו

 .חותחובתם של מורי הדרך להקפיד על הוראות הבטיולמרות 
 

, מהע רק  השמוריםסתרים את ההשתלמויות משיקולים רי דרך קובעת אחראית להשתלמויות מוה  .15
יות והאת המים בפרט לא מפרסאחראית השיב בכלל ומה חים אותם לגבי סדר מהים שיקולמדי

 . יותומההשתל העדיפות לקביעת מערכת
 

כשלים רבים ה עד להיהעותר בגין כך וההשתלמויות מטרת ללא הסבר לגבי ו תקן פועל ללאהמשיב  .16
 . שהשתתף בהןהשתלמויות עשרות הב
 

ושאים חשובים המהווים את מהותו של מקצו .17 וית פור חושי -ע הוראת הדרך בהשתלמויות לא מודגש 
ית , מתודיקה יירהת ים דרךשל הוראת הפרט שיפור וות המהווים חלק מההשתלמ באתרים השו

ים שהם  .השירות יי י היסוד שע   ל העיסוק במקצוע הוראת הדרך.אב
 

ית .18 ות תוך כדי ההשתלמות, מעל פי רוב ,ת ההשתלמותוכ היות מסיבות שגוף מקצועי היה צריך ל, שת
ערך למצב שהודע מ שלא מהותי עיקר לגבי זמן ומרחב, כשל ביח וא מקיים את מה שמבטאליהם ו

עשרות רבות של השתלמויות יסיון של העותר טוען זאת מתוך  .עיסוק הוראת הדרךמתקבל על הדעת ב
 שהשתתף בהן.
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למד ואין ות אין להשתלמוי .19 המשיב לצורך סיכומים כתובים ושמורים באתר פרסום מפורט של החומר ה
חלת ו ור ולא ל התיירות בישראלע ה ומהרשות המ, וכפי שמצופה מדע בתורת הוראת הדרךת היהעמקה

 .הכרוכות בכך עלויותה
 

ת בדיון  .20 י ויועמ"שעם  2016בש י ש כ"ל מר פי כ"ל המשיב יתהסמ המשיב לא , דיון שבמשרדו של הסמ
יין חובת ביצוע השת פרוטוקול,  טרח להוציא לו בעבר יכים שעשה העותר וכחלק ממיצוי הל ,למויותבע

ה ההשתלמויות, לעצם ביצוע ה ערכות רק כדי לספק שהכי  יתעותר ע"י היועמ"שע ת את חובתלמויות 
 . ה, ולמשיב אין צורך לתת הסבר מעבר לכךוק ע"פ התקהח

 
ותהמשיב ל .21 שהיה ובעת ר ותלע. ך בגין שהשתתף בהשתלמותלמורה הדר יהכלשכרה " היטקרד"ן כל א 

ות שרע לכש אמרה לצורך הרחבת אזור הרישיון שלו צורך כשירותו לבחיל מת ימי הדרכהדרש להשל
 -כא לצורך השלמת ובמיוחד ל ,שווי לכל צורךלזה כל ערך וכל אין אצל המשיב  ימי ההשתלמות שעשה 

   . שלולהרחבת רישיון מורה הדרך  חדבקורס מיו סר בהםשהיה חות מויהשתל ימי 12
 

ה  לא מאפ .22 ושר לאף גורםהממו כהשתלמות לצורך יחשבו שהשתלמויות להפעיל  ,, כולל טובים ממ
ו, אף השתלהתקה עשות בהמלצת מות כולל השתלמויו. דהיי ות ימים מספר ש ה ת ב בעצמו הממו

תל השתלמות  –כגון ששולח מכתבים לכל מורי הדרך באמצעות מערך הקשר שיש לו עם מורי הדרך, 
אפילו לא ,  4עת/מצ"ב  כלוסיות עם צרכים מיוחדיםיד שרה להדרכת אות תלמו, הש 3עת/מצ"ב   אביב

משכת כשבועיים וכון יד בן צבי ע"י מ ואחרות  ם, או איסלאצרותות תלמהש המשיב אשר בסיומה ה
ות תלמכהשויות אלו הדרך אבל לא מכיר בהשתלמ בעצמו מכיר בהשתלמות לצורך הרחבת רישיון מורה

ה.   ע"פ התק
 

הג מב המשי .23 צל את כוחו באופן לא הוגן ופולוכמת רגון העוסק כל מוסד או א מטיל מוראו על, והמ
"ל שתלמבה אי לפרסום ההשתלמויות שהוא אלכאורה וויות כ ו עורך בעצמומחייב זאת כת , ולכן בכל י

כתב באותיות של קיד ה כי אין ערך הפרסומים של השתלמויות שמבוצעות ע"י אחרים  וש לב
י החשש הברור להשת ה והכל מפ  . כי יבולע להם מהמשיבלמויות אלו לצורך התק

 
כל אחת מעשרות ההשתלמויות שהשתתף בהן טרח להוציא משוב לאחראית על כמעט בהעותר  .24

וע את הכשלים שהההשתלמויות, אך היא באופן  יותיו ולא דאגה למ יהקבוע התעלמה מפ , כמו עלה בפ
ואר מף עזה תלמות עוטבהש יגוד לתקשהמר 2016י ת צה, מורת דרך ותיקה עמדה באוטובוס ב

ה את התצפית המהותית ביותר של גורמת לסיכון בטיחותי, כמו גם א תוך שהי 452 התעבורה תכ
וורת בשקיעהההשתלמות  ה על ההשתלמויו .מול השמש המס גד העותר שבמקום תבתגובה הממו ה   טע

ןהשתלמות הלהודות על ה והל מחייב לכל המרצים , וא רק מתלו וכמובן שלא דאגה לפרסם 
בהשתלמויות כמו גם לכל מורי הדרך החדשים שאסור לעמוד באוטובוס בזמן ההדרכה ובוודאי לא ליד 

הג ה טען בדיון כי ה ן בכך הוא לא חייב ללמד את מורי הדרך שיש לעצור באור אדום והתכוו, והממו
ו אחר ותאי על יישום שהוא אי קבעו ע"י אחרים ולמרות חוקים צווים ו הלים תק ההשפעה המזיקה ש

   . על העיסוק בהוראות דרך כמו במקרה זה של עמידה באוטובוס
   

  
  
 

V  ם לעתירה הצדדי    
  
  
 

ו   המשיב .25 ושא הי   .תיירותהרגולטור ב
  

גד המשיהעותר וא 5973רק בזכות בג"ץ  יות, ואחרים בחרים  תה המדי ף רכב אבהק שו שכול, שר לע
י ב י וטל האישור הבזבז עשוהרשל שאפשר מתן הטבת מס לתאגידים מסחריים ללא וזמת המשיב ה ביש

יםהגבלת כמות וללא קרי פלה במלואה על המשיבטריו    . , והאחריות על מתן ההטבה 
  

והל למת המשיב אלץ לול והולרכב אשכ ן הטבת מסאלץ להוציא  ות אותא  פעמים בגלל ו כמה ש
  פעילים רכבי אשכול. שלכות רבות על מורי הדרך המוהל מסובך להפליא שיש לו הו של העותר. השגותי
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 העותר .26
 

ת מורה דרך   .א ת תו אשכול שברשואמצעות רכב הסעות סיור בתיירים בסיע המ  1994מש  1997מש
ים 20יותר מ  במשך  .סת אותו בכבודמפר אשר את עבודתואוהב מאוד העותר   .ש

 
וחשף לעוולות ותר מרגע שהע  .ב ובעת שמשרד התחבורה  2007ת אשכול בשגע לרכב משרתי ציבור ב

י הצליח להולאחר ש.  7006/07סירב לאפשר לו יבוא אישי של רכב אשכול עתר לבג"ץ   ביתוכיח בפ
וחבריו  גד העותר עוולהמשרד התחבורה עושה ביושבו כבית משפט גבוה לצדק כי  שפט העליוןהמ

צו על בית המשפט תן  ,גין פגיעה בזכויות יסוד כבודה אדם וחירותו וחופש העיסוקמורי הדרך ב
אי  אי מדוע לא יותר יבוא חריג של כלי רכב לצורך  " רד התחבורה גד משת יתן בזה צו על ת

 היה בעברוהל שיה ביירים, כפי שהסעת תול לההפעלתם על פי רישיון סיור ותיור כרכב אשכ
גד עוד העותר עתר בהמשך  ". בתוקף ם אחראי ושהיוהמשיב משרד התחבורה עוולות פעמים רבות 
ושא רכב יחדיו  ות ואפילו העותר ו ,אשכולעל  ות צווים תק רותים את חוק רישוי שיהצליח לש

ף הרכב טר והצליח להגן על 2016-תשע"ו ,ומקצועות בע אלץ כך שמשרד התחבהציבורי ס האי ורה 
 . ע"י עוסק לצורך עיסוקו ר יבוא של כל רכבלאפש

 
דרש לפעול במסגרת גוף המייצג את   .ג רכב אשכול,  רך בעלימורי הדכלל ברגע שהעותר הבין כי הוא 

ת    ומאז היווסדה משמש כיו"ר שלה. 2009הוא ייסד יחד עם מייסדים אחרים את אגודת אשכול בש
                      

ה   .ד ל פקידים בכירים אצל שאת מחדליהם  ,גד המשיבהעותר  38031-10-17ת"מ חשף בע לאחרו
ושא אתיקה מקצועיתהמשיב  ה על הרותי פרבולוצקגב'   כולל , ב כשרה והשתלמויות מורי י הממו

כ"למר  , דרך י סמ י ש הל חווית התייר  פי ו "מי השהי ה  ,על פי ההגדרה בחוק "הממו ם גב' מי ג
ה על הלת אגף א' ועוד גב' רקפת לוי, דרךרישוי מורי  הממו ים  ,מ יי גד המשיב בע כמו גם עתר 

 .בלשון המעטה  ם על יד מה שהפך את העותר לבלתי אהוד אחרים
   

  
 

 
IV  ים וטיע    
  

  
  
 

ה בחיוב לבקשת העותר לאשר את השתל, המשיב לא טורח להסביר מדוע הוא לא אורהלכ .27 מות אשכול ע
ה, אך ע" ערך בעכהשתלמות לפי התק את סירובו לאשר כשל העיקרי של המשיב לגבי ה, ברפ דיון ש

היה לקו ותפרשמובע  אשכול להכיר בהשתלמות בקשתו של העותר  את  פרששמ ע"י המשיב של התק
ה כי   .מויותאסור למפעילים אחרים לבצע את ההשתלרק הוא ראוי לבצע את ההשתלמויות וכי התק

ות שלא עומדת במבחן המציאות  ה איפרש   . ן כל אמירה לגבי מי עורך את ההשתלמותשכן בתק
  

ו של מיר לא יחודש"          למות תלהשאלא אם השתתף בקורסים ך דר-ורהשיו
שלחה אליו בדואר רשום.  ה ושהודעה עליהם  קבעו על ידי הממו   "  ש

  
קבעו ע אמר הוא שההשתלמויות  המה שכן  ה יכול לאשר כל השתלמות לא  ,"י הממו ו, הממו רק דהיי

יתן וגם השתלמות של המשיב,  ה הוא גם זה שיערוך את הפרש ללא    . באופן בלעדי השתלמויותכי הממו
 

ו כי המצב בכל משרדי הממ .28 שלה האחרים לגבי ביצוע השתלמויות לצורך חידוש רישיון או תעודה הי
ו המשיב ולא כמבצעים א ההשתלמויותמשרדי הממשלה משמשים רק כמפקחים על  יי לקח על בל ע

ה כי רק הוא רא וי לבצע השתלמויות למורי דרך ואין אף גורם אחר עצמו גם ביצוע ההשתלמויות , ובטע
 . , הוא לא מאשר אף השתלמות שעשה גורם אחראוי ר
 

ות של המשיב  .29 ה הפרש ות לא סבירה יות את ההשתלמולבצע ומסוגל  רשאירק הוא כי לתק היא פרש
י  בכל משרדי הממשלה האחרים כגון ב גם בהתייחס למצ באופן קיצו
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ערכים באמצעות ל  .א שכת משרד המשפטים ובהקשר להשתלמויות עורכי הדין המורשים הרי אלה 
וספים כמו מוסדות אקדמיה ומחקרעורכי הדין  ה . לציין כי השתלמווגורמים רבים  ת עורכי דין אי

ת  ות.והרחבת ההתמחודה חובה להארכת רישיון אלא רק לצרכי תע מבחי
 

וך ובהקשר להשתלמויות מורים להו  .ב י המורים  ראה,משרד' החי ערכות ע"י ארגו ההשתלמויות 
וספיםמרבאמצעות גו אין חובה בעריכת השתלמויות לצורכי הארכת . לציין שגם למורים ים רבים 

 . תיוהתמחוות קבלת תעודי רכרק לצ הוראה שלהם אלא תוקף תעודת ה
 

היגה, ובמקרה זה יש חובה לבצע השתלמות, הרי ההשתלמויות י ובהקשר למורמשרד התחבורה    .ג
ובכל מקרה מדובר על השתלמות אחת ולא ע"י משרד התחבורה. ערכות באמצעות גופים רבים 

ובע בעיקר שה ית להמשך העיסוק במקצוע, ה הלימעיא חיו ה ו י תקי של משרד בטיחות  דכו
  ה. התחבור

  

הלי עבומשרד העבודה והרווחה ובהקשר לה  .ד הלי פרשתלמויות מ הלי אתרים, מ  ,יםויקטדה, מ
ות בטיחות, הרי ההמדובר על השתלמות חובה  ערכות ע"י האיגודים ע"פ תק שתלמויות 

ים.   המקצועיים באמצעות גורמים מגוו
  

ו, רק  ים, המשיבדהיי ו הגורם היחידי המסוגל להעביר השתלמויות  , מכל משרדי הממשלה השו חושב שהי
פיק רישיון למ יין עיסוק כי שהוא מ סת בדיון ב הכ עדתוגדר יפה ע"י יו"ר והשמורה דרך עבורו. ע לכלה של כ

ופול של ידע!  24.12.2018 והג כמו    כי המשיב 
  

עשתה תוך  .30 סת בתאריךוהחלטת בזלזול עמוק ההחלטה  שקבעה כי  24.12.2018 ועדת הכלכלה של הכ
והמשיב  ו יכול להיחשב כמו יגוד  ,894מס' פרוטוקול    76, 69,  68 ודים פול של ידע , עמאי  8סעיף לוב

מורה דרך ישתתף,  " שאושרה (להלן "הצעת החוק")   2018-שירותי תיירות, התשע"ח חוקהצעת ל
ה או השתלמויות ש אים בהשתלמויות שיערוך הממו ערכה ע"י גוף שקבע השר, לפי ת ה ו אישר הממו

ות לפי שיקבע ושא תוכן סעיף זה רשאי . בתק ההשתלמויות השר לקבוע בין היתר הוראות ב
 .." הןומועדי

  
יות  עדתותה של והסיפא בהחלטה כי "המלצ .31 וי במדי ו ובמידה ויהיו שי שקלת על יד יין  הכלכלה בע

פרסם זאת ברבים. " אך  ,עצמו מבין שהוא חייב להתחשב בהמלצה זובהמשיב מעיד ש משרד התיירות 
סת בוועדת הכלכלה של ומזלזל ש במכבסת מילים מתשמהמשיב  בפועל משתתפים ובדיון שהקיף הכ
יין במשך חודשים רבים, ומאז הוא כבר פרסםועושה דין לעצמו כשהואחרים רבים   2 א לא דן בע

תיים של השתלמויות שבהן הוא  ופול לא חוקי מרשה לעצמו להמשיך לשמש כמחזורים חצי ש  ידעלמו
 . השתלמויות חדשות 100סם מחזור שלישי של וד הוא יפרובקרוב מא

 
וך לא כשל בסיסי ביותר בהוכחה חותכת לעובדה כי למשיב יש  .32 ושא בטיחות היא העובדה כי משרד החי

ו עומד בתקן הבטיחוופק ע"י המשיב בגין שמכבד רישיון מורה דרך ש דרש להדרכת תלמידים אי תי ה
וך בישראל. רק עובב ורות אדודה זו הייתה צריכה להדליק אלמערכת החי שהו לא מות למשיב שמף 

ושא הכשרה והשתלמויות מורי דרך. אך המשיב בכשר ב הלותו הבסיסי ב   יםזלזול מופגאדישות והת
י. הזועק לשמייםזה של התייחס לככלל לא  כל מפעל ההשתלמויות חוקיותו של את זה מעמיד ין ע

   עושה המשיב. ש
 

ות הלקו .33 ה של המשיב בעת שהוא קובע כי רק הוא רשאי להפעיל השתלמויות ע"פ ה היהפרש תק
גין חוסר , ובעיקר בשיש למשיב בעת ביצוע ההשתלמויות םלאור הכשלים החמוריבעתיים שמתעצמת 

יותבהוראות בטיחות  דרש מכל גורם  תקן ומדי ו שמפעיל השתלמויות לצורך רישוי ובוווכ דאי מי שהי
ר ההיגיון הבריא וכל תקן סבי, ע"פ המצב בשטחע"פ מכיוון שכך ו. ט על מתן הרישויליומח בעל הסמכות

וך   .  המשיב בכלל פסול מלבצע השתלמויות , כמו של משרד החי
  

ון של הוראות הבטיחות כמי שמכשיר משיב יש אחריות מוחל .34 יין הלימוד והשי ותן לטת לע מורי דרך ו
שכן בעת שייגרם חייב בביצוע השתלמויות וגם עורך אותם בעצמו. שמרישיון מורה דרך ואח"כ כמי  בידם

 299/71ע"א  פ"ד את חובת הזהירות שחב מזיק המשיב  לל עיטבטיחות יהיה אפשר להן זק כלשהו בגי
גד חברת מקורות  ו שהעד ל 4סעיף  עודד מזרחי  עלם מעי צפה את א "טעות השופט היא כפולה. ראשית 

זק שבסופו של דב גד המועצה המקומית בית שמש  145/80  ע"אפ"ד , גרם"..." ר "ה ין  שלמה ועק
ות ית 2סעיף  רשל י, ובו  , אם ביחס לסיכון ת תשובה לשאלה"... ההיבט הראשון, הוא ההיבט העקרו

 ועוד ועוד .מסוים קיימת חובת זהירות..."
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ה, וכהרגלו של המשיבהה .35 ית ה כל ש י, מבלחלטה  דהית הל ימההחוק לתיקון סדרי ע"פ  רשמקה וכ
מקות)  כבד מתבקש להוולכן בית המשפט  .1958-"טתשי(החלטות וה מק את החלטתו, ה רות למשיב ל

וכחית חובתו של המשיעוב קודת הזמן ה ו ב מק גם בהתייחס לכל המד ים שהעלו דות בועב ל והטיעו
 . בעתירה זו

 
י דרך בעלי רכב אשכול וזאת למרות שהם מהווים ורמלטובת  ל אפילו השתלמות אחתהמשיב לא מפעי .36

כבד מתוך והל חדש לרכישת ואחזקת רכבהדרך ולמרות ש רימוכלל  אחוז  אשכול  המשיב הוציא 
ים אליוי דרך מלספק מידע לעשרות רבות של מור עותר צריךו הגיבהטבת מס, ואשר ב ה הפו  ידי ש

וש  כב אשכול.א רבבקשת מידע ב
  

IIV   סיכום     
 

 
י , כל מוסד אקדמי מאושר, וזיאון ישראל או כל מוזיאון אחראין עוררין כי מ .37 , חוקרים מחקרמכו

ותם או בעלי ידע מיוחד לגבי המידע שיש בידם  ,םיעעצמאיים ידו ים לגבי אמ מומחים בתחומם כמו אמ
תן  ים,טאתרי תיירות, רשות ה דוגמה יו"ר ועדת הכלכלה משפחת שלוש, כמו ש העתיקות  רשות בע והג

עביר שר אותם כמי שרשאי להת והמשיב חייב לאראויים לבצע השתלמויות מורי הדרך אגודו
וי  דרךהשתלמויות מורי ה ה, וגם מבלי להמתין לשי ה לאלתר וע"פ התק בחוק שירותי לצורך התק

ה יעה לכך בתק  . תיירות שכן אין מ
 

ה הוא עושה זאת השתלמוי 200 -המשיב ולמרות שהוא מצליח להפעיל כ .38 ות בש בצורה כושלת בגין ות שו
יהן חוסר בהוראות בטיחות!  תפקידו של מורה הדרך בעיסוקו  שורה שלמה של כשלים שהעיקרי שבי

ושא זה פוסל אותו מלקיים השתלמויות בכלל הוא דבר ראשון בטיחות ו העובדה שהמשיב מתעלם מ
 ובוודאי באופן בלעדי. 

  

סת קבעה שהמשיב כשל ב העובדה כי ועדת הכלכלה .39 השל הכ ותו לתק ופול פרש , וכי אסור לו להוות מו
ההיא הוכחה  ידע של  ות שלו לגבי התק  . מוחלטת כי המשיב טועה בפרש

  

כבד לתת את הסעד המבוקש  .40  לאור האמור לעיל מבקש העותר מבית המשפט ה
  

 . חלטת המשיבביטול ההורות על ל  .א
 

 .בעתירה זומהסיבות המפורטות  למשיב לכבד את הבקשה רותלהו  .ב
 

ועדת חלטת לצות ולה, להמולהתייחס לדיוןאת החלטתו  שקול מחדשלות למשיב רהולחילופין ל  .ג

סת  הכלכלה  . ימים 30תוך   24.12.2018מתאריך של הכ
         
      

ס,  מ      על החתום ,  תי ולראיה בא                  ר  עותהרדכי בר

  

     היום  



  9

ים  יי    9 עמ'     תוכן ע

  עמודים           

   1   דף פתיחה  .1 

ה של העתירה  .2  יי  2  ע

 3   בית המשפטכבוד סמכותו של  .3 

 3  הסעד המבוקש  .4 

    4-5  וספות ועובדות  רקע .5 

 5-6  הצדדים לעתירה  .6 

ים  .7   6-8  טיעו

 8  סיכום .8 

ספחים ת .9  ים ורשימת  יי    9  וכן ע

  

  

  

  

ספחי       9 עמ'   ם רשימת   

  

  יםודעמ  פרוט  ומןמס

  

הע" לטת המשיב לא לאשר השתלמות אשכול כהשתלמותהח  .1 /עת   10  פ התק

ה לאבקשת העותר  .2 /עת  11    שר השתלמות אשכול כהשתלמות ע"פ התק

  12    השתלמות תל אביב  .3 /עת

  13    עם צרכים מיוחדים האוכלוסיייד שרה להדרכת השתלמות  .4 /עת
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