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באמצעות דוא"ל

טיוטה – טיוטה – טיוטה – טיוטה

ה דון :הת גדות לביטול אישור סיעה ב ת"צ לרכבי סיור – אשכול.
מכתבך מ  1/3/2020ב דון
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רכב אשכול פועל בדומה למו ית – אוסף תיירים מבתי המלון ,מ תב"ג ,ומסיע אותם דרך מרכזי הערים ובשעות
עומסי ת ועה באופן זהה למו יות ,מ יעת השימוש ב ת"צ הי ה ללא ספק הפליה אסורה ופגיעה בחופש העיסוק של
מורי הדרך המחויבים להסיע את התיירם באמצעות רישיון היגה למו ית ,ולבטח את התיירים בביטוח וסעים
בשכר באופן זהה למו ית.
כל בר דעת ובוודאי איש מקצוע בע ף יודע כי הפעלת רכב אשכול דומה למו ית וכמפורט :
רכב סיור אשכול דומה באופן הפעלתו לזה של מו ית ,מצ"ב מכתבו של מר עוזי יצחקי סימוכין 23202411
א.
סעיף  2המעיד על עובדה זו באופן שלא משתמע לש י פ ים .ולכן וע"פ כל דין במידה ותבטלו את אישור
ה סיעה ב ת"צ תגרמו להפליה לא חוקית .מר עוזי יצחק מסר מכתב זה מטעם משרד התחבורה בהקשר
לעת"מ  9966-12-12שבעקבותיהם תוק ה תק ה  579ד .תק ות התעבורה )תיקון מס'  (3התשע"ד2013-
" בפסקה )) (1ב( אחרי מו ית יבוא רכב סיור  . "...בכך הושוו הת אים ב ושא קצין בטיחות בין רכב אשכול
למו ית בגין הדמיון באופן הפעלתם.
תק ה ) 84ב( ) (10כמו הרוב המכריע של תק ות התעבורה מתייחסים למו ית ורכב סיור ב שימה אחת,
ב.
מכיוון שהפעלתם דומה " רכב סיור ומו ית כפי שצוין ברישיון הרכב".
תק ה  84א .לתק ות התעבורה קובעת כי בסעיף )) (3ד( כי רכב סיור הי ו רכב המיועד להסעת וסעים
ג.
בשכר.
תק ה ) 184א( )" (2במו ית ,ברכב סיור  "...דרש רישיון היגה  , D1דהיי ו ,מו ית זהה בדרישת רישיון
ד.
ה היגה למו ית.
בתק ות  ,579 ,493 ,492 ,369 , 364 , 334 ,330יש חפיפה כמעט מוחלטת בין הדרישות ממו ית לרכב סיור.
ה.
רכב סיור דרש לרישיו ות הסעת וסעים ואישורים כרכב ציבורי באופן מחמיר אף יותר ממו ית בתק ות
ו.
.406 ,405 ,399 ,386
הטבת המס לרכב אשכול זהה למו ית וזאת כדי לעודד תחבורה ציבורית ב וחות.
ז.
בעבר רכב אשכול הוגדר כמו ית סיור ותיור.
ח.
ביטוח חובה לרכב אשכול מוגדר כ "מו ית סיור ותיור" .
ט.
מדובר על כ 500 -רכבי אשכול הפועלים כיום באמצעות מורי דרך ,המהווים כ 2% -ממספר המו יות הפועלות
בארץ ובהחלט יתן לומר כי ההשפעה של רכבי אשכול על העומס ב ת"צים היא מזערית.
בג"ץ  7006/07הדגיש את חובתו של משרד התחבורה ברגע שהוא מבטל הלים שהיו קיימים בעבר להסביר מדוע
הוא ביטל  ,ובע יי ו לא יתן כל הסבר מ יח את הדעת.
לאור האמור לעיל הח"מ בשם מרבית מורי דרך בעלי רכב אשכול מת גדים

בברכה

העתקים:

מר אמיר אסרף – מ הל הרשות לתחבורה ציבורית
עו"ד מלי סיטון – יועמ"שית משרד התחבורה
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