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  מנהל אגף רישוי ומל"ח  -מר אסי סוזנה  
       חבורהמשרד הת  - הרשות לתחבורה ציבורית 

  באמצעות דוא"ל        ירושלים    -     5רח' בנק ישראל  
  
  

  טיוטה    –טיוטה  –טיוטה   –טיוטה      רב   וםשל
  
  

     .לאשכו  –סיור ור נסיעה בנת"צ לרכבי התנגדות לביטול איש    הנדון:
  בנדון   1/3/2020מכתבך מ    

  

דרך מרכזי הערים ובשעות ומסיע אותם  מנתב"ג, ,וןמבתי המלם יתייראוסף  –רכב אשכול פועל בדומה למונית  .1
ופגיעה בחופש העיסוק של  הפליה אסורה , מניעת השימוש בנת"צ הינה ללא ספקעומסי תנועה באופן זהה למוניות

תיירים בביטוח נוסעים ח את ה, ולבטרישיון נהיגה למוניתבים להסיע את התיירם באמצעות המחוי מורי הדרך 
 . בשכר באופן זהה למונית

   :  וכמפורטבענף יודע כי הפעלת רכב אשכול דומה למונית בר דעת ובוודאי איש מקצוע כל  .2
 23202411אופן הפעלתו לזה של מונית, מצ"ב מכתבו של מר עוזי יצחקי סימוכין ה בדומרכב סיור אשכול   .א

אישור לכן וע"פ כל דין במידה ותבטלו את ו עובדה זו באופן שלא משתמע לשני פנים.המעיד על  2סעיף 
תחבורה בהקשר משרד המטעם  מר עוזי יצחק מסר מכתב זה  ליה לא חוקית.פצ תגרמו לההנסיעה בנת"

         2013-) התשע"ד3התעבורה (תיקון מס' תקנות  ד.  579שבעקבותיהם תוקנה תקנה  9966-12-12 לעת"מ
בין רכב אשכול . בכך הושוו התנאים בנושא קצין בטיחות ) (ב) אחרי מונית יבוא רכב סיור ..." 1" בפסקה (

  אופן הפעלתם. בבגין הדמיון  למונית
תייחסים למונית ורכב סיור בנשימה אחת, ) כמו הרוב המכריע של תקנות התעבורה מ10(ב) ( 84תקנה   .ב

  "ן ברישיון הרכב.יוון שהפעלתם דומה " רכב סיור ומונית   כפי שצוימכ
) (ד) כי רכב סיור הינו רכב המיועד להסעת נוסעים 3קובעת כי בסעיף ( א. לתקנות התעבורה  84תקנה   .ג

 בשכר. 
ת רישיון שמונית זהה בדרינו, י, דהי 1Dנדרש רישיון נהיגה   ..."  ית, ברכב סיור) "במונ2(א) ( 184 תקנה  .ד

 הנהיגה למונית. 
 . , יש חפיפה כמעט מוחלטת בין הדרישות ממונית לרכב סיור579, 493, 492, 369,  364,  334, 330בתקנות   .ה
 בתקנות באופן מחמיר אף יותר ממונית ציבורי ואישורים כרכב ת נוסעים הסערכב סיור נדרש לרישיונות   .ו

386 , 399 ,405, 406. 
 .וזאת כדי לעודד תחבורה ציבורית בנוחות הטבת המס לרכב אשכול זהה למונית  .ז
  כמונית סיור ותיור. בעבר רכב אשכול הוגדר   .ח
 ביטוח חובה לרכב אשכול מוגדר כ "מונית סיור ותיור" .   .ט

ממספר המוניות הפועלות  2% -מהווים כה ,באמצעות מורי דרך עלים כיוםהפוי אשכול רכב 500 -מדובר על כ .3
  היא מזערית.  נת"ציםהעומס בההשפעה של רכבי אשכול על בארץ ובהחלט ניתן לומר כי 

להסביר מדוע שהיו קיימים בעבר הדגיש את חובתו של משרד התחבורה ברגע שהוא מבטל נהלים  7006/07בג"ץ  .4
 לא ניתן כל הסבר מניח את הדעת. , ובענייננו הוא ביטל 

    תנגדים כול מרבית מורי דרך בעלי רכב אשממ בשם לאור האמור לעיל הח" .5
  
  
  

    בברכה
     נס       יו"ר                          - מוטי בר

        הרשות לתחבורה ציבורית מנהל   –אמיר אסרף מר   העתקים:    
  בורה  שית משרד התחיועמ"  –עו"ד מלי סיטון      
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