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לכבוד
מר אסי סוזא ה – מ הל אגף הרישוי
הרשות לתחבורה ציבורית
משרד התחבורה
שלום רב
ה דון :א .הת גדות לביטול אישור סיעה ב ת"ץ לרכב סיור
ב .בקשה למתן פטור מציות לתמרור  501לרכב סיור  /אשכול  /ומדברי.
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הת גדות לביטול פטור מתמרור  - 501סיעה ב ת"ץ לרכב סיור .

א י פו ה לאדו י כיו"ר אגודת אשכול ,אגודה המייצגת כ 250 -בעלי רכב אשכול וכ 450 -בעלי רכב מדברי
הרשומים ב 41 -משרדי הסעות ,שהם ס יפים של אגודת אשכול ,שאותם הח"מ מייצג ומ הל.
א י פו ה לאדו י גם באופן אישי כמורה דרך המתפר ס מהע ף עוד מש ת  ,1994על פי רוב בהסעת סיור
לתיירים ברכב סיור שמספרו  9641579אך גם בהסעה מיוחדת ברכב מדברי  ,2228139וזאת בהתאמה
לעבודה שיש לי .לצערי בגלל משבר הקורו ה אין לי עבודה בכלל עם תיירים אבל יש קצת עבודה עם
ישראלים בטיולי שטח במדבר .בוודאי ידוע לך כי המצב של העוסקים בע ף הוא בכי רע והע יין הזה
מוסיף לדיכאון העמוק שבו א ו מורי הדרך שרויים.
בהמשך לפטור שיש לרכב סיור מש ת  2007ש יתן ע"י המפקח על התעבורה בזמ ו המצ"ב ,שהיה הארכת
פטור החל מהקמת ה ת"צים ,מצ"ב אישור משטרת ישראל מש ת  , 1990מהטעמים הקיימים עד היום.
בהמשך להודעתך מתאריך  1/3/2020כי בכוו ת המפקח על התעבורה לבטל את הפטור מתמרור 501
)איסור סיעה ב ת"ץ( לרכב סיור ש תן המפקח על התעבורה בש ת ) 2007להלן "הפטור"( .לציין
שבמכתבך מ  1/3/2020לא ציי ת מהם הטעמים שבגי ם בכוו תך לבטל ל ו את הפטור ,וזאת ע"פ חובתך
ע"פ המי הל הסדיר וע"פ חובת הה מקה וההגי ות ע"פ החוק לתיקון סדרי מי הל.
בהמשך למכתבי מתאריך  23/3/2020המצ"ב שבו תתי ימוקים מדוע א י מת גד לביטול הפטור לרכב
סיור ואשר עד היום טרם ע ה.
בהמשך לפרסום של המפקח על התעבורה מתאריך  30/5/2020אשר לכאורה האריך לרכב סיור את
הפטור ,ובהמשך לבקשת ההבהרה שלי מתאריך  6/7/2020המצ"ב.
בהמשך למכתב התמיכה של מ כ"ל משרד התיירות מתאריך המצ"ב
בהמשך להודעתך המצ"ב מתאריך  6/7/2020שהפתיעה אותי עד מאוד והמודיעה כי לא ית ה עדיין
החלטה להסיר את "האיום" של ביטול הפטור ה "ל.
כיוון שטרם קיבלתי מע ה במשך  3חודשים ,וכדי שיוותר בידי זמן להשיג על החלטתך הסופית בבית
המשפט המ הלי ,א י מבקש כי תאריך את המועד של יישום החלטתך ל – . 31/7/2021
א א במידה ולא אע ה לבקשתי ה "ל אאלץ לפ ות לעזרתו של בית המשפט כמפורט :
בקשה לצו בי יים להארכת משך הזמן בהחלטה ל –  31/7/2021וכדי שיתאפשר לי לערער על
א.
החלטתך במידת הצורך .כידוע לך הליכים כאלה משיכם חודשים רבים.
עתירה מ הלית בגין אי מתן מע ה.
ב.

1

ב.
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בקשה למתן פטור מציות לתמרור  501לרכב מדברי.

לאור הפרסום של המפקח על התעבורה מתאריך " 31/5/2020כללים מ חים למתן פטור מציות לתמרורים
א י מבקש לפטור גם רכב מדברי מחובת ציות לתמרור  501מהטעמים הבאים:
א.

רכב מדברי ע"פ הגדרתו בתק ות התעבורה הי ו רכב ציבורי לכל דבר! "רכב ציבורי בעל ה עה
קדמית ואחורית שמורכב בו מרכב תק י ושצוין ברישיון הרכב כרכב מדברי" .

ב.

תק ה ).84א( "הסעת וסעים בשכר" סעיף ) (1אוטובוס ) (2מו ית ))(3ג( רכב מדברי ))(3ד( רכב
סיור ,יש שיווין בהגדרה בין מו ית ורכב מדברי לגבי כלי הרכב שמותר להסיע בשכר.

ג.

הפעלת רכב מדברי דומה להפעלת מו ית או רכב סיור ואי מתן הפטור מהווה אפליה אסורה.

ד.

ה סועה של רכב מדברי ובגלל מרכיב ה סיעה בשטח היא מוכה בהרבה מרכבי הסעות אחרים
ולכן לא תהווה מעמסה משמעותית על ה ת"ץ.

.12

לאור האמור לעיל א י מבקש כי אדו י ייתן פטור מציות לתמרור  501גם לרכב מדברי .

.13

א א אשר קבלת מכתבי .

לטיפולך המסור אודה
מוטי בר -ס

העתקים:

יו"ר

מר פי י ש י – סמ כ"ל משרד התיירות
עו"ד שירה יהלומי – יועמ"ש הרשות לתחבורה ציבורית
גב' טלי גדליהו – רע"ן סיור
אגודת מורשת דרך /אגודת מורי הדרך
תאגידי סיור /מדברי מסחריים
אגודת אשכול – חברים
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> <SuzanaA@mot.gov.ilאסי סוזנה From:
Sent: Monday, July 6, 2020 8:51 AM
>To: Moti Barnes <k7@013.net
> <yahalomys@mot.gov.ilשירה יהלומי Cc:
?האם ההחלטה לבטל אישור נסיעה בנת"ץ לרכב סיור בוטלה Subject: FW:

שלום רב,
בהמשך לפנייתך שבנדון ,אתכבד בזאת להבהיר כדלהלן:
הנוהל "כללים מנחים למתן פטור מציות לתמרורים" אשר נחתם על ידי המפקח הארצי על
התעבורה בחודש מאי ) 2020להלן" :הנוהל"(,
מפרט את ההסדרים המאפשרים מתן פטור מציות לתמרורים במקרים מסוימים ,ובין היתר
את המקרים בהם ניתן פטור מציות לתמרור .501
מאחר ונכון לעת הזו ,רכבי סיור רשאים לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית מכוח ההנחיה
שניתנה ביום  27.7.2008על ידי המפקח הארצי על התעבורה דאז )להלן" :הפטור"( ,צוין
הדבר בנוהל ,כנדרש )סעיף )2א() (2לנוהל(.
עם זאת ,יודגש ויובהר כי פנייתי מיום  1.3.2020המתייחסת לביטול הפטור – עומדת
בעינה.
ההתנגדויות בעניין שהועברו לעיוננו נמצאים בבחינה ,ועם מתן החלטה בעניין נעדכנכם ללא
דיחוי.
במידה וההתנגדויות ידחו וההחלטה לביטול הפטור תכנס לתוקף ,יתוקן הנוהל בהתאם.

בברכה
אסי סוזנה |
מנהל אגף רישוי ומל"ח |
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית |
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים |
טלפון | 074-7796150 :פקס| 074-7796295 :
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]From: Moti Barnes [mailto:k7@013.net
Sent: Thursday, July 2, 2020 11:04 AM
> <SuzanaA@mot.gov.ilאסי סוזנה To:
?האם ההחלטה לבטל אישור נסיעה בנת"ץ לרכב סיור בוטלה Subject:

אסי שלום

אני מבין שההחלטה לבטל לנו אישור נסיעה בנת"ץ מ 1/1/2021 -בוטלה

לפי הפרסום באינטרנט ההחלטה יצאה בחודש מאי ואני לא קיבלתי עדכון על כך

אנא אשר כי ההחלטה בוטלה

לשירותך

תמיד,

מוטי בר – נס
נייד

יו"ר

050.900.9.700

 171בית זית 90815

אגודת

אשכול
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