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 2010ינואר  14 
 ע"ח טבת תש"כ 

לכבוד      
 ל   "מנכ, מר יעקב גנות

    משרד התחבורה
 
 

, .נ.א
 
 

מכוונת בלתי סבירה ובלתי חוקית בחופש העיסוק והפרנסה , קשה, ה פתאומיתעפגי: הנדון
קוחותיהם לבו החוקיים בישראל מוסכיםהשל  

 
של " קריטריון" –בדבר מתן תו סוחר  27.12.09מיום של רשות הרישוי  9/2009' מסנוהל הוראת : סימוכין

ר מגרש יעודי "מ 300מינימום 
 

 
הריני לפנות אליך , הארגון היציג של המוסכים החוקיים בישראל, איגוד המוסכים בישראל, שיבשם מר

נא ראה פניה זו כפניה  .דנן" קריטריון" בכללותה לרבות ה-וראת הנוהל יטול מיידי של הבדרישה לב
. י פניה לבית המשפט הגבוה לצדק"תיעקב ע, ל שלא תיענהכמקדימה אשר כ

 
 

 :הלן תקצירםאשר ל, כל אחד ואחד מהטעמיםביטול הקריטריון הינו נדרש ומתבקש מחמת  .1
 

עוסק באופן רישום , מיכהבמהותו ועל פי החקיקה המס")רשיון סחר" הידוע גם כ-(" תו סוחר" .א
מתוך הוראת  .או להגבלת עיסוק/ואינו כלי להסדרת רישוי עסקים ו, ברכב העברת בעלות

רשיון הסחר מהווה תחליף לרשיון "ולאחר מכן " )רשיון סחר(תו סוחר . 1: הנדון": הנוהל עצמה
 ".הרכב

 
וממילא אין כל , ין כל חקיקה המסמיכה את ראשות הרישוי להוציא קריטריונים לעיסוקא .ב

או לפגוע בקניינו של אדם  באמצעות הוראת נוהל שהיא /אפשרות חוקתית להגביל עיסוק ו
כי פקודת התעבורה ותקנותיה דנות באופן הרישום , נפנה לכך .בגדר החלטה מנהלית גרידא

 . עסקים ולא ברישוי
 

 )א(7בסעיף  על אף האמור":  שהיא החוק המסמיך, לפקודת התעבורה 9עיף תשומת לבך לס .ג
מה בין זה לבין רישוי . ה.א, העוסק בהקצאת מספר ותו לכל רכב הרשום ברשות הרישוי(

, לייחד ליצרן או ליבואן של רכב, לאחר ששולמה האגרה שנקבעה, רשאית רשות הרישוי) ?עסקים
ו-ת, לסוחר של רכב או למעבדה לבדיקת רכב שאישרה רשות הרישוי, לבעל מוסך שיש לו רשיון כדין

לכל רכב הנמצא במבחן לאחר ייצורו או לאחר ייבואו , בדרך שנקבעה, סוחר כללי שמותר להשתמש בו
תו הסוחר הינו אכן תחליף ראשית עולה כי  ."או במבחן על ידי המתעתד לקנותו או אחרי תיקונו

לא נכתב כי בעל המוסך צריך להיות בעצמו סוחר רכב  וחשוב מכך לענייננו - ,לרשיון הרכב
ולא יכול לא שינה  293תיקון תקנה . היכולות להוציא זו את זו לא אלו שתי אופציות שונותא

  .מהות זולשנות 
 

) 15' תיקון מס(דנן לפקודה  9נבקש להפנות תשומת לבך גם לדברי ההסבר לתיקון סעיף  .ד
או מסמיך את רשות הרישוי ליחד תו סוחר ליצרן , בנוסחו כיום, לפקודה 9סעיף : "1979משנת 

בתו סוחר משתמשים לצורך נסיעתו של רכב שאין עליו רשיון או שרשיונו . לסוחר של כלי רכב מנועיים
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יש צורך . פקע אחרי תיקונו או אחרי יבואו לארץ מן הנמל למקום המכירה או למקום הבדיקה של הרכב
, שלי ההדגשה("להרחיב את הרשימה של מקבלי תו סוחר על יבואנים של רכב ומוסכים מורשים

המחוקק ביקש להרחיב את גדר הרשאים לקבל תו סוחר ובמפורש הכליל , הנה כי כן.) ה.א
היעלה על הדעת כי תבוא כיום רשות . בגדר זה) החוקיים –משמע (את המוסכים המורשים 

 ??הרישוי ותסכל דה פקטו את כוונת המחוקק
 

הפקודה אלא גם סותרת כי הוראת הנוהל עצמה לא רק שאינה נובעת מן  ,נובע מן האמור .ה
 –שאינו יכול לעמוד כמובן ונמצא כי עובדי משרדך שעסקו בהוצאת ההוראה מצב  –אותה 

 .פעלו בניגוד לחוק
 

 

מטרה " (סוחרי הרחוב"תו הסוחר נועד להלחם בתופעת  רישום, כי במקורו ובמהותו, נזכיר .ו
 מעולם לא יועד רישום התו). כפי שמגלה המציאות וריבוי התביעות בבתי המשפט, שלא צלחה

 .להגבלת עיסוקם של עוסקים חוקיים
 

ואף לא נטען בו כי בא להגן  )על אף אורכו של הנוהל(האמור בה מ תכלית הנוהל אינה ברורה .ז
מקל וחומר , לא ברור כיצד קריטריון גודל המגרש בא להגן על הציבור ,ילאממ. על הציבור

כאשר רשות הרישוי מצאה לשתוק לגמרי בעניינם של קריטריונים אחרים העוסקים בהגינות 
 .רממנה סובל ביותר כלל הציבו, למשל, בסחר

 
את הנוהל בהור אותה מצאו לנכון פקידי רשות הרישוי לנקוב התכלית היחידה , נהפוך הוא .ח

הגבלת  – ובמילים אחרות, המוסכים קודם לכן" לטובת"ששרר לכאורה " תיקון עיוות"הינה 
 .המסמיך ללא כל הסמכה ובניגוד לחוקשל המוסכים תחרות ופגיעה בחופש העיסוק והקניין 

על פי נהלים שהיו קבועים בעבר ": בהוראת הנוהל בהקשר לכך נפנה תשומת לבך כי הדיבור
" למרות שמקצועם אינו בסחר רכב כדרך עיסוקקיבלו בעלי מוסכים רשיון לתו סחר , יבאגף הרישו

לא רק שאינו נכון אלא אף תמוה  –.) ה.א. ההדגשה שלי, מתוך המבוא להוראת הנוהל(
האם ?? מה פירוש ומי קבע כי המוסכים אינם עוסקים בסחר רכב כדרך עיסוק.  במידה רבה

 ? ות המס לבדוק עד כמה עוסקים מוסכים בסחר ברכבנבדק הדבר אי פעם אל מול רשוי
 

, המחוקק קבע כי מוסכים מורשים הינם בין הגורמים הזכאים לקבל תו סוחר, כאמור, ממילא .ט
עיסוקם או עיסוקם הבלעדי רק מוסכים מורשים אשר : "ולא קבע כל קריטריון מגביל כדוגמאת

ה כל כולה פרי המצאתם של פקידי תוספת מגבילה זו הינ". בסחר ברכבאו עיסוקם העיקרי 
כי כדי , משתמע מהקריטריון דנא .באופן החורג בהרבה מהסמכתם ותפקידם, רשות הרישוי

וכמובן זו הגבלה שאין , בסחר ברכב משומש רקצריך לעסוק  –לעסוק בסחר ברכב משומש 
 .לה זכר באף דבר חקיקה

 
אף ובצער יש לציין כי  –ל חמורה במיוחד העובדה המשתמעת במפורש מתוך הוראת הנוה .י

התנכלות והגבלת עסקיהם של הינה כי תכליתו האחת והיחידה  –נסיון להסתירה כל ללא 
לא מוכרת לנו התנהלות , נודה על האמת. ופגיעה מכוונת ושרירותית בפרנסתם המוסכים

שלטונית כה חד צדדית וכה פוגענית כלפי בעלי מקצוע המפוקחים על ידי אותו משרד 
  .יממשלת

 
מעשה מנהלי  א-לספק יתרון מסחרי למאן דהו –כי תכלית הנוהל הייתה אחת , אכן, נראה .יא

 .בעיני מרשי, חמור עד שערורייתי
 

הינה מכת מוות למוסכים החוקיים העוסקים במסגרת  משמעות החלת הקריטריון בפועל .יב
ר "מ 300ם ואשר אין ברשות, גם ברכש ומכר מכוניות החוקי והמדווח לרשויות המסעיסוקם 
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באבחה , כי רשות מנהלית ושלטונית, האם יעלה על הדעת .ואף לא יהיו) לצורך זה בלבד(
 ?תגדע מטה לחמם של אלפי מוסכים, סתמית שעקבה להליך תמוה של קבלת החלטות

 
בלב ים נשוכהדרישה כלל אינה ניתנת ליישום במוסכים קטנים ובינוניים אשר , מעבר לכך .יג

" הגבלת הגודל"הכיצד ? לאן יתרחבו הללו .לרוב, ייתים בעריםאיזורים מסחריים ותעש
 !?הפריעה לעסקי רכישת ומכר הרכב המשומש עד כה

 
א יוה, הסמכות והמנגנון לכך האין ל –עסוק באכיפה תוגם לא  אינה עוסקתראשות הרישוי  .יד

כך עוד מופנית תשומת לב כבודו ל .או שלילתם/רשות העוסקת במתן רשיונות עיסוק וה אינ
כי אין עדיין ") הפעולה באגף מערכות מידע"תחת הכותרת (שבסיכום הנוהל עצמו נרשם 

האם זו אכן היתה העת המתאימה לקביעת , כפועל יוצא. רישום מעודכן של כל רשיונות הסחר
 ?בית והסדרה פנימיתשמא ראוי היה כי רשות הרישוי תעשה תחילה בדק-? רף מינימום

 
ברכב משומש הסובל ממכת הונאות הציבור לגבי מצב הדרך להסדרת תחום הסחר  .טו

המגרש שאינו " גודל"אינה באמצעות קריטריון , ")גודל המגרש"ולא לגבי (והיסטורית הרכב 
הפסקת ההונאות בסחר  – אלא באמצעות המהות, מעלה או מוריד לעניין הגינות העסקה

כי , חד משמעיתמהפסיקה הרבה הנוגעת להונאות בסחר ברכב משומש עולה  .משומש
" גודל מגרש"לא נדונה בעיה של (!) מעולם . הבעיה הינה ברמת הגילוי ואופן ביצוע העסקה

 !!בהקשר של תביעות כאלו
 

 וראש לכל , העצממטרה זו תושג אך ורק באמצעות חקיקה ונהלים התוקפים את עסקת המכר  .טז
 ח -"התשס) גילוי נאותזכאות למידע ו(חוק מכירת רכב משומש ( החלת חוק הגילוי הנאות -

הגם שהמחוקק הפקיד אותו על , התחבורה לא עשה מאום לצורך ישומו עד כה שרדשמ 2008
בצער רב יש  . )רישום כמות הנסועה במבחן השנתי למעט ישום סעיפו האחרון של החוק-( כך

שינוי סעיפים בחוק הגילוי  –מופיעה ברשימת ההצלחות , לציין כי בפרסומי לשכת המסחר
  .ודי לחכימא. נאותה

 
 ,לנקוטמשרד התחבורה היה  וחייב - – אמצעים רבים נוספים בהם יכולקיימים , מעבר לכך .יז

, נאותולצורך טיוב התחום והפסקת הה חתי גיבוש קריטריון פוגעני ואף בלתי רלוונטי בעלילת
שר א, בין היתר יוזמה של מרשי(ברשיון הרכב ' רישום הקילומטרז: ולהלן רשימה חלקית

רישום  ;ברשיון הרכב" אובדן להלכה"רישום  ;)בתחילה נתקלה בהתנגדות עזה מצד משרדך
ללא ציון כיום נרשמת בעלות סוחר , כידוע(בעלות הסוחר ברשיון הרכב גלוי ופתוח לציבור של 

מתן מידע אודות ; )העובדה כי הוא סוחר ולפיכך הרוכש התמים אינו יכול לדעת פרט מהותי זה
ל "סמנכ "הרדים"אותה יוזמה (רכב בסניפי הדואר במקביל להליך העברת הבעלות עברו של ה

  ).הגם שהצהיר על תמיכה בה משרדך
 

לא למותר לציין כי רבות מההונאות מתבצעות על ידי מי שכלל אינם מציגים עצמם כלפי ציבור  .יח
רשות  מהם כמובן התעלמה. "דרך עיסוק"בסחר ברכב " עוסקים"ואינם  הרוכשים כסוחרים

אינו קולע כלל ללב הבעיה ואינו מתקרב " גודל המגרש"כי קריטריון  ,ברור. הרישוי בנוהל זה
 .לפתרונה

 
נדון  בו 11.11.02 דיון בוועדת  פניות הציבור של הכנסת מיום הכבודך מוזמן לעיין בפרוטוקול  .יט

נה שם נדון בהרחבה נושא ההונאות ונדוגם . נושא הסדרת רישוי הסחר ברכב משומש
 –ודוק (הנוכחים הסכימו כי הדבר רצוי אך לא יעבור בחקיקה  – העיסוקהאפשרות של רישוי 

עוד עולה מאותו . חופש העיסוק: מחמת הסתירה לחוק יסוד") הוראת נוהל" ולא ב-, בחקיקה
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כי לא המוסכים החוקיים הסוחרים ברכב משומש הם המדירים שינה מעיני , הפרוטוקול
 .הרבים" חאפרים" וחרי הרכב וה-המחוקק אלא דווקא ס

 
קריטריון כה פוגעני ודרקוני לא היה עובר את וועדת הכלכלה ובוודאי שלא , בהמשך לכך וכידוע .כ

יותר " נוחה"אומנם " הוראת נוהל"וברור כי הבחירה להחילו באמצעות , את המחוקק הישראלי
 .אך מה לעשות ואינה חוקית

 
 פ הידוע למרשי"לעיתים ועהקריטריון אינו שוויוני ביחס לסוחרי רכב שאינם מוסכים שכן אלו  .כא

כבודו לבטח מכיר (ואחרות אלא קרקעות חקלאיות  שוכנים על קרקעות שאינן מיועדות למסחר
דבר זה לא נבחן , למיטב ידיעת מרשי, בכל הכבוד. )תופעה זו מתפקידיו הציבוריים הקודמים

אלו המצהירים כי הם  –ודוק (רבים עד מאוד מהסוחרים , מעבר לכך .יבחן כלל ואף לא
המוסכים , לעומתם. פועלים ללא רישוי עסקים מתאים מטעם הרשות המקומית!) סוחרים

בהקשר זה ירשה מרשי לעצמו . העוסקים בסחר ברכב משומש הינם כולם מוסכים חוקיים
ר איגוד המוסכים הוחלט על "בנוכחות יוכי אך בפגישתכם האחרונה בנוכחותך ו, להזכירך

 .הגברת הלחימה בנגע המוסכים הלא חוקיים ובגיבוי אלו החוקיים
 

תמוה ולא עומד בקריטריונים המנהלתיים התקינים , בכל הכבוד, אופן קבלת ההחלטה היה .כב
מרשי הופתע , הגם שהעניין נוגע ישירות למוסכים. שנקבעו בחוק ובפסיקת בתי המשפט

ודע אודות הנוהל החדש שכן כלל לא נועצו בו משך השנתיים שהדבר עומד על ביותר להו
גורמים אינטרסנטיים המתחרים , למרבית הצער, מאידך. שולחן הדיונים ברשות הרישוי

וזאת אליבא , היו גם היו מעורבים בתהליך) סוחרי רכב משומש וחברות ליסינג(למוסכים 
 .דפקידי רשות הרישוי עצמם

 
 הובאו כלללא , ובאופן ספציפי הפקידים האמונים על תחום המוסכיםאף אגף הרכב , יתרה מזו .כג

 .במסתרים, כך מסתמן, מהוראת הנוהל אשר גובשה ונוסחה, כמונו, בסוד העניין והופתע
, 4.1.10ירדנה אשר נכחה במשרדי רשות הרישוי ביום ' מרשי מציע כי ייערך בירור עם הגב

 .ם בכללא, עד כמה היה הנושא מוכר לה
 

התבצעו , התהליך ותוצאתו לו היינו עדים משול להליך פלילי בו הוגש כתב אישום בעילת סרק .כד
פסק דין וגזר דין על הנאשם והכל מבלי שזה ידע כלל שעומדת אשמה , דיון, לכאורה הקראה

האם . כלשי כנגדו ולא ידע על קיום ההליך אלא נודע לו על גזר הדין רק ביום מימוש גזר הדין
 ??"סיכול ממוקד"לא דומה הדבר להתנכלות רבתי העולה כדי 

 
כי עד כה הנוהל היה שמוסכים , )'א 1פסקה שניה לסעיף (בהוראת הנוהל עצמה מודגש  .כה

מובן הוא כי עצם השינוי הפתאומי  ךא, מעת ששררו נהלים מסויימים. מקבלים רשיון לתו סחר
רשות מנהלית אינה . ל קבלת החלטותהוועצות ותהליך מסודר ש, נימוק, והחד דורש הסבר

ובפרט כאשר לא ברור עד עתה מה , בין לילה ולשנות מדיניות כלאחר יד" להפוך עורה"יכולה 
 .הצריך את השינוי

 
כל זאת , דנא פוגע בתחרות ומפלה לרעה קבוצת עוסקים אחת לעומת רעותה" קריטריון" ה- .כו

, ללא סמכות, יני ההגבלים העסקייםדחוק המסמיך כאמור אך גם בניגוד מוחלט לבניגוד ל
לא יעלה על הדעת כי דוקא רשות  .ופגיעה בזכויות היסוד של המוסכים כעוסקים וכאזרחים

 .שלטונית היא שתפעל לצורך צמצום התחרות ופגיעה דווקנית בקבוצת עוסקים מסויימת
 

ובוודאי (רכב בסחר  והפליה ברורה לטובת חברות ביטוח שעיסוקן אינ וצר הנוהלי, מעבר לכך .כז
 .אוטומטיבאופן  תו סוחרמקבלות  ברם הן, )שלא רק סחר
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אשר נעשתה בתהליך זה הינה , לטעמו של מרשי, טעות קונספטואלית ומשפטית קשה .כח
כאילו זה בדבר גודל המגרש לתקנות התעבורה אל הקריטריון  293ההשלכה מתיקון תקנה 

להפוך לרגולטור בתחום רישוי  ישוירשות הרקשור במשנהו וכאילו התיקון עצמו מסמיך את 
אשר לטעמנו לא שינה דבר ביחס למצב הקודם שאף (באם יעיין כבודו בנוסח התיקון . העסקים

לעומת ) הוא איפשר שימוש בתו הסוחר לצורך נסיעות מבחן במסגרת הליך של מכירת רכב
גם , כל מקוםמ? ודאי יתמה אף הוא כיצד האחד מהווה את תולדת האחר –הקריטריון בנוהל 

 לרשות הרישויאין תיקון תקנה בתקנות התעבורה יכולה להקנות , לו היה קשר בין הדברים
 .על פי הדין הסמכות אשר לא הוקנתה ל

 
על דרך "מיהו אשר החליט כי עיסוקם של המוסכים ברכש ומכר רכב משומש אינו . יתרה מזו .כט

הגדיר מחוקק המשנה כי על גם כאן לא  –ושוב )). א5) )(א( 293תקנה ( ???"העיסוק
אלא ההגדרה רחבה דיה בכדי לכלול מוסכים , המוסכים לעסוק רק בסחר ברכב משומש
 .לא אליבא דרשות הרישוי, אך לא. חוקיים העוסקים גם בסחר ברכב משומש

 
" מינימום שטח"בשום אופן אינה מגדירה ) 1(א 292כי תקנה , עוד מופנית תשומת הלב לכך .ל

בשום אופן לא קיימת הסמכה לרשות . כלומר מתאים לנסיבות העניין, "איםמקום מת"אלא רק 
? ר"מ 300הכיצד נקבע דוקא הרף של , תוהה מרשי, אגב. כאוות נפשה" רף"הרישוי לקבוע 

וממילא מצביע הדבר על אופן  שותקת הוראת הנוהל כאןגם ? 500למה לא ? 250למה לא 
מכוונת  –או חלילה חמור מכך  לית גרידאכי היתה רנדומאהרושם קבלת ההחלטה שנוצר 

 ."יצאו מהתמונה"במפורש לכך שמרבית המוסכים 
 

חסימת המוסכים  –הרי ישום ההחלטה , מעבר להתנהלות הנוגעת לאופן קבלת ההחלטה .לא
כשבוע בלבד  – 04.01.10יום צהרי הלכה לפועל כבר בבוצע  –החוקיים מקבלת תו סוחר 

בכל . במשרדי רשות הרישוי" פגישה דחופה" ת לאחר ה-ושעות ספורו לאחר פרסום הנוהל
לא היה מסוגל לעשות זאת תוך הזמן הקצר  –גם מוסך שחפץ מאוד לעמוד בקריטריון , הכבוד

ראש ראשות הרישוי  –ודוק (בפרט כאשר הנוהל עצמו התפרסם ללא התראה מוקדמת , דנא
כללו את הקריטריונים ואף ז אך מכתבים אלו לא "שלח מכתבים למוסכים בחודש נובמבר ש

 !).היו מוקדמים לחתימת והוצאת הנוהל עצמו
 

הן בניגוד  –כי הרשות אשר הוציאה את הנוהל פעלה בניגוד לדין , למרבית הצער, עולה מכל האמור .2
לצערנו התוצאה הינה כי עובדי . לדין המסמיך והן בניגוד לדין המכתיב אופן קבלת החלטות מנהליות

 .ושומה עליך לפעול מיידית להסרת המחדל, ק ואת כללי הצדק הטבעיומרשך הפרו את הח
 

לא רק כי בקריטריון , כפי שפורט לעיל. לנושא טובת הציבור יוקדשסעיף נפרד ומיוחד ברצון מרשי כי  .3
אלא דוקא הגבלת הסחר ברכב משומש בקרב המוסכים , גודל המגרש לא גלומה כל הטבה לציבור

לקוחות פרטיים לא יוכלו למכור עוד את רכבם  –נא שווה בנפשך . בציבורהחוקיים היא שתפגע קשות 
רוכשי רכב משומש לא ; למוסך המוכר להם ויאלצו לכתת רגליהם לסוחר רכב שכלל אינו מוכר להם

אשר תקבלנה אליבא השכרה וביטוח  גם חברות ; יוכלו להוודע את היסטורית הרכב ומצבו לאשורו
שמא אינה (תופעה הנפוצה ביותר  –א תוכלנה עוד למכור רכבים למוסכים ל" תו סוחר"דהנוהל החדש 

כי במוסך חוקי מקבל רוכש הרכב , המציאות מלמדת, מעבר לכך וכמובן). ?ידועה לפקידי משרדך
המשומש את מירב המידע אודות הרכב ולא למותר לציין בהקשר זה כי מרשי מתרה ומפציר בחבריו 

 . חרון את הוראות חוק הגילוי הנאותלקיים במלואן ועד הפסיק הא
 

פגיעה נוספת וחמורה ביותר לא רק בציבור רוכשי ומוכרי נראה כי לא נבחנו השלכות נוספות של  .4
עוברת דרך  העסקאות אינכמות מסויימת של שכאשר , בכך מההרכבים אלא בציבור בכללותו גלו

יחידת אתגר י "ע איסוף הנתוניםו כי תצומצם אפשרות הפיקוח, הממשישש חהרק , מוסכים חוקיים
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ן עידוד לעסקאות שלא ותיקון בלתי מורשה של כלי רכב וכגניבות האמונות על צמצום ה ויחידות אחרות
 .לרשויות המס תדווחנה

 
ובכלל זה היעדר (נים הקשורה באופן קבלת ההחלטה ילנוכח אופן התנהלות העני, לצערו של מרשי .5

נציגי מרשי ואשר בו נכחו " בדחיפות"אליו זומנו  4.1.10ש מיום לרבות מפג, )תוצאת סבירותה בעליל
המתחרים  (!)לשכת המסחר בסוחרי הרכב וחברות הליסינג משרד התחבורה אף נציגי  (!)מטעם 

אמירות קשות  נציגי ציבור - –ובו אף הוטחו במרשיי , מוסכים החוקייםתחום הסחר ברכב משומש הב
, )מובן כי הפגישה הופסקה ולא נערך בה כל דיון ענייני( די ציבורשמקומן לא יכירן מפי עוב ביותר

למרבית הצער (" חרם"–ו מכתב איום  מר חמאדהר איגוד המוסכים מאת "ובהמשך לכך אף נשלח ליו
וזאת אף מבלי להתיחס לגוף הטענות בו אשר אינן נכונות לשון , אין דרך אחרת לכנות מכתב זה

המייצג ציבור שלם שבעצמו נותן שירות לכלל ציבור , בפני מרשילא נותר אפיק פעולה  )-המעטה
ושאר הגורמים הרלוונטיים אלא להתריע בפני מבקר המדינה נציבות שירות המדינה   מדינת ישראל -

, בגדר עבודתם כעובדי ציבור בדבר אופן התנהלות פקידי משרדך) המכותבים בחלקם למכתב זה(
 .ררנה לאלתר הטענות ותוסקנה המסקנות המתאימותכי תבו, כראש המשרד, ולדרוש ממך

 
כי הינו רואה פעולה זו של רשות הרישוי , ביקשני מרשי לציין בפניך במלוא הצער והכאב, מעבר לכך .6

, וכמובן לציבור בכללותו החוקיים  הםכהפניית עורף של המשרד כולו הן למוסכים החוקיים הן לנציגי
עוד בתקופתו של השר , מרשי כבר דרש בעבר, להזכירך. כךעל כל ההיבטים החמורים המשתמעים מ

בשל תופעות דומות לאלו המתגלות למרבית , ת"לעבור להיות מפוקח על ידי משרד התמ, הקודם
מפקיר אותם ומעוות  –אם המשרד האמון על התחום והאמור לשמור על מפוקחיו . הצער בפנינו היום

שכלל אינם מפוקחים על (ת עוסקים אחרים על פניהם את הדין ואת המנהל התקין מטעמים של העדפ
הרי אנו מצויים במדרון  –ובפרט שלא מטעמים הקשורים לתחבורה ולבטיחות הציבור בישראל!!!) ידו

פי ענכלל  הבאת –וחמור מכך  היעדר שיתוף פעולה, תלול מאוד של אובדן אמון ובהמשך לכך כמובן
 .ן העלול להביא חלילה לסיכון בטיחותו של הציבורבאופ, הסחר ברכב משומש לשפל חדשהתיקון 

 
לשים קץ , ל משרדך לא הועילו"ומאחר ובין היתר הפניות הרבות לסמנכ, באופן אישי, מרשי מפציר בך .7

וכמובן חוקית  –מיידי לליקוי המאורות הלזה ולאפשר את השיבה לדרך עבודה משותפת ומסודרת 
. והגונה

 
 

. ביטולה של הוראת הנוהל דורש מרשי את ,להלןבסיכום כל האמור וכפי שפורט 
 
 

 מרשי והעומד בראשו מודים מראש על הרתמותך האישית לעניין ומקווים לתוצאות חיוביות בעת הקרובה
 .ממש
 
 
 

, בכבוד רב
 

ד "עו, אבןאינגריד הר-
 

 
מבקר המדינה העתקים 
היועץ המשפטי לממשלה : כתלונות

נציבות שירות המדינה 
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הגבלים העסקיים הממונה על ה  
 
 

ל בכיר תנועה "סמנכ, מר עוזי יצחקי:  התחבורה. מ
אגף הרישוי , מנהל התנועה, מר חאמדה גאנם     
התחבורה  . מ –יועצת משפטית , מלי סיטון' גב   
מנהל בכיר אגף הרכב , מר אבנר פלור   
  
 

 .ל משרדו"מר בנימין בן אליעזר ומנכ, ת"שר התמהעתקים  
 ).ת"בתמ(ממונה על הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן , ד אמנון מרחב"עו:  ללידיעה ולטיפו

 .ל המועצה לצרכנות"מנכ ד אהוד פלג –"עו
 .ועדת חוק חוקה ומשפט בכנסת

 .כ אמנון כהן"ח
 .כ רונית תירוש"ח, ר השדולה לבטיחות בדרכים"יו

 .מפקד יחידת אתגר במשטרת ישראל, יהודה עטר
 .תנועה למען איכות השלטון בישראלר ה"יו, ד אליעד שרגא"עו

 .ר תנועת אומץ"יו, אריה אבנרי
 ר וועדת הכנסת לפניות הציבור"וי

מנהל רשות המיסים , מר יהודה נסרדישי   
 


