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חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 120(, התשע"ח-2018*

בפקודתהתעבורה1)להלן-הפקודה(,בסעיף14ז,ההגדרה"המועדהקובע"-תימחקפ1פתיקוןסעיף14ז

בסעיף14חלפקודה-2פתיקוןסעיף14ח

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

שירות קו לגבי שירות קו רישיון לתת רשאי התעבורה על המפקח ")א1(
למוניות,אחדאוכמהיחד,בהתאםלרשימהשפרסםלפיסעיף14טזפ";

בסעיףקטן)ב(- )2(

ברישה,במקום"למישהגישבקשהבתקופההאמורהבסעיף14יזומתקיימים )א(
לגביוכלאלה"יבוא"למישמתקיימיםלגביוכלאלה";

במקוםפסקה)1(יבוא: )ב(

הואתאגידשהתאגדבישראל,ולפחותאחדמבעליהענייןבוומנהלו )1("
הכלליהםתושביישראל;תאגידכאמוריהיהתאגידנפרדשהוקםלשם

הפעלתקווישירותלמוניות;

הואנבחרבהליךתחרותי,שוויוניופומבי,שיובאובובחשבוןבין )1א(
השארהמחירשהציעמבקשהרישיוןוניסיונו,לרבותניסיונושלתאגיד
קשורלמבקשהרישיון,וכןשיקוליםשלקידוםהתחרותבתחוםהתחבורה
הציבורית;איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמההוראותלפיחוקלקידום

התחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-22013;";

פסקה)2(-תימחק; )ג(

בפסקה)3(,בסופהיבוא"אולאהוגשנגדמימהםכתבאישוםבעבירה )ד(
כאמורשטרםניתןלגביופסקדיןסופי;";

אחריפסקה)3(יבוא: )ה(

המפקחעלהתעבורהאישראתתכניתההפעלהשלו,הכוללת- ")3א(

פירוטשלמספרהמוניותשבכוונתולהפעילבמסגרתרישיון )א(
קוהשירותולוחזמניםמתוכנןלהפעלהכאמור;

פירוטבעליהתפקידיםשיעסיקלשםההפעלה; )ב(

אמצעיםטכנולוגייםלשםגבייתתשלוםבעדהנסיעהבמונית )ג(
על למפקח מידע ומתן ותפעולם השירות קווי ניהול השירות,

התעבורהולמרכזהמידעלפיסעיף71ב;";

פסקאות)4(,)פ(ו–)7(-יימחקו; )ו(

בפסקה)8(,במקום"מ־150,000שקליםחדשים"יבוא"מ־225,000שקלים )ז(
חדשים"ובסופהיבוא"ואםמספרהמוניותשבכוונתולהפעילבמסגרתרישיוןקו
השירותעולהעל35-ייווסףלסכוםהערבותהבנקאיתכאמורסכוםשל10,000

שקליםחדשיםבעדכלחמשמוניותנוספותמעברל־35אוחלקמהן;";

התקבלבכנסתביוםי"דבשבטהתשע"ח)30בינואר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1092,מיוםט"ובחשווןהתשע"ז)פ1בנובמברפ201(,עמ'פ5פפ

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173;ס"חהתשע"ז,עמ'1009פ 1

ס"חהתשע"ד,עמ'92פ 2
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אחריפסקה)8(יבוא: )ח(

הואעומדבתנאיההליךהתחרותיכאמורבפסקה)1א(שעניינם )9("
איתנותפיננסית;";

סעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(-בטלים; )3(

בסופויבוא: )4(

עלאףהאמורבסעיפים14,14בו־14ה,תאגידשמתקיימיםלגביו")ה( )1(
לקבל זכאי )ב( קטן בסעיף כאמור שירות קו רישיון לקבלת התנאים
רישיונותלהפעלתמוניתבמספרזההלמספרהמוניותשבכוונתולהפעיל
במסגרתרישיוןקוהשירותלפיתכניתההפעלהשלו,בכפוףלהוראות

פסקה)2(פ

רישיונותלהפעלתמוניתשיינתנולפיפסקה)1(יעמדולרשותושל )2(
בעלרישיוןקושירותלשםהפעלתהמוניותבקוהשירותבלבד,כלעוד
רישיוןקוהשירותשלובתוקףוניתנולגביאותןמוניותרישיונותלנסיעת
שירות;רישיונותלהפעלתמוניתכאמוראינםניתניםלהעברה,לשעבוד
אולעיקול,בכלדרךשהיא,ואיןלהשתמשבהםלשםהסעתנוסעיםאלא

בקוהשירותשלגביוניתנופ"

סעיף14טלפקודה-בטלפ3פביטולסעיף14ט

בסעיף14ילפקודה-4פתיקוןסעיף14י

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)2(,הסיפההחלבמילים"והמספרהמרבי"-תימחק; )א(

בפסקה)3(,הסיפההחלבמילים"ובלבדשלאתיכלל"-תימחק; )ב(

אחריפסקה)3(יבוא: )ג(

מחירהנסיעהבקוהשירותלמוניותשלאיעלהעלהמחירשנקבעלפי )4("
חוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-פ3199,תקופתהפעלת

קוהשירותלמוניותותנאיההפעלהפ";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"שלגביוניתןהרישיון"יבוא"וביןהשארבענייניםהנוגעים )2(
למספרהמוניותהמזערישבאמצעותןיינתןהשירותולמספרהרישיונותלהפעלתמונית

שבבעלותו"פ

בסעיף14יאלפקודה,סעיףקטן)ג(-בטלפ5פתיקוןסעיף14יא

בסעיף14יגלפקודה-פפתיקוןסעיף14יג

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"אומטעה"; )א(

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

בעלהרישיוןהפרחובהאואיסורשהוטלועליוכבעלרישיוןקו )4("
שירותאוכבעלרישיוןלנסיעתשירות,לפיהעניין,לפיפקודהזו;

אחריפסקה)8(יבוא: )ח(

הואעומדבתנאיההליךהתחרותיכאמורבפסקה)1א(שעניינם )9("
איתנותפיננסית;";

סעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(-בטלים; )3(

בסופויבוא: )4(

עלאףהאמורבסעיפים14,14בו־14ה,תאגידשמתקיימיםלגביו")ה( )1(
לקבל זכאי )ב( קטן בסעיף כאמור שירות קו רישיון לקבלת התנאים
רישיונותלהפעלתמוניתבמספרזההלמספרהמוניותשבכוונתולהפעיל
במסגרתרישיוןקוהשירותלפיתכניתההפעלהשלו,בכפוףלהוראות

פסקה)2(פ

רישיונותלהפעלתמוניתשיינתנולפיפסקה)1(יעמדולרשותושל )2(
בעלרישיוןקושירותלשםהפעלתהמוניותבקוהשירותבלבד,כלעוד
רישיוןקוהשירותשלובתוקףוניתנולגביאותןמוניותרישיונותלנסיעת
שירות;רישיונותלהפעלתמוניתכאמוראינםניתניםלהעברה,לשעבוד
אולעיקול,בכלדרךשהיא,ואיןלהשתמשבהםלשםהסעתנוסעיםאלא

בקוהשירותשלגביוניתנופ"

ביטולסעיף14טסעיף14טלפקודה-בטלפ3פ

תיקוןסעיף14יבסעיף14ילפקודה-4פ

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)2(,הסיפההחלבמילים"והמספרהמרבי"-תימחק; )א(

בפסקה)3(,הסיפההחלבמילים"ובלבדשלאתיכלל"-תימחק; )ב(

אחריפסקה)3(יבוא: )ג(

מחירהנסיעהבקוהשירותלמוניותשלאיעלהעלהמחירשנקבעלפי )4("
חוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-פ3199,תקופתהפעלת

קוהשירותלמוניותותנאיההפעלהפ";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"שלגביוניתןהרישיון"יבוא"וביןהשארבענייניםהנוגעים )2(
למספרהמוניותהמזערישבאמצעותןיינתןהשירותולמספרהרישיונותלהפעלתמונית

שבבעלותו"פ

תיקוןסעיף14יאבסעיף14יאלפקודה,סעיףקטן)ג(-בטלפ5פ

תיקוןסעיף14יגבסעיף14יגלפקודה-פפ

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"אומטעה"; )א(

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

בעלהרישיוןהפרחובהאואיסורשהוטלועליוכבעלרישיוןקו )4("
שירותאוכבעלרישיוןלנסיעתשירות,לפיהעניין,לפיפקודהזו;

ס"חהתשנ"ו,עמ'192פ 3
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בעלהרישיוןלאהחללהפעילאתקוהשירותלמוניותבמועדשנקבע )5(
לכךברישיונו,אושחדללהפעילובלאאישורמראשלכךמהמפקחעל
התעבורה;הוראותפסקהזויחולו,בשינוייםהמחויבים,גםעלזוכהבהליך

תחרותילפיסעיף14ח)ב()1א(;

ניתןלגביבעלהרישיוןצופירוק,צופירוקזמני,צוכינוס,צוכינוס )פ(
נכסיםאוצוהקפאתהליכיםלפיכלדיןפ";

סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(-בטליםפ )2(

בסעיף14ידלפקודה-7פתיקוןסעיף14יד

בכותרתהשוליים,המילים"ודמירישיון"-יימחקו; )1(

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"14ח)ב()2()ג(ו–)8(ו־14ט,ודמיהרישיוןהנקובים )2(
בסעיף14ט"יבוא"14ח)ב()8("ואחרי"הקרובים"יבוא"ולענייןיוםהעדכוןהראשון-

לעומתהמדדשהיהידועביוםט"זבשבטהתשע"ח)1בפברואר2018(פ";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

המנהלהכללישלמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםיפרסםאתסכומי ")ב(
הערבותהבנקאיתכפישהשתנולפיסעיףקטן)א(,בהודעהברשומותובאתר

האינטרנטשלהמשרדפ"

במקוםסעיף14טולפקודהיבוא:8פהחלפתסעיף14טו

"תוקףרישיוןקו
שירותורישיון
לנסיעתשירות

תוקפםשלרישיוןקושירותורישיוןלנסיעתשירותיהיהעד14טופ
31בדצמברשלהשנהשבהניתנו,וניתןלחדשם,עלפיבקשת
בעלהרישיון,לתקופותנוספותשלשנה,בהתקייםהתנאים
למתןהרישיונותהאמוריםלפיסימןזה,ובלבדשרישיוןקו
שירותלאיחודשאלאעדלתוםהתקופהשנקבעהלגביקו

השירותבהליךהתחרותילפיסעיף14ח)ב()1א(פ"

בסעיף14טזלפקודה-9פתיקוןסעיף14טז

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

התחבורה משרד של האינטרנט באתר יפרסם התעבורה על המפקח ")א(
והבטיחותבדרכיםאתרשימתקוויהשירותלמוניותשלגביהםיינתנורישיונות
קושירותלפיסימןזה)בסימןזה-הרשימה(,ובכללזהקוויהשירותשלגביהם
יינתןרישיוןקושירותאחד,ככלשיינתן;המפקחעלהתעבורהרשאילעדכן,מזמן

לזמן,אתהרשימה,ובלבדשחלפהשנהממועדעדכונההאחרוןפ";

בסעיףקטן)ב(- )2(

"בקביעתהרשימה יבוא הראשונה" "בקביעתהרשימה ברישה,במקום )א(
ובעדכונה"ובמקום"בשיקוליםשלקידום"יבוא"בשיקוליםשלקידוםהשירות

בענףוקידום";

פסקה)2(-תימחק; )ב(

אחריפסקה)4(יבוא: )ג(

הצורךבמתןשירותבאמצעותקווישירותלמוניותבאזוריםמסוימים, )5("
בשיםלבלצרכיםציבוריים,לאמצעיתחבורהציבוריתחלופייםבאזורים

אלהולקווישירותשהופעלולפירישיוןשניתןבהתאםלסימןזהפ";

סעיפיםקטנים)ב1(עד)ה(-בטליםפ )3(

ספרהחוקיםפ8פ2,ט"זבשבטהתשע"ח,2018פ2פ1
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ביטולסעיפים
14יזו־14יז1

סעיפים14יזו־14יז1לפקודה-בטליםפ10פ

בסעיף14יחלפקודה-11פתיקוןסעיף14יח

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

מידעונתוניםשימסורבעלרישיוןקושירותלמפקחעלהתעבורהבעניין ")1א(
הפעלתקוהשירותעלידוובענייןמספרהנוסעיםבקוהשירות,אמצעיהתשלום
שבהםשילמוהנוסעיםבעדהנסיעהוהסדרהנסיעהששימשלכך,וכןהמועד

והאופןשבויימסרומידעונתוניםכאמורפ";

פסקה)2(-תימחק; )2(

בפסקה)3(,במקום"14ח)ב()2()ג(ו–)8("יבוא"14ח)ב()8("פ )3(

בסעיף71בלפקודה-12פתיקוןסעיף71ב

בסעיףקטן)ב(- )1(

ברישה,אחרי"ועלשילובביניהם"יבוא"ועלקווישירותלמוניותכהגדרתם )א(
בסעיף14ז";

בפסקה)1(,אחרי"משךהנסיעההמשוער"יבוא"שלאוטובוס"ובסופויבוא )ב(
"ומשךהנסיעההמשוערבקושירותלמוניותביןתחנתמוצאלתחנתיעד";

בסעיףקטן)ג(,אחריפסקה)1(יבוא: )2(

בעלרישיוןקושירותכהגדרתובסעיף14זימסורלמפקחעלהתעבורה ")1א(
לצורךהפעלתמרכזהמידעהארצינתוניםמלאיםומעודכניםעלמספרהמוניות
שהואמפעיל,לוחהזמניםהמתוכנןלמתןשירותהמוניותוכןמועדיתחילת
השירות,סיומוותדירותו;בעלהרישיוןידאגלעדכןבאופןשוטףאתהנתונים

שמסרכאמורפ"

בסעיף71גלפקודה,סעיףקטן)ג(-בטלפ13פתיקוןסעיף71ג

תחילתושלחוקזהביוםט"זבשבטהתשע"ח)1בפברואר2018()להלן-יוםהתחילה(פ14פתחילה

הוראותמעבר
לענייןבעלי

רישיונותותיקים
פעילים

התשע"ו15פ באב ז' יום שערב מי זה, בחוק כנוסחה הפקודה הוראות אף על )א(
)11באוגוסטפ201()בסעיףזה-המועדהקובע(היהבידורישיוןקושירותתקףשניתןלו
לפיסימןג'1בפרקשנילפקודהכנוסחוערביוםהתחילה,וערבהמועדהקובעהפעילקו
שירותלמוניותבהתאםלרישיוןכאמור)להלן-בעלרישיוןותיקפעיל(,רשאיהמפקח
עלהתעבורה,עלפיבקשתבעלהרישיוןהוותיקהפעיל,לחדשאתרישיונולתקופות
נוספותשלאיעלועלשנהבכלפעם,בהתקייםהתנאיםלמתןרישיוןקושירותלפי
הוראותהסימןהאמורכנוסחוערביוםהתחילה,ובלבדשרישיוןשחודשלפיסעיףזה

יעמודבתוקפועדלמועדשלאיאוחרמיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(פ

בהחלטהלגביחידושרישיונותקושירותלפיסעיףקטן)א(יתחשבהמפקחעל )ב(
התעבורה,ביןהשאר,בהתקדמותההליכיםהתחרותייםלמתןרישיונותקושירותלפי

סעיף14ח)ב()1א(לפקודהכנוסחובחוקזהפ

חודשרישיוןלבעלרישיוןותיקפעילבהתאםלהוראותסעיףזה,יחולוהוראות )ג(
סימןג'1לפקודה,כנוסחוערביוםהתחילה,עלהרישיוןועלבעלהרישיוןכאמור,
בשינוייםהמחויביםובשינויזה:בתקופהשמיוםהתחילהועדתוםשנת2018,דמי
הרישיוןלפיהוראותסעיף14טלפקודהכנוסחוערבביטולובחוקזהיהיובסכוםהשווה

למחציתהסכוםהמחושבלפיאותוסעיףפ

ביטולסעיפיםסעיפים14יזו־14יז1לפקודה-בטליםפ10פ
14יזו־14יז1

תיקוןסעיף14יחבסעיף14יחלפקודה-11פ

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

מידעונתוניםשימסורבעלרישיוןקושירותלמפקחעלהתעבורהבעניין ")1א(
הפעלתקוהשירותעלידוובענייןמספרהנוסעיםבקוהשירות,אמצעיהתשלום
שבהםשילמוהנוסעיםבעדהנסיעהוהסדרהנסיעהששימשלכך,וכןהמועד

והאופןשבויימסרומידעונתוניםכאמורפ";

פסקה)2(-תימחק; )2(

בפסקה)3(,במקום"14ח)ב()2()ג(ו–)8("יבוא"14ח)ב()8("פ )3(

תיקוןסעיף71בבסעיף71בלפקודה-12פ

בסעיףקטן)ב(- )1(

ברישה,אחרי"ועלשילובביניהם"יבוא"ועלקווישירותלמוניותכהגדרתם )א(
בסעיף14ז";

בפסקה)1(,אחרי"משךהנסיעההמשוער"יבוא"שלאוטובוס"ובסופויבוא )ב(
"ומשךהנסיעההמשוערבקושירותלמוניותביןתחנתמוצאלתחנתיעד";

בסעיףקטן)ג(,אחריפסקה)1(יבוא: )2(

בעלרישיוןקושירותכהגדרתובסעיף14זימסורלמפקחעלהתעבורה ")1א(
לצורךהפעלתמרכזהמידעהארצינתוניםמלאיםומעודכניםעלמספרהמוניות
שהואמפעיל,לוחהזמניםהמתוכנןלמתןשירותהמוניותוכןמועדיתחילת
השירות,סיומוותדירותו;בעלהרישיוןידאגלעדכןבאופןשוטףאתהנתונים

שמסרכאמורפ"

תיקוןסעיף71גבסעיף71גלפקודה,סעיףקטן)ג(-בטלפ13פ

תחילהתחילתושלחוקזהביוםט"זבשבטהתשע"ח)1בפברואר2018()להלן-יוםהתחילה(פ14פ

התשע"ו15פ באב ז' יום שערב מי זה, בחוק כנוסחה הפקודה הוראות אף על )א(
)11באוגוסטפ201()בסעיףזה-המועדהקובע(היהבידורישיוןקושירותתקףשניתןלו
לפיסימןג'1בפרקשנילפקודהכנוסחוערביוםהתחילה,וערבהמועדהקובעהפעילקו
שירותלמוניותבהתאםלרישיוןכאמור)להלן-בעלרישיוןותיקפעיל(,רשאיהמפקח
עלהתעבורה,עלפיבקשתבעלהרישיוןהוותיקהפעיל,לחדשאתרישיונולתקופות
נוספותשלאיעלועלשנהבכלפעם,בהתקייםהתנאיםלמתןרישיוןקושירותלפי
הוראותהסימןהאמורכנוסחוערביוםהתחילה,ובלבדשרישיוןשחודשלפיסעיףזה

יעמודבתוקפועדלמועדשלאיאוחרמיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(פ

הוראותמעבר
לענייןבעלי

רישיונותותיקים
פעילים

בהחלטהלגביחידושרישיונותקושירותלפיסעיףקטן)א(יתחשבהמפקחעל )ב(
התעבורה,ביןהשאר,בהתקדמותההליכיםהתחרותייםלמתןרישיונותקושירותלפי

סעיף14ח)ב()1א(לפקודהכנוסחובחוקזהפ

חודשרישיוןלבעלרישיוןותיקפעילבהתאםלהוראותסעיףזה,יחולוהוראות )ג(
סימןג'1לפקודה,כנוסחוערביוםהתחילה,עלהרישיוןועלבעלהרישיוןכאמור,
בשינוייםהמחויביםובשינויזה:בתקופהשמיוםהתחילהועדתוםשנת2018,דמי
הרישיוןלפיהוראותסעיף14טלפקודהכנוסחוערבביטולובחוקזהיהיובסכוםהשווה

למחציתהסכוםהמחושבלפיאותוסעיףפ
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לענייןבעלירישיונותותיקיםפעילים,השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדת )ד(
להפעלת רישיון בעד האגרה הפחתת בעניין הוראות יקבע הכנסת, של הכלכלה
מוניתלפיסעיף14ה)א(לפקודה,מספרהרישיונותשהאגרהבעדםתופחת,והמועדים
והתנאיםלהגשתבקשהלקבלתרישיונותלהפעלתמוניתבאגרהמופחתתכאמור,

ורשאיהואלקבועבדרךהאמורההוראותשונותלסוגיבעלירישיונותפ

הוראתמעבר
לענייןמישעסק

בנהיגהבמונית
שירות

השר,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,יקבעתנאיםלהפחתהשל50%באגרהבעדפ1פ
רישיוןלהפעלתמוניתלפיסעיף14ה)א(לפקודהלמישעסקובפועלבנהיגהבמוניות
בקושירותוהועסקועלידיבעלירישיונותותיקיםפעילים,ובלבדשלאהיובעליעניין
בתאגידשהיהבידורישיוןקושירותבתקופהשקבעהשרבדרךהאמורה;בסעיףזה,

"בעלעניין"ו"רישיוןקושירות"-כהגדרתםבסעיף14זלפקודהפ

דיווחלוועדת
הכלכלהשל

הכנסת

המנהלהכללישלמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםידווחלוועדתהכלכלהשל17פ
בסעיף ההליכיםהתחרותייםכאמור זהעל זה,ובכלל חוק הכנסתעליישומושל
14חלפקודהכנוסחובחוקזה,בישיבהשתקייםהוועדהבהשתתפותו;הדיווחיימסר

במועדיםכמפורטלהלן,לגביהתקופהשקדמהלמועדהדיווח:

עדיוםי"זבתמוזהתשע"ח)30ביוני2018(; )1(

עדיוםכ"ובשבטהתשע"ט)1בפברואר2019(; )2(

עדיוםכ"חבסיווןהתשע"ט)1ביולי2019(פ )3(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ כ  ל א ר ש י
שרהתחבורהוהבטיחותבדרכים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ספרהחוקיםפ8פ2,ט"זבשבטהתשע"ח,2018פ2פ1
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