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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 117( )קווי שירות למוניות(, 
התשע"ז-2016

בפקודתהתעבורה1)להלן-הפקודה(,בסעיף14ז,ההגדרה"המועדהקובע"-תימחקע1עתיקוןסעיף14ז

בסעיף14חלפקודה-2עתיקוןסעיף14ח

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

המפקחעלהתעבורהרשאילתתרישיוןקושירותלפיסעיףזהלגביקו ")א1(
שירותלמוניותאחדאוכמהקווישירותלמוניותיחד,בהתאםלרשימהשפרסם

לפיסעיף14טזע";

בסעיףקטן)ב(- )2(

ברישה,במקוםהמילים"למישהגישבקשהבתקופההאמורהבסעיף14יז )א(
ומתקיימיםלגביוכלאלה"יבוא"למישמתקיימיםלגביוכלאלה";

במקוםפסקה)1(יבוא: )ב(

הואתאגידשהתאגדבישראל,ולפחותאחדמבעליהענייןבוומנהלו )1("
הכלליהםתושביישראל;";

,)64 )מס' התעבורה פקודת לתיקון בחוק  כללי
התשס"ה-2005)ס"חהתשס"ה,עמ'430(,נקבע 
בפקודתהתעבורה)להלן-הפקודה(הסדרלענייןפעילות
ענףמוניותהשירותעהסדרזהנקבעכהסדרזמניעדסוףשנת
2010,וניתנהבוסמכותלשרהתחבורהוהבטיחותבדרכים,
באישורשרהאוצרוועדתהכלכלהשלהכנסת,להאריך
אתתקופתתוקפושלההסדרהאמורבתקופותנוספות
שכלאחתמהןלאתעלהעלשנהובלבדשסךכלתקופות
ההארכהלאיעלהעלשלוששניםעבחוקלתיקוןפקודת
התעבורה)מס'106(,התשע"ב-2012)ס"חהתשע"ב,עמ'454(,
נדחההמועדהאמורלתוםשנת2013,ולאחרמכןהוארך
ההסדרבהתאםלסמכותשרהתחבורהוהבטיחותבדרכים
כאמור,כמהפעמים,כאשרההארכההאחרונהנעשתה
בתקנותהתעבורה)הארכתתקופתהרישיונותלקושירות
ולנסיעתשירות()מס'2(,התשע"ו-2016)ק"תהתשע"ו,עמ'
1458(והיאמסתיימתביוםב'בטבתהתשע"ז)31בדצמבר
2016(עלמעשה,ממועדזהמתחייבתהסדרהחדשהשלענף

מוניותהשירותכדישהשירותימשיךלפעולבאופןחוקיע

שני בפרק ג'1 סימן את לתקן מוצע לכך, בהתאם
מוניות לפקודה,כךשייקבעבוהסדרקבועלענייןענף
לקווי רישיונות מתן כי הקביעה בעיקרו אשר השירות,

השירותלמוניותיהיהבהליךתחרותיע

לצדההסדרהקבוע,תיקבעתקופתמעברלגביבעלי
רישיונותקווישירותשהיותקפיםערבתחילתושלההסדר
השירות מתן רציפות את לאפשר נועדה אשר המוצע,

כאמורעדלהשלמתההליכיםהתחרותייםע

מוצעיםתיקוניםבסעיף14זלפקודה,שמטרתם  סעיף 1
לתיקונים האמור בסעיף ההגדרות התאמת 

המוצעיםבהצעתחוקזוע

סעיף14חלפקודהשעניינורישיוןלהפעלתקו  סעיף 2
שירותלמוניות,קובעבסעיףקטן)א(שבוכיהפעלת 
קושירותלמוניותתיעשהרקבידימישניתןלורישיוןלכך
עלידיהמפקחעלהתעבורהומפעילאתקוהשירותבהתאם
לתנאיםהקבועיםברישיוןובאמצעותמוניותשניתןעליהן
רישיוןלנסיעתשירותעמוצעלתקןאתהסעיףהקטןהאמור
כךשייקבעבוכירישיוןקושירותלפיסעיףזהיכולשיינתן
לגביקושירותלמוניותאחד,ויכולשיינתןגםלגביכמהקווי
שירותלמוניותיחד,כךשהמפקחעלהתעבורהיוכללכרוך

כמהקווישירותלמוניותברישיוןאחדע

סעיף14חלפקודהשעניינורישיוןלהפעלתקושירות
למוניות,קובעבסעיףקטן)ב(שבואתהתנאיםהנדרשים
הקטן הסעיף את לתקן מוצע שירותע קו רישיון לקבלת
ולהוסיףביןהתנאיםלמתןהרישיוןתנאיולפיו האמור
התאגידנבחרלכךבהליךתחרותי,ותנאישלפיוהמפקח
עלהתעבורהאישראתתכניתההפעלהשלמבקשהרישיון
אשרתתייחסלענייניםהמפורטיםבסעיף,וביניהםמספר
קו רישיון במסגרת להפעיל שבכוונתו השירות מוניות
השירותולוחהזמניםלמתןהשירותעלפיהמוצע,התנאי
הקבועבפסקה)3(שלסעיף14ח)ב(כנוסחוהיום)התאגיד,
בעלשליטהבואונושאמשרהבולאהורשעובעבירה
קו רישיון לתאגיד לתת ראוי זה אין חומרתה שמפאת
)8(שלהסעיףהאמור שירות(וכןהתנאיהקבועבפסקה

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173;התשע"ו,עמ'1046ע 1
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אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

הואנבחרבהליךתחרותי;"; )1א(

פסקאות)2(,)4(,)6(ו–)7(-יימחקו; )ד(

אחריפסקה)3(יבוא: )ה(

המפקחעלהתעבורהאישראתתכניתההפעלהשלו,הכוללתפירוט ")3א(
שלמספרהמוניותשבכוונתולהפעילבמסגרתרישיוןקוהשירות,לוח
זמניםמתוכנןלהפעלהכאמור,פירוטבעליהתפקידיםשיועסקועלידו
לשםההפעלהואמצעיםטכנולוגייםלמתןמידעלמפקחעלהתעבורה

ולמרכזהמידעלפיסעיף71ב)א1(;";

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

הואנבחרבהליךתחרותי;"; )1א(

פסקאות)2(,)4(,)6(ו–)7(-יימחקו; )ד(

אחריפסקה)3(יבוא: )ה(

המפקחעלהתעבורהאישראתתכניתההפעלהשלו,הכוללתפירוט ")3א(
שלמספרהמוניותשבכוונתולהפעילבמסגרתרישיוןקוהשירות,לוח
זמניםמתוכנןלהפעלהכאמור,פירוטבעליהתפקידיםשיועסקועלידו
לשםההפעלהואמצעיםטכנולוגייםלמתןמידעלמפקחעלהתעבורה

ולמרכזהמידעלפיסעיף71ב)א1(;";

על המפקח בידי בנקאית ערבות )הפקדת היום כנוסחו
התעבורה(ימשיכולהתקיים,בכפוףלשינויסכוםהערבות
של )1( בפסקה הקבוע התנאי המוצעע בסעיף כמפורט
הסעיףהאמורכנוסחוהיום)הואתאגידשהתאגדבישראל
היא שלו, ההתאגדות מסמכי לפי העיקרית, שמטרתו
הפעלתקושירותלמוניות(יתוקןכךשלאיידרששמטרת
התאגידתהיההפעלתקןשירותלמוניות,ואולםמוצע
והמנהל בתאגיד העניין מבעלי אחד לפחות כי לקבוע
הכללישלויידרשולהיותתושביישראלעעםזאת,התנאים
)6( ,)4( ,)2( לקבלתרישיוןקושירותהקבועיםבפסקאות

ו–)7(-יבוטלוע

עודמוצעלבטלאתסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(שלסעיף
14חלפקודה,אשראינםרלוונטייםעודע

סעיף של ו–)7( )6( ,)4( ,)2( פסקאות של נוסחן וזה
ו–)ד(של )ג( קטנים סעיפים ונוסחםשל לפקודה 14ח)ב(

סעיף14ח)ב(לפקודה,שמוצעלבטלם:

 "רישיון להפעלת קו שירות למוניות

קו רישיון לתת רשאי התעבורה על המפקח )ב( 14חע
שירותלפיסעיףזה,למישהגישבקשהבתקופההאמורה

בסעיף14יזומתקיימיםלגביוכלאלה:

עעעעע

מוניותלפחות,לשם 15 הואהתקשרעם )2(
ומתקיימים יותר, או אחד שירות, קו הפעלת

לגביהןכלאלה:

היהעליהן,ערבהמועדהקובע,רישיון )א(
הוראות לפי שניתן שירות, לנסיעת תקף

פקודהזוכנוסחהערבהמועדהקובע;

שירות קו ברישיון מנויות אינן הן )ב(
שניתןלתאגידשאינוהמבקש,אובבקשה
לרישיוןקושירותשהוגשהעלידימבקש

אחרלפיהוראותסימןזה;

התאגידהמבקשהגישלגביהןבקשה )ג(
לרישיוןלנסיעתשירותלפיסימןזה,ומי
שיינתןלוהרישיוןלנסיעתשירותהפקיד
ערבותבנקאיתעצמאיתבסכוםשלאיפחת,
בכלעת,מ־5,000שקליםחדשים,להבטחת

קיוםתנאיהרישיוןלנסיעתשירותע

קוהשירותלמוניותשלגביוהגישהתאגיד )4(
ברשימה מופיע לרישיון בקשה המבקש
העניין, לפי השנייה, ברשימה או הראשונה
הוראות לפי התעבורה על המפקח שפרסם

סעיף14טז;

הואהוכיח,להנחתדעתושלהמפקחעל )6(
התעבורה,קיומםשלתנאיםואמצעיםהדרושים
למוניות, השירות קו של התקינה להפעלתו

לרבותהעסקתמנהלוסדרניםוקיוםמשרד;

אונזק בביטוחלכיסויאבדן הואמבוטח )7(
לחפציםשיובלובמוניותשיפעלובמסגרתוע

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(,מישהגישבקשה )ג(
לרישיוןקושירותבתקופההאמורהבסעיף14יז)א(,וערב
לפי לו שניתן שירות רישיון בידו היה הקובע המועד
הוראותהפקודהכנוסחהערבהמועדהאמור,ולפיורשאי
היהלהפעילאתקוהשירותבאמצעותפחותמ־15מוניות,
רשאיהמפקחעלהתעבורהלתתלורישיוןקושירותלפי
הוראותסעיףזה,אףאםלאהתקשרעם15מוניותובלבד

שמתקיימיםכלאלה:

הפעלת מתבקשלשם השירות רישיוןקו )1(
קושירותלמוניותשהמפקחעלהתעבורהקבע,
בפרסוםכאמורבסעיף14טז,כיהמספרהמרבי
שלהרישיונותלנסיעתשירותשיינתנולגביו,

יהיהנמוךמ־15;

התנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)ב()1(ו–)3( )2(
עד)7(;

הואהתקשר,לשםהפעלתקוהשירות,עם )3(
מספרמוניותכנדרשלפירישיוןהשירותשהיה
בידוערבהמועדהקובע,ומתקייםלגביהןהאמור

בפסקאותמשנה)א(עד)ג(שלסעיףקטן)ב()2(;

התעבורה על המפקח בידי הפקיד הוא )4(
ערבותבנקאיתעצמאיתבסכוםשלאיפחת,בכל
עת,מ־7,000שקליםחדשיםלכלאחתמהמוניות
שיפעלובמסגרתו,ולאיעלהעלסכוםכוללשל

150,000שקליםחדשיםע

על המפקח יתחשב שירות קו רישיון במתן )ד(
התעבורהבשיקוליםשלקידוםהתחרותע"
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בפסקה)8(,במקום"מ־150,000שקליםחדשים"יבוא"מ־225,000שקלים )ו(
חדשים"ובסופהיבוא"ואםמספרהמוניותשבכוונתולהפעילבמסגרתרישיוןקו
השירותעולהעל35-ייווסףלסכוםהערבותהבנקאיתכאמורסכוםשל10,000

שקליםחדשיםבעדכלחמשמוניותנוספותמעברל–35אוחלקמהן";

סעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(-יימחקוע )3(

בסעיף14ילפקודה-3עתיקוןסעיף14י

בסעיףקטן)א(- )1(

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

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

אחריפסקה)3(יבוא: )ג(

השירות קו הפעלת תקופת למוניות, השירות בקו הנסיעה מחיר )4("
למוניותותנאיההפעלהע";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"שלגביוניתןהרישיון"יבוא"וביןהשארבענייניםהנוגעים )2(
יינתן לאיתנותוהפיננסיתשלבעלהרישיון,למספרהמוניותהמזערישבאמצעותן

השירותולמספרהרישיונותלהפעלתמוניתשבבעלותו"ע
בסעיף14יאלפקודה,סעיףקטן)ג(-בטלע4עתיקוןסעיף14יא

בסעיף14יגלפקודה-5עתיקוןסעיף14יג

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"אומטעה"; )א(

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

בעלהרישיוןהפרחובהאואיסורשהוטלועליוכבעלרישיוןקושירות )4("
אוכבעלרישיוןלנסיעתשירות,לפיהעניין,לפיפקודהזו;

שעניינו לפקודה 14י סעיף את לתקן מוצע  סעיפים
פרטיםותנאיםברישיוןקושירות,ולבטלבסעיף 3ו־4
קטן)א(שבואתהמגבלההקיימתברישיונות 
קווישירותלגבימספרהמוניותהמזעריומספרהמוניות
המרבישיפעילבעלהרישיוןבקוהשירותלמוניות)פסקה
בסעיף להוסיף מוצע עוד האמור(ע הקטן הסעיף של )2(
המפקח שיכול הנוספים התנאים בין כי שבו, )ב( קטן
עלהתעבורהלכלולבקוהשירות,יכולשייכללותנאים
בענייניםהנוגעיםלאיתנותוהפיננסיתשלבעלהרישיון,
למספרהמוניותהמזערישבאמצעותוייתןאתהשירות

ולמספרהרישיונותלהפעלתמוניתשבבעלותוע

בהתאם,מוצעגםלתקןאתסעיף14יאלפקודהולבטל
אתסעיףקטן)ג(שבוהמגבילאתסמכותושלהמפקחעל
בעניין התנאים של לקיומם רישיונות במתן התעבורה
המספרהמרביוהמספרהמזערישלמוניותשירותשיפעיל

בעלהרישיון,אשראותומוצעלבטלםכאמורע

כמוכןמוצעלהוסיףבמסגרתהתנאיםלמתןהרישיון
גםתנאיםהנוגעיםלמחירהנסיעהבקוהשירותלמוניות,

לתקופתהפעלתקוהשירותלמוניותולתנאיההפעלהע

רישיונות ביטול שעניינו לפקודה 14יג סעיף  סעיף 5
וחילוטערבויותושלילתזכאותלרישיוןקושירות, 
מסמיךבסעיףקטן)א(שבואתהמפקחעלהתעבורהלבטל,

בכלעת,רישיוןקושירותאורישיוןלנסיעתשירות,להגבילו,
להתלותואולחלטאתהערבותהבנקאיתשהופקדה,כולה
אומקצתה,לאחרשנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלהשמיע
אתטענותיו,בהתקייםהעילותהקבועותבועסעיףקטן)ב(
שלהסעיףהאמורקובעעילותנוספותשבהתקיימןרשאי

המפקחעלהתעבורהלבטלרישיוןקושירותע

הסמכויות שכל כך )א( קטן סעיף את לתקן מוצע
גם התעבורה על למפקח נתונות יהיו בו המפורטות
)1(שלסעיףקטן)ב( בהתקייםהעילותהקבועותבפסקה
)בעלהרישיוןלאהחללהפעילאתקוהשירותלמוניות
ולא להפעילו שחדל או ברישיונו לכך שקבע במועד
הודיעעלכךלמפקחעלהתעבורהבמועדשקבעהשר(או
)2(שלהסעיףהקטן בהתקייםהעילותהקבועותבפסקה
האמור)ניתןלגביבעלהרישיוןצופירוקזמניאומונהלו
כונסנכסיםאושבעלהרישיוןהחליטעלפירוקמרצון(ע
עודמוצע,להוסיףעילהשלהפרתחובהאואיסורשהוטלו
עלבעלהרישיוןכבעלרישיוןקושירותאוכבעלרישיון
לנסיעתשירותלפיפקודתהתעבורהעהתנאיהקבועכיום
בסעיףקטן)ב()3(מהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי
חוקזה,וכלולבעילההחדשה,ולפיכךמוצעלבטלוע)ר'

סעיף14חלפקודתהתעבורה(ע
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בעלהרישיוןלאהחללהפעילאתקוהשירותלמוניותבמועדשנקבע )5(
לכךברישיונו,אושחדללהפעילובלאשקיבלאישורמראשלכךמהמפקח

עלהתעבורה;

ניתןלגביבעלהרישיוןצופירוק,צופירוקזמני,צוכינוס,צוכינוס )6(
נכסיםאוצוהקפאתהליכיםלפיכלדיןע";

סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(-בטליםע )2(

בסעיף14ידלפקודה,במקום"14ח)ב()2()ג(ו–)8(ו־14ט"יבוא"14ח)ב()8("ע6עתיקוןסעיף14יד

בסעיף14טולפקודה-7עתיקוןסעיף14טו

סעיףקטן)א(-בטל; )1(

בסעיףקטן)ב(,הסיפההחלבמילים"ואולםרישיוןקושירות"-תימחק; )2(

סעיףקטן)ג(-בטלע )3(

בעלהרישיוןלאהחללהפעילאתקוהשירותלמוניותבמועדשנקבע )5(
לכךברישיונו,אושחדללהפעילובלאשקיבלאישורמראשלכךמהמפקח

עלהתעבורה;

ניתןלגביבעלהרישיוןצופירוק,צופירוקזמני,צוכינוס,צוכינוס )6(
נכסיםאוצוהקפאתהליכיםלפיכלדיןע";

סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(-בטליםע )2(

תיקוןסעיף14ידבסעיף14ידלפקודה,במקום"14ח)ב()2()ג(ו–)8(ו־14ט"יבוא"14ח)ב()8("ע6ע

תיקוןסעיף14טובסעיף14טולפקודה-7ע

סעיףקטן)א(-בטל; )1(

בסעיףקטן)ב(,הסיפההחלבמילים"ואולםרישיוןקושירות"-תימחק; )2(

סעיףקטן)ג(-בטלע )3(

14יג, סעיף של )ג( קטן סעיף את לבטל מוצע, עוד
שכןמדוברבהוראהשיצרההסדרזמנישכבראינובתוקף

ולפיכךהיאמיותרתע

וזהנוסחםשלסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(שלסעיף14יג
לפקודה,שמוצעלבטלם:

"ביטול רישיונות וחילוט ערבויות ושלילת זכאות לרישיון 
קו שירות

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהמפקחעל 14יגע)ב(
התעבורהלבטלרישיוןקושירותלפיהוראותהסעיףהקטן

האמור,גםבהתקייםאחדמאלה:

בעלרישיוןקוהשירותלאהחללהפעיל )1(
לכך שנקבע במועד למוניות השירות קו את
ברישיונו,אושחדללהפעילוולאהודיעעלכך

למפקחעלהתעבורהבמועדשקבעהשר;

ניתןלגביבעלהרישיוןצופירוקזמני,או )2(
מונהלוכונסנכסיםאושבעלהרישיוןהחליט

עלפירוקמרצון;

הואמפעילבקוהשירותלמוניותשלגביו )3(
רישיון לגביה ניתן שלא מונית הרישיון, ניתן

לנסיעתשירותע

חוק של פרסומו מיום ימים שלושים בתוך )ג(
לתיקוןפקודתהתעבורה)מס'106(,התשע"ב-2012)בסימן
זה-תיקוןמס'106(,ימסורהמפקחעלהתעבורהלתאגיד
שלאמימשאתזכותולרישיוןקושירות,התראה,בכתב,
ולפיהאםלאיממשאתזכותולרישיוןכאמורויקייםאת
התנאיםלקבלתהרישיוןלפיסימןזה,בתוך60ימיםמיום
מסירתההתראה,תישללזכאותולממשאתזכותוכאמור;
לאפעלתאגידבהתאםלאמורבהתראהשנמסרהלולפי
סעיףקטןזה,בתוךהתקופהשנקבעהבה,רשאיהמפקח
לשלולאתזכאותושלהתאגידלמימושזכותולרישיוןקו
שירות,אלאאםכןהתאגידהוכיחשלאמימשאתזכותו
מטעמיםשאינםתלוייםבו;לענייןזה,"תאגידשלאמימש

אתזכותולרישיוןקושירות"-אחדמאלה:

שירות קו לרישיון בקשה שהגיש תאגיד )1(
על והמפקח זה סימן לפי להוראות בהתאם
בכפוף רישיון לו יינתן כי הורה התעבורה
לעמידהבכלהתנאיםלקבלתהרישיוןלפיסימן

זה,ואותותאגידלאעמדבתנאיםכאמור;

שירות תאגידשקיבלרישיוןלהפעלתקו )2(
בהתאםלהוראותלפיסימןזהולאחידשובתוך

שנהמיוםפקיעתתוקפושלהרישיוןע"

מוצעותבסעיף14ידלפקודההתאמותלתיקונים  סעיף 6
המוצעיםבסעיף14חלפקודהע 

מתן תקופת שעניינו לפקודה 14טו סעיף  סעיף 7
הרישיונותותוקפם,מגבילבסעיףקטן)א(שבו 
אתהתקופהשבהיינתנורישיונותקושירותורישיונות
כך היום, כנוסחו ג'1 סימן הוראות לפי שירות לנסיעת
שתסתייםביוםב'בטבתהתשע"ז)31בדצמבר2016(עתקופה
זוהוארכהבהתאםלהוראותסעיףקטן)ג(עמוצעלבטלאת
סעיפיםקטנים)א(ו–)ג(האמוריםכךשההסדרהמוצעיעוגן

כהסדרקבועשתחילתוביוםתחילתהשלהצעתחוקזוע

יהיהעד )ב(,תוקףהרישיונות בהתאםלסעיףקטן
31בדצמברשלהשנהשבהניתנווניתןלחדשםלתקופות

נוספותשלאיעלועלשנהבכלפעםע

וזהנוסחםשלסעיפיםקטנים)א(ו–)ג(שלסעיף14טו
לפקודה,שמוצעלבטלם:

"תקופת מתן הרישיונות ותוקפם

המפקחעלהתעבורהייתןרישיונותקושירות )א( 14טוע
לגבי זה סימן הוראות לפי שירות לנסיעת ורישיונות
התקופההחלבמועדהקובעעדיוםב'בטבתהתשע"ז)31

בדצמבר2016(,בלבדע

השר,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדתהכלכלה )ג(
שלהכנסת,רשאילהאריךאתהתקופההאמורהבסעיףקטן
)א(בתקופותנוספותשכלאחתמהןלאתעלהעלשנהאחת,

ובלבדשסךכלתקופותההארכהלאיעלהעלשלוששניםע"
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בסעיף14טזלפקודה-8עתיקוןסעיף14טז

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

המפקחעלהתעבורהיפרסםברשומותאתרשימתקוויהשירותלמוניות ")א(
שלגביהםיינתנורישיונותקושירותלפיסימןזה)בסימןזה-הרשימה(,ורשאי
הואלפרסםברשימהכאמורכמהקווישירותלמוניותשלגביהםיינתןרישיוןקו

שירותאחדע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

")א1(המפקחעלהתעבורהרשאילעדכן,מזמןלזמן,אתהרשימה,ובלבדשחלפה
שנהממועדעדכונההאחרוןע";

בסעיףקטן)ב(- )3(

"בקביעתהרשימה יבוא הראשונה" "בקביעתהרשימה ברישה,במקום )א(
ובעדכונה"ואחרי"בשיקוליםשל"יבוא"קידוםהשירותבענף";

פסקה)2(-תימחק; )ב(

אחריפסקה)4(יבוא: )ג(

")5(הצורךבמתןשירותבאמצעותקווישירותלמוניותבאזוריםמסוימים
בשיםלבלצרכיםציבוריים,לאמצעיתחבורהציבוריתחלופייםהקיימים
באזוריםאלהולקווישירותשהופעלולפירישיוןשניתןבהתאםלסימןזהע";

סעיפיםקטנים)ב1(עד)ה(-בטליםע )4(

פרסום שעניינו לפקודה 14טז לסעיף בהתאם  סעיף 8
מספר והגבלת למוניות שירות קווי רשימות 
הרישיונות,לאניתןכיוםלעדכןאתרשימתקוויהשירות
למוניותשלגביהםיינתנורישיונותקושירותלפיסימןג'1ע
כדילאפשרניהולמיטבישלענףמוניותהשירותעלידי
המפקחעלהתעבורה,מוצעלקבועכירשימתקוויהשירות
למוניותתפורסםברשומותאךהמפקחעלהתעבורהיהיה
רשאילעדכןאותהמזמןלזמןובלבדשחלפהשנהממועד

עדכונההאחרוןע

כמוכןמוצעלעדכןאתהשיקוליםאשריביאהמפקח
עלהתעבורהבחשבוןבקביעתהרשימה,ובתוךכךלקבוע
כיקביעתרשימתהקוויםתביאבחשבוןאתהצורךבקידום
השירותשלקווישירותלמוניות,וזאת,ביןהשאר,בשיםלב
לצרכיםציבורייםולאמצעיתחבורהחלופייםעכמוכןמוצע
להביאבחשבוןאתעצםקיומםשלקווישירותלמוניות
פעילים,כמעידיםעלהצורךבמתןשירותזהבאותםקוויםע

עודמוצעלבטלאתסעיפיםקטנים)ב1(עד)ה(בסעיף
14טזלפקודהאשראינםרלוונטייםעודע

וזהנוסחםשלסעיףקטן)א(שלסעיף14טזלפקודה
שמוצעלהחליפו,ושלסעיפיםקטנים)ב1(עד)ה(שלהסעיף

האמורשמוצעלבטלם:

"פרסום רשימות קווי שירות למוניות והגבלת מספר הרישיונות

עד ברשומות, יפרסם התעבורה על המפקח 14טזע)א(
למועדהקובע,אתרשימתקוויהשירותלמוניותשלגביהם
יינתנורישיונותקושירותלפיסימןזה,לפיבקשהשתוגש

כאמורבסעיף14יז)א(,אתהמספרהמזערישלרישיונות
לנסיעתשירותשיינתנולגביכלקושירותכאמור,ואת
המספרהמרבישלרישיונותלנסיעתשירותשניתןלתת

לגביאותוקושירות)בסימןזה-הרשימההראשונה(ע

המפקחעלהתעבורהרשאילפרסםברשומות, )ב1(
,106 בתוךשלושהחודשיםמיוםפרסומושלתיקוןמס'
שינוייםברשימההראשונה,בענייניםכמפורטלהלן,בלבד,
בהתחשב,ביןהשאר,בבקשותלשינוייםכאמורשהוגשולו

עדיוםי"גבכסלוהתש"ע)30בנובמברע200(:

איחודכמהקווישירותלמוניותלקושירות )1(
אחד;

השירות קו מסלול מפרטי פרט שינוי )2(
למוניות,לרבותהארכתמסלולהקוע

פרסםהמפקחעלהתעבורהשינוייםברשימה )ב2(
הראשונהלפיסעיףקטן)ב1(ובשלהשינוייםכאמוריש
לשנותתנאיםברישיוןקושירותשניתן,ישנההמפקחאת
תנאיהרישיוןהאמור,בהתאם,בתוך60ימיםמיוםפרסום
השינויים,אובמועדמאוחריותרשיורההמפקחלעניין
רישיוןקושירותמסוים-אםהשינוייםכאמורמחייבים

עשייתפעולותבידיבעלהרישיוןע

הקובע,רשאי חלפושישהחודשיםמהמועד )ג(
השר,אםנוכחכיראוילעשותכן,להחליטעלקוויםחדשים
הראשונה ברשימה הכלולים השירות לקווי שייווספו
שפורסמהבהתאםלהוראותסעיףקטן)א(ולהורותבעניינים
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ביטולסעיפים14יז
ו־14יז1

סעיפים14יזו–14יז1לפקודה-בטליםעעע

בסעיף14יחלפקודה-10עתיקוןסעיף14יח

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

מידעונתוניםשימסורמפעילקושירותלמוניותלמפקחעלהתעבורה ")1א(
בענייןהפעלתקוהשירותעלידו,וכןהמועדוהאופןשבויימסרומידעונתונים

כאמורע";

פסקה)2(-תימחק; )2(

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

בסעיף71בלפקודה-11עתיקוןסעיף71ב

בסעיףקטן)ב(- )1(

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

ביטולסעיפים14יזסעיפים14יזו–14יז1לפקודה-בטליםעעע
ו־14יז1

תיקוןסעיף14יחבסעיף14יחלפקודה-10ע

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

מידעונתוניםשימסורמפעילקושירותלמוניותלמפקחעלהתעבורה ")1א(
בענייןהפעלתקוהשירותעלידו,וכןהמועדוהאופןשבויימסרומידעונתונים

כאמורע";

פסקה)2(-תימחק; )2(

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

תיקוןסעיף71בבסעיף71בלפקודה-11ע

בסעיףקטן)ב(- )1(

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

האמוריםבוובענייןהתקופהלהגשתבקשהלרישיוןבקו
שירותשהוסיףלרשימה;החלטתהשרתפורסםברשומותע

המפקחעלהתעבורהרשאילפרסםברשומות, )ד(
בתוךשנהמיוםפרסומושלתיקוןמס'106,רשימהשלקווי
שירותלמוניותשלגביהםיינתנורישיונותקושירותלפי
סימןזה,לפיבקשהשתוגשכאמורבסעיף14יז)ב(,ובלבד
שאותםקוויםנכללוברשימההראשונהולאניתןלגביהם
רישיוןקושירות,לרבותקווישירותלמוניותשהזכאות
14יג)ג(;ברשימה לרישיוןלגביהםנשללהכאמורבסעיף
כאמוריפרסםהמפקחעלהתעבורהאתהמספרהמזערי
שלרישיונותלנסיעתשירותשיינתנולגביכלקושירות
כאמורואתהמספרהמרבישלרישיונותלנסיעתשירות
שניתןלתתלגביאותוקושירות)בסימןזה-הרשימה

השנייה(ע

בקביעתהשינוייםלרשימההראשונהובקביעת )ה(
ו–)ד(,ישקול הרשימההשנייהלפילסעיפיםקטנים)ב1(
בסעיף האמורים השיקולים את התעבורה על המפקח

קטן)ב(למעטפסקה)2(שבוע"

שעניינו לפקודה 14יז סעיף את לבטל מוצע  סעיף 9
התקופהלהגשתבקשהלרישיוןקושירות,הקובע 
מועדחד–פעמי,אשרחלףכבר,להגשתבקשותלקווישירות,
מכיווןשלפיההסדרהמוצעבקשותאלהיוגשובמסגרת
הליכיםתחרותייםבהתאםלמועדיםשבהםיפורסמוהליכים
אלהעכמוכןמוצעלבטלאתסעיף14יז1לפקודההקובעקיום

הליךתחרותילרשימותשפורסמולפיהדיןהקייםע

וזהנוסחםשלסעיפים14יזו–14יז1לפקודה,שמוצע
לבטלם:

"התקופה להגשת בקשה לרישיון קו שירות

סימןזה, בקשהלקבלתרישיוןקושירותלפי )א( 14יזע
לגביקושירותהכלולברשימההראשונהשפורסמהלפי
סעיף14טז)א(,תוגשלמפקחעלהתעבורה,עדתוםשישה

חודשיםמהמועדהקובע,ולגביקושירותשהוסיףהשרלפי
סעיף14טז)ג(-במהלךהתקופהבהתאםלהוראותהסעיף

האמורע

בקשהלקבלתרישיוןקושירותלפיסימןזה, )ב(
לפי השנייהשפורסמה הכלולברשימה שירות קו לגבי
בתוךתקופה למפקחעלהתעבורה תוגש 14טז)ד(, סעיף

שיקבעהשרע

הליך תחרותי

רישיוןקושירותלגביקושירותלמוניותשהוסיף 14יז1ע
השרלפיסעיף14טז)ג(אושנכללברשימההשנייהשפרסם
בהליך יינתן 14טז)ד(, סעיף לפי התעבורה על המפקח

תחרותישיקבעהשרלפיסעיף14יחע"

התחבורה שר סמכות את להתאים מוצע  סעיף 10
בהתאם תקנות לקבוע בדרכים והבטיחות 
זאתלאפשר ובכלל זו, חוק לשינוייםהמוצעיםבהצעת
קו שמפעיל ולנתונים למידע הנוגעות הוראות קביעת

שירותלמוניותיידרשלמסורלמפקחעלהתעבורהע

לפקודה 71ב סעיף הוראות את להחיל מוצע  סעיפים 
כך ציבורית, לתחבורה ארצי מרכז שעניינו  11 ו־12

לקווישירותלמוניותימסרו שבעלירישיונות 
למרכזהמידעגםמידעלגביהשירותשניתןבאמצעותם,
של הייחודיים למאפיינים המותאמים ובפרטים באופן

מוניותהשירותע

שעניינו לפקודה 71ג לתקןאתסעיף כןמוצע כמו
בקו מונית ובתחנות אוטובוס בתחנות ומידע שילוט
שירותולבטלאתסעיפיםקטנים)ב(ו–ג(שבו,הואילומתן
מידעבתחנותהקצהשלקווימוניותהשירותאינומועיל
לציבור,שכןמיקומןשלתחנותאלהאינונדרשלהיותקשור
במישריןלמסלולהקואלאנובעמהמיקוםהמאותרעלידי
הרשותהמקומיתומפעילהקולצרכיםתפעולייםשלהקו,
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בפסקה)1(,אחרי"משךנסיעההמשוער"יבוא"שלאוטובוס"ובסופויבוא )ב(
"ומשךהנסיעההמשוערבקושירותלמוניותביןתחנתמוצאלתחנתיעד";

בסעיףקטן)ג(אחריפסקה)1(יבוא: )2(

בעלרישיוןקושירותכהגדרתובסעיף14ז,ימסורלמפקחעלהתעבורה ")1א(
לצורךהפעלתמרכזהמידעהארצי,פרטיםמלאיםומעודכניםעלמספרהמוניות
שהואמפעיל,לוחהזמניםהמתוכנןלמתןשירותהמוניותוכןמועדיהתחלה

וסיוםהשירותותדירותוע"

בסעיף71גלפקודה,סעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(-בטליםע12עתיקוןסעיף71ג

התשע"ו13עהוראתמעבר באב ז' יום שערב מי זה, בחוק כנוסחה הפקודה הוראות אף על )א(
)11באוגוסט2016()בסעיףזה-המועדהקובע(היהבידורישיוןקושירותתקףשניתן
לולפיסימןג'1בפרקשנילפקודהכנוסחוערבתחילתושלחוקזהוערבהמועדהקובע
הפעילקושירותלמוניותבהתאםלרישיוןכאמור)בסעיףזה-בעלרישיוןותיקפעיל(,
רשאיהמפקחעלהתעבורה,עלפיבקשתבעלהרישיוןהוותיקהפעיל,לחדשאת
רישיונולתקופותנוספותשלאיעלועלשנהבכלפעם)בסעיףזה-תקופותחידוש
הרישיון(,בהתקייםהתנאיםלמתןרישיוןקושירותלפיהוראותהסימןהאמורכנוסחו
ערבתחילתושלחוקזהובלבדשהרישיוןשחודשלפיסעיףזהיעמודבתוקפועדלמועד

שלאיאוחרמיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמברע201(ע

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

סעיף14ח)ב()1א(לפקודהכנוסחובסעיף2)2()ג(לחוקזהע

חודשרישיוןלבעלרישיוןותיקפעילבהתאםלהוראותסעיףזה,יחולוהוראות )ג(
סימןג'1לפקודהכנוסחוערבתחילתושלחוקזה,בשינוייםהמחויבים,עלהרישיון

ועלבעלהרישיוןכאמורע

ולאצורכיהשירותעבמקריםרביםמיקוםזהאינורלוונטי
לנוסעיםומידעשםאינומועיללהםע

וזהנוסחםשלסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(שלסעיף71ג
לפקודתהתעבורה,שמוצעלבטלם:

מספר  והגבלת  למוניות  שירות  קווי  רשימות  "פרסום 
הרישיונות

)ב(בעלרישיוןלהפעלתקושירותלאוטובוסיוודא, 71גע
אחתלחודשלפחות,אתתקינותםועדכניותםשלהמפה

והשילוטשהוצבובהתאםלהוראותסעיףקטן)א(ע

למוניות שירות קו להפעלת רישיון בעל )ג(
כמשמעותובסעיף14חיציב,בכלתחנתמוצאהמשמשת
קושירותשהואמפעיל,שילוטשבויוצגומהלךהקו,זמני

מתןהשירותבקוותדירותהקוע"

שירות קווי הפעלת רציפות את לאפשר כדי  סעיף 13
המוצע ההסדר של תחילתו ממועד למוניות 
עדלהשלמתההליכיםהתחרותיים,מוצעלקבועהוראת
עד תימשך אשר המעבר תקופת במהלך ולפיה מעבר
לבעלי תינתן ע201(,  בדצמבר 31( התש"ף בטבת ג' יום
המועד לפני שירות קווי שהפעילו שירות קו רישיונות
הקבועבחוקהמוצע)בפרקזה-בעלרישיוןותיקפעיל(,
אפשרותלחדשאתרישיוןקוהשירותבהתאםלתנאים
שהיוקבועיםבסימןג'1בפרקשנילפקודתהתעבורהערב
המועדהאמורעמשךהתקופותשלחידושהרישיונותיהיה
בהתאםלמדרגשיקבעהמפקחעלהתעבורה,אשרייקבע,
ביןהשאר,בהתאםלהתקדמותההליכיםהתחרותייםעבעל
רישיוןותיקפעילשחידשאתרישיונובהתאםלהוראת
זו,יחולועליוהוראותהסימןהאמורכנוסחוערב מעבר

תחילתושלההסדרהמוצע,בשינוייםהמחויביםע
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