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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

	הצעת	חוק	התעבורה	)החלת	הוראות	פקודת	התעבורה	על	רכבת
מקומית	-	הוראת	שעה(	)תיקון(,	התש"ע-2010

בחוק התעבורה )החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה(, 1 תיקון סעיף 1
התש"ע באלול  "כ"ט  במקום  1)א(,  בסעיף  השעה(,  הוראת   - )להלן   התש"ע-2009 1 

)8 בספטמבר 2010( )בסעיף זה - תקופת הניסוי(" יבוא "ג' בניסן התשע"א )7 באפריל 
2011( )בחוק זה - תקופת הניסוי(" 

אחרי סעיף 1 להוראת השעה יבוא:2 הוספת סעיף 2

"הארכת  תקופת      
הניסוי 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים רשאי, בצו, באישור הכנסת, 2 
להאריך את תוקפה של תקופת הניסוי בתקופות נוספות שכל 
אחת מהן לא תעלה על שישה חודשים, אם נוכח כי הדבר 
דרוש לשם השלמת ביצוען של הפעולות הנדרשות להפעלה 
בטוחה של רכבת מקומית, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה 

לא יעלה על  שמונה עשר חודשים " 

פקודת  הוראות  )החלת  התעבורה  חוק  	סעיפים	
התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה(,  	1	ו–2 
התש"ע-2009 )להלן - הוראת השעה(, שפורסם   
כי  קובע   ,)2009 בנובמבר   3( התש"ע  בחשוון  ט"ז  ביום 
 בתקופה שמהמועד האמור עד יום כ"ט באלול התש"ע

)8 בספטמבר 2010(, שיועדה להיות תקופת הניסוי לבחינת 
הפעלתה של רכבת מקומית בירושלים והכנתה להפעלה 
רכבת  לעניין  יחולו  הניסוי(  תקופת   - )להלן  מסחרית 
רכב,  לעניין  החלות  התעבורה  פקודת  הוראות  מקומית 
למעט הוראות מסוימות, בשינויים המחויבים ובשינויים 

המפורטים בהוראת השעה  

פי  ועל  במועדה,  הניסוי  תקופת  החלה  לא  בפועל, 
החלטת הבוררים - השופט )בדימוס( בועז אוקון ועו"ד 
 ,)2010 בפברואר   22( התש"ע  באדר  ח'  מיום  כספי,  רם 

בסכסוך שבין מקים פרויקט הרכבת המקומית בירושלים 
לבין המדינה לעניין לוח הזמנים לביצוע הפרויקט, צפויה 

תקופת הניסוי להתארך בכמה חודשים  

הפעלה סדירה של הרכבת המקומית בירושלים תלויה 
בהצלחת תקופת הניסוי, ולפיכך מוצע לתקן את הוראת 
השעה ולהאריך את תוקפה של תקופת הניסוי הקבועה 

בה עד יום ג' בניסן התשע"א )7 באפריל 2011( 

כמו כן מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות 
של  תוקפה  את  בצו  להאריך  הכנסת,  באישור  בדרכים, 
שישה  על  יעלו  שלא  נוספות  בתקופות  הניסוי  תקופת 
חודשים  עשר  משמונה  יותר  ולא  פעם  בכל  חודשים 
הפעולות  להשלמת  דרוש  הדבר  כי  נוכח  אם  במצטבר, 

הנדרשות להפעלה בטוחה של הרכבת המקומית 

ס"ח התש"ע, עמ' 238   1
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