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 מת&רםמת בזה הצעה חוק מטעם הממשלה:

995ד ״ה-  העעת חוק בבישי אגרה (כביש ארעי לישראל), התשנ

 1. בחוק זה - הגדרות

 ״אגרה״ - תשלום עבור נסיעת רכב בכביש:

 ״דרך״ - תוואי למעבר רבב, חולבי רגל או בעלי חיים, לרבות מסילות ברזל, מחלף, גשר,
 מנהרה, אי תנועה, תעלה, חפיר ומעביר מים בעד הדרך או מתחת להץ, ולרבות מיתקנים
 שבתוואי הדרך: קיר תומך, קיר או סוללה למניעת רעש, אבן שפה, גדר, מחסום, מעקה,
 עמוד תאורה, רמזור, תחנה לאיסוף ולהורדת נוסעים, תחנת המתנה לרכב, ספסלי ישיבה,
 מיתקן לגביית אגרה, מבנה מנהלה, מיתקן לאיסוף אשפה, עמדת קריאה לעזרה

 ותמרוד:

 ״כביש״ - חלק הדרך המיועד לנסיעת רכב:

ר ב ס  ה

 של הכנסת, בי קטעים אחרים בכביש יהיו נם הם כבישי
 אגרה. מוצע שקטע הכביש האמור יבוצע ויופעל על ידי
 זכיין שהוא תאגיד אשר יורשה לגבות תשלום
 מהעוברים בכביש בכלי רבב. כביש שהמעבר בו מותנה

 בתשלום האמור ייקרא כביש אגרה.

 מטרתו של חוק זה לקבוע כי בכביש ארעי לישראל
 יהיו קטעים אשר המעבר בהם יותנה בתשלום. בשלב זה
 מוצע לקבוע שקטע הכביש העובר בין כביש 3 (קו גדרה)
 לבין כביש 65 (קו ואדי ערה) יהיה בביש אגרה: עוד מוצע
 להסמיך את הממשלה לקבוע, באישור ועדת הכלכלה
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 ״כביש אגרה׳׳ - בביש שלגביו יינתן זכיון לפי חוק זה, שיתיר לבעל הזכיון לגבות אגרה ממי

 שמבקש להשתמש ברכב בכביש:

 ״כביש ארצי לישראל״ - כביש ארצי לישראל, כמשמעותו בחוק כביש ארצי לישראל,

 התשנ־ה-1994י;

 ״הסכם זכיוך׳ ־ הסכם בין המדינה לבין בעל זכיון לפי סעיף 4;

.  ״רכב״ - כמשמעותו בפקודת התעבורה2

 2. בביש ארצי לישראל בקטע שבין כביש מסי 3 לבין כביש מס׳ 65 בפי שהם מסומנים

 בתבנית מתאר ארצית מם׳ 3, יהיה בביש אגרה: הממשלה, באישור ועדת הכלכלה של

 הכנסת, רשאית לקבוע כי קטעים נוספים של כביש ארצי לישראל יהיו כבישי אגרה.

 3. הממשלה תעניק זכיון לגבות אגרה המשתלמת לבעל זכיון, בקטע כביש ארצי

 לישראל שנקבע ככביש אגרה לפי סעיף 2, לפי הסכם זכיון, למי שנבחר בהתאם להוראות

 חוק זה.

 4. הסכם הזכיון יכלול את חובותיו וזכויותיו של בעל הזכיון לענין כביש האגרה והדרך

 שבה הוא עובר לרבות את אלה -

 (1) תכנונו, בנייתו, אתזקתו, הפעלתו ושיפורו של כביש האגרה־,

 (2) מניעת מפגעים סביבתיים:

 (3) חובת ביטוח מתאים לצד גי;

 (4) החקופה שבה הכביש יהיה כביש אגרה ותקופת הזכיון:

 (5) סכום האגרה המרבי או נוסחה לחישוב הסכום המרבי של האגרה והדרך

 לעדכונם, לפי הענין:

 קביעת כביש
 אגרה

 זענקת זכיין

 הסכם הזכיין

 רכב בטחון, רכב כיבוי אש ואמבולנס יובלו להיכנס
 לכביש בכל עת ללא בל עיכוב.

 עוד מוצע ששר הבטחון, בהסכמת שר התחבורה
 ושר האוצר, יהיה רשאי, אם ראה שהדבר חיוני מטעמי
 בטחון המדינה, להורות בצו כי השימוש בכביש האגרה
 או בחלק ממנו יהיה חופשי לבל רכב, לתקופה של שבעה

 ימים, אלא אם כן הוארכה תקופה זו בצו.

 הסתיים הסכם הזכיון קודם לסיום תקופת תוקפו,
 יפעלו השרים למתן זכיון לבעל זכיון חדש. בתקופת
 הביניים, שלא תעלה על 3 שנים, תהא הממשלה רשאית

 לגבות אגרה במקומו של בעל הזכיון.

 אי תשלום אגרה שנקבעה לפי החוק יהווה עבירה
 שדינה קנם.

 מוצע שהוראות חוק זה לא יפגעו בהוראות בל דין
 אחר כגון חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו, ופקודת
 התעבורה: עור מוצע שהוראות החוק יחולו גם על

 המדינה.

.80 

 מוצע שהתאגיד ייבחר במכרז פומבי, ואולם
 השרים, באישור הממשלה, יהיו רשאים לקבוע כי הזכיון
 יינתן שלא בדרך של מכרז לחברה ממשלתית בבעלות

 מלאה של המדינה.

 תנאיו ואוהן ניהולו של המכרז ייקבעו בידי שר
 התחבורה, שר האוצר ושר הבינוי והשיכון, באישור

 הממשלה,

 חובותיו וזכויותיו של בעל דדזביון וכן תקופת
 הזכיון ייקבעו בהסכם הזביון אשר יכלול בין היתר את
 תקופת הזכיון, את סכום האגרה המרבי שמותר יהיה

 לבעל הזכיון לגבות ואת דרך עדכונו.

 העברת זכויותיו וחובותיו של בעל הזכיון לאתר,
 טעונה הסכמה מראש של שר האוצר.

 סכום האגרה בפי שהוא מעת לעת יובא לידיעת
 ציבור המשתמשים בכבישי האגרה בדרך של פרסום

 ברשומות ובדרך שיקבע שר התחבורה.

 ס*ח התשנ״ה, עמי 38.
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173: ס״ח התשנ״ה,
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 בחירת בעל
 הזכיון

 העברת זכויות

 פטור המדינה
 מאחריות

 קביעת סכומי
 האגרה

 סמבות בעל
 הזביון

 סמכות שר
 התחבורה

 (6) הזכות לגבות אגרה;

 (7) תשלום תמורה לבעל־הזכיון בשל אי גביית אגרה על ידיי עקב הוראות צו לפי
 סעיף 10>ג) או עקב אירוע חירום לפי סעיף זו.

 5. (א) בעל הזכיון יהיה חברה הרשומה בישראל, אשר נבחרה בדרך של מכרז פומבי;
 שרי הבינוי והשיכון, האוצר והתחבורה, באישור הממשלה, יורו על תנאי המכרז ואופן

 ניהולו.

 (ב) על אף הוראות בסעיף קטן(א), רשאים השרים, באישור הממשלה, לקבוע בי
 הזביון יינתן שלא בדרך של מברז לחברה ממשלתית, שכל מניותיה, כוח ההצבעה באסיפה

 הכללית והזכות למנות את כל הדירקטורים בה, הם בידי המדינה.

 6. (א) זכויותיו וחובוחיו של בעל זכיון לפי הסכם הזכיון ניתנות להעברה או
 לשיעבוד, אולם העברתן או שיעבודן טעונים הסכמה מראש של שר האוצר.

 (ב) העברת שליטה בבעל זכיון טעונה הסכמה מראש של שר האוצר; לענין זה,
 ״שליטה״ - כהגדרתה בסעיף ו לחוק ניירות ערך, התשב״ת-51968.

 7. המדינה או מי מטעמה לא ישאו באחריות בשל מעשה או מחדל של בעל הזכיון או
 מי מטעמו בקשר עם הסכם הזביון וביצועו.

 8. (א) בעל זכיון יקבע את סכומי האגרה בהתאם להוראות חוק זה: סכומי האגרה יבול
 שייקבעו ביחס למרחק הנסיעה, ויכול שיהיו שונים בשעות מסויימות, בימים מסויימים או

 בהתאם לסוג הרכב, הכל בכפוף לתנאי הסכם הזכיון ולסכום המרבי שנקבע בו.

 (ב) בעל זכיון יהיה רשאי לתת הנחות או לפטור רכב מתשלום אגרה, הכל לפי
 אמות מידה אחידות שיקבע.

 (ג) הודעה על סכומי האגרה ועל כל שינוי בהם תפורסם ברשומות ובדרך נוספת
 שיקבע שר התחבורה.

 9. לבעל זכיון יהיו נתונות, לענין הפעלת כביש האגרה, הסמכויות הבאות:

 (ו) סמכות של רשות תימרור מקומית, כמשמעותה בפקודת התעבורה;

 (2) סמכויות להצבה, להפעלה ולהחזקה של מיתקנים ומכשירים לגביית אגרה.

 10. (א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכות שר התחבורה או מי שהוא הסמיך,
 לפעול לפי כל דין בכל ענין שחוק זה דן בו אם לדעתם הפעולה נדרשת -

 (1) למניעת סכנה או נזק לגוף, לרכוש או לסביבה:

 (2) מטעמי בטיחות, ובלבד שבעל הזכיון לא ביצע או אינו מסוגל לבצע את
 הפעולה הנדרשת מטעמי בטיחות.

 (ב) שר התחבורה ושר האוצר, בהסכמת שר הבטחון ושר המשטרה ובאישור
 הממשלה, יקבעו הוראות באשר לשימוש בכביש האגרה או בחלק ממנו על ידי רכב צבאי

 ומשטרתי בתפקיד, לרבות תשלום, לפי הצורך, בעד הנסיעה בו.

 (ג) שר הבטחון, בהסכמת שר התחבורה ושר האוצר, רשאי, אם ראה שהדבר חיוני
 מטעמי בטחון המדינה, להורות בצו כי השימוש בכביש האגרה, כולו או חלקו, יהיה חופשי

 ם־ח התשב״ח, עמ׳ 254; ם׳ח התשנ״ד, עמ׳ בג.
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 לכל כלי הרכב או לבלי רבב מסוימים: צו לפי סעיף קטן זה יהיה בתוקף לתקופה של שבעה
 ימים, אלא אם כן הוארך לפי סעיף קטן זה מעת לעת; צו לפי סעיף קטן זה אינו טעון פרסום

 ברשומות.

 ו 1. (א) בעל זכיון או מי מטעמו לא ימנעו נסיעת רכב בכביש האגרה אלא בשל אי
 תשלום אגרה שיש לשלמה לפי חוק זה, או בשל הוראה אחרת לפי פקודת התעבורה החלה

 גם לענין כביש האגרה.

 (ב) על אף הוראות סעיף קטן(א), לא ימנע בעל זכיון נסיעת רכב בכביש האגרה אם
 הורה לו זאת מפקד מרחב של משטרת ישראל עקב התרחשות של אירוע חירום; בסעיף זה,

 ״אירוע חירום״ - תאונת דרכים, פיגוע חבלני ופגעי טבע.

 12. על אף הוראות סעיף וו(א), לא ימנע בעל זכיון כניסה לכביש האגרה ולא יעכב או
 ימנע נסיעה או שהייה בו של אמבולנס, רכב של משטרת ישראל או של צבא הגנה לישראל
 ורכב כיבוי שריפוח, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב אדום או כחול ומשמיעים אות

 אזעקה בפעמון או בסירנה.

 13. הסתיים הסכם הזכיון, בשל הפרה או בשל סיבה אחרת, קודם לסיום התקופה
 הקבועה בו, יפעלו שר הבינוי והשיכון, שר האוצר ושר התחבורה, באישור הממשלה, למתן
 זכיון לבעל זכיון חדש: לא יאוחר משלוש שנים מן המועד שבו הסתיים הסכם הזכיון, חהיה
 הממשלה רשאית לגבות אגרה בשיעורים ובתנאים שלפיהם היה רשאי בעל הזכיון לגבות

 אגרה.

 14. מי שחייב בתשלום אגרה לפי חוק זה, לא יםע בכביש האגרה אלא אם בן שילם אגרה
 כנדרש; העובר על הוראה זו, דינו - קנס.

 15. המדינה, בעל זכיון או מי מטעמם, לפי הענין, רשאים -

 (1) למנוע כניסה לכביש האגרה ממי שנמנע מהשלום אגרה או מנסה להתחמק
 מתשלומה על אף שחלה עליו חובת תשלום לפי חוק זה (להלן - סרבן תשלום) וכן

 למנוע יציאה מכביש אגרה מרכב שבשלו לא שולמה אגרה כנדרש:

 (2) לתבוע מסרבן תשלום, אגרה ופיצוי בשל נזק שנגרם;

 (3) לדרוש מסרבן תשלום להזיז את רבבו מכביש האגרה, ואם סרבן התשלום אינו
 ממלא אחר דרישה כאמור, לגרום להזזת רכבו ולחייב את סרבן התשלום בהחזר

 ההוצאות הכרוכות בכך.

 איסור מניעת
 נסיעה

 מעבר מהיר

 סיום הסכם
 הזכיון

 איסור נסיעה
 ללא תשלום

 אגרה

 מניעת כניסה
 והזזת רבב

 16. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר.

 17. הוראוח חוק זה יחולו גם על המדינה.

 18. שר האוצר, שר הבינוי והשיכון ושר התחבורה ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים
 להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

, לא יחולו לענין כביש  19. הוראוח סעיף 5(ג) לחוק נכסי המדינה, התשי״א-ו95ו4
 האגרה.

 שמירת דינים

 דין המדינה

 ביצוע ותקנות

 סייג לתחולה

 4 ס״ח התשייא, עמ׳ 52; ס״ח התשבדט, עמי 31 ועמי 76.
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