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268 . .  הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה(מם׳ 43) (הוראת שעה ותיקון הפקודה), התשני׳ז-997 ו .



 מתפרסמת בזה העעת חוק מטעם ועדת הכלכלה של הבנסת:

 העעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי 45) (הוראת שעה ותיקון הפקודה),
 התשנ״ז-ל199*

 ו. על אף הוראת סעיף 4(א) רישה לחוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 38), התשנ״ה-

(להלן - החוק העיקרי), מבקשים שתקופת עיסוקם העיקרי היתה כאמור בסעיף 4>בץ1) י  995ו

 לחוק העיקרי, ואשר הגישו את בקשותיהם עד למועד הקובע, ובאותו מועד נתקיימו בהם

 הוראות פסקאות (ן) עד (4) שבסעיף 4(א) לחוק העיקרי, יהיו זכאים לקבל רשיון להפעלת

 מונית, אף אם כתוצאה מכך תעלה מכסת הרשיונות להפעלת מונית, לגבי השנים 993 ו עד

 1996, על ססס2 רשיונות: בסעיף זה -

 ״עיסוק עיקרי״ - עיסוק עיקרי כהגדרתו בסעיף 4(אץ2) לחוק העיקרי;

 ״המועד הקובע״ - המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 4(אץ2) לחוק העיקרי, שקבע המפקח על

תו חוק למבקשים שתקופת עיסוקם העיקרי היתה כאמור  התעבורה לפי סעיף x104 (5לאו

 בסעיף 4(בץ1).

 2. בפקודת התעבורה/ בסעיף 4וג, אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 •׳(ד) המבקש רשיון להפעלת מונית, ישלם בעד הגשת הבקשה אגרה בסכום שיקבע

 שר התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.״

 3. תחילתו של סעיף 4וג(ד) לפקודת התעבורה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום כ״ב

 בטבת התשנ״ז(1 בינואר ד99ו).

 הגדלת מכסת
 הרשיונות

 לשנים 1993 עד
 1996 - הוראת

 שעה

 תיק1ן הפקודה

 החילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לתקן את החוק ולקבוע, כי אותם נהגים
 ותיקים שהגישו בקשותיהם בעבר ומתקיימים בהם בל
 תנאי הכשירות, יהיו זכאים לקבל רשיון, אף אם בתוצאה

 מכך יוקצו יותר מ־2000 רשיונות להפעלת מונית.

 סעיף 2 בסעיף ו לחוק, תוקן סעיף 14 לפקודה, כך
 שהחל מיום ו בינואר 1997 מכסת
 הרשיונות להפעלת מונית תהיה בבל שנה 550

 רשיונות.

 הגשת הבקשות לרשיונות פתוחה לכלל העיבור
 כמעט בלא הגבלות. לפיכך, צפוי משרד התחבורה לקבל
 מספר רב של בקשות, בשקליטת הבקשות, רישומן וביצוע
 הגרלה לצורך קביעת הזוכים ברשיונות, כרוכים בעלויות

 רבות.

 מוצע על בן, לחייב את מגישי הבקשה, החל בשנת
 1997, בתשלום אגרה, שאת סכומה יקבע שר התחבורה

 בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

 חבר הכנסת אברהם יחזקאל

 סעיןט 1 בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 38),
 התשנ״ה-1995 (להלן - החוק), תוקנו
 הוראות פקודת התעבורה (להלן - הפקודה), בנושא מתן

 רשיונות להפעלת מונית.

 סעיף 4 לחוק קובע, בהוראת שעה, שלגבי השנים
 1993 עד 1996 יוקצו 2000 רשיונות להפעלת מונית,
 שיחולקו רק לנהגי מוניות, לפי הותק שלהם בנהיגת
 מונית. כן נקבע, כי בתחילה יוקעו הרשיונות לנהגים
 שיש להם ותק בנהיגת מונית של 8 שנים לפחות מתוך 10
 שנים שקדמו למועד הקובע להגשת הבקשות, מועד
 שנקבע על ידי המפקח על התעבורה. בהמשך, אם
 ייוותרו רשיונות, תחולק היתרה לנהגים שלהם ותק של 7
 שנים לפחות מתוך 9 השנים שקדמו למועד הקובע, וכך

 הלאה בהתאם לתקופות המנויות בחוק.

 כ־־2400 נהגי מוניות, בעלי ותק של 8 שנות נהיגה
 לפחות, הגישו בקשות ער למועד הקובע. רק כ־50 מהם
 נמצאו בלתי בשירים לקבלת הרשיון, ואולם בגלל
 הגבלת מכסת הרשיונות ל־2000, לא יכלו בל הנהגים
 הותיקים לקבל רשיון להפעלת מונית, אף על פי שנמצאו

 כשירים ועל אף הותק הגדול שרכשו בנהיגת מונית.

 י הצעת ח1ק מם׳ פ/401; הועברה לועדה ביום ב׳׳ג בכסלו התשנ־ז(4 בדצמבר 1996).
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