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תקנות התעבורה )תיקון מס׳  ,(10וזתשנ״א-ו99ו
כתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ג ו־14ו לפקודת התעבורה' )להלן  -הפקודה( ,וסעיף  6לחוק
לתיקון פקודת התעבורה )תיקון מס׳  ,(25התשנ״א , 1990-ולענ־ן תקנה  - 535באישור ועדת
הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
2

הוספת פרק
שמיני

בחלק ו׳ לתקנות התעבורה ,התשכ״א) 1961-להלן  -התקנות העיקריות( ,אחדי הפרק
.1
השביעי יבוא:
5

״פרק שמיני :מתן רשיון להפעלת מונית מהמכסות לשנת 1990
.528

בפרק זה -

״המועד הקובע״  --ח׳ בתמוז התשנ״א ) 20ביוני :(1991
״ההודעה״  -ההודעה בדבר קביעת מכסות של רשיונות להפעלת מונית לגבי
שנת : 1990
4

״ועדת מוניות״  -כמשמעותה בסעיף 14א לפקודה!
״מבקש״  -המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית ממכסת הרשיונות שנקבעה
בהודעה ,למעט מבקש נכה:
״מבקש נכה״  -נכה המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית ממיכםת הרשיונות
לנכים שנקבעה בהודעה;
״נכה״  -נכה או בן משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותם בסעיף )14ב(
לפקודה.
מועד להגשת
בקשות

 .529מבקש ומבקש נכה רשאים להגיש בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית
)בפרק זה  -בקשה או בקשה של נכה לפי הענין( ,החל ביום כ״א באייר
התשנ״א ) 5במאי  (1991ולא יאוחר מהמועד הקובע.

סדרי הגשת
בקשות

) .530א( מבקש יגיש את בקשתו למפקח על התעבורה )בפרק זה -
המפקח( ,ומבקש נכה יגיש את בקשתו לאגף השיקום במשרד הבטחון ,שיעביר
למפקח ,סמוך לאחר קבלתן ,את הבקשות של מבקשים נכים ששר הבטחון
הודיע עליהם למפקח לפי סעיף ) 14ב( לפקודה.
)ב( נתקבלה בקשה במשרד המפקח יטביע עליה עובד המפקח חותמת
בציון התאריך שבו קיבל את הבקשה ויראו אותו כתאריך הגשתה.
)ג( המפקח יאשר קבלת בקשה גם אם לא צורף לה מסמך מהמסמכים
המפורטים בתקנה  532אולם לאחר קבלת הבקשה לא יתקבלו כל מסמכים
וראיות אלא בהסכמת ועדת המוניות או לפי דרישתה.

בקשה בטופס

 .531בקשה תהיה בתצהיר ,לפי טופס שקבע המפקח ושניתן להשיגו
במשרדי המפקח בירושלים ,בתליאביב ובחיפה .בקשה של נכה תהיה לפי
טופס שקבע המפקח ושניתן להשיגו במשרדי אגף השיקום במשרד הבטחון.

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ד ,עמ׳ .173
ס״ח התשנ״א ,עמי .35
י ק״ת התשב״א ,עמ׳ 1425׳ ,התשנ״א ,עמי .803
י י״פ התשנ״א ,עמ׳ .2283
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מס»:י 0לאימות
הבקשה

 .532המבקש יצרף לבקשה את המסמכים הבאים לאימותה:
) (1אישור מאת משרד הפנים שהמבקש הוא תושב ישראל:
) (2אישור מאת פקיד השומה שהמבקש הגיש לו דו״חות שנתיים לפי
פקודת מס הכנסה לגבי תקופת עיסוקו בנהיגת מונית ובהם הצהיר כי
עיקר עיסוקו בתקופה האמורה הוא בנהיגת מונית:
5

) (3אישור מאת המוסד לביטוח לאומי כי המבקש רשום אצלם כנהג
מונית:
) (4תצהיר של בעלי מוניות ומנהלי תחנות מוניות שהמבקש עבד אצלם
כנהג מונית:
) (5אישור מאת רשות הרישוי כי המבקש הוא בעל רשיון בר תוקף
לנהיגת מונית:
) (6הסכמה לכך שועדת המוניות תעיין במרשם הפלילי לפי תקנה  15ב.
פרסום שמות
המבקשים
והע:1רת בקשות

) .533א( המפקח יפרסם בכל דרך שתיראה לו ,את שמות המבקשים
שהגישו בקשות עד למועד הקובע.
)ב( לאחר פרסום שמות המבקשים ,יעביר המפקח לועדת המוניות את
הבקשות שהוגשו לו כאמור.

הגשת התנגדות
ופניות לועדה

) .534א( כל אדם זכאי להגיש לועדת המוניות התנגדות מנומקת ,בכתב,
למתן רשיון להפעלת מונית למבקש ,לפי המען :ועדת המוניות ,משרד
התחבורה ,בנין כלל ,רחוב יפו  ,97ת.ד ,867 .ירושלים.
)ב( התנגדות וכל פניה אחרת לועדת המוניות יוגשו למזכירות הועדה
לפי מען הועדה כאמור בתקנת משנה )א(.
)ג( מזכירות הועדה תסמן בחותמת ועדת המוניות כל התנגדות ,פניה או
מסמך אחר שהוגשו לועדה ,תציין בהם את תאריך קבלתם במזכירות הועדה
ותצרפם לבקשה.
)ד( התאריך שבו נתקבלו התנגדות ,פניה או כל מסמך אחר במזכירות
הועדה ,ייראה כתאריך הגשתם.

מתן רשיון
ואגרה

) .535א( אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית לפי פרק זה תהיה כמפורט
בחלק ד׳ בתוספת הראשונה.
)ב( אישרה ועדת המוניות כי המבקש כשיר לקבלת רשיון להפעלת
מונית יוציא המפקח למבקש את הרשיון לאחר שהמבקש המציא לו אישור
מבנק הדואר על תשלום האגרה.

תחולה

 .536הוראות תקנות )530ב( ו־)ג( (1)532 ,ו־) (6ו־ 535יחולו גם על בקשה
של נכה.״

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,בחלק ד  ,בפסקה  ,1בסופה ,יבוא :״ומהמכסות
.2
שד וקצו לשנת  40,000 - 1990שקלים חדשים.״

תיקון התוספת

י
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ז׳ באייר התשנ״א ) 21באפריל (1991
)חמ (3-83

משה קצב
ש ר התחבורה

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  :120התש״ן ,עמי .130
קובץ התקנות  ,5350ט׳׳ז באייר התשנ״א30.4.1991 ,

813

תקנות המת הדייר )תשלום בעד שירותים( )תיקון( ,התשנ״א991-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )63ג( ו־)160א( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ ,התשל״ב-
 , 1972אני מתקין תקנות אלה:
1

החלפת התוספת

.1

במקום התוספת לתקנות הגנת הדייר )תשלום בעד שירותים( ,התשל״ג , 1973-יבוא:
2

״תוספת
)תקנה (3
שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף )63א( לחוק -
י בדירות ,לחדר ,לחודש:
ניקוי

מאור

הרקת בור שופכין

3.21

0.19

0.95

י עסק ,לחודש:
בית עסק במטרים רבועים

עד 16
מעל  16עד 24
מעל  24עד 32
מעל  32עד 40
מעל  40עד 48
מעל  48עד 56
מעל  56עד 64
מעל  64עד 88
מעל  88עד 112
מעל  112עד 136
מעל  136עד 160
מעל - 160
לכל  24מ״ר או
חלק מהם

ניקוי

מאור

הרקת בור שופכין

4.81
7.24
9.74
12.11
14.51
16.92
19.38
24.16
29.04
33.91
38.68

0.33
0.53
0.65
0.85
1.05
1.16
1.38
1.69
2.00
2.34
2.74

1.32
2.14
2.71
3.40
4.11
4.73
5.47
7.01
8.26
9.60
11.02

4.81

0.33

"1.32

י׳ באייר התשנ״א ) 24באפריל (1991
אריאל שרון
ש ר הבינוי והשיכון

)חמ (3-919

1
2

ס״ח התשל״ב ,עמ׳ .176
ק״ת התשל״ג ,עמי  ¡1475התש״ן ,עמ׳ .60
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