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המקנה לבעלו זכות
התקנות ; " .

להסיע

נוסעים

לפקודה יבוא :

"סימן ג'  :רשיון להפעלת מונית
מכסה שנתית
לרשיונות
להפעלת מונית

) .14א( שר התחבורה ,לאחר התייעצות עם הארגון המייצג את המספר
הגדול ביותר של בעלי רשיון להפעלת מונית ועם ארגון צרכנים כמש
התשמ"א ,21981ובאישור ועדת הכלכלה
מעותו בחוק הגנת הצרכן,
של הכנסת ,יקבע לגבי כל שנה את מכסת הרשיונות להפעלת מונית
אשר יוקצו באותה שנה למבקשים שנתקיימו בהם התנאים האמורים
בסעיף 14ב )להלן  המכסה השנתית(.
במסגרת המכסה השנתית ייקבע מספר
)ב(
מונית אשר יוקצו למבקשים ששר הבטחון הודיע
כמשמעותם בחוק הנכים
התעבורה ,והם נכים
התשי"ט] 1959נוסח משולב[ ,3או בני משפחה
במערכה כמשמעותם בחוק משפחות חיילים שנספו
שנתקיימו בהם
ושיקום( ,התש"י  ,41950ובלבד
בסעיף  14ב.

רשיונות להפעלת
עליהם למפקח על
)תגמולים ושיקום(,
של חייל שנספה
במערכה )תגמולים
התנאים האמורים

)ג( 'הודעה על המכסה השנתית ,ועל אותו חלק
לנכים או בני משפחה כאמור בסעיף קטן )ב( ,תפורסם
ועדת

*
1
2
3
4

מוניות

בכנסת
נתקבל
התשמ''ו ,עמ' .34
דיני
ס"ח
ס"ח
ס"ח

ממנה שיוקצה
ברשומות.

 14א) .א( שר התחבורה ימנה ,בהודעה ברשומות ,רשימת אנשים
שיכהנו חברים בועדת מוניות )להלן  רשימת החברים( ובהם שופט
אשר יהיה יושב ראש הועדה ,ונציג הארגון המייצג את המספר הגדול
ביותר של בעלי רשיון להפעלת מונית.
ועדת
ועדת

)ב( ועדת המוניות תדון במותבים של שלושה שימנה יושב ראש
המוניות ,מתוך רשימת החברים ; כיושב ראש מותב יכהן יושב ראש
המוניות או מי שהוא מינה לכך מתוך רשימת החברים.

ט"ו

בה''ח , 1757

ביום

מדינת ישראל ,נוסח
התשמ"א ,עמ' 248.
התשי"ט ,עמ' 276.
התש''י ,עמ' 162.

בתמוז

התשמ"ו

חדש  ,7עמ'' ; 173

)22

ביולי

התשמ"ה,

; (1986

עמ' 56

הצעת

החוק

ודברי

הסבר

פורסמו

)ג( נבצר מאחד מחברי מותב של ועדת מוניות להשתתף בהמשך
הדיון במועד שנקבע ,ימנה יושב ראש ועדת המוניות חבר אחר מתור
רשימת החברים ,והדיון יימשך במותב החדש מאותו שלב שאליו הגיע
הדיון בפני המותב הראשון של הועדה.
כשירות לקבלת
להפעלת
רשיון
מונית

14ב.

סדרי הגשת

תושב ישראל רשאי להגיש למפקח על התעבורה בקשת לקבלת
14ג.
רשיון להפעלת מונית ,בדרכים ובמועדים שיקבע שר התחבורה בתקנות
ובצירוף מסמכים לאימותה שיקבע.

מי

שנתקיימו בו כל אלה כשיר לקבל
)(1

רשיון

מונית :

להפעלת

הוא תושב ישראל ;

) (2אין לגביו רישום במרשם הפלילי על הרשעה שלדעת
ועדת המוניות יש בה כדי למנוע מתן רשיון להפעלת מונית,
ואם הוא תאגיד הרשום בישראל  אין לגבי בעלי התאגיד
או מנהליו רישום במרשם הפלילי על הרשעה שלדעת ועדת
המוניות יש בה כדי

למנוע מתן רשיון

להפעלת

מונית ;

) (3לדעת ועדת המוניות אין בהפעלת מונית על ידו כדי
לפגוע בבטחון המדינה ; החלטה שלא לאשר אדם לקבל
רשיון בשל האמור בפסקה זו לא תתקבל אלא על פי פניה
של משטרת ישראל.

בקשות

הוצאת רשיון
להפעלת מונית

המפקח על
 14ד) .א(
שהוגשו לו על צירופיהן.
של

התעבורה

יעביר

לועדת

ועדת המוניות תבדוק את הבקשות
)ב(
המבקשים לקבל רשיון להפעלת מונית.

המוניות את

הבקשות

ותחליט לגבי

כשירותם

אושרו בקשות במספר שאינו עולה על המכסה השנתית,
)ג(
יוציא המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן המבקשים
שאושרו כאמור.
)ד(

נותרו

במסגרת

המכסה

השנתית

רשיונות

להפעלת

מונית

שלא הוצאו כאמור בסעיף קטן )ג( ,רשאי שר התחבורה לקבוע מועד
נוסף להגשת בקשות לרשיונות להפעלת מונית והוראות סעיף זה יחולו
בשינויים המחוייבים.
אושרו בקשות במספר העולה על המכסה השנתית ,יערוך
)ה(
יושב ראש ועדת המוניות הגרלה בין כל המבקשים שאושרו ,והמפקח
על התעבורה יוציא רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן הזוכים בהגרלה ;
סדרי ההגרלה ייקבעו בתקנות.
מבקשים שאושרו ולא זכו בהגרלה יראו את בקשותיהם
)ו(
כבקשות שאושרו בשנה שלאחר מכן ,אם הגישו לכך בקשה בכתב למפקח
על התעבורה ולא חל לגביהם שינוי בתנאים המנויים בסעיף  14ב,
והוראות סעיף זה ,למעט סעיפים קטנים )א( ו)ב( ,יחולו לגביהם.
)ז( על אף האמור בסעיפים קטנים )ה( ו)ו( ,רשאי שר התחבורה
לקבוע בתקנות ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,דרכים אחרות לקביעת
הזכאים לרשיון כאשר מספר הבקשות שאושרו עולה על המכסה השנתית.

העברת רשיון
להפעלת מונית

14ה) .א( מי שקיבל רשיון להפעלת מונית רשאי להעבירו לאדם
שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 14ב וקיבל היתר לכך לסי
סעיף זה.
)ב( המבקש לקבל היתר כאמור יגיש בקשה בכתב למפקח על
התעבורה ,בדרכים שיקבע שר התחבורה בתקנות ובצירוף מסמכים
לאימותה שיקבע.
)ג( המפקח על התעבורה יעביר לועדת המוניות את הבקשה
על צירופיה ,וועדת המוניות תחליט לגבי כשירותו של המבקש; החליטה
ועדת המוניות כי מתקיימים במבקש התנאים האמורים בסעיף 14ב,
יתיר המפקח על התעבורה את העברת הרשיון להפעלת מונית למבקש.

אגרות

 14ו .שר התחבורה ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,יקבע בתקנות 
) (1אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית ;
) (2אגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית.

ערעור על
החלטת ועדת
המוניות בענין
רשיון להפעלת
מונית והיתר
להעברתו

14ז) .א( על החלטתה של ועדת המוניות בענין מתן רשיון להפעלת
מונית או היתר להעברתו רשאי מבקש הרשיון או ההיתר לערער לפני
בית המשפט המחוזי בירושלים.
)ב( בית המשפט המחוזי ידון בערעור לפי סעיף קטן )א( בשופט
אחד ,והוא רשאי לאשר את החלטת ועדת המוניות ,לבטלה ,לשגותה
או להחזירה אליה.
)ג( שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת
ערעור לפי סעיף קטן )א( ,את אופן הגשתו ואת סדרי הדין בו.
)ד( פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערעיר לפני בית
המשפט העליון".

הוראותמועבר

על אף האמור בחוק זה יוציא המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית אף
.3
אחרי תחילתו למבקש אשר הגיש את בקשתו עד למועד הקובע כמשמעותו בפרק השביעי
בחלק ר לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,5 1961ונתמלאו לגביו התנאים המפורטים בפרק
האמור.
שמעון פרס
ראש הממשלה
הרצוג
חיים
נשיא המדינה

 5ק"ת

התשכ"א ,עמ' ;1425התשמ"ו ,עמ'.436

קורפו
חיים
שר התחבורה

