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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 126( )פיקוח על תשלום 
דמי נסיעה באוטובוסים(, התשע"ט-2018

הוספתסימןא'
וכותרתסימןב'

בפרקשישי1

הסעה1ע 1:סדרי הכותרת"בפרקשישי התעבורה1)להלן-הפקודה(,תחת בפקודת
באוטובוס"יבוא:

"סימן א': הגדרות

בפרקזה-61א2עהגדרות

התחבורה משרד מקדם האחרונות בשנים  כללי
והבטיחותבדרכים)להלן-המשרד(,בהדרגה, 
אתהאפשרותלעלייתנוסעיםלאוטובוסיםמכמהדלתותעע
זוישימהרקאםהנוסעיםרוכשיםאתכרטיס אפשרות
הנסיעהמראשולאבאוטובוסעצמועאפשרותזותורמת
לבטיחות,שכןהיאמאפשרתלנהגלהתמקדבנהיגהעכמו
כןהיאתורמתלייעולמערךהתחבורההציבוריתשכןהיא
מקצרתאתהזמןהנדרשלעמידתהאוטובוסבתחנהלשם

העלאתהנוסעיםע

עלולה הדלתות מכל העלייה אפשרות זאת, עם
להגדילאתמספרהאנשיםהנמנעיםמתשלוםדמיהנסיעה,
ביןבשגגהוביןבמזידעבקוויםשבהםנוהגתכברעלייה
הימנעות של מקרים ריבוי יש כי נמצא הדלתות, מכל
נסיעהעתצפיותהעלושבירושליםמדובר דמי מתשלום
בכ־9%מהנוסעים,בגושדןבכ־%ו,במטרוניתבחיפה-
בכ־%וע14ובקוויבארשבע-כ–23%מהנוסעיםעבפלחי

אוכלוסייהמסוימים,השיעוריםגבוהיםבהרבהע

את להרחיב ניתן יהיה האמורים, הנתונים לאור
אם רק האוטובוס, דלתות מכל העלייה של האפשרות
ייקבעוכליםאפקטיבייםלפיקוחעלתשלוםדמיהנסיעה
בידיהנוסעיםולאכיפהכלפיהנוסעיםשאינםמשלמיםע
התעבורה לפקודת 1 שישי פרק את לתקן מוצע לפיכך
)להלן-הפקודה(,שעניינוסדריהסעהבאוטובוס,ולעגן

בואתהכליםהנדרשיםלכךע

נוסףעלהסמכותהקיימתכיוםבפקודההמאפשרת
לנציגמפעיללדרושאתהצגתכרטיסהנסיעהומסירתו
וכןהסמכותלדרושמנוסעלהזדהותלפניו,מוצעלהעניק
לנציגמפעילגםאתהסמכותלהוציאנוסעמהאוטובוסוכן

לעכבו,והכולבתנאיםהקבועיםבהצעהע

לצדההצעהלהעניקסמכויותחדשותלנציגימפעיל,
שהואגוףפרטי,נדרשגםלקבועהוראותהמחייבותיצירת
אמצעיפיקוחובקרהוכןאפשרותלהטלתסנקציותבמקרה
שלהפעלתסמכותשלאכדיןעכמוכןקיימתחשיבותלכך
שהרגולטורהאמוןעלהתחוםיהיהמעודכןבכלהנוגע
לפעילותהגוףהמפעילובפרטלהיקףולאופןשלהפעלת

הסמכויותעלידוע

לפיכך,מוצעלחייבאתהמפעיליםלקייםמנגנוןשל
פניותציבורבנוגעלהפעלתסמכויותבידינציגיו,לקיים
בירורבמקרהשלתלונותעלהפעלתסמכויותההוצאה
והעיכוב)בירורשעשוילגרוםהטלתאמצעימשמעת(וכן
לקייםחובתדיווחלממונההאחראיבמשרדבנוגעלהפעלת

סמכויותאלהע

אשר המשרד, עובדי מפקחים, להסמיך מוצע עוד
ובייחוד מתקיימות הפרק הוראות כי לוודא תפקידם
בהתאם סמכויותיהם את מקיימים המפעילים נציגי כי

להוראותהפקודההמוצעותע

באוטובוסיםמשולמים שדמיהנסיעה אף יצויןכי
לבעליהרישיונותלהפעלתקוויהשירותבאוטובוסים)להלן
-מפעילים(,המדינההיאבעלתהענייןהמרכזיתבתשלום,
המדינהלביןהמפעילים, בין מערךההסכמים שכןלפי
המפעיליםמעביריםלידיהמדינהאתהכנסותיהםמדמי
הנסיעה,והמדינהמשלמתלמפעיליםעלפיההסכמים
האמורים,תשלוםשהואגבוהמשמעותיתמןההכנסות
מדמיהנסיעהעכאשרההכנסותמדמיהנסיעהמועברות
לאפשר ניתן למפעילים, המשלמת והיא המדינה לידי
זו בדרך שכן מפעילים, לכמה משותפים כרטוס הסדרי
איןמשמעותלשאלהמאיזהמפעילנרכשהכרטיסעכמו
כןניתןלפיהסדרזהלתמרץנסיעותבתדירותגבוההגם
במועדיםובקוויםשבהםמספרהנוסעיםהואנמוך,ובכך
להבטיחרמתשירותגבוההשתעודדשימושבתחבורה
ציבוריתעלצורךהתשלוםהאמורשלהמדינהלמפעיליםעל
פיההסכמים,המדינהמביאהבחשבוןאתמספרהנוסעים
בכלנסיעהעספירהזומבוססתאךורקעלתיקוףהכרטיסים,
כךשמפעיללאיקבלתשלוםבעבורנוסעשלאתיקףאת

כרטיסו,ומכאןחיוניותפעולהזוע

מוצעלהוסיףלפרקשישי1לפקודה,שעניינו  סעיף 1
המוצע א' סימן את באוטובוס, הסעה סדרי 
ובולהגדיר,בסעיף61א2המוצע,אתההגדרותלמונחים

הכלוליםבהצעהע

הגדרת"כרטיס"המוצעתהיארחבהונועדהלכלול
אתאפשרותהתשלוםבמגווןאמצעיהכרטוסהקיימים
והעתידיים,לרבותיישומוניםואמצעיםאחריםלתשלום

מרחוקע

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173;ס"חהתשע"ט,עמ'30ע 1
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"אמצעימשמעת"-לרבותנזיפה,חיובכספי,העברהמתפקיד
אוהפסקתהעסקה;

"חובתתשלום"-החובהלשלםדמינסיעהכאמורבסעיף
61יב)א(;

"חובתתיקוף"-החובהלתקףכרטיסכאמורבסעיף61יב)א(;

"כרטיס"-אמצעישקבעהשרהמיועדלתשלוםדמינסיעה
באוטובוסהפועלבקושירות,באופןשקבע;

"ממונה"-הממונהעלמפעיליםועלנציגימפעיליםבמשרד
בסעיף התחבורהוהבטיחותבדרכיםשמונהכאמור

61יד)1(;

"מפעיל"-בעלרישיוןלהפעלתקושירותבאוטובוס;

"נציגמפעיל"-מישמונהלפיהוראותסעיף61ז;

"תיקוףכרטיס"-העברתכרטיסבמתקןהמיועדלכך,אועשיית
פעולהאחרתביחסלכרטיסכפישקבעאותההשר;

"השר"-שרהתחבורהוהבטיחותבדרכיםע

סימן ב': חובות נוסע".

בסעיף61בלפקודה-2עתיקוןסעיף61ב

במקוםכותרתהשולייםיבוא"חובתתשלוםוחובתתיקוף"; )1(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לאייסעאדםבאוטובוסבקושירות,אלאאםכןשילםאתדמינסיעתו ")א(
באמצעותכרטיסוכןתיקףאתכרטיסובתחילתהנסיעהאובתכוףלאחרתחילתהע

עלאףהוראתסעיףקטן)א(,השררשאילקבועכיאדםששילםאתדמי )א1(
נסיעתובתחילתהנסיעהאובתכוףלאחרתחילתה,יהיהפטורמחובתתיקוףע";

"אמצעימשמעת"-לרבותנזיפה,חיובכספי,העברהמתפקיד
אוהפסקתהעסקה;

"חובתתשלום"-החובהלשלםדמינסיעהכאמורבסעיף
61יב)א(;

"חובתתיקוף"-החובהלתקףכרטיסכאמורבסעיף61יב)א(;

"כרטיס"-אמצעישקבעהשר,המיועדלתשלוםדמינסיעה
באוטובוסהפועלבקושירות,באופןשקבע;

"ממונה"-הממונהעלמפעיליםועלנציגימפעיליםבמשרד
בסעיף התחבורהוהבטיחותבדרכיםשמונהכאמור

61יד)1(;

"מפעיל"-בעלרישיוןלהפעלתקושירותבאוטובוס;

"נציגמפעיל"-מישמונהלפיהוראותסעיף61ז;

"תיקוףכרטיס"-העברתכרטיסבמתקןהמיועדלכך,אועשיית
פעולהאחרתביחסלכרטיסכפישקבעאותההשר;

"השר"-שרהתחבורהוהבטיחותבדרכיםע

סימן ב': חובות נוסע".

תיקוןסעיף61בבסעיף61בלפקודה-2ע

במקוםכותרתהשולייםיבוא"חובתתשלוםוחובתתיקוף"; )1(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לאייסעאדםבאוטובוסבקושירות,אלאאםכןשילםאתדמינסיעתו ")א(
באמצעותכרטיסוכןתיקףאתכרטיסובתחילתהנסיעהאובתכוףלאחרתחילתהע

עלאףהוראתסעיףקטן)א(,השררשאילקבועכיאדםששילםאתדמי )א1(
נסיעתובתחילתהנסיעהאובתכוףלאחרתחילתה,יהיהפטורמחובתתיקוףע";

הגדרת"תיקוף"נועדהלהגדיראתהפעולההנדרשת
כדישייגבהמנוסעתשלוםדמיהנסיעהאוכדישיתועד
במערכותהתשלומיםקיומושלנוסעשביצעאתהתשלום
הנדרשבמועדמוקדםיותר)כגוןבהסדרנסיעהתקופתי(
אושייגבהממנותשלוםבעתיד)כגוןבכרטוסבאמצעות

כרטיסיאשראי,לכשתיקבעאפשרותלתשלוםכאמור(ע

1ולאור שישי בפרק השינויהמוצע כן,לאור כמו
מוצעלהעניק ו–ד' ג' סימניםא', של המוצעת הוספתם
ב': "סימן של כותרת 1 שישי בפרק הקיימות להוראות

חובותנוסע"ע

לפסקה )1( סעיף 2

מוצעלהחליףאתכותרתהשולייםהקיימתשלסעיף
תוכנו את שתתאם בכותרת "כרטיסים", לפקודה, 61ב
המוצעשלהסעיףאשר,לאחרתיקונוהמוצעקובעלמעשה
אתשתיהחובותהמוטלותעלהנוסעבתחבורההציבורית,

תשלוםותיקוףע

לפסקה )2(

סעיף61בלפקודהקובעבסעיףקטן)א(שבואתחובת
מוצע ציבוריע באוטובוס נסיעה בעד נוסע התשלוםשל
לנסחמחדשחובתתשלוםזובאופןשיהלוםאתאמצעי

הכרטוסהקיימיםוהצפויים:רב־קו,יישומוניםועודע

כמוכןמוצעלקבועבסעיףאתחובתהתיקוףעלעתים
תיקוףשלכרטיסיוצראתהתשלוםבעבורהנסיעה,זאת
כאשרבאמצעיהכרטוסטעוןסכוםכספי)למשלבהסדר
הנסיעההמכונה"ערךצבור"(,והתיקוףמקזזאתהסכום

מןהכרטיס;

לעומתזאתבמצבשבובכרטיסמצויהסדרנסיעה
תמורת משלם איננו הנוסע מעבר, נסיעת או תקופתי,
הנסיעההמסוימתהזובעתהתיקוף,אךבכלזאתנדרש
לתקףאתכרטיסולשםמנייתובמנייןהנוסעיםשלגביהם

זכאיהמפעיללתשלוםמאתהמדינהע

המוצע )א1( קטן סעיף את להוסיף מוצע כן כמו
התיקוף מחובת פטור לקבוע השר את להסמיך במטרה

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-ו126,כ"בהחשווןהתשע"ט,2018ע10ע31 86

סעיףקטן)ב(-בטלע )3(

ביטולסעיפים
61גו–61ד

סעיפים61גו–61דלפקודה-בטליםע3ע

בסעיף61הלפקודה-4עתיקוןסעיף61ה

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הפרתחובותנוסע"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

חובת את שהפר "נוסע יבוא כרטיס" בלא "הנוסע במקום ,)1( בפסקה )א(
התשלוםאואתחובתהתיקוף",במקום"כאמורבסעיף61ב)ב("יבוא"כאמור
בסעיף61ט)א(",במקום"בעדהמרחקשנסע"יבוא"בעדנסיעתו"ובמקום"180

שקליםחדשים"יבוא"0ו2שקליםחדשים";

בפסקה)3(,במקום"מדדחודשיולי2008"יבוא"מדדדצמבר2017"; )ב(

בתוך הנסיעה, תחילת בעת כרטיס רוכש נוסע כאשר
האוטובוס,למשלבכסףמזומןע

לפסקה )3(

הנוסע של החובה את קובע לפקודה 61ב)ב( סעיף
להציגכרטיסלבדיקהעמוצעלמחוקסעיףזהולכלולאת
החובההזובמסגרתסמכויותנציגיהמפעילשיבצעואת

הפיקוח,בסעיף61טהמוצעלהלןע

61בלפקודה )ב(שלסעיף וזהנוסחושלסעיףקטן
שאותומוצעלבטל:

נוסעיציגאתכרטיסו,לפידרישה,לפנינציג ")ב(
שלבעלהרישיוןלהפעלתקוהשירותבאוטובוס,שהוסמך
לענייןפרקזהלפיהוראותהמפקחעלהתעבורה)בפרקזה
-נציגבעלהרישיון(,וימסורלולפידרישתואתהכרטיסע"

לפקודה, ו־61ד 61ג סעיפים את לבטל מוצע  סעיף 3
נציג לפני נוסע של ההזדהות חובת שעניינם 
בעלהרישיוןוחובתושלהנציגהאמורלהיותמזוההבעת
מילויתפקידו,ולקבועבמקומםהסדריםבסעיפים61טו־61י

המוצעיםלהלןע

וזהנוסחםשלהסעיפיםהאמוריםשמוצעלבטלם:

"חובת הזדהות

לפי כרטיס הציג שלא שירות בקו באוטובוס נוסע  61ג
דרישהכאמורבסעיף61ב)ב(,חייבלמסוראתשמוומענו
לנציגבעלהרישיוןולהציגלפניותעודתזהותאותעודה

מזההאחרת,לפידרישתוע

זיהוי נציג בעל רישיון

61דענציגבעלהרישיוןלאימלאאתתפקידו,אלאאםכן
הואלובשמדיםהמזהיםאתתפקידו,בצבעובצורהשלא
יהיהבהםכדילהטעותכנחזיםלהיותמדימשטרה,והוא

עונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידוע"

לפסקה )1( סעיף 4

61ה סעיף של השוליים כותרת את להחליף מוצע
לפקודה,"הנוסעבלאכרטיס",ל"הפרתחובותנוסע"כדי
להתאימהלתוכןהמוצעשלהסעיףאשרנוסחבהתאמה
לסעיף61בהמוצעבסעיף2להצעהובוקבועותשתיחובות

הנוסע,חובתהתשלוםוחובתהתיקוף

 לפסקה )2(

כי שבו )א()1( קובעבסעיףקטן לפקודה 61ה סעיף
או לנסיעה המתאים תקף כרטיס הנוסע בידי אין אם
שאינומציגאושאינומוסראתכרטיסולפידרישתנציג
המפעיל,רשאיהנציגלדרושממנותעריףמוגדלבעבור
אותההנסיעהעהתעריףהמוגדלייקבעבידיהמפקחעל
התעבורהויפורסםברשומות,והואלאיעלהעלסכוםשל

180שקליםחדשיםע

61יב בסעיף המוצעת הנוסע חובות קביעת לאור
61ה סעיף הוראת את בהתאמה לנסח מוצע המוצע,
לפקודהכךשהתעריףהמוגדליוטלעלנוסעכאשרנוסע
הפראתאחתמחובותיו-חובתהתשלוםאוחובתהתיקוףע
כמוכן,בדומהלנוסחהסעיףכיום,מוצעלהטילתעריף
מוגדלגםעלנוסעשסירבלהציגאולמסוראתכרטיסו
לפידרישהכאמורבסעיף61טהמוצעלהלן)זאתבמקום
ההפניההקיימתכיוםלסעיףקטן)ב(שלסעיף61בשבוטל

כאמורבדבריההסברשבסעיף2)3(להצעתהחוק(ע

כמוכן,כפישהוסברבהרחבהבחלקהכללישלדברי
הסבר,בשלהרצוןלהרחיבאתאפשרותהעלייהשלנוסעים
מכללדלתותהאוטובוסובשלהצורךעקבכךלהגביראת
האכיפהשלתשלוםדמיהנסיעה,מוצעלקבועכיהתעריף
המוגדלהמרבישיחולעלנוסעשהפראתחובתו,יהיה0ו2
שקליםחדשים,צמודלמדדהמחיריםלצרכןשלדצמבר
2017עסכוםמרביזהנקבעבדומהלהוראההקבועהבסעיף
17לפקודתמסילותהברזל]נוסחחדש[,התשל"ב-1972,

הקובעתאתהסדריהנסיעהשלהרכבותבישראלע
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סעיףקטן)ג(-בטל; )3(

בסעיףקטן)ד(,במקוםהסיפההחלבמילים"בשלנסיעהבאוטובוסבקושירות" )4(
יבוא"בשלעבירהלפיהוראותסעיף61ו";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ו(

סעיף לפי מוגדל תעריף בתשלום החייב לנוסע ימסור המפעיל נציג ")ה(
קטן)א()1()בסעיףזה-החייב(דרישהבכתבלשלםאתהתעריףהמוגדלבתוך

30ימיםמיוםמסירתהדרישהכאמור)בסעיףזה-דרישהלתשלום(ע

כמסירת תיחשב )ה( קטן בסעיף כאמור לחייב לתשלום דרישה מסירת )ו(
התראהלפיסעיף81א1)ב1(לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-21967)בסעיףזה-
התראה(,בדברהכוונהלהגישתביעהעלהחיובלשלםתעריףמוגדל,לביצוע
בהוצאהלפועלכתביעהעלסכוםקצובאםלאישולםהתעריףהמוגדלבתוך
המועדכאמורבאותוסעיףקטן;בדרישהלתשלוםיצויןכימסירתהנחשבת

כמסירתהתראהוכיהחייברשאילהגישהתנגדותלתביעהאםתוגשע

לאשולםהתעריףהמוגדלבתוךהמועדכאמורבסעיףקטן)ה(,ייווספו )ז(
עליו,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתלפיחוקפסיקתריביתוהצמדה,

התשכ"א-31961,עדלמועדתשלומוע

מפעיליגישבקשהלביצועתעריףמוגדלכאמורבסעיףקטן)ו(שלאשולם )ח(
במועדהאמורבסעיףקטן)ה(,במסלולהמקוצרלפיפרקא'1לחוקההוצאה

לפועלע

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותלביצועסעיפיםקטנים)ה(ו–)ו(,לרבות )ט(
בענייניםאלה:

נוסחהדרישהלתשלוםוהפרטיםשיצוינובה; )1(

דרכיהמסירהוההמצאהשלהדרישהלתשלוםלחייבע" )2(

סעיףקטן)ג(-בטל; )3(

בסעיףקטן)ד(,במקוםהסיפההחלבמילים"בשלנסיעהבאוטובוסבקושירות" )4(
יבוא"בשלעבירהלפיהוראותסעיף61ו";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ו(

סעיף לפי מוגדל תעריף בתשלום החייב לנוסע ימסור המפעיל נציג ")ה(
קטן)א()1()בסעיףזה-החייב(דרישהבכתבלשלםאתהתעריףהמוגדלבתוך

30ימיםמיוםמסירתהדרישהכאמור)בסעיףזה-דרישהלתשלום(ע

כמסירת תיחשב )ה( קטן בסעיף כאמור לחייב לתשלום דרישה מסירת )ו(
התראהלפיסעיף81א1)ב1(לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-21967)בסעיףזה-
התראה(,בדברהכוונהלהגישתביעהעלהחיובלשלםתעריףמוגדל,לביצוע
בהוצאהלפועלכתביעהעלסכוםקצובאםלאישולםהתעריףהמוגדלבתוך
המועדכאמורבאותוסעיףקטן;בדרישהלתשלוםיצויןכימסירתהנחשבת

כמסירתהתראהוכיהחייברשאילהגישהתנגדותלתביעהאםתוגשע

לאשולםהתעריףהמוגדלבתוךהמועדכאמורבסעיףקטן)ה(,ייווספו )ז(
עליו,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתלפיחוקפסיקתריביתוהצמדה,

התשכ"א-31961,עדלמועדתשלומוע

מפעיליגישבקשהלביצועתעריףמוגדלכאמורבסעיףקטן)ו(שלאשולם )ח(
במועדהאמורבסעיףקטן)ה(,במסלולהמקוצרלפיפרקא'1לחוקההוצאה

לפועלע

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותלביצועסעיפיםקטנים)ה(ו–)ו(,לרבות )ט(
בענייניםאלה:

נוסחהדרישהלתשלוםוהפרטיםשיצוינובה; )1(

דרכיהמסירהוההמצאהשלהדרישהלתשלוםלחייבע" )2(

פסקאות  )3( ו–)5( 

מוצעלבטלאתסעיףקטן)ג(שעניינותשלוםהתעריף
נושאים אינם הם שכן הרישיון, בעלי לנציגי המוגדל
קופותרושמותוכסף,וכןכיווןשהזמןהכרוךבגבייהיגרע

מיעילותםבביצועהפיקוחע

וזהנוסחושלסעיףקטן)ג(שמוצעלבטלו:

התעריףהמוגדללפיסעיףזהישולםלפידרישה ")ג(
לנציגבעלהרישיוןע"

כאמור, לבטלו שמוצע )ג( קטן סעיף של במקומו
המוצעים )ט( עד )ה( קטנים סעיפים את להוסיף מוצע
מוצעכי התעריףהמוגדלע הוראותלעניין לקבוע ובהם
נציגהמפעילימסורלנוסעהחייבבתשלוםדרישהבכתב
לתשלוםהתעריףהמוגדל,ואםהתשלוםלאייפרעבתוך
30ימים-ייווספועליוהפרשיהצמדהוריביתויהיהניתן
לגבותובאמצעותההוצאהלפועלכתביעהעלסכוםקצוב
במסלולהמקוצרעדרישתהתשלוםתיחשבכהתראהלעניין
התנגדות להגיש הזכות ועל כך על הודעה ותכלול זה
להתקין רשאי המשפטים שר לפועלע ההוצאה בהליכי

תקנותלענייןנוסחהדרישה,הפרטיםשייכללובהודרכי
מסירתהע

לפסקה )4(

מוצעלפשטאתנוסחושלסעיףקטן)ד(שלסעיף61ה
לפקודהכךשיפנהלעבירותהמפורטותבסעיף61ולפקודה,

וזאתבמקוםלפרטןפעמיים,בשנימקומותאלהע

יצויןכיהטלתושלהתעריףהמוגדלשונהבאופיו
מהקנסהפלילילפיסעיף61וולכןהאחדאינוגורעמהשניע
התעריףהמוגדלהואבעלאופיאזרחיבמהותושכןהוא
מצביעעלהנזקהכספישנגרםלמפעילאולמדינהבידי
הנוסעבכךשהפראתחובותיועזאת,ביןאםהנוסעהפר
אתחובתהתשלוםבעדהנסיעה,וביןאםהפראתחובת
התיקוףאףאםשילםמראשאתדמינסיעתועכפישהוסבר
במניין ייספר לא כרטיסו את תיקף שלא נוסע לעיל,
הנוסעיםשלגביהםזכאיהמפעיללתשלוםמאתהמדינהע
כמוכן,נוסעשמסרבלהציגאתכרטיסואולמוסרולנציג
המפעיללפידרישתו,איננומאפשראתהפיקוחהבסיסי
לברראםאמנם מאפשר איננו הנציגים,שכן ביותרשל

שילםאותיקףאתכרטיסוכנדרשע
ס"חהתשכ"ז,עמ'116ע 2

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע 3
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בסעיף61ולפקודה-ועתיקוןסעיף61ו

בפסקה)1(,במקום"בלאכרטיסתקףהמתאיםלנסיעתו"יבוא"שהפראתחובת )1(
התשלוםאואתחובתהתיקוף"ובמקום"סעיף61ב)ב("יבוא"סעיף61ט)א(";

פסקה)2(-תימחקע )2(

הוספתסימניםב'
ו–ג'בפרקשישי1

אחריסעיף61ולפקודהיבוא:6ע

"סימן ג': סמכויות נציגי מפעיל

מפעילרשאילמנות,מביןעובדיו,נציגימפעילשיהיונתונות61זעמינוינציגימפעיל
להםהסמכויותלפיסימןזה,לשםביצועהוראותלפיפרקזהע

תנאיםלמינוי
נציגימפעיל

לנציגמפעילימונהמישמתקיימיםבוכלאלה:61חע

משטרתישראלהודיעה,לאיאוחרמשלושהחודשים )1(
מיוםקבלתפרטיעובדהמפעיל,כיהיאאינהמתנגדתלמינויו

מטעמיםשלביטחוןהציבור,לרבותבשלעברוהפלילי;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיו )2(
השר בהסכמת השר, שהורה כפי זה, סימן לפי לו נתונות

לביטחוןהפנים;

השר, שהורה נוספיםכפי כשירות בתנאי הואעומד )3(
בהתייעצותעםהשרלביטחוןהפניםע

שכותרתו לפקודה 61ו סעיף את לתקן מוצע  סעיף 5
"עונשין"ובולהתאיםאתלשונהשלהעבירה 
הקבועהבפסקה)1(להפרתחובתהתשלוםוחובתהתיקוף
המוצעותבסעיף61בהמוצעבסעיף2להצעהוכןלסירוב
לדרישהלהציגכרטיסהמוצעתבסעיף61טהמוצעבסעיף

6להצעתהחוקע

61ו סעיף של )2( פסקה את לבטל מוצע במקביל
לפקודה,ולפיואי–תשלוםהתעריףהמוגדליהווהעבירה,
שכןמדוברבחובאזרחיבמהותו,והדרךהנכונהלאוכפו
כמוצע אזרחיים במנגנונים אלא פלילי בהליך לא היא
בסעיפיםקטנים)ה(עד)ט(שלסעיף61הלפקודההמוצע

בסעיף4להצעתהחוקע

וזהנוסחושלסעיף61ו)2(לפקודה,שמוצעלבטלו:

לאשילםאתהתעריףהמוגדללפיהוראותסעיף )2("
61הע"

לסימן ג' המוצע - כללי סעיף 6

וחובת הנסיעה דמי תשלום שחובת מאחר
הנוסע של אזרחיות חובות במהותן הם הכרטיס תיקוף
כלפיהמפעיל,מוצעכיהסמכותלפקחעלקיומןתהיה

בידיהמפעילע

עםזאת,כפישהוסברבחלקהכללישלדבריההסבר,
המדינההיאבעלתהענייןהמרכזיתבקיוםחובתתשלום
בין ההסכמים מערך לפי שכן למפעילים, הנסיעה דמי

לידי מעבירים המפעילים המפעילים, לבין המדינה
המדינהאתהכנסותיהםמדמיהנסיעה,והמדינהמשלמת
למפעיליםעלפיההסכמיםהאמורים,תשלוםשהואגבוה
משמעותיתמןההכנסותשלדמיהנסיעההמועברותאליה

עלידיהמפעיליםע

לאורהאמור,מוצעבהצעתחוקזולהעניקלמפעילים
שכן מוגבל, באופן אותן, לקבוע גם אך פיקוח סמכויות
להם להעניק ניתן שלא פרטיים גופים הם המפעילים
לפיכך שלטונייםע לגופים הקיימות הסמכויות אותן את
לקבוע המפעיל, של לפקחים מינוי תנאי לקבוע מוצע
הוראות לקבוע וכן מצומצם, בהיקף סמכויותיהם את
נוספותאשריבטיחואתהפעלתסמכויותנציגיהמפעילים
באופןהראוי,כפישיפורטלהלןבסימןג'המוצע,שעניינו

"סמכויותנציגימפעיל"ע

לסעיפים 61ז ו–61ח המוצעים

ו־61ח 61ז סעיפים את לפקודה להוסיף מוצע
המוצעים,ובהםלקבועכיהפיקוחייעשהבאמצעותנציגי
הם כאמור נציג למינוי התנאים עובדיוע שהם המפעיל
הודעהשלמשטרתישראלשאיןלההתנגדותלמינוי,קבלת
בדרכים והבטיחות התחבורה שר הוראות לפי הכשרה
)להלן-השר(באישורהשרלביטחוןהפנים,ועמידהבתנאי
כשירותנוספיםשיקבעהשרבהתייעצותעםהשרלביטחון

הפנים,ככלשייקבעוע
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סמכויותנציג
מפעיל

נציגמפעילרשאילדרושמנוסעלהציגלפניוכרטיסאו61טע )א(
למסורלואותו,כדילבדוק,בובמקום,אםהנוסעקייםאת

חובתהתשלוםאואתחובתהתיקוףע

היהלנציגהמפעיליסודסבירלחשדכינוסעעברבפניו )ב(
עבירהלפיסעיף61ורשאיהוא-

ומענו שמו את לו למסור נוסע מאותו לדרוש )1(
ולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרת

המזההאותו;

להורותלאותונוסעלצאתמהאוטובוסבתחנה )2(
הקרובה,לאחרשהתרהבולחדולמביצועהעבירה
והואלאחדל;לענייןזה,"תחנה"-כלתחנהלהעלאת
אוטובוס של הסעה במסלול ולהורדתם נוסעים

שנקבעהברישיוןקושירותשלכלמפעילע

מהאוטובוס לצאת סירב או להזדהות הנוסע סירב )ג(
כאמורבסעיףקטן)ב(רשאינציגהמפעיללעכבועדלבואו
72עד שלשוטר;עלעיכובכאמוריחולוהוראותסעיפים
מעצרים(, - אכיפה )סמכויות הפלילי הדין סדר לחוק 74

התשנ"ו-41996,בשינוייםהמחויביםע

נציגהמפעיללאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפי61יעזיהוינציגהמפעיל
סעיף61ט,אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

תפקידו ואת אותו המזהה תג גלוי באופן עונד הוא )1(
ובלבד זה, לעניין המפעיל עליה שהורה תלבושת ולובש

שתלבושתכאמוראינהנחזיתלהיותמדימשטרה;

סמכויותנציג
מפעיל

נציגמפעילרשאילדרושמנוסעלהציגלפניוכרטיסאו61טע )א(
למסורלואותו,כדילבדוק,בובמקום,אםהנוסעקייםאת

חובתהתשלוםאואתחובתהתיקוףע

היהלנציגהמפעיליסודסבירלחשדכינוסעעברבפניו )ב(
עבירהלפיסעיף61ורשאיהוא-

ומענו שמו את לו למסור נוסע מאותו לדרוש )1(
ולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרת

המזההאותו;

להורותלאותונוסעלצאתמהאוטובוסבתחנה )2(
הקרובה,לאחרשהתרהבולחדולמביצועהעבירה
והואלאחדל;לענייןזה,"תחנה"-כלתחנהלהעלאת
אוטובוס של הסעה במסלול ולהורדתם נוסעים

שנקבעהברישיוןקושירותשלכלמפעילע

מהאוטובוס לצאת סירב או להזדהות הנוסע סירב )ג(
כאמורבסעיףקטן)ב(רשאינציגהמפעיללעכבועדלבואו
72עד שלשוטר;עלעיכובכאמוריחולוהוראותסעיפים
מעצרים(, - אכיפה )סמכויות הפלילי הדין סדר לחוק 74

התשנ"ו-41996,בשינוייםהמחויביםע

נציגהמפעיללאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפי61יעזיהוינציגהמפעיל
סעיף61ט,אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

תפקידו ואת אותו המזהה תג גלוי באופן עונד הוא )1(
ובלבד זה, לעניין המפעיל עליה שהורה תלבושת ולובש

שתלבושתכאמוראינהנחזיתלהיותמדימשטרה;

לסעיף 61ט המוצע

ובו המוצע, 61ט סעיף את לפקודה להוסיף מוצע
לקבועאתסמכויותנציגהמפעיל,אשרכאמוררשאיהנציג
להפעילןנוסףעלסמכותולהטילתעריףמוגדלבנסיבות
שפורטולעילבסעיף61הבנוסחוהמוצעבסעיף4להצעת
באופן המפעיל נציגי סמכויות את לקבוע מוצע החוקע

מדורגכפישיפורטלהלן:

לנציגהמפעילתהיהסמכותלדרושמכלנוסעלהציג )1
אתכרטיסהנסיעה,כדילבדוקאםשילםאתדמינסיעתו
לדרוש המפעיל נציג של סמכותו כרטיסוע את תיקף או

הצגתכרטיסולבדוקאותומוגבלתלביצועבאופןמיידי;

כלפינוסעשלגביוישלנציגהמפעיליסודסבירלחשד )2
שעברבפניועבירהלפיסעיף61ולפקודה,כלומרלאשילם
את לאהציג אתכרטיסואו תיקף לא נסיעתו, דמי את
כרטיסולפידרישה-תהיהלנציגהסמכותלדרושממנו
להזדהותולהציגתעודהמזההרשמיתעאםהמשיךהנוסע
בביצועהעבירהכאמורונציגהמפעילהתרהבולחדול
המפעיל נציג רשאי חדל, לא הוא אך העבירה מביצוע
מוצע הקרובהע בתחנה האוטובוס מן לרדת לו להורות

לקבועכיתחנההיאכלתחנההמצויהבמסלולהסעה
שלאוטובוסציבורי,גםאםהתחנהנמצאתבמסלולשל
אחד מצד לוודא כדי זאת אחרע מפעיל של או אחר קו
שהנוסעירדבמקוםבטיחותיבדרךובמקוםשממנותהיה
לואפשרותלהמשיךבנסיעהומצדשנילאלאפשרלנוסע
שלאשילםאתדמיהנסיעה,להמשיךאתהנסיעהובייחוד
בקוויםארוכיםומעוטיתחנות,שבהםהואעלוללנסועאת

הנסיעהכולהבעודועוברעבירהכאמור;

מן לצאת או כאמור להזדהות המסרב נוסע כלפי )3
האוטובוס-תהיהלנציגהמפעילהסמכותלעכבועדלבוא

שוטרע

לסעיף 61י המוצע 

מוצעלהוסיףלפקודהאתסעיף61יהמוצעשעניינו
חובתהזיהוישלנציגיהמפעילעלפיסעיףזהמחויבנציג
המפעיללענודתגזיהויוללבושתלבושתלפיהוראות
המפעיל,וכןלשאתתעודהחתומהבידיהמפעילהמעידה
הזיהוי חובת דרישהע לפי יציג שאותה סמכויותיו על
מחויבתמכךשנציגיהמפעילמוסמכיםלהפעילסמכויות
קיומו את השאר בין יאפשר זיהוים באופייןע שלטוניות

ס"חהתשנ"ו,עמ'338ע 4
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ישבידותעודההחתומהבידיהמפעיל,המעידהעל )2(
תפקידוועלסמכויותיושלנציגהמפעיל,שאותהיציגעלפי

דרישהע

חובתקיום
מנגנוןפניות
ציבורבנוגע

להפעלת
סמכויות

מפעיליקייםמנגנוןשלטיפולבפניותמהציבורבנוגע61יאע )א(
להפעלתהסמכויותהאמורותבסעיפים61טו־61י,בידינציגי
שיורה הוראות הממונה לאישור יעביר מפעיל מפעילים;
לעובדיועלאופןהפעלתהמנגנון;השררשאילקבועהוראות
בדבראופןהגשתהפנייה,המועדלהגשתהולוחותהזמנים

לטיפולבהע

מפעיליפרסםבאתרהאינטרנטשלו,פרטיםבדבר- )ב(

אופןיצירתקשרעמולשםקבלתפניותמהציבור )1(
לפיסעיףקטן)א(;

אופןיצירתקשרעםהממונהלשםקבלתתלונות )2(
לפיסעיף61טע

חובתעריכת
בירורבנוגע

להפעלת
סמכויות

הוצאה
ועיכוב

מפעילשקיבלפנייהמהציבורכאמורבסעיף61יאשעניינה61יבע )א(
תלונהשלנוסעעלכךשנציגוהפעילכלפיוסמכותהוצאהאו
עיכובבניגודלהוראותסעיף61ט)ב()2(ו–)ג(,אומפעילשהתעורר

אצלוחשדבנוגעלהפעלתסמכויותכאמור-

יברראתהמקרהבהקדםהאפשריולכלהמאוחר )1(
בתוךו4ימיםמיוםקבלתהפניה;

ייתןלנציגוהזדמנותלטעוןאתטענותיוע )2(

שלבירורבדיעבדככלשיעלוטענותעלשימושלאראוי
בסמכויותשהוקנולהםע

לסעיף 61יא המוצע

ובו המוצע, 61יא סעיף את לפקודה להוסיף מוצע
לקבועכימפעיליהיהחייבלקייםמנגנוןפנימילבירור
פניותהמגיעותמהציבורבנוגעלהפעלתכללהסמכויות
שלנציגיו,כמפורטבסעיפים61טו–61יהמוצעיםבסעיף
6להצעתהחוקעתוכנןשלפניותאלהאינובהכרחכולל
רקתלונות,אלאיכולשיכלולגםשאלותבנוגעלסמכויות,

הצעותלייעולולשיפורהפעלתהסמכויותוכיוצאבזהע

כדילאפשרלציבורלפנותאליוכאמור,יהיהחייב
מפעיללפרסםלידיעתהציבוראתפרטיהקשרשלועכמו
כןיהיהעליולפרסםאתפרטיהקשרשלהממונהעליו
במשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים,אשרכאמורבסעיף
61כהמוצעבסעיף6להצעתהחוק,מוסמךגםהואלברר

תלונותמהציבורע

לסעיף 61יב המוצע 

ובו המוצע 61יב סעיף את לפקודה להוסיף מוצע
שהתקבלה הציבור פניית של תוכנה כאשר כי לקבוע
אצלוהואתלונהשלנוסעעלכךשהופעלהכלפיוסמכות

הוצאהמאוטובוסאועיכובשלאלפיהוראותסעיף61ט)ב(
להצעה,יהיהחייבהמפעיל 6 בסעיף המוצע )ג( )2(או
לקייםבירורלפיהוראותסעיףזהעכמוכןמוצעלקבועכי
חובתבירורכאמורתחוללארקבעקבותתלונהמהציבור
כאמור,אלאגםכאשרמתעורראצלוחשדבעלתוכןזהה

ממקוראחר,כלפימימנציגיוע

במקריםאלהמוצעלקבועכיעלהמפעיללברראת
המקרהבהקדםהאפשרי,ולכלהיותרבתוךו4ימיםעכמו
כןמוצעלחייבאתהמפעיללתתלנציגוהזדמנותלטעון

אתטענותיוע

עודמוצעלקבועכיאםלאחרהבירורמצאהמפעיל
שאכןנציגופעלשלאכדין,יטילעליואמצעיםמשמעתיים,
העברה כספי, חיוב נזיפה, השאר בין לכלול שעשויים
"אמצעי להגדרת בהתאם העסקה, והפסקת מתפקיד
משמעת"המוצעתבסעיף61א2המוצעבסעיף1להצעת

החוקע

מוצעלקבועכיאםהבירורנערךבעקבותפנייתציבור,
יהיהחייבהמפעיללעדכןאתהפונה,בהודעהמנומקת
בכתב,בדברהחלטתובפנייה,ביןאםהיאנמצאהמוצדקת

וביןאםלאוע

ר ב ס ה י  ר ב ד



91 הצעותחוקהממשלה-ו126,כ"בהחשווןהתשע"ט,2018ע10ע31

סמכות את כינציגוהפעיל בירורומצא מפעיל ערך )ב(
ו–)ג(, ההוצאהאוהעיכובבניגודלהוראותסעיף61ט)ב()2(

יטילעליואמצעימשמעתע

ערךמפעילבירורבעקבותפנייהמהציבורכאמורבסעיף )ג(
קטן)א(,יודיעלפונהעלהחלטתובפנייהבהודעהמנומקת

בכתבע

חובתדיווחבנוגע
להפעלתסמכויות

אחת61יגע הממונה, שהורה באופן לממונה, ידווח מפעיל )א(
לשלושהחודשים,עלכלאלה:

מספרםשלהאירועיםשבהםהופעלובידינציגיו )1(
ו–)ג( 61ט)ב()2( סעיף לפי ועיכוב הוצאה סמכויות

ופירוטם;

אצל שהתקבלו הציבור תלונות של מספרן )2(
המפעילבנוגעלהפעלתסמכויותהוצאהועיכובבידי
61יב,פירוטן,ההחלטותשקיבל נציגיוכאמורבסעיף
ככל נציגיו, על שהטיל המשמעת ואמצעי לגביהן

שהטילע

ואופן פירוטם האירועיםהחריגים, של מספרם )3(
טיפולובהם;השריקבעבתקנותאתסוגיהאירועים

שייחשבולאירועיםחריגים)בסעיףזה-אירועחריג(;

מפעילידווחלממונהעלהתנהגותשלנציגהמפעיל )ב(
המהווהאירועחריגבתוךשלושהימיעבודהמיוםשנודע

לועלכךע

סימן ד': סמכויות פיקוח של ממונה ושל מפקחים

מינויממונה
ומפקחים

השרימנהמביןעובדימשרדו-61ידע

סמכות את כינציגוהפעיל בירורומצא מפעיל ערך )ב(
ו–)ג(, ההוצאהאוהעיכובבניגודלהוראותסעיף61ט)ב()2(

יטילעליואמצעימשמעתע

ערךמפעילבירורבעקבותפנייהמהציבורכאמורבסעיף )ג(
קטן)א(,יודיעלפונהעלהחלטתובפנייהבהודעהמנומקת

בכתבע

חובתדיווחבנוגע
להפעלתסמכויות

אחת61יגע הממונה, שהורה באופן לממונה, ידווח מפעיל )א(
לשלושהחודשים,עלכלאלה:

מספרםשלהאירועיםשבהםהופעלובידינציגיו )1(
ו–)ג( 61ט)ב()2( סעיף לפי ועיכוב הוצאה סמכויות

ופירוטם;

אצל שהתקבלו הציבור תלונות של מספרן )2(
המפעילבנוגעלהפעלתסמכויותהוצאהועיכובבידי
61יב,פירוטן,ההחלטותשקיבל נציגיוכאמורבסעיף
ככל נציגיו, על שהטיל המשמעת ואמצעי לגביהן

שהטילע

ואופן פירוטם האירועיםהחריגים, של מספרם )3(
טיפולובהם;השריקבעבתקנותאתסוגיהאירועים

שייחשבולאירועיםחריגים)בסעיףזה-אירועחריג(;

מפעילידווחלממונהעלהתנהגותשלנציגהמפעיל )ב(
המהווהאירועחריגבתוךשלושהימיעבודהמיוםשנודע

לועלכךע

סימן ד': סמכויות פיקוח של ממונה ושל מפקחים

מינויממונה
ומפקחים

השרימנהמביןעובדימשרדו-61ידע

לסעיף 61יג המוצע

מוצעלהוסיףלפקודהאתסעיף61יגהמוצע,ולקבוע
בוכיהמפעיליהיהחייבלדווחאחתלשלושהחודשים
לממונהבמשרד,שמינויומוסדרבסעיף61ידהמוצעבסעיף
6להצעה,עלכלאלה:עלהשימוששנעשהבידינציגיו
תלונות על ולעיכוב, האוטובוס מן להוצאה בסמכויות
הציבורשקיבלבנוגעלהפעלתהסמכויותהאמורותבידי
המשמעת החלטותיולגביאותןתלונותואמצעי נציגיו,
שהטיל,אםהטיל,וכןעלמספרםשלהאירועיםהחריגים,
פירוטםואופןטיפולובהםעמוצעלהסמיךאתהשרלקבוע
מהםסוגיהאירועיםשייחשבואירועיםחריגיםלענייןזהע

כמוכןמוצעלקבועכיהמפעיליהיהמחויבלדווח
לממונה,בתוךשלושהימים,עלכלאירועחריגשאירעע

חובתדיווחזאתמוצעתמאחרשכאמורבחלקהכללי
שמוצע כפי פרטי לגוף סמכויות הענקת ההסבר, לדברי
בהצעתחוקזומחייבתיצירתאמצעיפיקוחובקרהבידי
הגוףהשלטוניהאמוןעלתחוםזהעקיימתחשיבותלכך

שהרגולטוריהיהמעודכןבכלהנוגעלפעילותהגוףהמפעיל
ובפרטלהיקףולאופןשלהפעלתהסמכויותעלידוע

לסימן ד' המוצע - כללי

ולפיו המוצע ד' סימן את לפקודה להוסיף מוצע
מוצעלהקיםבמשרדמערךלמטרתפיקוחובקרהוכןבירור
תלונותעלהפעלתסמכויותההוצאהוהעיכובהמופעלות

לפיהחוקהמוצע,בידינציגיבעליהרישיוןע

במסגרתזוימונהממונהשיקבלאתדיווחיהמפעיל,
ויהיהרשאילדרושמידענוסףלרבותתוךהזמנתהמפעיל
לבירור,במידתהצורךעמצאהממונהשנציגהמפעילהפעיל
אתסמכויותיוהאמורותשלאכדין,ייתןעלכךהחלטה
מנומקתבכתבעמפעילשקיבלהחלטהכאמור,יטילאמצעי

משמעתעלנציגווידווחעלכךלממונהע

לסעיפים 61יד ו–61טו המוצעים

ו־61טו 61יד סעיפים את לפקודה להוסיף מוצע
המוצעים,ולפיהםימונהממונהאשריפקחעלפעילותם
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ממונהאשריפקחעלפעילותםשלנציגימפעיליםושל )1(
מפעילים,לענייןביצועהוראותלפיפרקזה;

מפקחיםשיפעלועלפיהנחיותיושלהממונה,לשם )2(
פיקוחעלביצועהוראותלפיפרקזה,כולןאוחלקןע

תנאיםלמינוי
ממונהומפקח

לממונהאולמפקחכאמורבסעיף61יד)2()בסימןזה-מפקח(61טוע
ימונהמישמתקיימיםבוכלאלה:

הואלאהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתה )1(
אונסיבותיההואאינוראוילדעתהשר,לשמשמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיו )2(
נתונותלולפיסימןזה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורההשרע )3(

סמכויותפיקוחשל
ממונהומפקח

רשאי61טזע זה, פרק לפי ההוראות ביצוע על פיקוח לשם )א(
הממונהאומפקח-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציג )1(
לפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזהה

אותו;

כל לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש )2(
ידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצוען
זו, שלהוראותפרקזהאולהקלאתביצוען;בפסקה
המחשבים, בחוק כהגדרתו פלט, לרבות - "מסמך"

התשנ"ה-ו199;

להיכנסלמקום,לרבותלכליתחבורההמשמש )3(
אתהמפעילכשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקום

המשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטע

הפעלתסמכויותלפיסעיףקטן)א()3(תיעשהבשיםלב )ב(
לצורךלצמצםככלהאפשראתהפגיעהבתנועהבדרךע

סמכותממונה
לדרושמסירת
פרטיםבכתב
אוהתייצבות

לו61יזע למסור ממפעיל, עת, בכל לדרוש, רשאי הממונה )א(
פרטיםבכתבאו,אםראהצורךבכך,להזמינולהתייצבלפניו,

לשםבירורכלענייןלפיפרקזהכפישיפרטבהזמנהע

שלמפעיליםושלנציגיהםבכלהנוגעלקיוםהוראותפרק
שישי1לפקודה,וכןימונומפקחיםבמשרדשיפעלועלפי

הנחיותהממונהע

לממונהולמפקחיםימונומישהתקיימובהםתנאים
אלה:הואלאהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתה
מפקח, לשמש השר לדעת ראוי אינו הוא נסיבותיה או
הואקיבלהכשרהלפיהוראותהשר,ועמדבתנאיכשירות

נוספיםשיורההשרע

לסעיף 61טז המוצע 

המוצע, 61טז סעיף את לפקודה להוסיף מוצע
הממונה והמפקחיםע הממונה סמכויות את לקבוע ובו
והמפקחיםיהיומוסמכיםלדרושהזדהות,לדרושמכלאדם

הנוגעבדברמסירתידיעותומסמכיםהדרושיםלשםפיקוח
עלהוראותפרקזהוכןלהיכנסלכלמקוםהמשמשמפעיל,
למעטמקוםהמשמשלמגורים,שאליויוסמכולהיכנסעל

פיצושלביתמשפטע

לסעיף 61יז המוצע

מוצעלקבועכירקלממונהתהיהנתונההסמכות
לדרושמהמפעיל,בכלעת,למסורלומידעבכתבואםיש
צורך,אףלהתייצבלפניולשםבירורכלענייןהנוגעלפרק

שישי1לפקודה,שכותרתוסדריהסעהבאוטובוסע

כפישהוסברלעיל,בדבריההסברלסעיף61יגהמוצע
בסעיף6להצעתהחוק,שעניינוחובתדיווחשלמפעיל
לממונה,קיימתחשיבותלקביעתהוראותהמאפשרותלגוף
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הזמנתמפעילכאמורבסעיףקטן)א(תיעשהבהודעה )ב(
מראשובכתב,אלאאםכןהתקיימונסיבותחריגותהמונעות

זאתע

זיהויממונה
ומפקח

ממונהאומפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפי61יחע
סעיף61טז,אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידו )2(
ועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהע

קבלתתלונות
מהציבורעל

הפעלתסמכויות
הוצאהועיכוב

הממונהיפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהתחבורה61יטע )א(
והבטיחותבדרכיםפרטיםבדבראופןיצירתקשרעמו,לשם

הגשתתלונותכאמורבסעיףקטן)ב(ע

תלונה להגיש רשאי בואחדמאלה, נוסעשהתקיים )ב(
לממונה:

או הוצאה סמכות כלפיו הפעיל מפעיל נציג )1(
עיכובבניגודלהוראותסעיף61ט)ב()2(ו–)ג(;

)1(,הואהתלונן התקייםלגביוהאמורבפסקה )2(
עלכךלפניהמפעילכאמורבסעיף61יב,והואסבור

שהמפעיללאטיפלבתלונתוכראויע

עריכתבירורבנוגע
להפעלתסמכויות

הוצאהועיכוב

ממונהשקיבלתלונהמהציבורכאמורבסעיף61יט)ב()1(,61כע )א(
לפי האפשרי, בהקדם לגביה בירור לערוך למפעיל יורה

הוראותסעיף61יבע

הזמנתמפעילכאמורבסעיףקטן)א(תיעשהבהודעה )ב(
מראשובכתב,אלאאםכןהתקיימונסיבותחריגותהמונעות

זאתע

זיהויממונה
ומפקח

ממונהאומפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפי61יחע
סעיף61טז,אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידו )2(
ועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהע

קבלתתלונות
מהציבורעל

הפעלתסמכויות
הוצאהועיכוב

הממונהיפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהתחבורה61יטע )א(
והבטיחותבדרכיםפרטיםבדבראופןיצירתקשרעמו,לשם

הגשתתלונותכאמורבסעיףקטן)ב(ע

תלונה להגיש רשאי בואחדמאלה, נוסעשהתקיים )ב(
לממונה:

או הוצאה סמכות כלפיו הפעיל מפעיל נציג )1(
עיכובבניגודלהוראותסעיף61ט)ב()2(ו–)ג(;

התקייםלגביוהאמורבפסקה)1(,הואהתלונןעל )2(
כךלמפעילכאמורבסעיף61יב,והואסבורשהמפעיל

לאטיפלבתלונתוכראויע

עריכתבירורבנוגע
להפעלתסמכויות

הוצאהועיכוב

ממונהשקיבלתלונהמהציבורכאמורבסעיף61יט)ב()1(,61כע )א(
לפי לגביה, בירור לערוך למפעיל האפשרי, בהקדם יורה,

הוראותסעיף61יבע

השלטונילפקחעלהמפעילשהואגוףפרטי,ובייחודבנוגע
להפעלתהסמכויותהשלטוניותבאופייןהמוקנותלנציגיו

בהצעתחוקזוע

לסעיף 61יח המוצע

מוצעלהוסיףלפקודהאתסעיף61יחהמוצע,שעניינו
מילוי בעת והמפקחים הממונה נציגי של הזיהוי חובת
תפקידםעמוצעכיהממונהוהמפקחיםיפעלוכשהםעונדים
תגיםמזהיםונושאיםתעודההמעידהעלסמכויותיהם,

שאותהיציגולפידרישהע

לסעיף 61יט המוצע 

ובו המוצע 61יט סעיף את לפקודה להוסיף מוצע
אחד בהתקיים בתלונה לממונה לפנות לנוסע לאפשר
הוצאה סמכות כלפיו הפעיל מפעיל נציג )1 מאלה:
מאוטובוסאוסמכותעיכובשלאכדין,2(נציגמפעילהפעיל
כלפיוסמכויותכאמורשלאכדין,הנוסעפנהבתלונהעל
כךלמפעילולאחרשהושלםהטיפולבאותהתלונהאצל

המפעיל,המתלונןסבורשתלונתוטופלהשלאכראויע

לקבוע מוצע זה, מסוג ציבור תלונת קבלת לצורך
כיהממונהיפרסםלידיעתהציבור,באתרהאינטרנטשל

משרדו,אתהפרטיםליצירתקשרעמוע

לסעיף 61כ המוצע 

ובו המוצע 61כ סעיף את לפקודה להוסיף מוצע
לגבי תחול בירור לערוך הממונה של חובתו כי לקבוע
שמוצה עיכוב או הוצאה סמכויות הפעלת על תלונות
לגביהןהליךהבירוראצלהמפעיל,ביןאםמדוברבתלונת
בסעיף כאמור הממונה בידי למפעיל שהועברה ציבור
קטן)א(המוצע,וביןאםהגיעהאליובעקבותפנייהישירה
מהציבורכאמורבסעיף61יבהמוצעבסעיף6להצעתחוק
זועכמוכןמוצעלקבועכיחובתהבירורשלהממונהתחול
לארקבעקבותתלונהמהציבורכאמור,אלאגםכאשר
מתעורראצלוחשדבעלתוכןזההממקוראחר,כלפימי

מנציגיהמפעיליםע

מהמתלונן לדרוש רשאי הממונה כי לקבוע מוצע
פרטיםנוספיםהדרושיםלולצורךבירורתלונתועסמכות
זוקיימתממילאלממונהמכוחסעיף61טז)2(ומוצעלקבעה
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סברהממונהכילאטיפלהמפעילכראויבתלונהשקיבל )ב(
ממנולפיסעיףקטן)א(אובתלונהשקיבללפיסעיף61יב,
אושהתעורראצלהממונהחשדכינציגמפעילהפעילאת
סמכותההוצאהאוהעיכובבניגודלהוראותסעיף61ט)ב()2(
ו–)ג(-יברראתהמקרהבהקדםהאפשריוייתןלנציגהמפעיל
ולמפעילהזדמנותלטעוןאתטענותיהם,בתוךתקופהשיורה

ובאופןשיורהע

המתלונן, מאת נוספים פרטים לבקש רשאי הממונה )ג(
בהתאםלסמכותולפיסעיף61טז)2(,אםראהבכךצורךלשם

בירורהתלונהע

הפעיל המפעיל נציג כי ומצא בירור הממונה ערך )ד(
סעיף להוראות בניגוד העיכוב או ההוצאה סמכות את 

61ט)ב()2(ו–)ג(-

החלטתו,בהודעה יודיעלמפעילולמתלונןעל )1(
מנומקתבכתב;

ידרושמהמפעיללהטילאמצעימשמעתעלנציגו, )2(
לנקוטפעולותנוספותככלהנדרש,ולדווחלועלכך

בתוך10ימים;

יודיעעלהחלטתולמפקחעלהתעבורהוכןיודיע )3(
לועלאמצעיהמשמעתשהטילהמפעילועלהפעולות
,)2( הנוספותשנקטהמפעילככלהנדרשלפיפסקה
לו הנתונות לעשותשימושבסמכויות שישקול כדי
כלפיהמפעיללפיכלדיןאולפיהסכםשביןהמדינה
המשמעת באמצעי השאר, בין בהתחשב, למפעיל,

שהוטלוובפעולותהנוספותשננקטוכאמורע

ערךהממונהבירורומצאכינציגהמפעילפעלבמסגרת )ה(
סמכויותההוצאהאוהעיכובהנתונותלולפיסעיף61ט)ב()2(
ו–)ג(,יודיעלמתלונןולמפעילעלהחלטתו,בהודעהמנומקת

בכתבע"

גםכאןכדישיובהרמתינעשהבהשימושבמסגרתהליך
בירורהתלונהע

את לברר הממונה את לחייב מוצע אלה במקרים
המקרהבהקדםהאפשריולתתלמפעילולנציגוהזדמנות
לטעוןאתטענותיהם,בתוךתקופהשיורההממונהובאופן

שיורהע

כמוכןמוצעלקבועכיאםלאחרעריכתהבירורמצא
הממונהכינציגמפעילהפעילאתהסמכויותהאמורות
למתלונן החלטתו על להודיע הממונה על כדין, שלא
אם כי לקבוע מוצע בכתבע מנומקת בהחלטה ולמפעיל
מהמפעיל ידרוש מוצדקת, התלונה כי הממונה החליט
לנקוטאמצעימשמעתנגדנציגווכןהואמוסמךלדרוש
מהמפעיללנקוטצעדיםנוספיםשאינםנגדהנציגדווקאע
מוצעלקבועכיעלהמפעיללדווחלממונהבתוך10ימים

מיוםקבלתדרישתושלהממונה,עלאמצעיהמשמעת
שהטילועלהצעדיםהנוספיםשנקטע

על המפקח את יעדכן הממונה כי לקבוע מוצע
התעבורהבדברממצאיוכדישהואישקוללעשותשימוש
בסמכויותיוכלפיהמפעיל,לרבותסמכויותהנתונותלו
בהסכםביןהמדינהלביןהמפעילכגוןהפעלתסעיףפיצוי

מוסכםהקבועבהסכםהחלעלאותההפרהע

כמוכןמוצעלקבועבסעיףקטן)ד(המוצעכילצורך
בירורהתלונהרשאיהממונהלבקשמןהמתלונןמידענוסףע

עודמוצעלחדדכיגםבמקריםשבהםהממונהקיים
בירורובסופומצאכיהתלונהאוהחששהאמוריםאינם
מוצדקים,קיימתלוהחובהלהודיעעלהחלטתולמפעיל

ולמתלונן,בהודעהמנומקתבכתבע

סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי  ISSN 0334-3030  המחיר86ע4שקליםחדשים

ר ב ס ה י  ר ב ד


