נובמבר 2312

הנחיות רישוי לתחנת מוניות חדשות
תקנות התעבורה מבחינות בין רישיון לנסיעה מיוחדת (ספיישל) לבין רישיון לנסיעות שירות (נסיעה
במוניות בקו שירות) וכן קובעות כללים לגבי רישיונות שירות (רישיון להפעלת קו שירות).
על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשנ"ה –  ,5991העסק חייב ברישיון לפי פריט מס' 4.8 -
ג' – "תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו".
בקשה לרישיון לניהול עסק תוגש באגף רישוי עסקים.
לצורך רישוי העסק ניתן להבחין בשני סוגי תחנת מוניות:
" .5תחנה מוניות ראשית" עם משרד ומוקד הפעלה.
" .2תחנת מוניות על עמוד" הכוללת רק עמוד חניה ומקומות חניה על הכביש .יודגש :תחנת עמוד
יכולה להיות רק חלק מתחנה ראשית בעלת משרד ולא תחנה עצמאית.
להלן דרישות לתחנת מוניות לנסיעות מיוחדות (ספיישל) ותחנת מוניות בקווי שירות:
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התשתיות הנדרשות לתחנת מוניות הן:
א .מבנה תפעול ומוקד קשר – משרד תחנת המוניות ימוקם במבנה חוקי שאושר לצרכי
עסק ע"י מוסדות התכנון והבניה ובסמיכות מיידית למקומות החניה התפעולית של
המוניות .המבנה יכלול שני חדרים :חדר משרד וחדר המתנה.
ב .המבנה יהיה בגודל המאפשר ישיבה לנהגים בהמתנה.
ג .לרשות המשרד יעמוד תא שירותים בלעדיים בתוך התחנה ,לשימוש ציבור הנהגים
והנוסעים.
אסורה ישיבת נהגים ולקוחות מחוץ למיבנה התחנה.
תאסר ישיבה או התגודדות נהגים מחוץ למשרד התחנה.
הפעלת מכשירי קשר או רדיו תיעשה בעוצמה שלא תישמע מחוץ לכותלי התחנה או מחוץ
למונית.
סביבת התחנה תישמר נקייה ,לא תושלך פסולת ואשפה מחוץ לתחנה אלא לפחי אשפה
המיועדים לכך.

דרישות אגף התנועה מתחנת מוניות לנסיעות מיוחדות (ספיישל)
ככלל לא תאושר תחנת מוניות בשטח ציבורי (דרך ,רחוב וכיו"ב) .תחנת מוניות תאושר
אך ורק בתוך חניון או בשטח פרטי שאושר לצורך חניית מוניות ע"י הגורמים המוסמכים.
כמו כן ,לא תאושר בתחום שטח ציבורי שלוחה ("תחנת משנה") לתחנת מוניות קיימת.
תחנת מוניות חדשה תאושר אך ורק אם מספר המוניות הפעילות במסגרתה עומד על 51
לפחות ולרשותה  3מקומות חניה תפעוליים לפחות.
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מספר מינימלי של מוניות לתחנה יהיו לפחות .51
מינימום  3מקומות חניה תפעוליים בסמוך למשרד (בתחום שטח פרטי).
מגיש הבקשה צריך להגיש מכתב מטעם עו"ד שהוא מייצג  51מוניות לפחות ,ורשימה
מפורטת בעלי/נהגי המוניות ומספר הזכויות הציבוריות.
לתחנת מוניות שיש לה  51מוניות ,יידרשו מינימום  3מקומות חניה תפעוליים.
מספר מקומות החניה התפעוליים הנדרשים לתחנת מוניות שבה יותר מ 51 -מוניות ,ייבדק על
ידי אגף התנועה ,בכל מקרה לגופו .כל השגה בקשר למספר מקומות החנייה התפעוליים תוגש
ישירות לאגף התנועה.
תחנת המוניות תידרש לחניה במקומות פרטיים ולא על חשבון מקומות חניה בשטח ציבורי.
במידה ותחנת מוניות מבקשת לאשר מקומות חניה בתוך חניון ,על החניון לפעול על פי רישיון
עסק כדין.
כל שינוי או עדכון בפרטים של הבקשה לתחנת המונית ,יידרש לקבל את אישורו המחודש של
אגף התנועה.
חניית המוניות תעשה רק בתחומי השטח שאושר במסגרת רישיון עסק.

דרישות אגף התנועה לתחנת מוניות שירות
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לצורך הגשת בקשה לרישיון עסק להפעלת תחנת מוניות שירות ,על המבקש להציג אישור
עקרוני מטעם משרד התחבורה להפעלת קו שירות במוניות.
הרישיון מותנה בקיום תמרור מתאים שאושר ע"י רשות תימרור המרכזית (משרד התחבורה).
ביטול התמרור יגרום לביטול אוטומטי של הרישיון ,אלא אם אושר קיום התחנה ללא צורך
בתמרור.
תחנת מוניות שירות תכלול משרד מסודר ,בהתאם להנחיות האגף לרישוי עסקים.
תוקפו של רשיון העסק מותנה בכך שלעסק אישור בר תוקף של משרד התחבורה.
חל איסור על הפעלת קו שרות במוניות ללא רשיון תקף ממשרד התחבורה.

 לגבי תחנות שאושרו ע"י רשות הרישוי לעסקים לפני מועד התחילה ,יחולו התנאים שנקבעו
ברשיונות העסק0
 פרטים נוספים ניתן לראות בדף בנושא תחבורה ציבורית באתר האינטרנט העירוני
 קישור ל –
תקנות התעבורה התשכא  1681בקשה לרישיון קו שירות מוניות
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