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 בקשה לרישיון קו שירות מוניות
 

 ([01בקשה לרישיון קו שירות ]תיקון התשס"ה )מס' 
 0)א( תאגיד המבקש לקבל רישיון לקו שירות מאת המפקח על התעבורה יגיש לו בקשה לפי טופס   .594

 הבקשה(. -שבתוספת האחת עשרה )בתקנה זו 
 ם האלה:)ב( לבקשה יצורפו המסמכי

( תעודת ההתאגדות של המבקש ומסמכי ההתאגדות שלו המעידים על מטרות התאגיד ועל בעלי הענין, בעלי 0)
השליטה ונושאי המשרה בו; היה תאגיד בעל ענין או בעל שליטה בתאגיד המבקש, יומצאו המסמכים כאמור 

 תאגיד המבקש;בפסקה זו גם לגביו וכן לגבי כל תאגיד שהוא בעל ענין או בעל שליטה ב
( אישור עורך דין או רואה חשבון בדבר בעלי המניות בתאגיד, בעלי השליטה בו, מנהלי התאגיד ומורשי 2)

 החתימה;
שבתוספת האחת עשרה, שהיה להן רישיון תקף  2( פירוט המוניות שיעמדו לרשות המבקש לפי טופס 3)

( או 2ח)ב()05שמספרן לא יפחת מהקבוע בסעיף  (,2114ביולי  02לנסיעת שירות לפני יום ה' בתמוז התשס"ה )
 )ג( לפקודה, לפי הענין, ומסמכים המעידים על התקשרותו עמן;

( הסכמה של נושאי המשרה ובעלי שליטה בתאגיד לכך שהמפקח על התעבורה יקבל את פרטי המרשם 5)
 ;0990-הפלילי המתנהל לגביהם לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א

 ( אישור הרשות המקומית בדבר הגשת בקשה לאישור תחנות מוצא ויעד ושני מקומות חניה בהם;4)
( בסמוך לתחנת 3ממספר המוניות שפורט לפי פסקה ) 21%( אישור רשות מקומית לגבי מקום חניה של 6)

רשות המוצא, לתחנת היעד או לתחנות המוצא והיעד של קו השירות המבוקש או אישור על הגשת בקשה ל
 מקומית, הוכחת בעלות, הסכם שכירות, או הסכם אופציה לבעלות או שכירות לגבי מקום חניה כאמור;

 3( לפקודה, בנוסח שלפי טופס 9ח)ב()05( ערבות בנקאית עצמאית בסכום שלא יפחת מהקבוע בסעיף 7)
 לתוספת האחת עשרה, שתהיה תקפה למשך שנה מיום הגשתה.

שבתוספת האחת  4–ו 5קשתו התחייבויות חתומות בידו בנוסח שלפי טפסים התאגיד המבקש יצרף לב  )ג(
עשרה, לקיום תנאי רישיון קו השירות, ולסימון המוניות שיפעלו בקו בסימני היכר לפי תנאים שקבע המפקח על 

 י)ב( לפקודה.05התעבורה ברישיון לפי סעיף 
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