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 הבעלות על מוניות ופרטי רישיונות ההפעלהרישום הנדון: 
  

  
  מבוא

  
)  יכולה היתה להירשם רק על שם "פח"בהתאם לחוק ולפני התיקון שבוצע, מונית (ה

בפועל ובמרבית המקרים, אין   "בעל הזכות הציבורית."בעל רישיון ההפעלה"" קרי,
והקשר בינהם הוא  ) לבין בעל הזכות הציבורית"פח"בין בעל הרכב (ה זהות

) לא יכולה לעבוד "פח"מונית ( התקשרות חוזית לצורך השכרת הזכות הציבורית.ב
   ללא זכות ציבורית.

  
) על שם "בעל הזכות הציבורית" יצר בעיות רבות כגון: "פח"החיוב שברישום המונית(

, מגיעים לבעל הזכות בעל ה"פח"חות התעבורה בגין עבירות תעבורה שביצע "דו
נפטר בעל המונית מנוע מלעבוד על המונית עד  רישיון ההפעלהובעל במידה ורית. הציב

עיקולים,שעבודים  .(מול בתי משפט) רישיון ההפעלהירושת להסדרה חוקית של 
  .עודנרשמים על המונית ו רישיון ההפעלה,הרובצים על בעל 

  
  עיקרי השינויים

  
כך פקודת התעבורה  התוקנ, תוך סילוק הבעיות הללו על מנת להסדיר את התחום

) ובתחתית רישיון הרכב "הפח"ירשם על שם "בעל המונית" (ת) "הפח"שהמונית (
  .קרי, שמו ומספר זהותו רישיון ההפעלהפרטי בעל  מויירש

  
  .2014בספטמבר  1- תחילתה של הוראת נוהל זו ב

  



  
  יהבסיס החוק

  
  פקודת התעבורה

  
  
  
להסיע עד עשרה אנשים מלבד הנהג ואשר רכב מנועי ציבורי המיועד  –"מונית"   .1

  צויין ברשיון הרכב כמונית;
  
  

  רכב המשמש, או המיועד לשמש, להסעת נוסעים בשכר; –"רכב ציבורי" 
  

מי ששר התחבורה מינה אותו, בהודעה ברשומות,  –"המפקח על התעבורה" 
המפקח הארצי על התעבורה) או -מפקח על התעבורה לכל שטח המדינה (להלן

ממנו, לרבות מי שהמפקח הארצי על התעבורה אצל לו, בהודעה  לחלק
ברשומות, מסמכותו לכל שטח המדינה או לחלק ממנו, לענין פלוני או לסוגי 

  ענינים;
  

רשיון המקנה לבעלו זכות להסיע נוסעים במונית  –"רישיון להפעלת מונית" 
  לפי רשיון הסעה שניתן לפי התקנות;

  
  

  ונית אלא אם כן קיבל רישיון להפעלת מונית לפי לא יפעיל אדם מ  (א)  א.13
  הוראות סימן זה.                        

  
  ברישיון רכב הרשום כמונית יירשמו פרטי בעל הרכב וכן פרטי הרישיון   (ב)  

להפעלת המונית, ובכלל זה מספרו, שם בעליו ומספר תעודת הזהות 
  שלו.

  
  –השר   (ג)  

  
 נוי רישום הבעלות ברכב הרשום כמוניתיקבע הוראות לעניין דרך שי )1(

  ושינוי פרטי רישיון להפעלת מונית הרשום ברישיון הרכב;
  

 רשאי לקבוע הוראות לעניין דרך רישום פרטי הרישיון להפעלת )2(
  המונית ופרטים נוספים שיירשמו ברישיון רכב הרשום כמונית.

  
  

  מי שקיבל רשיון להפעלת מונית רשאי להעבירו לאדם  (א)  ד.14
  )3) עד (1מתקיימים בו התנאים המנויים בפסקאות (ש

     ושקיבל היתר לפי סעיף זה. 14שבסעיף 
  

המבקש לקבל היתר יגיש בקשה בכתב למפקח על התעבורה, בדרכים  (ב)  
  ובצירוף מסמכים לאימותה, כפי שיקבע שר התחבורה.    

  
המפקח על התעבורה יעביר לועדת המוניות את הבקשה על צירופיה,   (ג)

ועדת המוניות תחליט לגבי כשירותו של המבקש; החליטה ועדת ו
, יתיר 14המוניות כי מתקיימים במבקש התנאים האמורים בסעיף 

    המפקח על התעבורה את העברת הרשיון להפעלת מונית למבקש.
   

  



  
  תקנות התעבורה

  
  לרבות אחד מאלה: –בתקנה זו, "הבעל"   (ד)  .271

  
  הבעל הרשום ברשיון הרכב; )1(
ממנהליו או עובדיו של תאגיד שאושר לכך בכתב על ידי אחד  )2(

 אם הרכב רשום על שם תאגיד; –התאגיד 
 מי שהבעל הרשום ברשיון הרכב נתן לו יפוי כוח בכתב; )3(
מי שהוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי שהוא סוחר בכלי  )4(

רכב מנועיים או אחד מעובדיו שהוא הסמיכו ורשות הרישוי 
נקנה אצל אותו סוחר סמוך להגשת  אם הרכב –אישרה אותו 

 הבקשה.
  

  להירשם כבעל רכב ברישיון רכב הרשום או המיועד להרשםהמבקש   (א)  .ה276
 5כמונית, יפרט בהודעה לרשות הרישוי בטופס הערוך לפי טופס 

בתוספת השלוש עשרה ושנחתם לפני עורך דין כמפורט בטופס, את 
 –(להלן בפרק זה  מספר הרישיון להפעלת מונית שישמש להפעלתה

  רישיון הפעלה), וכן את שמו ומספר זהותו של בעל רישיון ההפעלה.
  

רשות הרישוי תרשום ברישיון הרכב הרשום כמונית את פרטי הרישיון   (ב)
פרטי  –ההפעלה ופרטי בעליו כאמור בתקנה משנה (א) (להלן בפרק זה 

  רישיון ההפעלה).
  

ד לפקודה את העברתו של 14התיר המפקח על התעבורה לפי סעיף   (ג)
רישיון הפעלה המצוין ברישיון רכב הרשום כמונית, יודיע על כך לרשות 
הרישוי; רשות הרישוי תשנה את פרטי בעל רישיון ההפעלה ברישיון 
הרכב בהתאם להודעה האמורה ותשלח לבעל הרכב רישיון רכב בו 

  נרשם השינוי.
 
  

  ת בין השאר, תנאים בענינים אלה:ברישיון רכב רשאית רשות הרישוי להתנו  .277
  

  תשלום המכס, המסים,-הגבלת העברת הבעלות על כלי רכב מחמת אי  )4(  
ההיטלים או האגרות החלים עליו וכן מחמת תנאיה כאמור הרשומה 

  בתעודת הרישום של הרכב.
  

  –לא יינתן ולא יחודש רשיון רכב   (א)  .281
  

  ייצורה;בתום שתים עשרה שנים משנת  –למונית   )2(    
  

רשיון לרכב מיושן ולמונית בתום עשר שנים משנת ייצורה יהיה לששה  )ב(
חודשים ובלבד שבעל הרכב יציג לפני בדיקת הרכב תעודה כאמור 

(ו), ולגבי רכב חילוץ שמשמקלו הכולל המותר עולה על 273בתקנה 
ק"ג, ימציא בעלו, אחת לשנה, גם אישור ממעבדה מוסמכת, על  16,000

בע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים פי המפרט שק
  לפי מועד הבדיקה ונמצא במצב תקין.

  
  לא יעביר אדם לאחר בכל דרך שהיא רשיון רכב ציבורי, אלא בהיתר   (א)  .287

  מאת רשות הרישוי שאצלה רשום הרכב האמור.    
  



בקשה להעברת רשיון רכב ציבורי תוגש לרשות הרישוי בטופס שאפשר  )ב(
גו במשרדה; המבקש ישיש תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה להשי

שבטופס ויצרף לבקשה את המסמכים וההצהרות שתדרוש רשות 
 הרישוי.

  
רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, להתיר או לסרב להתיר העברת  )ג(

 רשיון רכב ציבורי.
לא יחולו על רכב ציבורי אלא אם  286- ו 285, 284, 283הוראות התקנות  )ד(

 תן עליו היתר כאמור בתקנה זו ולאחר שניתן.ני
 
לא יינתן היתר כאמור בתקנה זו, אלא אם ניתן האישור בהתאם לתקנה  )ה(

אם מי שרישיון הרכב מועבר על שמו  –ולגבי מונית לגבי אוטובוס  388
 ה.276מסר פרטי רישיון הפעלה לפי תקנה 

  
 שיון הרכב.לרבות רכב שצויין כאמבולנס בר –בתקנה זו "רכב ציבורי"  )ו(
  

  בעל מונית) המבקש לשנות את רישיון  –בעל רכב הרשום כמונית (להלן   (א)  ב.287
ה, יגיש בקשה 276ההפעלה שפרטיו רשומים ברישיון הרכב לפי תקנה 

בתוספת השלוש עשרה  6לרשות הרישוי בטופס הערוך לפי טופס 
  ובצירוף אחד מאלה:

  
אישרה רשות הרישוי הסכמת בעל רישיון ההפעלה לשינוי, בטופס ש )1(

 שנחתם בפני עורך דין כמפורט בטופס;
תצהיר ערוך כדין לפיו הוא ביקש את הסכמת בעל רישיון ההפעלה  )2(

ימים לפחות  30לשינוי, במסמך שנמסר אישית או בדואר רשום, 
 לפני הגשת בקשתו לרשות הרישוי.

  
הגיש בעל המונית בקשה כאמור בתקנת משנה (א), תימחק רשות   (ב)

  שוי את רישיון ההפעלה שפרטיו נרשמו ברישיון הרכב האמור.הרי
  
מחקה רשות הרישוי רישום רישיון הפעלה כאמור בתקנת משנה (ב),  )ג(

ה את פרטיו של רישיון 276בעל המונית יפרט הודעה כאמור בתקנה 
הפעלה אחר ורשות הרישוי תרשום אותם בדרך ובתנאים המפורטים 

, השימוש ברכב יופסק ורישיונו בתקנה האמורה; לא נתקיים האמור
ה, או עד 276יופקד בידי רשות הרישוי, עד להתקיימות האמור בתקנה 

  לביטול רישומו של הרכב כמונית לי תקנות אלה, לפי המוקדם.
  

בעל רישיון הפעלה המבקש למחוק את רישום פרטי רישיון ההפעלה  )ד(
פס מרישיון הרכב הרשום כמונית, יגיש בקשה לרשות הרישוי בטו

  הערוך לפי הטופס האמור בתקנת משנה (א) ובצירוף אחד מאלה:
  
הסכמת בעל המונית למחיקה בטופס שאישרה רשות הרישוי  )1(

 ושנחתם בפני עורך דין כמפורט בטופס;
 

תצהיר ערוך כדין לפיו הוא ביקש את הסכמת בעל המונית למחיקה,  )2(
שת ימים לפחות לפני הג 30במסמך שנמסר אישית או בדואר רשום, 

 בקשתו לרשות הרישוי.
  
הגיש בעל רישיון הפעלה בקשה כאמור בתקנת משנה (ד), יחולו תקנות  )ה(

(ג), בשינויים המחויבים, ואם השימוש ברכב הופסק בשל -משנה (ב) ו



כך, תשלח רשות הרישוי הודעה בדואר רשום על כך לבעל המונית 
  בהקדם האפשרי."

  
  פעילה אלא אם כן היא מסומנת אדם נוסע במונית ולא י לא יסיע  (א)  .507

היכר כמפורט בתוספת הרביעית, או כפי שקבעה רשות הרישוי  בסימני
  בהודעה ברשומות.

 
  סימני ההיכר של המונית ואופן התקנתם מפורטים במפרט הטכני של  (ב) 

סימני ההיכר למוניות המופקד במשרדי המפקח על התעבורה 
לעיין בו בשעות שהמשרדים אביב וחיפה וכל אדם רשאי - בירושלים, תל

    האמורים פתוחים לקבלת קהל.
  
  

  (בעת מכירת המונית) ביצוע העברת בעלות על מונית
  

בעל הרכב הרשום וקונה הרכב יחתמו על שטר מכר לצורך ביצוע העברת 
  בעלות ברכב.

  
במידה ולא קיימת הגבלה כלשהי המונעת העברת בעלות, תבוצע העברת 

  בעלות.
  

(מבעל הזכות לבעל המונית  ביצוע העברת בעלות במסגרת התיקון לתקנות
  ("פח")

  
ביצוע רישום הבעלות בהתאם לתיקון האמור (קרי, רישום המונית על שם 

לרבות תשלום בעל "הפח"), יחייב ביצוע העברת בעלות לכל דבר וענין, 
  אגרה בגין ביצוע העברת בעלות.

  
  ית) מרישום ברישיון הרכבמחיקת רישיון הפעלה(זכות ציבור

  
את רישיון  מחוקמבקש לובעל רישיון ההפעלה מי שרכב מסוג מונית רשום על שמו 

או ההיפך בעל המונית הרשום מבקש למחוק את  ההפעלה המצוין ברישיון הרכב
  :לא, ימרישיון ההפעלה

  
בנספח ב' להוראת הנוהל תחת הכותרת "מחיקת רישיון הפעלה שפורט  6טופס 
  ון הרכב" כאשר הוא חתום בידי בעל הרכב+ בעל רישיון ההפעלה+עורך דין.ברישי

  
  או הסכמת בעל המונית  את הסכמת בעל רישיון ההפעלהבמידה ואין בידי בעל הרכב 

  הרשום:
  
(חתימה  ימציא תצהיר ערוך כדין לפיו ביקש בכתב, במסמך שנמסר אישית  )1(ב

 או בדואר רשום לפי הענין) אישית של בעל רישיון ההפעלה/או בעל המונית
או בעל הרכב  , את הסכמת בעל רישיון ההפעלה(אישור על שליחת דואר רשום)

יום לפחות לפני הגשת בקשתו  30לשינוי רישיון ההפעלה ברישיון,  הרשום
  לרשות הרישוי.

  
  ימים ובהתאם לקבלת אישור דואר רשום, תמחק רשות הרישוי את  30לאחר   
  ום על המונית.רישיון ההפעלה הרש  

  
  והומלץ לשימוש: אשר קיים באתר האינטרנט של המשרד -מקוון) פורמט יפוי כוח (



  
יוצג בפני הפקידה יפוי הכוח (כפי שהורד מאתר האינטרנט) כאשר הוא חתום הן בידי 

 בצירף ת.ז. מקורית או רישיון נהיגה ממוחשב עםמיפה הכוח והן בידי מיופה הכוח 
  .ה הכוח והן של מיופה הכוחהן של מיפ תמונה תקף

  
  
  

  יפוי כוח "אישי/אשר נכתב ע"י מיפה הכוח 
  

עצמו ובלבד שברור ע"י מיפה הכוח ב וסחניתן להשתמש גם ביפוי כוח אישי אשר נ
מתוכו מיהו מיפה הכוח, מיהו מיופה הכוח, ומה הסמכויות שניתנו על ידו למיופה 

  .הכוח
  

גה ממוחשב עם תמונה תקף מקור, ניתן לקבל במידה ואין ת.ז. מקורית או רישיון נהי
  צילום ת.ז. כאשר הוא חתום ע"י נוטריון ורשום מתאים למקור.

  
  רישיון הפעלה (זכות ציבורית)

  
  מונית מחוייבת להיות מופעלת על זכות ציבורית. 

  
  

  הגבלות מכס
  

על הרכב, גם אם עבר , ההגבלה תישאר רשומה על כל מונית רשומה הגבלת מכס
  (שולמו המיסים בגינו) .ניתן אישור המכס להסרתוכל עוד לא ו בעלות

  
  שינוי יעוד ממונית לרכב פרטי

  
שינוי יעוד ממונית לרכב פרטי יעשה רק לאחר הסרת הגבלת המכס הקיימת על 

  המונית.
  
  

  מחשוב
  

בכל הנוגע לעבודה יום יומית של פקידות הרישוי, אין שינוי בהתנהלות, יש לרשום את 
  מונית בבעלות על הרכב וכן את מספר הזכות עליה הוא עובד.שם בעל ה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רישום לראשונה של מונית חדשה אצל יבואן הרכב
  



  
  להלן תהליך רישום ורישוי מונית חדשה

  
. 25מחוז ת"א והמרכז יקצה ליבואני הרכב מספרי רישוי למוניות עם סיומת  .1

 (בהתאם לצרכים)
 

מס' הזכות לקבלת רשומון (התרה) בשדר יופיע:  "ריכבית"יבואן הרכב ישדר  .2
כמו כן ישדר הציבורית (מספר הסעה), זהות בעלי הזכות, סוג הרכב "מונית". 

 .(מונית) 2- "מקוריות"
 

אגף מערכות מידע בודקים כי אכן קיימת זכות תקינה וכי שמות בעלי הזכות  .3
 תואמים למספרי הזהות בשדר.

  
התרה דרך הרכבית (אין צורך לשדר רשומון במידה והשדר תקין, מקבל התיק  .4

במערכת הרשומונים) במידה והרכב המופעל כיום על הזכות הציבורית הינו 
, היבואן יקבל הודעה על כך. על בעל הזכות לבקש "גנוב" או "אובדן גמור"

 מהמכס לבצע שיחרור באילוץ.
 

כפי  היבואן יבצע את בדיקת הרישום הראשוני והטסט לרכב באותו המסלול .5
 שנעשה ברכב פרטי.

  
ימים בלבד. על  10-מדפיס רישיון זמני למונית ל – OKמרגע שהיבואן מקבל  .6

הפעלת מונית מותרת עם אישורי התקנות "גבי הרישיון הזמני תופיע הערה 
 "מונה וסימני הכר

 
עם הרישיון הזמני, על בעל המונית להתקין מונה וסימני היכר (מדבקות  .7

המונית יוכל להפעיל ולעבוד עם המונית רק אם צורפו בדלתות וכובע). בעל 
 לרישיון הזמני אישור על התקנת מונה + אישור על התקנת סימני היכר.

  
, יש לגשת עם הרישיון הזמני למשרד במונית להסעת נכיםבמידה ומדובר  .8

 הרישוי להשלמת הרישום.
 

ת מונה עם סיום ההתקנות, על בעל המונית לשלוח אל היבואן: אישור התקנ .9
 כאשר המונה מופעל+ אישור התקנת סימני היכר. 

 
פקידת הרישוי בבית היבואן תרשום את הרכב רישום קבוע ותנפיק רישיון  .10

 קבוע. הרישיון הקבוע ישלח בדואר או ימסר לידי הבעלים הרשום.
  

הגבלת "מונית קודמת עם במידה ובעת הדפסת הרישיון הקבוע תתקבל הודעה  .11
ר כי לבעל הזכות יש רכב נוסף עם הגבלת מכס על שמו משמעות הדב – מכס"

 ולכן יש להפנותו למשרד הרישוי לקבלת רישיון לחצי שנה.
 

 י.אוטומטבאופן  עם הדפסת הרישיון הקבוע, ייסגר התיק .12
 

 את אישורי המתקינים יש לשמור בתיק הרכב אצל היבואן. .13
  

הלים במידה ולאחר סגירת התיק התגלתה טעות, יש לפעול בהתאם לנ .14
 הקיימים לגבי רכב פרטי.



  
  

  הבהרה
  

ימים בלבד. בעל המונית יוכל להפעילה אך ורק  10-תוקף הרישיון הזמני יהיה ל
  בצירוף אישור על התקנת מונה והפעלתו וכן אישור על התקנת סימני היכר.

  
הוצאת הרישיון הקבוע הינה באחריות היבואן בלבד. למשרד הרישוי יגיעו אך ורק 

  ריגים בהם לא ניתן להנפיק רישיון קבוע אצל היבואן.המקרים הח
  
  
  
  

  בכבוד רב,                
  
  

  ציון מזרחי                
  מנהל אגף בכיר רישוי                    

  
  
  
  

  העתקים: מר חנן אהרון, ס/מנהל אגף בכיר רישוי
  עו"ד חוה ראובני, ס/בכירה ליועצת המשפטית                 
  ורפמן, מנהלת מחלקת יישומים, אמ"מגב' אלה ד                 
  גב' קטי מורלי, מנהלת תחום תאום,נהלים ורישוי                 
    מנהל תחום מוניות והיסעיםמר יוסי ניזרי,                  
  מר משה אשר, מנהל רשות המיסים                 
  מכס מנהלת תחום יבוא אישי, גב' רקפת ישי,                  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   נספח א'
  
  



  
  טופס לעניין הודעה על רישיון הפעלה למונית

  ה)286(לפי תקנה 
  
  

  רכב מספר רישוי__________מספר תעודת זהות בעל הרכב______________
  

  שם בעל הרכב_____________.
  
  

רישיון הפעלה)_________שם בעל רישיון  –מספר רישיון להפעלת מונית (להלן 
עלה______________מספר תעודת זהות של בעל רישיון ההפ

  ההפעלה____________מען בעל רישיון ההפעלה_________________________.
  
  
  

  חתימת בעל הרכב______________תאריך_____________.
  

  חתימת בעל רישיון ההפעלה_______________תאריך______________.
  
  
  

  _עורך דין, מספר רישיון____________נחתם בפני ביום_______________
  

  חתימת עורך הדין_____________תאריך______________.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  נספח ב' 
  
  
  



  טופס לעניין מחיקת רישיון הפעלה שפורט ברישיון רכב
  ב)287(לפי תקנה 

  
  על פי בקשת בעל רכב:

  
___________שם בעל רכב מספר רישוי__________מספר תעודת זהות בעל הרכב

  הרכב_________________.
  
  

  רישיון הפעלה)___________שם בעל רישיון -מספר רישיון להפעלת מונית (להלן
ההפעלה______________מספר תעודת זהות של בעל רישיון 

  ההפעלה_______________מען בעל רישיון ההפעלה____________________.
  
  

ש בזאת מאת רשות הרישוי למחוק את רישיון אני בעל הרכב שפורט לעיל מבק
ההפעלה שפורט לעיל מרישיון הרכב. ידוע לי כי מרגע הגשת טופס זה לרשות 
הרישוי, השימוש ברכב יופסק ורישיונו יופקד בידי רשות הרישוי, עד להתקיימות 

ה, או עד לביטול רישומו של הרכב כמונית לפי תקנות אלה לפי 276האמור בתקנה 
  .1961- ב(ג) לתקנות התעבורה, התשכ"א287כאמור בתקנה המוקדם 

  
  חתימת המבקש____________תאריך________________

  
  

אני בעל רישיון ההפעלה שפורט לעיל, מסכים בזאת למחיקת רישיון ההפעלה 
  האמור מרישיון הרכב שפורט לעיל, על ידי הרשות הרישוי.

  
____________מספר נחתם בפני ביום____________, שם עורך הדין

  רישיון________.
  

  חתימת עורך הדין____________תאריך____________
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  על פי בקשת בעל רישיון ההפעלה
  



  רכב מספר רישוי____________מספר תעודת זהות בעל הרכב____________
  

  שם בעל הרכב_______________.
  

שיון הפעלה)________שם בעל רישיון רי-מספר רישיון להפעלת מונית (להלן
  ההפעלה_______________מספר תעודת זהות של בעל רישיון ההפעלה_________

  מען בעל רישיון ההפעלה_____________________________.
  
  

אני בעל רישיון ההפעלה שפורט לעיל מבקש בזאת מאת רשות הרישוי למחוק את 
  רכב שפורט לעיל.רישיון ההפעלה שפורט לעיל מרישיון ה

  
  
  

  חתימת המבקש______________תאריך_______________
  
  

אני בעל רישיון הרכב שפורט לעיל, מסכים בזאת למחיקת רישיון ההפעלה שפורט 
לעיל מרישיון הרכב האמור, על ידי רשות הרישוי. ידוע לי כי מרגע הגשת טופס זה 

ישיון הפעלה אחר ברישיון לרשות הרישוי, השימוש במונית יופסק עד לרישום ר
  הרכב.

  
  

  נחתם בפני____________ביום____________עורך דין, מספר רישיון_________
  

  חתימת עורך הדין_____________תאריך________________.


