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 מדינת ישראל 

 
 כלכלהאגף 

 
 

 ו' שבט תשפ"א         
  2021ינואר  19         

        
 לכבוד

 ומר מצליח שבתאי שי דייןמר 
 מוניותהרגון ועד נהגי א

 
 

 .1.20231 -החל מה במוניות התקנת מונים חכמים הנדון:
 

מונה  –אישרה הרשות מתוקף סמכותה שני מונים אלקטרוניים חדשים  28.10.20כידוע, ביום 
מתוצרת מוניטקס. עוד  MX-10מתוצרת אר.אם. אלקטרוניקס ומונה מסוג  2020מסוג קופונית 

 . 2021ביולי  1במועד האמור, בוטלו אישורי המונה של המונים הקיימים כיום, מיום 
 

"אישור מונים למונית, מוכר מוסמך ונותן שירות מוסמך" ו"ביטול אישור מונה  הודעות
 .734י"פ התשפ"א, עמ' -למונית, מוכר מוסמך ונותן שירות מוסמך" פורסמו ב

 
 

וההכרח  נוכח מספר התקנות המונים שיש לבצע בכלל המוניות הפעילות עד המועד האמור
שים, הותקנה הוראת שעה לתקנות על פני מספר חוד ההתקנות לבצען בהדרגה תוך פריסת
לא יינתן רישיון רכב על מונית אלא אם כן  30.6.21עד יום  1.3.21התעבורה, המורה כי מיום 

 . 28.10.20הותקן בה מונה אלקטרוני מן הסוג שאישרה הרשות כאמור ביום 
 

נחתמה על ידי שרת התחבורה  2021-(, התשפ"א5תקנות התעבורה )הוראת שעה( )מס' 
 . 9066ק"ת התשפ"א, עמ' -ופורסמה ב 31.12.20חות בדרכים ביום והבטי

 
 

שיון רכב למונית אלא לאחר הצגת ילא יינתן ר 1.3.2021 יוםמשמעות ההוראה היא כי החל מ
אישור כיול מונה שיופק אך ורק למונית בה הוחלף המונה הישן באחד מן המונים החדשים 

 כפי שאושרו כאמור על ידי הרשות. 
 

מונים החכמים, הניתנים לשליטה מרחוק, יאפשרו מגוון יתרונות לנהגי המוניות כידוע, ה
פיצול חשבוניות, עדכוני תעריפים ונסיעות שיתופיות במוניות  בנושאולציבור הנוסעים, לרבות 
שמירת נתוני האפשרות לחברות המונים,  מרכזי השירות שללפיזית מרחוק ללא צורך בהגעה 

 ועוד.  שרת ובמונה, תשלום בכרטיסי אשראי וקבלה אלקטרוניתנסיעות ב
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, החל המונים הקיימים במוניות החלפתל םהיערכותעדכון נהגי המוניות ונבקשכם לפעול ל
 . 30.6.21ועד למועד האחרון כפי שנקבע,  1.3.21מיום 

 
 

        
  

 ב ב ר כ ה,

              
 דפנה עין דור                 
 מנהלת אגף כלכלה                                   

 מפקחת על המחיריםוה   
 
 
 

      
 מנכ"ל המשרד – מר עופר מלכה העתק:

  יהמשפט ץהיועמ"מ  – דוד טמירעו"ד 
 כ"ל בכיר תנועהסמנ –מר אבנר פלור  
 מ"מ מנהל הרשות לתח"צ –מר רן שדמי             

  מנהלת בכירה אגף הרכב –עינת סגל מהנדסת 
 מנהל אגף פיקוח בקרה ורמת שירות –מר דוד יוסף 

 תחום כלכלת תחבורהמנהלת  –גב' ברוני חירמן 


