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לאיגוד נהגי המוניות בישראל
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> הכן רכבך לקיץ <

> הקלה בעונשים על הסעת 
שוהים בלתי חוקיים <

גלגלי הצדק # דף מידע לנהגים # המונית הבאה שלכם תהיה רנו
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שה בלבד
אין כמוהתמונות להמח

אין כמו
מוניות קיה
מוניות קיה

קיה חולון רח' הפלד 36 טל.03-5186839 

איך שלאתסובב את זה...

קיה חולון רח' הפלד 36 טל.03-5186839 
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עורך אחראי: יהודה בר-אור יו”ר האיגוד

המו"ל: איגוד המוניות הארצי 

כתובת המרכבה 19 א.ת. חולון מיקוד 58851

igudtaxi@walla.com :טל’: 03-5502611     פקס: 03-5502610    מייל

חפשו אותנו ב-

שיווק וניהול הפקה: פיני כהן, ברית ענברים תקשורת שיווקית

www.brit-inb.com :טל.  052-2512357 אתר                                

brit-inb@012.net.il  :מייל                

כתב המערכת: שי אבשלום זבדי

עיצוב והכנה לדפוס: רני לביא פרי
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דבר יו”ר נהגי המוניות הארצי
חבריי, מנהלי תחנות, נציגי תחנות ונהגים נכבדים,
שמח אני לבשר לכלל התחנות שבעת האחרונה ארבע 

תחנות  ולצדן  הגג,  לארגון  הצטרפו  מירושלים  תחנות 

נוספות מאילת, באר שבע וטבריה. הארגון ימשיך לצרף 

תחנות חוקיות ומסודרות לשורותיו. 

האיגוד יוצא לבחירות ארציות שיחלו ב-1.17.14 ויסתיימו 

והיה  בארץ  התחנות  לכ  נשלחו  הבחירות  על  פרטים  ב-30.9.14,  הבחירות  ביום 

פרסום גם בעיתון הלו טקסי. 

זה הזמן להתלכד כולנו יחד לטובת הענף שכן אין לנו פרנסה אחרת ואין לנו דרך 

נפרדת, כל הדרכים להצלחה ולקידום הענף הם רק ביחד. 

בראשית אני מודה לשר התחבורה על שנקט בעמדה ברורה וחד משמעית שהוא 

לא ייתן לפגוע בענף המוניות ולא יאפשר כל הפעלה של תחבורה ללא כל החוקים 

כסף  ולגבות  להפעיל  גורם  מכל  מונע  חברים  וזה  מונית.  להפעלת  הקשורים 

מנוסעים בארץ, חלומה של חב' הובר נשלח חזרה לאירופה, בישראל זה לא יפעל. 

חברים אני קורא לכלל נהגי המוניות בארץ לא לשתף פעולה עם חב' הובר, ללמוד 

ממה שקרה עם גט טקסי שדיברה על עזרה לנהגי המוניות ולגבות מהם סכם נמוך 

בהרבה מהתחנות וכשהם נכנסו לשוק וגדלו, כולם כבר יודעים מה קורה, הם כבר 

להיכנס  מהובר  למנוע  צריך  לכן  בארץ.  התחנות  מרב  מהנהגים  כסף  יותר  גובים 

דרישתם  את  ויחזירו   - בעתיד  ולתאבון  למימדים  יגיעו  שלא  ולהתרחב  ולגדול 

להפעלת רכב פרטי כמונית. חברים ראו הוזהרתם!

ארגון הגג ברשותי וברשות פריד אברהם פועלים יום וליל כדי להסדיר את הענף.

להכיר בענף כמקצוע לצורך קבלת עמדה בביטוח לאומי כמקצוע.. 1

 פועלים ביחד עם כל ארגוני העצמאים להכניס פנסיה לענף.. 2

3הארגון פועל להוזיל את ביטוח החובה והמקיף.. 3

אנו פועלים להוזיל את מחירי הדלק לתחנות המסודרות במדינה.       . 4

ארגון הגג פועל לפטור ממכס לאחר 4 שנים שיפתח את האפשרות למכירה . 5

בעתיד.

ארגון הגג פועל לבטוח בריאות וביטוח תאונות אישיות במחיר מוזל במיוחד, . 6

מוזל  ונסיעות לחו"ל במחיר  וכן לבתי מלון  ומקצועית  זולה  להגנה משפטית 

ללא עמלות סוכן.

נזכיר לכולם שב-1.9.14 תופעל ההפרדה בין השוכר למשכיר וזה יביא פתרון . 7

לכל הבעיות בעבר. 

בכבוד רב,
יהודה בר- אור

יו”ר איגוד נהגי המוניות הארצי
יו”ר אירגון הגג

ראיון עם יהודה בר אור יו”ר איגוד נהגי המוניות

בחירות לאיגוד

 הכן רכבך לקיץ

גלגלי הצדק

הקלה בעונשים על הסעת שוהים בלתי חוקיים

המונית הבאה שלכם תהיה של רנו

דף מידע לנהגים ולתחנות

ראיון עם איתן שער

האם כדאי לאבד נסיעה בגלל חוסר מקום?

מוצר חדש לשרות הנהג

ירושלים הצטרפה

הסכם להגנה משפטית

הובר מוגזם

הטכנולוגיה לפעמים....

טבלת מרחקים



מוניטקס מרכזת עבורך תחת קורת גג אחת את כל המוצרים כדי לעשות לך חיים קלים, 

עם 33 שנות ניסיון שלימדו אותנו שמגיע לך מוצר איכותי ושירות מעולה.

סניף ראשי רחוב הפלד 13, חולון | לפרטים 052-4640405 מיכל

המערכת כוללת:
- מכשיר GPS עם מסך מגע צבעוני

- אופציה לחיבור המונה הטוב ביותר הקיים בשוק מדגם 20-90 
- קורא כרטיס אשראי המאפשר לנהג לקבל את כל הכרטיסים כולל זרים. 

  (פעולת החיוב אורכת 3-4 שניות בלבד)

בנוסף לתוכנת ניהול המוניות קיימת במערכת תוכנה מלאה לניהול שוברים (וואוצ'רים) 
המאפשרת למוסדות להזמין מונית מהמחשב שלהם ישירות לסדרן בתחנה. כל שנותר לסדרן 

הוא לשבץ מונית ולשלוח אליה את הנסיעה. מהיר, קל, נוח מאוד לשימוש וחוסך זמן רב.

מנהל ? חבר הנהלת תחנת מוניות ?  
רוצים להתקדם ולתת לנהגים כלים 

להתמודד עם כל אתגרי השוק ?

מוניטקס פיתחה עבורכם את המערכת המתקדמת 
ביותר בעולם העונה על כל הצרכים שלכם.



א
יגוד נהגי המוניות הארצי ממשיך ופועל 

בשבילכם כל העת. בתקופה האחרונה 

הפנימי  במישור  נמרצות  האיגוד  פעל 

וללא  מנוחה  ללא  ובממשלה,  בכנסת  והארצי, 

המוניות  לענף  בנוגע  חדשים  רעיונות  הפסקה. 

מחוץ  וגם  הענף  מתוך  העת,  כל  מופיעים 

האיגוד,  יו"ר  בכולם.  ונוגע  שותף  והאיגוד  לו, 

המגיעים  רעיונות  גם  כי  מספר  בר-אור,  יהודה 

ממשרדים מסוימים, שאינם בהכרח טובים לענף, 

עוברים דרך האיגוד, שמעצב אותם ומשפיע על 

לנגד  רואה  "האיגוד  ההחלטות.  קבלת  תהליך 

הענף,  צרכי  ואת  המוניות  נהגי  טובת  את  עיניו 

עניינינו.  את  לקדם  כדי  הכל  עושים  ואנחנו 

לבעיות  מענה  כוללת  שלנו  היומיומית  העבודה 

עם  התמודדות  גם  זה  ולצד  בענף,  היומיומיות 

ליבת האתגר - הסדרת ענף המוניות". 

הסדרת ענף המוניות
מתמשכת  עבודה  על  מספר  האיגוד  יו"ר 

של  האינטרסים  את  לקדם  שנועדה  ומורכבת 

"אנחנו  ההחלטות.  מקבלי  בקרב  המוניות  ענף 

כאן כדי להכניס סדר והיגיון להחלטות וכך לקדם 

את הפרנסה שלנו", אומר היו"ר. "הפתרון הטוב 

הסדרתו.  הוא  בענף  שלנו  הבעיות  לכל  ביותר 

ולתנאים  הפנסיה  לנושא  מענה  לתת  נוכל  כך 

הסוציאליים לנהגים", הוא מוסיף. הסדרת הענף 

תדרוש הגדרה מסודרת ובסיסית לתחנת מוניות 

ומשמעותה, לצד התווית נהלים סדורים לניהולה 

בעידן הנוכחי. באיגוד אומרים כי שיתוף הפעולה 

במקרה  להצלחה  המתכון  הוא  הענף  נהגי  של 

לסייע בפעילות  שנועד  הוא אמצעי  האיגוד  זה. 

באיגוד  המוביל.  להיות  יכול  לא  אך  המשותפת, 

קוראים לנהגים להצטרף לשורותיו ולהגיע יחד 

לכנסת. "נציג מטעמנו בכנסת יכול להוביל שינוי 

ולסייע בקידום החוק שיסדיר את הענף. השינוי 

המיוחל חייב לבוא משם, אבל הוא יקרה רק אם 

נתאגד", מוסיפים.

מוביל  השלטוניות,  ברשויות  הפעילות  לצד 

עם  להטיב  שנועדו  צעדים  של  שורה  האיגוד 

הענף ולהוביל אותו קדימה לעבר יעדים מרחיקי 

לכת.

קידום נגישות בעלי מוגבלויות 
בישראל

בחודשים האחרונים לקח האיגוד חלק בישיבות 

נגישות בעלי  רבות שנערכו במטרה לקדם את 

הצרכים  את  בהן  והציג  בארץ,  המוגבלויות 

בתחום.  המוניות  ענף  של  המבט  נקודת  ואת 

העבודה  ועדת  של  החלטה  לכדי  הבשילו  אלה 

רכב  כלי   250 הוספת  על  הכנסת  של  והרווחה 

המקומי.  הרכב  לשוק  גבוה  בסטנדרט  נגישים 

לשתי  ומתאימים  מרווחים  המדוברים  הרכבים 

לנוסעים  מרבית  נוחיות  לספק  ונועדו  עגלות, 

ברכב. במסגרת החלטת הוועדה, סוכם כי רוכשי 

זכות ציבורית לרכב מסוג זה יזכו ל-50% הנחה, 

וכן כי תאגיד מוכר בעל רישיון להפעלת תחנה 

יוכל לרכוש 50 מוניות נגישות בסכום של 10,000 

ש"ח, בתנאי שייתן מענה לשטח רחב. לצד זאת, 

רכישת הזכות תחייב הפעלת רכב נגיש לתקופה 

של עשר שנים. הוועדה ציינה כי במידה והמיזם 

תכפיל  נגישים,  רכבים   250 ויירכשו  יצליח, 

הוועדה את כמות הרכבים.

הפרדה ברישיון הנהיגה בין 
בעלות על הרכב לבין בעלות על 

הזכות הציבורית
שהוביל  ארוך  תהליך  הסתיים  האחרון  בינואר 

התחבורה  משרד  הסכים  ובסופו  הגג,  ארגון 

שתבוצע  כך  הרכב,  רישיון  מבנה  את  לשנות 

הפרדה ברורה בין בעל הרכב לבין בעל הזכות 

התקיים  היום  "עד  בהערה.  שיצוין  הציבורית, 

השתמש  שלא  רכב  בעל  שבו  נעים  לא  מצב 

מקבל  היה  וקשישים,  אלמנות  אלו  לעתים  בו, 

הרכב  את  שהשכיר  למרות  וקנסות,  דוחות 

בר-אור,  יהודה  אומר  מונית",  נהג  של  לשימושו 

"מעכשיו, כל נהג יצטרך לעשות הסכם שכירות 

על  יגן  אחד  שמצד  מורשה,  עו"ד  אצל  מסודר 

בעלי הרכבים, ומצד שני על נהגי המוניות". לפי 

ההסכם החדש, נהגי מוניות יידרשו להעמיד 12 

המחאות בנקאיות כערבות ואם יקבלו דוחות על 

השימוש ברכב, אלו יועברו ישירות לנהג המונית, 

על  עיקול  יוטל  אם  בנוסף,  הרכב.  לבעל  ולא 

ימנע מבעל המספר  הרכב, ההסכם החדש לא 

ו"להתקע"  אחר  לרכב  המספר  את  להעביר 

ללא רכב. כמו כן, ההסכם החדש מאפשר לנהג 

ללא  רישוי  מבחני  הרכב  את  להעביר  המונית 

הנושא  קידום  הרכב.  בעל  של  בנוכחותו  צורך 

התאפשר בזכות שיתוף פעולה בארגון הגג של 

פריד אברהם ויהודה בר-אור.

גיליון מס' 21 יולי 2014

ראיון עם יהודה בר אור, יו”ר איגוד נהגי המוניות הארצי

רק יחד נביא את השינוי 
המיוחל ונקדם את הענף

6

המשך בעמוד 8 ֹל

ענף המוניות משתנה בכל רגע נתון. איגוד נהגי המוניות הארצי פועל 
כל העת ומקדם את צרכי הענף בכל מקום. שוחחנו עם יו”ר האיגוד על 

הפעילות בעת האחרונה.



קיה ריו
טיפול 15,000 - 170 ש”ח

כולל: שמן  סינטטי מלא + פילטר שמן
דיסקיות בלם קידמים 170 ש”ח
דיסקיות בלם אחוריים 150 ש”ח

טיפול 30,000 - 300 ש”ח
כולל: שמן סינטטי מלא + פילטר שמן, פ. אויר

ופ. סולר חלקים קוריאנים

מצמדים
קיה ריו -סול-סיד 1500 ש”ח כולל עבודה

קיה ריו 2012/13 1500  ש”ח כולל עבודה

קיה אופטימה
דיסקיות בלם קדמים+עבודה 220 ש”ח
דיסקיות בלם אחורים+עבודה 180 ש”ח

בלמים
דיסקיות + החלפה רק  140 ש”ח

דיסקיות + צלחות + החלפה רק  320 ש”ח
בלמים אחוריים )נעליים+חריטה( + עבודה
רק  300 ש”ח פביה, פולו, סיאט, אוקטביה

ש”ח   140 רק  קיה ריו רצועת מנוע - כולל עבודה 
ש”ח  130 רק  בוקסות למשולשים פביה, סיאט, אוקטביה 
ש”ח  100 רק  רצועות מנוע - כולל עבודה 
ש”ח  420 רק  נבה לגלגל אחורי - כולל עבודה פביה, אוקטביה 
ש”ח  120 רק  פלנץ מים - כולל עבודה 
ש”ח  280 רק  פעמונים לציריה  

ומהיר אמין  אדיב  שירות  וצ’קים,  אשראי  כרטיסי  מכבדים  מע”מ,  כוללים  אינם  המחירים 
רח’ עציון גבר 16 תל-אביב. טל: 03-6813832, 03-6821423 פקס: 03-6814865

השכרת מוניות

בדיקה ממוחשבת + איתור תקלות + מילוי גז למזגנים + מחלקת פרונטים ממוחשבים
טיפול 30,000 רק 330 ש”ח

כולל עבודה
כולל: שמן מנוע, מסנן שמן, מסנן

אויר וסולר + בדיקה
פביה, אוקטביה, סיאט - עד 2006

טיפול 15,000 רק 170 ש”ח
כולל עבודה

כולל: שמן מנוע חצי סינטטי +
פילטר שמן + בדיקה

פביה, אוקטביה, סיאט - עד 2006

טיפול 90,000 רק 1000 ש”ח
כולל עבודה

כולל: שמן מנוע, מסנן שמן ואויר,
מסנן סולר + טיימינג + רצועה + מותחן

פביה, אוקטביה, סיאט - עד 2006

אוקטביה-2-3
טיפול 15,000 - 170 ש”ח

כולל: שמן  סינטטי + פילטר שמן
טיפול 30,000 - 300 ש”ח

כולל: שמן סינטטי מלא + פילטר שמן, אויר וסולר
רצועת טיימינג + מותחן רק 1000 ש”ח

קיה מג’נטיס
טיפול 15,000 - 170 ש”ח

כולל: שמן  סינטטי מלא + פילטר שמן
דיסקיות בלם קידמים - 170 ש”ח + עבודה 50 ש”ח
דיסקיות בלם אחורים - 150 ש”ח + עבודה 50 ש”ח

טימינג 150,000 ק”מ, 1,000 ש”ח
 קיט טימינג + עבודה -

טיפול 30,000 - 300 ש”ח
כולל: שמן סינטטי מלא + פילטר שמן, פ. אויר ופ. סולר, 

חלקים קוריאנים

מורשה משרד התחבורה ואיגוד המוסכים מומחים לדיזל ובנזיןהשכרת מונית על בסיס יומי

לשעבר שותפות ברק

בס”ד



חדש - הגנה משפטית לנהגי 
מוניות

הוא  אלו  בימים  מוביל  שהאיגוד  נוסף  פרויקט 

"בעקבות  המוניות.  לנהגי  המשפטית  ההגנה 

בקשות רבות מצד נהגים לסיוע משפטי במקרים 

גם  עלה  יומיומיות,  ובעיות  תנועה  עבירות  של 

ארגון  יו"ר  אומר  אלה",  שירותים  של  התעריף 

מקצועי  עו"ד  משרד  מול  פועל  "הארגון  הגג, 

במחירים  האלה  השירותים  את  שיציע  בתחום 

וצריך  יקר,  המוניות  נהגי  של  כספם  שפויים. 

לשמור עליו". התעריף המדובר לשירות זה הוא 

13 ש"ח בתוספת מע"מ, וכן הנחה לחברי האיגוד 

בגובה 50% מעלות כל תיק ותיק.

האיגוד מוריד את מחיר הביטוח 
ומקדם הקלות מס

בעת האחרונה נמצא איגוד נהגי המוניות הארצי 

בדיונים עם המפקח על הביטוח, שנועדו להוריד 

את מחירי ביטוח החובה וההשתתפות העצמית 

שאנחנו  ייתכן  "לא  המוניות.  לנהגי  בתאונות 

פרטי,  מרכב  יותר  גבוה  כך  כל  סכום  משלמים 

הכבד  הנטל 

בהכנסה  פוגע 

אומר  כולנו",  של 

בר-אור.  יהודה 

האיגוד  כן,  כמו 

משרד  מול  פועל 

מנת  על  האוצר 

פטור  לקבל 

 4 לאחר  ממס 

 8 במקום  שנים, 

כיום.  הנהוג  שנים 

מתקדמים  המגעים 

הקרובים  ובחודשים 

להתקבל  צפויה 

החלטה בנושא.

פעילויות 
לרווחת נהגי 

המוניות 
ומשפחותיהם

מתפישת  כחלק 

המגדירה  האיגוד, 

המוניות  נהגי  את 

בתור  ומשפחותיהם 

האיגוד  פועל  המרכז, 

לארגון פעילויות לרווחת 

ומשפחותיהם.  הנהגים 

במסגרת זו, יוצאים נהגים 

מאורגנים  לטיולים  רבים 

ובחו"ל  בארץ  ולחופשות 

ללא  מוזלים,  במחירים 

הקנייה  "כוח  סוכן.  עמלת 

שלנו  מהאיחוד  שנוצר 

אנחנו  "כך  האיגוד,  יו"ר  לנו  מספר  עצום",  הוא 

מצליחים לקבל מחירים זולים ובמקביל לתרום 

הזדמנות  מהוות  אלה  פעילויות  הנהגים".  לכלל 

וכן  ואינפורמציה,  רעיונות  והחלפת  למפגש 

עם  בשטח  הנהגים  של  הקשר  את  מחזקות 

פעילות  על  ראשון  ממקור  ששומעים  האיגוד, 

האיגוד ומוזמנים לקחת חלק בעשייה.

ענף המוניות תורם לקידום 
התיירות בישראל

התיירות  קידום  מיזם  על  דווח  האחרון  בגיליון 

ומאז  תל-אביב-יפו,  עיריית  בשיתוף  בישראל 

שהשתתפו  ונהגים  תחנות  מתקדמים.  העניינים 

העיר  היכרות  מיומנויות  את  שיפרו  בפרויקט 

אלה  האנגלית.  בשפה  יכולותיהם  את  ושיפרו 

למשתתפים,  פרנסה  של  חדשה  דלת  פתחו 

הקרובה,  התיירות  מעונת  החל  לכך  ובנוסף 

הנהגים והתחנות שהשלימו את הקורס יקבלו תו 

גדולה.  תיירות  חברת  ע"י  ויומלצו  לרכב,  מיוחד 

עיריית  עם  הפעולה  ששיתוף  צופים  באיגוד 

לתחנות  ההכנסות  להגדלת  יביא  תל-אביב-יפו 

ולנהגים ותשפר את תדמית הנהגים בקרב ציבור 

התיירים והציבור בכלל.

מסתכלים אל המחר
הזמן  כל  לפעול  ממשיכים  הגג  וארגון  "האיגוד 

בר-אור,  יהודה  אומר  לרגע",  נחים  לא  ואנחנו 

יו"ר ארגון נהגי ובעלי המוניות בישראל, "שיתוף 

הפעולה בין הנהגים בכל הארץ מביא לתוצאות 

הענף  את  לשפר  נוכל  יחד  רק  ויפות.  טובות 

הקרוב,  בעתיד  לזכותנו".  רבים  הישגים  ולהביא 

יגיעו  הגג,  ארגון  מנכ"ל  אברהם,  פריד  מספר 

חדשות טובות מכיוון משרדי הממשלה והכנסת. 

יהודה בר-אור מוסיף ואומר "אנחנו שם כל רגע, 

לקדם  מנת  על  ומתמיד  שוטף  בקשר  נמצאים 

מאמין  אני  הבא  בגיליון  שלנו.  האינטרסים  את 

אנחנו,  עליהם.  לספר  חידושים  הרבה  שיהיו 

בארגון הגג, נדאג לכך".

בכבוד רב

יו"ר איגוד נהגי המוניות הארצי

יו"ר אירגון הגג

יהודה בר אור

המשך מעמוד 6 ֹל
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בחירות לעמותת איגוד נהגי המוניות הארצי
איגרת מטה הבחירות של איגוד נהגי המוניות הארצי

מנהלים נכבדים,

למרות כל הלשונות הרעות של אלו שאינם מרוצים מקיום האיגוד ומכפישים אותו תחת כל עץ רענן, הוכחנו לכל 

אותם האנשים כי היושר והצדק חזקים מכל.

אנו קרבים לקראת סיום הקדנציה של כהונת הנהלת איגוד המוניות הארצי שנבחרה באופן דמוקרטי, וכעת אנו 

עומדים בפני מערכת הבחירות השנייה לאיגוד המוניות הארצי אשר תתחיל ביום 1 ביולי 2014 ותסתיים ביום 30 

בספטמבר 2014 - שהוא יום הבחירות.

בהמשך הגיליון מצורפים כל המסמכים הדרושים ופירוט הליך הבחירות שנעשה בשקיפות מלאה.

הליך הבחירות יתקיים בפיקוח משרד עו”ד אורנשטיין ורו”ח יניב עוז.

יש לזכור כי אנו האיגוד היחיד שעורך בחירות דמוקרטיות לכל דבר ועניין, מבלי כל עיוות של החוק והצדק ובלי 

שום קומבינות.

אנו פונים אליכם, מבקשים ומפצירים בכם כי תצטרפו למהלך הדמוקרטי. אנו נלחמים יום יום לשמור על קיומו של 

ענף המוניות במניעת גזירות, שחורשי רעה רוצים בהשמדתנו מנסים להטיל עלינו.

רק איחוד השורות, רוח לחימה וכוח גדול יוכלו למנוע את הגזירות שרוצים להטיל עלינו ובכך למנוע את קריסתנו. 

בואו נשים את המחלוקות שבינינו בצד ונפעל בצורה מאוחדת, בשכם אחד, לטובת הענף.

למלא.  מסוגל  שהוא  תפקיד  לכל  מועמדותו  את  להציג  מוזמן  ראוי,  עצמו  שמוצא  ומי  לבחירות,  והירשמו  בואו 

לבחירה  פנוי  האיגוד  בהנהלת  תפקיד  וכל  נצח  כהונת  מובטחת  לא  לאיש  דמוקרטית.  התמודדות  מעודדים  אנו 

דמוקרטית, כולל כיסא היושב ראש.

אם תחליטו שאין לכם עניין להשתתף בבחירות, רק תנציחו את הבעיות שישנן כיום, אותם חפצי “הפרד ומשול” 

ישיגו את מבוקשם ויגרמו להחלשתנו, וחבל שהדבר הזה יקרה.

ברצוננו להדגיש בפניכם כי לאחר קיום הבחירות לא תוכלו לומר “לא ידענו, לא בחרנו”, שכן כל הטענות מהסוג הזה 

לא יהיו רלוונטיות, וההחלטות העתידיות בענף יתקבלו מבלי שתוכלו להיות שותפים להן, וחבל שכך.

אל תשכחו שאתם תמשיכו לנהל את התחנות, להיות נהגי מוניות וההחלטות שיתקבלו בקשר לענף ישפיעו עליכם, 

וחבל שלא תהיו היוזמים והלוחמים כדי להצעיד את הענף קדימה.

בכבוד רב ובידידות,

מטה הבחירות של איגוד נהגי המוניות הארצי
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בחירות לעמותת איגוד נהגי המוניות הארצי
נוהל בחירות

תוכן:

לידיעתכם, עד לתאריך 7 באוגוסט 2014 בשעה 19:00 באפשרותכם להירשם לבחירות כדי להצטרף כתחנה 

רשומה, לרישום בספר הבוחרים לבחירות 2014.

כדי להירשם יש להגיע למשרד האיגוד ברח' המרכבה 19, א.ת. חולון, אולם 79, או לשלוח פקס בין התאריכים 

1 ביולי 2014 - 7 באוגוסט 2014, בשעות 10:00-19:00, בתיאום טלפוני.

30 באוגוסט 2014 בשעה 19:00 הוא המועד הסופי לרישום לתפקידים.

למועד מוקדם יותר מהמועדים הנ"ל, ניתן לתאם טלפונית עם מזכיר ועדת הבחירות, מאיר דורני.

צריך להביא עמכם:

המנהל/נציג התחנה, בפרטים אישיים: שם פרטי ומשפחה, תעודת זהות, חתימות המנהלים וחותמת  של  כוחו  את  המייפה  מכתב  	•
התחנה.

זו: בלשון  בקשה  	•
"אני )שם, מען ומספר מזהה( מבקש להיות חבר בעמותה )שם העמותה(. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני 

מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

 ,7.11.2014  ,7.10.2014  ,7.9.2014  ,7.8.2014  ,7.7.2014( הארצי"  המוניות  נהגי  "איגוד  לפקודת  איגוד,  דמי  עבור  )צ'קים(  המחאות   6 	•
7.12.2014(, על-פי ההסכמה של 10 ש"ח  לכל מונית מדיי חודש.

בהמשך(. )האמנה  ההנהלה  ובחתימת  התחנה  בחותמת  מינימום,  לשנתיים  חתומה,  אמנה  	•
בתאריך 6 בספטמבר 2014 תפורסם רשימת ספר הבוחרים. רשימה זו תהיה סופית ולא תהיה כל אפשרות להצטרף לאחר המועד הנ"ל.

לשאלות ולבירורים נוספים, נא לפנות לטלפונים הבאים:

מאיר דורני - 054-3903333, גולדי - 03-5502611, בשעות 11:00-14:00.

שיטת הבחירות

תוכן:

	 המפתח לנציגות יהיה בהתאם לחלוקה כדלהלן:•

	 תחנה מ-15 עד 114 מוניות - נציג אחד;•

	 תחנה מ-115 עד 214 מוניות - שני נציגים;•

	 תחנה מ-215 עד 314 מוניות - שלושה נציגים;•

	 תחנה מעל ל-315 מוניות - ארבעה נציגים.•

	 חברי המרכז יבחרו את יו"ר האיגוד/הוועד הארצי וועדת ביקורת.•

	 17 חברי הוועד הארצי ייבחרו לפי מספר הקולות בסדר יורד עד למקום •

ה-17 ביום הבחירות אם יהיו רק 17 מועמדים, כולם יהיו חברי הוועד הארצי.

	 כל נציג תחנה חייב לבחור ב-17 מועמדים.•

	 3 חברי ועדת ביקורת לבחירה.•

	 הבחירה היא לפי תקנון למשך שלוש שנים.•

	 יו"ר האיגוד יש להחתים 10 נציגי תחנות, חברים כשרים לבחור • לבחירת 

ולהיבחר באיגוד.
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1 . 7 . 2 0 1 4 תחילת רישום לספר הבוחרים 

7 . 8 . 2 0 1 4 סיום רישום לספר הבוחרים 

10.8.2014 פרסום ספר הבוחרים 

30.8.2014 הגשת מועמדות לתפקידי יו”ר האיגוד, 
חבר הוועד הארצי, חבר ועדת ביקורת 

4 . 9 . 2 0 1 4 אישור המועמדים 

30.9.2014 יום הבחירות - הבחירות יתקיימו במשרדי האיגוד 

15.10.2014 הגשת ערעורים 

22.10.2014 פרסום תוצאות סופיות 

לוח זמנים לבחירות לאיגוד נהגי המוניות הארצי
י



בחירות לעמותת איגוד נהגי המוניות הארצי

אמנה - הצהרת כוונות

	 אנו, נציגי תחנות מוניות המיוחדות )"ספיישל"(, לשם קידום ענף המוניות ורווחת נהגי המוניות, אנו מתחייבים לפעול בתיאום מלא עם איגוד •

נהגי המוניות הארצי.

	 אנו מתחייבים לפעול יחדיו ולקבל את מרות מוסדות האיגוד ולכבד את החלטתכם בכל הקשור לנהגי המוניות ולתחנות המוניות וכיו"ב.•

	 נהג אשר עזב תחנה בה עבד והשאיר אחריו חובות או לא החזיר רכוש השייך לתחנה, לא יוכל לעבוד בתחנה אחרת המאוגדת באיגוד •

עד אשר יסדיר את כל חובותיו.

	 אנו מתחייבים לפעול יחדיו בנושאים המשותפים לכלל נהגי המוניות והתחנות על מנת להשיג תעריפים טובים ומוזלים יותר לנהגי המוניות, •

בשירותים כגון: ביטוחים, פרסום, רכישות גדולות, מונים אלקטרוניים.

	 אנו מתחייבים לפעול יחדיו לקידום ולשיפור מצב נהגי המוניות, ולשם כך אף לצאת לשביתות, השבתות, הפגנות וכל דרך מחאה חוקית •

אחרת, והכל על מנת להשיג את הטוב ביותר לתחנות המוניות ולנהגי המוניות.

	 אנו מתחייבים לשתף פעולה למען יוכלו כל התחנות ונהגי המוניות שהינם חביר איגוד נהגי המוניות הארצי להתפרנס בכבוד, תוך שמירה •

על רמת שירות הולמת ללקוחות השונים.

	 אנו מצהירים ומתחייבים כי החל ממועד חתימתנו על אמנה והצהרת כוונות זו אנו מקבלים על עצמנו את מרות הנהלת איגוד נהגי המוניות •

הארצי, ומתחייבים לכבד את החלטותיהם בכל נושא או מחלוקת שתבוא להכרעתם בענייני תחנות המוניות והנהגים, לרבות בין התחנות 

לבין עצמן. סעיף זה מותנה בהסכמת שני הצדדים למחלוקת.

	 אנו מתחייבים לקבל את מרות איגוד נהגי המוניות הארצי למשך 24 חודשים מיום חתימתנו על אמנה והצהרת כוונות זו ולהיות אחראים •

על כל החובות שיחולו כלפי האיגוד, לרבות התחייבותנו לתשלום דמי החבר החודשיים לקופת איגוד נהגי המוניות הארצי למשך מלוא 

התקופה של 24 החודשים, והתחייבותנו זו תעמוד בעינה גם אם החליט באמצע התקופה של 24 החודשים כי ברצוננו לפרוש מאיגוד נהגי 

המוניות הארצי. התחייבותנו זו ניתנת הן לפי אמנה זו והן לפי הוראות סעיף 2ד' לתקנון איגוד נהגי המוניות הארצי.

ולראיה באנו על החתום:

              שם ומשפחה       תעודת זהות               שם התחנה    חותמת התחנה

גזור ושלח
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בחירות לעמותת איגוד נהגי המוניות הארצי

תאריך: _______________

עמותת איגוד נהגי המוניות הארצי )ע.ר. 58-027-976-8( לכבוד:  

מאת: תחנת מוניות _____________

הנדון: נציגות לאיגוד המוניות הארצי עמותה מספר 58-027-976-8

"אני _____________________ מבקש להיות חבר בעמותת איגוד נהגי המוניות הארצי.

מספר מזהה שם מלא       מען     

מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

רישום נציגות הינו בהתאם למפתח הנציגות ולפי שיטת הבחירות!

אנו הח"מ, המנהלים של תחנת המוניות ______________________ מאשרים ומסכימים בזאת 

ת.ז. מס' ___________________ )כנציג ראשון(, כי מר ____________________,  

ת.ז. מס' ___________________ )כנציג שני(, כי מר ____________________,  

ת.ז. מס' ___________________ )כנציג שלישי( כי מר ____________________,  

הנו/ם נציגי התחנה המוסמך/ים לייצג את התחנה במסגרת איגוד נהגי המוניות הארצי.

בין שאר הסמכויות המוקנות, יוכל/ו לבחור למוסדות איגוד נהגי המוניות הארצי וכן להעמיד מועמדות מצידו/ם למוסדות האיגוד.

ידוע לנו כי ה"ה הנ"ל ישמש/ו כנציג התחנה במשך תקופת כהונת האיגוד החוקית.

במידה ויבחר נציג התחנה כבעל תפקיד כגון יו"ר, ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שלא נוכל להחליפו במשך 3 שנים.

כל מנהל/נציג אחר בוועד ההנהלה או בוועד הארצי תוכל הנהלת התחנה הנבחרת להחליפו ע"י הפניית מכתב בקשה להנהלת האיגוד.

האמור במכתב זה הינו בלתי חוזר ואינו ניתן לביטול, לתיקון, לשינוי ו/או להחלפה.

ולראייה באנו על החתום )חותמת וחתימות(

___________________________

גזור ושלח
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ע
מתחילים  הקיץ,  של  סופו  ם 

להתמלא  התקשורת  אמצעי 

הכנת  חשיבות  על  בכתבות 

הרכב לעונת החורף הרטובה, על בדיקות 

הפתע של משרד התחבורה ועל מבצעים 

של מוסכים על בדיקות אלה. אין חולקים 

על חשיבות הכנת הרכב לחורף, אך חשוב 

העונה  לקיץ.  גם  אותו  להכין  פחות  לא 

החמה מביאה עמה סכנות רבות - לצמיגי 

הרכב, למצבר, למזגן וגם לנהג עצמו.

אז מה אפשר לעשות?
וחלק  חלק  כל  לבחון  מומלץ  כל,  קודם 

טיפול משל  מגיע  גוף  לכל  בנפרד.  ברכב 

הרבה  החמה.  לעונה  שונה  והכנה  עצמו 

לביצוע  ניתנות  לקיץ  להכנה  מהפעולות 

ויכולות  במוסך,  טיפול  מחייבות  ולא  לבד, 

לחסוך לכם כסף רב ועוגמת נפש כאשר 

בעיה מתגלעת.

הקיץ  בעונת  הכבישים  של  הגבוה  בחום  צמיגים: 
הצמיגים נאלצים להתמודד עם בעיות יובש ושחיקה 

הצמיג.  לפיצוץ  להוביל  עלולות  שיחד  מוגברת, 

פשוטה,  פעולה  באמצעות  כזה  מצב  למנוע  ניתן 

שאפשר לבצע לבד - בדיקת לחץ האוויר בצמיגים. 

שמירה על לחץ אוויר נכון, בהתאם להוראות היצרן, 

תסייע לצמיגים להתמודד עם החום ולכם להימנע 

מתאונה מסוכנת. את הבדיקה כדאי לבצע מוקדם 

בבוקר, לפני שהצמיג מספיק להתחמם מהנסיעה 

על הכביש הלוהט. לאחר מילוי האוויר פשוט בחנו 

דהוי,  נראה  מהם  אחד  אם   - הצמיגים  את  מקרוב 

שחוק או יבש, צריך לפנות לבדיקה מקצועית ואף 

להחליף את הצמיג.

מחייבות  בחוץ  הגבוהות  הטמפרטורות  מצבר: 
מכבידה  זו  ופעולה  הזמן,  כל  כמעט  מזגן  הפעלת 

של  המאווררים  פעילות  לצד  מאוד,  עליו 

לפנות  חייבים  המצבר  לתחזוקת  הרדיאטורים. 

ניתן  שכן  מה  תקין.  הוא  אם  יבדקו  שם  למוסך, 

מהקטבים,  קורוזיה  ניקוי  הוא  בעצמכם  לעשות 

על-ידי שפיכת מים רותחים על הקטבים ומילוי מים 

מזוקקים.

של  מוגברת  פעילות  על  מדברים  כבר  אם  מזגן: 
המזגן, חשוב לתת גם לו יחס מיוחד. בדיקת המזגן 

מקרר  הוא  האם  ובדקו  אותו  הפעילו   - פשוטה 

להיות  יכול  מדי,  חלש  הוא  אם  הרצויה.  בעוצמה 

לפנות  יש  ואז  החורף,  בחודשי  גז  ממנו  שדלף 

ריח רע,  היוצא מהמזגן  לאוויר  בנוסף, אם  למוסך. 

בתוכו  שהצטברו  בקטריות  בגלל  זה  הנראה  ככל 

בחורף. ניתן לנקות אותן בקלות באמצעות תרסיס 

מיוחד שמותז ישירות לתוך המזגן.

על  מקשה  בקיץ  הגבוה  החום  הקירור:  מערכת 
פעילות הרכב וגורם לו להתחמם יותר מהר. במידה 

באופן  הרכב  את  לעצור  תיאלצו  קורה,  כזה  ודבר 

למנוע  ניתן  בנסיעה.  להמשיך  תוכלו  ולא  מיידי, 

הקירור  נוזל  מפלס  בדיקת  פשוטה:  בדרך  זאת 

ואם לא  של המנוע. בדקו שהוא אכן בגובה הנכון, 

- מלאו. בדקו שוב אחרי מספר ימים - אם 

חל שינוי, יש לפנות למוסך בהקדם, שכן 

יכול להיות שאחד הצינורות בלוי. מומלץ 

לשמור בתא המטען מיכל עם נוזל קירור, 

ולבדוק את מפלס הנוזל פעם בשבוע.

מגבים: כן, אלו שבחורף מסייעים להסיט 
מסייעים  בקיץ  מהשמשה,  הגשם  מי  את 

לבדוק  חשוב  הדרך.  את  לראות  לכם 

איכותי  ניקוי  נוזל  שיש  תקינים,  שהם 

כראוי.  עובדים  ושהם  הייעודי  במיכל 

בימים שאחרי סופות חול אתם תודו להם. 

החלפת מגבים עולה עשרות בודדות של 

שקלים, ותסב לכם רוגע ונחת מהפרעות 

ראות שונות.

נזקי קיץ נוספים לנהג: שימו לב שהקיץ 

בכמה  לנקוט  הנהגים  ציבור  את  מחייב 

בחודשים  עליו  להקל  שיכולות  קטנות  פעולות 

החמים. ראשית, מים לשתייה - חם, נוהגים הרבה, 

השמש קופחת ומבלי ששמים לב מתייבשים. קחו 

שנית,  הזמן.  כל  לשתות  וזכרו  מים  בקבוק  אתכם 

קרם הגנה - קרני השמש מתחזקות כשהן עוברות 

אלו  בתור  לכוויות.  וגורמות  הרכב,  שמשות  דרך 

מעת  להימרח  מומלץ  רב,  זמן  ברכב  שנמצאים 

משקפי  שלישית,  בעור.  פגיעה  למנוע  כדי  לעת, 

במיוחד  רגישות  העיניים  גם  העור,  כמו   - שמש 

לקרני השמש. שמרו עליהן!

ותקינה  שלמה  חירום  ערכת  לשמור  זכרו  כן,  כמו 

)ג'ק(,  ברכב. לא תרצו להיתקע בחום ללא מגבה 

ואחוריות(,  )קדמיות  חלופיות  נורות  חלופי,  גלגל 

כלי  כמה  גם  ואולי  זוהר  אפוד  פנס,  התנעה,  כבלי 

עבודה יעילים.

לסיכום, הקיץ החם מחייב אותנו להיערך לא פחות 

להתבצע  יכולות  הרכב  בדיקות  החורף.  מאשר 

באופן עצמאי, ובהשקעה כספית נמוכה. ההשקעה 

שלנו בהיערכות עשויה לא רק להפוך את הנהיגה 

לנעימה וקלה יותר, אלא גם להציל חיים.

הכן רכבך לקיץ
מזג האוויר החם בקיץ משפיע על הרכב ומחייב אותנו להכין אותו למצב. 

הבאנו מספר המלצות כיצד לעשות זאת
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0 עו"ד אורי הורנשטיין

גם נושאת 
מטוסים בסוף 

משנה כיוון

גלגלי הצדק

ש
הם  כי  המוניות  נהגי  חשים  רבות  נים 

שוד  למעשי  קל  וטרף  לקורבן  הפכו 

אינם  השונים  המשפט  בתי  וכי  וגניבה, 

נותנים דגש מספיק למעשים חמורים אלה, ולמצב 

המיוחד של נהגי המוניות, אשר אינם יכולים להיות 

אותו  הקהל  בבחירת  בררנים 

הם מתבקשים להסיע.

מגמה,  שינוי  יש  לאחרונה  אך 

המשפט  בבתי  ביטוי  המקבל 

קיבל  אף  ולאחרונה  השונים, 

חיזוק בערעורים שהוגשו לבית 

המשפט העליון על ידי נאשמים 

מוניות,  נהגי  בשוד  שהורשעו 

ואולי ניתן לחוש מידה מסויימת 

של הקלה, והכרה בכך שלמרות 

ומסיבית  גדולה  המערכת  היות 

המטוסים  נושאת  ]כדוגמת 

שגם  הרי  בכותרת[,  המופיעה 

הכיוון  את  משנה  כזו  מערכת 

המוניות,  נהגי  על  להגן  ומנסה 

לאחר ששוכנעה כי אכן יש כאן 

ושומה  ופושה  שהולכת  בעייה 

ומייד- או לחלופין להקטינה  ולשים לה קץ  לנסות 

משמעותית. מובן מאליו כי שינוי מגמה זו, כפי שהוא 

מקבל ביטוי בפסיקת בית המשפט העליון, מחלחל 

מקווים  ואנו  יותר,  הנמוכות  לערכאות  מטה  כלפי 

יילך ויפחת וכי נהגי המוניות  כי אכן סוג עבירה זה 

לחם  להביא  מבתיהם  בצאתם  מוגנים  לחוש  יוכלו 

לעצמם ולבני ביתם.

בבית  לאחרונה  שנדון  מערעור  ציטוט  להלן 

העליון  המשפט  בית  סירב  שבו  העליון,  המשפט 

באיומי  אשר  מונית,  נהג  שודד  של  בעונשו  להקל 

את  ממנו  שדד  הנהג  של  לצווארו  שהוצמדה  סכין 

כספו ואת מוניתו.

וכך נאמר בגוף הערעור:-

קל  טרף  האחרונות  בשנים  הפכו  מוניות  "נהגי 

את  לבחור  עליהם  ונאסר  הואיל  שוד,  למעשי 

נוסעיהם, ולא אחת מנוצלת עובדה זו על ידי אנשים 

מבודדים שם  כדי להסיעם למקומות  חסרי מצפון 

הם תוקפים את הנהגים, מאלצים אותם לברוח על 

נפשם, וגונבים את רכביהם. זו התנהגות שחומרתה 

רבה, ולא אחת פסקנו כי יש להשית בגינה תקופות 

מאסר ממושכות, במטרה להבהיר לכל את המחיר 

)ע"פ  יימצאו חוטאים בכך"     שיידרשו לשלם אם 

בנבו[  ]פורסם  ישראל  מדינת  נ'  נאיף   1885/07

ישראל  מדינת   348/12 ע"פ  גם:  ראו   .)1.7.2008(

 ;))2.4.2012( בנבו[  ]פורסם  פלוני  נ' 

מדינת  נ'  אלברט   5994/10 ע"פ 

ישראל ]פורסם בנבו[ )14.2.2011((.

על  הוא  אף  שנידחה  נוסף,  בערעור 

בית  פסק  העליון,  המשפט  בית  ידי 

המשפט בהאי לישנא:-

תכנון  על  מלמד  העבירה  "אופי 

חשיבות  יש  אלו,  בנסיבות  מוקדם. 

למסר שבית המשפט מעביר בענישה 

מחמירה ומרתיעה, כמו גם בהדגשת 

נהגי  על  שבהגנה  הציבורי  האינטרס 

מוניות".

אכן  כי  לקוות  אלא  לנו  נותר  לא 

מעשי  כמות  את  תקטין  זו  מגמה 

השוד האלימים כנגד העוסקים בענף 

של  הבטחון  תחושת  את  ותגביר 

הנהגים.

חירות  חג  ביתכם  ולבני  בלי לאחל לכם  נסיים  לא 

שמח, קיץ בריא ובשורות טובות. 
 

נסיעה נעימה ובטוחה

* אין לראות בכתבה זו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג 

שהוא.

נקדים  תוכנה,  לבין  כותרת הכתבה  בין  למי מכם שתוהים מה הקשר 
מוניות  נהגי  גם  ובתוכם  רבים,  אזרחים  רבים חשים  כי במקרים  ונציין 
והעוסקים בענף, כי הם אינם מקבלים את ההגנה להם הם זכאים וכי 

הם מופקרים – אך לא עוד!
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ב
יום שלישי, 15 ביולי 2014, דנה ועדת הפנים 

חוק  ואיכות הסביבה של הכנסת בהצעת 

סיוע  על  הענישה  החמרת  את  שמקדמת 

לשוהים בלתי חוקיים בישראל. בזכות השתתפות 

ומנכ"ל  בר-אור,  יהודה  הגג,  ארגון  יו"ר  של  פעילה 

נהגי  את  להחריג  הוחלט  אברהם,  פריד  הארגון, 

המוניות מהעונשים החמורים שקודמו בחקיקה.

בדרום  הביטחוני  המצב  רקע  ועל  הדיון  במסגרת 

ומשטרת  הביטחון  משרד  דרשו  הארץ,  ובמרכז 

ישראל להחמיר באופן משמעותי את הענישה על 

המסייעים לשוהים הבלתי חוקיים. בקשתם כללה 

החמרה של העונשים על העבירה לענישה גם אם 

נתפסים בפעם הראשונה, הארכת תקופת המאסר 

גובה  והעלאת  שנים  לארבע  משנתיים  האפשרית 

הקנס המקסימלי מ-75 אלף ש"ח ל-300 אלף ש"ח. 

עונשים אלו יוטלו על מי שיורשע בהסעה, הלנה או 

העסקה של שוהה בלתי חוקי.

יו"ר ארגון הגג, יהודה בר-אור, ומנכ"ל הארגון, פריד 

להחריג  וביקשו  הוועדה,  בדיון  השתתפו  אברהם, 

את נהגי המוניות מעונשים אלו, על מנת שלא תיפגע 

וועדת  יו"ר  של  בעזרתה  זו.  מהחלטה  פרנסתם 

התקבלה  רגב,  מירי  ח"כ  הסביבה,  ואיכות  הפנים 

בקשתם של אנשי הארגון, ומדיניות הענישה החלה 

על נהגי המוניות תישאר כפי שהיא כיום. עם זאת, 

הוועדה החליטה להחמיר את הענישה הכללית על 

העלאת  תוך  חוקיים,  בלתי  שוהים  ומעסיקי  מליני 

והארכת  גובה הקנס המקסימלי ל-300 אלף ש"ח 

תקופת המאסר האפשרית משנתיים לשלוש שנים. 

ומנכ"ל  הארגון  יו"ר  בין  הפעולה  שיתוף  בזכות 

חמורה  פגיעה  נמנעה  הוועדה,  ליו"ר  הארגון 

בפרנסתם של נהגי המוניות. הצעת החוק המלאה 

במליאת  ושלישית  שנייה  לקריאות  לעלות  עתידה 

הכנסת בתקופה הקרובה, אך ללא כל פרק שעלול 

לפגוע בענף המוניות.

הקלה בעונשים על הסעת 
שוהים בלתי חוקיים
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יו”ר ומנכ”ל ארגון הגג, נמנעה הצעת חוק שתחמיר את העונשים על הסעת  בזכות פעילות 
שוהים בלתי חוקיים

הצעת החוק החדשההצעת החוק המקורית

החמרת הענישה על מליני ומעסיקים שוהים בלתי חוקיים בלבדהחמרת הענישה על מסיעי, מליני ומעסיקי שוהים בלתי חוקיים

העלאת גובה הקנס המקסימלי ל-300 אלף ש”חהשארת גובה הקנס המקסימלי על 75 אלף ש”ח

הארכת תקופת המאסר לשלוש שנים בלבדהארכת תקופת המאסר האפשרית לארבע שנים

שינוי הגדרת העבירה מעוון לעבירה פליליתשינוי הגדרת העבירה מעוון לעבירה פלילית

השינוי שחל בהצעת החוק בזכות ארגון הגג



מ
שמורשות  רבות  רכבים  סוכנויות  בין 

הסוכנויות  אחת  בישראל,  מוניות  לשווק 

רכב".  סוכנויות  "דוד  היא  הייחודיות 

הסוכנות, שהיא אחת המקצועיות בארץ, מתמחה 

מבין  בנוף  ובולטת  רנו,  רכבי  של  דגמים  במגוון 

הסוכנויות בארץ.

ידי  על   2006 בשנת  הוקמה  רכב"  סוכנויות  "דוד 

בסחר  המתמחה  חברה  בתור  אמשיקשווילי  דוד 

במוניות ובזכויות ציבוריות. מהר מאוד נהגים רבים 

והסוכנות  הרכבים  וטיב  השירות  לאיכות  התוודעו 

צברה מוניטין בענף הרכב בארץ ובין נהגי המוניות. 

הצלחתה של החברה הובילה לכך שבשנת 2012 

לישראל,  רנו  יבואנית  מוטורס",  "קרסו  חברת 

העניקה ל"דוד סוכנויות רכב" זכיינות לשיווק מוניות 

רנו.

סיפר  הסוכנות,  ומייסד  מנכ"ל  אמשיקשווילי,  דוד 

"עד לפני כמה שנים,  רנו:  על התחלת שיווק דגמי 

את  זיהינו  המוניות.  בענף  רנו  רכבי  את  הכירו  לא 

הפוטנציאל ברכבים להצלחה בענף ובחרנו לקדם 

"קרסו  מטעם  הזכיינות  קבלת  עם  בארץ".  אותם 

מוטורס", מספר אמשיקשווילי, החלו אנשי הסוכנות 

וכיום, הפכו  מוניות,  לנהגי  רנו  לפעול לשיווק רכבי 

רכבי רנו, לפופולריים ביותר בקרב נהגי המוניות.

רכבי רנו מתאימים במיוחד לנהגי המוניות, הרכבים 

אמינים,עם גרסת דיזל בעלת צריכת דלק חסכונית 

בין  עצום  פנימי  ומרווח  נוחים  מושבים  במיוחד, 

הדגמים הפופולריים בסוכנות נמצאים רנו פלואנס 

נוחים  במחירים  המוצעים  אסטייט,  מגאן  ורנו 

ובתנאים מיוחדים. תהליך הרכישה מהיר, יעיל ונוח, 

בזכות מגוון רחב של רכבי הדגמה הנמצאים באולם 

התצוגה בת"א.

השירות  על  דגש  שמים  רכב"  סוכנויות  ב"דוד 

ללקוח, הסוכנות פועלת בשיטת "הכל תחת קורת 

גג אחת". במסגרת זו, הלקוח שמגיע לסוכנות זוכה 

סופו  ועד  הרכישה  תהליך  מתחילת  אישי  לליווי 

החל מהזמנה ועד המסירה ללקוחוכמובן שניתנים 

 .post sale ללקוחשירותי

ויעיל.  מהיר  היבואן  של  השירות  מערך  בנוסף, 

במחירים  ניתנים  היבואן  ע"י  המוצעים  השירותים 

נוחים וזמני ההמתנה קצרים במרכזי השירות.

ויעילות  הנוחים  האחזקה  מחירי  ללקוח,  השירות 

ב  רכבים  לרכוש  רבים  לקוחות  מושכים  התהליך, 

נמנים:  הסוכנות  לקוחות  בין  רכב",  סוכנויות  "דוד 

מוניות עצמאיים,  גדולים, מפעילי  תאגידי תחבורה 

שואפים  בסוכנות  תחנות.  ובעלי  מוניות  נהגי 

אחרים,  רכבים  מול  רנו  דגמי  רכישות  להגדלת 

האיכותיים  הרכבים  מגוון  באמצעות  בכך  ועומדים 

המוצעים ללקוח. 

מגוון  המוניות  לנהגי  מציעה  רכב"  סוכנויות  "דוד 

רכבים  מכירת  שונות:  מחלקות  בשמונה  שירותים 

חדשים, שירות ליסינג, עסקאות טרייד אין, מכירת 

רכבי יד שנייה, מימון וייעוץ, זכויות ציבוריות, ביטוח 

וכן שירות לקוחות שוטף.

מרכז דוד סוכנויות רכב נמצא בשדרות הר ציון 76, 

תל אביב-יפו, טלפון 03-6814363.

המונית הבאה 
שלכם תהיה 

של רנו
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זיהום מזערי זיהום מרבי
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
EEC*2004/3/EC/80/1268 *נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן*

**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

 *5501 | renault.co.il |

את הנסיעה הזאת 
משתלם לך לקחת...

רנו פלואנס דיזל, החסכונית והמרווחת ביותר 
בקטגוריה החל מ-67,900 ₪*

זיהום מירבינתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
414בינעירוני5.2עירוניפלואנס דיזל 1.5 ליטר אוט'

414בינעירוני5.6עירוניפלואנס דיזל 1.5 ליטר ידני

לדגמי  המבצע  רישוי;  אגרת  כולל  ואינו  מע"מ  כולל  אינו  *המחיר 
25 רכבים משתתפים במבצע  מינימום    ;24.08.14 2014; בתוקף עד 
ט.ל.ח; התמונות להמחשה בלבד. ו/או עד גמר המלאי; כפוף לתקנון; 

*5501

זאת ההזדמנות שלך להתקדם לרנו פלואנס דיזל 1.5 ל' החדשה והחסכונית 
(22.7 ק"מ לליטר) עם מרווח פנימי עצום, עיצוב מוקפד ואבזור עשיר, 

עכשיו בטרייד אין בתנאים מעודפים 
והטבות ייחודיות נוספות לנהגי מוניות.
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ל
אור פניות רבות של נהגים, האיגוד ערך 

הסכם להגנה משפטית עם משרד עו”ד 

בתנאים המפורטים להלן: 

מבוא להסכם
החברים בארגון נהגי המוניות והיושב בראשם, 

יהודה בר אור, מקבלים תנאים יוצאי דופן 

לפעילות המשותפת, חלקם אף מסובסדים ע”י 

בעלי המיזם, וזאת על מנת שכתב השרות יהווה 

פתרון וייתן שקט נפשי לנהגים החברים בארגון 

וכמו כן התנאים שנסגרו במיוחד עבורם, יקנו 

להם יתרון יחסי ברור על פני כל נהג אחר שאינו 

שאינו חבר בארגון. 

היקף השירות המשפטי 
משפטי  ייעוץ  כולל  המשפטי  השירות  	•
האיגוד  למנהלי  לאיגוד,  פגישה(  )טלפוני/ 

וקשורים  באיגוד  החברים  המוניות  ולנהגי 

התעבורה,  לעבירות  הקשור  בכל  בהסכם, 

תאונות הדרכים, נזיקין כולל גוף ורכוש וכן טיפול 

הרפואי.  והמכון  הרישוי  משרד  מול  בתיקים 

בנוסף השירות המשפטי כולל הרצאה בתעבורה 

פעם בשנה לנהגי המוניות. מועד ההרצאה יקבע 

יום מראש. למען הסר  בתיאום עם משרדנו 30 

ספק, המשרד אחראי רק על העברת ההרצאה. 

ייצוג  יעניק  המשרד  לעיל  לאמור  בנוסף  	•
ובתנאי תשלום  משפטי לנהגי האיגוד במחירים 

נוחים כמפורט בסעיף 9. 

לבני  משפטי  ייצוג  יעניק  המשרד  בנוסף,  	•
משפחות נהגי האיגוד במחירים ובתנאי תשלום 

נוחים כפי שייקבע בין המשרד לאיגוד.

 ,1.2  ,1.1 בסעיף  האמור  המשפטי  השירות  	•
יועברו  פרטיהם  אשר  לנהגים  יינתן  לעיל   1.3

מתאריך  החל  יחולו  אלה  חוזה  תנאי  מראש. 

ושעת העברת השמות והסדרת התשלום.

טלפוני  מוקד  יעמוד  הלקוחות  לרשות  	 	•
דין  עורך  ע”י  פונה  לכל  אישי  מענה  ומתן 

מהמשרד או יועץ של המשרד.

תנאי ההתקשרות
לייעוץ  מתייחסת  זו  התקשרות  הצעת  	•
המוניות  ולנהגי  האיגוד  למנהלי  לאיגוד  משפטי 

החברים באיגוד, החל מיום אישור הסכם זה. 

ויחודש  שנתי  הינו  ההתקשרות  הסכם  	•
שיקבעו  בתנאים  לועזית,  שנה  כל  בתחילת 

באותה עת.

תעריף ההתקשרות
ש"ח   13 הינו  המוסכם  הטרחה  שכר  סכום  	•
כיסוי  בעבור  וזאת  לחודש  נהג,  לכל  מע”מ   +

שיצטרפו  נהגים   500 לפחות  של  משפטי  ייעוץ 

להצטרף,  העשוי  נוסף  נהג  כל  בעבור  להסדר. 

בכל  נוספים  מע”מ   + ש”ח   13 של  סך  ישולמו 

חודש. 

אופן ומועדי התשלום
בתשלום  ייעשה  הטרחה  שכר  תשלום  	•
אחד באמצעות כרטיס אשראי או תשלום אחד 

במזומן או שני שיקים.

לנהגי  הניתנים  שירותים  בגין  תשלום  	•
 1.2  , בסעיף  כאמור  משפחותיהם  ובני  המוניות 

ובסכומים  בתנאים  בנפרד  ישולם  לעיל,   1.3

אשר ייקבעו בכל מקרה לגופו.

פירוט מהלך טיפול בנהגי הארגון: 
משרד  של  הטלפוני  למוקד  פונה  הלקוח  	•
הוא  קצר,  פרטים  אשרור  תהליך  לאחר  עו”ד, 

את  לתת  שנבחר  לעו”ד  לרשימת  מופנה 

השרות. 

הלקוח בוחר עו”ד ומודיע למשרד עו”ד על  	•
בחירתו. 

משרד עו”ד מיידע את עורך הדין ומתאמת  	•
מפגש בין הלקוח לבין עורך הדין.

ולחתימת  הצדדים  להסכמת  בכפוף  	•
ללקוח  הייעוץ  שירות  ניתן  כוח,  ייפו  על  הלקוח 

חיוב  ללא  במשרד  בפגישה  ובין  טלפוני  בין 

בייצוג  צורך  קיים  בהם  במקרים  אלא  בתשלום 

כאמור בסעיף 1.2. 

 פירוט מקרים חריגים אשר בהם 
הנהג יצטרך להוסיף תשלום:

וחו”ד  מומחים  יועצים  משפט.  בית  אגרות  	•
מומחים.

 500-1000 בין  פתיחתו  שעלות  נזיקין  תיק  	•
בתיק  שכ”ט  עלות.  ללא  האיגוד  לנהגי  ש"ח, 

נזקי גוף על פי חוק, קרי, שכר הטרחה בהתאם 

לשלב אליו הגיע התיק כדלקמן:         

של  רישיון  ללא  שרות  קו  של  עברות  	•
ש"ח   4,000 של  בעלות  התחבורה  משרד 

איגוד  לחברי  הנחה   50%( ש"ח   8,000 במקום 

שיעשו מנוי על כתב שרות(. 

התנהגות  מחירים,  הפקעת  של  עבירות  	•

בעלות  נוסע  להסיע  וסירוב  הולמת  בלתי 

ש"ח   10,000 במקום  בלבד  ש"ח   5000 של 

מנוי על כתב  איגוד שיעשו  הנחה לחברי   50%(

שרות(.

חוקיים  בלתי  שוהים  הסעת  של  עבירות  	•
 50%( ש"ח   12,000 במקום  בלבד  ש"ח   6,000

כתב  על  מנוי  שיעשו  איגוד  לחברי  הנחה 

שרות(.

נכות  ללא  חמורה  חבלה  של  עבירות  	•
אי  אדום,  אור  חצית  בצומת,  מתאונות  כתוצאה 

מהירות  הפרדה,  קו  חציית  קדימה,  זכות  מתן 

 12,000 במקום  בלבד  ש"ח   6,000 מופרזת 

על  מנוי  שיעשו  איגוד  לחברי  הנחה   50%( ש"ח 

כתב שרות(.

נכות  שבצידה  חמורה  חבלה  של  עבירה  	•
 30,000 במקום  ש"ח   12,000 מתאונה  כתוצאה 

ש"ח 

חציית  נפגעים,  ללא  בצומת  רגילה  תאונה  	•
קדימה  זכות  מתן  אי  נפגעים,  ללא  אדום  אור 

נפגעים  ללא  פרדה  קן  חציית  נפגעים,  ללא 

הנחה   50%( ש"ח   8,000 במקום  ש"ח   4,000

לחברי איגוד שיעשו מנוי על כתב שרות(.

המותר  מעל  נוסעים  הסעת  של  עברות  	•
 50%( ש"ח   12,000 במקום  בלבד  ש"ח   6,000

כתב  על  מנוי  שיעשו  איגוד  לחברי  הנחה 

שרות(.

ברשלנות  מוות  גרם  של  במקרה  עברה   .6.10

ש"ח   15,000 יהיה  העצמית  ההשתתפות  סכום 

בלבד במקום 100,000 ש"ח. עברה במקרה של 

 30,000 יהיה  העצמית  השתתפות  סכום  הריגה 

ש"ח במקום 150,000 ש"ח .

מול  ייצוג  ו/או  עבירה  בכל  ייצוג  בעבור  	•
שלא  התעבורה  דיני  בתחום  שונים  גורמים 

 50% של  הנחה  תינתן  זה  בסעיף  מופיעים 

דומים  במקרים  המקובל  השכ”ט  מגובה 

בהתאם לסוג העבירה ולנסיבות העניין. 

מע”מ  יתווסף  זה  בסעיף  המחירים  	לכל  	•
כחוק.

לאיגוד,  לפנות  יש  ולהרשמה  נוספים  לפרטים 

לגולדי בין השעות 10:00 - 14:00 בימים א’ - ה’. 

בכבוד רב, 

יהודה בר אור

יו”ר איגוד נהגי המוניות הארצי     

דף מידע לתחנות ולנהגים



דף מידע לתחנות ולנהגים
19גיליון מס’ 21 יולי 2014

מנהלי תחנות, נציגי תחנות ונהגים נכבדים.

הארגון פועל יומם וליל כדי לפתור בעיות יום יומיות בענף. שום דבר לא נעשה לבד. אנו נלחמים על כל החלטה כדי לשפר את ההצעה 

או לבטל גזירות. כל מי שחושב שהכל נעשה מעצמו חושב לא נכון, טועה מטעה.

בחודשים נוב’ דצמ’ וינואר פעלנו כדלקמן:

מס ירוק שופר מאד בגלל התערבות הארגון וכך נחסך כסף רב לכל נהג בקניית מונית חדשה. 	•
חסכנו מאות שקלים. ובכך  חובה.  אין  מתקין  שרוצה  מי  רק  כיום  חדש.  כובע  התקנת  כגון  בוטלו.  נוקשים  וחוקים  גזירות  	•

חודש. בכל  שקלים  מאות  לנהגים  שוב  נחסכו  ובכך  לביטולו  גרמה  הארגון  ההתנגדות  המס.  החזר  את  לבטל  רצה  האוצר  	•
ובכך  הארגון  ע”י  בוטל  הממשלה,  ע”י  שנדרש  כפי  שקלים  מאות  של  בסך  מונית,  בכל  כחובה  לנכה,  לעזרה  עליה  דרגש  	•

נחסכו שוב מאות שקלים לנהג.

הארגון  ע”י  הומרה  ולנהגים  לתחנות  שקלים  אלפי  עשרות  של  בעלות  לנכים  לנגישות  רכב  תחנה  בכל  להכניס  החובה  	•
והיום רק מי שרוצה יקנה רכב כזה. הושג גם מימון הממשלה לכדאיות חלקית בנושא, אם כי הארגון לא ממליץ לעשות כך שכן כל נהג 

יפסיד הרבה כסף. כל מי שמעוניין מוזמן להתקשר לארגון ויוסבר לו למה אין הדבר כדאי.

שיפוי כוח נוטריוני  לכך  דאג  הרישוי. הארגון  בפועל למשרד  הציבורית  הזכות  בעל  להביא את  הרישוי  בוטלה החלטת משרד  	•
וצילום ת”ז יספיק. ובכך נחסכה עוגמת נפש לאלמנות, יתומים ופנסיונרים בענף.

לנהגים. החובה  ביטוח  את  ולהוזיל  שנים.   4 לאחר  ממס  הפטור  של  החוק  את  ולהכניס  הנהגים  עם  להטיב  פועל  הארגון  	•
הרכב. בעל הזכות הציבורית  בעל  שם  על  רשום  יהיה  הרכב  רישיון  ומשכיר.  השוכר  בין  הפרדה  שתהיה  לכך  דאג  הארגון  	•
יפסיק לקבל דוחו”ת על עברות שביצע הנהג שמשכיר את הזכות הציבורית. הרכב ירשם על השוכר/הנהג וכל הדוחו”ת יגיעו אליו. 

הוא גם יוכל לעבור טסט לבד ולא יהיה תלוי בבעל הזכות הציבורית. הכל ייסגר בהסכם חוזי בין הצדדים.

והחסימות והרעש שזה עשה. אם הארגון  ההפגנות  כל  עם  האחרון  בחודש  תוקף  שקיבל  הזרים  והעובדים  המסתננים  חוק  	•
לא היה דואג לבטל את גזרת האחריות שלנו כנהגים על הסעת מסתננים ועובדים זרים היה מצבנו קשה כמו כל מעסיק או מלין של 

מסתננים והיינו צפויים לקנסות ולמשפטים. פעילות הארגון בכנסת ביטלה גזירה זו מאיתנו וכך נחסך מאיתנו הרבה כסף עוגמת נפש, 

משפטים והוצאות רבות.

אומר רק שקל לשבור מקל אחד,  אז  מאוגדים  להיות  עלינו  חובה  מדוע  הסבר  לכם  לתת  מספיק  לא  זה  כל  אם  חברים,  	•
קשה לשבור 10 מקלות ואי אפשר לשבור אלפי מקלות וכל המבין מבין כי רק ביחד נוכל להצעיד את הענף לחוף מבטחים. רק אם 

נכניס נציג לכנסת נוכל לתקן חוקים ולהסדיר את הענף בחוק, ולסדר פנסיה לנהגים.

בכבוד רב,

יהודה בר אור

יו”ר ארגון הגג של בעלי ונהגי המוניות בישראל



ת
אחת  היא  הקסטל  מוניות  חנת 

איתן  בארץ.  והמובילות  הוותיקות 

הוותיקים  השועלים  אחד  הוא  שער 

בענף המוניות הישראלי. משנת 1970 הוא עובד 

במוניות הקסטל, עד שהתקדם לניהול התחנה. 

ושיתוף  לארגון  ההצטרפות  על  עמו  שוחחנו 

הפעולה הארצי בין אנשי הענף.

מוניות  כ-550  מונה  הקסטל  מוניות  תחנת 

התחנה  אביב.  תל  החי"ל,  ברמת  ונמצאת 

העיר  ברחבי  מקומות  במגוון  שירות  מעניקה 

גוריון,  בן  התעופה  בנמל  היתר,  בין  לה,  ומחוץ 

הרצליה.  הרכבת  ובתחנת  אביב  רמת  בקניון 

בהן  במשק,  מובילות  חברות  משרתת  התחנה 

אל על. "הדיוק בזמנים, היחס של הנהגים וניקיון 

מספר  מהלקוחות",  לשבחים  זוכים  המכוניות 

שער, "הנהגנו בתחנה תלבושת אחידה לנהגים, 

וגם זה זוכה לתגובות אוהדות".

והתחנה  ומעוצבים,  גדולים  התחנה  משרדי 

סדורה.  חשבונות  מערכת  באמצעות  מתנהלת 

התקנת  על  התחנה  שוקדת  אלו  בימים  בנוסף, 

שימוש  שתאפשר  חדשה,  לוויינית  מערכת 

באפליקציה ותשלום באמצעות כרטיסי אשראי. 

יו"ר הנהלת התחנה, שלמה ארגז, מנהל ומוביל 

שכל  מנהלים,  מספר  יש  ותחתיו  התחנה,  את 

ובתחנת  אחר,  תחום  על  אחראי  מהם  אחד 

הקסטל אין סירובים לסדרן. 

והציע  בקסטל,  אצלנו  בעבר  עבד  "יהודה 

הענפי.  במאמץ  ולעזור  לארגון  להצטרף  לי 

הסכמתי ומאז אנחנו הולכים יד ביד, ועושים הכל 

כדי לשמור על האינטרס של נהג המונית", מספר 

לארגון  התחנה  של  הצטרפותה  שער.  איתן 

הארצי היוותה צעד משמעותי גם לנהגי התחנה 

ניכרת  בהפגנות  נוכחותם  עצמו.  לארגון  וגם 

ותרומתם לארגון מורגשת. נהגי התחנה מביעים 

הארגון  בפעילויות  ומשתתפים  רצון  שביעות 

המקצועיות ובפעילויות הרווחה. שער מוסיף כי 

תל- עיריית  של  בקורס  השתתפו  התחנה  נהגי 

לראות  מצפים  והם  התיירות,  ומשרד  אביב-יפו 

כבר  הזה  המהלך  של  החיוביות  התוצאות  את 

בעונת התיירות הקרובה.

ההנהלה  מטפלת  הארגון,  פעילות  במסגרת 

לנהגי  אמנה  הגדרת  רבות:  מורכבות  בסוגיות 

המוניות, הכרת משרד התחבורה במוניות כענף, 

טיפול  מוניות,  לנהגי  פנסיה  תכניות  הסדרת 

בבקשות  וכן  מוניות  נהגי  על  הציבור  בתלונות 

נוסף  נושא  הענף.  להתנהלות  בנוגע  הנהגים 

שמציינים כאתגר הוא ההשתלטות על החאפרים 

כל  "לא  לנהגים.  אחידים  סטנדרטים  וקביעת 

אחד יכול להיות בעל הבית בכביש – צריך שיהיו 

מחירים אמינים, דרך התנהגות מסוימת, הנוסע 

צריך להיות מרוצה מאתנו, ולא אחרת", אומרים 

ועדות  הוקמו  אף  מסוימות  בתחנות  בארגון. 

נהגים על תלונות בנושאים  משמעת ששופטות 

שונים – התנהגות, מחירים, הורדה במקומות לא 

נכונים, רכבים לא נקיים.

בר- יהודה  הארגון,  הנהלת  פעילות  "במסגרת 

הפנים  בוועדת  חשוב  מהלך  הוביל  היו"ר,  אור, 

של הכנסת בהקשר להסעת השב"חים", מספר 

מונית  לנהג  שאסור  קבע  שנוסח  "החוק  שער, 

נענש  הוא  אותו  תופסים  ושאם  שב"ח,  להסיע 

יום.  לשלושים  הרכב  את  לו  ומחרימים  מיד 

נהג  שאם  לכך  הובילה  בכנסת  שלנו  הפעילות 

יקבל  הוא  הראשונה  בפעם  זו,  בעבירה  ייתפס 

לא  והוא  הרכב  לו  יחולט  לא  בלבד,  אזהרה 

הוא  השנייה,  בפעם  לכך,  מעבר  למשפט.  יזומן 

בזכות  רק  התאפשרה  זו  הקלה  ייענש".  כבר 

פעילות הארגון והנהלתו בכנסת. הנהלת הארגון 

בנושאים החשובים  ודנה  מתכנסת באופן קבוע 

משותפת.  בצורה  החלטות  ומקבלים  לענף, 

בפורומים  בישיבות  משתתפים  ההנהלה  חברי 

שונים, בכנסת ובממשלה, ומשכנעים את מקבלי 

נהגי  של  שהאינטרס  כך  לפעול  ההחלטות 

שער,  מספר  אלה,  בימים  גם  יישמר.  המוניות 

ומוסיף:  הכנסת,  חברי  מול  ההנהלה  פועלת 

לאיגוד.  להצטרף  התחנות  לכל  קורא  "אני 

יחד  ולהוביל  באיגוד  להיות  חשוב  כמה  הבנתי 

כמה  ראיתי  האיגוד.  להנהלת  כשהצטרפנו 

חשובה פעילות האיגוד עבור הענף, וכמה חשוב 

שיתוף כל התחנות כדי להביא את הענף אל חוף 

מבטחים".

יחד – טסים למרחקים 
ארוכים

איתן שער, ממנהלי תחנת מוניות הקסטל וחבר בהנהלת ארגון 
הגג, מספר על התחנה ועל פעילות הארגון
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ראיון עם איתן שער, מנהל בארגון הגג ומנהל בתחנת מוניות הקסטל
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           איגוד נהגי המוניות ה
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ח
אחת  היא  פרטס"  "אוניברסל  ברת 

הרכב  בשוק  הוותיקות  מהחברות 

אביב  בצלאל  ידי  על  הוקמה  הישראלי, 

וקיימת מזה כ-25 שנים. החברה מייבאת, מייצרת, 

ומשווקת מגוון רחב של מוצרים משלימים לרכב, 

בהם לוחיות רישוי, מוצרי דפוס ופרסום לכל ענף 

הרכב, מולטימדיה, ערכות עזרה ראשונה, מטפים 

ייחודי המטפל  ועוד'. בבעלות החברה בית דפוס 

במשי, ומסוגל להדפיס וילונות אחוריים מעוצבים 

מסגרות  פרסומיות,  מדבקות  פרסומים,  עם 

מספר עם פרסום, ומדבקות מחזירות אור לדופן 

הדלת במונית. בנוסף, לחברה מתפרה המסוגלת 

מקוריים  שטיחים  וכן  לגלגלים  כיסוי  לתפור 

לרכבים. החברה גם מייבאת ומשווקת מגיני רוח, 

מגיני פגוש, סטריאו, חיישני רוורס, כיסויי מושבים 

לנהגי  מיוחדים  מבצעים  עם  ועוד'  איכותיים, 

מוניות.

"אוניברסל פרטס" את  בשנת 2010 רכשה חברת 

וייס" המקורית  גגונים הוותיקה. "אריה  וייס"  "אריה 

בנתה  שנים   76 ובמשך   1938 בשנת  הוקמה 

הטובה  הגגונים  ייצור  חברת  של  מוניטין  לעצמה 

"אריה  את  קנתה  פרטס"  כש"אוניברסל  בארץ. 

את  לייצר  שממשיכים  הוותיקים,  עובדיה  על  וייס" 

המוצרים האיכותיים ביותר, ואף שידרגו אותם. כמו 

הן  גגונים לתא מטען  גם  קיימים  בליין החברה  כן, 

נעילה  עם  רוחב  מוטות  בייבוא,  והן  מקומי  בייצור 

מאלומיניום ועוד. המוצרים של "אריה וייס" הוכיחו 

הם  שלהם  והגגונים  השנים,  לאורך  עצמם  את 

מהעמידים ביותר לאורך שנים - אפילו יותר מהרכב 

שיוצרו  שלנו,  גגונים  על  שומעים  פעם  "לא  עצמו. 

ונמכרו לפני עשר שנים, ונמכרים עכשיו כמוצר יד 

שנייה", אומר רפי קהלני, מנהל המכירות בחברה. 

ואלומיניום,  נירוסטה  עשויים  האיכותיים  המוצרים 

לאי- הודות  וזאת  מחלידים,  או  מתרככים  אינם 

ההתפשרות של החברה על איכות החומרים. לצד 

הם  המוצרים  מתקיני  האיכותיים,  המוצרים  ייצור 

אנשי מקצוע, שמבצעים עבודה נקייה ויפה, שאינה 

פוגעת ברכב ושומרת על בטיחות הנוסעים ברכב.

פרטס"  "אוניברסל  חברת  של  המוצרים  איכות 

מוכיחה את עצמה שוב ושוב, כאשר מאות לקוחות 

מרוצים מכל רחבי הארץ חוזרים וקונים עוד גגונים 

וממליצים אחד לשני על החברה. בנוסף, החברה 

נבחרה כספקית הגגונים היחידה של רשות שדות 

התעופה, וכן של מוניות הקסטל בנתב"ג. כמו כן, בין 

לקוחות החברה הגדולים נמצאים משרד הביטחון, 

משטרת ישראל, תדיראן, אלביט מערכות ועוד.

את איכות המוצרים ניתן לקשור גם לעובדה שהם 

כחול  מוצרים  ישראלית",  "עבודה  בארץ,  מיוצרים 

הישראלי  המוצר  איכות  כי  מספרים  גורמים  לבן. 

גבוהה בעשרות מונים על זה המיוצר בסין, ואף כי 

הסינים מנסים לחקות את השיטות הישראליות, אך 

זאת ללא הצלחה.

החזקים  הם  וייס"  פרטס-אריה  "אוניברסל  גגוני 

דגמים  עשרות  מציעה  והחברה  בשוק,  והעמידים 

לפי  ולרכב,  הלקוח  לצרכי  המותאמים  ללקוחות, 

שאיכות  מספרים  בחברה  הרכב.  וגובה  גודל 

הגגונים כל כך גבוהה, עד כדי כך שחברות שניסו 

הראשונה  החברה  "אנחנו  נכשלו.  אותו  לחקות 

והמנוסה  הגדולה  גם  ובהתאם  בתחום,  בארץ 

המכירות  מנהל  קהלני,  רפי  אומר  בתחום",  ביותר 

בחברת "אוניברסל פרטס-אריה וייס". "אנו מציעים 

ובמחירים  שונים  בגדלים  דגמים  של  רחב  מגוון 

בין  ש"ח.  ל-2000  ש"ח   400 בין  שנעים  שונים, 

הקצוות יש הרבה אפשרויות, וזאת הודות לשילוב 

בין "אוניברסל פרטס" ל"אריה וייס", מוסיף קהלני. 

בחברה ממליצים להגיע לחנות עם רכבים חדשים 

עוד בטרם התקנת הכובע, על מנת להתאים להם 

גגון עם מקום ייעודי לכובע המונית.

גגון  הוא  החברה  של  ביותר  הפופולרי  המוצר 

להחזיק  ויכול  הרכב,  גג  על  הממוקם  העריסה, 

יצרן  להוראות  בכפוף  ק"ג,   300 עד  של  משקל 

 1X1.1-כ של  אחסון  שטח  מספק  הגגון  הרכב. 

כן  כמו  המוניות.  לכובע  ייעודי  מתקן  וכולל  מטר, 

קיים מוצר חדש - עריסה לתא מטען, שנותן מענה 

לנהגים שאינם מעוניינים להתקין גגון על גג הרכב, 

מאוד,  יציבה  הפגוש  עריסת  אליו.  בתוספת  או 

ויכולה להחזיק משקל של עד 50 ק"ג, וזאת בכפוף 

להוראות יצרן הרכב. כמו כן, מייבאת החברה ציוד 

קשירה איכותי וברמת בטיחות גבוהה מאוד.

מקום  אין  כי  נסיעה  לאבד  "חבל  כי  מוסיף  קהלני 

בהן  בשנה  נסיעות  עשר  שיהיו  מספיק  אחסון. 

הגגון  מכוסה".  שלו  והעלות  בגגון,  שימוש  ייעשה 

ללכלך  בלי  נוסף  מטען  להוביל  אפשרות  מעניק 

לבעלי  האחסון  אפשרות  את  ולהגדיל  הרכב  את 

אינם  הגגונים  כי  מוסיפים  בחברה  קטן.  מטען  תא 

בצורה  ומעוצבים  הדלק,  צריכת  על  משפיעים 

אווירודינמית כך שהרכב לא מושפע מנוכחותם.

ממוקמת  וייס"  פרטס-אריה  "אוניברסל  חנות 

ברחוב  וייס"  "אריה  חברת  של  המקורי  במבנה 

של  האינטרנט  באתר  בתל-אביב.   18 אבולעפיה 

תוכלו   ,www.gagon.co.il בכתובת  החברה, 

קטלוג  כמו  נושאים,  מגוון  על  נרחב  מידע  למצוא 

המוצרים ומידע מקצועי.

 ,18 אבולעפיה  רח'  וייס,  ואריה  פרטס  אוניברסל 

תל-אביב, טלפון 03-6820697, שלוחה 1.

האם כדאי לאבד נסיעה 
בגלל חוסר מקום
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חברת “אוניברסל פרטס-אריה וייס” , יצרנית הגגונים הגדולה 
ביותר בישראל, מציעה פתרונות למצוקת מקום האחסון ברכב

ראיון עם רפי קהלני, מנהל מכירות, אוניברסל פרטס



ש 
מוניטקס,  ומנכ"ל  הבעלים  ג'רבי  מואל 

פיתוח  על  טובה  ובשעה  טוב  מזל 

המערכת החדשה והמתקדמת.

ש: כמה זמן נמשך הפיתוח ?

ת: שנה וחצי

ש: מותר לגלות כמה השקעתם בפיתוח הזה ?

ת: כ-1.5 מליון ש"ח.

ש: האם הפיתוח נעשה בארץ ?

ישראלית  גאווה  לבן,  כחול  המערכת,  בהחלט.  ת: 

פותחה ע"י מהנדסי מוניטקס. 

ש: האם תיצרו אותה בארץ ?

ת: כן, המפעל שלנו בנתניה והוא ייצר גם ללקוחות 

בחו"ל.

ש: מה חדש במערכת ביחס למה שיש בשוק כיום?

ת: הניסיון המצטבר שלנו במשך 9 שנים הראה לנו 

להעניק  מנת  על  לשנות  צורך  שיש  דברים  מספר 

ממנו  ואמין  איכותי  מוצר  בישראל  המונית  לנהג 

ייהנה לאורך שנים. לפיכך, הכנסנו מספר שיפורים 

מהותיים מאוד במערכת החדשה ואציין רק ארבעה 

חשובים:

במקלט  משולב   3.5 דור  חדש  מודם  יש  במערכת 

GPS המעניק אמינות, רציפות ושידורי מיקום ללא 
קפיצות.

בו  ואין  המונית  למצבר  ישירות  מחובר  המכשיר 

ישנה  מערכת  המפעיל  נהג  כל  פנימית.  בטרייה 

יש  )ובישראל  חמים  שבימים  לך  יגיד  בטרייה  עם 

רבים כאלה( החלק האחורי של המכשיר מתנפח 

והטעינה נפסקת.  

תוכנת ניווט צרובה בכל מכשיר ואין צורך בכרטיס 

נפרד. 

כרטיס  קבלת  מאפשר  למכשיר  המונה  חיבור 

אשראי והצגת כל שלב במסך. כל התהליך נמשך 

3-4 שניות. קל מאוד לשימוש ונוח להפעלה. יתרון 

זמן  וחוסך  למונה  ישירות  תעריף  עדכון  הוא  נוסף 

יקר של המתנה לטכנאי.

ש: האם המערכת כבר פועלת במוניות?

ת: כן, התקנו 1000 מכשירים ועד ספטמבר נתקין 

עוד 1000. להערכתי יהיו בשימוש בארץ כ-10,000 

מערכות.

ש: היכן נרשמים לקבלת כרטיס אשראי?

נעשה  הכול  מוניטקס.  של  השרות  בתחנות  ת: 

במקום, הטפסים, הרישום וההתקנה. 

מקבלת  המערכת  האם  ש: 

שלכם  מהאפליקציה  הזמנות 

"קליק למונית"?

מחוברת  האפליקציה  ודאי.  ת: 

למערכת ובקרוב יתחיל קמפיין 

גדול  שמספר  לאחר  נוסף 

מתגבשות  בארץ  תחנות  של 

ומתארגנות לזה.

תוכנה  גם  שפתחתם  ראינו  ש: 

לניהול שוברים )וואוצ'רים(?

פעם  גאוותי  כך  ועל  נכון,  ת: 

שניהול  לך  ישיב  שתשאל  תחנה  מנהל  כל  שנייה. 

והנפקת  במחשב  הקלדתם  קליטתם,  השוברים, 

חשבונית למוסד מקשה עליו מאוד וצורך זמן רב. 

של  מלא  ניהול  מאפשרת  החדשה  המערכת 

יכול  התחנה  של  הלקוח  )וואוצ'רים(.  השוברים 

להזמין מונית מהמחשב שלו בנסיעת איסוף, פיזור, 

משלוחים, בין יעדים, שעת עבודה ועוד.

וכל  וכתובתם  הנוסעים  שמות  את  מקליד  הלקוח 

למסך  ולשלוח  מונית  לשבץ  הוא  לכם  שנשאר 

הנהג  הלקוח.  שהקליד  הפרטים  כל  את  במונית 

מאשר קבלת הנסיעה באמצעות מקש "אישור".

לקוח של התחנה את  כל  עבור  מנהלת  המערכת 

המחירון המוסכם בניהם.

נסיעות  דו"ח  להפיק  לתחנה  מאפשרת  המערכת 

לכל לקוח ולכל נהג. 

ש: מי משתמש כיום בתוכנת השוברים?

ת: מערכת ההזמנות נמצאת בשימוש נרחב בחברת 

"אל על" ובקרוב תכנס לשימוש בחברות רבות. 

לסיום האם יש משהו שברצונך לציין?

זו  כן, בהחלט. אני מבקש לנצל הזדמנות מכובדת 

להביע את הערכתי הכנה והעמוקה לכל עובד של 

מוניטקס. אני מקבל תגובות נפלאות מכל הלקוחות 

מעולה.  שרות  ורמת  מקצועיות  אדיבות,  על  שלנו 

כל  בין  והיחסים  שלי  הילדים  כמו  הם  העובדים 

עובדי מוניטקס הם כמו במשפחה טובה. 

מוצר חדש מבית מוניטקס 
לשרות הנהג
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ב
וריכוז  הכוחות  שילוב  תהליך  מסגרת 

הצטרפו  האחרונים  בחודשים  המאמץ, 

לארגון  ירושלמיות  מוניות  תחנות  מספר 

המוניות  תחנות  בין  הארצי.  המוניות  ובעלי  נהגי 

ברהום,  הרצל  רחביה.  מוניות  תחנת  שהצטרפו, 

"תמכתי  ההחלטה:  על  מספר  התחנה,  מנהל 

כשנהיה  רק  הארצי.  לארגון  ההצטרפות  במהלך 

מאוחדים נוכל להגשים את הצרכים שלנו, של ענף 

המוניות. יחד יש לנו כוח גדול הרבה יותר". 

זאת תקופה ארוכה שבירושלים אין כל ארגון מאגד 

הוא  אך  ארגון,  היה  "בעבר  המוניות.  תחנות  של 

"הבנו  ברהום,  אומר  שנים",  מספר  לפני  התפרק 

וחייבים להתאגד לארגון מסודר שייצג  שאין מנוס 

אותנו ויקדם את האינטרסים שלנו". העבודה ברמה 

המקומית, מספר ברהום, מתמקדת בפעילות מול 

העירייה והרשויות, ולכן התחנות השותפות לארגון 

המוכרים  העבודה  רשיונות  בעלות  אלו  הן  הארצי 

על-ידי העירייה.

נכון להיום, שלוש תחנות גדולות מירושלים הצטרפו 

לארגון הארצי, ומנהלי התחנות פועלים כדי לשכנע 

בירושלים  אין  "אם  גם.  להצטרף  נוספות  תחנות 

אומר  הארצי",  הארגון  את  נחזק  אז  מקומי,  ארגון 

ברהום, "נתחזק יחד איתו ונקבל ממנו תמיכה בכל 

ושיתוף  מהסיוע  רצון  מביע  ברהום  שנחוץ".  מה 

הפעולה עם יו"ר ומנכ"ל ארגון הגג. 

שיותר  כמה  לצרף  שלנו  ואינטרס  שלנו  עניין  "זה 

תחנות ירושלמיות שיחזקו את הארגון הארצי. 

השאיפה היא בסוף להקים ארגון ירושלמי שיצרף 

כחטיבה לארגון הארצי", מסכם ברהום.

ירושלים הצטרפה 
לארגון הארצי

שלוש תחנות ירושלמיות הצטרפו לארגון הארצי. שוחחנו על 
כך עם מנהל אחת התחנות, הרצל ברהום.

ראיון עם הרצל ברהום, מוניות רחביה

רח' המלאכה פינת המשביר 1 פרמיום סנטר, קומה 3 חולון.  טלפון: 03-6502900, פקס: 03-5585153

23גיליון מס’ 21 יולי 2014



גיליון מס’ 21 יולי 2014 24

מנהלי תחנות, נציגי תחנות ונהגים נכבדים.

לאור פניות רבות של נהגים, האיגוד ערך הסכם להגנה משפטית עם משרד עו”ד בתנאים המפורטים להלן: 

מבוא להסכם
החברים בארגון נהגי המוניות והיושב בראשם, יהודה בר אור, מקבלים תנאים יוצאי דופן לפעילות המשותפת, חלקם אף מסובסדים 

ע”י בעלי המיזם, וזאת על מנת שכתב השרות יהווה פתרון וייתן שקט נפשי לנהגים החברים בארגון וכמו כן התנאים שנסגרו במיוחד 

עבורם, יקנו להם יתרון יחסי ברור על פני כל נהג אחר שאינו שאינו חבר בארגון. 

היקף השירות המשפטי 
וקשורים  באיגוד  החברים  המוניות  ולנהגי  האיגוד  למנהלי  לאיגוד,  פגישה(  )טלפוני/  משפטי  ייעוץ  כולל  המשפטי  השירות  	•
והמכון  הרישוי  משרד  מול  בתיקים  טיפול  וכן  ורכוש  גוף  כולל  נזיקין  הדרכים,  תאונות  התעבורה,  לעבירות  הקשור  בכל  בהסכם, 

הרפואי. בנוסף השירות המשפטי כולל הרצאה בתעבורה פעם בשנה לנהגי המוניות. מועד ההרצאה יקבע בתיאום עם משרדנו 30 

יום מראש. למען הסר ספק, המשרד אחראי רק על העברת ההרצאה. 

 .9 בסעיף  כמפורט  נוחים  תשלום  ובתנאי  במחירים  האיגוד  לנהגי  משפטי  ייצוג  יעניק  המשרד  לעיל  לאמור  בנוסף  	•
המשרד  בין  שייקבע  כפי  נוחים  תשלום  ובתנאי  במחירים  האיגוד  נהגי  משפחות  לבני  משפטי  ייצוג  יעניק  המשרד  בנוסף,  	•

לאיגוד.

יחולו  אלה  חוזה  תנאי  מראש.  יועברו  פרטיהם  אשר  לנהגים  יינתן  לעיל   1.3  ,1.2  ,  1.1 בסעיף  האמור  המשפטי  השירות  	•
החל מתאריך ושעת העברת השמות והסדרת התשלום.

המשרד. של  יועץ  או  מהמשרד  דין  עורך  ע”י  פונה  לכל  אישי  מענה  ומתן  טלפוני  מוקד  יעמוד  הלקוחות  	לרשות  	•

תנאי ההתקשרות
אישור  מיום  החל  באיגוד,  החברים  המוניות  ולנהגי  האיגוד  למנהלי  לאיגוד  משפטי  לייעוץ  מתייחסת  זו  התקשרות  הצעת  	•

הסכם זה. 

עת. באותה  שיקבעו  בתנאים  לועזית,  שנה  כל  בתחילת  ויחודש  שנתי  הינו  ההתקשרות  הסכם  	•

תעריף ההתקשרות
נהגים  ייעוץ משפטי של לפחות 500  כיסוי  וזאת בעבור  נהג, לחודש  + מע”מ לכל  הינו 13 ש"ח  סכום שכר הטרחה המוסכם  	•

שיצטרפו להסדר. בעבור כל נהג נוסף העשוי להצטרף, ישולמו סך של 13 ש”ח + מע”מ נוספים בכל חודש. 

אופן ומועדי התשלום
שיקים. שני  או  במזומן  אחד  תשלום  או  אשראי  כרטיס  באמצעות  אחד  בתשלום  ייעשה  הטרחה  שכר  תשלום  	•

בתנאים  בנפרד  ישולם  לעיל,   1.3  1.2  , בסעיף  כאמור  משפחותיהם  ובני  המוניות  לנהגי  הניתנים  שירותים  בגין  תשלום  	•
ובסכומים אשר ייקבעו בכל מקרה לגופו.

דף מידע לתחנות ולנהגים



פירוט מהלך טיפול בנהגי הארגון: 
לעו”ד שנבחר לתת  לרשימת  מופנה  הוא  עו”ד, לאחר תהליך אשרור פרטים קצר,  למוקד הטלפוני של משרד  פונה  הלקוח  	•

את השרות. 

בחירתו.  על  עו”ד  למשרד  ומודיע  עו”ד  בוחר  הלקוח  	•
הדין. עורך  לבין  הלקוח  בין  מפגש  ומתאמת  הדין  עורך  את  מיידע  עו”ד  משרד  	•

ללא  במשרד  בפגישה  ובין  טלפוני  בין  ללקוח  הייעוץ  שירות  ניתן  כוח,  ייפו  על  הלקוח  ולחתימת  הצדדים  להסכמת  בכפוף  	•
חיוב בתשלום אלא במקרים בהם קיים צורך בייצוג כאמור בסעיף 1.2. 

   

פירוט מקרים חריגים אשר בהם הנהג יצטרך להוסיף תשלום:
מומחים. וחו”ד  מומחים  יועצים  משפט.  בית  אגרות  	•

שכר  קרי,  חוק,  פי  על  גוף  נזקי  בתיק  שכ”ט  עלות.  ללא  האיגוד  לנהגי  ש"ח,   500-1000 בין  פתיחתו  שעלות  נזיקין  תיק  	•
הטרחה בהתאם לשלב אליו הגיע התיק כדלקמן:     

לחברי  הנחה   50%( ש"ח   8,000 במקום  ש"ח   4,000 של  בעלות  התחבורה  משרד  של  רישיון  ללא  שרות  קו  של  עברות  	•
איגוד שיעשו מנוי על כתב שרות(. 

 10,000 במקום  בלבד  ש"ח   5000 של  בעלות  נוסע  להסיע  וסירוב  הולמת  בלתי  התנהגות  מחירים,  הפקעת  של  עבירות  	•
ש"ח )50% הנחה לחברי איגוד שיעשו מנוי על כתב שרות(.

על  מנוי  שיעשו  איגוד  לחברי  הנחה   50%( ש"ח   12,000 במקום  בלבד  ש"ח   6,000 חוקיים  בלתי  שוהים  הסעת  של  עבירות  	•
כתב שרות(.

הפרדה,  קו  חציית  קדימה,  זכות  מתן  אי  אדום,  אור  חצית  בצומת,  מתאונות  כתוצאה  נכות  ללא  חמורה  חבלה  של  עבירות  	•
מהירות מופרזת 6,000 ש"ח בלבד במקום 12,000 ש"ח )50% הנחה לחברי איגוד שיעשו מנוי על כתב שרות(.

ש"ח   30,000 במקום  ש"ח   12,000 מתאונה  כתוצאה  נכות  שבצידה  חמורה  חבלה  של  עבירה  	•
ללא  פרדה  קן  חציית  נפגעים,  ללא  קדימה  זכות  מתן  אי  נפגעים,  ללא  אדום  אור  חציית  נפגעים,  ללא  בצומת  רגילה  תאונה  	•

נפגעים 4,000 ש"ח במקום 8,000 ש"ח )50% הנחה לחברי איגוד שיעשו מנוי על כתב שרות(.

על  מנוי  שיעשו  איגוד  לחברי  הנחה   50%( ש"ח   12,000 במקום  בלבד  ש"ח   6,000 המותר  מעל  נוסעים  הסעת  של  עברות  	•
כתב שרות(.

100,000 ש"ח. עברה  בלבד במקום  15,000 ש"ח  יהיה  סכום ההשתתפות העצמית  מוות ברשלנות  גרם  6.10. עברה במקרה של 

במקרה של הריגה סכום השתתפות העצמית יהיה 30,000 ש"ח במקום 150,000 ש"ח 

בעבור ייצוג בכל עבירה ו/או ייצוג מול גורמים שונים בתחום דיני התעבורה שלא מופיעים בסעיף זה תינתן הנחה של 50% מגובה  	• 

השכ”ט המקובל במקרים דומים בהתאם לסוג העבירה ולנסיבות העניין. 

כחוק. מע”מ  יתווסף  זה  בסעיף  המחירים  	לכל  	•

לפרטים נוספים ולהרשמה יש לפנות לאיגוד, לגולדי בין השעות 10:00 - 14:00 בימים א’ - ה’. 

בכבוד רב,

יהודה בר אור

יו”ר ארגון הגג של בעלי ונהגי המוניות בישראל
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2.3.14

הצעת נוסח של משרד התחבורה לישיבת הוועדה ב-24.2.14

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 113(

)הוראות לעניין רישיון רכב הרשום כמונית(, התשע"ד-2014 )כ/536(

" )ב( ברישיון הרכב הרשום כמונית יירשמו פרטי בעל הרכב, וכן, יצוינו פרטי הרישיון להפעלת מונית, לרבות מספרו, שם בעליו 
ומספר תעודת הזהות שלו

חברי נציגי תחנות, מנהלי תחנות ונהגים נכבדים

לאחר תהליך ארוך שהחל מדרישתנו בשנת 2012 והסתיים ב-24.2.14 וביצועו יחל ב-1.9.14 
יופרד רישיון הרכב. בעל הזכות הציבורית לא יקבל יותר דוחות ורפורטים, אגרות כביש 6 וזימונים לבית משפט, לא יהיה יותר 
צורך להגיע לטסט, מעכשיו הכל יעבור לבעל הרכב. הקשר בין בעל הזכות הציבורית ובעל הרכב )המונית( יהיה כספי בלבד. 

כל משכיר של זכות ציבורית צריך לבקש הסכם חתום ע"י נוטריון ולקבל 12 צ'קים שיכסו אותו עד תום ההסכם.  
הפעלת המספר והחלפת המספר בסיום ההסכם תהיה כרוכה בהגעה בפועל או ע"י הסכם נוטריוני למשרד הרישוי. 

לפרטים נוספים יש לפנות לארגון הגג של נהגי ובעלי המוניות בישראל.

בכבוד רב,

יהודה בר אור
המוניות  ונהגי  בעלי  של  הגג  ארגון  יו”ר 

בישראל

מנכ"ל ארגון הגג - פריד אברהם. העתק: 
תחנות מוניות.  
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נוהג במונית רשאי לעזור לאיסוף נוסע או להורדתו 
בקטע דרך עירונית, גם אם הוצב בו תמרור 433 או 

818, למעט בתחום אוטובוס.



ב
על  רבים  דיווחים  נשמעו  האחרון  חודש 

 UBER אפליקציית  של  כניסתה  ניסיונות 

לשוק הישראלי. האפליקציה נועדה לחבר 

בין נהגים רגילים, שאינם נהגי מוניות מוסמכים, לבין 

מוניות,  לנהגי  הרחוב  מן  אנשים  ולהפוך  נוסעים, 

שגובים תשלום על שירותי הסעות. איגוד המוניות 

ונרעש מהרעיון, שטומן בחובו סכנות  הארצי נזעק 

רבות - לא רק לענף, אלא גם לנוסעים.

שמסייעים  הטכנולוגיים  הפיתוחים 

לנו בחיי היומיום ובעבודתנו, מובילים 

מקצוע  אנשי  שאינם  שונים,  גורמים 

ולגזור  ולהשתלב  מתוך הענף, לנסות 

המוניות.  נהגי  של  חשבונם  על  קופון 

 ,2010 בשנת  שנים,  כארבע  לפני 

אפליקציית  הברית  בארצות  הושקה 

UBER, שבאה לחבר בין נוסעים לנהגים 
שיכולים להסיעם. המטרה, כביכול טובה 

לנוסע, אך מגלמת בתוכה  זמן  - לחסוך 

סיכון, בכך שנהגים אלו אינם בעלי רישיון 

נהיגה במונית, אינם מסודרים וחמור מכל 

- אינם תחת פיקוח כלשהו.

על  בתקשורת  דיווחים  החלו  כשבועיים  לפני 

הישראלי,  לשוק  להיכנס   UBER של  תוכניתה 

הגיב  המוניות  נהגי  איגוד  כאן.  לפעול  ולהתחיל 

לעצור  מנת  על  כל שביכולתו  ועושה  מיידי,  באופן 

נוספת בענף המוניות,  ולמנוע פגיעה  את התהליך 

הארצי,  המוניות  נהגי  איגוד  יו"ר   .Get Taxi לאחר 

יהודה בר-אור, אומר כי "אנו נילחם עד טיפת הדם 

לנו,  שיש  המעט  על  לשמור  מנת  על  האחרונה 

הפעם זה לא יעבור בשתיקה".

זה  מסוג  אפליקציה  של  הפעלתה 

לפגיעה  להוביל  עשויה  בישראל 

התחנות  בענף.  משמעותית 

של  הכוונת  על  עומדות  הקטנות 

והאיגוד  האפליקציה,  מפעילי 

פועל על מנת לשמור על חבריו.

בהן  בעולם,  אחרות  במדינות 

נשמעות  פועלת,  האפליקציה 

המחאה  כנגדה.  רבות  קריאות 

בבריטניה,  נשמעה  הראשונה 

שם מחו נהגי המוניות על דרך 

הנסיעה,  של  העלויות  חישוב 

המונית.  ברכב  שמותקן  המונה  באמצעות  שלא 

פגיעה  על  הם  גם  מספרים  בצרפת  המוניות  נהגי 

האפליקציה,  של  כניסתה  בעקבות  בענף  אנושה 

ויצאו לשביתה כללית של הענף כאות מחאה. כאות 

המוניות  נהגי  יצאו  שבספרד  במדריד  גם  אזהרה, 

לשביתה כנגד כניסתה של האפליקציה. 

יו"ר איגוד נהגי המוניות הארצי, יהודה בר-אור, פנה 

באופן מיידי ודחוף לשר התחבורה, ח"כ ישראל כץ, 

וקרא לו להתערב בנושא. "אנו מבקשים כי תילחם 

בישראל,  לפעול   UBER-ל תאפשר  ולא  לצדנו 

נוסעים  להסעת  אישור  יקבל  לא  פרייבט  וששום 

איחרה  לא  התגובה  לשר.  בר-אור  כתב  בשכר", 

לבוא.

UBER מוגזם
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ולפגוע בענף המוניות, תוך פגיעה בביטחון הנוסעים.  אפליקציה חדשה מנסה לחדור לשוק 
איגוד המוניות ושר התחבורה פועלים כדי למנוע פגיעה נוספת בענף

לא  כי  התקשורת  באמצעי  הודיע  כץ  השר 

יאפשר את כניסתה של האפליקציה לישראל, 

ולא יאפשר פגיעה בענף המוניות. "אנו מצפים 

ולפעול  ישראל  מכולם לכבד את כללי מדינת 

מחו"ל  חברה  שתגיע  ייתכן  לא  חוקיה.  פי  על 

ויינתן לה אישור לפעול כאן ללא אותם כללים 

המוניות  נהגי  ציבור  כלל  על  המוחלים  וחוקים 

ועל כולם. חייב להיות כאן שוויון. אני חוזר ואומר 

יד לפגיעה בענף המוניות שממילא  - לא אתן 

נמצא בקשיים וזקוק לסיוע", אמר השר כץ.

תגובת השר ישראל כץ



ב
שנים האחרונות אנחנו עדים להתפתחות 

בטכנולוגיות  ומהירה  משמעותית 

המוניות  לענף  גם  שנכנסות  הסלולריות, 

פטריות  כמו  צצות  רבות  אפליקציות  וההסעות. 

שלה.  הייחוד  מהן  אחת  ולכל  הגשם,  אחרי 

הטכנולוגית"  "הבשורה  שלצד  הוא  להן  המשותף 

שהן מקדמות, הן כוללות גם פגיעה בנהגי המוניות 

בהן.  המשתמשים  בנוסעים  גם  רבות  ולעיתים 

הוותיקה   Get Taxi הן  בשוק  מהבולטות  שתיים 

ו-Uber שמנסה להיכנס בימים אלה לשוק בישראל.

שירותי המוניות בישראל כיום נמצאים בתהליך של 

הסדרה, שמוביל ארגון הגג הארצי של נהגי ובעלי 

תחנות המוניות בישראל. במסגרת 

ושוטף  פתוח  שיח  קיים  התהליך 

והוועדות  הממשלה  משרדי  עם 

שמתורגם  בכנסת,  הרלוונטיות 

שונות.  ולתקנות  חקיקה  להצעות 

קוראות  החדשות  האפליקציות 

תיגר על ההחלטות הללו, ומציעות 

סדר חדש.

הקידמה הטכנולוגית חשובה וטובה 

ולא  מאוד, אך עליה לשרת אותנו, 

הרגולציה  אחד.  לכל  השוק  גבולות  את  לפרוץ 

לכולנו,  מסייעת  הענף  פעילות  של  וההסדרה 

תורמת לשיפור מעמדנו, ולכך שנוסעים רבים יותר 

באמצעות  בישראל.  המוניות  בשירותי  ישתמשו 

להם  שיש  המסודרות,  המוניות  נהגי  ההסדרה, 

ויושרה מקצועית  נורמות התנהגות  נהלים ברורים, 

גבוהה, נתפשים כאמינים יותר, ולכן צריכים לזכות 

ליותר לקוחות. הדרך שלנו לגרום לזה להתרחש, 

היא ע"י תמיכה בתהליכי ההסדרה המתקיימים. 

הארגון פועל גם כדי לקדם את הטכנולוגיה בענף, 

אך תחת פיקוח הדוק וסדור של הארגון ושל משרדי 

הממשלה. בימים אלו מושקת אפליקציה שפותחה 

בשיתוף הארגון, שתאפשר הזמנת מוניות מתחנות 

בחוק.  הכתובים  הנהלים  כיבוד  תוך  מסודרות, 

טכנולוגי  פיתוח  אלא  הפתרון,  לא  היא  פריצות 

מבוקר, שנעשה לפי הצרכים שלנו ולפי חוקי מדינת 

ישראל.

הטכנולוגיה לפעמים לא משרתת אותנו
אפליקציות סלולריות רבות מופיעות בשוק בימים אלה – חייבים להכניס אותן לפיקוח, 

כמו את הענף כולו
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Get Taxi – פותחת הדלת
הושקה  הישראלית   Get Taxi אפליקציית 

על  מבשרת  שהיא  וטענה   2010 בשנת 

המוניות  בענף  חדש  עידן  של  פתיחתו 

הציגה  האפליקציה  בישראל.  וההסעות 

תחנות  את  שביטלה  חדשנית,  תפישה 

והקימה  המוסדרות,  המסורתיות  המוניות 

שימוש  שעושה  נהג  וירטואלית.  תחנה  מעין 

בשירותי האפליקציה והחברה מקבל מכשיר 

טאבלט עם התוכנה עליו ומתקין אותו במונית 

המחשוב  למערכת  מחוברת  התוכנה  שלו. 

באמצעות  קריאות  שמקבלת  המרכזית, 

הנהגים  אל  אותן  ומקשרת  האפליקציה 

בסביבה.

אך  ותמימה,  מבורכת  קידמה  זו  לכאורה, 

היא טומנת בחובה פגיעה משמעותית בענף 

התחנות,  של  ביטולן  דרך  בישראל,  המוניות 

הסדרנים ופגיעה בשכר ובתנאים הסוציאליים 

הנהגת  פתחה  האחרונה  בשנה  הנהגים.  של 

לאחר  האפליקציה,  נגד  במלחמה  הגג  ארגון 

שנהגים  הודיעו   Get Taxi חברת  שמנהלי 

באמצעותה לא יזכו לעמלת הנהג בגובה 5.2 

ש"ח לכל נסיעה, עליה הנחה משרד התחבורה. 

רבות  פעמים  בתקשורת  הופיע  הארגון  יו"ר 

ואף ערך עימות מתוקשר עם מנכ"ל  בנושא, 

מתעלם  הוא  כי  בו  הטיח  במהלכו  החברה, 

וההישגים  הממשלה  משרדי  הנחיות  מכל 

אליהם הגיעו נהגי המוניות בישראל. לצערנו, 

הנהלת החברה בחרה שלא לקיים את עמלת 

מפסידים   Get Taxi ונהגי  מלא,  באופן  הנהג 

אלפי שקלים בכל חודש בשל החלטה זו.

Uber – חדשה בשכונה
אפליקציית Uber האמריקאית פעילה בשוק 

האפליקציה  ארוכה.  תקופה  כבר  הגלובלי 

נהג  כל  הופכת  שהיא  בכך  חידוש  מציעה 

פוטנציאלי.  מונית  לנהג  פרטית,  גם  מכונית, 

יכולים להציע שירותי  משתמשי האפליקציה 

הגדרות  וללא  פיקוח  ללא  בתשלום,  הסעה 

בערים  פועלת  האפליקציה  מסודרות. 

הגדולות בעולם, וזוכה לביקורות רבות כנגדה 

נהג  כל  להפוך  האפשרות  מוניות.  נהגי  מצד 

מקצועי,  מונית  לנהג  רגיל  נהיגה  רישיון  בעל 

של  חמתם  את  מעלה  מתאים,  רישיון  ללא 

נהגים רבים בעולם וכך גם בארץ. 

ארגון הגג הארצי פועל כדי למנוע את כניסתה 

של האפליקציה לישראל כל העת. לא מזמן 

התחבורה  למשרד  מטעמם  פנייה  הוגשה 

לאישור להתחיל פעילות בארץ, ולאחר פניית 

יו"ר ומנכ"ל הארגון, הודיע שר התחבורה, ח"כ 

ואף  בענף,  לפגיעה  יד  ייתן  שלא  כץ,  ישראל 

פרסם את ההודעה הזו באמצעי התקשורת.
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           איגוד נהגי המוניות ה

מברכים ומחזקים את ידי צבא ההגנה 
לישראל המפקדים והחיילים כאחד 

במשימתם היום יומית להגן על אזרחי 
מדינת ישראל

איגוד נהגי המוניות ואירגון הגג של ענף בישראל

ובמיוחד בימים אלו מי יתן ויתקיים בכם הפסוק

“כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך”

תודה לכם
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