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דברי יו"ר ארגון הגג של נהגי ובעלי המוניות בישראל:
חברי נהגי המוניות, מנהלי התחנות ונציגים נכבדים

שנת 2016 נפתחה באירועים ובפעילות נרחבת. נפגשנו 
בביטוח,  הקלות  ביקשנו  ב-19.1.16  האוצר  שר  עם 
קידום הפנסיה ותנאים לקידום בעיות הפרנסה בענף. 
ביקשנו את הסדרת ענף המוניות וביקשנו את טיפולו 

בנושא תחבורה שיתופית )הובר, ווייז וגוגל(. 

בתאריך 19.1.16 'ריידר' פתחה את שעריה לקהל ולנהגים דבר שיאפשר תחרות 
הוגנת של בעלי הון כנגד בעלי ההון של 'גט טקסי' ו'הובר'. אפליקציית 'ריידר' 
מכילה את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר ולנו תהיה אפשרות לשילוב נוסעים 

בעתיד הקרוב ובהיתר של משרד התחבורה. 

'ריידר' תהיה מפוקחת ע"י ארגון הגג ולא יהיה מצב של הגבלת תשלום חוקי 
מונית,  הזמנת   ₪ ה-5.2  גביית  את  ומבטלות  עושות  ו'הובר'  טקסי'  ש'גט  כפי 
נשאר לשיקול הנהג. כניסת נסיעה באפליקציה לא תעלה מעל 300 ₪ + מע"מ. 
ולא כפי שהבטיחו ב'גט טקסי' בהתחלה וכיום כולם יודעים אלו סכומים גבוהים 

הם גובים. ב'ריידר' זה לא יקרה! תהיה תחרות שתעשה טוב לנהג המונית.

אנו יכולים ויודעים איך להפעיל תחבורה שיתופית - יש לנו אפליקציה מנצחת 
ומקצועית והכל יעשה רק ע"י ענף המוניות המורשה והמוסמך להסיע נוסעים 
לקניית  כסף  שילמנו  ומעשיות,  עיוניות  הכשרות  עברנו  ידע,  רכשנו  אנו  בשכר. 
נוסעים  ע"י משרד התחבורה שיתוף  לנו  יתאפשר  ואם  נוסעים.  רישיון להסעת 
שיוזיל את המחירים ויעלה את כמות העבודה לנהגים וישפר את ההכנסה לנהגים. 

ב-24.1.16 נפגש ראש הממשלה נתניהו עם מנכ"ל 'הובר' בדבוס והפך ללוביסט 
מקצועי  סיכון  תוך  המוניות  ענף  נציגי  עם  בירור  שיחת  כל  ללא  'הובר'  של 
ביטחוני וכלכלי של תושבי המדינה והרס פרנסתם של 50.000 נהגי מוניות. כבר 
היה לכך תקדים בשנת 2007 הפריט את הענף ופתח את השערים לכל, כדי 
להכניס מיליארדי שקלים לקופת המדינה. חבל שהוא שכח את המחיר ששילם 
בזמנו על כך והליכוד ירד ל-12 מנדטים. למזלנו שר התחבורה ישראל כץ הכיר 
את הבעיות, העמיד את העניין הכספי והמקצועי בפני ראש הממשלה והציל 
אותנו ובכך את הליכוד ועצר גזרה זו. אני תקווה שזה היה תמרור אדום מול 
פניו של ראש הממשלה. אנו ערוכים ומאורגנים לסגירת כל צירי התנועה וכבישי 

המדינה - לא ניתן לאף אחד להרוס ולפגוע בענף ובביטחון תושבי המדינה. 

לסיכום: אין לנו פרנסה אחרת, אין לנו מה להפסיד - אם 'הובר' תכנס ותפעיל 
נהגים ברכבים פרטיים לנו לא יהיה קיום לכן זהו צו השעה להתאחד ולפעול 
יחד כדי להציל את הענף. אני קורא לכולם לחזק את ארגון הגג ולהצטרף מידית. 

בכבוד רב,
יהודה בר-אור

ונהגי  בעלי  של  הגג  ארגון  יו"ר 
המוניות בישראל

???

26

27

28

29





את י ברור  באופן  מגדיר  האיגוד  ו"ר 
לשלושה  אותו  ומחלק  הענף  מצב 
מצבם  הוא  הראשון  ברורים:  חלקים 
מסודרות  בתחנות  העובדים  הנהגים  של 
ונטל ההתחייבות המונח על כתפיהם. השני 
פעולה  בשיתוף  שעובדים  הנהגים  הוא 
והחלק  טקסי  וגט  באובר  הטייקונים  עם 
החאפרים  המוניות  נהגי  הם  השלישי 
ופוגעים באופן  גוף  שלא משויכים לשום 

יומיומי בתדמית נהגי המוניות. 
הריאיון עם יהודה בר אור התקיים הפעם 
לאחר קיום כנס השקת אפליקציית ריידר 
)Rider( לתחנות ולנהגי מוניות, אפליקציה 
ייחודית המהווה תשובה אמיתית להשבת 
כתבה  )ראו  המוניות  תחנות  אל  הנהגים 
אומר  דבריו  בפתח  הכנס(.  על  נפרדת 
להיות  וייחל  מאמין  "האיגוד  אור:  בר 
ויחיד  גדול  מפעיל  יהיה  לא  שבו  במצב 
באפליקציה לנהגים, אלא שתהייה תחרות 
לפחות,  גופים  שני  בין  ומסודרת  הוגנת 
באמצעות  מוניות  לנהגי  נותנת  אשר 
בכרטיסי  תשלום  ואפשרות  אפליקציה 

אשראי."
אחת,  אפליקציה  רק  קיימת  שבו  "המצב 
השולטת בשידור ובשירות, יוצרת מצב של 
התלות  את  מגבירה  ובכך  תחרות  היעדר 
של הנהגים בה, כמו גם האפשרות להעלות 
מחירים כרצונם של בעלי אותה אפליקציה 
המוניות  נהגי  על  משתלטת  ולמעשה 
ללא  לשכירים,  אותם  והופכת  העצמאיים 
המחויבים  סוציאליים  תנאים  של  תשלום 
התלות  בשל  זאת  וכל   – עובדים  כלפי 
הבלתי נסבלת באפליקציה אחת ויחידה." 
לדבריו של בר אור: "זאת הסיבה שהאיגוד 
נוספת  אפליקציה  לשלב  כוחו  בכל  פעל 
לנהג את האפשרות לבחור איפה  שתיתן 
הוא רוצה לעבוד ועם מי הוא רוצה לעבוד. 

להסכם  הגיע  המוניות  נהגי  איגוד  שהרי 
באשר  התחבורה  משרד  עם  שנים  לפני 
לגביית תשלום להזמנת מונית על סך 5.20 
ש"ח, בזמן שהטייקונים החליטו שהם אינם 
שהאיגוד  האפליקציה  הסכום.  את  גובים 
המונית  ונהג  אותה  תגבה  עליה,  יפקח 
לו  יובטח  קרי  נוספות  הטבות  יקבל 
מחיר הנסיעה על ידי שימוש באפליקציה 

המפוקחת על ידי האח הגדול."
אומר  ונרחבים"  רבים  חיפושים  "לאחר 
הנוסף  הגוף  את  מצא  "האיגוד  בר-אור 
שיהווה אלטרנטיבה לאפליקציה הקיימת. 
'ריידר' הבריטית, פתחה טכנולוגיה  חברת 
עם  המשולבת  בענף,  לעוסקים  ייחודית 
מענה  תיתן  ובכך  ישראלית  טכנולוגיה 
לאיגוד,  והבוערות  החשובות  לנקודות 

שהגיע עימם להסכמה: 

המשך המאבק ב'אובר'
המאבק  להמשך  מתייחס  בר-אור  יהודה 

המוניות  "איגוד  'אובר':  באפליקציית 
ממשיך להיאבק במגמה של חברת 'אובר' 
את  ולהחליף  הישראלי  השוק  אל  לחדור 
הטעיית  תוך  בפרייבטים,  המוניות  נהגי 
להוזיל  שביכולתו  אומר  כשהוא  הציבור 
שהרי  בארץ.  הנסיעה  הרגלי  את  ולשנות 
התחבורה  משרד  שמגמת  יודעים  כולם 
לנסוע  פרטיים  לרכבים  לאפשר  לא  היא 
ובכך לצמצם את השימוש  ברחבי הערים 
ואילו  השבוע.  לסופי  פרטיים  ברכבים 
'אובר' מוכר בדיות והבלים בדבר היכולת 
להוזיל עלויות, דבר שלא הוכח בארץ ועל 
אחת כמה וכמה בעולם, אלא להיפך היות 

והוא מעלה מחירים בהתאם לרצונו." 

"נהגים רבים ב'אובר'  עוד מוסיף בר-אור: 
טוען  כפי שהוא  ולא  במזומן  כסף  גובים 
שגובים רק באמצעות האפליקציה, כשאף 
ידוע ש'אובר' עומד למשפט בלוס אנג'לס 
נהגים  כך שהעסיק  על  פרנסיסקו  ובסאן 
ויתרה מכך העסיק אנסים  לא מקצועיים 
מכים  שדודים,  נתפסו  נהגיהם  ורוצחים. 
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ראיון עם יהודה בר אור, יו"ר איגוד נהגי המוניות הארצי

לא נחים לרגע...

לתחנות  מענה  לתת  שבאה  'ריידר'  אפליקציית  על  בריאיון  אור  בר  יהודה 
המוניות, זאת ועוד לנושאים הרבים אותם מקדם איגוד נהגי המוניות בראשותו 

עבור כלל העוסקים בענף

sהמשך בעמוד 6



פולקסווגן פאסאט החדשה מפנקת בכל המובנים

טרייד אין לכל
סוגי המוניות

אפשרויות מימון
שאי אפשר לסרב להן.

עד 100% מימון
ועד 60 תשלומים.

**  מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום
מירבי

זיהום 
מזערי 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15141 2 3 4

   EG /80/1268 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן

המימון כפוף לאישור הגוף המממן. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

יהודה מזרחי, מוניות ת"א | שדרות הר ציון 56, תל אביב
טלפון:  03-6825797 | שעות פתיחה: א׳-ה׳ 8:00-18:00, יום ו׳ 8:00-14:00 

דגם
נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ

דרגת זיהום אוויר בינעירונית עירונית
BMT DSG 150 כ"ס TDI '5.24.07 2.0 ל

ניתן להוסיף חבילת אבזור Interactive לרמת גימור Premium הכוללת:
  מערכת מולטימדיה מדגם Discover Pro לשליטה על תפריטי הרכב

Voice Control-מובנה ו Hard Disk ומסך מגע צבעוני בגודל 8 אינץ‘ עם MP3 תומכת קבצי
   לוח מחוונים דיגיטלי Active Info הכולל מסך צבעוני 12.3 אינץ‘



ואונסים."
'אובר' להטעות  יכול  "אני שואל עד כמה 
מתנהל  שבארץ  ולספר  הציבור  את 
שמונע  המספרים  בעלי  ידי  על  מונופול 
ממנו להיכנס לכאן? הרי זה ידוע לכולם 
שמשנת 2006 כל אחד שעבר הסמכה, בעל 
תעודת יושר ועבר קורס נהג מקצועי, על 
לרבות טסט  דרישת משרד התחבורה,  פי 
וליווי צמוד בסדר גודל של 30 שעות, יכול 

להיות בעל זכות ציבורית להפעיל מונית. 
על  הציבור  את  להטעות  אפשר  איך  אז 
ועומד  בכך  שחפץ  אחד  כשכל  מונופול, 
משרד  ובצדק  הציב  שאותם  בתנאים 
המקצועיות  בדרישות  עומד  התחבורה, 
ולהביא  הנוסע  על  להגן  שנועד  והפיקוח 
הדבר  זה   – אל מחוז חפצו  אותו בשלום 
ולא  לארץ  'אובר'  של  כניסתו  את  שמונע 
מהווים  שאנו  שלו  השחר  חסרת  טענת 

מונופול."
לפקח  ימשיך  המוניות  נהגי  "איגוד 
של  ובניסיונות  הללו  בשקרים  ולהילחם 
שמעוניינים  אנשים  אותם  ושל  'אובר' 
להכניס את האפשרות להסעת נוסעים על 
ביטחון  את  מסכנים  אשר  פרייבטים  ידי 
הנוסעים והמדינה. האיגוד ביחד עם משרד 
התחבורה שומרים שלא יכנסו גופים כאלו 
הוא  עיניהם  לנגד  שעומד  שכל  ואחרים 
האישי  ההון  והגדלת  ביזנס  כסף,  עשיית 
שהם  כפי  שמים  לשם  לא  וממש  שלהם 

הורדת  ידי  על  מציגים 
ניתנת  לא  אשר  מחירים 
במצב הקשה שנמצא ענף 

התחבורה."
כי  ונאמר  נרחיב  "עוד 
האוצר  פקידי  על  גם 
פתח  זהו  שכן  להתעורר, 
ולגביית  לשחיתויות 
שהרי  מפוקח,  לא  כסף 
 250,000 על  יפקח  מי 
שיסיעו  פרייבטים  נהגי 
תיקים  יפתחו  נוסעים, 
פיקוח  שום   . כסף  ויגבו 
בפועל  להתבצע  יוכל  לא 
החוק  וייפרץ  יפתח  אם 

ישראל  מדינת  ידו  שעל  והאחראי  הצודק 
נוסעים  ולהסיע  להצטרף  מהם  מונעת 
לעקוף  מנסים  שהם  בזמן  בתשלום, 
האוצר  משרדי  על  ולצפצף  החוק  את 
והתחבורה כאחד ובכלל על חוקי המדינה."
המוניות  נהגי  איגוד  כי  מודיע  "אני 
בראשותי יפקח על נושא זה מקרוב ויפעיל 
את  הרלוונטיים  למוסדות  שיעביר  מנגנון 
התלונות על גביית כספים שלא כחוק בכל 
אמצעי כזה או אחר. אנו באיגוד חושבים 
שאם המדינה באמת רוצה לשלב נוסעים 
אשר  היחידי  הגוף  לאוטובוסים,  מלבד 
בשכר  נוסעים  להסיע  ומוסמך  מורשה 
אף  ובכך  נוסעים  שילוב  להפעיל  ושיכול 

להוזיל את המחיר באחוזים רבים לנוסע, 
הוא ענף המוניות." 

בר-אור  אומר  מהענף"  נמנע  זאת  "כל 
הספיישל  מונית  הקיים,  שבמצב  "משום 
אינה רשאית להסיע ולהוציא שתי קבלות 
המונע  דבר  לנוסעים,  נסיעה  אותה  על 
יתוקן  אשר  עד  נסיעות  לשלב  מאיתנו 
איגוד  כי  לעדכן  חשוב  כן  על  החוק. 

המוניות כבר פנה לשר התחבורה בנושא.

דרישות 'המועצה הישראלית 
לצרכנות' להורדת המחירים

מנכ"ל 'המועצה הישראלית לצרכנות' פנה 
למשרד התחבורה בדרישה להוזלת מחירי 
ירדו  הדלק  ומחירי  היות  ב-6%  הנסיעה 
את  שמראה  דבר  זהו  ב-25%,  לטענתם 
אומר  הצרכנות,  ארגוני  של  ההבנה  חוסר 
מענף  ש-98%  מבינים  אינם  "הם  בר-אור. 
ידי סולר, שאינו נמצא  המוניות מונע על 
ועוד  זאת  נמצא.  שהבנזין  כפי  בפיקוח 

העוסקים  על  המוטלות  הרבות  לעלויות 
את  להוזיל  מאפשרות  אינן  אשר  בענף 
בלבד.  אחת  באגורה  ולו  הנסיעה  מחירי 
שהרי גם כך נהג המונית צריך לעבוד 12 
שעות בכדי להגיע לשכר הממוצע במשק. 
וברוב המקרים מגיע לידי כך שהוא עובד 
אשר  סכום  לשעה.  נטו  ש"ח   25 בשביל 

מרוויח אחרוני השכירים במשק."
"אך לצערנו אלו הם פרטים שככל הנראה 
הצרכנות,  ארגוני  את  מעניינים  אינם 
אני  המצב.  בתמונת  מתעמקים  שאינם 
כיו"ר הארגון הזמנתי את מנכ"ל המועצה 
להגיע לפגישה עימי במשרדי הארגון, על 
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חמשת חומשי תורה
חמשת הנושאים המרכזיים שאיגוד 
נהגי המוניות מפקח ודואג שנהגי 

המוניות יהיו מוגנים:
האיגוד עמד על כך שאפליקציית 
'ריידר' תשמש את תחנות המוניות 

ותשמור עליהן. 
כל  ו/או  המונה  את  להחליף  צורך  אין 
אמצעי טכנולוגי אחר. ניתן להשתמש בציוד 
הנדרשות  הפעולות  כל  את  ולבצע  הקיים 
קבלת  לרבות  הסמארט-פון,  באמצעות 

נסיעות וביצוע חיוב תשלום באשראי. 
הזמנת  עלות  את  לגבות  אם  יחליט  הנהג 
או  בטלפון  ש"ח   5.20 סך  על  המונית 
באפליקציה ולא כפי שפועלות אפליקציות 
אחרות כמו 'גט טקסי' ו'אובר' אשר מונעות 
הקשים  בפקקים  להרוויח  המוניות  מנהגי 
שישנם היום בגוש דן ובכל הארץ ולמעשה 

פוגעות בכך בהכנסות נהגי המוניות. 
לכלל  ו/או  נסיעה  לכל  שנקבע  המחיר 
שנים.   10 למשך  ישתנה  לא   – הנסיעות 
גט  של  המר  מהניסיון  נלמדה  זו  קביעה 
טקסי, שהבטיחה בתחילת דרכה לגבות 300 
התחנות  מכל  יותר  גובה  כבר  והיום  ש"ח 

בארץ. 
כלל  את  הבטיח  המוניות  נהגי  איגוד 
הנושאים הללו בהסכם מול 'ריידר' וזאת על 
ותחייב  מנת ש'ריידר' לא תנצל את המצב 
ומתחייבת  נוספות  נסיעה  אגרות  בתשלום 
לצד  מוניות,  לתחנת  תהפוך  שלא  בזאת 
לצורך  התחייבותה שלא להשתמש במאגר 
בעתיד  והפעלתה  מוניות  תחנת  הקמת 
רק  אלא  ישיר  באופן  נהגים  תפעיל  ולא 

באמצעות התחנות. 
ייתן  שהאיגוד  שהמטריה  מקווים  "אנחנו 
ופרנסה  תחרות  תאפשר  מלמעלה,  ויספק 
הוגנת לנהגי המוניות ובסופו של דבר ישיב 

את הנהגים אל התחנות."



 
 

5 3.7 5.1 115 1.6 TDI Rapid
 7 4.0 5.1 150 6 DSG6 2.0 TDI Octavia
5 3.5 4.4 110 6 1.6 TDI Octavia

. קיים פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

התמונות להמחשה בלבד. המימון כפוף לאישור הגוף המממן ובתנאים המוצעים על ידו. הטרייד אין בכפוף לתנאים המוצעים על ידי יהודה מזרחי. ט.ל.ח.

skoda-ym.co.il

מוניות סקודה 2016
טרייד אין לכל סוגי המוניות ואפשרויות מימון שאי אפשר לסרב להן!

שלם החל מ- 6,966 ₪ והיתרה עד 60 תשלומים 
טרייד אין לכל סוגי המוניות ואפשרויות מימון שאי אפשר לסרב להן!

₪ והיתרה עד 60 תשלומים  6,966שלם החל מ- 6,966שלם החל מ- 6,966

שד' הר ציון 56, תל-אביב, טל' 03-6825797, פקס: 03-6827615
שעות פתיחה: א'-ה' 18:00-8:00, יום ו' 14:00-8:00 

Octavia Style

Octavia Style

Rapid Style

Octavia Special

1.6 TDI

2.0 TDI

1.6 TDI

2.0 TDI

אוטומט

ידני

150 כ״ס

115 כ״ס

150 כ״ס

ידני110 כ״ס

אוטומט

תיבת הילוכים הספק מרבי נפח מנוע רמת גימור



את  לו  להסביר  שנוכל  מנת 
מצוי  שהענף  הקשה  המציאות 
בעומסי  הקשה  במצב  לצד  בה 
החסומות,  הדרכים  הכבישים, 
יכולת  על  שמקשים  דברים 
בענף  בכבוד  ולהתפרנס  לעבוד 

המוניות."
נהגי  של  הגג  ארגון  זאת,  "לאור 
המוניות פנה לשר התחבורה ולשר 
וכל  מכל  לדחות  וביקש  האוצר 
הישראלית  'המועצה  דרישות  את 
שמשרדי  מקווים  ואנו  לצרכנות' 
מכירים  אשר  והאוצר  התחבורה 
את  יורידו  הענף,  מצב  את  היטב 
הדרישה המגוחכת הזו מסדר היום."

בנוסף לכך אומר בר-אור כי "בכוונתנו 
הספר  כדוגמת  כלכלי,  ספר  להפיק 
את  פירטנו  בו   ,2006 בשנת  שהוצאנו 
את  לבסס  יסייע  הספר  ובכך  מצבנו 
כל טענותינו שענף המוניות אינו רווחי 
 12 לעבוד  נאלצים  המוניות  נהגי  ואילו 
הממוצע  לשכר  להגיע  כדי  ויותר  שעות 

במשק. על כן וכפי שאמרתי המצב הנוכחי 
אינו מאפשר להוזיל את המחירים. משנת 
2013 לא העלנו מחירים מתוך הזדהות עם 
הציבור,  כלל  עם  והזדהות  במשק  המצב 
לציבור  לתרום  שלנו  מהמאמץ  חלק  זהו 
וחשוב  כשראוי   – המשק  ולכלל  הנוסעים 

לציין שלנו אין סובסדיות." 

 גביית המכס ממונית יד שניה
במכתב  שוב  פנה  בישראל  הגג  ארגון 
בכיר  סמנכ"ל  ערן,  יעקב  למר  חריף 
בנושא  מחדש  שידון  המיסים,  ברשות 
לדבריו  שניה.  מיד  למונית  המכס  גביית 
של יהודה בר-אור "אנו מבקשים מזה זמן 
בשטח  המצב  את  להבין  ערן  מיעקב  רב 
וכי החשבון שרשות המיסים מבצעת הינו 
מוטעה. "הודות" להחלטה זו מוניות רבות 
עם קילומטראז' גבוה נשארות על הכביש 
להפיכתן  הקושי  בשל  ממנו  יורדות  ולא 
הזיהום  להגדלת  ועוד  זאת  לפרייבטים, 
הזמן  את  לצמצם  במקום  הסביבתי, 
והחלפתה  הכביש  על  תישאר  שהמונית 
במונית חדשה שיש בה את כל היתרונות 

הטכנולוגיים לצד זיהום אוויר מופחת."
"אנו ביקשנו ממר יעקב ערן לשקול מחדש 
את חישובו ולהגיע איתנו להסכמות ובכך 
לפתוח את הדרך מחדש לכדאיות החלפת 

מונית מרכב ישן לרכב חדש."

נסיעה בנת"צ בתוואי  
הרכבת הקלה בתל אביב

בתל  הרכבת הקלה  על  בתחילת העבודה 
אביב, הודיע משרד התחבורה על החלטתו 
הרכבת  בנתיבי  לנסוע  ממוניות  למנוע 
להם  יאפשר  לא  וכי  אביב  בתל  הקלה 
לנסוע בנתיבי האוטובוסים. איגוד המוניות 
ובמידה  כי  ואיים  זו  לדרישה  הסכים  לא 
ולא יאפשרו למוניות לנסוע בנתיבים אלו 
נסיעה  תתאפשר  לא  אזי  ציבורי  כרכב 
ציבורי  תחבורה  כלי  לאף  אלו  בנתיבים 
להסיע נוסעים בבטחה בדרכים מקוצרות. 
יו"ר  את  לשימוע  הזמין  התחבורה  משרד 
ומנכ"ל  בר-אור  יהודה  המוניות  איגוד 
בכירי  הגיעו  אליו  אברהם,  פריד  האיגוד 
השימוע  במהלך  התחבורה.  משרד 
בר- של  לדברו  מחרידה  טענה  הושמעה 
של  ההבנה  חוסר  את  מבטאת  אשר  אור 
המוניות  שילוב  בנושא  ההחלטות  מקבלי 
היא  הטענה  של  ועיקרה   – כמסיעים 
אחד  נוסע  מסיעות  והמוניות  שמאחר 
בלבד, כשנוסעי המוניות נמנים עם עשירי 
העם, לתפיסתם הם יכולים לשלם בנסיעה 

כרכב רגיל בתוואי הרכבת הקלה. 
ארגון הגג מחא על החלטה זו ואף הציע 
לנסיעות  אליהם  להצטרף  המשרד  לבכרי 
אשר  הלקוחות  בקהל  בעצמם  ולהיווכח 
חולים  באנשים  "מדובר  במוניות.  נוסע 

שזקוקים להסעה לבתי חולים או מרפאות, 
בר-אור  אומר  בזה"  וכיוצא  תלמידים 
וממשיך "אם נהג המונית לא יוכל להסיעם 
בבטיחות ובדרך הקצרה ביותר בתוך העיר, 
לשרת  אפשרות  המונית  לנהג  נותרת  לא 
את הציבור ובכלל לעבוד בעיר. אנו עמדנו 
כי  והזהרנו  בנת"צים  לנסוע  זכותנו  על 
בנתיבים  לנסוע  מאיתנו  וימנעו  במידה 
אלו, זה יוביל למצב שלא נוכל לסבול אותו 
ותתעורר תסיסה רבה בקרב נהגי המוניות, 

דבר שיוביל אותנו לסגור את הנת"צים."

שר  התערב  וסוער,  ער  דיון  לאחר 
את  עימנו  לסגור  וביקש  התחבורה 
הנושא באופן הגיוני ונכון, כשהוא מדגיש 
המוניות  בנו  רואה  שהוא  כולם  בפני 
כתחבורה ציבורית לכל דבר. לאחר דיון 
קצר, החליטו קברניטי המשרד להותיר 
לנהגי המוניות לנסוע בנתיבי התחבורה 
הציבורית בעיר ולמחרת היום בתוכנית 
של  בהגשתה  דיבורים"  "הכל  הרדיו 
איילה חסון, אישר השר את ההסכמות 

שהתקבלו במהלך הדיון.  

בכבדו רב
יו"ר איגוד נהגי המוניות הארצי

יהודה בר-אור
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סוכנות השדרה

סוכנות השדרה:
סניף מרכז: שד׳ הר ציון 72 תל-אביב. טל. 03-5349060, פקס. 03-6294220
08-9333447 08-9333442, פקס.  2 באר שבע. טל.  סניף דרום: דרך חברון 

נציג מכירות: גיורא 054-4869933

במבצע מכירות מטורף לרכבי יד שנייה

*כל הרכבים במצב מצויין *אפשרות  לאחריות 3 חודשים *מבחר רכבים באותם תנאים

הלוואות גישור  עד 100% מימון12 תשלומים
למע״מ

מגוון גדול 
של רכבים

רנו
פלורנס
2013

 גיר רגיל
בתשלום חודשי 

2550 ש״ח 
x12 בלבד

קיה סיד
2015

גיר רגיל
בתשלום חודשי 

1590 ש״ח 
x12 בלבד

סיטרואן
C3P
2012

גיר רגיל
בתשלום חודשי 

2399 ש״ח 
x12 בלבד

לדוגמא:



דברי פריד אברהם: "עקב הרפורמה ל
קווי  התחבורה,  משרד  שמוביל 
וזאת  ונכחדים  הולכים  השירות 
מטעם  וגובר  הולך  מסבסוד  כתוצאה 
המדינה לתחבורה הציבורית לרבות: אגד, 
דן ורכבת ישראל ולמעט מוניות השירות 
הגדלת  בעקבות  לרעה,  מופלים  אשר 

פערי המחירים לנוסעים."

"יתרה מכך" אומר פריד "משרד התחבורה 
הקשיח את עמדותיו לאורך השנים ואילו 
הדבר אשר מהווה כמסמר האחרון בארון 
הקבורה של מוניות השירות הוא הענקת 
פטור ממע"מ לתחבורה הציבורית, למעט 
המוניות, כלומר העמקת והגדלת הפערים 
זעקה  קמה  לכך  אי  יותר.  עוד  הקיימים 
גדולה בקרב נהגי מוניות השירות ועל כן 
החלטנו ב'ארגון מוניות השירות בישראל' 
לפעול בנחרצות ולעתור לבג"צ נגד משרד 
האוצר, משרד הכלכלה ומשרד התחבורה."

עוד טרם הגשת העתירה פנה פריד בעניין 
דרעי,  מכלוף  אריה  מר  הכלכלה,  לשר 
מספר פעמים, תוך שהשר מבטיח כי הוא 
יקיים חשיבה בנושא, כשפריד מפציר בו 
להחיל את הורדת המע"מ גם על מוניות 
וזאת בכדי שלא לפגוע בציבור  השירות 
הנוסעים.  ובציבור  השירות  מוניות  נהגי 
ובפנייתו  לדרעי  פנה  נענה,  שלא  לאחר 
אליו טען כי התעקשותו של השר להוריד 
תוך  הציבורית  בתחבורה  המע"מ  את 
השירות,  ממוניות  מוחלטת  התעלמות 
לרעתם  המחירים  פערי  להגדלת  תביא 
נהגי מוניות השירות אשר לא  של אלפי 

יכללו בהסדר.

יתכן  "לא  כי  פריד  כך  על  מוסיף  עוד 
לסיוע  זוכה  הציבורית  שהתחבורה 
בזמן  מהמדינה  וסובסידיות  ממשלתי 

מזה  לרעה.  מופלות  השירות  שמוניות 
להיכלל  מהמדינה  דורש  שהארגון  שנים 
נדחית  בקשתו  אולם  הרב-קו,  בפרויקט 
חד  תמיכה  למרות  שונות,  בתואנות 
ומוועדת  התחבורה  שר  מצד  משמעית 
מוניות  את  לכלול  בכנסת,  הכלכלה 

השירות בפרויקט זה." 

המדינה  מבקר  כי  פריד  מציין  כן  כמו 
בדו"ח המבקר שמאז  יוסף שפירא קבע 
שנת 2005 פועל משרד התחבורה באופן 
את  הפועל  אל  להוציא  איפשר  שלא 
פעילות  להסדרת  המקורית  התוכנית 
האחריות  את  הטיל  שפירא  המוניות. 
לא  אשר  התחבורה  שר  על  זה  לכישלון 
להסדיר  אחריותו  את  כהלכה  מימש 
המוניות.  ענף  פעילות  את  כולל  באופן 
פקודת  כולל של  תיקון  יזם  לא  המשרד 
התעבורה ואף המליץ לכנסת להאריך את 
להמשיך  כלומר:  לפקודה,  התיקון  תוקף 
ההארכות  ה"טלאים".  בשיטת  בחקיקה 
קווי  על  בתחרות  פגעו  ונשנות  החוזרות 
השירות, בעקרון השוויון ובחופש העיסוק.

תוכנית  שיוציאו  רוצה  המדינה  "מבקר 
להאריך  ולא  משמעית  וחד  ברורה 
אוטומטית את רישיונות ההסעה של קווי 

השירות." 

פריד מבקש להתייחס לפתרון שמספקת 
"בשל  לדבריו  'ריידר',  אפליקציית 
עקב  המוניות  ענף  של  העגום  מצבו 
אפליקציות כאלו ואחרות אשר פועלות 
'ריידר'  אפליקציית  של  כניסתה  בענף, 
המוניות,  תחנות  על  שמגנה  באופן 
מהווה מרכיב חשוב ובשורה לענף כולו. 
שרוב  מסחררת  להצלחה  מצפים  אנו 
יקנה  ובכך  אליו  יצטרף  הענף  רובו של 
נכון לנהגי המוניות,  לענף מענה כלכלי 

לתחנות וכמובן לציבור המשתמשים." 

"בהזדמנות זו אני מבקש לברך על כניסתה 
של 'ריידר' לענף ואעשה כל שביכולתי על 
מנת שהאפליקציה תצליח. עליי לציין כי 
בעבר היינו מודאגים מאוד עקב פעילות 
המתחרה  האפליקציה  של  צדדית  חד 
ובלקוחות  בתחנות  בענף,  נגסה  אשר 
כן  על  עם התחנות.  ההיסטוריים שעבדו 
חיפשנו מענה הולם שייתן תשובה ניצחת 
ומבטיחה ומצאנו את אפליקציית 'ריידר' 
יציבים,  משקיעים  עומדים  שמאחוריה 
לדרישותינו  נענו  אשר  והגונים  רציניים 
ועל  ולהן על התחנות  הבסיסיות לשמור 
לקוחותיהם, לשמור על מחיר הוגן ויציב 
את  ויכפיל  יתחרה  שלא  הנהגים,  מול 
לכל  קבוע  מחיר  אלא  לעת,  מעת  עצמו 

אורך הפעילות של 'ריידר'."

פריד מסכם את דבריו ישנה היענות רבה 
בכל  התחנות  מנהלי  בקרב  לאפליקציה 
נראה  ארוכה  תקופה  לאחר  ולכן  הארץ 
המתאימה  התשובה  את  מצא  הענף  כי 
מתקדמת  באפליקציה  יותר  טוב  לעתיד 

שתיתן מענה הולם ומבטיח.   

אובר 
הענף  "צרות  כי  להדגיש  מבקש  פריד 
הגדילה  ולאחרונה  מסתיימות  אינן 
להכניס  המעוניינת  'אובר'  חברת 
למדינתנו  גם  שלה  האפליקציה  את 
לוביסטים  כך  לשם  ומפעילה  הקטנה 
בין  האחרון  העימות  שונות.  ברמות 
שר  לבין  נתניהו  בנימין  ממשלתנו  ראש 
התחבורה והבטיחות מר ישראל כץ, המגן 
בתקווה  המקצועיים,  בטיעוניו  עלינו 
העורבת  הסכנה  את  הסף  על  שיהדוף 
לעתידו של ענף המוניות ולעתיד פרנסת 

אלפי משפחות במדינת ישראל. 

מאבק מחד
ותקווה מאידך
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יו"ר 'ארגון מוניות השירות בישראל' מדבר על העתירה לבג"צ שהוא מוביל 
כנגד משרדי הממשלה בהם משרד האוצר, משרד התחבורה ומשרד הכלכלה 

לצד התייחסותו מלאת האמונה באפליקציית 'ריידר'

ראיון עם פריד אברהם, מנכ"ל ארגון הגג של בעלי ונהגי המוניות בישראל



השדרה סוכנות 

סוכנות השדרה:
סניף מרכז: שד׳ הר ציון 72 תל-אביב. טל. 03-5349060, פקס. 03-6294220
08-9333447 08-9333442, פקס.  2 באר שבע. טל.  סניף דרום: דרך חברון 

נציג מכירות: גיורא 054-4869933מימון100% 

משווק מורשה למוניות

 

301
55,300 ש״ח

C4 פיקאסו

80,990 ש״ח
 

ברלינגו
76,068 ש״ח

C3P 
פיקאסו אוטומט

59,300 ש״ח

 חדש!
80,990 ש״חמחיר השקהאוטומטC4 פיקאסו 

ו מבצע מכירות למוניות פיג׳ו 301, בתנאים מצויינים
ו אפשרות לטרייד אין

ו 100% מימון
ו ביטוח + הצעה לביטוח

ו השכרת מוניות חדשות כולל מספרים
ו מכירת מוניות נגישות לנכים



פורטל א למעשה  הינו   Go Taxi תר 
אינטרנטי למוניות הגדול בישראל. 
האתר מיועד לכלל העוסקים בענף 
המוניות ובפועל מהווה מעין לוח 'יד 2' או 
לוח 'Winwin' של הענף. בפורטל ניתן למצוא 
את כל מה שרציתם לדעת בתחום המוניות, 
כל  את  היתר  בין  בתוכו,  מרכז  כשהאתר 
הקשור לתחום וכולל קניה, מכירה, השכרה, 
זכיינות,  מספר,  השכרת  מספר,  רכישת 

הצעות עבודה בתחום המוניות ועוד.
כל אחד המעוניין לפרסם את המונית שלו 
למכירה או השכרה ו/או למכור או להשכיר 
שלו  המונית  מספר  הציבורית,  הזכות  את 
יכול   – בענף  למכירה  רלוונטי  דבר  וכל 
בחינם  האתר  באמצעות  זאת  לעשות 
באופן  היעד  לקהל  ישיר  באופן  ולהגיע 
ממוקד, לרבות בעלי תחנות, מנהלי תחנות, 

נהגי מוניות ולכלל העוסקים בענף. 
 Go לדבריו של טירן נאור, ממקימי פורטל

על  החלטה  קיבלנו   Go Taxi ב  "אנו   :Taxi
הקמת הפורטל מתוך היכרות מעמיקה של 
העוסקים  אלו  של  ובצרכיו  המוניות  ענף 
אינטרנט  באתר  צורך  ישנו  כי  הבנו  בו, 
אשר מאגד בתוכו את כלל האינפורמציה 
לנהגי  הנדרשים  והשירותים  הרלוונטית 
יקבל  לענף,  הקשור  תחום  כל  המוניות. 
בפורטל  יפורסמו  כן  כמו  בפורטל.  בימה 
החוקים,  השינויים,  כל  קבוע  בסיס  על 

מאמרים וחידושים בתחום המוניות."
 Go Taxi עוד מוסיף נאור כי "מטרת האתר
שהאתר  בארץ  מונית  נהג  כל  לצרף  הינו 
יוכל  הוא  שם  הבית  כאתר  בשבילו  יהווה 
למצוא את כל הדרוש לו בתחום המוניות. 
באתר ניתן לפרסם בחינם כל מה שקשור 
ולהעלות  בזה  וכיוצא  השכרה  למכירה, 

תמונות בתחום המוניות בלבד."
כמו כן חשוב לציין כי Go Taxi הינו אתר קל 
ניתן  כאשר  למשתמש,  וידידותי  לשימוש 

הקשור  בכל  טלפונית  תמיכה  לקבל  גם 
לפרסום באתר בחינם וללא תשלום כלשהו.

במקום  לאגד  "הצורך  כי  נאור  אומר  עוד 
אחד את כל נהגי המוניות, את כל העסקים 
מקצוע,  בעלי  המוניות,  לתחום  הקשורים 
חילוף,  חלקי  רכבים,  סוכנויות  מוסכים, 
מכל  וכיו"ב  מוניות  תחנות  שירות,  מרכזי 
יהווה כיתרון עצום, עבור כל  חלקי הארץ 
משתמש ומשתמש, שהרי הכל נמצא באתר 
Go Taxi. בנוסף הצורך בלהיות מעודכן בכל 
החידושים, המאבקים שמתנהלים אל מול 
בעלי  הינם  והצ'ופרים  הגזרות  הרשויות 

חשיבות בעבודה היום יומית."
יותר  צורך  עוד  "אין  ואומר:  מסכם  נאור 
לחפש במקומות אחרים אז נסיעה בטוחה, 

פרנסה בשפע וגלישה נעימה."

www.gotaxi.co.il :כנסו ובקרו אותנו
ליצירת קשר: 077-202-5678 
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Go Taxi – ה'יד 2' החינמי החדש 
של ענף המוניות 

דף הבית החדש שלך - פורטל חדש המיועד לכלל העוסקים בענף המוניות ומאפשר למעוניינים לפרסם בו 
בחינם ובאופן ישיר לכלל העוסקים בענף 

שהתקיימה ב הממשלה  ישיבת 
ראש  בין  עימות  החל  ב-24.01.16 
התחבורה  לשר  שפנה  הממשלה 
בישראל.  'אובר'  חברת  להפעלת  בנוגע 
נתניהו אמר לכץ ש"צריך תחרות". כץ ענה: 
זרים,  הון  לאילי  לדאוג  לא  הוא  "תפקידי 

אלא לאזרחי מדינת ישראל". 
בענף  בתחרות  עסק  השניים  בין  הוויכוח 
המוניות, כשכץ הסביר לנתניהו על הבעיות 
ההסעות  חברת  שבהפעלת  הביטחוניות 
כי  סיפר  מצדו,  נתניהו,  בישראל.  'אובר' 
ושר  בדאבוס,  החברה  מנכ"ל  עם  שוחח 
דואג  שהוא  בטענה  אותו  עקץ  התחבורה 

לאזרחים - ולא לטייקונים זרים.
מקום,  בכל  שפורסם  העימות  רקע  על 

המוניות  נהגי  איגוד  יו"ר  להתראיין  הגיע 
 ,2 בערוץ  חיסכון'  ב'תוכנית  בר-אור  יהודה 
אברי  עם  הבוקר'  'העולם  הבוקר  תוכנית 
את  'לונדון  בתוכנית  קורח,  והילה  גלעד 

קירשנבאום' ועוד. 
'אובר'  כי  מקום  בכל  ואמר  שב  בר-אור 
לא  הנוסעים.  ציבור  את  ומסכנת  מסוכנת 
קרי  ממדינות  הוצאה  האפליקציה  בכדי 
צרפת,  שבדיה,  הולנד,  אנגליה,  גרמניה, 
ספרד, הודו, תאילנד, וייטנאם ועוד מדינות 
החברה  ידי  על  שהועסקו  שהנהגים  לאחר 

היו אנסים ורוצחים. 
נהגי  של  מצוקתם  את  הסביר  אור  בר 
המוניות, הכספים הרבים שעל נהג המונית 
לשלם בכדי להפעיל מונית ובסופו של יום 

להשתכר בשכר מינימום בעבודה קשה וכי 
הנסיעה  עלויות  את  ולהוזיל  לפתור  ניתן 
זאת  ש'אובר' מעוניינת לעשות  כפי  בדיוק 
וזה על ידי שילוב נוסעים והנפקת חשבונית 
משוטפת. באופן הזה יהיה ניתן להוזיל אף 

עד ל-50% מעלויות הנסיעה. 
שבו  מצב  יתכן  "לא  אור:  בר  של  לדבריו 
ראש  על  לארץ.  תיכנס  'אובר'  חברת 
הממשלה לחשוב טוב-טוב לפני שהוא דואג 
מדינת  אזרחי  לנו  קודם  וידאג  לטייקונים 
ישראל. המדינה תצטרך לפצות אותנו נהגי 
המוניות בסכום של מעל 8.5 מיליארד ש"ח. 
השר כץ ענה באופן ענייני ומקצועי ואנחנו 
לא  'אובר'  שחברת  ולדאוג  לפעול  נמשיך 

תוכל לפעול כאן בארץ."

שראש הממשלה לא יטעה – 
ממשיכים להילחם ב'אובר' בכל הכוח



נהג מונית,
אצלנו אתה
SPECIAL...

פרטים בעמוד 15...



שה גלעד )49( עובד בענף המוניות מ
מזה כ-25 שנה. את עבודתו בענף 
משם  מונית,  כנהג  התחיל  הוא 
סבא,  כפר  מוניות  בתחנת  כסדרן  המשיך 
ובשנת  הסעות  בחברת  סדרן  להיות  עבר 
2007 שב לתחנת כפר סבא כמנהל תפעול. 
נהגי  לאיגוד  משה  הצטרף  שנה  באותה 
המוניות הארצי ובבחירות האחרונות נבחר 
לשמש חבר בוועדת הביקורת של האיגוד. 
משנות  פועלת  סבא  כפר  מוניות  תחנת 
העיר,  לתושבי  שירות  ומספקת  ה-50 
לבריאות  למרכז  מאיר,  החולים  לבית 
הנפש שלוותה ולמספר מקומות נוספים 
באזור. בתחנה ישנן 100 מוניות, 2 סדרנים 
משפחות  ל-250  וקרוב  משמרת  בכל 

שמתפרנסות מהתחנה. 
וועדת  משמעת  ועדת  פועלת  בתחנה 
ביקורת שתפקידן לשמור על התחנה, תוך 
הקפדה יתרה על מתן שירות טוב ואדיב 
נהגים"  עזיבת  של  בעיה  "אין  ללקוחות. 
אווירה  ישנה  הוא,  "נהפוך  משה  אומר 
תורם  שבהחלט  דבר  בתחנה,  משפחתית 

לשמירה על לקוחות התחנה." 
וחשיבותו  ראייתו  אופן  את  מבהיר  משה 
העוסקים  עבור  המוניות  נהגי  איגוד  של 
ביותר  החשוב  הדבר  הוא  "האיגוד  בענף: 

נהגים  שישנם  וחבל  בענף  היום  שקים 
שנתאחד  חשוב  זאת.  מבינים  שאינם 
איגוד  שהרי  פרנסתנו,   למען  בו  ונתמוך 

מקצועי חשוב בכל ענף וענף."
את  בודק  משה  ביקורת  ועדת  כחבר 
צ'קים,   – בהם  האיגוד  הוצאות  התאמת 
הכנסות  מול  אל  בזה  וכיוצא  חשבוניות 
בהכנסות  מדובר  כשלדבריו  האיגוד, 
וכך  ההוצאות  גם  ובהתאם  דלות  מאוד 

האיגוד אינו יכול להתנהל. 
הן  האיגוד  הכנסות  האחרונות  "בשנים 
הענף,  לכלל  בושה  וזאת  מאוד  נמוכות 
גבוהות  הן  האיגוד  מן  הציפיות  שכן 
שהאיגוד  לצפות  ניתן  איך  בפועל  אך 
כה  הכנסות  כשלרשותו  הכוח  בכל  יפעל 
לא משלמות  ישנן תחנות שאף  נמוכות? 
לא  הן  אך  המינימאליים  החבר  דמי  את 
לעניות  מהאיגוד.  בדרישותיהן  חוסכות 
שמחייבת  חקיקה  שתהייה  חשוב  דעתי 
כל נהג מונית לשלם מס לאיגוד כמו מס 
רכב או אגרת רדיו, דבר שעשוי להקל על 
גביית הכספים של האיגוד ויביא לידי כך 
ולא  הענף  של  בקידומו  יעסוק  שהאיגוד 

ברדיפה אחר כספים ותרומות."  
המרכזית  "הבעיה  משה  מוסיף  עוד 
חוסר  הייתה  כה  עד  המוניות  ענף  של 

אפליקציה  קרי  טכנולוגית  התפתחות 
אחידה ו/או קידום בגוגל, דבר שנוצל על 
גורמים אינטרסנטיים שתפסו טרמפ  ידי 
כולו.  והענף  המוניות  נהגי  של  גבם  על 
כעת  מוביל  האיגוד  ולשמחתנו,  לשמחתי 
עם  אחידה  אפליקציה  של  נכון  מהלך 

אפליקציית 'ריידר'."
מלבד לכך אומר משה כי "אנו עוברים ימים 
קשים כיוון שפקידי האוצר מתעמרים בנו, 
אך לשמחתנו יהודה בר-אור מצליח באומץ 
שהאיגוד  חשוב  לכן  אותם.  להדוף  רב 
הוא  שבו  מכובד  תקציב  ובעל  חזק  יהיה 
שלא  צרה  כל  עם  ולהתמודד  לפעול  יוכל 
תבוא. אחת הבעיות היא שוותיקי הענף לא 
שהם  כיוון  האיגוד,  אל  להצטרף  ממהרים 
שישנם  הפרנסה  בעיות  את  חולקים  אינם 
אינם  הם  כן  ועל  בו  העוסקים  למרבית 
משלמים את דמי החבר לאיגוד, כשבמקביל 
הענף  אל  להיכנס  מעוניינים  לא  צעירים 

בשל העלויות הרבות שנגבות כיום."
חובה  רואה  "אני  משה  אומר  לסיכום 
שהאיגוד ימשיך להתקיים, לעדיו אין לנו 
יהודה  ליו"ר האיגוד  נתונה  עתיד. תודתי 
למען  כלילות  ימים  שעושה  בר-אור 
האיגוד והענף כולו, כמו גם לעוה"ד אורי 

הורנשטיין."

צו השעה להתאגדות 
ולשיתוף פעולה
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משה גלעד חבר וועדת הביקורת של 'איגוד נהגי המוניות הארצי' מתראיין על 
רקע ההכנסות הנמוכות שיש לאיגוד וקורא לכלל העוסקים בענף להתאחד 
ולחבור לאיגוד על מנת שהאיגוד יוכל להילחם ולפעול במלוא הכוח לטובת 

כלל העוסקים בענף

ראיון עם משה גלעד, מנהל תפעול תחנת מוניות כפר סבא

לוח המוניות הגדול בישראל

GoTaxi.co.il נהג מונית,
קונה, מוכר מונית

www.gotaxi.co.il כנס כעת חינם:



*הסכום לתדלוק מיידי הוא עד לגובה של 80% מסכום האשראי שצברת בלבד, 
היתר יישמר בחשבון שלך. **פרטים נוספים בהסכם מוניטקס ודלק SPECIAL ובתקנון.

 הנחות בדלק
ותעריפים מיוחדים בכל הארץ

 10% הנחה לקנייה 
בחנויות מנטה**

צוברים ליטרים ונהנים 
מהטבות בלעדיות! **

ההרשמה החלה!
לפרטים התקשרו עוד היום: 

מיכל 052-4640405, אמיר 052-2730460 
ובסניפי מוניטקס ברחבי הארץ 

, כרטיס ההטבות שנותן לך יותר! דלק 

נהג מונית,
! רק בדלק תקבל יחס 

גובים תשלום נסיעות ב-
 או בכרטיס אשראי?

עם דלק SPECIAL תוכל 
לתדלק ולקנות בדלק ובמנטה

בסכום שגבית*
ביד ומיד,

מבלי לחכות לסוף החודש!

בקרוב!



ברת מיכאל חנוך סוכנויות רכב' ח
הוקמה לפני למעלה מ-25 שנה 
פעילותה  שנות  במהלך  וצברה 
מוניטין רב. 'מיכאל חנוך סוכנויות רכב' 
 75 ציון  הר  שדרות  ברחוב  ממוקמת 
ובמכירה  בקנייה  ועוסקת  אביב  בתל 
ובתיווך  בסחר  וכן  למוניות  רכבים  של 
החברה  כן,  כמו  למוניות.  מספרים  של 
מעמידה לרשות לקוחותיה מערך שירות 
מקצועי, הכולל ייעוץ, הכוונה וליווי בכל 
ההשכרה.  או  המכירה  הקנייה,  תהליכי 
שמבצעת  עו"ד  ישנה  בסוכנות  בנוסף 
משפטי  ייעוץ  ומתן  חוזים  תצהירים, 

לנהגי מוניות. 

'מיכאל חנוך סוכנויות רכב' הינה משווק 
מורשה של החברות: מרצדס, פולקסוואגן, 
לחברה  הרכבים.  סוגי  ושאר  רנו  קאיה, 
אולם תצוגה מפואר ושני מגרשים בהם 
ניתן להתרשם ממגוון הדגמים והרכבים 
שבמלאי. ברשות החברה מלאי זמין של 
לרבות  מוניות,  לנהגי  הרכבים  סוגי  כל 
ל-10  המיועדת  ויאנו  מרצדס  דגמי 
 ,C200 מרצדס   ,E220 מרצדס  נוסעים, 

קאפטר 10+1, קאדי ועוד.

אפשרויות  לרוכשים  מספקים  בסוכנות 
ישיר',  'מימון  באמצעות  רחבות  מימון 
למתן  ועוד  זאת  ו'קידום'.  'פמה'  'דביס', 
שירות עבור נהגי המוניות מ-א' ועד ת', 
החל מסידור מספר למונית, ביטוח לנהג 
לתפעול  חלופית  מונית  אשראי,  עצמו, 

עד להגעת הרכב ועוד.  

של  ובעלים  מנהל  חנוך,  מיכאל  לדברי 
'מיכאל חנוך סוכנויות רכב': "אנו בסוכנות 
משכירים ומתווכים מספרים עוד מרגע 
לכך  מלבד  המונית.  ורכישת  המכירה 
טרייד  עסקאות  בסוכנות  מבצעים  אנו 
של  פרנסתם  על  מחשבה  ומתוך  אין 

רכב  עבורם  לספק  דאגנו  הרוכשים, 
חלופי שאיתו הם יכולים להמשיך לעבוד 

עד לקבלת הרכב החדש."  

"כשרוכשים  כי  חנוך  מיכאל  אומר  עוד 
איפה  בחשבון  לקחת  צריך  חדש  רכב 
אתם קונים וממי. רצוי לרכוש בסוכנות 
רכב ידועה, בעלת ותק ומוניטין. סוכנויות 
לרוב מתחייבות על מצב הרכב ובמידה 
כלשהי,  תקלה  תגלו  הרכישה  ולאחר 
הסוכנות  לבעל  לפנות  ניתן  תמיד 
ולהגיע לפתרון. קל מאוד לקנות מונית 
בשוק החופשי, אך לא פעם שמענו על 
לא מעט מקרים שנהגים קנו מוניות מיד 
להם  התברר  ימים  מספר  ולאחר  שניה 
לחילופין  או  גנובה  במונית  שמדובר 

שהמונית הייתה אחרי תאונת שסי ולא 
הייתה בטיחותית בכלל להסעת נוסעים."

כשבאים  כי  מסביר  חנוך  מיכאל 
ובראשונה  בראש  חדשה,  מונית  לרכוש 
"בשוק  המונית.  מותג  את  לבחור  נדרש 
המוניות כולם יודעים שיש כמה מותגים 
וקאיה.  סקודה  מרצדס,  כגון:  ששולטים, 
היא  ביותר  המומלצת  שהמונית  כמובן 
בשוק  ששולט  במותג  מדובר  'מרצדס'. 
'מרצדס'  רבות. המנועים של  כבר שנים 
ממיליון  יותר  ועושים  ביותר  עמידים 
זהו  מנוע,  להחליף  מבלי  קילומטרים 
כדי  וכן  במונית  חשובה  תכונה  בהחלט 
כ-90%  בכדי  לא  שהרי  לזה,  להתייחס 
ממכירות הסוכנות הן של 'מרצדס', זהו 

הרכב החזק ביותר בשוק." 

לשוק  חדרו  האחרונות  בשנים  "בנוסף 
מוניות נוספות מיצרני המכוניות: קאיה, 
שנחשבות  ורנו,  סקודה  פולקסוואגן, 
ובעלות  אמינות  טובות,  למוניות 

אטרקטיבית."

בד בבד לפעילותו בסוכנות, מיכאל חנוך 
נלחם עבור נהגי המוניות במשרד האוצר 
בנושא העלאת המיסים על רכבים ישנים 
ועושה כל שביכולתו על מנת לשמור על 
אומר  בנוסף  כאחד.  הנהגים  ועל  הענף 
"אני ובתי עו"ד שני ספיר נאבקנו  חנוך 
המיסוי  הפחתת  לצורך  המכס  במשרדי 
שנמכרות  מוניות  רכבי  עבור  שנגבה 
פעלנו  כן  כמו  לפרייבטים.  ומוסבות 
בנושא הורדת הכוכביות." לסיכום אומר 
חנוך "מעצם היותי בעבר נהג מונית, נהגי 
המוניות קרובים לליבי ועל כן אני פועל 

ואמשיך לפעול ללא לאות למענם."

'מיכאל חנוך סוכנויות רכב' -
כתובת: שד' הר ציון 75, תל אביב.

טלפון: 03-6887298 

'חנוך סוכנויות' הוותיקה היא הכתובת 
לנהגי המוניות שמעוניינים במונית 

חדשה, טרייד אין, זכות ציבורית ועוד
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ריאיון עם מיכאל חנוך – מנהל ובעלים של סוכנות מוניות 'מיכאל חנוך סוכנויות רכב בע"מ'



מכירה, השכרה וקניית מוניות
מכירה, השכרה וקניית מספר/זכות ציבורית

חלקי חילוף, אביזרים נלווים
משרות ועוד... הכל בבית אחד

פרסום
לבעלי
מוניות

חינם

gotaxi@gotaxi.co.il 054-7526621

לוח המוניות הגדול בישראל

G oTa x i . c o . i l

לפרסום בפורטל: פיני כהן, 052-2512357

הבית של ה-TAXI שלך גם בסלולר



חברי ל כלל  הגיעו  כנס 
הנהלת איגוד נהגי המוניות 
יו"ר  בראשם  והעומדים 
הארצי  המוניות  נהגי  איגוד 
האיגוד  מנכ"ל  בר-אור,  יהודה 
פריד אברהם, משה יעקבי המכהן 
באפליקציה,  המשקיעים  כנציג 
'מוניטקס',  מנכ"ל  ג'רבי  שמוליק 
נציגי חברת הפרסום לאפליקציית 
נהגי  תחנות,  ומנהלי  בעלי  ריידר, 

מוניות ועוד.
איגוד  יו"ר  פתח  הכנס  את 
 " בר-אור:  יהודה  המוניות  נהגי 
את  לברך  מבקש  אני  ראשית 
את  יעקבי,  משה  המשקיעים  נציג 

ומנכ"ל  ג'רבי  שמוליק  'מוניטקס'  מנכ"ל 
איגוד המוניות פריד אברהם שנרתמו כולם 
נהגי המוניות למיזם הזה.  כדי להביא את 
אנו מצאנו דרך להחזיר את נהגי המוניות 
תחנות  את  ולחזק  לשוב  ובכך  לתחנות 

המוניות."
"כולנו ראינו איזו מפלצת קמה כנגד עינינו, 
חשבנו בתחילה שזהו דבר חולף, וכשחלף 
הזמן נוכחנו לדעת שלצערנו הרב המפלצת 
את  לתפוס  והצליחה  עוצמה  תפסה  הזו 
השוק. וככל שהם גדלו, אנו הבנו כי עלינו 
לעמול על אלטרנטיבה ראויה. לאחר מיצוי 
של מספר אלטרנטיבות ללא הצלחה, הגענו 
לתשובה האמיתית – 'ריידר' זאת התשובה 

שתשיב את נהגי המוניות לתחנות."
וניתן  יחדיו  כולנו  פעולה  שנשתף  "ברגע 
של  המהלך  הזה,  למהלך  כולנו  כל  את 
יחזור  הכוח  יצליח.  'ריידר'  אפליקציית 
המדינה,  עם  כאן  וצמחו  שקמו  לתחנות 
כאלו  לגורמים  ניתן  ולא  ניאבק  ואנו 

ואחרים להוריד אותנו למטה." 

איגוד  מנכ"ל  לנאום  עלה  לאחריו  מיד 
"אני  אברהם:  פריד  הארצי  המוניות  נהגי 
מברך ומודה לכל מנהלי התחנות והנהגים 
היות  כאן  נמצאים  אנחנו  הערב.  שהגיעו 
ולאחרונה חדר חיידק לענף. החיידק אשר 
על  חושב  כשהוא  שובע,  ללא  בנו  נוגס 

הקופה ולא על התחנות."
"לכולנו היה רצון להביא לשינוי ותפנית אך 
הבעיה המרכזית שאיתה התמודדנו הייתה 
חוסר תקציב ומימון, דבר שעומד לרשותו 
של אותו חיידק, כשכסף רב נשפך על ידו 
במטרה לפתות נהגים לעבור אליו. רבותיי 
לדאגה  אותנו  שהביא  טורף  חיידק  זהו   –
התחנות  בתוך  מאבקים  ולידי  מתמידה 
באשר לסוגיה אם לסלק נהגים או לא, אם 
לסלק תחנות או לא ועל כן אני ולמעשה 

כולנו כאן ייחלנו למהפך ולשינוי."
חצי  מלפני  הראשונה  פגישתנו  "במהלך 
שנה עם משה יעקבי ומשקיעיו מבריטניה, 
אנו  איך  והוא  ועיקרי  ראשון  תנאי  הוצב 
בין  החיבור  המוניות.  תחנות  על  שומרים 

ג'רבי   שמוליק  לבין  משה 
הטכנולוגית  לתשתית  ומשם 
ארצית  בפריסה  'מוניטקס'  של 

– היא זו שתביא למהפך."
"שנת  פריד:  אמר  ולסיום 
המיוחל  למהפך  תביא   2016
לחשוש  יתחילו  האחרים  שבו 
כך  על  עמדנו  אנו  ולדאוג. 
לנהג  הזכות  תישאר  שתמיד 
ארצי  יהיה  ושהפתרון  ולתחנה 
דבר  של  בסופו  המדינה.  לכל 
הכלל  מן  יוצא  ללא  כולם 
שמספקת  לפתרון  יצטרפו 

'ריידר'." 
דברים  לשאת  עלה  מכן  לאחר 
נרגש  "אני  המשקיעים:  נציג  יעקבי,  משה 
לעמוד כאן היום. עם הכוחות של שמוליק 
ג'רבי, הצוות שלו והמשקיעים שאני מייצג 
ננצח  שאנו  מעודי  בכל  מאמין  אני   –
ונצליח. כבר לפני מספר חודשים בפגישה 
שקיימתי עם יהודה בר-אור, אמרתי בפניו 
לביתו  יחזור  המונית  שנהג  רוצה  אני  כי 
עם חיוך. אנו נעמוד על זה כי נהג המונית 
כולל  ש"ח  מ-350  יותר  לעולם  ישלם  לא 

מע"מ!"
להודות  מבקש  אני  זאת  "בהזמנות 
מקבוצת  קפלן'  'בורודה  הפרסום  למשרד 
הציבור  יחסי  אשת  לעדי  חומסקי',  'אדלר 
את  להביס  כדי  כאן  איתנו  שנמצאים 

המתחרים וגם לבתי שנמצאת כאן היום."
הפרסומאי  הגיע  יעקבי,  של  דבריו  בתום 
הפרסום  ממשרד  גולן  אמנון  הבכיר 
חומסקי',  'אדלר  מקבוצת  קפלן'  'בורודה 
ותיאור תמונת  על מנת לתת הסברי רקע 
המצב בארץ ובחו"ל. לדבריו של אמנון 'גט 
ומשם  בחו"ל  חזקה  שליטה  בעלי  טקסי' 
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בתאריך 21.12.15  )יום ב'( התקיים כנס לכלל תחנות המוניות בארץ, במלון ליאונרדו סיטי טאואר ברמת 
גן. מטרת הכנס שהתקיים בשיתוף מלא עם איגוד נהגי המוניות, הייתה הצגתה של אפליקציית "ריידר" 
החדשנית, אפליקציה שבאה לתת פתרון אמיתי לתחנות המוניות ולנהגים, לצד מתן תשובה ראויה ל'גט 

טקסי' ו'אובר' שמבקשים לפגוע בענף ובפרנסתם של נהגי המוניות.  

האפליקציה שתחזיר את הנהגים לתחנות:
18

)Rider( אפליקציית ריידר



משרדנו מתמחה בענף המוניות:

תחנת מוניות
ג קליטת ואוצ׳רים )בונים(

ג הנהלת חשבונות, הפקת משכורות ודוח שנתי
ג גבייה ממוסדות וניהול שוטף

ג חיסכון ענק בעלויות ובתפעול

נהג מונית
ג הנהלת חשבונות ממוחשבת

ג דיווחים למע״מ, מס הכנסה וביטוח לאומי
ג החזרי בלו )סולר(

ג החל מ-149 ש״ח לחודש+מע״מ

ו חסכון בעלויות ו שרות מקצועי ואמין ו

כהן חשבונאות וניהול

ונוחה. אטרקטיבית  הצעה  לתת  נשמח 
לפרטים: 052-4340597, 03-5250658 אבי/שגית
c o h e n _ c p a @ w a l l a . c o m

עצור!תחנת מוניות, נהג מונית

סניפים:  ו  ראשל״צ  ו  נס ציונה



שעתיד  מה  על  פרספקטיבה  לקבל  ניתן 
'גט טקסי'  לקרות כאן בארץ. הפתרון של 
ברשותו  שיש  לכוח  מעבר  הרבה  מצליח 
את  מחפשים  האנשים  שציבור  משום 

הפתרון הנוח באפליקציות."
נותנות  אלו  אפליקציות  דבר  של  "בסופו 
מענה למה שאנשים צריכים ורוצים" אומר 
אמנון "אנשים רוצים שהמונית תגיע מהר, 
כשאת  ואמין,  נוח  פשוט,  באופן  בזמן, 
הציבור לא מעניינות התחנות. אלא פתרון 

שיעבוד, יהיה נוח וחדשני עבורם." 
מענה  ניתן  אנו  הללו  האתגרים  "לכל 
קיימנו  'ריידר'.   אפליקציית  באמצעות 
והגענו  הנוסעים  ציבור  עם  רבות  שיחות 
שתעבוד  אפליקציה  צריך   – אחת  להבנה 
בזמן.  המונית  הגעת  את  ותבטיח  מהר 

כל  אם  רק  להצליח  יכול  זה 
התחנות המוניות יעבדו ביחד."
כה  "עד  כי  אמנון  אמר  עוד 
נחלו  אחרות  אפליקציות 
לא  שמוניות  כיוון  כישלון 
גם  כשבמקביל  בזמן,  הגיעו 
הכירו  ולא  עליהן  שמעו  לא 
של  הנוכחי  במקרה  אותן. 

לצאת  מתכננים  אנו  'ריידר'  אפליקציית 
את  שיביא  היקף,  רחב  פרסומי  בקמפיין 

כולם להצטרף לאפליקציית 'ריידר'."
שבסיסה  בינלאומית  חברה  היא  "'ריידר' 
טכנולוגיה  פתחה  החברה  באנגליה.  הוא 
שמדינת  הוא  והרצון  וייחודית  מתקדמת 
לאפליקציה  הניסוי  מדינת  תהווה  ישראל 
ולשכפל אותה לכל העולם.  ומכאן לפרוץ 
האפליקציה  בפיתוח  הושקעו  מיליונים 
חדש  פתרון  וזהו  הנדרשת.  והטכנולוגיה 

שלא היה קיים עד כה."
"אנו נערכים לקראת ה-19.1.16, בו תתקיים 
יושק  ובמהלכה  גדולה  עיתונאים  מסיבת 
'גט טקסי'.  הקמפיין הפרסומי שיתנצח עם 

אתם בעלי ומנהלי התחנות תקבלו רוח גבית 
חזקה וישנה כאן הזדמנות אמיתית שהמאבק 

המאוד קשה מול 'גט טקסי' יצליח."
לאחר מכן עלה לנאום שמוליק ג'רבי, מנכ"ל 
המוניות  לענף  מחובר  "אני  'מוניטקס': 
לכן   .1979 משנת  עוד  המוניות  ולתחנות 
יעקבי  למשה  להודות  הזדמנות  זוהי 
באמצעות  רק  תגיע  שההצלחה  שהבין 
העבודה  את  שמבינות  המוניות  תחנות 
ואת הלקוחות. ועל כן אני משוכנע ובטוח 
מול  ולא  התחנות  עם  רק  נצליח  אנו  כי 

הנהגים הבודדים."
ידי חברה  'ריידר' פותחה על  "אפליקציית 
וכבר  'מוניטקס'  עם  ובשיתוף  אנגלית 
עובדת, לאחר שעברה מבחנים קשים. אופן 
עבור  הן  ונוח  קל  מאוד  המונית  הזמנת 
חשוב  המזמין.  עבור  והן  הנהג 
בעלות  מוניות  נהגי  כי  לציין 
ציוד של 'מוניטקס' לא צריכים 
להחליף ציוד ולהשקיע אגורה. 
לנציגי  דאגנו  גם  במקביל 
ציוד  את  להם  שאין  תחנות 
תהייה  האפליקציה  החברה. 
צורך  כל  ללא  לכולם  מיועדת 

בטלפונים  זמינה  ותהייה  הציוד  בהחלפת 
הסלולאריים."

מיועדת  "האפליקציה  ג'רבי  של  לדבריו 
עם  ורק  אך  עובדים  ואנו  התחנות  לכל 
שליחת  שיטת  לתחנות.  המשוייכים  נהגים 
על  תתבצע  ב'ריידר'  הנסיעה  כתובת 
הכתובת  אל  ביותר  הקרובה  המונית  פי 
המונית  את  תאתר  המערכת  הנדרשת. 
הקרובה ביותר וכך למעשה תספק פתרון 
לידי  יבוא  שלכם  הכוח  ומהיר.  נוח  אמין, 
ביטוי בסעיף השני, כשאין מונית, נאפשר 
הקרובה  לתחנה  להתקשר  התחנות  לכל 
לאתר  יודע  שסדרן  מאמינים  אנו  ביותר, 

נהג באופן הטוב ביותר והמהיר ביותר."

"כמו כן ישנם 500 נהגי 'גט טקסי' שמחפשים 
אותם.  לקלוט  נצטרך  ואנו  לתחנות  לחזור 
לכך  מלבד  לתוכנו.  חזקה  תוספת  תהייה 
באשראי  במזומן,  יתבצע  התשלום  אופן 
הזמנת  תתאפשר  ובאפליקציה.  במונית 
וכיוצא  מחרתיים  למחר,  עתידית  מונית 
בזה. הלקוח יוכל לראות בזמן אמיתי היכן 
הוא  משוער,  הגעה  וזמן  המונית  נמצאת 
שלו,  הנסיעות  היסטוריית  את  לקבל  יוכל 
ומוקד מאויש יספק לו שירות, לעומת 'גט 
אנחנו  האנושי.  המענה  את  שעצרו  טקסי' 

כן רוצים לשמוע את הלקוח. "
יוכל  הנהגים  "ציבור  כי  ג'רבי  אומר  עוד 
להפעיל את האפליקציה, להשתמש, ללמוד 
ולהבין אותה עד ה-01.04.16. כל נהג שיגייס 
 5 יוריד את האפליקציה יקבל  נוסע אשר 
300 אנשים, תקבלו תוספת  גייסתם  ש"ח. 
נהג  נסיעה שיקבל  1500 ש"ח. על כל  של 
מע"מ.  כולל  ש"ח   3.5 ישלם  הוא  המונית, 
ש"ח   350 על  שעומדת  הגג  לתקרת  עד 
כולל מע"מ. לא נסעת – לא שילמת, כלומר 
מי שלא עשה נסיעה, לא ישלם דבר. זאת 
'ריידר' היא חברה חרדית ועל  ועוד חברת 
שיבוצעו  מנסיעות  כספים  תגבה  לא  כן 
שעה לפני כניסת השבת ו/או חג ועד שעה 

לאחר יציאת השבת או החג."
עוד ציין ג'רבי כי בוצע שיתוף פעולה עם 
דלק  למלא  יהיה  ניתן  בה  'דלק',  חברת 
לצבור  הצליחו  שהנהגים  האשראי  מתוך 
לאפליקציה  חדשים  משתמשים  גיוס  ע"י 
הכסף  את  להעביר  תדאג  כבר  ו'ריידר' 
לתחנת הדלק. ובהמשך גם נאפשר למשוך 
את הכסף שצברו הנהגים במזומן. ובנוסף 
בכל  נמוך  במחיר  לתדלק  יוכלו  הנהגים 
כעת  נמצאים  לכך  הכרטיסים  הארץ. 
בהכנה. תוכלו גם לשלם בכרטיס האשראי 
שלכם באותו המחיר. במידה ומחיר הדלק 
בתחנה זול יותר, המחיר הזול הוא הקובע."

"מעבר לכך" אומר ג'רבי "הנוסעים יתוגמלו 
נוסע   – 'ריידר'  באפליקציית  השימוש  על 
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יקבל  האפליקציה,  ע"י  נסיעה  על  ששילם 
לזכותו  שייצבר  כסף  ש"ח,   10 של  החזר 
בכל נסיעה, בתנאי שעלות הנסיעה תהייה 
מעל ל-12 ש"ח.הנוסע יקבל אישור לתשלום 
הנסיעה והמונה ידפיס באופן אוטומטי את 
לסמן  לנוסע  יתאפשר  בנוסף  החשבונית. 

אם אהב או התאכזב מהנסיעה."
תחנה  בכל  להדרכה  להגיע  "בכוונתנו 

יותר  הרבה  לראות  מצפים  ואנו  ותחנה. 
מוניות של 'ריידר' מ'גט טקסי' – זה בטוח!" 
פעולה  בשיתוף  מאמינים  בהחלט  "אנו 
של כל התחנות, הזמינות של המוניות אל 

ואנו  יותר  גבוהה  תהייה  הנוסעים  ציבור 
'ריידר'  מצפים להיענות והירתמות גבוהה. 

זה אתם ובשבילכם."   
בסיום הסבריו של שמוליק על האפליקציה, 
ידי  על  שנשאלו  השאלות  לכל  ענה  הוא 
שעלו  שאלות  לרבות  הכנס,  משתתפי 
סביב נושא הכדאיות לשימוש באפליקציה. 
כי  לציין  לנכון  רואה   'TAXI 'הלו  מערכת 
שקוף  באופן  התנהל  שהתקיים  הדיון  כל 

ופתוח בפני כלל הנוכחים. 
והפתרון  האפליקציה  הצגת  טרם  עוד 
איתן  אמר  מספקת,  היא  אותו  היצירתי 
וחבר  ה'קסטל'  מוניות  הנהלת  חבר  שער 
"אנו  הארצי:  המוניות  נהגי  איגוד  הנהלת 
נהגי המוניות צמאים למענה שיכול לסייע 
לעצור  ובכך  הארצי  בהיבט  בעבודה  לנו 
ולאור  את אלה שמנסים לפגוע בנו. כיום 
וכולם  מאוד  גדולה  היענות  ישנה  המצב 

מוכנים להתלכד סביב המטרה". 
על דבריו אלו הוסיף חברו לתחנת הקסטל 
עמיקם כהן כי הוא מקדם בברכה כל כנס 
המוניות  ענף  את  ולהצעיד  לקדם  שעשוי 
הטכנולוגית  ההתפתחות  לאור  קדימה. 
אסור לנו להישאר מאחור ועל כן כל אחד 
בברכה.  מתקבל  לענף,  לסייע  שמנסה 
לכל  לקרוא  עמיקם  ביקש  זו,  בהזדמנות 
התחנות לבוא ולפעול תחת קורת גג אחת 
תחת האפליקציה החדשה, למנף את הענף 

ולחזק את איגוד המוניות שעושה עבודתו 
מהתחנות  ולדחיפה  לכוח  וזקוק  נאמנה 

השונות.  
בסוף האירוע הגיעה בתו של שמוליק ג'רבי, 
וספרה  בג'ודו  העולם  אלופת  ג'רבי,  ירדן 
להצלחותיה  הקשה  הדרך  על  בפתיחות 
ולהישגיה האולימפיים וגם על הכישלונות 
ירדן  של  סיפורה  בדרך.  שהיו  והקשיים 
מעורר השראה וכולה תקווה שהיא הצליחה 
מכוח  קצת  המוניות  נהגי  בקרב  להכניס 
הרצון שלה ומהרוח הלחימה שלה להילחם 

להשבת הנהגים אל התחנות.
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מספקת ע ספיר  שני  ו"ד 
חשובים  טיפים  מספר 
שמעוניין  מי  עבור 
לדבריה  ציבורית:  זכות  לרכוש 
בראש   – ספיר  עו"ד  של 
ובראשונה נדרש לבדוק שהזכות 
במשרד  רשומה  הציבורית 
אותו  של  שמו  על  התחבורה 
אדם שטוען שהזכות שייכת לו. 
לאחר מכן נדרש לוודא במשרד 
הציבורית  הזכות  כי  התחבורה 

עליה  ואין  שיעבוד  או  משכון  מכל  נקייה 
במידה  אחרת.  או  כזו  הגבלה  איזושהי 
וחלה הגבלה כלשהי על הזכות הציבורית, 
על הקונה לוודא שמוכר הזכות הציבורית 

יסיר את ההגבלה. 
טיפ נוסף וחשוב לא פחות שאומרת עו"ד 
ספיר הוא שחשוב שרוכש הזכות הציבורית 

יבטח את עצמו על ידי 
ברשם  לטובתו  משכון 
עד  כך   – המשכונות 
להעברת בעלות המלאה 
התחבורה  במשרד 
על  "הערה"  קיימת 
הציבורית.  הזכות 
נוסף  לביטחון  כמוכן 
סכום  להשאיר  יש 
אצל  בנאמנות  כספי 
שיעבור  מוסכם  נאמן 
אל המוכר אך ורק לאחר העברת הבעלות.

הכסף  את  לבטח  מאוד  חשוב  לסיכום, 
היות  הציבורית  הזכות  למוכר  שניתן 
אינה  התחבורה  במשרד  בעלות  והעברת 
כחודשיים-  לקחת  עלולה  אלא  מיידית 

אומרת עו"ד ספיר. 
נושאים  במגוון  מטפלת  ספיר,  שני  עו"ד 

העוסקים  לכלל  הרלוונטיים  משפטיים 
בענף המוניות ובעלת ניסיון של  כ-5 שנים 
לצד מוניטין וידע רב בתחום. ספיר נושמת 
24/7 את ענף המוניות ועל כן בעלת ידע 

נרחב בכל הקשור לענף. 
בין היתר מטפלת עו"ד ספיר בתיקי הוצאה 
בנושאים  לאומי  ביטוח  תיקי  לפועל, 
עבודה  כושר  אבדן  כללית,  נכות  כגון: 
שירותי  מעניקה  ספיר  עו"ד  בנוסף  ועוד. 
זכויות  של  ובמכירה  בקניה  ייעוץ משפטי 
עבודה  לחוזה  הסכמים  עריכת  ציבוריות, 
ביצוע  מספרים,  ובעלי  מוניות  נהגי  בין 
חתימה  אימות  תנועה,  עבירות  תצהירי 
למסמכים עבור משרד הרישוי וכיוצא בזה. 

ממוקם  ספיר  שני  עו"ד  של  משרדה 
קשר:  ליצירת  טלפון   .75 ציון  הר  בשדרות 

03-6887298, או בנייד: 054-4853562 

טיפים מעו"ד שני ספיר בעת רכישת זכות ציבורית



  עדיין מחכים
  לגט טקסי?!

מוניות שמגיעות בטיל!
מילה של טילטיל, נהג ריידר

הורידו עכשיו!

הכירו את  - האפליקציה היחידה הפועלת בשיתוף
פעולה עם ארגון הגג של המוניות בישראל ונהנית כבר היום 

מחיבור לאלפי נהגים ותחנות מוניות בכל רחבי הארץ.

עם אפליקציית 
המונית תגיע אליכם מהר יותר

החזרבכל נסיעה!

למשלמים באפליקציה
באשראי

10₪

נהגי תחנות, הצטרפו להצלחה בטל׳ 052-4640405 )מיכל(



 

 

בכרטיס אשראי   תשלומים3- ניתן לשלם ב
  – לגולדי   בשעות , לפנות למשרד– לפרטים והרשמה 

                                                  לאחר שעות אלו ליהודה 
 
  

'מוניות א לתחנת  הגיע   )62( כץ  רי 
 '94 בשנת  שנים   22 לפני  הצפון' 
בצבא  ארוך  שירות  לאחר  וזאת 
אורי  וב-15 השנים האחרונות מכהן  קבע 
בוטיק,  תחנת  התחנה,  בניהול  כשותף 
מוניות  תחנת  ואיכותית.  ייצוגית  קטנה, 
צפון מספקת שירותי הסעה כוללים לבית 
מלון יוקרתי בתל אביב עוד מיום היווסדו 
של בית המלון, כשהתחנה מספקת שירותי 

הסעה לאורחי המלון ולעובדיו. 
במסננת  ונבררים  נבחנים  שלנו  "הנהגים 
שאנו  משום  "וזאת  אורי  אומר  דקה" 
עובדים בעיקר עם תיירות נכנסת ומהצורך 
הזה יש בתחנה נהגים דוברי שפות, כגון: 
גרמנית, ספרדית, צרפתית, רוסית וכמובן 

אנגלית."
עוד מוסיף אורי כי "ברשות התחנה מוניות 
לדרישת  בהתאם  כמובן  וגדולות,  קטנות 
הלקוח. יחד עם זאת אנו בתחנה מקפידים 
באופן מיוחד על הופעת הנהגים, על איכות 
וטיב המונית ועל ניקיון המונית, שכן אנו 
משרתים מלון בעל מוניטין רב שנים ואנו 

חייבים להיות ייצוגיים ומדוגמים." 
פרט לבית המלון, התחנה מעניקה שירות 
לעוד מספר לקוחות מצומצם בלבד מתוך 
את  ולהעניק  בהם  רק  להתמקד  בחירה 

השירות הטוב ביותר והאיכותי ביותר.
יותר  מעורבים  להיות  החלנו  "לאחרונה 
בפעילויות של איגוד המוניות. יו"ר האיגוד 
הוא  קודש,  עבודת  עושה  בר-אור  יהודה 
נותן את הנשמה ומהווה נכס עבור הארגון. 
אנו יכולים להעיד כי אכן מתבצעת עבודה 
מקום  יש  תמיד  אמנם  וחשובה,  טובה 
שעומד  התקציב  במגבלות  אך  לשיפורים 
מאבקים  מוביל  בהחלט  הוא  לרשותו, 
ראוי  כן  כמו  המוניות.  בענף  חשובים 
האיגוד  מזכיר  של  פעילותו  את  לציין 
מאיר דורני אשר פועל ללא ללאות למען 

האיגוד ולמען כלל אלו העוסקים בענף."
אורי מספר כי "בתחילה התלבטו בתחנה 
אם להצטרף אל האיגוד, שהרי הם נהנים 
אך  בו  החברות  ללא  גם  האיגוד  מפירות 
החשיבות  את  היטב  הבינו  והם  מאחר 
בהתאגדות של כלל העוסקים בענף לגוף 

לסכל  מנת  על  ומשפיע  חזק  גדול,  אחד 
העוסקים  כנגד  ואחרות  כאלו  גזירות 
הצפון  בתחנת  החלטה  התקבלה  בענף, 

להצטרף לאיגוד."
"ובעוד אנו מדברים, ראש הממשלה בנימין 
המוניות  נהגי  מבין  רבים  אשר  נתניהו 
התחבורה  לשר  פונה  בוחריו,  על  נמנים 
בתהייה מדוע אינו מקדם את ענייניה של 
ונשאלת  בישראל.  לפעילות  'אובר'  חברת 
אלפי  עשרות  של  פרנסתם  האם  השאלה 
לקליפת  שווה  המוניות  נהגי  של  ילדיהם 
האם  הממשלה?  ראש  של  בעיניו  השום 
עסקיה  את  לקדם  ראש הממשלה מבקש 
כי  טענה  שזו  לאחר  'אובר'  חברת  של 
אינה מחויבת לציית לחוקים נגד אפליית 
תלונות   50 נגדה  ותלויות  ועומדות  נכים 

פדראליות בארה"ב." 
קורא  "אני  אורי:  אומר  דבריו  בסיכום 
כל  את  בצד  להניח  בענף  העוסקים  לכל 
המחלוקות, להצטרף לארגון חזק ומשפיע 
משפחות  אלפי  של  לפרנסתם  שידאג 

ויוביל לשינוי המיוחל בענף."

מוניות הצפון – תחנת 
בוטיק איכותית
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אורי כץ מנהל בתחנת מוניות צפון בתל אביב, מספר על ההתנהלות המוקפדת של 
התחנה ועל החשיבות הרבה של איגוד המוניות

ראיון עם אורי כץ, מנהל תחנת מוניות הצפון 

ניתן לשלם ב- 3 תשלומים  בכרטיס אשראי
לפרטים והרשמה – לפנות למשרד, לגולדי בשעות 10:00 – 14:00  לאחר שעות אלו ליהודה 050-8333322



הימים הארוכים בכבישים וברחובות הערים יוצרים ומעלים בעיות רבות וייחודיות לנהג המונית. רק באיגוד 
נהגי המוניות הארצי דואגים לסייע ולהגן על הנהגים ועל התחנות הרבות החברות בו. צוות מנוסה ומקצועי 
של האיגוד עמל יומם וליל כדי שלך - נהג המונית שעובד קשה - יהיה הרבה יותר טוב מאחרי הגה המונית

1
2
3
4
5
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ערניים שלא להסיע שב”חים
האיגוד דאג לתקן את החוק בעניין הסעת השב”חים )שוהים בלתי חוקיים( באופן הבא: בפעם הראשונה בה 
ייתפס נהג - בכל חלק של מדינת ישראל - הוא יקבל אזהרה בלבד. שלא כבעבר, מוניתו לא תוחרם והנהג לא 
יעמוד למשפט. באירוע השני שבו אותו נהג ייתפס, דינו יוחמר מאוד! איגוד המוניות הארצי מבקש לכן מכל 
חבריו, נהגי המוניות, לשים לב את מי הם מכניסים למונית. עם כל ההקלות שהשגנו - בטחון המדינה, בוודאי 

שבימים אלו, הוא בעל חשיבות עליונה באיגוד.

ראיית חשבון מוזלת
איגוד נהגי המוניות הארצי השיג עברוכם - נהגי המוניות העמלים ימים ארוכים על הכבישים - רואה חשבון 
ש”ח   150 רק  לשלם  עליכם  יהיה  המקצועיים  החשבון  ראיית  שירותי  עבור  נפש.  לכל  שווה  במחיר  מקצועי 
רואה החשבון הנותן את השירות הבלעדי  כולל את הגשת הדוח השנתי.  בתוספת מע”מ מדי חודש. המחיר 
לאיגוד נהגי המוניות הוא רו”ח יניב מעוז, רח’ גרשון ש”ץ 4, תל-אביב-יפו, טל’: 03-5660315, פקס: 03-5660370.

טיפולים מוזלים לחברי האיגוד:
האיגוד הגיע להסכמות החל מתאריך 2.8.15 )לכל דגמי המוניות למעט מרצדס( עם מוסך אבי צלח:

טיפול קטן 270 ₪ כולל עבודה ומע"מ + בדיקת ברקסים.
טיפול גדול 400 ₪ כולל כל הפילטרים + עבודה ובדיקת ברקסים. 

החלפת רפידות + עבדוה 150 ₪ כולל מע"מ. 
החלפת רפידות + דרמים + עבודה 350 ₪ כולל מע"מ. 

התחייבות המוסך על שמן וחלקים אורגינל. 
 המחירים לחברי איגודה המגיעים עם הפניה. 

חברי האיגוד יוצאים בזול!
חברי האיגוד – ורק הם – נהנים ממחירים מיוחדים, הטבות והנחות שמחזירים לכיסם בריבית דריבית את כל 
דמי האיגוד השנתיים – 120 ש"ח. לפניכם כמה דוגמאות להטבות שתקבלו: טיולים בארץ וחו"ל ללא עמלות סוכן 
נסיעות, כגון: נופש במלון פרימה מיוזיק אילת, סופ"ש ארוך חמישי-שישי-שבת-ראשון, בתאריכים 3-6 במרץ 
2016, סוף שבוע 3 לילות 4- ימים של ריקודים וחוויות על בסיס חצי פנסיון, מחיר לזוג 1380 ₪ )ראו מודעה 
בעמודי העיתון(. לפרטים ולהרשמה יש לפנות למשרדי האיגוד בין השעות 10:00-14:00. לאחר שעות אלו ניתן 
לפנות ליו"ר האיגוד יהודה בר-אור. כמו כן ינתנו הנחות מפליגות בעת רכישת צמיגים חדשים, מצברים לרכב, 
שמנים ותוספים. בנוסף תיהנו מהוזלת שכר טרחה משמעותית אצל עוה"ד של האיגוד עו"ד אורי הורנשטיין, 
בסוכנות הביטוח בובליל, בעת רכישת מוניות סקודה אצל יהודה מזרחי או מוניות קיה אצל אופיר חורי. יש 
לנו עוד המון הטבות עבורכם אז אל תהססו לפנות אל משרדי האיגוד לדעת מה בדיוק התחדש וכמה תרוויחו 

בטלפון: 03-5502611, בין השעות 10:00-14:00.

מקשיבים לכל בקשה
לשירות חברי האיגוד ולשירות תחנות המוניות החברות באיגוד, שילבנו במשרד פקידה שתפקידה לקבל ולרכז 

את כל הפניות מהנהגים ומהתחנות. שעות קבלת הקהל הם בימים א' עד ה' מהשעות 10:00 ועד 16:00.
igudtaxi@walla.com :ליצירת קשר: טל' 03-5502611. פקס: 03-5502610, דוא"ל



הממוקמת ס 'השדרה',  וכנות 
בשדרות הר ציון 72 בתל אביב, 
הוקמה בשנת 2013 ובזמן קצר 
יחסית הצליחה לרכוש לעצמה מוניטין 
של סוכנות אמינה, המקנה ללקוחותיה 
שירותים  ומספקת  נוחים  תנאים 

ייחודיים עבור נהגי המוניות. 

וגיורא  ארביסמן  עמית  הסוכנות  בעלי 
פג'ו- של  מורשים  משווקים  הינם  לוי 
השניים  המוניות.  בתחום  סיטרואן 
שבע,  בבאר  נוסף  סניף  מתפעלים 
ברחוב דרך חברון 4. ההחלטה על הקמת 
הסניף הדרומי התקבלה לאור ההצלחה 
חסרת התקדים של הסניף התל אביבי 
בשדרות הר ציון, כשהסניף התל אביבי 
נותן שירות לנהגים מאזור גוש דן ועד 
הסניף  דרומה  ומאשקלון  לאשקלון 
השירות  מתן  על  אחראי  שבעי  הבאר 

עבור הנהגים מהדרום.

ארביסמן  הסניף  פעילות  במסגרת 
מימון  טרייד-אין,  שירותי  פיתחו  ולוי 
ואפשרות  'השדרה'  סוכנות  של  פרטי 
בנקים  ידי  על  חיצוני  למימון  נוספת 
לכך  מלבד  בנקאיים.  חוץ  גופים  או 
לצד  ביטוח,  שירותי  מספקת  הסוכנות 

כל  המוניות.  בענף  לעבודה  אפשרות 
נובע מתוך חשיבה הוליסטית של  זאת 
השניים לספק חבילה מקיפה עבור קהל 

לקוחותיהם. 

מנהל  ארביסמן,  עמית  של  לדבריו 
'השדרה':  בסוכנות  משותף  ובעלים 
 ,2016 "במסגרת תוכנית העבודה לשנת 
של  נוסף  סניף  לפתוח  מתעדים  אנו 
עמלים  אנו  הצפון.  באזור  הסוכנות 
לקוחותינו  קהל  את  להרחיב  עת  בכל 
ולהגדיל את מגוון השירותים אותם אנו 

מספקים."  

 2013 בשנת  כי  ארביסמן  אומר  עוד 

למגרש  חזרה  לובינסקי  דוד  חברת 
דגמים  מספר  החדרת  ידי  על  המוניות 
 C3 לשוק, בהם: פג'ו 301, סיטרואן דגם
 .C4 PICASSO דגם  וסיטרואן   PICASSO
עצמם  את  שהוכיחו  ברכבים  מדובר 
הקניה  בעלות  הן  חסכוניים  כרכבים 
התפעול,  בעלות  והן 
השירות  לרמת  ועוד  זאת 
הגבוהה שהחברה מעניקה 
לשביעות רצון הלקוחות. 

ארביסמן  אומר  כן"  "כמו 
שירות  מעניקים  "אנו 
'השדרה'  לסוכנות  ייחודי 
לספק  דואגים  אנו   –
המעוניינים  ללקוחות 
מונית  אין  טרייד  בעסקת 
לקבלת  עד  חלופי  כרכב 
אנו  כלומר  החדש.  הרכב 
דואגים עבור נהג המונית 
חלופית  מונית  לו  לספק 
 – בכך  המשתמע  כל  על 
כך  ומונה,  ביטוח  מספר, 
לא  המונית  נהג  שעבודת 
תיפגע ותימשך עד לקבלתה של המונית 

החדשה." 

"בין הדגמים המוצעים בסוכנות 'השדרה', 
כפי שצויין, הוא רכב פג'ו 301, בעל נפח 
מנוע 1600, טורבו דיזל, בגיר ידני בלבד. 
מגיע  הרכב  לקוחותינו,  עדויות  פי  על 
לתצרוכת דלק של 23 ק"מ לליטר. הרכב 
וזאת  מופחתות  תפעול  עלויות  בעל 
בהתאם לחבילות טיפולים ייחודיות רק 

לנו."

הסוכנות משווקת גם את רכבי סיטרואן, 
דגם C3P, שמגיעים בגיר ידני ואוטומט 
עצמו  את  הוכיח  הוא  שגם  רובוטי, 
מגיע  הרכב  לקוחותינו  לדברי  בשטח. 

סוכנות השדרה – הבית שלך 
לרכישת מונית חדשה מבית היצרן 

של פג'ו וסיטרואן
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ריאיון עם עמית ארביסמן – מנהל ובעלים של סוכנות מוניות 'השדרה' פג'ו-סיטרואן



 17-18 בין  דלק  לתצרוכת 
בזכות  וזאת  לליטר  ק"מ 

הגיר הרובוטי. 

 C4P סיטרואן  דגם 
של  הדגל  לספינת  נחשב 
הסוכנות. הרכב מגיע בגיר 
2016 מגיע  רובוטי ובדגמי 
עם גיר אוטומט רציף מלא, 
17- בין  דלק  תצרוכת  עם 

18 ק"מ לליטר. 

הסוכנות  לכך  בנוסף 
סיטרואן  מוניות  מספקת 
 ,)BERLINGO( מדגם ברלינגו
אותו  לייעד  שניתן  רכב 
ולמעשה  נכים  להסעות 
מהווה מונית נגישה. הרכב 
נחשב לרכב הזול בקטגוריה 
עצמו  את  והוכיח  זו 
באמינותו  השנים  לאורך 

ובתחזוקתו הזולה. 

מצוידים  הסיטרואן  רכבי  והן  הפג'ו  הן 
חוויית  המספקים  חדישה,  בטכנולוגיה 
נסיעה נוחה, שקטה, חלקה ובטוחה לנהג 
תא  יש  הרכבים  לכלל  כאחד.  ולנוסעיו 
ותנוחת  נוסעים מרווח, תא מטען גדול 
מדובר  שכן  לנהג.  ונוחה  גבוהה  ישיבה 
סטנדרטים  בעלי  צרפתיים  ברכבים 
סטנדרטים  ברף  הידועים  אירופאים, 

גבוה אותם הם מציבים לשוק, זאת לצד 
על השמת דגש לעלויות תפעול ואחזקה 

נמוכות וזולות. 

וראוי  "חשוב  ארביסמן:  אומר  לסיכום 
לציין כי סיטרואן נבחרה על ידי גופים 
בזק  חברת  כדוגמת  גדולים  וארגונים 
כיום  שמשתמשות  ישראל  ומשטרת 
בציי הרכב שלהן בדגמים אלו. במהלך 
רכבים  ל-300  מעל  נמכרו   2014 שנת 

'השדרה'  בסוכנות  וסיטרואן  פג'ו  של 
2016 הצפי הוא להכפיל  ובמהלך שנת 
נהגי  כלל  את  מזמין  אני  הכמות.  את 
לבוא  לסוכנות  אלינו  להגיע  המוניות 
פג'ו  של  הרכבים  מדגמי  ולהתרשם 
וסיטרואן לצד החבילות שאנו מעניקים 

עבורם."   

ציון  הר  שד'  כתובת:  השדרה-  סוכנות 
72, תל אביב. טלפון: 03-5349060 
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תחבורה  נתיבי   – נת"צ   " חסון:  איילה 
ציבורית – מוניות זה תחבורה ציבורית 

או לא תחבורה ציבורית?"

ישראל כץ: "כן, זו תחבורה ציבורית, אני 
כוונה  הייתה  ביקשתי,  כאן,  התערבתי 
לבטל את הזכות שלהם לנסוע בנת"צים, 

חשבתי שזה איסור גורף"

איילה חסון: "יפה"

ישראל כץ: "וצריך לבחון את זה בהקשר, 
שימוע  להם  לקיים  מהמנכ"ל  ביקשתי 
ואכן הם ישבו ורוב הגזירה הזו הוסרה 

והם יוכלו לנוע.."

הזאת  הגזירה  רוב  זה  "מה  חסון:  איילה 

בוטלה? מונית זאת תחבורה ציבורית מה.."

ישראל כץ: "הם יוכלו לנוע בכל הנת"צים 
תל  ממש  להיות  מתחיל  כבר  אני  וב.. 
אביבי.. ובדרך בגין והחשמונאים הם גם 
ולהוריד  להעלות  לא  אבל  לנוע  יוכלו 
בתיאום  הכל  לעכב.  לא  כדי  נוסעים 

איתם דרך אגב"

ייסעו  סתם  הם  אז  "אה..  חסון:  איילה 
להם על הנתיב בלי להסיע נוסעים.."

בדרך  כשנוסעים  "לא..  כץ:  ישראל 
להביא מישהו וצריך לעבור באיזה ציר, 
אז  לעקוף  יצטרכו  שהם  רוצה  לא  אני 
אנחנו בהחלט נותנים להם לנסוע בכל 

המקומות, להעלות ולהוריד נוסעים גם 
בכל המקומות למעט בשני אתרי עבודה 

שבו אין מקום..."

איילה חסון: "לעצירה.. "

ישראל כץ: "של האוטובוסים" 

 = )פייר אנאף   fair enough" איילה חסון: 
מספיק הוגן( אנשים..."

בתיאום  נעשה  זה  "אגב  כץ:  ישראל 
הדופק  על  היד  עם  ואנחנו  איתם 
כל  נמשיך  ואנחנו  הדופק  על  והאצבע 

הזמן להתעדכן ולעדכן את ההנחיות"

איילה חסון: כן אה.. בסדר גמור אז את 
הנת"צים פתרנו..

תמלול הריאיון שהתקיים עם שר התחבורה בתוכנית "הכל דיבורים" בקול ישראל-רשת ב':
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n עו"ד אורי הורנשטיין

גלגלי הצדק
מידע חשוב לבעלי מוניות 

המשכירים את המונית
בגיליון זה בחרנו להתייחס לחשיבות שיש לנהוג במקרים בהם בעלים של רישיון הפעלת מונית משכיר את הרישיון 

לצד שלישי, ואינו דואג להסב או להעביר את הקנסות , הדוחו"ת ודרישות התשלום על שמו של שוכר הרישיון

נדון ב בלוד  המחוזי  המשפט  בית 
רישיון  בעל  של  ערעור  לאחרונה 
שניתנה  החלטה  על  מונית  הפעלת 
בבית משפט השלום לתעבורה בפ"ת, בבקשה 
שהגיש בעל רישיון הפעלת המונית להארכת 

מועד להישפט.
ביום  הרלוונטיות:  העובדות  יפורטו  בקצרה 
נוסע  המערער  בבעלות  רכב  צולם   2.7.12
ונשלחה  קמ"ש   90 במקום   125 במהירות 
לכתובתו הודעת תשלום קנס בסך 750 ש״ח. 
בקשה  בפ"ת  לבימ"ש  הוגשה   10.2.14 ביום 
להארכת מועד להישפט, מהסיבה שהמערער 
הינו בעל רישיון הפעלת המונית, אשר הרכב 
מזה  שמו  על  רשום  הרשיון  עם  המופעל 
לביצוע  הרלוונטי  במועד  לרבות  כעשור, 

העבירה, מושכר לאחר, המחזיק הבלעדי.
הודעת  את  קיבל  לא  שהמערער  הובהר 
חמורה  בעיה  עקב  בכתובתו,  הקנס  תשלום 
באופן  הדואר,  חלוקת  בעניין  מגוריו  בבניין 
שאינם מוכנסים לתיבה. משכך, פנה לדואר, 
באמצעות  קבלתו  אופן  את  לשנות  בכדי 
ת"ד. נטען כי צורף תצהיר של הנהג בפועל, 
על  ומוותר  העבירה  בביצוע  מודה  אשר 
בקשה  הוגשה  כן  ועל  ההתיישנות  טענת 
דין,  עיוות  למנוע  מנת  על  המועד,  להארכת 
בכך שיורשע בעבירה שלא ביצע. בפועל כל 
שצורף היה תצהיר הנהג, המודה כי בתאריך 

העבירה נהג ברכב בו מדובר.
החלטה  נתן  בפ"ת  לתעבורה  המשפט  בית 
בה ציין כי ביום 5.7.12 נשלח הדו"ח בדואר 
נדרש",  "לא  וחזר  המערער  לכתובת  רשום 
הפלילי,  הדין  סדר  לתקנות  שבהתאם  כך 
עליו  והנטל  מסירה"  "חזקת  מתקיימת 

להפריכה.
ביהמ"ש התייחס לטענה בדבר בעיות בקבלת 
הדואר וקבע כי "... בעצם הזמנת ת"ד פרטי 
מועד  לאחר  משנה  למעלה   ,11.10.13 ביום 
כי  טענתו,  לאשש  כדי  אין  העבירה,  ביצוע 
דברי  בקבלת  בבקשה  כנטען  בעיה  היתה 

דואר במועד הרלוונטי". כן לא ציין מניין נודע 
לו על הדו"ח ולפיכך לא הוכיח כי ההודעה 
"...מסיבות שאינן תלויות  ידו  לא נדרשה על 

בו..." ולכן החזקה לא נסתרה.
משחלף מועד תשלום הקנס והבקשה להישפט 
של  הרשעתו  השתכללה  במועד,  הוגשה  לא 
בעל הרשיון ואין לסטות מהמועדים הנקובים, 
משיקולי סופיות הדיון ויעילות ההליך. בימ"ש 
היפנה לפסיקה ולפיה "...הארכת מועד תינתן 
אלה  כגון  מיוחדים  במקרים  אלא  בנקל  לא 
בהם הוכח כי המבקש לא ידע ולא יכול היה 

לדעת כי אישום תלוי ועומד נגדו...".
בימ"ש הבהיר, כי בהיותו מחזיק ברישיון מונית 
אחרים,  בחזקת  ומצויה  שמו  על  הרשומה 
היה  הדואר,  בחלוקת  בעיה  שישנה  ומשידע 
עליו לנקוט משנה זהירות במעקב אחר כלי 
הרכב והטיפול בדוחות. "משלא עשה כן, אין 
לו להלין אלא על עצמו בלבד". מעבר לדרוש, 
לבקשה  היעתרות  שאי  נפסק  כבר  כי  צויין 
להסבת דוח על שם אחר אינה גורמת לעיוות 

דין.
זו הוגש ערעור לבית המשפט   על החלטה 
המחוזי. ב"כ בעל הרישיון חזר על הנימוקים 
קבלת  אי  בדבר  המקורית  בבקשה  שהועלו 
חמורה  בעיה  בשל  הקנס  תשלום  הודעת 
בדיון   ." לעניין חלוקת הדואר  בבניין מגוריו 
נטען לבעיות בקבלת הדואר גם אצל שכניו. 
לאחר שהבין זאת ביקש וקיבל תיבת דואר. 

לבימ"ש  הוצג  שלא  הבהירה  המשטרה  ב"כ 
כל מסמך מרשות הדואר המעיד על התקלה 
הנטענת ולו אף תצהיר מהשכנים, הסובלים, 
לדברי המערער, מאותה בעיה. ב"כ המשטרה 
הדגישה כי דווקא כאשר מדובר במי שמשכיר 
במונית  להשתמש  הרישיון  את  לאחרים 
מצופה שידאג לקבל לידיו את הדוחות ואף 
ציינה, כפי דברי בימ"ש לתעבורה, שעד היום 
הדו"ח.  על  ידע  כיצד  הסביר  לא  המערער 
בא כוחו השיב שידע בדיעבד, לאחר שקיבל 
שולם,  לא  והקנס  מאחר  עיקול,  על  הודעה 

מבלי לתמוך את דבריו בתיעוד מתאים.
אין חולק כי הדו"ח נשלח ביום 5.7.12, בדואר 
נדרש".  "לא  וחזר  המערער,  לכתובת  רשום, 
אם  זולת   ..." המשלוח  מיום  יום   15 בחלוף 
הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את 
ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב 

הימנעותו מלקבלן".
טענת המערער היא טענה בעלמא, הנעדרת 
שהנטל  העובדה  חרף  ראייתי,  ביסוס  כל 
בדו"ח  מדובר  ולתקנות.  לחוק  בהתאם  עליו 
קבלת  על  האישור  את  כאשר   ,2.7.12 מיום 
ביום  רק  קיבל  דואר  בתא  לשימוש  רשות 
קיבל  לא  ככל שכל אותה תקופה   .11.10.13
את דברי הדואר באופן מסודר, או כפי שטען 
באופן גורף "כלל וכלל", לא ברור מדוע פנה 
להסדיר את הנושא רק כעבור למעלה משנה. 
בפועל לא צורף אישור מהדואר בדבר אותה 
והטעמים  לדואר  פנייתו  לא  ואף  בעייתיות, 
לבקשה לקבל ת"ד. לא הוגשו תצהירי שכנים 

בדבר אותה בעייתיות ולא נעשה דבר.
על  דווקא  בהחלטתו.  צדק  קמא  בימ"ש 
המערער, כמי שמשכיר את הזכות הציבורית 
שבעתיים  להקפיד  היה  שבבעלותו,  במונית 
למענו  הנשלחים  הדואר  דברי  את  לקבל 
להלין  לו  אין  אכן  כן,  עשה  ומשלא  במועד, 

אלא על עצמו בלבד.
בחום  ממליצים  אנו  ומכאן  נדחה,  הערעור 
להקפיד לבצע הסבות מיידיות של הדוחו"ת 
אינם  המשפט  בתי  שכן  להתמהמה,  ולא 
סלחניים בעניין כפי שתוכלו ללמוד ממאמר 

זה. בברכת נסיעה בטוחה.
בלבד,  וראשוני  כללי  למידע  הנו  זה  מאמר 
כייעוץ  לשמש  מקרה  בשום  נועד  ואינו 
לכל  משפטי  לייעוץ  כתחליף  ו/או  משפטי 
האמור  על  להסתמך  אין  ונסיבותיו.  מקרה 
דין העוסק בתחום  עורך  להיוועץ עם  מבלי 
או קבלת החלטה.  כל פעולה  נקיטת  בטרם 
בלבד,  כתיבתם  למועד  נכונים  הדברים 

ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
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דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
B200 CDI3.5-3.87בינעירוני4.7-4.9עירוני

EEC/80/1268 נתוני היצרן, עפ”י בדיקת מעבדה. תקן *
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009 

דרגת זיהום אוויר**
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