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(ה) השר רשאי ליתן היתר להפעלת מרכז המידע הארצי;
בהיתר ייקבעו ,בין השאר ,תנאים לעניין -
( )1אמות מידה למתן השירות לציבור על ידי מרכז
המידע הארצי ודרכי הפיקוח על מהימנות המידע
שיימסר לציבור;
( )2חובתו של מפעיל מרכז המידע הארצי לקבל
מידע על קווי השירות מכל בעלי הרישיונות ,לצורך
הפעלת המרכז;
( )3חובתו של מפעיל מרכז המידע הארצי לתחזק
באופן שוטף את המערכות הטכנולוגיות המשמשות
להפעלת המרכז ,לרבות תיקון תקלות;
( )4חובות דיווח למפקח על התעבורה ,שיחולו על
מפעיל מרכז המידע הארצי;
( )5קיומם של ערבויות ותנאים להבטחת המשכיות
השירות על ידי מפעיל מרכז המידע הארצי.
(ו) היתר שניתן לפי סעיף קטן (ה) אינו ניתן להעברה ,אלא
באישור השר.
שילוט ומידע
בתחנות אוטובוס
ובתחנות מונית
בקו שירות

71ג( .א)

( )1בעל רישיון להפעלת קו שירות לאוטובוס יציב
בכל תחנה לאיסוף נוסעים המשמשת קו שירות שהוא
מפעיל ,מפה המפרטת את מהלך קו השירות ,וכן שילוט
שבו יוצגו זמני מתן השירות בקו למעט בימי חג ומועד,
תדירות הקו ודרכי התקשרות עם בעל הרישיון ועם
מרכז המידע הארצי.
( )2לא יוצבו מפה ושילוט לפי הוראות פסקה (,)1
בתחנה בבעלות או בהחזקה של רשות מקומית או אדם
אחר ,אלא לאחר שבעל הרישיון הודיע על כך לבעל
התחנה או למחזיק ,לפי העניין ,ונתן להם הזדמנות
להביע את עמדתם לגבי אופן ההצבה של המפה
והשילוט; לא הושגה הסכמה בין בעל הרישיון לבין
מי שנמסרה לו הודעה כאמור לגבי אופן ההצבה של
המפה והשילוט בתוך  30ימים ממועד מסירת ההודעה,
יחליט המפקח על התעבורה לגבי אופן ההצבה באותה
תחנה.

(ב) בעל רישיון להפעלת קו שירות לאוטובוס יוודא ,אחת
לחודש לפחות ,את תקינותם ועדכניותם של המפה והשילוט
שהוצבו בהתאם להוראות סעיף קטן (א).
(ג) בעל רישיון להפעלת קו שירות למוניות כמשמעותו
בסעיף 14ח יציב ,בכל תחנת מוצא המשמשת קו שירות שהוא
מפעיל ,שילוט שבו יוצגו מהלך הקו ,זמני מתן השירות בקו
ותדירות הקו.
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הנדרשות להצבת השילוט
קבועהשללשם הפעלתו של
הפעלתו
חשמל
הספקתלשם
ותסדירקבועה
ותסדיר הספקת חשמל
השילוט ,והכל במימונה.
השילוט ,והכל במימונה.
נזקיםלפי סעיף זה נזקים
שהוצב
סעיף זה
אלקטרוני
שהוצב לפי
אלקטרוני לשילוט
(ד) נגרמו
(ד) נגרמו לשילוט
התעבורה להסירו או
להסירו או
המפקח על
התעבורה
עלרשאי
ונשנים,
המפקח
חוזרים
חוזרים ונשנים ,רשאי
המקומית ,על הסדר אחר
הסדר אחר
התימרור
המקומית ,על
בהסכמת רשות
התימרור
להורות,
להורות ,בהסכמת רשות
לעניין שילוט כאמור.
לעניין שילוט כאמור.
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(ה) ההוראות החלות לפי סעיף זה על רשות תימרור
מקומית לעניין שילוט אלקטרוני ,יחולו ,בתחנות שבתחומי
מיתקן תחבורתי ,על בעל רישיון למיתקן תחבורתי ,ואם לא
ניתן רישיון כאמור  -על מי שמפעיל מיתקן תחבורתי.
(ו) המפקח על התעבורה יקבע את צורתו ,מידותיו ואפיונים
נוספים של השילוט האלקטרוני ,ויפרסם הודעה על כך
ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים.
71ה .מרכז המידע הארצי ,בעל רישיון להפעלת קו שירות ,רשות
תימרור מקומית ,בעל רישיון למיתקן תחבורתי או מי שמפעיל
מיתקן תחבורתי לא יגבו כל תשלום בעד מסירת מידע או
הצגתו לציבור בהתאם להוראות לפי סעיפים 71ב עד 71ד.

מסירת מידע על
שירותי תחבורה
ציבורית  -ללא
תשלום

תיקון פקודת
מסילות הברזל
 -מס' 5

.2

תחילה

.3

לא מילא בעל רישיון להפעלת קו שירות או בעל רישיון
למיתקן תחבורתי את חובותיו לפי סעיפים 71ב עד 71ה ,רשאי
המפקח על התעבורה שלא לחדש את רישיונו ,אלא אם כן
נוכח כי בעל הרישיון עשה כל שביכולתו כדי למלא אחר
ההוראות לפי הסעיפים האמורים.

אי–חידוש רישיון
להפעלת קו שירות
או למיתקן תחבורתי

71ו.

מידע על שירותי
תחבורה ציבורית
 -שמירת דינים

71ז .אין בהוראות סעיפים 71ב עד 71ה כדי לגרוע מהוראות לפי
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-".2

בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשל"ב1972- ,3אחרי סעיף  53יבוא:
"חובת מסירת
מידע על שירות
הסעה ברכבת
וברכבת מקומית

53א .הוראות סעיפים 71ב עד 71ז לפקודת התעבורה יחולו על
מפעיל מסילת ברזל בתחום רצועות זכות הדרך של מסילות
הברזל כפי שהן מסומנות לפי דין ועל בעל זיכיון להפעלת
מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 46א ,בתנאים ובשינויים שקבע
השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת".

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

2
3
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ישראל כץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .152
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ'  ;485ס"ח התשס"ו ,עמ' .318
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