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בפקודת התעבורה (להלן – הפקודה) ,אחרי סעיף 11א יבוא:
"פרק שישי :0סדרי הסעה באוטובוס
כרטיסים

11ב( .א)

לא ייסע אדם באוטובוס בקו שירות ,אלא אם כן

שילם מראש את דמי נסיעתו ובידו אישור על תשלום דמי
הנסיעה ,שהונפק באמצעות אחד מאמצעי הכירטוס
שקבע המפקח על התעבורה לעניין זה (בפרק זה –
כרטיס).
(ב)

נוסע יציג את כרטיסו ,לפי דרישה ,לפני נציג של

בעל הרישיון להפעלת קו השירות באוטובוס ,שהוסמך
לעניין פרק זה לפי הוראות המפקח על התעבורה (בפרק
זה – נציג בעל הרישיון) ,וימסור לו לפי דרישתו את
הכרטיס.
חובת הזדהות

11ג.

נוסע באוטובוס בקו שירות שלא הציג כרטיס לפי דרישה
כאמור בסעיף 11ב(ב) ,חייב למסור את שמו ומענו לנציג
בעל הרישיון ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה מזהה
אחרת ,לפי דרישתו.

זיהוי נציג בעל רישיון 11ד .נציג בעל הרישיון לא ימלא את תפקידו ,אלא אם כן הוא
לובש מדים המזהים את תפקידו ,בצבע ובצורה שלא
יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה ,והוא
עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו.
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-1הנוסע בלא כרטיס

11ה( .א)

()1

הנוסע בלא כרטיס ,וכן מי שאינו מציג או

שאינו מוסר את כרטיסו לפי דרישה כאמור
בסעיף 11ב(ב) ,חייב לשלם את דמי הנסיעה
בעד המרחק שנסע לפי תעריף מוגדל שפרסם
המפקח על התעבורה ברשומות ,ובלבד שלא
יעלה על  181שקלים חדשים.
()2

המפקח על התעבורה יקבע את התעריף

המוגדל כאמור בפסקה ( ,)1בשיעורים שונים,
בהתחשב בדמי אותה נסיעה ובהתאם לנסיבות,
וכן יקבע נסיבות שבהן יהא אדם פטור מתשלום
התעריף המוגדל.
()3

הסכום האמור בפסקה ( )1יעודכן ב1-

בינואר בכל שנה ,לפי שיעור עליית המדד
שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת מדד
חודש יולי  ,2118ויעוגל לשקל החדש הקרוב;
לעניין זה" ,המדד" – מדד המחירים לצרכן
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)

התעורר ספק בדבר התחנה שבה עלה הנוסע

לאוטובוס ,יחושבו דמי הנסיעה מתחנת המוצא של
האוטובוס.
(ג)

התעריף המוגדל לפי סעיף זה ישולם לפי דרישה

לנציג בעל הרישיון.
(ד)

אין בתשלום התעריף המוגדל לפי סעיף זה כדי

לגרוע מהאחריות הפלילית בשל נסיעה באוטובוס בקו
שירות ללא כרטיס תקף ,או בשל אי-הצגה או אי-מסירה
של כרטיס לפי דרישה כאמור בסעיף 11ב(ב).
עונשין

11ו.

מי שעשה אחת מאלה ,דינו – קנס כאמור בסעיף
2

(11א)( )1לחוק העונשין ,התשל"ז–: 1711
()1

נסע באוטובוס בקו שירות ללא כרטיס תקף

המתאים לנסיעתו ,או שלא הציג או שלא מסר את
הכרטיס לפי דרישה כאמור בסעיף 11ב(ב);

 2ס"ח התשל"ז ,עמ' .114

-3()2

לא שילם את התעריף המוגדל לפי הוראות סעיף

11ה".
תיקון סעיף 18
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בסעיף  18לפקודה ,אחרי "בסעיפים" יבוא "11ו.",

בנימין נתניהו

ישראל כץ

ראש הממשלה

שר התחבורה והבטיחות
בדרכים

שמעון פרס

ראובן ריבלין

נשיא המדינה

יושב ראש הכנסת

