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 תקנות התעבורה (שיגויימ כתעריף של קווי השירות)(תיקון מס׳ 6),

 התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת התעבורה י, ולפי תקנות 1 ו־384 לתקנות
 התעבורה, התשכ״א—1961־ (להלן — תקנות התעבורה), אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום התוספת לתקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות), התש״ם—
א: בו  31979, י

 ״תוממת

: הוראות כלליות  חלק א׳
 1. בתוספת זו —

י נוער״ — מי שגילם עד 18 שנים או שגילם מעל 18 שנים והם תלמידי בית־ספר  ״בנ
; ב ״  תיכון עד כתה י

 ״קשישים״ — מי שגילם, בגברים — 65 שנים ומעלה ובנשים — 60 שנים ומעלה.

 2. התעריפים לפי תוספת זו יחולו בכל ימות השבוע ובכל זמן שבו מתנהל השירות
 בקווים.

 3. (א) נכה בעל תעודה מתאימה זכאי בכל קווי השירות להנחה של 10%. ממחיר
 כרטיס נסיעה רגיל, ובלבד שתעריף הנסיעה אחרי ההנחה לא יפחת מ־7 שקלים.

 (ב) עיוור בעל תעודה מתאימה פטור מתשלום בכל הקווים שתעריף נסיעה בודדת
 בהם הוא עד 21 שקלים; בנסיעה בודדת שנקבע לה תעריף העולה על 21 שקלים, זכאים

 עיוור ומלווהו להנחה של 50% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל.

 (ג) בני נוער זכאים להנחה של 50% ממחיר כרטיס נסיעה העולה על 21 שקלים
 בנסיעות ממקומות מגוריהם לבתי־הספר שבהם הם לומדים ובחזרה לפי תעודה שניתנה

 להם מאת בעל רשיון הקו וינתנו להם כרטיסי תלמיד.

 (ד) סטודנטים זכאים להנחה של 10% ממחיר כרטיס נסיעה העולה על 21 שקלים.

: תעריפי נסיעות עירוניות  חלק ב׳

 1. תעריפי נסיעות עירוניות של קווי השירות לגבי כל בעל רשיון קו הם מיום י״ח
1 באפריל 1983) כמפורט להלן. ) ג  בניסן התשמ״

 2. מחירי כרטיסיות הנחה רגילות או חדשיות הם בכל הקווים שתעריף נסיעה בודדת
 בהם הוא עד 21 שקלים.

 3. מחירי כרטיסים וכרטיסיות הנחה לבני נוער, לתלמידים ,לסטודנטים, לנכים, לעיוורים
 ולקשישים יהיו כמפורט להלן.

 4. (א) כרטיסיות הנחה שנרכשו לפי התעריף שהיה בתוקף מיום י״ח בשבט התשמ״ג
 (1 בפברואר 1983) (להלן בחלק זה — התעריף הקודם), שאין נקוב בהן מועד שימוש,

וסח חדש 7, עמ׳ 173. נת ישראל, נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשכ׳יא, ׳»«׳ 1425.

י 1178.  3 ק״ת התש״ם, עמי 580; התשמ״ג, מ
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ג (14 באפריל 1983);  ניתן להשתמש בהן, ללא תוספת מחיר, עד ליום א׳ באייר התשמ״
 בכרטיסיות הנחה חדשיות שנקוב בהן מועד שימוש, ניתן להשתמש, ללא תוספת מחיר,

 עד לסוף החודש הנקוב בהן. .

 (ב) אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א) רשאי נוסע, לפי בחירתו, להמשיך
 ולהשתמש בכרטיסיה בתוספת תשלום ההפרש שבין התעריף הקודם לבין מחיר נסיעה
 בודדת כאמור בחלק זה, או להחזיר את הכרטיסיה שבידו לבעל רשיון הקו ולקבל החזר של

 ערך הנסיעות שלא נוצלו בכרטיסיה המוחזרת.

 5. (א) תעריף הנסיעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מזוודה, מטען יד של נוסע או
 עגלת ילדים מקופלת.

 (ב) בעד הובלת מטען שלא פורט בסעיף קטן (א), ישולם מחיר הנסיעה באותו קו
 או קטע קו.

 6. תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״אגד״ אגודה שיתופית לתחבורה בישראל
 בע״מ (להלן — אגד) הם כמפורט בטור ג׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור ב׳

:  והמסומנים בסימול כמפורט בטור א׳

(1) 

 טור ג׳

 מחיר חדש
 (בשקלים)

 טור ב׳

 מחיר קודם
 ׳(בשקלים)

ר א׳  טו

 סימול

7 6 1 

11 11 3—2 

13 12 4 

17 16 5 

19 17 6 

21 19 7 

 (2) על אף האמור בפסקה (1), תעריפי כרטיסי מעבר המפורטים בטור ד׳
 לנסיעות ממקומות המוצא המפורטים בטור א׳ דרך מקומות המעבר המפורטים

:  בטור ב׳ למקומות היעד המפורטים בטור ג׳ ובכיוון ההפוך, הם כדלקמן

 תעריף הנסיעה
 (בשקלים)

12 

24 

24.50 

26 

 טור ג׳

ם היעד  מקו

 שכונות ירושלים

 שיכון גיורא

 שכונות

 גוש תל מונד

ר ב׳  טו

ם המעבר  מקו

 הדואר המרכזי

 רמלה

 עכו

 צומת בני דרור

 טור א׳

ם המוצא  מקו

 הרובע היהודי

ב  תל־אבי

 חיפה

 נתניה

 (3) על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2), תעריפי נסיעות הלוך ושוב מטקומות
: ׳  המוצא למקומות היעד כמפורט בטור א׳ הם לכל כיוון כמפורט בטור ב
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ך ושוב  מחיר כרטיס הלו
 (בשקלים)

41 

47 

 טור א׳

ת המוצא והיעד מו  מקו

 אשקלון—קרית־גת
 באר־שבע—אופקים

 מחירי כרטיסיות הנחה באגד הם כמפורט להלן:

 (א) כרטיסיות הנחה רגילות
דדת  תעריפי נסיעה בו

ר נסיעות (בשקלים) (בשקלים) פ ס  מ

140 7 25 
220 11 23 
260 13 23 
340 17 23 
380 19 23 
420 21 23 

ת, כנות 50 נסיעות ו  (ב) כרטיסיות הנחה חושי
ת ד ד ו  תעריף נסיעה ב

 (בשקלים)

262.50 

412.50 

7 
11 

 (ג) כרטיסיות הנחה לבני נוער, בנות 20 נסיעות, כקווימ שהתעריף! לנסיעה
פ הוא עד 21 שקליפ ה  בודדת כ

 מחיר הכרטיסיה
 (בשקלים)

70 
110 
130 
170 
190 
210 

דדת  תעריף נסיעה בו
 (בשקלים)

7 
11 
13 
17 
19 
21 

 (ד) כרטיסיות הנחה לסטודנטיפ בעליי תעודה מתאימה, כנות 25 נסיעות, בקוויפ
 שהתעריף! לנסיעה בודדת בהם הוא עד 21 שקליפ

 מחיר הכרטיסיה
 (בשקלים)

 תעריף נסיעה בודדת
 (בשקלים)

220 
260 
340 
380 
420 

11 
13 
17 
19 
21 
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 (ה) כרטיסיות הנחה לקשישים, כנות 15 נטיעות

 תעריף נס״עה בודדת מחיר הברטיםיד,
 ׳(בשקלים) (בשקלים)

70 7 
110 11 
130 13 
170 17 
190 19 
210 21 

 7. תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״דן״ אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית
: ׳  בע״מ (להלן — דן) הם כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א

 מחיר קודם מחיר חדש
 (1) ׳(בשקלים) . ׳(בשקלים)

7 6 
11 11 
17 16 

:  (2) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 400 הם כמפורט להלן
פי הנסיעה  תערי

 (בשקלים)

 רגיל 61
 הלוך ושוב 110
 לנכה או לסטודנט 55
 לילד מגיל 5 עד 10 שנים 48

 לעיוור או לתלמיד 30

:  (3) מחירי כרטיסיות לפי מספר נסיעות הם כמפורט להלן

ר נסיעה בודדת מחיר הכרטיפיה  מחי
ג הכרטיסיה (בשקלים) (בשקלים)  סו

 25 נסיעות 7 140

 23 נסיעות 11 220
340 17 
 50 נסיעות 7 262.50
412.50 11 
637.50 17 
 25 נסיעות לסטודנט 11 220
340 17 
 20 נסיעות לנוער 7 70

110 11 
170 17 
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 מחיר נסיעה בודדת מחיר הכרטיפיה
 סוג הכרטיסיה (בשקלים) (בשקלים)

 15 נסיעות לקשישים 7 70

110 11 
170 17 

 8. שכר הנסיעה בעד הסעת חייל לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת חיילים),
 התש״ם—1980 *, באחד הקווים המפורטים בתוספת לצו האמור הוא 12 שקלים.

:  9. תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של בעלי רשיון קו המפורטים להלן

מ נצרת, חברת הנסיעות והתיירות נצרת  חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים בע״
 בע״מ, נצרת הגליל, חברת ג׳י. בי. טורס בע״מ —

 תעריפי הנסיעה לפי כרטיסים ומחיר הכרטיסים והכרטיסיות הם כמפורט בטור ב׳
:  לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א׳

 (1) תעריפי נביעה בודדת

 טור א׳ טור ב׳

ר קודם מחיר חדש  מחי
 (בשקלים) (בשקלים)

7 6 

8 7 
10 9 

11 11 

13 12 

17 16 

19 17 
21 19 

ות 20 נסיעות  (2) כרטיסיות רגילות, כנ

ת מהיר חדש ד ד ו  תעריף נסיעה ב
 (בשקלים) (בשקלים)

112 

128 

160 

176 

208 

272 

304 

336 

7 
8 

10 
11 
13 
17 
19 
21 

 4 ק״ית התש״ם, עמי 1633.
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 (3) כרטיסיות לבני נוער, כנות 20 נסיעות

 תעריך• נסיעה בודדת מחיר חדש
 (בשקלים) (בשקלים)

70 7 

80 8 

100 10 

110 11 

130 13 

170 17 

190 19 

210 21 

ות 15 נסיעות  כרטיסיות קשישים, כנ

דדת מחיר הכרטיסיה  תעריף נסיעה בו
 (בשקלים) (בשקלים)

70 7 

80 8 

100 10 

110 11 

130 13 

170 17 

190 19 

210 21 

 10. תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של התחבורה הציבורית בנאר־שבע בע״מ הם
: ׳  כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א

 (1) כרטיס רגיל

, טור ב׳  טור א
 מחיר קודם (בשקלים) מחיר חדש ׳(בשקלים)

 (2) מחירי כרטיסיות ההנחה לפי מספר הנסיעות הם כמפורט להלן:

ת , המחיר (בשקלים)  סוג הכרטיסיה מספר הנסיעו

 רגילה 25 140

 נוער 20 70

 קשיש 15 70
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: תעריפי נסיעות בינעירוניות ׳  חלק ג

 1. תעריפי נסיעות בינעירוניות של קווי השירות לגבי כל בעל רשיון קו הם מיום
1 במרס 1983) כמפורש להלן. ) ג  ט״ז באדר התשמ״

 2. (א) נוסע שבידו כרטיס הלוך ושוב לפי התעריף שהיה בתוקף ביום י״ח בשבט
 התשמ״ג (1 בפברואר 1983) (להלן בחלק זה — התעריף הקודם), שנעשה בו שימוש
 לנסיעה בכיוון אחד, רשאי להמשיך ולהשתמש בו, ללא תוספת מחיר, עד ליום כ״ט באדר

 התשמ״ג(14 במרס 1983).

 (ב) אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א) חייב בעל רשיון הקו, על פי דרישתו
 של נוסע, להחזיר לנוסע מחצית ערכו הנקוב של כרטיס הלוך ושוב האמור.

 (ג) כרטיס הלוך ושוב, שלא געשה בו שימוש לנסיעה, חייב בעל רשיון הקו, לפי
 דרישתו של נוסע, לקבלו מן הנוסע ולהחזיר לו את המחיר הנקוב בו.

 3. (א) תעריף הנסיעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מזוודה, מטען יד של נוסע או
 עגלת ילדים מקופלת.

 (ב) בעד הובלת מטען שלא פורט בסעיף קטן (א), תשולם מחצית מהיר הנסיעה
 באותו קו או קטע קו.

 4. תעריפי הנסיעה הבינעירונית בכל קווי השירות של אגד הם כמפורט בטור ג׳
: ׳  לעומת התעריף הקודם המפורט בטור ב׳ והמסוכנים בסימול כמפורט בטור א

 טור ג׳
 מחיר חדש
 (בשקלים)

 טור ב׳
 מחיר קודם
 .(בשקלים)

 טורי א׳
 סימול

 טור ג׳
 מחיר חדש
 (בשקלים)

 טור ב׳
 מחיר קודם
 (בשקלים)

 טורי א׳
 סימול

125 115 29 22 21 8 
130 125 30 25 24 9 
140 .135 31 27 26 10 
150 145 32 29 28 11 
160 155 33 32 30 12 
165 160 34 34 33 13 
170 165 35 36 35 14 
175 170 36 39 37 15 
180 175 37 43 41 16 
190 180 38 48 46 17 
195 185 39 .55 52 18 
205 195 40 58 56 19 
215 205 41 61 58 20 
225 215 42 66 63 21 
235 225 43 73 70 22 
250 235 44 80 77 23 
260 245 45 90 85 24 
270 260 46 95 95 25 
295 270 48 105 100 26 
295 280 50 110 105 27 

115 110 28 

(1) 
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 (2) על אף האמור בפסקה (1), תעריפי כרטיסי מעבר לנסיעות ממקומות
דרך מקומות המעבר המפורטים בטור ב׳ למקומות י  המוצא המפורטים בטור א/

: ׳ / ובכיוון ההפוך, הם כמפורט בטור ד  היעד המפורטים בטור ג
ר ד׳  טו
 מחיר

 כרטים מעיבר
 (בשקלים)

ר ג׳  טו

 מקום מיעד
 טור ב׳

ר ב ע מ  מקום ה
 טור א׳

ם המוצא  מקו

 תל־אביב צומת בני דרור גוש תל מונד 33
 אשקלון צומת אשדוד אשדוד 35
 חיפה צומת נתניה נתניה 51
ב ירושלים העירה 61  תל •אבי
 באר־שבע צומת אשדוד אשדוד 74
 תל־אביב משמר הנגב אופקים, אורים 76
ן 80  תל־אביב חיפה גוה שאנ
 אזור עזתה צומת מלאכי ירושלים 77
 תל־אביב באר־שבע משאבי שדה, רביבים 95
 תל־אביב באר־שבע דימונה 92
 תל־אביב באר־שבע ירוחם 97

 תל־אביב באר־שבע שדה בוקר 107
 ירושלים באר־ שבע דימונה 115
 ירושלים תל־אביב חיפה 126
ב ירושלים עין גדי 130  תל־אבי
 ירושלים באר־שבע אילת 220
 חיפה תל־אביב אילת 296

, תעריפי נסיעות הלוך ושוב ממקומות ( 2 ) ־  (3) על אף האמור בפסקאות (1) ו
: ׳  המוצא למקומות היעד כמפורט בטור א׳ הם לכל כיוון כמפורט בטור ב

 מחיר כרטיס הלוך ושוב
 (בשקלים)

51 

55 

60 

63 

64 

73 

80 

89 

81 

102 

 טור א׳

 מקומות המוצא והיעד

 באר ־שבע—דימונה
 חיפה—נהריה

 תל־אביב—אשדוד
 ערד—עין־בוקק
 ערד—באר־שבע

 תל־אביב—צומת אחים
 באר־שבע—קרית־גת
 תל־אביב—קרית־גת

 תל־אביב—אשקלון
 ירושלים—עין פשחה
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ר ב׳  טו

 מחיר כרטיס הלוך ושוב
ת המוצא וה״עד (בשקלים,) מו  מקו

 ערד—עין גדי 108

 ירושלים—תל־אביב 104

 ירושלים—בני־ברק 110

 ירושלים—אשקלון, אשדוד 119

 תל ־אביב—חיפה 131

 תל־אביב—באר־שבע 132

 ירושלים—חיפה 225

:  5. תעריפי הנסיעה הבינעירונית בכל קווי השירות של בעלי רשיון קו המפורטים להלן
 חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים בע״מ נצרת, חברת הנסיעות והתיירות נצרת

 בע״מ, נצרת הגליל, חברת ג׳י. בי. טורם בע״מ —

 (1) תעריפי נפיעה כודדת

 מחיר קודם מחיר חדש
 ׳(בשקלים) ׳(בשקלים)

22 21 

25 24 

27 26 

32 30 

34 33 

36 35 

39 37 

43 41 

50 48 

 (2) כרטי&יות נוער, כנות 20 נסיעות

דדת מחיר חדש  תעריף נסיעה בו
 (בשקלים) (בשקלים)

270 27 

320 32 

340 34 

360 36 

390 39 

430 43 

״ 5 0 0 50 

1 באפריל 1983) ח י י מ ק ו ר פ ו ) ג  י״ח בניסן התשמ״
) שר התחבורה 3 ־ ־ 4 מ 0 ח ) 
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 תוק עזר למסילות הברזל (תעריפי נסיעה), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב—
: ה י מתקין חוק עזר ז , אנ  1972 ג

 1. תעריף הנסיעה במסילות הברזל לפי תחנות יציאה ויעד יהיה כמפורט בתוספת תעריף נסיעה

 הראשונה ובטור א׳ לתוספת הרביעית.

ר ו ט ד פ ג 1 , ב , ן ד ע י ס נ ד ה ע נו עולה על ארבע שנים פטורים מתשלום ב  2. ילדים שגילם אי
 שמספר הילדים הנוסעים בליווי מבוגר אחד לא יעלה על ארבעה.

חות  3. (א) על אף האמור בסעיף 1 ישלמו נוסעים בעד נסיעה בכיוון אחד _ הנ

 (1) אם הם מן הנוסעים שפורטו בתוספת השניה — תעריף נסיעה כמפורט
ת; עי  בטור ב׳ לתוספת הרבי

 (2) אם הם מן הנוסעים שפורטו בתוספת השלישית — תעריף נסיעה
ת; עי  כמפורט בטור ג׳ לתוספת הרבי

 (ב) (1) נוסע הנמנה עם קבוצות כמפורט בתוספות השניה או השלישית זכאי
 להנחה כאמור בסעיף קטן (א) אם הגיש בקשה למנהל אגף התנועה של
 מסילות הברזל (להלן — המנהל), בין במישרין ובין באמצעות מנהל תחנה,
ת הבקשה כאמור מסיבות ; המנהל רשאי לדחות א  והמנהל אישר את בקשתו

ות; לי  תפעו

 (2) תלמיד בית ספר כאמור בפרט 4 לתוספת השלישית יגיש למנהל בקשה
 למתן תעודה בצירוף אישור מבית הספר שבו הוא לומד, על מענו ועל מען

 בית ספרו; בעד תעודת תלמיד מאת המנהל ישולמו 6 שקלים.

 (ג) נוסעים המנויים בתוספות השניה או השלישית ונתקיימו בהם הדרישות
ן התעריפים  המפורטות בשתי התוספות יחד זכאים לשלם את התעריף הנמוך יותר מבי

 שבתוספת הרביעית לענין התוספות האמורות.

 4. נוסע הלוקח עמו לתוך קרון הנוסעים חבילות ישלם בעד כל חבילה סך של 2! חבילה
 שקלים.

 5. התעריפים לפי חוק עזר זה כוללים מס ערך מוסף.

— בטל.  6. חוק עזר למסילות הברזל (תעריפי נסיעה), התש״ם~1980 2

 מה עריך
 מוסף

ל טו  בי

נת ישראל, נוסח חדש 23, עמי 485. י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התש״ם, עמי 2339; התשמ״ג, עמי 614.

ת 4493, כ״ז באייר התשמ״ג, 10.5.1983 1303. ו נ ק ת  קובץ ה



 חיפה
 פדכז

 תוספת ראשונה

ף 1) י ע ס ) 

 התעריף בשקלים

 תחנת היציאה

 קרית
 פוזקיז

 ק דית
 חיים

 קישת

 בוסתן
 הגליל

12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
20 
20 
20 

12 
12 
20 
20 
20 

12 
12 
20 
20 
20 
20 

12 
12 
12 
20 
20 
20 
25 

 קישון
 קרית חיים

 קדית מוצקין
 עכו

 בוסתן הגליל
 שבי ציון

 בהריה
 : תל־אבי>

 מרכז

12 
ם י ל  ג

 לוד — רמלד.
 חיפה מרכז — חיפה בת

 יוד/
 ימיה

 ראש
 העין

 כפר
 הב״ד

 בית :עו בית
 25 שמש

 55 35 ירושלים

12 
35 
55 

12 
20 
35 
55 

12 
20 
35 
55 

 נהל־אבי!
 | דרוס

12 

20 
25 
35 
55 

 זכרו!
 יעקב

 עתלית

| 20 
 20 12 בנימינה

 35 20 12 1 חדרה
 35 35 25 20 נתניה בית

 55 35 35 25 12 יהושע
 55 35 35 25 20 20 הרצליה

 55 55 55 35 25 20 ו
— — 25 35 55 — 55 

12 
20 
25 
35 
55 

25 35 55 
35 35 55 
35 55 65 
55 65 80 
65 80 80 

— 55 
— 55 
— 65 
— 80 
— 100 

 חיפה
 מרכז

20 
20 
35 
35 
55 
55 
65 
65 
65 

65 
65 
65 
80 

100 

 תחנת היציאה

 עתלית
 זכרון יעקב

 בנימינה
 חדרה
 נתניה

 בית יהושע
 הרצליה

 תל אביב מרכז
 בני ברק

ב דרום  תל אבי
 כפר הב״ד
ן  ראש העי

 לוד—רמלה
 נען

 בית שמש
 ירושלים

: ר ו ז ח ת דלהלן ו נ מרכז למקומו ת תל־אבי  מתחנ

 התעריף נשקלים

 לנתניה 38
 לחדרה 61
 לבנימינה 94

: ר ו ז ח ת דלהלן ו ו מ ו ק מ ת חיפה ל  מתחנ

 התעריף בשקלים

 לתל־אביב מרכז 120
 לירושלים 185
 לנתניה 95
נה/חדדה 61 מי י  לבנ



 ת1ספת שגיה

 (סעיף 3(א)(1))

 1. חייל הנמנה עם כוחות הסדירים של צה״ל ומציג בשעת ביקורת פנקס שירות בצה״ל
 או תעודת פגימיה צבאית.

 2. חייל הנמנה עם כוחות המילואים של צד,״ ל כשהוא בשירות ומציג פנקס מילואים,
 צו קריאה או תעודת חופשה.

 3. בן משפחה של חייל הנוסע בלוויית החייל ומציג טופס אכ״א 81.

, או חוק  4. נכה אשר חוק הנכים (תגמולים ושיקום), •התשי״ט—1959 [נוסח משולב] 3
 נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד—1954 *, או חוק המשטרה (נכים ונספים), התשט״ו—
 51955, או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל—1970 > חל עליו ומציג

 כרטיס נכה שניתן בהתאם לאחד החוקים האמורים.

 5. נכה שהוא חבר בארגון הנכים בישראל ומציג תעודת חבר בארגון.

 6. עיוור.המציג תעודה המאשרת את עיוורונו ומלווהו הנוסע עימו.

 7. עתונאי המציג פנקס עתונאי. י

 8. שוטר או איש משמר הכנסת המציג תעודת שוטר או תעודה של משמר הכנסת.

 9. קבוצות המונות עשרה או יותר שהם תלמידי בית ספר או חברי תנועות נוער שלא
 מלאו להם שמונה עשרה שנים.

 10. ילד שגילו עולה על ארבע שנים ופחות מעשר שנים.

 11. קבוצת ילדים שמספרם מעל לארבעה הנוסעים בלווית מבוגר אחד וגילם אינו עולה
 על ארבע שנים.

 12. נוסע שמלאו לו 65 שנים ונוסעת שמלאו לה 60 שנים המציגים תעודת זהות ובלבד
 שנסיעתם היא ברכבת לא ישירה ואיננה בימי ראשון, בימי שישי, .בערבי חג, בימים

 שלמחרת החג וביום העצמאות.

 13. בעד כלבו של נוסע שאינו משמש מורה דרך לעיוור.

 ת1ס&ת שלישית
 (סעיף 3 (א)(2))

 1. סטודנט הלומד במוסד שהכירה בו המועצה להשכלה גבוהה ומציג תעודת סטודנט
 או תעודת סטודנט זמנית בתוקף מאת המוסד שבו הוא לומד או מאת אגודת הסטודנטים.

 2. סטודנט מחוץ לארץ המציג תעודת סטודנט בינלאומי.

 3. חבר בארגון הסטודנטים הישראליים בארצות הברית או בקנדה המציג תעודה בת•
 תוקף של הארגון.

 3 ס״וו התשי״ט, עמי 276.
 4 ס״ח התשי״יד, עמ׳ 76.
 5 ם״וז התשט״ו, עמ׳ 74.

 6 ס״ח התש״?/ עמ׳ 126. •י
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 4. •תלמיד בית ספר אשר גילו אינו עולה על שמונה עשרה שנים או תלמיד בית ספר
 להכשרה מקצועית מטעם משרד העבודה או משרד הבריאות, הנוסע ממקום מגוריו

 למקום הלימודים ומציג תעודת תלמיד שנתן לו המנהל.

ד מוסד חינוך על תיכוני שהמליץ עליו משרד החינוד והתרבות, ומציג תעודה  5. תלמי
ת המוסד שאישר המנהל הכללי של מסילות הברזל. א  מ

 6. קבוצות מאורגנות מטעם מוסדות, איגונים ציבוריים או ממשלתיים המונות לא פחות
 מעשרים איש.

 7. נוסע שמלאו לו 65 שנים ונוסעת שמלאו לה 60 שנה ומציגים תעודת זהות.

 תוסמת רביעית

 (סעיף 3)

 התעריף בשקלים

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

12 12 12 
12 12 20 
20 12 25 
25 20 35 
35 25 55 
55 35 65 
65 55 80 
80 55 100 

י ר י ר פ י צ ב 5 במאי 1983) צ ) ג ״ מ ש ת  כ״ב באייר ה
 המנהל הכללי של מסילות הברזל

ם ק ו ר פ ו י י  ח
 שר •התחבורה

 תקנות מסילות הברזל (שיעור הקנס על נוסע ללא כרטיס ומטור מהקנס)

 (תיקון), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], •התשל״ב—
: ה ל ן תקנות א , אני מתקי  1972 ג

! 1. במקום תקנה 1 לתקנות מסילות הברזל (שיעור הקנס על נוסע ללא כרטיס ופטור ה נ ק  החלפת ת

א: בו  מהקנס), התשל״ז—1977 ־, י

ס 1. הקנס לענין סעיף 17 (א) לפקודה יהיה 20 שקלים.״ עת הקנ  ״קבי

ם ק ו ר פ ו י י 5 במאי 1983) ח ) ג ״ מ ש ת ב באייר ה  כ״
 שר התחבורה

ופח חדש 23, עמ׳ 485. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 1354; התשמ״ב, עמ׳ 282, (53 , 974 ו־0ד14.
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1 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  תקנות סימני המסחר (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 72 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל״ג—1972 !,
ן , אני מתקי 2 ה נ י ד מ  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק ה

:  תקנות אלה

! תקנה. 22 א: תיקו בו , יסומן (א) ואחריו י  1. האמור בתקנה 22 לתקנות סימני המסחר, 1.940 3

 ״(ב) החיפוש כאמור בתקנת משנה, (א) ייערך לגבי כל בקשה לרישום לפי
 סדר הגשת הבקשות בלשכה.

 (ג) מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה
 מנומקת לחיפוש על אתר, ויצרף אליה את האגרה הקבועה.״

ת פ ס ו ת א: תיקו! ה בו , אחרי פרט 25 י  2. בתוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר, 1940 3
 הראשונה

 ״26. עם הגשת בקשה לחיפוש על אתר 1350״

ה ל י ח  3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. ת

יר ל צו א ו  נתאשר. י
 ט״ז באייר התשמי״ג(29 באפריל 1983) רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

 (חמ 1129—3)

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

נת ישראל, נוסח חדש 26, עמי 511.  1 דיני מדי
 2 פ״ח התשל׳׳ה, עמי 206.

׳ 2, עמ׳ 192; ק״ת התשמ״א, עמי 32; התשמ״ג, עמי 21. ס ו  3 ע״ר 1940, ת

 תקנות הרופאים (מתמחים (סטג׳ריס))(תיקון מס׳ 3), התשמ״ג-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 6 ו־61(א) לפקודת הרופאים [נוסח חדש],
: ן תקנות אלה י מתקי  התשל״ז—1976 י, אנ

ה 10 נ ק ! ת קו , במקום תי  1. בתקנה 10(ב) לתקנות הרופאים (מתמחים (סטג׳רים)), התשמ״ג—1982 2
 ״ב׳ בסיון התשמ״ג (1 ביוני 1983)״ יבוא ״כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984)״.

ן ד ו ך מ ו ר  א׳ באייר התשמ״ג (14 באפריל 1983) ב
< המנהל הכללי של משרד הבריאות 5 ~ 3 1 מ 6 ח ) 

 אני מאשר.

ר ש׳ ו׳ ס ט ק ז ע י ל  א
 שר הבריאות

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 307.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 58, עמי 316 ועמי 1076,
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דכש ומכירתו)(תיקון מס׳ 2),

9 ו 8 3 -  התשמ״ ג

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 38 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח—1957 •י, אני מצווה לאמור:

ן 0עיף 5 1. בסעיף 5(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו), התשל״ז—  תיקו

 21977, בפסקה (4), אחדי ״בכתב התקשרות״ יבוא ״בהיקף כולל של 120,000 ק״ג דבש
 לפחות״, ובסופו יבוא ״מהייצור באותה שנה, בתנאי שיורשה במשווק״.

ך י ל ר , א ה ח מ  ש
 שר החקלאות,

 1 ם״ה התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.
ת התשל״ז, עמ׳ 2236; התשמ״ג, עמי 335. ״  2 ק

 כ״ג בניסן התשמ״ג (6 באפריל 1983)
(3̂  (חמ 853-

 צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים)(תיקון מס׳ 2),

1 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  ה

 במקום סמכותה לפי סעיף 39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט—
: ד , מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמו  1959 נ

, ת 1. בתוספת לצו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים), התשמ״ב—1982 2 פ ס ו ת  תיקון מ

א: בו  במקום סעיף (ב) י

 ״(ב)! על אף האמור בסעיף (א) לא יעלה ההיטל על —

 (1) 160 שקלים לטונה של ירקות לעיבוד תעשייתי, למעט ירקות המפורטים
 להלן בפסקה (2);

: אפונה, גזר,  (2) 240 שקלים לטונה של ירקות לעיבוד תעשייתי אלה
 מלפפונים, סלרי עלים, עגבניות, חפוחי־אדמה, פלפל, שעועית, תות שדה

 ותירס;

 (3) 400 שקלים לטונה של ירקות לשיווק, למעט תפוהי־אדמה.״

1 במרס 1983). ) ג  תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ט״ז באדר התשמ״

י ר ו ח ל ו מ ה ש  נתאשר. י ה
3 באפריל 1983) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק ירקות ) ג ״ מ ש ת  כ׳ בניסן ה

 •(וזמ 635—3)

ם א ר י ד ו ר ר ו ת י ן פ ו ע ד ך ג י ל ר ה א ח מ  ש
 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 1 ס״ח התשי״ש, עמ׳ 222; התשמ״א, עמ׳ 178.
׳ 1356; התשמ״ג, עמ׳ 95. מ , ז  2 ק״ת התשמ״ג

ר וותשמ״ג, 10.5.1983 י ת 4493, כ״ז נאי ו ץ התקנ נ ו  1308 ק

רושלים , י ה ל ש מ מ ס ה ו פ ד ס ב פ ד ם ISSN 0334 — 2883 נ י ל ק ר 16 ש י ח מ  ה




