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 תקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות)
1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 3), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת התעבורה י, ולפי תקנות 1 ו־384 לתקנות
ן תקנות אלה: , אני מתקי  התעבורה, התשכ״א—21961

ת 1. במקום התוספת לתקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות), התשמ״ד•— פ ס י ת י ה י פ י ח  ה

א: בו  31984, י

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 1. השינויים בתעריף של קווי שירות לגבי כל בעל רשיון קו יהיו כמפורט להלן לעומת
 התעריף שהיה בתוקף ביום ט״ז בתשרי התשמ״ה (12 באוקטובר 1985) (להלן — התעריף

 הקודם).

 2. מחירי כרטיסיות הנחה רגילות או חדשיות יהיו בכל הקווים שתעריף נסיעה בודדת
 בהם הוא עד 220 שקלים.

 3. מחירי כרטיסיות הנחה לתלמידים, לבני נוער, לגברים בני 65 ומעלה ולנשים בנות
:  60 ומעלה, יהיו כמפורט להלן

 (1) מחירי הכרטיסיות לבני נוער שגילם עד 18 שנים ולבני נוער שגילם מעל
 18 שנים, שהם תלמידי בית ספר תיכון עד כיתה י״ב, בכל הקווים עד לתעריף
 של 220 שקלים לנסיעה בודדת יהיו כמפורט להלן אלא אם כן נקבע אחרת

; ו  בתוספת ז

 (2) בני נוער הזכאים להנחה כאמור בפסקה (1) יהיו זכאים להנחה של 50%
 במחיר כרטיס העולה על 220 שקלים בנסיעה ממקומות מגוריהם למקום בתי

;  הספר שבהם הם לומדים ובחזרה על פי תעודה שנתן להם בעל רשיון הקו

 (3) גברים בני 65 שנים ומעלה ונשים בנות 60 שנים ומעלה זכאים לרכוש
 כרטיסיות הנחה בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם עד 220 שקלים לנסיעה

; ו  בודדת, כמפורט להלן, אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת ז

 (4) נכים שבידם תעודות מתאימות יהיו זכאים, בכל קווי השירות, להנחה
 של 10% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל, ובלבד שתעריף הנסיעה אחרי ההנחה

 לא יפחת מ־90 שקלים;

 (5) סטודנטים שבידם תעודות מתאימות יהיו זכאים, בכל קווי השירות, להנחה
 של 10% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל, בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם עולה

 על 220 שקלים לנסיעה בודדת;

 (6) עיוור בעל תעודה מתאימה פטור מתשלום בכל הקווים שתעריף נסיעה
ם; בנסיעה בודדת שנקבע לה תעריף העולה  בודדת בהם הוא עד 220 שקלי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 2 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425.

 3 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1768 ועמי 2470: התשמ״ה, עמי 60 ועמי 186.
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 על 220 שקלים, זכאים עיוור ומלווהו להנחה של 50% ממחיר כרטיס נסיעת
 רגיל.

 4. כל ההנחות בכרטיסים ובכרטיסיות שלא נזכרו בתוספת זו ושניתנו לנוסעים לפי
 התעריף הקודם לא יבוטלו ולא ישונה שיעורם, אלא באישור בכתב מהמפקח הארצי על
; ההנחות לפי תקנות אלה יחולו בכל מקום שבו מפעיל  התעבורה (להלן — המפקח)

 בעל רשיון הקו שירות הסעה בקו.

 5. (א) בכרטיסיות הנחה חדשיות שנקוב בהן מועד שימוש, ניתן להשתמש, ללא
 תוספת מחיר, עד לסוף החודש הנקוב בהן.

 (ב) כרטיסיות הנחה שנרכשו לפי התעריף שהיה בתוקף מיום י״ד באדר ב׳ התשמ״ד
 (18 במרס 1984), שאין נקוב בהן מועד שימוש, רשאי נוסע להחזיר את הכרטיסיה שבידו

 לבעל רשיון הקו ולקבל החזר של ערך הנסיעות שלא נוצלו בכרטיסיה המוחזרת.

 (ג) כרטיסיות הנחה שנרכשו לפי התעריף שהיה בתוקף מיום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד
 (1 באפריל 1984), שאין נקוב בהן מועד שימוש, ניתן להשתמש בהן ללא הגבלת זמן

 וללא תוספת מחיר.

 ^ (ד) הזכות לגבי שלוש הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסית הנחה לקשישים, הזכות
י ארבע הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסית הנחה לבני נוער והזכות לגבי חמש ב ג 9 
 , הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסית הנחה רגילה תעמוד בתוקפה כל עוד לא שונה

 • תעריף ההסעה הנקוב בכרטיסיה ולאחר מועד זה, הזכות כאמור — תבוטל.

 (ה) נוסע שבידו כרטיס הלוך ושוב לפי התעריף הקודם שנעשה בו שימוש לנסיעה
 ו בכיוון אחד (להלן — כרטיס הלוך ושוב), מכל סוג שהוא, רשאי להמשיך ולהשתמש בו,

 ללא תוספת מחיר עד ליום י״ט בשבט התשמ״ה (10 בפברואר 1985).

 ! (ו) אחרי המועד האמור בסעיף קטן (ה), הייב מפעיל השירות, על פי דרישתו של
ת ערכו הנקוב של כרטיס הלוך ושוב, כאמור, שבידי הנוסע.  נוסע, להחזיר לנוטע את מחצי

 (ז) כרטיס הלוך ושוב או כרטיס מעבר שלא נעשה בו שימוש לנסיעה, רשאי יהיה
 נוסע, לפי בחירתו, להמשיך ולהשתמש בו בתוספת תשלום ההפרש שבין התעריף הנקוב
 ^ בכרטיס כאמור לבין התעריף לפי תוספת זו, או להחזיר את הכרטיס שבידו לבעל רשיון

 הקו ולקבל את המחיר הנקוב בו.

 6. (א) שכר ההסעה כאמור בתוספת זו כולל הובלת מזוודה, מטען יד של נוסע או
 עגלת ילדים מקופלת.

 (ב) בעד הובלת מטען אחר יחולו התעריפים הבאים:

 (1) בקווים או בקטעי קווים שבהם ניתן לשלם בכרטיסיות הנחה — מחיר
;  הנסיעה באותו קו או באותו קטע קו

 (2) בקו או בקטע קו שבהם לא ניתן לשלם בכרטיסיות הנחה — 50% ממחיר
 הכרטיס ללא הנחה ובלבד ששכר ההסעה לא יהיה נמוך משכר ההסעה המרבי

 שניתן לשלם באמצעות כרטיסיות הנחה.

 ד. התעריפים לפי תוספת זו יחולו בכל ימות השבוע ובכל זמן שבו מתנהל השירות.
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 8. התעריפים בקווי השירות של ״אגד״ אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע״מ
 (להלן — ״אגד״) —

 (1) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״אגד״ יהיו כמפורט בטור ג׳ לעומת
: ׳  התעריף הקודם כמפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א

 טור ג׳
 מחיר חדש

 בשקלים

 טור ב׳
 מהיר קודם

 בשקלים
 טור א׳
 סימול

 טור ב׳ טור ג׳
 מחיר קודם מחיר חדש

 בשקלים בשקלים
 טור א׳
 סימול

1100 900 26 90 70 1 

1200 950 27 140 110 3—2 

1250 1000 28 160 130 4 

1300 1050 29 190 150 5 

1400 1150 30 200 160 6 

1500 1200 31 220 180 7 

1600 1300 32 250 200 8 

1700 1400 33 280 230 9 

1800 1500 34 300 250 10 

1900 1550 35 320 270 11 

2000 1650 36 350 280 12 

2100 1700 37 370 300 13 

2200 1800 38 420 340 14 

2300 1850 39 470 380 15 

2350 1900 40 500 400 16 

2400 1950 41 530 430 17 

2500 2000 42 560 450 18 

2700 2150 43 640 520 19 

2800 2300 44 700 570 20 

2900 2350 45 750 600 21 

3000 2400 46 800 650 22 

3100 2500 48 850 700 23 

3200 2550 50 1000 800 24 

1050 870 25 

 2) על אף האמור בפסקה (1), יהיו 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 כדלקמן
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 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 מקוט המוצא מקום המעבר מקום היעד תעריף נסיעה בש

 נתניה צומת בני־דרור גרש תל מונד 300

 אשקלון צומת אשדוד אשדוד 400

550 

 ניר־יצחק, צומת גבולות,
 גוש צוחר

 באד־שבע מועצה אזורית אשכול

 חיפה עפולה עמק בית־שאן 560

יה נתניה 580  חיפה צומת נתנ

 באר־שבע מועצה אזורית אשכול כרם שלום, פיתחת שלום 610

ב ירושלים העירה 690  תל־אבי

 באר־שבע צומת אשדוד אשדוד 840

ב מועצה אזורית אשכול כיסופים—ניר עוז 850  תל־אבי

ב משמר הנגב אופקים, צורים 870  תל־אבי

900 

 ניר יצחק, גבולות,
 גוש צוחר, צאלים

ב מועצה אזורית אשכול  תל־אבי

ב עפולה עמק בית־שאן 920  תל־אבי

ב באר־שבע דימונה 1030  תל־אבי

ב מועצה אזורית אשכול כרם שלום, פיתחת שלום 1020  תל־אבי

ב באר־שבע ירוחם 1060  תל־אבי

 ירושלים באר־שבע דימונה 1260

 חיפה תל ־אביב באר־שבע 1470

 ירושלים באר־שבע אילת 2450

 (3) על אף האמור בפסקה (1), בנסיעות הלוך ושוב ממקומות המוצא למקומות
: ן ו ו  היעד המפורטים בטור א׳ יהיו תעריפי הנסיעות כמפורט בטור ב׳ להלן, לכל כי

 טור ב׳
 מחיר כרטיס הלוך

 בשקלים
 טור א׳

 מקומות המוצא והיעד

 אשקלון—קרית־גת 470

 באר־שבע—אופקים 510

 באר־ שבע—דימונה 540

 חיפה—נהריה 580

 תל־אביב—אשדוד 630

 ערד—עין בוקק 660

 ערד—באר־שבע 670

 תל־אביב—צומת אחים 850
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 טור ב׳
 טור א׳

 מחיר כרטיס הלוך ושוב
 מקומות המוצא והיעד בשקלים

 באר־שבע—קרית־גת 900

 תל ־אביב—אשקלון 910

 תל־אביב—קרית־גת 950

 חיפה—טבריה 1050

 ערד—עין גדי 1160

 ירושלים—תל־אביב 1150

 ירושלים—בני־ ברק 1260

 ירושלים—אשקלון, אשדוד 1350

 ירושלים—באר־שבע 1800

 תל ־אביב—חיפה 1430

 תל־אביב—באר־שבע 1460

 חיפה—קרית־שמונה 1750

 תל־אביב—טבריה 1900

 ירושלים—חיפה 2350

 תל־אביב—קרית־שמונה 2500

:  (4) מחירי כרטיסיות הנחה ב״אגד״ יהיו כמפורט להלן

 (א) ברטיפיות רגילות
 תעדיף נסיעה מחיר חדש

 מספר נסיעות בודדת בשקלים בשקלים

1800 90 25 

2800 140 25 

3200 160 25 

3800 190 25 

4000 200 25 

4400 220 25 

 (ב) כרטיסיות חדשיות, כנות 50 :סיעות

 תעריף נסיעה מחיר חדש
 בודדת בשקלים בשקלים

3370 90 

5250 140 

 734 קובץ התקנות 4765, כ״ז בשבט התשמ״ה, 2,1985.;



 (ג) כרטיסיות הנהה לקשישיפ, בנות 15 נטיעות
 תעריף נסיעה מחיר הכרטיםיה

 בודדת בשקלים . בשקלים

900 90 

1400 140 

1600 160 

1900 190 

2000 200 

2200 220 

 :יות הנחה לפני נוער, כנות 20 נסיעות
 תעריף נסיעה מחיר הכרטיסיה

 בודדת בשקלים בשקלים

900 90 
1400 140 

1600 160 

1900 190 

2000 200 

2200 220 

 (5) שכר הנסיעה בעד הסעת חייל לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת
 חיילים), התש״ם—1980 >, באחד הקווים המפורטים בתוספת לאותו צו הוא 150

 שקלים.

 9. תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״דן״ אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע״מ
 (להלן — ״דן״) —

 (1) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״דן״ יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת

 טור א׳ טור ב׳
 מחיר קודם מחיר חדש

 בשקלים בשקלים

90 70 

140 110 

160 130 

190 150 

200 160 

220 180 

250 200 

280 230 

300 250 

 4 ק׳׳ת התש״ם, עמ׳ 1633; התשמ׳׳א, עמ׳ 9¡ התשמ״ב, עמי 922.
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 טור ב׳
 מחיר חדש

 בשקלים

 טור א׳
 מחיר קודם

 בשקלים

320 270 

350 280 

370 300 

420 340 

470 380 

500 400 

530 430 

560 450 

640 520 

700 570 

750 600 

800 650 

850 700 

1000 800 

1050 870 

:  (2) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 400 יהיו כלהלן
 תעריף הנסיעה

 סוג הכרטיס בשקלים

 רגיל 700

 הלוך ושוב 1260

 לנכה או סטודנט 630

 לילד מגיל 5 עד גיל 10 560

 לעיוור או תלמיד 350

:  (3) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 81 יהיו כלהלן
 תעריף הנסיעה

 ממקום המוצא למקום היעד בשקלים

 תל־אביב—קדומים 530

 תל־אביב—קדומים (הלוך וחזור) 950

 תל־אביב—אלון מורה 750

ך וחזור) 1350  תל־אביב—אלון מורה(הלו
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:  (4) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 83 יהיו כלהלן
 תעריף הנסיעה

 ממקום המוצא למקום irn בשקלים

 פתח ־תקוה—כביש 444 250

 תל־ אביב—כביש 444 350

 פתח־תקוה—אלפי מנשה 300

ך וחזור) 540 ו הל  פתח־תקוה—אלפי מנשה(

 תל־אביב—אלפי מנשה 370

ך וחזור) 670  תל־אביב—אלפי מנשה(הלו

:  (5) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 86 יהיו כלהלן

 תעריף הנסיעה
 ממקום המוצא למקום היעד בשקלים

 תל ־אבי ב—מפגש הבקעה 850

 תל־אביב—מפגש הבקעה

 (הלוך וחזור) 1530

 תל־אביב—אריאל 470

 תל־אביב—אריאל(הלוך וחזור) 850

 פתח ־תקוה—אריאל 350

 פתח־תקוה—אריאל (הלוך וחזור) 630

 תל־אביב—ברקן 370

 תל־אביב—ברקן (הלוך וחזור) 670

:  (6) מחירי כרטיסיות ההנחה לפי מספר נסיעות יהיו כמפורט להלן

 מחיר נסיעת מחיר הכרטיסיד•
 סוג הכרטיםיה בודדת בשקלים בשקלים

 25 נסיעות 90 1800

 25 נסיעות 140 2800

 25 נסיעות 190 3800

 50 נסיעות 90 3380

 50 נסיעות 140 5250

 50 נסיעות 190 7120

 20 נסיעות לנוער 90 900

1400 140 

1900 190 

 15 נסיעות לקשישים 90 900

1400 140 

1900 190 
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 10. תעריפי הנסיעה לפי כרטיסים ומחירי הכרטיסים והכרטיסיות בכל קווי השירות של
: ן  בעלי רשיון קו המפורטים להל

 חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים בע״מ נצרת, חברת הנסיעות והתיירות נצרת
 בע״מ, נצרת הגליל, חברת ג׳י. בי. טורם בע׳׳נ?, יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת

: ׳  התעריף הקודם המפורט בטור א

 (1) תעריפי נסיעה בודדת

׳  טוד נ
י חדש  מתי
 (בשקליפ)

 טור א׳
 מחיר קודם
 (בשקלים)

90 70 

140 110 

160 130 

190 150 

200 160 

220 180 

250 200 

280 230 

300 250 

320 270 

350 280 

370 300 

420 340 

470 380 

500 400 

530 430 

 (2) כרטיסיות רגילות, בנות 25 נסיעות

 מהיר חדש
 בשקלים

 תעריף נסיעה בודדת
 בשקלים

1800 90 

2800 140 

3200 160 

3800 190 

4000 200 

4400 220 
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ת 20 גמיעות ו  (3) כרטיסיות נוער, כנ

 תעריף נסיעה בודדת מחיר הכרטיסיה
 בשקלים בשקלים

900 90 

1400 140 

1600 160 

1900 190 

2000 200 

2200 220 

2500 250 

2800 280 

3000 300 

3200 320 

3500 350 

3700 370 

4200 420 

4700 470 

5000 500 

5300 530 

 קשישים, כנות 15 נסיעות

 תעריף נסיעה בודדת מחיר הכרטיסיד.
 בשקלים בשקלים

900 90 

1400 140 

1600 160 

1900 190 

2000 200 

2200 220 

 (4) כרטיסיות

מ יהיו ״ ע ה הציבורית בבאר־שבע ג ר ו ב ח ת  11. (א) התעריפים בקווי השירות של ה
:  כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א׳

 טור א' טור ג׳
 מחיר קודם בשקלים ניחיר חדש בשקלים

90 70 
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:  (ב) מחירי כרטיסיות ההנחה לפי מספר הנסיעות יהיו כמפורט להלן

 סוג הכרטיסיה מס׳ הנסיעות המתיר בשקלים

 רגילה 25 1800

 נוער 20 900

 קשיש 15 900״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בשבט התשמ״ה (28 בינואר 1985).

 י״ז בשבט התשמ״ה (8 בפברואר 1985)
 (חמ 40—3)

 תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון),
1985 - ה ״ מ ש ת  ה

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(1) ו־65 לפקודת האגודות השיתופיות / אני מתקי
 תקנות אלה:

קה תקנה 6! 1. האמור בתקנה 16 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל״ה—  תי
ן (א) ואחריו יבוא: מ סו י 2 1975 

 ״(ב) מבלי לגרוע מסמכויותיו לפי סעיף 14(2) לפקודה, רשאי הרשם לכנס
וזמתו אם אין ועד לאגודה מסיבה כלשהי או שיש ספק לגבי  אסיפה כללית גם מי

 חוקיותו.״

ב צ ה ק ש  כ״ה בטבת התשמ״ה (18 בינואר 1985) מ
 שר העבודה והרווחה

 •1 חא״י, כרך אי, עמ׳ 336.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 1366; התשמ״ה, עמי 1558.

 צו איגוד ערים לאיכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה) (תיקון),
1 9 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, התשט״ו—1955 ולפי תקנה 7
,  לתקנות איגודי ערים (דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ערים), התשכ״ב—1962 2

ר: וה לאמו  אני מצו

,  תיקון התוספת 1. בתוספת לצו איגוד ערים לאיכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה), התשל״ט—1979 3

א: בו  בסופה י
 הרשות המקומית מספר החברים

 ״המועצה המקומית אליכין 1
 המועצה המקומית ג׳ת 1״

 כ״ א בשבט התשמ״ה (12 בפברואר 1985)
 (חמ 953—3)

 1 ק״ת התשט״ו, עמ׳ 48; התשל״ז, עמי 57.
 2 ק״ת התשכ״ב, עמ׳ 1752.
 3 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1345.

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבשר הודו ומוצריו),
1 9 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !,
ר:  אני מצווה לאמו

 1. בצו זה —

 ״בשר אדום״ — בשר מהחלק התחתון של תרנגול הודו (להלן — הודו) ללא עצמות,
 ללא עור, ללא שומן וללא נוצות, ארוז בשקית או במגש;

; ו  ״חזה פרפר ללא עור״ — חזה הודו שלם נקי ללא עור וחלקי

 ״חזה פרפר עם עור״ — חזה הודו שלם עם עור, ללא נוצות, ללא קנה נוצות, ללא עור
; מן  הצואר, ללא עור קדם, ללא זנבות עור וללא שו

 ״טחול״ — מחולים שלמים של הודו, ארוזים בשקית או במגש;

 ״כבד״ — כבדים שלמים של הודו ארוזים בשקית או במגש;

 ״כנפיים״ — כנפיים של הודו ללא נוצות, ארוזים בשקית או במגש;

 ״לבבות״ — לבבות שלמים של הודו, ארוזים בשקית או במגש;

ה הודו שמשקלם פחות מ־80 גרם לנתח, ארוזים בשקית  ״נתחי חזה״ — נתחים מחז
ש;  או במג

 ״סטיק אדום״ — פרוסות בשר אדום של הודו, ארוזות בשקית או במגש;

 ״קורקבנים״ — קורקבנים של הודו, נקיים, ללא שומן וללא עור, ארוזים בשקית או במגש;

;  ״רולדה״ — בשר מהחלק התחתון של ההודו נתון בצורה מגולגלת בתוך רשת

 ״שוארמה״ — בשר מהחלק התחתון של ההודו, ללא עצם, ללא שומן, ללא נוצות וללא
 עור, ארוז בשקית או במגש;

 ״שוארמה ארוכה״ — בשר של שוקיים מפורקים של הודו ביחד עם בשר שוארמה של
; מן  הודו, נקי, ללא עצמות, ללא עור שו

ש;  ״שוקיים״ — שוקיים של הודו ללא נוצות, ארוזים בשקית או במג

ים; י  ״שוק מפורקת״ — בשר חתוך משוק של הודו ללא עצמות, ללא עור וללא גידים מרכז

 ״שניצל״ — פרוסות של חזה הודו ארוזות בשקית או במגש;

 ״מע״מ״ — מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—975! 2,

:  2. המחיר המרבי בשקלים לבשר הודו ומוצריו יהיה כלהלן

 1 ס״זו התשל״ח, עפ,׳ 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ס״זז התשל״ו, עמ׳ 52.
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 במכירה לצרכן לק״ג,
 כולל מע״מ

 במכירה לקמעונאי
 בפתח ,מחסן סיטונאי,

 מוצר בשר ההודו לק״ג ללא מע״מ

 סטייק אדום 2200 3040

 שניצל 3310 4570

 כנפיים 1160 1600

 גרונות 635 875

 בשר אדום 2490 3440

 שוארמה 2490 3440

 שוקיים 1140 1575

 רולדת 2305 3180

 קורקבנים 1305 1800

 כבד 2600 3600

 לבבות 3620 5000

 טחול 3355 4630

 חזה פרפר עם עור — זכר 2840

 הזה פרפר עם עור — נקבה 2495 —

 הזה פרפר בלי עור — נקבה 2840 _ חזה פרפר בלי עור — זכר 3020

 שוארמה ארוכה 2420 —

 שוק מפורק — זכר 1800 —

״ד בשבט התשמ״ה (5 בפברואר 1985).  תחילי• 3. תחילתו של צו זה ביום י

ן י ק מ ח ה נ י ר  י״ב בשבט התשמ״ה (3 בפברואר 1985) א
מ 6~"3< שר החקלאות ח ) 

ל (תעריפי נסיעה) (תיקון מס׳ 2), ח כ  חוק עזר למסילות ה
ז 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב—
ן חוק עזר זה:  1972 י, אני מתקי

 תיקה סעיף 3 1. בסעיף 3(ב)(2) לחוק עזר למסילות הברזל (תעריפי נסיעה), התשמי׳ג—1983 2

9 שקלים״. 0 6 שקלים״ יבוא ״ 0  (להלן — חוק העזר העיקרי), במקום ״

ר 4 2. בסעיף 4 לחוק העזר העיקרי במקום ״100 שקלים״ יבוא ״150 שקלים״. י  תיקון ״

א: בו  החלפת התוספת 3. במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי י
 הראשונה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ׳ 485.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 1303, 1726; התשמ״ד, עמי 347, 616, 680, 932, 1228, 1580, 2397; התשמ״ה, עמ׳ 54.
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 ״תוספת ראשונה
 (סעיף 1)

 התעריף בשקלים
 חיפה
 תחנת היציאה מרכז

 קישון 150 קישוז קרית
 קרית חיים 150 150 חיים קרית

 קרית מוצקין 150 150 150 מוצקין
 עכו 280 280 150 150 עכו • בוסתן

- שבי  בוסתן הגליל 280 280 280 230 150 הגליל
 שבי ציון 280 280 280 280 150 150 ציו!
 בהדיה 310 280 280 280 150 150 150

 בית
 יהושע

 נתניה

150 
280 
310 
310 

 הדרה
 מערב

280 
310 
310 
470 
470 

 זכרון
 יעקב

150 
310 
470 
470 
650 
650 

150 
280 
470 
470 
470 
650 

 עתלית

280 
280 
470 
470 
650 
650 
650 
650 

310 470 650 
470 470 650 
470 650 820 
650 820 1000 
820 1000 1000 

— 650 
— 650 

 חיפה
 מרכז

280 
280 
470 
470 
650 
650 
820 
820 
820 

820 
820 

— 820 820 
— 1000 1000 
— 1200 1200 

 עתלית
 זכרון יעקב

 בנימינה
 חדרה מערב

 נתניה
 בית יהושע

 הרצליה
 תל אביב מרכז

 בני ברק
 תל אביב דרום

 כפר חב״ד
 ראש העין

 לוד—רמלה
 נעז

 בית שמש
 ירושלים

 מתתנת תל־אגיב מרכז למקומות דלהלן וחזור :
 התעריף בשקלים

 לנתניה 500
 לחדדה 730

 לבנימינה 1,150

 מתחנת חיפה למקומות דלהלן וחזור:
 התעריף בשקלים

 לתל־אביב־מרכז 1,470
 לירושלים 2,150
 לנתניה 1,130

נה/הדרה 730 ימי  לבנ



 החלפת התוספת 4. במקום התוספת הרביעית להוק העזר העיקרי יבוא:
 הרביעית

 ״תוספת רביעית

 (סעיף 3)

 התעריף בשקלים

 טור אי טור ב׳ פור ג׳

150 150 150 

150 150 280 

280 150 310 

310 280 470 

470 310 650 

650 470 820 

820 650 1000 

 1200 650 1000״

י ר י ר פ י צ ב  צ
 המנהל הכללי של מסילות הברזל

 נתאשר.
 י״ז בשבט התשמ״ה (8 בפברואר 1985)

 (חמ 1055—3)

ר פ ו ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

ס) ס על נוסע ללא כרטיס ופטור מהקנ  תקנות מסילות הברזל (שיעור הקנ
1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב—
: ן תקנות אלה  1972 !, אני מתקי

 1. במקום תקנה 1 לתקנות מסילות הברזל (שיעור הקנס על נוסע ללא כרטיס ופטור
, יבוא:  מהקנס), התשל״ז—1977 2

ע״ הקנס 1. הקנס לענין סעיף 17 (א) לפקודה יהיה 220 שקלים.״ . י  ״קנ

 החלפת תקנה 1

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 י״ז בשבט התשמ״ה (8 בפברואר 1985)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ׳23, עמ׳ 485.
 2 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1354; התשמ״ד, עמ׳ 349, 616 , 682, 934, 1230, 1582, 2158 ועמי 2652.
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