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 קובץ התקנות
ס 1986 ר מ ו 4919 30 ב ר ב׳ התשמ״ ד א ט ב ׳ ׳  י
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 צו הפיקוח! על• מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) (תיקון מם׳ 9),
 התשמ״ו—1986 745

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב! וחילוצו) (תיקון מס׳ 4), התשמ״ו—1986 744
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 הקנווו החנהו! 1־«שלו»ה (3לל*מ לקנמןה 5איג גבתו מקר3
 שנוי* מווגו׳ה מוייויקמוד) (תיקון4 הוושמ״ו״-1986

 גתוקף סמכותי לפי מעיף 17 (ג)(3) לחוק החנויות הממשלתיות, התשל״ה—1975 י,
ן  בהתייעצות עמ רשות ההגדות הממשלתיות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

ות אלה:  תקנ

 1. אחרי תקנה 1 לתקנות ההברות הממשלתיות (כללים לקביעת נציג נבחר מקרב
ה כדירקטור), התשל״ז—1977 2 (להלן — התקנות העיקריות), יבוא: ו נ ח  עובדי ה

י 1א. השרימ רשאימ, על פי שיקול דעתם, ולאחר התייעצות ברשות, ב י ה ב ט י ״ ה  ״
ג נבחר להחליט ני׳ יש לקבוע נציג נבחר, ומשהחליט!־ כך יחולו הוראות תקנות י צ  מינוי נ

ת מ מ ו  ה
 תקנד. 1א

א: בו  2. במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות י

ג 4. (א) החליטו השריט כאמור בתקנה 1א, יקויימו בחירות לצורך י צ ת ״ ו ד י ח ב  ״
ר ח ב  נ

 בחירת הנציג הנבחר.

 (ב) שיטת הבחירה של נציג נבחר תהיה כללית, אישית, חשאית
 וישירה.״

 11 דו ?יפת
 וו״ןנה 4

ה 8 3. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום ״ימנו השריפ״ יבוא ״רשאימ השרימ למנות״־ נ ק ן ת ו ק י  ת

 4. בתקנה 10 לתקנות העיקריות, במקום ״חשרימ ביחד עט ארגון העובדים היציג
ה 1א, יקבעו ביחד  יקבעו לאחר התייעצות עם הרשות״ יבוא ״החליטו השרים כאמור בתקנ

 עם ארגון העובדים היציג ולאחר התייעצות עפ הרשות״.

ח 10 נ ק ן ת ו ק י  ת

א: בו  5, בתקנה 11 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) י

 ״(א) תוך שלושים •ימים מהמועד שנקבע על פי תקנה 10, או, אם החלימו השרים
ה 1א, 120 ימים לפחות לפני תום תקופת כהונתו של דירקטור על פי נ ק ת  כאמור נ
 כתב המינוי׳, יזמן ועד העובדים אסיפה כללית של עובדי החברה שתבחר את

 ועדת הבחירות.״

ה 11 נ ק ן ת ו ק י  ת

 •תמ ולה תחולתן של תקנות אלה עד יום ה׳ באלול התשמ״ז (30 באוגוסט 1987).

׳ י ע ד  י צ ח ק מ ו
 שר האוויר

 ט״ז באדר א׳ התשמ״ו (25 בפברואר 1986)
 (חמ 1609—3)

, )5מ׳ 132. מ ״ ל ש ת  1 8״ח ה
, «מ׳ 1992. ז ״ ל ש ת ת ה ״  2 ק

00 
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (ב) לחוק מס מעסיקים (תיקון מס׳ 2), התש״ם-

 11980, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

׳ 68. , ע« מ ״ ש ת ת ה ״  1 ט

30.3.1986 , ו ״ מ ש ת ר ב׳ ה ד * ט ג ״ ת 4919, י ו נ ק ת בץ ה  קו



, יהיו שיעורי שיעור המס  1. על אף האמור בסעיפים 2 ו־3 לחוק מס מעסיקים, התשל״ה—1975 2
 ותשלומו בשבת

1 9 8 ס 6 מ  המס ושיעור התשלום בשנת המס 1986 — 7%. ה

ס ג ר ה א ש  ל׳ באדר א׳ התשמ״ו (11 במרס 1986) מ
. ף 3̂) ש  2 סייח התשל״ה, עמ׳ 118. ממלא מקום שר האוצר (חמ 1161

1986-  תקמת בחידות וגגי עיר (תיקון), התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
 התשל״א—1971 אני מתקין תקנות אלה:

. תיקון תקנה 3 י ע ת ה ו נ ק ת ה לן _ ,  1. בתקנה 3 לתקנות בחירות רבני עיר, התשל״ה—1974 2 >לה

 קריות) —

 (1) בתקנת משנה (ב), ברישה, המלה ״שניים״ — תימחק, ואחרי פסקה (2) יבוא:
 ״(3) הוא חתם על תצהיר כי יקיים כל החלטה של מועצת הרבנות הראשית,
 כי יקבע מגוריו במקום כהונתו, וכי לא יעבוד עבודה נוספת בשכר או
 יצא לחופשה ללא תשלום אלא אם כן קיבל לכך אישור ממועצת הרבנות

 הראשית.״

 (2) במקום תקנת משנה (ד) יבוא:
 ״(ד) מועצת הרבנות הראשית רשאית להשעות תקפה של תעודת כשירות
 שניתנה לפי תקנת משנה (ב) או לבטלה, לאחר שנתנה לבעל התעודה

 הזדמנות להשמיע דבריו.״

 (3) אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:
 ״(ה) תעודת כשירות כוחה יפה לתקופה של שלוש שבים מיום חתימתה.

 (ו) תעודת כשירות יכול שתהיה מוגבלת לכהונה בישוב שהוא מועצה
 מקומית בלבד.״

 2. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״וכן למועצת הרבנות הראשית ולשר תיקון תקנה 8
 הדתות; המועד לעריכת הבחירות ייקבע שלושה חרשים לפחות לאחר תאריך משלוח

 ההודעה כאמור״.

 3. בתקנה 12 לתקנות העיקריות — תיקון תקגזו 12

 . (1) בפסקה (1), בסופה יבוא ״אולם מועצת הרבנות הראשית רשאית להאריך
 את גיל הפרישה, על פי בקשת רב העיר, למשך תקופה נוספת שלא תעלה על

 חמש שנים״,

 (2) בפסקה 4, בסופה יבוא ״או כדיין בבית דין רבני אזורי או בבית הדין הרבני הגדול״.

 (3) אחרי פסקה (5) יבוא:
 ״(6) משקבעו שר הדתות ומועצת הרבנות הראשית שנבצר ממנו דרך קבע
 למלא תפקידו, עקב יציאתו לחוץ לארץ או לחופשה ללא תשלום לתקופה

 העולה על ששה חדשים״.

 ב׳ באדר ב׳ התשמ״ו(13 במרס 1986) י ו ם ף ב ו ר ג
) י השר לעניני דתות 3 ־ ־ 4 מ 4 ח ) 

 1 ם״ח התשל״א, ׳עמי 130; התשל״,ח, עימ׳ 104; התשמ״ה, עמ׳ 20.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 532.

 קובץ התקנות 4919, י״ט באדר ב׳ התשמ״ו, 30.3.1966 723



 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירים מרביים

1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  למצדכים) (תיקון מס׳ 8), ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף ד(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 •י, אנו מצווים לאמור:

ת 1. בתוספת לצו יציבות מהירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים פ פ י ת ז  יייזיי י
 למצרכים), התשמ״ו—1986 2 —

 (1) בחלק רביעי, במקום המחירים של המצרכים המפורטים להלן, יבואו המחירים
 הנקובים לצידם כלהלן —

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 האריזה כולל מע״מ

 המשקל
 שם המצרך בגרמים

ני 600—560 פחית 1.78 1.53 נו  ״אפונה בגודל׳ בי

 אפונה וגזר 600—550 פחית 1.39 1.17

 כרוב כבוש 600—560 פחית 1.31 1.10

 גרעיני תירס ״יכין״ 560 פחית 1.51 1.28

 גרעיני תירס ״פרי הגלילי״ 600 פחית 1.44 1.21

ת 22% 560 פחית 1.20 1.01 ו י  רסק עגבנ

ת 22% 100 פחית 0.42 0.35 ו י בנ  רסק עג

 זיתים ירוקים מנזגילו גדול
טה״ 600 פחית 1.52 1.28 ת השי  מתוצרת ״בי

ים 9—7 יחידות נ  מלפפו
ת ״גולן״ מתוצרת  לפחי

 ״בית השיטה״ 560 פחית 1.14 0.95״ ;

 (2) במקום חלק חמישה־עשר יבוא:

 ״חלק חמישה־עשר: מזון לתינוקות

 המחיר בש״ח המחיר גש״ת׳
 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 שס המצרך המשקל האריזה כולל מע׳׳מ באזור אילת

 תחליף חלמ א0 ״מטרנה״
ת 5.89 4.97״ ;  מתוצרת ״מעברות״ 500 גרם פחי

 (3) בחלק עשרים וחמישה, במקום המחירים של המצרכים המפורטים להלן יבואו
 המחירים הנקובים לצידם כלהלן —

 1 ם״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 380.

 724 קובץ התקנות 4919, י״ט באדר ב׳ התשמ״ו, 30.3.1986



 טור א' טור ב׳
 :המחיר בש״ח המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן במכירה לצרכן
 שם המצרך היצרן תאור המצרך כולל מע״מ באזור אילת

 ״סבון שמן הוואי 100 גרם 0.83 0.70

ן 100 גרם 0.58 0.49  סבון שמן עדי
 סבון עץ הזית י קאפרי 140 גרם 0.66 0.57

 סבון יצהר ממ זית 100 גרם 0.58 0.49

 סבון יצהר ממ זית 180 גרם 1.15 0.98

2.45 2.89 100x5 סבון יצהר ממ זית 

 סבון נקה נקה 7 0.83 0.70

 ג׳ באדר ב׳ התשמ״ו(14 במרס 1986)
 (חמ 1914—3)

ס נ ר ה א ש ן מ ו ר ל ש א י ר  א
 שר היתעשיה והמסחר שר

 ממלא מקום שר האוצר

ו 9 8 6 - ו ׳ ׳ מ ש ת  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים), ה

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

 1. הצווים המפורטים בתוספת — בטלים. ביטול צווים

 תוספת

 1. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (קפה), התש״ד—1960 2,
 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מי־סודה וגזוז והסחר בהם),

 התשכ״א—i960 י,

,* 960i—ו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תה ), התשכ״א צ . 3 

.  4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מיץ תפוחים וסיידר), התשכ״ב—1962 5
 5. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (טחינה והלווה), התשכ״ב—1962 ><.

 6. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור גלידה), התשכ״ד—1964 י.
 7. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (משקל שימורי ירקות ופירות לאחר הסינון),

.  התשכ״ו—1966 8
 8. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור קמח חיטה ושיווקו), התשכי׳ט—

.»1969 

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 בפברואר 1986)

 6 ק״ת התשכ״ב, עימ׳ 1343.
 7 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 1500.
 8 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 2797.
 9 ק״ת התשכ״ט, עמ׳ 1897.

 ט׳ באדר א׳ התשמ״ו(18
 (המ 1957—3)

 1 ס׳׳ח התשי״ח, עמ׳ 24.
 2 ק״ת התש״ך, עמ׳ 1778.
 3 ק״ת התשכ״א, עמי 151.

 4. ק״ת התשכ״א, עמ׳ 307.

 5 ק״ת התשכ״ב, עמ׳ 1040.

 קובץ התקנות 4919, י״ט באדר ב׳ התשמ״ו, 30,3.1986 725



ו-986ז ׳ ן פסי 4), התשמ׳ ן טובין)(תיקו ו מ י ס ) ן נ ו  צו הגנת מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 (ב) להוק הגנת הצרכן, התשמ״א—1981 י, אני מצווה
 לאמור:

,(  1. בתוספת השניה לצו הגנת הצרכן (מימון טובין), התשמי׳ג—1983 י• (להלן — הנו
 בסעיף 3(ד), בסופו יבוא ״והבד״.

א: בו  2. בתוספת השלישית לצו, אחרי ״20. מצננים״ י

 ״21. מערכות סטריאו;

;  22. מכשירי וידאו

 23. מכשירי גז ביתיים לשימוש בגז פחממני מעובה (הוראות בטיחותיות);

 24. תנורי מיקרו־גל;

 25. תנורי נפט.״

ת פ ס ו ת ן ה ו ק י  ת
 ר.שו.יח

 וניקוז ו<תו80ת
ת י ש י ל ש  מ

 3. תחילתו של צו זה ארבעה חדשים מיום פרסומו.

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ו באדר א׳ התשמ״ו(7 במרס 1986)
 (וזמ 1556—3)

ח התשמ״א, עמי 248.  1 ם״
׳ 350. עמ , עמי 862; התשמ״ו, עיט׳ 266 ו ג ״ מ ש ת ת ה ״  2 ק

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכונות בגיסה מוניות)
1986-  (וניקו! מסי נ), התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !
, ובאישור ועדת הכלכלה  וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט—1979 2

ר:  של הכנסת, אני מצווה לאמו

 תיקון סעיף 14 1. האמור בסעיף 14 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכונות כביסה ביתיות),

א: בו , יסומן (א) ואחריו י  התשל״ג—1973 3

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות צו זה על מכונת כביסה
 ביתית שנרכשה בישראל בידי מי שמתגורר ביהודה ושומרון וחבל עזה.״

 חוקו 2. תוקפו של צו זה לשנתיים מיום פרסומו.

ל ש ר ן ן א י ר 6 בפברואר 1986) א ) ו ״ שמ ת  כ״ז בשבט ה
) שר התעשיה והמסחר 3 ־~ 4 ד מ 7 ח ) 

, עמ׳ 29. ה ״ מ ש ת ׳ 24; ה מ ח התשי״ח, ע  ,1 פ״
ש 32, עמי 625. ד פח ח ו , נ ת ישראל נ י ד י מ נ י  2 ד

״ג, עמי 105 , ע«׳ 1332; התשמ׳ ו ״ ל ש ת , עמ׳ 871; ה ו ״ ׳ 982; התשל״וו, 9מ׳ 1397; התשל ת התשל״ג, עמ ״  3 ק
, עמי 516. ה ״ מ ש ת  ועמי 935; ה
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 צו יציבות מהירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה
ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  בקוד השירות באוטובוסים, במוניות ןבכומלית), ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 (א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 י, אנו מצווים לאמור:

 1. בצו זה _ הגדרות

 ״איזור אילת״ — כמשמעותו בחוק איזור סהר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
;  התשמ״הי—1985 2

 ״ש״ח״ — שקלים חדשים;

 לכל מונח אחר יהיה הפירוש שנקבע לו בתקנות התעבורה, התשכ״א—1961».

 2. תעריפי הנסיעה בקווי השירות של כל בעל רשיון קו יהיו כנקוב בתוספת הראשונה. מהיד נסיעה
 בקו שירות

י ב י !  3. . שכר ההסעה המרבי במונית לא יעלה על השכר הנקוב בתוספת השניה. סחיר נ
 לנסיעה במונית

י ב י י מ י ״  4. שכר ההסעה המרבי בכרמלית לא יעלה על 0.50 ש״ח. 8
 לנסיעה גכרמלית

ך מס ערד מוסף ר ס ע | מ ל ן י ח פ  5. התעריפים והמחירים המפורטים בצו זה כוללים מס ערך מוסף י
 מוסף, התשל״ו—1976 יי.

 6. תחילתו של צו זה ביום כ״א באדר א׳ התשמ״ו (9 במרס 1986). תחילה

 7. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (מחיר לנסיעה בקו שירות באוטובוס ביטול
 ומחיר מרבי להסעה במונית באיזור אילת), התשמ״ו—1985 י• — בטל.

 תזסמת ראשונה
 (סעיף 2)

 תעריפי נפיעה בקווי שירות של בעל רשיון קו

 1. השינויים בתעריף של קווי שירות לעומת התעריף שהיה בתוקף ביום כ׳ באדר א׳
 התשמ״ו (8 במרס 1986) (להלן — התעריף הקודם), לגבי כל בעל רשיון קו יהיו כמפורט

 להלן.

 2. מחירי כרטיסיות הנחה רגילות או הדשיות יהיו בכל הקווים שתעריף נסיעה בודדת
 בהם הוא עד 2.20 ש״ח.

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

׳ 2. , עמ ו ״ מ ש ת  1 סייח ה
, עמי 204. ה ״ מ ש ת ח ה  2 ס״
, עמי 1425 א ״ כ ש ת ת ה ״  1 ק

׳ 52. מ , ע ו ״ ל ש ת  '4 ס׳״ח ה
, עמי 133. ו ״ מ ש ת ת ה ״  5׳ ק
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 (1) מחירי הכרטיסיות לבני נוער שגילם עד 18 שנים ולבני נוער שגילם מעל
 18 שנים, שהם תלמידי בית ספר תיכון עד כיתה י״ב, בבל הקווים עד לתעריף
 של 2.20 ש״ח לנסיעה בודדת יהיו כמפורט להלן אלא אם נקבע אחרת

ו;  בתוספת ז

 (2) בני נוער הזכאים להנחה כאמור בפסקה (1) יהיו זכאים להנחה של
 50% במחיר כרטיס העולה על 2.20 ש״ח בנסיעה ממקומות מגוריהם למקום
 בתי הספר שבהמ הם לומדים ובחזרה, על פי תעודה שנתן להם בעל רשיון הקו;

 (3) גברים בני 65 שניט ומעלה ונשים בנות 60 שנים ומעלה זכאים לרכוש
 כרטיסיות הנחה בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם עד 2.20 ש׳׳ח 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־50 אגורות;

 (5) סטודנטים שבידם תעודות מתאימות יהיו זכאים להנחה של 10% ממחיר
 כרטיס נסיעה רגיל בכל קווי השירות שתעריף הנסיעה בהם עולה על 2.20 ש״ח.

 (6) עיוור בעל תעודה מתאימה פטור מתשלום בכל הקווים שתעריף נסיעה
; בנסיעה בודדת שנקבע לה תעריף העולה על ח ״  בודדת בהם הוא עד 1.40 ש
 1.40 ש״ח• זכאים עיוור ומלווהו להנחה של 50% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל.

 (7) מחיר כרטיסיות רגילות או חדשיות יהיה בכל הקווים עד לתעריף של 2.20
; האמור אינו בא לגרוע מההוראות שלהלן. ח ״  ש

 4. כל ההנחות בכרטיסים ובכרטיסיות שלאי נזכרו בתוספת זו ושניתנו לנוסעים לפי
 התעריף הקודם לא יבוטלו ולא ישונה שיעורן, אלא באישור בכתב מהמפקח הארצי על
; ההנחות לטי 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, האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מהוראות

 כל דין או מחיוביו של בעל רשיון הקו לפי חוזה כדין.

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

ב בכרטיסית הנחה לקשישים, ו ק  (ד) הזכות לגבי שלוש הנסיעות הראשונות מ
 הזכות לגבי ארבע הנסיעות הראשונות כנקוב בכרמיםית הנחה לבני נוער, הזכות לגבי
 חמש הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסית הנחה רגילה והזכות לגבי נסיעה אחת בכל
ד בתוקפה כל עוד לא שונה תעריף ההסעה הנקוב  כרטיסית הנחה של 6 נסיעות, תעמו

 בכרטיסיה ולאחר מועד זה הזכות כאמור בטלה.

 (ה) (1) נוסע שבידו כרטיס הלוך ושוב לפי התעריף הקודם שנעשה בו שימוש
 לנסיעה בכיוון אחד (להלן — כרטיס הלוך ושוב), מכל סוג שהוא, רשאי
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 להמשיך ולהשתמש בו, ללא תוספת מחיר עד יום י״א באדר ב׳ התשמ״ו
 (22 במרס 1986) ;

 (2) אחדי המועד האמור בפסקה (1), חייב מפעיל השירות, על פי דרישתו
 של נוסע, להחזיר לנוסע את מחצית ערכו הנקוב של כרטיס הלוך ושוב, כאמור,

 שבידי הנוסע.

 (ו) 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 תעריף נסיעה בודדת הוא עד 1.40 ש״ח —

 מחיר הנסיעה באותו קו או קטע קו;

 (2) בקו או בקטע קו שתעריף נסיעה בודדת בהם עולה על 1.40 ש״ח —
 מחיר 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.

 8. אלה התעריפים בקווי השירות של ״אגד״ אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע״מ
 (להלן — ״אגד״):

 (א) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״אגד״, למעט באיזור אילת, יהיו
 כמפורט בטור ג׳ לעומת התעריף הקודם כמפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול

 כמפורט בטור א׳:

 טור ג׳
 תעריף חדש

 בש״ח

 טור ב׳
 תעריף קודם

 בש״ח
 טור א׳
 סימול

 טור ג׳
 תעריף חדש

 בש״ח

 טור ב׳
 תעריף קודם

 נש״ח
 טור א'
 סימול

2.70 2.20 14 0.50 0.40 1 
2.80 2.30 15 0.80 0.60 3—2 
3.00 2.40 16 1.00 0.76 4 
3.20 2.60 17 1.10 0.90 5 
3.50 2.80 18 1.30 1.00 6 
3.90 3.20 19 1.40 1.10 7 
4.20 3.40 20 1.50 1.20 8 
4.30 3.60 21 1.80 1.40 9 
4.50 3.80 22 1.90 1.50 10 
5.00 4.20 23 2.00 1.60 11 

5.70 4.80 24 2.20 1.70 12 
6.20 5.20 25 2.30 1.90 13 
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׳ ר ג  טו
ש ד ף ח י ר ע  ת

ח ״ ש  ב

׳ ר נ  טו
דם ף קו י ר ע  ת

ח ״ ש  ב

ר א׳  טו

ל ו מ י  ס

ר ג׳  טו
ש ד ף ה י ר ע  ת

ח ״ ש  ב

ר גי  טו
דם ף קו י ר ע  ת

ח ״ ש  ב

ר א׳  טו

ל ו מ י  ס

12,30 10.60 38 6.70 5.60 26 

12.80 11.00 39 6.80 5.80 27 

13.30 11.40 40 7.00 6.00 28 

13.50 11.60 41 7.30 6.20 29 

14.00 12.00 42 7.80 6.60 30 

14.50 12.60 43 8.20 7.00 31 

15.30 13.40 44 9.30 8.00 32 

15.50 13.60 45 9.80 8.40 33 

16.00 14.00 46 10.50 9.00 34 

16.50 14.60 48 11.00 9.40 35 

17.00 15.00 50 11.30 9.60 36 

11.70 10.00 37 

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

׳ ר ג  טו
ש ד ף ח י ר ע  ת

ח ״ ש  ב

0.43 
0.70 

ר ב׳  טו
דם ף קו י ר ע  ת

ח ״ ש  נ

0.33 

0.50 

ר א׳  טו
ל) מו  (סי

 1א

 3א

 (ג) תעריף נסיעה בקו שירות לפי התעריף הקודם שלא פורט בסעיפים קטנים (א)
 או (ב) יועלה ב־25% ויעוגל לתעריף הנסיעה הקרוב ביותר.

 (ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) 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:
׳ ר ד  טו

עה סי ף נ י ר ע  ת
ח ״ ש  ב

ר ג׳ ו  ט
עד ם הי ו ק  מ

ר ב׳  טו
ר ב ע מ ם ה ו ק  מ

ר א׳  טו
א צ ו מ ם ה ו ק  מ

 אשקלון צומת אשדוד אשדוד 2.50
 תל־אביב ירושלים העירה 3.75
 באר־שבע צומת אשדוד אשדוד 4.60
 תל־אביב משמר הנגב אופקים, אורים 5.20
 תל־אביב צומת להב דביר להב דביר 4.80
 תל־אביב באר שבע דימונה 5.75
 תל־אביב באר שבע ירוחם 6.25
 ירושלים באר שבע דימונה 6.30

 ירושלים באר שבע אילת 14.00
 חיפה תל־ אביב באר־שבע 7.90
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 (ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), תעריפי הנסיעות בנסיעות הלוך
 ושוב ממקומות המוצא למקומות היעד כמפורט בטור א׳, יהיו כמפורט בטור ב׳ להלן,

 לכל כיוון:
 טור ב׳

 מהיר כרטיס הלוך ושוב
 בש״ח

 טור א׳
 מקומות המוצא והיעד

 ערד — עין בוקק 4.10
 ערד — באר־שבע 4.15
 ירושלים — קרית ארבע 4.20
 תל־אביב — צומת אחים 5.05
 באר־שבע — קרית־גת 5.40
 תל־אביב — אשקלון 5.50

 תל־אביב — קרית־גת 5.70
 חיפה — טבריה 6.30
 ירושלים — עין פשחה 6.35
 ערד — עין־גדי 7.10
 ירןשלים — תל־אביג 6.20
 ירושלים — בני־ברק 6.25
 ירושלים — אשקלון, אשדוד 7.70

 ירושלים — באר־שבע 7.60

 תל־ אביב — חיפה 7.00
 תל־אביב — באר־שבע 7.50

 חיפה; — קרית־שמזנה 10.30
 תל־ אביב — טבריה, 10.00
 ירושלים — חיפה 12.00
 תל־אביב — קרית־שמונה 14.00

 ירושלים — אילת 24.50

 תל־אביב — אילת 25.00

 (ו) (1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), עד ליום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו
 (31 במרס 1986) תעריפי הנסיעות בנסיעות הלוך ושוב ממקומות המוצא למקומות

 היעד כמפורט בטור אי, יהיו כמפורט בטור ב׳ להלן, לכל כיוון:
 טור ב׳

 טור א׳ מחיר כרטיס הלוך ושוב
 ממקומות המוצא והיעד בש״ח

 אשקלון — קרית גת 2.75
 באר ־שבע — אופקים 3.75
 באר־שבע — דימונה 3.45
 חיפה — נהריה 3.20
 תל־אביב — אשדוד 3.15
 תל־ אביב — נתניה 2.70

״ט באדר ב׳ התשמ״ו, 30.3.1986 731  קובץ התקנות 4919, י



 (2) נוסע שבידו כרטיס לנסיעת הלוך ושוב לאחד ממקומות המוצא והיעד
 המפורטים בפסקה (1) רשאי להמשיך ולהשתמש בו אף לאחר המועד הנקוב בה.

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

 (1) כרטיסיות רגילות . ,
ה סי י ר כרט י ח  מ

ח ״ ש  ג
ה ע י ס ף נ י ר ע  ת
ה ״ ש ת ב ד ד ו ת ב ו ע י ס נ ר ה פ ס  מ

10.00 0.50 25 

16.00 0.80 25 

20.00 1.00 25 

22.00 1.10 25 

26.00 1.30 25 

28.00 1.40 25 
7.50 1.50 6 

9.00 1.80 6 . 

9.50 1.90 6 

10.00 2.00 6 

11.00 2.20 6 

 (2) כרטיסיות חדשיות, בנות 50 נפיעית
ה םי ר הכרטי י ח עה מ סי ף נ י ר ע  ת

ח ״ ש ת בש״ח ב ד ד ו  ב

19.00 0.50 

30.00 0.80 

 (3) כרטיסיות הנחה לקשישיפ:
ה סי י ר כרט י ה  מ

ח ״ ש  ב
ה ע י ט ף נ י ר ע  ת
ה ״ ש ת ב ד ד ו ת ב ו ע י ס נ ר ה פ ס  מ

5.00 0.50 15 

8.00 0.80 15 
10.00 1.00 15 

11.00 1.10 15 

13.00 1.30 15 

14.00 1.40 15 

6.00 1.50 6 
7.20 1.80 6 

7.60 1.90 6 

8.00 2.00 6 
8.80 2.20 6 
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 ,(4) כרטיסיות הנחה יכני נועד:
 תעריף נסיעה מחיר כרטיסיה

 מספר הנסיעות בודדת בש״ה בש״ח

5.00 0.50 20 

8.00 0.80 20 

10.00 1.00 20 

11.00 1.10 20 

13.00 1.30 20 

14.00 1.40 20 

4.50 1.50 6 

5.40 . 1.80 6 

5.70 1.90 6 

6.00 2.00 6 

6.60 2.20 6 

 הנסיעה בקו 99 — קו ״תיירות״ בירושלים יהיו כמפורט
ו סיבובי ״תיירות״ תעריף נסיעה בש׳׳ח ק  נסיעה ב

 נסיעה בודדת 1.50

 נסיעה ליום אחד ללא הגבלה 5.80

 נסיעות ללא הגבלה ליומיים 7.50

 (ט) תעריפי הנסיעה ממקומות המוצא למקומות היעד כמפורט בטור א׳ להלן ישונו
 "מהסימדל המפורט בטור ב׳ לסימול המפורט בטור ג/ לאחר קבלת אישור המפקח

 על התעבורה לשינוי:
 טור א' טור ב׳ טור ג׳
 מקומות המוצא והיעד מסימול לםימול

 טבריה — תל ־אביב 25 24

 נהריה — תל־אביב 26 23

 נהריה — ירושלים 32 31

 חיפה — עין־בוקק 43 41

 נדת זהר — תל־ אביב

 (דרך ירושלים) 34 32

 עין בוקק — תל־אביב 31 30

 ערד — תל ־אביב 27 25

 ערד — ירושלים (דרך חברון) 28 25

 דימונה — ירושלים 28 25

 חדרה — אור עקיבא 5 4

 רחובות — ירושלים 21 20
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 (י) שכר הנסיעה בעד הסעת חייל לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת
, באחד הקווים המפורטים בתוספת לאותו צו הוא 82 אגודות.  חיילים), התש״ם—1980 6

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

 (1) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״דן״ יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת
:  התעריף הקודם המפורט בטור א׳

 טור ב׳
 תעריף הדש בש״ח

 טור א׳
 מחיר קודם כש״ח

0.50 0.40 
0.80 0.60 
1.00 0.76 
1.10 0.90 
1.30 1.00 
1.40 1.10 
1.50 1.20 

 (2) תעריפי הנסיעה בקו מם׳ 400 יהיו כלהלן:
עה בש״ח סי  סוג הכרטיס תעריף הנ

 רגיל 3.50
 הלוך ושוב 6.25
 לנכה או סטודנט 3.20
 לילד מגיל 5 עד גיל 10 2.80
 לעיוור או תלמיד 1.90

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

 טור א׳
 סימול ממקום המוצא למקום היעד תעריף הנסיעה נש׳׳ח

 17 תל־אביב — קדומים 3.20
 תל־אביב — קדומים (הלוך וחזור) 5.80
 21 תל־אביב — אלון מורה 4.30
 תל־אביב — אלון מורה (הלוך וחזור) 7.80

 (4) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 83 יהיו כלהלן:
ר א׳  טו

ל ממקום המוצא למקום היעד תעריף הנסיעה בש״ח מו  י סי

 8 פתח תקוה — כביש 444 1.50
 12 תל־אביב — כביש 444 2.20
 10 פתח־תקוה — אלפי משנה 1.90
 פתח־תקוה — אלפי מנשה (הלוך וחזור) 3.40

 13 תל־אביב — אלפי מנשה 2.30
 תל־אביב — אלפי מנשה (הלוך וחזור) 4.10

 6 ק״ת התש״ם, עמי 1633; התשמ״א, עמי 8¡ התשמ״ב, עמי 922.
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 (5) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 86 יהיו כלהלן׳:
ם המוצא למקום המגד מחיר כרטיסיה בש״זז ל ממקו  סימו

 23 תל־ אביב — מפגש הבקעה 5.00
 תל־ אביב — מפגש הבקעה (הלוך וחזור) 9.00

 15 תל־אביב — אריאל 2.80

 תל־אביב — אריאל (הלוך וחזור) 5.00

 12 פתח־תקוה — אריאל 2.20

 פתח־תקוה — אריאל (הלוך וחזור) 4.00

 13 תל־אביב — ברקן 2.30
 תליאביב — ברקן (הלוך וחזור) 4.10

 17 בני ברק — עמנואל "י 3.20
 בני ברק — עמנואל(הלוך וחזור) 5.80

 (ב) מחירי כרטיסיות יהיו כמפורט להלן:

 (1) כרטיסיות רגילות:

 מחיר כרטיסיה בש״ח
 תעריף נסיעה
ת בודדת בש״ח  מספר הנסיעו

10.00 0.50 25 

16.00 0.80 25 

20.00 1.00 25 

22.00 1.10 25 

26.00 1.30 25 

28.00 1.40 25 

7.50 1.50 6 

9.00 1.80 6 

9.50 1.90 6 

10.00 2.00 6 

11.00 2.20 6 

 (2) כרטיסיות •חדשיומ:- • •
 תעריף נסיעה בודדת בש״ח מהיר כרטיסיה בש״ח

19.00 0.50 

30.00 0.80 

42,00 1.10 
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 (3) כרטיסיות הנחה לקשישים:

 מהיר כרטיסיה בש״וו
 תעריף נסיעה
ת בודדת בש״ח  מספר הנסיעו

5.00 0.50 15 
8.00 0.80 15 

10.00 1.00 15 

11.00 1.10 15 

13.00 1.30 15 

14.00 1.40 15 
6.00 1.50 6 
7.20 1.80 6 

7.60 1.90 6 
8.00 2.00 6 

8.80 2.20 6 

 כרטיסיות הנחה לנוער:

 מהיר כרטיסיה בש״וו
 תעריף נסיעה
ת בש״ח ד ד ו ת ב  מספר הנסיעו

5.00 0.50 20 
8.00 0.80 20 

10.00 1.00 20 
11.00 1.10 20 
13.00 1.30 20 
14.00 1.40 20 
4.50 1.50 6 
5.40 1.80 6 
5.70 1.90 6 
6.00 2.00 6 
6.60 2.20 6 

 10. (א) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של החברה המאוחדת לתיירות בע״מ יהיו
 כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א׳:

ר ב׳ ר א׳ טו  טו
 תעריף קודם בש׳׳ח תעריף חדש בש״ח

0.50 0.40 
0.60 0.50 

0.90 0.80 

1.40 1.10 

1.60 1.25 
2.20 1.75 
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 11. (א) תעריפי הנסיעה לפי כרטיסים ומחירי הכרטיסים והכרטיסיות בכל קווי השירות
 של בעלי רשיון קו המפורטים להלן:

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

 התעריף הקודם המפורט בטור א׳:

 (1) תעריפי נסיעה מדדת
׳ ר ב  טו

 תעריף חדש בש׳׳וו
 טור א׳

 י קודם בש״ח

0.50 0.40 

0.80 0.60 

1.00 0.76 

1.10 0.90 

1.30 1.00 

1.40 1.10 

1,50 1.20 

1.80 1.40 

1.90 1.50 

2.00 1.60 

2.20 1.70 

2.30 1.90 

2.70 2.20 

2.80 2.30 

3.00 2.40 

 2.60 ••.••׳;.. 3.20

 (2) כרטיסיות רגילות, בנות 25 נסיעות

 מחיר כרטיסיה בש״ח
 תעריף נסיעת
 הנסיעות בודדת בש״ת

10.00 0.50 25 

16.00 0.80 25 

moo .1.00 25 

22.00 . 1.10 25 

26.00 1.30 25 

28.00 1.40 . 25 

7.50 .1.50 6 

9.00 1.80 6 

9.50 1.90 6 

10.00 2.00 6 

11.00 2.20 6 
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 (3) כרטיסיות נוער*

 מחיר הכרטיםיד, בש״ח
 תעריף נסיעה
ת .בודדת בש״ח ו ע י ס נ  מספר ה

5.00 0.50 20 

8.00 0.80 20 

10.00 1.00 20 

11.00 1.10 20 

13.00 1.30 20 

14.00 1.40 20 

15.00 1.50 20 

18.00 1.80 20 

19.00 1.90 20 

20.00 2.00 20 

22.00 2.20 20 

23.00 2.30 20 

27.00 2.70 20 

28.00 2.80 20 

30.00 3.00 20 

32.00 3.20 20 

 * בכרטיסיות נוער לנסיעות בקווי שירות שתעריף נסיעה בודדת בהם הוא מעל
 2.2 ש״ה רשאים להשתמש רק בני נוער הלומדים בבתי ספר שהכיר בהם משרד

 החינוך והתרבית, לצורך נסיעות ממקומות מגוריהם לבתי הספר וחזרה.

 (4) כרטיסיות קשישים

ה גש״ח סי  מחיר הנרטי
 תעריף נסיעה
דדת בש״ח  מספר •הנסיעות בו

5.00 0.50 15 

8.00 0.80 15 

10.00 1.00 15 

11.00 1.10 15 

13.00 1.30 15 

14.00 1.40 15 

6.00 1.50 6 

7.20 1.80 6 

7.60 1.90 6 

8.00 2.00 6 

8.80 2.20 6 
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 12. (א) התעריפים בקווי השירות של התחבורה הציבורית בבאר־שבע בע״מ ומחירי
 הכרטיסיות יהיו במפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א׳:

 טור אי טור ב׳
 תעריף קודם נש״ח תעריף חדש בש״ח

0.50 0.40 

 (ב) מחירי הכרטיסיות יהיו:
ת מחיר כרטיסיה בש״ח ו ע י ס נ ה מס׳ ה סי  סוג הכרפי

 רגילה 25 10.00
 נוער 20 5.00
 קשיש 15 5.00

 13. תעריפי הנסיעה בקו מסי 20 של המועצה האיזורית אילות יהיו כמפורט בטור ג׳
 לעומת התעריף הקודם המפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א׳:

 טור ג׳
 תעריף חדש בש״ח

 טור ב׳
ח ״ ש  תעריף קודם נ

 טור א׳
 סימול

0.50 0.40 1 

0.80 0.60 3 

1.00 0.76 4 

1.10 0.90 5 

1.30 1.00 6 

1.40 1.10 7 

1.50 1.20 8 

1.80 1.40 9 

1.90 1.50 10 

2.00 1.60 11 

2.20 1.70 12 

2.30 1.90 13 

2.70 2.20 14 

2.80 2.30 15 

3.00 2.40 16 

3.20 2.60 17 

3.50 2.80 18 

3.90 3.20 19 

4.20 3.40 20 

4.30 3.60 21 

4.50 3.80 22 

5.00 4.20 23 
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 14. תעריפי הנסיעה לפי כרטיסים ומחירי הכרטיסים והכרטיסיות בכל קווי השירות של
 בעלי רשיון קו המפורטים להלן:

 חברת האוטובוסים שדה התעופה עטרות קלנדיה אל מטאו ירושלים, חברת האוטו
 בוסים אל ראם דאיים אל בריד ירושלים, חברת האוטובוסים אל ראם ירושלים,
 הברת האוטובוסים בית חנינה ירושלים, חברת האוטובוסים שייח ניראה ירושלים

 יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור אי:

 טור א׳ טור ב׳
 תעריף קודם בש״וו תעריף חדש בש״ח

0,50 

0.40 

0.40 

0.20 

 נסיעה בודדת
 כרטיס הנחה לנוער

 עד גיל 18

 תוספת שניה
 (סעיף 3)

 שכר הסעה במונית

 יחל? א׳ —־ נסיעה מיוחדת לפי מונה

 1, שכר ההסעה בנסיעה מיוחדת יהיה;:

 י • (א) בכל הארץ למעט באיזור אילת — ,

 תעריף קריאה שכר הסעה
 (במטרים) (בשקלים חדשים)

1.60 

0.10 

1.40 
0.10 

1902.65 

379.71 

2201.32 
455.29 

 תעריף מס׳ 2
 (במטרים)

 משעה 21.01
 עד שעה 05.29

422.81 

151.88 

489.18 
182.12 

 תעריף מס׳ 1
 (במטרים)

 משעה 05.30
 עד שעה 21.00

951.33 

189.86 

1100.66 
227.65 

 בסיס
 הזמן

ות) י  (בשנ

317 
63 

367 
76 

 מצב התחלתי
 של המונה

 כל פעימה
 (ב) באיזור אילת
 מצב התחלתי

 של המונה
 כל פעימה

 (ג) בעד הסעה מרציף נמל חיפה ישולם השכר שנקבע בחלק זה בתוספת 1.40 ש״ח.

 (ד) שכר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מטענו של הנוסע.

 (ה) על אף האמור בפסקה (3), בנסיעות מיוחדות מנמלי התעופה בךגוריון ואליו
 יכלול שכר ההסעה הובלת שלוש מזוודות או מטעני יד של הנוסע׳ ובעד כל מזוודה

 או מטען יד נוסף ישלם הנוסע סך של 0.40 ש״ח.

 (ו) לא יגבה נהג המונית שכר הסעה בעד הובלת עגלת י נכה שנוסע במונית, אולם
 רשאי נהג המונית שלא להוביל יותר מעגלת נכה אחת......

 (ז) בנסיעה שבה הצטרפו נוסעים בהסכמת המזמין, לא יעלה שכר ההסעה הכולל
 בעד הנסיעה על השכר המפורט בסעיף זה לפי הענין.
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 חלק ג׳ — נסיעת שיירות

 שכר הסעה:

 (א) .(1) בנסיעת שירות יהיה שכר ההסעה לכל נוסע משעה 05.00 עד 23.30
 כאמור להלן: עד 6 ק״מ: — 0.45 ש״ח ועל כל ק״מ נוסף — 0.05 ש״ח;
 (2) בעד הסעה לפי פסקה (1) שבוצעה אחרי השעה 23.30 ועד השעה 04.59 —

 תיווסף לסכומים שנקבעו כאמור תוספת בשיעור של 25 אחוזים.

.1 

 משעה 23.31
 עד שעה 04.59

0.55 

0.65 

 משעה 05.00
 עד שעה 231.30

0.45 

0.50 

 (1) בקו 4 בתל־אביב יהיה שכר
 ההסעה בש״ח

 (2) בקו 5 בתל־ אביב יהיה שכר
 ההסעה בש״ת

 (ב)

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) יהיה שכר ההסעה בנסיעה ממקום למקום
 המצויינים בלוח,להלן, שבה משלם כל נוסע בעד נסיעתו בנפרד, כאמור להלן:

 שכר ההסעה בש״ח לנוסע בכי כיוון:

 משעה 05.00 משעה 23.31
 ירושלים ל עד שעה 23.30 עד שעד• 04.59

 חיפה 6.70 8.40

 תל־אביב יפו 3.40 4.20

 רמלה 2.60 3.30

 אשקלון 3.50 4.40

 באר־שבע 4.30 5.40

 משעה 05.00 . משעה 23.31
ב ל עד שעה 23.30 עד שעה 04.59 י ב א ^ 

 רמלה 1.00 1.10

 לוד 1.00 1.30

 ראשון־ לציון 1.00 1.20

 רחובות 1.10 1.40

 אשדוד 1.90 2.30

 אשקלון — אפרידר 3.00 3,80

 קרית גת 2.60 3.20

 באר־שבע 4.60 5.80

 אילת 14.20 17.70

 הרצליה 1.00 1.20

 כפר־סבא 1.10 1.40

 נתניה — מסעף 1.50 1.90

 נתניה — מרכז 1.50 1.90

 חדרה 2.10 2.70
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 משעה 05.00 משעה 23.31
 עד שעה 23.30 עד שעה 04.59

2.70 2.10 

5.40 4.30 

5.00 4.00 

 4.30 י 5.40

7.60 6.00 

9.20 7.40 

1.20 1.00 

0.90 0.70 

0.90 0.70 

0.90 0.70 

0.90 0.70 

4.90 3.90 

13.50 10.80 

2.70 2.10 

2.70 2.10 

3.80 3.10 

1.70 1.30 

2.10 1.70 

2.20 1.80 

4.30 3.40 

4.20 3.40 

2.20 1.80 

6.20 4.90 

 משעה 05.00 משעה 23.31
 עד שעה 23.30 עד שעה 04.59

6.30 6.30 

9.40 9.40 

9.40 9.40 

 מתל־אביב ל־
 גבעת־אולגה

 חיפה
 עפולה — מרכז

 עפולה־עילית (בית חולים)
 טבריה

 צפת

 פתח־תקוה
 רמת־גן (משטרה)

 (3) מרחובות ל
 ראשון לציון

 (4) מפתח־תקוה ל־
 רמת־גן (רמה)

 (5) מבני־ברק צומת רחוב רבי עקיבא
 לבנין בורסת היהלומים

 (6) מבאר־שבע ל
 מצפה דמון

 אילת

 (7) מחיפה ל
 גבעת אולגה

 חדרה
 צומת נתניה

 עכו
 נהריה
 עפולה

 צפת
 טבריה

 נצרת
 נמל תעופה בן־גוריון

 (8) מנמל התעופה בן־גוריון לירושלים

 (א) שירות צמוד:
 כיוון אחד

 הלוך ושוב

 (ב) שירות מיוחד:
 כיוון אחד
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 בפרט זה —
 ״שירות צמוד״ — נסיעת שירות הצמודה למועדי ההמראה והנחיתה של

 מטוסים בנמל התעופה בן־גוריון והכוללת הובלת מטענו של הנוסע;
 ״שירות מיוחד״ — שירות צמוד מנמל התעופה בךגוריון אל המקום בירושלים
 שיעד כל נוסע באותה נסיעה, למעט לנוה־יעקב ולבית החולים הדסה
 עין כרם, או לפי הזמנת כל נוסע מכל מקום בירושלים, למעט מנוה־יעקב

 ומבית החולים הדסה בעין כרם, לנמל התעופה בן־גוריון.

 2. שכר ההסעה האמור בחלק זה כולל הובלת מזוודה או מטען יד של הנוסע בגודל
; בעד הובלת כל מזוודה או מטען יד נוספים או העולים : 4 0 x80ס״מ x 40 שלא יעלה על 
 בגודלם על x40 x80 40 ס״מ תשולם תוספת בשיעור של 25 אחוזים משכר ההסעה כאמור

 בחלק זה.

 3. שכר ההסעה לילדים יהיה כמפורט להלן:
 (1) בעד ילד שמלאו לו חמש שנים ישולם שכר הסעה של נוסע כאמור

 בצו זה;

 (2) בעד ילד אחד שטרם מלאו לו חמש שנים ומבוגר המלווה את הילד,
 ישולם שכר הסעה של נוסע אחד ויינתן להם מקום ישיבה אחד;

 (3) היו עם נוסע מבוגר יותר מילד אחד שטרם מלאו לו חמש שנים, ישולם
 בעד כל ילד נוסף לילד הראשון שכר הסעה בעד נוסע מבוגר ויינתן לו

 מקום ישיבה:

 (4) על אף האמור בפסקאות (2) ו־(3) לא יסיע נהג המונית יותר משני
 ילדים שלא יינתן לכל אחד מהם מקום ישיבה אחד;

 (5) בעד ילד שטרם מלאו לו חמש שנים ואשר ניתן לו מקום ישיבה, ישולם
 שכר הסעה של נוסע כאמור בחלק זה.

 4. לא יגבה נהג המונית שכר הסעה בעד הובלת עגלת נכה שנוסע במונית, אולם רשאי
 נהג המונית שלא; להוביל יותר מעגלת נכה אחת.

 5. על אף האמור בסעיף 1(א)(1) לחלק זה, שכר ההסעה בימים שיאינם ימי חול
 ובמועדים ובמקומות שאין פועלת בהם תחבורה ציבורית באוטובוסים, יהיה גבוה בשיעור
 של עד 50 אחוזים משכר ההסעה שבין השעות 05.00 לבין 23.30 הקבוע בסעיף האמור.

 כ״ו באדר א׳ התשמ״ו (ד במרס 1986)
ו פ ר ם ק ו י י י ח ע ד ו ק מ ת צ ) י 3 ~ ־ 1 9 1 מ 4 ה ) 

 שר האוצר שר התחבורה

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסבים ומפעלים לכלי רכב)

1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 9), ה

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

 1. בסעיף 13 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תיקיז סעיף 13
 התש״ל—1970 2 (להלן — הצו העיקרי), אחרי פסקה (6) יבוא:

 1. סייח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ה, עמי 52.
 2 ק״ת התש״ל, עמי 2106; התשל״ח, עמי 1463; התשמ״ו, עמ׳ 196.
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 ״(7) הוא תושב ישראל ומקום מגוריו הקבוע בישראל.״

1 2. בסעיף 14(4) לצו העיקרי, בסופו, במקום (5) ו־(6) יבוא (6) ו־(7).״  תיקון פעיד 4

 ל׳ באדר א׳ התשמ״ו(11 במרס 1986)
מ 1914—3) ח ) 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו) (תיקון מסי 4),

1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  ה

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

1 1. בסעיף 13 (א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשל״ד—  "״*יי °ע'י׳ 3
 21974, אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) הוא תושב ישראל ומקום מגוריו הקבוע בישראל.״

 ל׳ באדר א׳ התשמ״ו(11 במרס 1986)
 (חמ 7111—3)

 1 0״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשמ״ה, עמי 29.
 2 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 972; התשמ״ו, עמי 251.

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 הודעת שיקים ללא כיסוי(סדרי דין) (העלאת סכום הפקדון),

ז 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 17 (ד) לתקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ״ב—
 11981 (להלן — התקנות), אני מודיע לאמור:

 העלאת סכום 1. נוסה תקנה 17 (א) לתקנות יהיה החל ביום כ״א באדר ב׳ התשנז״ו (1 באפריל
 הפקדון , ,

 1986) כדלקמן:

 ״(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 71 שקלים חדשים כפקדון
 לתשלום הוצאות המשפט.״

י א ב ר ג י א  מ
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 כ״ה באדר א׳ התשמ״ו(6 במרס 1986)
 (חמ 1412—3)

 1 ק״ת התשמ״ב, עמי 371; התשמ״ה, עמ׳ 1187.
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