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 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ ד), התשג״ח-998 ו
צר לפי סעיף 39ב ר שר האו שו , באי 1 ף 70 לפקודת התעבורה  בתוקף סמכותי לפי סעי
ף ו(ב) ל הכנסת לפי סעי עדת הכספים ש ר ו שו באי , ו 2 דות התקציב, התשמ״ה-985 ו סו  לחוק י

י מתקין תקנות אלה: , אנ 5 נה  לחוק־יםוד: משק המדי

, בנספח אי, אחרי טבלה 1א 4 נה לתקנות התעבורה, התשכ״א-961 ו  1. בתוספת הראשו
 יבוא:

 ״טבלה ו ב

ר התשנ״ט עד י״ב באד נה ביום ג׳ באדר התשנ״ח (ו במרס 1998) ו רשם לראשו  רכב שנ
 (28 בפברואר 1999).

 : קבוצת מחיר מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

 עד 61,000

 מ־001,ו6 עד 81,000

 מ־ 81,001 עד 102,000

 מ־ 102,001 עד 143,000

 מ־ 143,001 עד 204,000

 מ־ 204,001 ש״ח ומעלה״

 תיקון הת1םפת
 הראשונה

ו במרס 1998). ר התשנ״ח ( ום ג׳ באד ל תקנות אלה בי  תחילה 2. תחילתן ש

י ו ק ל ח צ  י
 שר התחבורה

 בייט בשבט התשנ״ח (25 בפברואר 1998)
 (דומ ג3-8)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 175.
 סייח התשמ״ה, עמ׳ 60: התשנ״א, עמי 130.

 ם״ח התשל״ה, עמי 226.
 ק״ת חתשכ״א, עמי 1425; התשנ״ז, עמי 521.

 צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים לייצוא)(תיקון),
 התשנ״ח-998ו

וה לאמור: , אני מצו ,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 160 לפקודת המכס

צרים לייצוא), התשב״ט- ר מו צו י ו לי ש מ י ש ן על טובין ש  תיקון סעיף 1 ו. בסעיף 1 לצו המכס (הישבו
ן - הצו העיקרי), אחרי ההגדרה ״מרכיבים״ יבוא: להל ) 2  968ו

ף המכס והפטורים ומם קניה על טובין, התשנ״ח-  ״״תעריף המכס״ - צו תערי
״;  997 ו5

ף המכס:  ״ארצות הקהילה״ ו״ארצות אפטא״ - כהגדרתן בתערי

ף המכס.״ נה לתערי ף 3(ג) בתוספת הראשו  ״מסמך העדפה״ - כהגדרתו בסעי

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 9ג.
 ק״ת התשכ״ט, עמי 514; התשנ״ג, עמי 1508.

 ק״ת-שיעורי מק״ח התשנ״ח, עמי 53.
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ף 4 לצו העיקרי יבוא: תיקון סעיף 4  בסעי

א ב י צ ד ת חירום (השטחים המוחזקים על י ע ף קטן(א), במקום ״בתקנות ש  (א) בסעי
א ״בתעריף בו ת ועזרה משפטית), התשב״ז-1967״ י ו ר י ט בעב פו שראל - שי י  הגנה ל

 המבם״.

) יבוא: ב ) ף קטן  (ב) במקום סעי

ם צרי ר מו צו י ו לי ש מ י ש ת צו זה לא יחולו על מרכיבים ש ראו  ׳׳(ב) הו
, למעט יצוא) ת הי יה (להלן - ארצו רטות בתוספת השנ ת המפו צאו לארצו ו  שי

בים -  מרכי

ת אלה: א לארצו צו י צוא, לגבי י י ת הי ) שמקורם בארצו ו ) 

ד ע גש ב יצוא, אם לא הו ת י א לארצו צו י י ם ל צרי ר מו צו י ו לי ש מ י ש  (2) ש

א מסמך העדפה. צו י  הי

 במקום הנספח יבוא: החלפת הנספח

 תחילה

 ״תוספת שניה
 (סעיף 4(ב»

ת הקהילה;  1. ארצו

ת אפט״א;  2. ארצו

 3. הרפובליקה של טורקיה״.
ת אפט״א ביום ט׳ בטבת התשנ״ו ארצו ת הקהילה ו ל צו זה לגבי ארצו  4. תחילתו ש
(1 בספטמבר 1997). ז ״ ל טורקיה ביום בייט באב התשנ לגבי הרפובליקה ש נואר 1996) ו י : , 1) 

ן מ א ב נ ק ע  י
צר ר האו  ש

 כ׳ באב התשנ״ח (12 באוגוסט 1998)
 (חב 3-2112)

 תקנות המודדים (מדידות ומיפוי)(תיקון), התשנ״ח-998ו
, אני מתקין תקנות אלה: ת' ו ד י דת המד ף 7 לפקו  בתוקף סמכותי לפי סעי

2 (להלן - התקנות תיקון תקנה 88 ת ומיפה), התשנ״ח-998ו ו ד י מד ם ( י ד ד  1. בתקנה 88 לתקנות המו
א ״(להלן - התקנות הקודמות)״. בו  העיקריות), אחרי ״התשמ״ז-1987״ י

ות - תיקון תקנה 89  2. בתקנה 89 לתקנות העיקרי

א ״תחילה והוראת מעבר״; בו ם י י י ל  (1) במקום כותרת השו

דה או בהבנת י ד שהחל במד ד ום התחילה), ואולם מו א ״(להלן - י בו  (2) בסופה י
ה ש י ך ש ש מ ישה לפי התקנות הקודמות ל י להג א ש ית לפני יום התחילה, ר  תכנ

ום התחילה״. ם מי דשי  חו

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
ן כו י והשי נו ר הבי  ש

ולי 1998)  ז׳ באב התשנ״ח (30 בי
 (חמ 3-1876)

 חוקי א״י ברך בי, עמי 1368: ם״ח התשיי׳ג, עמ׳ 98.
 ק״ת התשנ״ח, עמי 908.
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 תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק)(תיקון),
 התשנ״ח-998ו

ת עצו י ׳ לאחר התי
י י עסקים, התשכ״ח-968ו שו י א לחוק ר ף 0ו  בתוקף סמכותי לפי סעי

ר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:  עם ש

ים בתחנות דלק), התש״ל- אי י עסקים (תנאים תברו שו י ר בתקנה 3 לתקנות ר  תיקון תקנה ג ו. האמו
ו יבוא: א) ואחרי ) מן סו , י  969ו2

ר בו ש הצי ו מ י ש ו זמינים ל ם בתקנת משנה (א) יהי רי  ״(ב) המבלים והמיתקנים האמו
ת שבהן תחנת הדלק פתוחה לקהל.״ ו ע ש  ב

ום פרסומן. ל תקנות אלה 30 ימים מי  תחילה 2. תחילתן ש

 י״ח באב התשנ״ח (6 באוגוסט 1998)
ן ת י ל א א פ  (חמ 3-78) ר

ת הסביבה כו  השר לאי

 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 204: התשנ״ה, עמי 6ו.
 2 ק״ת התש״ל, עמי 11; התש״ן, עמי 895.

 צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ״ח-1998
י עסקים, התשכ״ח-1968י (להלן - החוק), שו י ף 2ג לחוק ר  בתוקף סמכותי לפי סעי

וה לאמור: ל הכנסת, אני מצו נוך והתרבות ש ת החי ד ע ר ו שו באי  ו

 הגדרות 1. בצו זה -

; י ופיקוח), התש״ן-21990 רישו יטנות (  ״ילד״ ו״קייטנה״ - כהגדרתם בחוק הקי

ת בה ו ל י ן או גוף מן המפורטים בתוספת, שהפע  ״קייטנת המשך״ - קייטנה שמנהל ארגו
ך השנה: ש מ ן או הגוף ב ל הארגו נוכית ש לות החי ימת בהמשך לפעי  מתקי

ן ן זהות מוחלטת בי י תו קהל ילדים, אף שא עדת לאו ו ת המי לו  ״המשך פעילות״ - פעי
ם בקייטנה. ן המשתתפי בי ך השנה ו ש מ ת ב לו ם בפעי  המשתתפי

י לפי החוק. שו י בת ר  פטור מחובת 2. קייטנת המשך פטורה מחו
 רישוי

 תוספת
 (תקנה ו)

ן או הגוף ו  שם הארג

; ג ן על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ״ט-969ו ו  ו. בית ספר הפועל ברשי

; ג ל בתי ספר, התשכ״ט-969ו ן על פי חוק פיקוח ע ו על ברשי ם הפו י לד  2. גן י

ת מקומית:  3. רשו

 סייח התשב״ח, עמי 204; התשנ״ה, עמי 206.
 י סייח התש״ן, עמ׳ 155.

 5 סייח התשכ״ט, עמי 180; התשנ״א, עמי 156.
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: ו על באתר הקבע של  4. מתנ״ס עירוני, הפו

ת לקימום מפגרים בישראל. מי דה לאו ו  5. אקי״ם-ישראל, אג

 י״ט באב התשנ״ח (11 באוגוסט 1998)
ה ס י ו ו ס ה י ל  א

 (דומ 3-502)
ר הפנים  ש

 עו הפיקוח על מערבים ושירותים (ייעור חלב)(תיקון), התשנ״ח-998ו
ם ושירותים, פים 5 ו־5ו לחוק הפיקוח על מצרכי  בתוקף סמכותי לפי סעי
, 2 ף 48(א) לחוק־יםוד: הממשלה ל הכנסת לפי סעי ת הכלכלה ש ד ע ר ו שו באי , ו  החשי״ח-1957י

וה לאמור: , אני מצו ג , התשל״ז-977ו ן ף 2(ב) לחוק העונשי  וסעי

, הוספת סעיף 5ב יצור חלב), התשב״ז-41967 י ם ( תי רו שי ם ו ל מצרכי ף 5א לצו הפיקוח ע  ו. אחרי סעי
 יבוא:

ן צו י ניהם לענ ת בי ו תפ י המנהל לאשר שו  ״שותפות בין 5ב. (א) לבקשת יצרנים רשא
ד מאלה: ח ים בהם א בלבד שמתקי ם זה, ו י נ י צ ' ' 

ב כהגדרתו בסעיף 5(ט); שו תו י  (1) הם מאו

ות. פי ת שיתו ו ד ו  (2) הם אג

ל שלושה. לה ע ת שמספר חבריה עו תפו ר המנהל שו ש א  (ב) לא י

שאר לבל אחד מחבריה א) תי ) ת לפי סעיף קטן ו תפ  (ג) אושרה שו
 מכסת החלב שנקבעה לו.

צר את המכסה שנקבעה להם במשק י ם לי י א ש ת ר ו תפ  (ד) חברי השו
ל כל אחד מהם״. ת או במשקו ש ו תפ ל השו  ש

ל צו זה 30 ימים מיום פרסומו. תחילה  2. תחילתו ש

גוסט 1998)  כ״ה באב התשנ״ח (17 באו
ן ת י ל א א פ  ר

 (ח!.׳( 3-1879) ,
 שר החקלאות ופיתוח הבפר

 סייח התשי״דו, עמי 24; התשמ״ו, עמי 241; התשמ״ט, עמי 40.
 2 סייח התשנ״ב, עמי 214.

 5 סייח התשל״ז, עמי 322; התשנ״ד, עמי 348.

 4 ק״ת התשב״ז, עמי 2987; התשנ״ב, עמי 625.

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השידות
 באוטובוסים)(תיקון מם׳ 3), התשנ״ח-998ו

״ו- ם ושירותים, התשנ ף 12(אץ1) לחוק פיקוח על מחירי מצרכי  בתוקף סמכותנו לפי סעי
ים לאמור: ו  6>י19י, אנו מצו

ם (מחירי נסיעה בקווי החלפת הת1םפת תי רו שי ו פיקוח על מחירי מצרכים ו  1 , במקום התוספת לצ
ן - הצו העיקרי), יבוא: להל ) 2 -996ו ז ״ ת באוטובוסים), התשנ ו ר  השי

 סייח התשנ״ו, עמי 195.
 ק״ת התשנ״ז, עמי 54; התשנ״ח, עמי 523 ועמי 585.
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 ״תוספת
 (סעיף 2)

ץ קו י ש ל בעל ר ת ש דו  מחירי גםיעה בקווי שי

ו במפורט להלן ן קו יהי ו ל בל בעל רשי ת ש ו ר ם במחירי הנסיעה בקווי השי י י ו נ  1. השי
ל התשנ״ח (31 באוגוסט 1998) (להלן - ום ט׳ באלו ה בתוקף בי  לעומת המחיר שהי

 המחיר הקודם).

ד א ע ת בהם הו ד ד ו ר נסיעה ב ו בבל הקווים שמחי ת יהי לו י ות הנחה רג  2. כרטיסי
 16.70 ש״ח.

ו כמפורט להלן: י נוער יהי ם ולבנ י ד ות הנחה לתלמי  3. מחירי כרטיסי

לם מעל 18 י ם ולבני נוער שג י ות לבני נוער שטרם מלאו להם 18 שנ  (1) מחירי הכרטיסי
ר הנסיעה ן עד ביתה י״ב, בכל הקווים שמחי כו ת ספר תי י בי ד  שנים, שהם תלמי
ו כמפורט בתוספת זו להלן, אלא אם כן דדת, יהי ד 16.70 ש״ח לנסיעה בו  בהם ע

 נקבע בה אחרת.

ר ל 50% במחי ו זכאים להנחה ש ר בפסקה (1), יהי  (2) בני נוער הזכאים להנחה כאמו
 כרטיס העולה על 16.70 ש״ח בנסיעה ממקומות מגוריהם למקום בתי הספר שבהם

ן הקו. ו דה שנתן להם בעל רשי ם ובחזרה, על פי תעו י מד  הם לו

שה ם באי י ים בגבר ו־60 שנ ם וטרם מלאו להם 65 שנ י ם שמלאו להם 18 שנ נשי  4. גברים ו
ת המפורטות להלן: סד לביטוח לאומי משלם להם אחת מהגמלאו  שהמו

השלמת הכנסה; ם ו רי  (1) קצבת שאי

; , התשנ״ה-1995ג מי [נוסח משולב]  (2) גמלת נכות לפי פרק ט׳ לחוק הביטוח הלאו

 (3) גמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א-980ו";

ם לגרושות: נות המשתלמי ו  (4) דמי מז

כאות מתאימה שנתן להם המפקח על התעבורה (להלן בתוספת זו - ת ז ד ו ע  בעלי ת
ר הנסיעה בהם ית הנחה בבל הקווים שמחי ת כרטיסי ו  זכאים), זכאים להנחה באמצע

דדת, כמפורט להלן, אלא אם בן נקבע אחרת בתוספת זו: ד 16.70 ש״ח לנסיעה בו  ע

שה - באי , בגבר - 65 שנים, ו ן ם במרשם האוכלוסי שו ו לו, לפי הרי ל שמלא א ר ש שב י  5. תו
ל 50% ממחירי הנסיעה בקווי ם (בתוספת זו - אזרח ותיק), זכאי להנחה ש י  60 שנ
א תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים; מחירי הנסיעה ת באוטובוסים והי ו ר  השי

רות הקרובות. ו גלו לעשר האג עו  לאחר ההנחה י

ל 10% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל ו זכאים להנחה ש ת יהי מו ת מתאי ו ד ו ם תע ד י ב  6. נכים ש
ר הנסיעה בהם עולה על 16.70 ש״ח. ת שמחי רו  בכל קווי השי

ל 10% ממחיר כרטיס נסיעה ו זכאים להנחה ש ת יהי מו ת מתאי ו ד ם תעו ד י ב  7. סטודנטים ש
ר הנסיעה בהם עולה על 16.70 ש״ח. ת שמחי רו  רגיל בבל קווי השי

א ת בהם הו ד ד ו ר נסיעה ב ם בכל הקווים שמחי דה מתאימה פטור מתשלו ר בעל תעו ו ו  8. עי
ר ו ו ת שנקבע לה מחיר העולה על 10.50 ש״ח זכאים עי ד ד ו ד 10.50 ש״ח; בנסיעה ב  ע

ר כרטיס נסיעה רגיל. ל 50% ממחי והו להנחה ש  ומלו

 3 סיידו התשנ״ה, עמי 210.

 * סייח התשמ״א, עמי 30.
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ו לנוסעים לפ׳ יתנ א נזכרו בתוספת זו ושנ ל ות ש  9. כל ההנחות בכרטיסים ובכרטיסי
ל ו מפעי . הנחות אלה יחולו בכל מקום שב נה שיעורן שו לא י בוטלו ו  המחיר הקודם לא י

ת הסעה בקו. ו ר ן הקו שי ו  בעל רשי

ש, ניתן להשתמש, ללא תוספת מחיר, מו עד שי דשי שנקוב בו מו  10. (א) בכרטיס מנוי חו
ן או ראות כל די ו בא לגרוע מהו נ ף זה אי ר בסעי דש הנקוב בו-, האמו  עד לסוף החו

ן הקו לפי חוזה כדין. ו ל בעל רשי ו ש בי ו  מחי
יה הנחה בת 5ו נסיעות, ת כנקוב בכרטיסי ו נ ת לגבי שתי הנסיעות הראשו כו  (ב) הז
יה הנחה בת 20 או 21 ת כנקוב בכרטיסי ו נ ת לגבי שתי הנסיעות הראשו כו  הז
יה הנחה בת 25 ת כנקוב בכרטיסי ו נ ש הנסיעות הראשו ו ל כות לגבי ש  נסיעות, הז
ו נסיעות יה הנחה בת ו נה כנקוב בכרטיסי ת לגבי הנסיעה הראשו כו  נסיעות, הז
ד בתוקפה נה בברטיםיית הנחה בת 6 נסיעות, תעמו כות לגבי הנסיעה הראשו  והז
כות ר הז י כאמו ו נ ד לא שונה מחיר הנסיעה הנקוב בכרטיסיה ולאחר שי ו  כל ע

ר בטלה.  כאמו

ש ו מ י ה בו ש ש ע נ ר הקודם ש ב לפי המחי שו ך ו ו כרטיס הלו ד י ב ) נוסע ש ו  11. (א) (
ך ושוב), מכל סוג שהוא, רשאי ו ן אחד (להלן - כרטיס הל ו ו  בנסיעה בכי
ל התשנ״ח להשתמש בו, ללא תוספת מחיר, עד יום ב״ג באלו ך ו  להמשי

 (14 בספטמבר 1998);

ל שתו ש ל השירות, על פי דרי ) חייב מפעי ו ר בפסקה ( עד האמו  (2) אחרי המו
ר ב כאמו שו ך ו ל כרטיס.הלו ת ערכו הנקוב ש יר לנוסע את מחצי  נוסע, להחז

י הנוסע. ד י ב  ש

י יהיה ש לנסיעה, רשא ו מ י א נעשה בו ש ל ב או כרטיס מעבר ש שו ך ו  (ב) כרטיס הלו
ן המחיר י ם ההפרש שב להשתמש בו בתוספת תשלו ך ו  נוסע, לפי בחירתו, להמשי
ו ד י יר את הכרטיס שב ן המחיר לפי תוספת זו, או להחז ר לבי  הנקוב בכרטיס כאמו

ן הקו ולקבל את המחיר הנקוב בו. ו  לבעל רשי

ל נוסע או עגלת ד ש ודה, מטען י ו לל הובלת מז ר בתוספת זו כו  12. (א) מחיר הנסיעה כאמו
ם מקופלת. לדי  י

בלת מטען אחר יחולו המחירים האלה:  (ב) בעד הו

א עד 6.60 ש״ח - מחיר הנסיעה ת הו ד ד ו ו מחיר נסיעה ב ) בקו או בקטע קו שב ו ) 
תו קו או קטע קו:  באו

ת בו עולה על 6.60 ש״ח - 50% ממחיר ד ד ו ר נסיעה ב  (2) בקו או בקטע קו שמחי
א יהיה נמוך מ־6.60 בלתו ל ר בעד הו בלבד שהמחי  הכרטיס ללא הנחה, ו

 ש״ח.

ו מתנהל השירות. ב בכל זמן ש ע ו ו רים לפי תוספת זו יחולו בכל ימות השב  13. המחי

שראל בע׳׳מ ת לתחבורה בי י פ תו דה שי ו ל ״אגד״ אג ת ש רו  14. מחיר הנסיעה בקווי השי
 (להלן - ״אגד״) -

ו ר אילת, יהי ו ל ״אגד״, למעט באז ת ש ו ר ) (א) מחירי הנסיעה בכל קווי השי ו ) 
ו מסומנים יהי ר ג׳, לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב׳ ו רט בטו  כמפו

ל כמפורט בטור אי:  בסימו
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 טור אי טור ב׳ טור ג׳
 סימול מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

3.70 3.60 1 

4.30 4.20 2 

5.00 5.00 52 

6.00 5.90 3 

6.00 5.90 54 

6.60 6.50 4 

7.90 7.70 5 

9.20 9.00 6 

10.50 10.20 7 

11.80 11.50 8 

12.70 12.30 9 

13.30 13.00 10 

16.00 15.50 11 

16.70 16.30 12 

16.80 16.50 13 

18.50 18.00 14 

19.00 18.50 15 

20.00 19.50 16 

20.60 20.00 17 

22.00 21.50 18 

23.00 22.50 19 

25.00 24.50 20 

27.00 26.50 21 

28.80 28.00 22 

30.00 29.50 23 

32.50 31.50 24 

34.50 33.50 25 

37.50 37.00 26 

,39.00 38.00 27 

40.00 39.50 28 

42.00 41.00 29 

44.00 43.00 30 

44.00 43.00 31 

47.00 46.00 32 

47.00 46.00 33 

49.00 48.00 34 

52.00 51.00 35 
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 מחיר חדש כש״ח
 טור ו:

 מחיר קודם בשיח
 טור »
 סימול

52.00 51.00 36 
57.00 56.00 37 

57.00 56.00 38 

«50.00 59.00 39 

60.00 59.00 40 

62.00 61.00 41 
62.00 61.00 42 

67.00 66.00 43 

67.00 67.00 44 

67.00 70.00 45 

 (ג:) על אף האמור בפסקת משנה(א), מחירי הנסיעה ממקום למקום במפורט בטור א׳
 יהיו במפורט בטור ב׳ לצדו:

 טור ב׳
 מחיר הנסיעה בש־ח

 טור א׳
 המקום

ן 7.90 ו ן לצי  רחובות - ראשו

ד - באר שבע 22.00 ו  אשד

ן - צומת בר אילן 6.60 ו ן לצי  ראשו

 בית דגן - צומת בר אילן 6.00

 רחובות - פתח תקוה 11.80

ד - מסעף אמונים 7.90 ו  אשד

 ירושלים - מסילת ציון 12.70

 ירושלים - מסעף שורש 9.20

ן 12.70  ירושלים - צומת שמשו

 ירושלים - תעוז - תרום 16.70

 ירושלים - כפר אוריה, מחלף הראל 16.70

 ירושלים - מסעף נחשון 16.70

 בית שמש - רמלה 13.30

ת - מכבים 9.20 ד-רעו  לו

 רחובות - רמלה 6.60

 כפר סבא - הרצליה (שביב) 4.30

 קפלן - הרצליה (שביב) 4.30

 כפר סבא צומת - הרצליה (נורדאו) 4.30

 בפר סבא - הרצליה (מרינה) 7.90

 מקוה ישראל - בית דגן 5.00

 יבנה - תל אביב 10.50

 רחובות - בית אלעזרי 6.60

 תל אביב - צריפין 9.20
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 טור ב׳
 מחיר הנסיעה בש־ח

 טור א־
 המקום

 נתניה - חדרה 7.90

 צומת קרית טבעון - תל אביב 25.00

ן 16.70  חיפה - דיר חנא-עראבה-סבני

 מסעף בפר בילו - נם ציונה 5.00

 צומת אליקים - רמת השופט 5.00

 איתמר - אלון מורה 6.60

 אלון מורה - צומת תפוח 9.20

 איתמר - מחנה חורון 5.00

 אלון מורה - מחנה חורון 6.60

 (2) באזור אילת יהיו מחירי הנסיעה בכל קווי השירות של ״אגד״ במפורט בטור ג/ לעומת
 המחיר הקודם כמפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בהתאם לסימול במפורט בטור א׳:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 סימול מחיר קודם בש־ח מחיר חדש בש״ח

 1א 3.00 10.ג
 3א 5.00 5.10

 (3) (א) מחיר הנסיעה לחייל בכל אחד מהקווים המפורטים בסעיף 2 לצו יהיה:

 חייל - 7.30 ש׳׳ח
 חיילת - 0.00 ש״ח

 (ב) מחיר נסיעה לחייל בשל״ת יהיה 7.30 ש״ח.

 (ג) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו ־(ב), בקו או בקטע קו מהקווים האמורים
 בפסקת משנה (א), שמחיר הנסיעה בו מסומן בסימול 1, 2, 3, 52, 4 או 54 יהיה

^ לעיל לצד הסימול. 1  מחיר הנסיעה כנקוב בפסקה (

 בפסקה זו -

 ״חייל״ - כהגדרתו בצו:

 ״חייל בשליית״ - חייל או חיילת הנמנים עם הכוחות הסדירים של צבא הגנה לישראל
 כשהם בשירות ללא תשלום (שליית) ומציגים תעודת שליית שנתן להם צבא

 הגנה לישראל;

 (4) על אף האמור בפסקה >1ץא) יהיו מחירי כרטיסי מעבר לנסיעות ממקומות המוצא
 המפורטים בטור א׳ דרך מקומות המעבר המפורטים בטור ב׳ למקומות היעד המפורטים

 בטור ג׳ ובכיוון ההפוך כמפורט בטור די:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 מקום המוצא מקום המעבר מקום היעד מחיר נסיעה בשי׳ח

ד 24.50 ו ד אשד ו ד ש  באר־שבע צומת א

 תל־אביב באר־שבע דימונה 32.00

 תל־אביב באר־שבע ירוחם 32.10

 ירושלים באר־שבע דימונה 38.50
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 (5) מחירי הנסיעה בנסיעות הלוך ושוב ממקומות המוצא למקומות היעד המפורטים בטור
 אי, יהיו כמפורט בטור ב׳ להלן.•

 טור ב׳
 מחיר כרטיס הלוך ושוב בש״דו

 טור א׳
 מקומות המועא והיעד

 תל אביב - צומת אחים - קרית מלאכי 34.20

 באר שבע - מצפה רמון 41.40

 תל אביב - אשקלון 36.10

 תל אביב - קרית גת 34.20

 חיפה - טבריה 39.60

ן־גדי 51.80  ירושלים - עי

 ירושלים - נתניה 54.10

 ירושלים - תל אביב 30.20

 ירושלים - ערי גוש דן 34.20

 ירושלים - בני ברק 30.30

ד 37.10 ו  ירושלים - אשקלון, אשד

 ירושלים - באר־שבע 54.00

 תל־אביב - חיפה 39.60

 תל אביב - באר שבע 41.50

 תל אביב - באר שבע (דרך רחובות) 45.00

 חיפה - קרית שמונה 58.60

 תל אביב - טבריה 58.50

 תל אביב - ערד 62.10

 ירושלים - חיפה 67.50

 תל־אביב - קרית־שמונה 79.20

 פרדס חנה - תל אביב 33.30

 רמלה - ירושלים 33.50

 צומת רעננה - חיפה 39.60

 קרית גת - ירושלים 39.60

 צומת רעננה - ירושלים 37.30

 עפולה - תל אביב 48.70

 באר שבע - אילת 88.20

 ירושלים - אילת 102.50

 תל אביב - אילת 102.60

 חיפה - אילת 120.60

 ירושלים - צומת מלאכי 34.20

 חיפה - נתניה 36.00

 באר שבע - צומת מלאכי 37.00

 באר שבע - אשקלון 39.60
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 טור א׳ טור ב׳
 מקומות המוצא והיעד מחיר כרטיס הלוך ושוב בשיח

33.20 

33.10 

48.60 

 תל אביב (ארלוזורוב) - חיפה

 תל אביב (ארלוזורוב) - באר שבע

 חצור הגלילית - חיפה

5 ו , 9  תל אביב - נצרת 0

 (6) מחירי כרטיסיות הנחה ב״אגר״ יהיו כמפורט להלן:

 (א) (1) כרטיסיות רגילות:

 נסיעות מחיר נסיעה בודדת בש״ח מהיר הכרטיסיה בש״ח

37.00 3.70 11 

43.00 4.30 11 

25.00 5.00 6 

30.00 6.00 6 

33.00 6.60 6 

39.50 7.90 6 

46.00 9.20 6 

52.50 10.50 6 

59.00 11.80 6 

63.50 12.70 6 

66.50 13.30 6 

80.00 16.00 6 

83.50 16.70 6 

 (2) על אף האמור בפסקת משנה (ו) במקומות שבהם נהוג כרטיס מנוי חודשי
 יהיו מחירי כרטיסיות רגילות בנות 6 נסיעות כלהלן:

 מחיר נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

27.00 5.00 

32.40 6.00 

35.60 6.60 

42.70 7.90 

49.70 9.20 

56.70 10.50 

63.70 11.80 

68.60 12.70 

71.80 13.30 

86.40 16.00 

90.20 16.70 
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 במפורט בטור ב׳ לעומת המחיר הקודם

 טור ב׳
 מחיר חדש בש״ח

97.00 

115.00 

130.00 

162.00 

155.00 

172.00 

190.00 

170.00 

198.00 

193.00 

202.00 

207.00 

220.00 

224.00 

224.00 

232.00 

235.00 

248.00 

255.00 

255.00 

267.00 

268.00 

270.00 

304.00 

319.00 

300.00 

338.00 

387.00 

395.00 

409.00 

400.00 

456.00 

275.00 

237.00 

197.00 

1239 

י יהיה ש ד ו  (ב) (1) מחיר כו־טים מנוי ח
 המפורט בטור אי:

 טור א׳
 מחיר קודם בש״ח

 אזור אילת: 94.00

112.00 

128.00 

156.00 

152.00 

168.00 

185.00 

170.00 

193.00 

193.00 

198.00 

202.00 

216.00 

219.00 

220.00 

226.00 

230.00 

243.00 

248.00 

250.00 

264.00 

266.00 

267.00 

296.00 

311.00 

306.00 

329.00 

377.00 

386.00 

397.00 

392.00 

443.00 

 יבנה-תל אביב

 נתניה-חדרה

ר יונה  נתניה -כפ
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 טור ב׳
 מחיר חדש בש־ח

195.00 

306.00 

315.00 

 טור א׳
 מחיר קודם בשיח

ן  מרחבי-שרו

 יקנעם-מפרץ חיפה

 נהריה-צומת קרירנ אתא

 (2) מחיר כרטיס מנוי חודשי לעולה יהיה 115.00 ש״ח: בפסקת משנה זו, ״עולה״
- מי שעלה לישראל אחרי כ״ח בטבת התשנ״ה (31 בדצמבר 1994), המתגורר
 בשטח השיפוט של מועצה אזורית או באחד מאתרי הקרוונים שבשטח השיפוט
 של המועצות המקומיות גדרה, באר יעקב או חצרות יסף, השר לקליטת עליה
 הודיע עליו למפקח על התעבורה והוא בעל תעודה מתאימה שנתן לו ״אגד״ לפי

 הוראת המפקח.
 כרטיסיות הנחה לזכאים:

 מספר הנםיע1ת מחיר נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בשיח

37.00 3.70 15 

43.00 4.30 15 

20.00 5.00 6 

24.00 6.00 6 

26.40 6.60 6 

31.60 7.90 6 

36.80 9.20 6 

42.00 10.50 6 

47.20 11.80 6 

50.80 12.70 6 

53.20 13.30 6 

64.00 16.00 6 

66.80 16.70 6 

 רטיסיות הנחה לבני נוער ולאזרח ותיק:

 מספר הנסיעות מחיר נסיעה בודדת בש״ח מחיר הברטיסיה בש״ח

37.00 3.70 20 

43.00 4.30 20 

15.00 5.00 6 

18.00 6.00 6 

19.80 6.60 6 

23.70 7.90 6 

27.60 9.20 6 

31.50 10.SC 6 

35.40 11,80 6 

38.10 12.70 6 

 (ג)
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 מספר הנסיעות מחיר נסיעה בודדת בש־ח מחיר הכרטיסיה בש־וו

39.90 

48.00 

50,10 

13.30 

16.00 

16.70 

דו כרטיסיית הנחה  (ה) (ו) הוראות סעיף 10(ב) לתוספת זו לא יחולו על נוסע שבי
 לנסיעה במקומות המפורטים בטור אי, בסעיף 03X14(1, שנקוב בה המחיר הקודם
 והשימוש בה לא ייראה כהפקעת מחיר הנסיעה. מפעיל השירות יחזיר לנוסע
 כאמור לפי דרישתו, את ערכן של כל הנסיעות שלא נוצלו יחסית למחיר הנקוב

 של כרטיסיית ההנחה.

ש בכרטיס הלוך ושוב או מעבר שמחירו נקוב לפי המחיר הקודם מו  (2) השי
 לנסיעה במקומות המפורטים בטור א׳ בסעיף 4ו(וxב) לא ייראה כהפקעת

 מחיר.

 מחיר הכרטיסיה בש״ח

31.00 

51.00 

 מחיר הכרטיסיה בשיח

 כרטיסיות הנחה באזור אילת:

 (1) כרטיסיות הנחה רגילות:

 מספר הנסיעות מחיר נסיעה בודדת בשיח

 (ו)

3.10 

5.10 

11 

11 

 (2) כרטיסיות הנחה לזכאים:

31.00 
51.00 

 מחיר הכרטיסיה בש־ח

 מחיר נסיעה מדדת בש״ח

3.10 

5.10 

 מספר הנסיעות

15 

15 

 (3) כרטיסיות הנחה לבני נוער ולאזרח ותיק:

 מספר הנסיעות מחיר נסיעה בודדת בש־ת

31.00 
51.00 

3.10 

5.10 

20 

20 

 (7) מחירי הנסיעה בקו 99 - קו ״תיירות״ בירושלים יהיו כמפורט להלן:

 נסיעה בקו סיבובי ״תיירות״ מחיר נסיעה בש״ח

4.30 

23.00 

30.00 

ד ושם - מרכז העיר דדת י  נסיעה בו

 נסיעה ליום אחד ללא הגבלה

 נסיעות ללא הגבלה ליומיים

רות של ״דן״ אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע״מ (להלן  15. מחירי הנסיעה בקווי השי
 ״דן״) -
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 (ו) (א) מחירי הנסיעה בבל קווי השירות של ״דך יהיו כמפורט בטור ג׳ לעומת המחיר
 הקודם כמפורט בטור בי, ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור אי:

 טור ג׳
 מחיר חדש בש״ח

 ט1ר ב•
 מחיר קודם בש״ח

 טור א׳
 סימול

4.30 4.20 1 

6.60 6.50 2 

9.20 9.00 6 

10.50 10.20 7 

11.80 11.50 8 

12.70 12.30 9 

13.30 13.00 10 

16.00 15.50 11 

16.70 16.30 12 

16.80 16.50 13 

18.50 18.00 14 

19.00 18.50 15 

20.00 19.50 16 

20.60 20.00 17 

22.00 21.50 18 

23.00 22.50 19 

25.00 24.50 20 

27.00 26.50 21 

28.80 28.00 22 

30.00 29.50 23 

32.50 31.50 24 

 (ב) על אף האמור בפסקה( 1ץא), מחירי הנסיעה ממקום למקום כמפורט בטור א׳ יהיו
 כמפורט בטור בי:

 טור א׳ טור ב׳
 המקום מחיר הנסיעה בש״ח

 צומת קאסם - פתח תקוה 4.30

 אזור תעשיה ראש העין - פתח תקוה 4.30

מוש בכרטיס הלוך ושוב או בכרטיסיות הנחה שמחירן נקוב לפי המחיר  (ג) השי
 הקודם לנסיעה במקומות המפורטים בטור א׳ בפסקה (2) להלן לא ייראה

 כהפקעת מחיר.

 (2) מחירי הנסיעה בנסיעות הלוך ושוב ממקומות המוצא למקומות היעד המפורטים בטור
 א׳ יהיו כמפורט בטור ב׳ להלן:
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 טור ב׳
 מחיר כרטיס הלוך ושוב בש״ח

30.30 

24.00 

24.00 

23.00 

24.00 

24.00 

 טור א׳
 ממקומוח המוצא והיעד

 בני־ברק - ירושלים

 תל־אביב - קדומים

 תל־אביב - אריאל

 פתח־תקוה - אריאל

 תל־אביב - ברקן

 בני־ברק - עמנואל

ים יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת המחיר הקודם המפורט  (3) מחירי כרטיסי מנוי חודשי
 בטור אי:

 טור ב׳
 מחיר חדש בש״ח

 62.00 ו

255.00 

255.00 

371.00 

220.00 

248.00 

122.00 

 טור א׳
 מחיר קודם בש״ח

156.00 

250.00 

248.00 

363.00 

216.00 

243.00 

118.00 

 מחירו של כרטיס מנוי יומי לנסיעה משעה 9.00 ועד לגמר השירות יהיה 8.20 ש״ח.

 (4) מחירי הכרטיסיות יהיו:

 (א) כרטיסיות רגילות:

 מספר הנסיעות מחיר נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

43.00 4.30 11 

35.60 6.60 6 

49.70 9.20 6 

56.70 10.50 6 

63.70 11.80 6 

68.60 12.70 6 

71.80 13.30 6 

86.40 16.00 6 

90.20 16.70 6 

 כרטיסיות הנחה לזכאים:

 מספר הנסיעות מחיר נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

43.00 4.30 15 

26.40 6.60 6 
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 מספר הנסיעות מחיר נסיעה בודדת בש־ח מחיר הכרטיסיה בשיח

36.80 9.20 6 

42.00 10.50 6 

47.20 11.80 6 

50.80 12.70 6 

53.20 13.30 6 

64.00 16.00 6 

66.80 16.70 6 

 ־טיםיות הנחה לנוער ולאזרח ותיק:

 מספר הנסיעות מחיר נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

43.00 4.30 20 

19.80 6.60 6 

27.60 9.20 6 

31.50 10.50 6 

35.40 11.80 6 

38.10 12.70 6 

39.90 13.30 6 

48.00 16.00 6 

50.10 16.70 6 

 16. (א) מחירי הנסיעה בקו 90 של החברה המאוחרת לתיירות בע״מ יהיו כמפורט בטור ב׳
 לעומת המחיר הקודם המפורט בטור אי:

 (ו) מחירי נסיעה בודדת:

 טור א׳ טור ב׳
 מחיר קודם בש־ח מחיר חדש בש״ח

4.30 4.20 

6.60 6.50 

9.20 9.00 

 (2) מחירו של כרטיס מנוי חודשי יהיה 261.00 ש״ח.

 (3) כרטיסיית הנחת רגילה:

 טור א׳ טור ב׳
 מספר הנסיעות מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

74.00 72.00 

 (ב) מחירי הנסיעה בקו 222 של חברת תור בום בע״מ יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת המחיר

 הקודם המפורט בטור אי:
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 (1) מחירי נסיעה בודדת:

 טור א׳ טור ב׳
 מחיר קודם בש־ח מחיר חדש בש״ח

4.30 4.20 

 0.70 ו 0.90 ו

 14.30 4.60 ו

 (2) כרטיסיית הנחה רגילה:

 טור א׳ טור ב׳
 מספר הנסיעות מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

104.20 102.00 11 

135.70 132.80 11 

 (3) כרטיסי הלוך ושוב:

 טור א׳ טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

19.70 19.30 

ת נצרת בע״מ וחברת ג׳י בי רו י עות והתי ל חברת הנסי ת ש ו ר  17. מחירי הנסיעה בקווי השי
ו יהי ו במפורט בטור ג/ לעומת המחיר הקודם המפורט בטור פ׳ ו  טורם בע״מ, יהי

 מסומנים כמפורט בטור א׳:

דדת: ) מחירי נסיעה בו ו ) 

 טור ג׳
 מחיר חדש בש״ח

 טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח

 טור א־
 סימול

3.70 3.60 1 

4.30 4.20 2 

6.00 5.90 3 

6.60 6.50 4 

7.90 7.70 5 

9.20 9.00 6 

10.50 10.20 7 

11.80 11.50 8 

12.70 12.30 9 

13.30 13.00 10 

16.00 15.50 11 

16.70 16.30 12 

16.80 16.50 13 

18.50 18.00 14 

19.00 18.50 15 

20.00 19.50 16 
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 מחיר נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

 (2) כרטיסיות רגילות:

 מספר נסיעות

37.00 3.70 11 
43.00 4.30 11 

25.00 5.00 6 

30.00 6.00 6 

33.00 6.60 6 

39.50 7.90 6 

46.00 9.20 6 

52.S0 10.50 6 

59.00 11.80 6 

63.50 12.70 6 

66.50 13.30 6 

80.00 16.00 6 

83.50 16.70 6 

 (3) כרטיסיות לבני גוער ולאזרח ותיק:

 נסיעות מחיר נסיעה ב1דדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

37.00 3.70 20 

43.00 4.30 20 

15.00 5.00 6 

18.00 6.00 6 

19.80 6.60 6 

23.70 7.90 6 

27.60 9.20 6 

31.50 10.50 6 

35.40 11.80 6 

38.10 12.70 6 

39.90 13.30 6 

48.00 16.00 6 

50.10 16.70 6 

50.40 16.80 6 

55.50 18.50 6 

57.00 19.00 6 

60.00 20.00 6 

 בכרטיסיות נוער לנסיעות בקווי שירות שמחיר נסיעה בודדת בהם הוא מעל 16.70
די משרד החינוך  ש״ח רשאים להשתמש רק בני נוער הלומדים בבתי ספר מוכרים על י

 התרבות והספורט לצורך נסיעות ממקומות מגוריהם לבתי הספר וחזרה.
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 מחיר נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיםיה בש״ח

 (4) כרטיסיות לזכאים:

 מספר נסיעות

37.00 3.70 15 
43.00 4.30 15 

20.00 5.00 6 

26.40 6.60 6 

31.60 7.90 6 

36.80 9.20 6 

 6 0.50 ו 42.00

47.20 11.80 6 

50.80 12.70 6 

53.20 13.30 6 

64.00 16.00 6 

66.80 16.70 6 

ל חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע״מ יהיו  18. מחירי הנסיעה בקווי השירות ש
 כמפורט בטור בי, לעומת המחיר הקודם המפורט בטור אי:

 (ו) מחירי נסיעה בודדת:

 טור א׳ טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

 מחיר הברטיסיה בש״ח

3.50 

 מספר הנסיעות

3.40 

 (2) מחירי הכרטיסיות יהיו:

 סוג הברטיסיה

 רגילה 1 ו 35.00

 בני נוער ואזרח ותיק 20 35.00

 זכאי 15 35.00

דשי יהיה 90 ש״ח.  (3) מחיר כרטיס מנוי חו

 19. מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת שירותי תחבורה ציבוריים באר שבע בע׳׳מ:

 (1) מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת שירותי תחבורה ציבוריים באר־שבע בע״מ
 יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת המחיר הקודם המפורט בטור א/

 טור ב׳
 מחיר חדש בש״ח

2.80 

 טור א׳
 מחיר ק1דם בשיח

2.70 

 המחיר בש״ח

28.00 

28.00 

28.00 

 מם׳ הנסיעוח

11 

20 

15 

 (2) מחירי הכרטיסיות יהיו:

 סוג הברטיסיה

 רגילה

 בני נוער ואזרח ותיק

 זכאי
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 (3) מחיר כרטיס מנוי חודשי - 112 ש׳׳ח.

 (4) מחיר כרטיסיית הנחה לבני נוער בת ו2 נסיעות:

 טור א׳ טור ב
 מחיר כרטיסיה מחיר כרטיסיה

 קודם בש״ח חדש בש״ח

 12.00 ו 6.00 ו ו

 20. מחירי הנסיעה בקו מס׳ 20 של המועצה האזורית אילות יהיו כמפורט בטור ג׳ לעומת המחיר
 הקודם המפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור אי:

 טור ג׳
 מחיר חדש בש״ח

 טור ב׳
 מחיר קודם בשיח

 טור א׳
 סימול

4.30 4.20 1 

6.00 5.90 3 

6.60 6.50 4 

7.90 7.70 5 

9.20 9.00 6 

10.50 10.20 7 

11.80 11.50 8 

12.70 12.30 9 

13.30 13.00 10 

16.00 15.50 11 

16.70 16.30 12 

16.80 16.50 13 

18.50 18.00 14 

19.00 18.50 15 

20.00 19.50 16 

20.60 20.00 17 

22.00 21.50 18 

23.00 22.50 19 

25.00 24.50 20 

27.00 26.50 21 

28.80 28.00 22 

30.00 29.50 23 

ון קו המפורטים  21. מחירי הנסיעה בכל קווי השירות של חברות האוטובוסים בעלי רשי
 להלן:

 1. שדה התעופה עטרות קלנדיה אל מטר ירושלים:

 2. אל ראם דיים אל בדיר, ירושלים;

 3. אל ראם ירושלים:

 4. בית חנינה ירושלים:
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ך ג׳ראח ירושלים; י  5. שי

 6. ירושלים יריחו עמאן:

 7. ירושלים אל בירה רמאללה;

 8. בית צפאפה:

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

 (ו) מחיר נסיעה בודדת:

 טור א־ טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״דו

4.50 4.20 

6.00 5.90 

6.60 6.50 

7.90 7.70 

12.60 12.30 

 (2) כרטיסיית הנחה לנוער ולאזרח ותיק בת 10 נסיעות:

 מחיר נסיעה מחיר הכרטיסיה
 ב1דדת בש״ח בש״ח

21.50 4.30 

 22. מחירי הנסיעה בקו השירות של חברת שרכאת בסאת ג׳בל אל זיתון סילוון אל טורי יהיו
 כמפורט בטור ב׳ לעומת המחיר הקודם המפורט בטור אי:

 (וי) מחיר נסיעה בודדת:
 טור א׳ טור ב׳

 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

2.20 2.10 

 (:;) מחיר כרטיסיית הנחה לנוער ולאזרח ותיק בת 12 נסיעות תהיה 13.20 ש״ח.

 («•) מחיר ברטים מנוי לנוער יהיה:

 טור א׳ טור ב׳
 סוג המנוי מחיר בש״ח

 שבועי 13.20
 חודשי 55.50

 23. מחירי הנסיעה בחברת ביתר תור יהיו כלהלן:

 (1) מחיר נסיעה ממקום למקום כמפורט בטור א׳ יהיה כמפורט בטורים ב׳ ו־ג׳ להלן:

 טור ב׳ טור ג׳
 מחיר חדש בש״ח מחיר חדש בש״ח

 נסיעה בודדה הלוך ושוב

 מביתר עילית לירושלים 7.70 14.20

 מביתר עילית לבר גיורא 3.50
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 טור ג׳
 מחיר חדש בש־וז

 הלוך ושוב

35.00 

29.00 

14.20 

 טור ב׳
 מחיר חדש בשיח

 נסיעה בודדת

1.80 

19.60 

16.40 

7.70 

 טור א׳
 המקום

 בשטח השיפוט של ביתר עילית

 מביתר עילית לבני ברק

 מבית שמש לבני ברק

ש מ  מביתר עילית לבית ש

 (2) מחירי כרטיסיות הנחה לנסיעה מביתר עילית לירושלים ומביתר עילית לבית שמש

 יהיו:

23.10 

30.80 

41.60 

 מחיר בש״ח

49.20 

65.60 

88.60 

 מספר הנסיעות

6 

6 

6 

 סוג הברטיסיה

 בני נוער ואזרח ותיק

 זכאים

 רגילה

ש לבני ברק יהיו: מ  (3) מחירי כרטיסיות הנחה מבית ש

 מספר הנסיעות

6 

6 

6 

 סוג הכרטיסיה

 בני נוער ואזרח ותיק

 זכאים

 רגילה

 (4) מחירי כרטיסיות הנחה לנסיעה מביתר עילית לבר גיורא יהיו:

 סוג הכרסיסיה מספר הנסיעוח

 בני נוער זאזרח ותיק 20 35.00

 (5) מחיר ברטים מנוי חודשי לנסיעה מביתר עילית לירושלים לא יעלה על 306.00 ש״ח:
ן הקו להעלות ו  נקבע בעד כרטיס מנוי חודשי מחיר נמוך מהמחיר המרבי, רשאי בעל רשי
דיע על כך למפקח הארצי על התעבורה 30 ימים  את מחירו של כרטיס המנוי לאחר שהו

 לפחות לפני מועד ההעלאה המבוקשת והמפקח אישרה בכתב ומראש.

ל חברת מרגלית יהיו במפורט בטור ב׳ לעומת המחיר  24. מחירי הנסיעה בקווי השירות ש
 הקודם המפורט בטור אי:

דדת -  (ו) נסיעה בו
 טור ב׳

 מחיר חדש בשיח
 ט1ר א׳

 מחיר קודם בש״ח

2.50 2.40 

3.90 3.30 

5.10 5.00 

6.30 6.20 

7.60 7.50 

9.10 8.90 

6.80 6.70 

 כרטיס מעבר לירושלים ולתל־אביב

ד -לו ן עי די  כרטיס מעבר מו
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 מחיר הברטיסיה
 בש״ח

25.00 

21.10 

27.50 

34.00 

41.00 

 מחיר הכרטיסיה
 בש״ח

25.00 

15.60 

20.40 

25.20 

30.40 

 מחיר הברטיסיה
 בש״ח

25.00 

11.70 

15.30 

18.90 

22.80 

 מחיר נסיעה
 בודדת בש״ח

2.50 

3.90 

5.10 

6.30 

7.60 

 מחיר נסיעה
 בודדת בש״ח

2.50 

3.90 

5.10 

6.30 

7.60 

 (2) מחירי הכרטיסיות יהי1:

 (א) כרטיסיות רגילות:

 מספר הנסיעוה

11 

6 

6 

6 

6 

 (ב) כרטיסיות הנחה לזכאים:

 מספר הנסיעות

15 

6 

6 

6 

6 

 (ג) כרטיסיות הנחה לבני נ1ער ולאזרח 1תיק:

 מחיר נסיעה
 בודדת בש״ח

2.50 

3.90 

5.10 

6.30 

7.60 

 מספר הנקיעות

20 

6 

6 

6 

6 

ה ל י ח ל התשנ״ח (ו בספטמבר 1998). ת ום י׳ באלו ו זה בי ל צ  2. תחילתו ש

 ח׳ באלול התשנ׳יח (30 באוגוסט 1998)
 (חמ 3-2122)

ן מ א נ ב ק ע ם י ו ל ה ל י ו א  ש
צר ר האו ר התחבורה ש  ש
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 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח),
 התשנ״ח-1998

ף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-1996י  בתוקף סמכותנו לפי סעי
ים לאמור: ו  (להלן - החוק), אנו מצו

הם חל רותים שעלי ם והשי ר בפריט 8ו בתוספת ל״הודעה בדבר המצרכי  ו. על אף האמו
צרת חברת טמבור בע״מ תהיה ם מתו י תי י תעשי ים ו ם ביתי  פרק ו׳2״, רמת הפיקוח על צבעי

ות ומחירים לפי פרק ז׳ לחוק. וחי ווח על רו  די

ל צו זה ביום י״ח באב התשנ׳יח (10 באוגוסט 1998).  2. תחילתו ש

 קביעת רמת
 פיקוח

 תחילה

ן ש ר נ ס ק י ת  נ
ה והמסחר ר התעשי  ש

 י״ח באב התשנ׳׳ח (10 באוגוסט 1998)
ן מ א ב נ ק ע  (חמ 3-2722) י

צר  שר האו

 סייח התשנ״ו, עמי 192.
 י״פ התשנ״ו, עמי 2707; התשנ״ז, עמי 979.

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)
 (מס׳ 8), התשנ״ח-1998

י ם ושירותים, התשנ״ו-996ו  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכי
ים לאמור: ו  (להלן - החוק), אנו מצו

הם חל רותים שעלי ם והשי ר בפרט 41 בתוספת ל׳׳הודעה בדבר המצרכי  הוראת שעה ו. על אף האמו
ד דליה בע״מ, בתקופה צרת חברת אר י מים מתו ״, תהיה רמת הפיקוח על מחירי מד  פרק ר2
ד יום כ״ט באב התשנ״ח (21 באוגוסט 1998), ם כ״ה באב התשנ״ח (17 באוגוסט 1998) ע ו  שמי

 לפי פרק ה׳ לחוק.

 כ״א באב התשנ׳׳ח (13 באוגוסט 1998)
י ק ם נ ר ש ן ת ן נ מ א נ ב ק ע  >חמ 3-2722) י

ה והמסחר צר שר התעשי ר האו  ש

 סייח התשנ״ו, עמי 192.
 י״פ התשנ״ו, עמ׳ 2707.

 עו פיקוח על מחירי מערכים ושירותים (ייעור מספוא והמסחר בו)(תיקון)
 התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
וה לאמור: י אני מצו  התשי״ח-957ו

 ם״ח התשי״ח, עמי 24; התשנ״ו, עמי 200.
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יצור מספוא והמסחר בו), תיקון סעיף ו י ם ( תי רו שי ם ו ף ו לצו הפיקוח על מחירי מצרכי  1. בסעי
, במקום ההגדרה ״מנהל״ יבוא: 2  התשל״א- 971 ו

ד החקלאות.״ ר ש מ רותים להגנת הצומח ולביקורת ב  ״״מנהל״ - מנהל השי

 ב״ה באב התשנ״ח (17 באוגוסט 1998) .
ן ת י ל א א פ  ר

 (חמ 58(:-3) ,
ר החקלאות ופיתוח הכפר  ש

 ק״ת התשל״א, עמי 1518: התשנ״ד, עמי 110.

 אכדזה על גן לאומי ושמורת טבע (הר הכרמל)(תיקון), התשג״ד1998-1
ת טבע, אתרים רו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22, ו־26 לחוק גנים לאומיים, שמו
כות הסביבה, בהסכמת , בהסכמת השר לאי ו ם ואתרי הנצחה, התשנ״ח-998ו י מי  לאו
ים, המועצה המקומית חוף הכרמל ת טבע ואתרים לאומי רו עצה לגנים לאומיים, שמו  המו

ז לאמור: ל הכנסת, אני מברי כות הסביבה ש אי עדת הפנים ו ר ו שו באי  ו

2 תיקון סעיף 1 ו 97 רת טבע (הר הכרמל), התשל״א-ו שמו מי ו ר בסעיף 1 לאברזה על גן לאו  1. האמו
ו יבוא: ) ואחרי א ) מן סו  (להלן - האברזה), י

ט מם׳ א) לא יחולו על השטח המתוחם בקו כחול בתשרי ) ן ף קט ראות סעי  ״(ב) הו
ולי 1998) ז התשנ״ח (5 בי ום י״א בתמו דה 1:2,500 והחתום בי ך בקנה מי  ג/32/1א הערו

די שר הפנים.״  בי

ו תיק1ן סעיף 2 בוא ״בסעיף 1(א)״ ואחרי א) ובו, במקום ״בסעיף 1״ י ) מן סו ר בסעיף 2 לאכרזה י  2. האמו
 יבוא:

ד הפנים, בירושלים, ף 1(ב) מופקדים במשר ר בסעי ט האמו  ״(ב) העתקים מהתשרי
ן ו עדה המקומית לתכנ י הו ד במשר ם ו רושלי רושלים, בי ד הממונה על מחוז י  במשר
ם י ד ת שהמשר בשעו ן בהם בימים ו י י לעי א ש ן בדבר ר י י נ  ולבניה חוף הכרמל, וכל המעו

רים פתוחים לקהל.״  האמו

ה - תיקון התוספת ח ב א  3. בתוספת ל

ם קרקע שו לים ״וחלקות רי ימת במי א) ובמקום הרישה המסתי ; מן סו ר בה י  (ו) האמו
ם קרקע, שו רת הטבע כוללים גושים וחלקות רי שמו מי ו  אלה:״ יבוא: ״שטחי הגן הלאו

, כמפורט להלן:״; (ב) ף קטן  למעט חלקי החלקות המפורטים בסעי

א) יבוא: ) ף קטן  (2) אחרי סעי

 ״(ב) גוש 11758, חלקי חלקות: ו, 2, 8.

 גוש 11739, חלקי חלקות: 7-4, 11-9, 13, 14, 91.

ש 12274, חלקי חלקה ו. ו  ג

ש 12275, חלקי חלקות: 1, 5, 7, 8. ו  ג

 גוש 11776, חלקי חלקה 2״.

ולי 1998) ז התשנ״ח (5 בי  י״א בתמו
ה ס י ו ו ס ה י ל  א

 (חמ 3-6.50)
ר הפנים  ש

 י ם״ה התשנ״ח, עמי 202.
 2 ק״ת התשל״א, עמי 1299.
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 הודעת רישוי עסקים (הדברת מזיקים)(מם׳ 2), התשנ״דו-998י
י עסקים (הדברת מזיקים), התשל״ה- שו י  בתוקף סמכותי לפי תקנה 31א(ד) לתקנות ר

ע לאמור: די ית המדד, אני מו (להלן - התקנות), ועקב עלי י 1975 

) נוסח תקנה 29(ב) לתקנות הוא: ו ) 

לם אגרה בסך 48 שקלים חדשים.״-, נות תשו ת בבחי ו פ ת ת ש  ״(ב) בעד ה

 (2) נוסח תקנה ו3 לתקנות הוא:

ם לכל שנת תוקפו.״ לם אגרה בסך 48 שקלים חדשי  ״31. בעד כל היתר תשו

גוסט 1998)  כ״ז באב התשנ״ח (19 באו
ם ו ל י ש ר ו  (חמ 3-1550) א

ל התשנ״ח (1 בספטמבר 1998) -  שינוי אגרות ו. החל ביום י׳ באלו

 המנהל

 ק״ת התשל״ה, עמי 84ו1; התשנ״א, עמי 268; התשנ״ח, עמי 504.

 254 ו קובץ התקנות 5922, ט׳ באל1ל התשנ״ח, 31.8.1998
 המחיר 8.68 שקלים חדשים ISSN 0334-3030 ס1דר בםדר-צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים


