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 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים)(תיקון/ התשם־ד—
 הודעת החברות(שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התשס״ד-2004



 עו פיקוח על מחירי מזגרביפ ושירותים(מחירי נסיעה בקווי השירות
 באוטובוסים)(תיקון), התשם״ד-004ג

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(א^) לחוק פיקוח על מחין־י קצרכים ושירותים, התשנ״ו-
 96י1י, ובהתייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים לאמור:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי
 השירות באוטובוסים), התשם״ג-2003ג(להלן - הצו העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 מחירי נסיעה בקווי שירות של בעל רישיון קו

 1. השינויים במחירי הנסיעה בקווי השירות של כל בעל רישיון קו הם כמפורט להלן
 לעומת המחיר שהיה בתוקף ביום ח׳ בטבת התשס״ד(31 בדצמבר 2003) (להלן - המחיר

 הקודם).

 2. כרטיסיות הנחה רגילות יהיו בכל הקווים שמחיר נסיעה בודדת בהם מסומן בתוספת זו
 באחד הסימולים 1א, 1, 82, 2, 2.1, 52, 62, 63, 3, 54, 4 עד 32-31.

 3. מחירי כרטיסיות וכרטיסי הנחה לתלמידים ובני נוער יהיו כמפורט להלן:

 (1) מחירי הכרטיסיות לבני נוער שטרם מלאו להם 18 שנים ולבני נוער שגילם מעל 18
 שנים, שהם תלמידי בית ספר תיכון עד כיתה י״ב, בכל הקווים שמחיר נסיעה
 בודדת בהם מסומן בתוספת זו באחד הסימולים 1א, 1, 82, 2.1,2, 52, 3,63,62, 54,
 4 עד 11, 12מ ו־13-12 (להלן - קבוצת סימול) יהיו כמפורט להלן, אלא אם כן

 נקבע אחרת:

 (2) בני נוער הזכאים לברטיסיות הנחה כאמור בפסקה (1), יהיו זכאים להנחה של
 50% במחיר כרטיס לנסיעה בודדת העולה על המחיר המסומן בתוספת זו באחד
 הסימולים שבקבוצת הסימול, בנסיעה ממקומות מגוריהם למקום בתי הספר

 שבהם הם לומדים ובחזרה, על פי תעודה שנתן להם בעל רישיון הקו.

 4. גברים ונשים שמלאו להם 18 שנים וטרם מלאו להם 65 שנים בגבר ו־60 שנים באישה
 שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם אחת מהגמלאות המפורטות להלן:

 (ו) קצבת שאירים והשלמת הכנסה-,

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

 והם בעלי תעודת זכאות מתאימה שנתן להם המפקח על התעבורה (בתוספת זו -
 זכאים), זכאים להנחה באמצעות כרטיסיות הנחה בכל קווי השירות שמחיר נסיעה
 בודדת בהם מסומן בתוספת זו באחד הסימולים שבקבוצת הסימול, כמפורט להלן, אלא

 אם כן נקבע בה.אחרת.

 5. תושב ישראל שמלאו לו, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, בגבר - 65 שנים, ובאישה -
 60 שנים (בתוספת זו - אזרח ותיק), זכאי להנחה של 50% ממחירי הנסיעה בקווי
 השירות והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים; מחירי הנסיעה לאחר ההנחה

 יעוגלו לעשר האגורות הקרובות.

 ם־ח התשג״ו, עמי 195.
 ק״ת התשס״ג, עמ׳ 964.
 ס־דו התשנ־ה, עמי 210.
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 6. נכים שבידם תעודות מתאימות יהיו זכאים להנחה של 10% ממחיר כרטיס לנסיעה
 בודדת בכל קווי השירות שמחיר הנסיעה בהם עולה על המחיר שסומן בתוספת זו

 בסימול 12-13.

 7. סטודנטים שבידם תעודות מתאימות יהיו זכאים להנחה של 10% ממחיר כרטיס
 לנסיעה בודדת בכל קווי השירות שמחיר הנסיעה בהם עולה על המחיר שסומן

 בתוספת זו בסימול 12-13.

 8. עיוור בעל תעודה מתאימה פטור מתשלום בכל קווי השירות שמחיר נסיעה בודדת
 בהם מסומן בתוספת זו באחד הצזימולים 1א, 82, 1\2, 2.1, 52, 62,' 63, 3, 54, 4 עד 7;
 בנסיעה בודדת שנקבע לה מחיר העולה על המחיר שסומן בתוספת זו בסימול 7, זכאים

 עיוור ומלווהו להנחה של 50% ממחיר ברטים נסיעה רגיל.

 9. כל ההנחות בכרטיסים ובכרטיסיות שלא נזכרו בתוספת זו ושניתנו לנוסעים לפי
 המחיר הקודם לא יבוטלו ולא ישונה שיעורן: הנחות אלה יחולו בכל מקום שבו מפעיל

 בעל רישיון הקו שירות הסעה בקו.

 10. בכרטיס מנוי חודשי שנקוב בו מועד שימוש, ניתן להשתמש, בלא תוספת מחיר, עד
 לסוף החודש הנקוב בו: האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין או מחיוביו

 של בעל רישיון הקו לפי חוזה בדין.

 11. נוסע שבידו כרטיס הלוך ושוב לפי המחיר הקודם, שנעשה בו שימוש בנסיעה בכיוון
 אחד (להלן - כרטיס הלוך ושוב), מכל סוג שהוא, רשאי להמשיך ולהשתמש בו, בלא

 תוספת מחיר.

 12. (א) מחיר הנסיעה כאמור בתוספת זו כולל הובלת מזוודה, מטען יד של נוסע או עגלת
 ילדים מקופלת.

 (ב) בעד הובלת מטען אחר יחולו המחירים האלה:

 (ו) בקו או בקטע קו שבו מחיר נסיעה בודדת מסומן בתוספת זו באחד הסימולים
 1א, 1, 82, 2, 2.1, 52, 62, 63, 3, 54 ו־4 - מחיר הנסיעה באותו קו או קטע

 קו;
 (2) בקו או בקטע קו שמחיר נסיעה בודדת בו עולה ע9 המחיר המסומן בסימול 4
- 50% ממחיר הברטים בלא הנחה, ובלבד שהמחיר בעד הובלתו לא יהיה

 נמוך מהמחיר המסומן בתוספת זו בסימול 4.

 13. המחירים לפי תוספת זו יחולו בכל ימות השבוע ובבל זמן שבו מתנהל השירות.

 14. מחירי הנסיעה בקווי השירות של ״אגר״ אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע״מ
 (להלן - ״אגד״) -

 (ו) (א) בכל קווי השירות של ״אגד״, למעט באזור אילת, יהיו במפורט בטור גי,
 לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול כמפורט

 בטור אי:
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 טור אי טור ב טור ג
 סימול מחיר קודם בש״ח נזחיר חדש בש״ח

4.60 4.60 1 
5.20 5.20 82 
5.40 5.40 2 
5.40 5.40 52 
6.70 • 62 
6.70 6.70 63 
7.60 7.60 3 
7.60 7.60 54 
8.30 8.30 4 
9.50 9.50 5 
11.50 '11.50 6 
13.20 13.20 7 
14.50 14.50 8 
15.70 15.70 9 
17.10 17.10 10 
19.50 19.50 11 
 12מ 16.50 16.50
21.00 21.00 12-13 
23.00 23.00 14-15 
24.50 24.50 16 
25.50 25.50 17 
27.00 27.00 18 
28.50 28.50 19 
31.00 31.00 20 
33.50 33.50 21 
35.00 35.00 22 
38.00 38.00 23 
41.00 41.00 24 
43.00 43.00 25 
44.50 44.50 26 
48.00 48.00 27 
50.00 50.00 28-29 
53.00 53.00 30 
55.00 55.00 31-32 
58.00 58.00 34 
61.00 61.00 35 
65.00 65.00 37 
65.00 65.00 39 
68.00 68.00 41 
70.00 70.00 43 
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 (ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), מחירי הנסיעה ממקום למקום כמפורט

 טור ב'
 מחיר הנסיעה בש״ח

17.10 
21.00 

9.50 
14.50 

 בטור א׳ יהיו כמפורט בטור ב׳ לצדו:

 טור אי
 המקום

 ירושלים - תל אביב
 ירושלים - אשקלון

 דימונה - באר שבע
 ערד - באר שבע

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

 בטור אי:

 טור גי
 מחיר חדש בש״ח

3.90 
6.40 

 טור ב'
 מחיריקודם בש״ח

3.90 
6.40 

 טור א
 0ימול

91 
93 

 (3) על אף האמור בפסקה (וץא) יהיו מחירי כרטיסי מעבר לנסיעות ממקומות המוצא
 המפורטים להלן בטור א׳ דרך מקומות המעבר המפורטים בטור ב׳ למקומות היעד

 המפורטים בטור ג׳ ובכיוון ההפוך כמפורט בטור די:

 טור ד
 מחיר הנטיעה בש״ח

34.40 
36.10 
55.00 
53.00 
53.00 

 טור ג י
 מקום היעד

 דימונה
 ירוחם

 ק. שמונה
 תצור הגלילית

 צפת

 טור ב י
 מקום המעבר

 באר שבע
 באר שבע

 סבריה
 טבריה
 סבריה

 טור א
 מקום המוצא

 ירושלים
 ירושלים
 ירושלים
 ירושלים
 ירושלים

 (4) (א) מחירי הנסיעה בנסיעות הלוך ושוב ממקומות המוצא למקומות היעד
 המפורטים בטור אי, יהיו במפורט בטור ב׳ להלן:

 טור א' טור ב'
 מקומות המוצא והיעד מחיר כרטיס הלור ושוב בש״ח

 באר שבע - אילת 93.50
 ירושלים-אילת 110.50
 תל אביב-אילת 110.50
 חיפה-אילת 119.00

 (ב) מחירי כרטיסי מעבר לנסיעות ממקומות המוצא למקומות היעד המפורטים
 בטור א; בנסיעות הלוך ושוב, יהיו במפורט בטור ב׳ להלן:

 טור אי טור ב'
 מקומות המוצא והיעד מחיר נרטיט הלור ושוב בש״וו

 תל-אביב-שפך זוהר דרך ירושלים 95.40
 נתניה - אילת דרך תל אביב 122.40

 כר0י0 מעבר פנימי ׳-ם 6.20
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 (5) ״אגד״ רשאי לתת הנחה ממחיר נסיעה בודדת בקווים הפנימיים הפועלים בשטח
 השיפוט של נתיבות, אופקים, יקנעם, חצור הגלילית, מגדל העמק, רכסים, שדרות,
 ערד, דימונה וקרית מלאכי, לאחר שהודיע על שיעורה למפקח הארצי על

 התעבורה, והמפקח אישרה בכתב ומראש:

 (6) מחיר הנסיעה מהמקומות האלה: הקריות, נשר, קרית טבעון ויקנעם לחיפה - נוה
 שאנן והכרמל, דרך המסוף שבמפרץ חיפה, יהיה המחיר ממקומות אלה למסוף

 האמור בתוספת 3.70 ש״ח-,

 (7) מחירי כרטיסיות הנחה יהיו במפורט להלן:

 (א) כרטיסיות רגילות:

 מספר מחיר נטיעה מחיר הכרטיםיה
 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
36.80 4.60 10 
41.60 5.20 10 
43.20 5.40 10 
21.60 5.40 5 
26.80 6.70 5 
60.80 7.60 10 
30.40 7.60 5 
33.20 8.30 5 
38.00 9.50 5 
46.00 11.50 5 
52.80 13.20 5 
58.00 14.50 5 
62.80 '15.70 5 
68.40 17.10 5 
78.00 19.50 5 
84.00 21.00 5 
29.10 17.10 2 
33.20 19.50 2 
27.50 16.50 2 
35.70 21.00 2 
39.10 23.00 2 
41.70 24.50 2 
43.30 25.50 2 
45.90 27.00' 2 
48.50 28.50 2 
52.70 31.00 2 
57.00 33.50 2 
59.50 35.00 2 
64.60 38.00 2 
69.70 41.00 2 
73.10 43.00 2 
75.70 44.50 2 
81.60 48.00 2 
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 מספר מחיר נסיעה מחיר הנרסיסיה
 נסיעות בודדת בש״ח גש״ח
85.00 50.00 2 
90.10 53.00 2 
93.50 55.00 2 

 (ב) ברטים מנוי:
 (1) מחיר ברטים מנוי חודשי יהיה במפורט בטור ב׳ לעומת המחיר הקודם

 המפורט בטור אי:
 סור א סור ב י

 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בעי״ח
121.00 121.00 
143.00 143.00 
160.00 160.00 
193.00 193.'00 
208.00 208.00 
 ירושלים - חיפה 216.00 216.00
 יבנה - רחובות 217.00 193.00
246.00 246.00 
 נשר - חיפה 245.00 245.00
 קריות - מפרץ חיפה 247.00 247.00
251.00 251.00 
258.00 258.00 
 ראשל״צ - ת״א צפון 258.00 258.00
 ראשל״צ - פיית 261.00 261.00
278.00 278.00 
281.00 281.00 
298.00 298.00 
 מרחבי אגד - דן 316.00 316.00
 רחובות - פיית 319.00 319.00
317.00 317.00 
324.00 324.00 
336.00 336.00 
338.00 338.00 
346.00 346.00 
377.00 377.00 
382.00 382.00 
395.00 395.00 
448.00 448.00 
480.00 480.00 
502.00 502.00 
535.00 535.00 

 (2) מחיר כרטיס מנוי חודשי משותף ל׳׳אגד״ ולחברת נתיב אקספרס -
 תחבורה ציבורית ב-ע״מ, לנסיעה במקומות המפורטים בטור א׳ יהיה כמפורט

 בטור בי:
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 טור אי טור בי
 המקום המחיר בשי
143.Q0 נתניה י 
 חדרה 143.00
 פרדס חנה - חדרה 229.00
 אור עקיבא - חדרה 209.00
 נתניה - כפר יונה 220.00
 נתניה - חדרה 250.00
 נהריה ־ עכו 253.00
 נהריה -צומת קרית אתא 387.00
 נהריה - עכו- חיפה 497.00

 (3) מחיר כרטיס מנוי חודשי משותף ל״אגד״ ולחברת סופהבום בע״מ,
 לנסיעה במקומות המפורטים בטור א׳ יהיה כמפורט בטור בי:

 טוראי טור ב'
 המקום המחיר בש״ח

 רמלה-לוד 183.00
 רמלה - לוד - תל אביב 310.00
 •רושלים-קרית־םפר 357.00

 (4) מחיר ברטים מנוי יומי ־לנסיעה משעה 9:00 ועד לסיום השירות, בקווי
 השירות במקומות המפורטים בטור א׳ יהיה כמפורט בטור ב׳ להלן:

 טוראי טור בי
 המקום המחיר בש״ח

 כרמיאל, עכו, אשדוד 6.40
 ראשון -לציון, נתניה, 8.90
 ראשון לציון - חולון - בת ים 10.20
 חולון-בת-ים - תל אביב 10.20

 (5) מחיר ברטים מנוי חודשי לעולה יהיה 46ו ש״ח:

 בפסקת משנה זו, ״עולה״ - מי שעלה לישראל אחרי י״ב בטבת התש׳׳ם
 (וג בדצמבר 2000), המתגורר בשטח השיפוט של מועצה אזורית או באחד
 מאתרי הקרוואנים שבשטח השיפוט של המועצות המקומיות גררה, באר
 יעקב או חצרות יסף, שהשר לקליטת העליה הודיע עליו למפקח על
 התעבורה, והוא בעל תעודה מתאימה שנתן לו ״אגד״ לפי הוראות

 המפקח:

 (ג) כרטיסיות הנחה לזכאים:
 מםפר מחיר נסיעה מחיר הכרטיםיה

 נטיעות בודדת בש״ח בש״ח
46.00 4.60 15 
52.00 5.20 15 
54.00 5.40 15 
26.80 6.70 6 
30.40 7.60 6 
33.20 8.30 6 
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 מספר מחיר נטיעה מחיר הנרטיסיה
 נטיעות בודדת בש״ח בש״ח

38.00 9.50 6 
46.00 11.50 6 
52.80 13.20 6 
58.00 14.50 6 
62.80 ^ 15.70 6 
68.40 17.10 6 
78.00 19.50 6 
84.00 '21.00 6 
22.80 17.10 2 
22.00 16.50 2 
26.00 19.50 2 
28.00 21.00 2 

 (ד) כרטיסיות הנחה לבני נוער ולאזרח ותיק:

 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיסיה
דדת בש״ח בש״ח  נטיעות בו
46.00 4.60 20 
52.00 5.20 20 
54.00 5.40 20 
20.10 6.70 6 
22.80 7.60 6 
24.90 8.30 6 
28.50 9.50 6 
34.50 11.50 6 
39.60 13.20 6 
43.50 14.50 6 
47.10 15.70 6 
51.30 17.10 6 
58.50 19.50 6 
63.00 21.00 6 
17.10 17.10 2 
16.50 16.50 2 
19.50 19.50 2 
21.00 21.00 2 

 (ה) השימוש בכרטיסייה הנחה, בכרטיס הלוך ושוב או בכרטיס מעבר שמחירם
 נקוב לפי המחיר הקודם לנסיעה במקומות המפורטים בטור א׳ בסעיף
 4ו(וץב) לא ייראה כהפקעת מחיר; מפעיל השירות יחזיר לנוסע כאמור לפי
 דרישתו, את ערכן של כל הנסיעות שלא נוצלו, יחסית למחיר הנקוב של

 הכרטיס או כרטיסיית ההנחה.

 (ו) כרטיסיות הנחה באזור אילת:

 (1) כרטיסיות הנחה רגילות:
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 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיםיר•
 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
31.20 3.90 10 
10.70 6.40 2 

 (2) כרטיסיות הנחה לזכאים:

 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיםיה
 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
39.00 3.90 15 
8.50 6.40 2 

 (3) כרטיסיות הנחה לבני נוער ולאזרח ותיק:
 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיםיה

 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
39.00 3.90 20 
6.40 6.40 2 

 ?ו. מחירי הנסיעה בקווי השירות של ״דן״ חברה לתחבורה ציבורית בע״מ(להלן - ״דן״) -

 (ו) בכל קווי השירות של ״דן״ - מחירי הנסיעה כמפורט בטור ג׳ לעומת המחיר
 הקודם כמפורט בטור בי, ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור אי:

 טור א טור ב טור ג
 טימול מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

5.00 5.00 2 
8.30 8.3Ö 4 
 6 11.50 ־11.50
13.20 13.20 7 
14.50 14.50 8 
15.70 15.70 9 
17.10 17.10 10 
19.50 19.50 11 
 12מ 16.50 16.50
21.00 21.00 12-13 
23.00 23.00 14-15 
24.50 24.50 16 
25.50 25.50 17 
27.00 27.00 18 
28.50 28.50 19 
31.00 31.00 20 
33.50 33.50 21 

 (2) מחירי כרטיסי מנוי חודשיים יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת המחיר הקודם המפורט
 בטור אי:
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 טור ב'
 מחיר חדש בש״ח

200.00 
317.00 
450.00 
258.00 
316.00 
147.00 

 טור אי
 מחיר קודם בש״ח

200.00 
317.00 
450.00 
260.00 
316.00 
147.00 

 (3) מחירו של ברסיס מנוי יומי לנסיעה משעה 9:00 וער לגמר השירות, בקווי השירות
 הפנימיים במקומות המפורטים בטור א׳ יהיה במפורט בטור ב׳ להלן•

 טור אי טור ב'
 המחיר בש ח המקום

11.50 
9.80 
9.80 

 תל אביב
 פתח תקווה

 חולון - בת ים

 מחיר הנרטיםיה
 בש״ח
40.00 
33.20 
46.00 
52.80 
58.00 
62.80 
68.40 
78.00 
84.00 
27.50 

 (4) מחירי כרטיסיות הנחה יהיו במפורט להלן:

 (א) כרטיסיות רגילות:
 מספר

 נסיעות
 מחיר נסיעה
דדת בש״ח  בו

5.00 
8.30 
11.50 
13.20 
14.50 
15.70 
17.10 
19.50 
21.00 
16.50 

10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 

 (ב) כרטיסיות הנחה לזכאים:
 מטפר מחיר נטיעה מחיר הכרטיםיה

דדת בש״ח בש״ח  נסיעות בו
50.00 5.00 15 
33.20 8.30 6 
46.00 11.50 6 
52.80 13.20 6 
58.00 14.50 6 
62.80 15.70 6 
68.40 17.10 6 
78.00 19.50 6 
84.00 21.00 6 
22.00 16.50 2 
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 (ג) כרטיסיות הנחה לבני גוער ולאזרח ותיק:

 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיםיה
דדת בש״ח בש״ח  נסיעות בו
50.00 5.00 20 
24.90 8.30 6 
34.50 11.50 6 
39.60 13.20 6 
43.50 14.50 6 
47.10 15.70 6 
51.30 17.10 6 
58.50 19.50 6 
63.00 21.00 6 
16.50 16.50 2 

 16. מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת קונקס תחבורה ישראל בע״מ -

 (1) מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור גי, לעומת המחיר הקודם המפורט בטור ב׳
 ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור אי:

 טור א טור ב סורגי
 סימול מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

 1א 2.30 2.30
3.40 3.40 1 
4.00 4.00 2 
4.50 4.50 52 
5.20 5.20 3 
5.50 5.50 4 
5.80 5.80 5 
6.00 6.00 6 
6.30 6.30 7 
6.60 6.60 8 
7.00 7.00 9 
13.50 13.50 10 
15.80 15.80 11 
16.80 16.80 13 
19.00 19.00 14 

 כרטיסיות הנחד! רגילות:

 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיסיה
 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
18.40 2.30 10 
27.20 3.40 10 
32.00 4.00 10 
18.00 4.50 5 
20.80 5.20 5 
Z 2 . 0 O 5.50 5 
23.20 5.80 5 
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 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיםיה
דדת בש״ח בש״ח  נסיעות בו
24.00 *6.00 5 
25.20 6.30 5 
26.40 6.60 5 
28.00 7.00 5 
54.00 13.50 5 
63.20 15.80 5 

 (3) כרטיסיות הנחה לזכאים:
 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיסיה

דדת בש״ח בש״ח  נטיעות בו
23.00 2.30 15 
34.00 3.40 15 
40.00 4.00 15 
18.00 4.50 6 
20.80 5.20 6 
22.00 5.90 6 
23.20 5.80 6 
24.00 6.00 6 
25.20 6.30 6 
26.40 6.60 6 
28.00 7.00 6 
54.00 13.50 6 
63.20 15.80 6 

 לבני נוער ולאזרח ותיק:
 מספר מחיר נטיעה מחיר הכרטיטיה

 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
23.00 2.30 20 
34.00 3.40 20 
40.00 4.00 20 
13.50 4.50 6 
15.60 5.20 6 
16.50 5.50 6 
17.40 5.80 6 
18.00 6.00 6 
18.90 6.30 6 
19.80 6.60 6 
21.00 7.00 6 
40.50 13.50 6 
47.40 15.80 6 

 (5) מחירי כרטיסי מנוי חודשיים יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת המחיר הקודם המפורט
 בטור אי:
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 טור א' טור ב'
 מחיר;!ודם בש״ח מחיר חדש בש״וו

 צ1בר־ה 81.00 70.00
 א־זור׳ אשדוד 200.00

 (6) מחירו של ברטים מנוי יומי לנסיעה משעה 9:00 ועד לגמר השירות בקווי השירות
 הפנימיים בטבריה יהיה: 3.50 ש״ח.

 דו. מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע״מ וחברת ג׳י בי
 טורם בע״מ -

 (1) מחירי נסיעה בודדת יהיו במפורט בטור גי, לעומת המחיר -קודם המפורט בטור ב׳
 ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור אי:

 טור א טור ב טור ג
 טימול מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

 1א 4.00 4.00
4.60 4.60 1 
5.40 5.40 52 
6.70 6.70 63 
7.60 7.60 3 
8.30 8.30 4 
9.50 9.50 5 
11.50 11.50 6 
13.20 13.20 7 
14.50 14.50 8 
15.70 15.70 9 
17.10 17.10 10 
19.50 19.50 11 
21.00 21.00 13-12 
23.00 23.00 15-14 
24.50 24.50 16 
25.50 25.50 17 

 מחירי כרטיסיות הנחה יהיו כמפורט להלן:

 (א) כרטיסיות רגילות:

 מספר מחיר נטיעה מחיר הכרטיםיה
דדת בש״ח בש״ח  נטיעות בו
32.00 4.00 10 
36.80 4.60 10 
21.60 5.40 5 
26.80 6.70 5 
30.40 7.60 5 
33.20 8.30 5 
30.00 9.50 5 
46.00 11.50 5 
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 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיםיה
 נסיעות בודדת בש״ח בש״וז
52.80 13.20 5 
58.00 14.50 5 
62.80 15.70 5 
68.40 17.10 5 
78.00 19.50 5 
84.00 21.00 5 

 (ב) כרטיסיות לבני נוער ולאזרח ותיק:

 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיםיה
דדת בש״ח בש״ח  נסיעות בו
40.00 4.00 20 
46.00 4.60 20 
16.20 5.40 6 
20.10 6.70 6 
22.80 7.60 6 
24.90 8.30 6 
28.50 9.50 6 
34.50 11.50 6 
39.60 13.20 6 
43.50 14.50 6 
47.10 15.70 6 
51.30 17.10 6 
58.50 19.50 6 
63.00 '21.00 6 

 בכרטיסיות נוער לנסיעות בקווי שירות שמחיר נסיעה בודדת בהם הוא מעל
 המחיר המסומן בסימול 12-13, רשאים להשתמש רק בני נוער הלומדים
 בבתי ספר מוכרים על ידי משרד החינוך התרבות והספורט. לצורך נסיעות

 ממקומות מגוריהם לבתי הספר וחזרה.

 (ג) כרטיסיות לזכאים:

 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרס
דדת בש״ח בש״ח  נסיעות בו
40.00 4.00 15 
46.00 4.60 15 
21.60 5.40 6 
26.80 6.70 6 
30.40 7.60 6 
33.20 8.30 6 
38.00 9.50 6 
46.00 11.50 6 
52.80 13.20 6 
58.00 14.50 6 
62.80 15.70 6 
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 מחיר הכרטיםיה
 בש״ח
68.40 
78.00 
84.00 

 מחיר נסיעה
 בודדת בש״ח

17.10 
19.50 
21.00 

 מספר
 נסיעות

6 
6 
6 

 (ד) מחיר ברטים שבועי־חופשי יהיה במפורט להלן:

 מנצרת ונצרת עילית לחיפה 91.00 ש״ח

 מנצרת לאוניברסיטת חיפה 97.00 ש״ח

 מנצרת לכפר־בנא 25.00 ש׳׳ח

 מנצרת לטורען ולבועינה 58.00 ש״ח

 מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע״מ יהיו
 במפורט בטור בי, לעומת המחיר הקודם המפורט בטור אי:

 (ו) מחירי נסיעה בודדת:

 טור ב'
 מחיר חדש בש״ח

3.00 
4.00 
5.00 

 טור א
 מחיר קודם בש״ח

3.00 
4.00 
5.00 

 מחירי כרטיסיות ההנחה יהיה כמפורט להלן:

 (א) כרטיסיות רגילות:
(2) 

 מחיר חכרטיםיה
 בש״ח
24.00 
32.00 
40.00 

 מחיר נסיעה
 בודדת בש״ח

3.00 
4.00 
5.00 

 מספר
 נסיעות

10 
10 
10 

 •ו

 מחיר הכרטיסיה
 בש״ח
30.00 
40.00 
50.00 

 מחיר הכרטיםיה
 בש״ח
30.00 
40.00 
50.00 

 (ב) כרטיסיות לבני נוער ולאזרח ותיק:

 מחיר נסיעה
 בודדת בש״ח

3.00 
4.00 
5.00 

 מספר
 נסיעות

20 
20 
20 

 (ג) כרטיסיות זכאים:
 מספר מחיר נסיעה
 נסיעות בודדת בש״ח

3.00 15 
4.00 15 
5.00 15 
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 (3) מחיר ברטים מנוי חודשי בנצרת יהיה 90.00 שיידו.

 מחיר ברטים מנוי חודשי נצרת-בפר־בנא יהיה 125.00 ש״ח.

 9ו. מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת מטרורן בע״מ:

 (ו) מחיר נסיעה בודדת יהיה 3.50 ש״ח.

 (2) מחירי כרטיסיות ההנחה יהיו:
 0ו> הברטיסיה מספר נסיעות מתיר הכרטיסיה בש״ח

 רגילה 11 35.00
 בני נוער ואזרח ותיק 20 35.00
 זכאים 15 35.00

 (3) מחיר כרטיס מנוי חודשי יהיה 148.00 ש״ח.

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

 טור אי טור בי טור ג י
 סימול מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

5.20 5.20 2 
8.00 8.00 4 
12.50 12.50 7 
14.00 14.00 8 

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

 (ו) אל ראם ירושלים:
 (2) שדה התעופה עטרות קלנדיה אל מטר ירושלים:

 (3) ראם דוויית אל בריד - ירושלים-,
 (4) בית חנינה - ירושלים:

 (5) ירושלים - אל בירה רמאללה:
 (6) ירושלים - בית ג׳אלה:

 (7) ירושלים - בית לחם:
 (8) ירושלים - סווחראה;

 (9) ירושלים - ענאתה;

 (10) ירושלים - בית־עינן;

 יהיו במפורט בטור ב׳ לעומה המחיר הקודם המפורט בטור אי:

 (ו) מחיר נסיעה בודדת:
 טור אי טור בי

 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח
3.00 3.00 
3.00 3.00 
3.50 -
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 (2) כרטיסיות הנחה רגילות:

 מספר מחיר נטיעה מהיר כרטיסיה
 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
30.00 3.00 11 
35.00 3.50 11 

 (3) מחיר כרטיסיות הנחה לבני נוער ולאזרח ותיק יהיה:
 מספר מחיר נסיעה מחיר כרטיסיה

 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח

15.00 3.00 10 

 (4) כרטיסי מנוי חודשיים:
 מחיר כרטיטיה

 בש״ח
 כרטיס מנוי חודשי בירושלים 130
 כרטיס מנו׳ חודשי אזורי י 150

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

 מחיר נסיעה בודדת:

 טור אי טור ב'
 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

 3.00 י 3.00

 23. מחירי הנסיעה בחברת ביתר תור בע״מ -

 (1) מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת ביתר תור בע״מ יהיו כמפורט בטור ג׳
 לעומת המחיר הקודם המפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול במפורט בטור אי:

 טור א טור בי טור ג י
 סימול מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

2.50 2.50 1 
3.80 3.80 2 
6.50 6.50 3 
8.70 8.70 4 
9.70 9.70 5 
13.40 13.40 8 
15.80 15.80 10 
18.00 18.00 11 

 (2) מחירי הנסיעה בנסיעות הלוך ושוב יהיו כמפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול
 כמפורט בטור אי:

 טור א טור בי
 סימול מחיר בש״ח

11.10 3 
14.80 4 
26.90 10 
30.60 11 
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 (3) מחירי כרטיסיות הנחה יהיו כמפורט להלן:

 (א) כרטיסיות רגילות:

 מספר מחיר נסיעה מחיר הנרטיסיה
דדת בש״ח בש״ח  נסיעות בו

 10 2.50 20.00 ־
30.40 3.80 10 
26.00 6.50 5 
34.80 8.70 5 
38.80 9.70 5 
63.20 15.80 5 
72.00 18.00 5 

 הנחה לזכאים:
 מספר מחיר נסיעה מחיר הברטיםיה

 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
25.00 2.50 15 
38.00 • 3.80 15 
26.00 6.50 6 
87.00 8.70 15 
38.80 9.70 6 
53.60 13.40 6 
63.20 15.80 6 
72.00 18.00 6 

 הנחה לבני נוער ולאזרח ותיק:
 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיםיה

דדת בש״ח בש״ח  נסיעות בו
25.00 2.50 20 
38.00 3.80 20 
19.50 6.50 6 
87.00 8.70 20 
29.10 9.70 6 
40.20 13.40 6 
47.40 15.80 6 
18.00 18.00 2 

 (4) מחיר כרטיס מנוי חודעוי לנסיעה במקומות המפורטים בטור א׳ להלן יהיה כמפורט
 בטור בי:

 טור א'
 המקום

 (1) ביתר עילית פנימי -ירושלים
 מנוי רגיל

 מנוי לאזרח ותיק
 (2) ביתר עילית - ירושלים
 מנוי רגיל

 מנוי לבני נוער
 מנוי לאזרח ותיק

 טור בי
 מחיר הכרטיס

260 
172 

225 
173 
145 
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 טור א' טור ב'
 המקום מחיר הגרטיט

 (3) ביתר עילית - בית-שמש
 מנו׳ רגיל

 מנוי לבני נוער
 מנוי לאזרח ותיק

 (4) ביתר עילית פנימי
 מנו׳ רגיל

 מנו׳ לבני נוער
 מנו׳ לאזרח ותיק

 24. מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת הורן את ליבוביץ בע״מ באלעד -

 (ו) מחירי נסיעה בודדת יהיו במפורט בטור גי, לעומח המחיר הקודם המפורט בטור ב׳
 ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור אי:

226 
135 
112 

82 
49 
41 

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

2.50 2.50 1 
5.20 5.20 2 
6.60 6.60 3 

 מחירי כרטיסי מנוי חודשי:
 טור א' טור בי

 המקום המחיר בש״ח
 פנימי אלעד 75.00
 אלעד-פתח-תקוה 181.00
 אלעד-בני-ברק 208.00

(2) 

 (3) מחירו של כרטיס מנוי יומי לנסיעה משעה 9:00 ועד לגמר השירות יהיה
 11.90 ש׳׳ח.

 (4) מחירו של כרטיס מנוי יומי לנסיעה מהתחלת השירות ועד לסיום השירות יהיה
 13.20 ש״ח.

 (5) מחירי כרטיסיות הנחה יהיו כמפורט להלן:

 (א) כרטיסיות רגילות:

 מחיר הכרטיםיה
 בש״ח
20.00 
41.60 
52.80 

 מחיר הכרטיסיה
 בש״ח
25.00 
52 00 

66.00 

 מחיר נסיעה
 בודדת בש״ח

2.50 
5.20 
6.60 

 מספר
 נסיעות

10 
10 
10 

 (ב) כרטיסיות הנחה לזכאים:

 מחיר נסיעה
 בודדת בש״ח

2.50 
5.20 

6.60 

 מספר
 נסיעות

15 
15 

15 
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 מחיר הכרטיםיה
 בש״ח
25.00 
52.00 
66.00 

 (ג) כרטיסיות הנחה לבני נוער ולאזרח ותיק:

 מספר
 נסיעות

 מחיר נסיעה
דדת בש״ח  בו

2.50 
5.20 
6.60 

20 
20 
20 

 25. מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת מרגלית בע״מ יהיו -

 (ו) מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג׳ לעומת המחיר הקודם המפורט בטור ב׳
 ויהיו מסומנים בסימול במפורט בטור אי:

12.00 

9.20 

 טור א טור ב' טור גי
 סימול מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

3.30 3.30 1 
5.10 5.10 2 
5.40 5.40 2.1 
6.90 6.90 3 
8.20 8.20 4 
10.00 10.00 5 
13.00 13.00 6 

12.00 
 כרטיסי מעבר לירושלים

 ולתל אביב

 כרטיסי מעבר מודיעין-לוד 9.20

 (2) מחירי כרטיסיות הנחה יהיו כמפורט להלן:

 (א) כרטיסיות רגילות:
 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיםיה

דדת בש״ח בש״ח  נסיעות בו
26.40 3.30 10 
40.80 5.10 10 
43.20 5.40 10 
27.60 6.90 5 
32.80 8.20 5 
40.00 10.00 5 
52.00 13.00 5 

 הנחה לזכאים:
 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיםיה

דדת בש״ח בש״ח  נסיעות בו
 15 3.30 י 33.00
51.00 5.10 15 
54.00 5.40 15 
27.60 6.90 6 
32.80 8.20 6 
40.00 10.00 6 
52.00 13.00 6 

 (ב)
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 (ג) כרטיסיות הנחה לבני נוער ולאזרח ותיק:

 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיסיה
 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
33.00 3.30 20 

51.00 5.10 20 

54.00 5.40 20 

20.70 6.90 6 

24.60 8.20 6 

30.00 10.00 6 

39.00 13.00 6 

דשי יהיו:  מחירי כרטיסי מנוי חו
 שם כרטיס מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

 מודיעין-פנימ׳ 105.00 105.00

 מודיעין- רמלה-לוד 224.00 224.00

 מודיעין-תל-אביב 334.00 334.00

 מודיעין-ירושלים 334.00 334.00

ת בע״מ רי בו רות של חברת נתיב אקספרס - תחבורה צי  26. מחירי הנסיעה בקווי השי
ו - ה וחדרה-נתניה יהי ת צפת-נהרי ו ל ו  באשכ

ו כמפורט בטור ג׳ לעומת המחיר הקודם המפורט בטור ב׳ דת יהי ד ו ) מחירי נסיעה ב ו ) 
ל כמפורט בטור אי: ו מסומנים בסימו יהי  ו

 טור א טור ב טור ג'
 סימול מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

3.70 3.70 1 

4.20 4.20 2 

5.30 5.30 52 

6.40 6.40 3 

7.00 7.00 4 

7.90 7.90 5 

9.00 9.00 6 

10.70 10.70 7 

11.70 11.70 8 

13.90 13.90 9 

18.00 '18.00 12-13 

 (2) מחירי כרטיסיות הנחה יהיו במפורט להלן:

 (א) כרטיסיות רגילות:
 מספר מחיר נטיעה מחיר הכרטיטיה

 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
29.60 3.70 10 

33.60 4.20 10 

21.20 5.30 5 

25.60 6.40 5 

28.00 7.00 5 

31.60 7.90 5 
36.00 9.00 5 
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 מספר מחיר נטיעה מחיר הכרטיםיה
 נטיעות בודדת בש״ח בש״ח
42.80 10.70 5 
46.80 11.70 5 
55.60 13.90 5 
72.00 18.00 5 

 (ב) כרטיסיות הנחה לזכאים:
 מספר מחיר נטיעה מחיר הכרטיטיה

 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
37.00 3.70 15 
42.00 4.20 15 
21.20 5.30 6 
25.60 6.40 6 
28.00 7.00 6 
31.60 7.90 6 
36.00 9.00 6 
42.80 10.70 6 
46.80 11.70 6 
55.60 13.90 6 
72.00 18.00 6 

 (ג) כרטיסיות הנחה לבני נוער ולאזרח ותיק:
 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיםיה

 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
37.00 3.70 20 
42.00 4.20 20 
15.90 5.30 6 
19.20 6.40 6 
21.00 7.00 6 
23.70 7.90 6 
27.00 9.00 6 
32.10 10.70 6 
35.10 11.70 6 
41.70 13.90 6 
54.00 18.00 6 

 (3) מחירי כרטיס מנוי במקומות המפורטים בטור א׳ יהיו כמפורט בטור ב׳ להלן:

 (א) מחירי כרטיס מנוי שבועי:
 טוראי טור ב'

 המקום המחיר בש״ה
 מעלות, כפר ׳אסיף - נהריה 55.30
 פקיעין, חורפיש - נהריה 81.90

 (ב) מחירי כרטיס מנוי חודשי:
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 טור אי טור בי
 המקום תמחיר בש״ח

 צפת-פנימי 103.00
 נהריה-פנימ׳ 103.00
 שלומי-נהריה 179.00
 קדימה, צורן - נתניה 179.00

 (ג) מחיר ברטים מנוי משותף לחברת נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית בע־מ
 ול״אגד״:

 טור א טור ב
 המקום המחיר בש״ח

 נתניה 143.00
 חדרה 143.00
 פרדס חנה - חדרה 229.00
 אור עקיבא - חדרה 209.00
 נתניה - כפר יונה 220.00
 נתניה - חדרה 250.00
 נהריה ־ עכו 253.00
 נהריה -צומת קרית אתא 387.00
 נהריה - עכו- חיפה 497.00

 27. מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת סופרבוס בע״מ יהיו -

 (1) מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג׳ לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב׳
 ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור אי:

 טור א' טור ב י טור ג י
 סימול מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

3.50 3.50 1 
 1א 4.00 4.00
5.60 5.60 2 
4.70 4.70 52 
6.70 6.70 3 
7.10 7.10 4 
8.30 8.30 5 
9.70 9.70 6 
10.00 10.00 8 
11.80 11.80 10 

 (2) מחירי כרטיסיות הנחה יהיו במפורט להלן:

 (א) כרטיסיות רגילות: י
 מספר מחיר נטיעה מחיר הכרטיםיה

 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
28.00 3.50 10 
32.00 4.00 10 
37.60 4.70 10 
44.80 5.60 10 
26.80 6.70 5 
28.40 7.10 5 
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 מספר מחיר נסיעה מחיר הכרטיםיה
דדת בש״ח בש״ח  נסיעות בו
33.20 8.30 5 
38.80 9.70 5 
40.00 10.00 5 
47.20 11.80 5 

 הנחה לזכאים:
 מטפר מחיר נטיעה מחיר הכרטיםיה

דדת בש״ח בש״ח  נטיעות בו
35.00 3.50 15 
40.00 4.00 15 
47.00 4.70 15 
56.00 5.60 15 
26.80 6.70 6 
28.40 7.10 6 
33.20 8.30 6 
38.80 9.70 6 
40.00 10.00 6 
47.20 11.80 6 

 הנחה לבני נוער ולאזרח ותיק:

 מספר מחיר נטיעה מחיר הכרטיסיה
דדת בש״ח בש״ח  נטיעות בו
35.00 3.50 20 
40.00 4.00 20 
47.00 4.70 20 
56.00 5.60 20 
20.10 6.70 6 
21.30 7.10 6 
24.90 8.30 6 
29.10 9.70 6 
30.00 10.00 6 
35.40 11.80 6 

 חודשי יהיה:

 שם כרטיס מחיר בש״ח
 מודיעין עילית 120.00
 רמלה פנימי 105.00
 מודיעין עילית- בני ברק 312.00

 (ב)

 (ג)

(3) 

 (4) מחיר כרטיס מנוי חודשי משותף ל״אגד״ ולחברת סופרבוס, לנסיעה במקומות
 המפורטים בטור א׳ יהיה כמפורט בטור בי:

 טור אי טור ב'
 המקום המחיר בש״ח

 רמלה - ל1ד 183.00
 רמלה - לוד - תל אביב 310.00
 מודיעין עילית - ירושלים 357.00
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 28. מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת מטרופולין בע״מ יהיו -

 (1) מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג׳ לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב׳
 ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור אי:

 טור א' טור בי טור ג
 סימול מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

2.80 2.80 1 
3.80 3.80 2 
4.60 4.60 4 
6.00 6.00 5 
8.00 8.00 7 
9.30 9.30 9 
12.00 12.00 11 
13.40 13.40 14-15 
14.80 14.80 16 
16.30 16.30 18 
19.00 19.00 20 

 (2) מחירי כרטיסיות הנחה יהיו כמפורט להלן:

 (א) כרטיסיות הנחה לזכאים:
 מספר מחיר נטיעה מחיר הכרטיםיה

 נסיעות בודדת בש״ח בש״ח
28.00 2.80 15 
38.00 3.80 15 
18.40 4.60 6 
24.00 6.00 6 
32.00 8.00 6 
37.20 9.30 6 
48.00 12.00 6 

 (ב) כרטיסיות הנחה לבני נוער ולאזרח ותיק:
 מטפר מחיר נטיעה מחיר הכרטיטיר,

 נטיעות בודדת בש״ח בש״ח
 20 3.80 י 38.00
13.80 4.60 6 
18.00 6.00 6 
24:00 8.00 6 
27.90 9.30 6 
36.00 12.00 6 

 29. מחירי הנסיעה בקו השירות של חברת אגד תחבורה ציבורית בע״מ מתל אביב לבאר
 שבע - מחיר נסיעה בודדת יהיה כמפורט בטור ג׳ לעומת המחיר הקודם כמפורט

 בטור בי ויהיה מסומן בסימול כמפורט בטור אי:

 טור אי טור ב' טור ג י
 סימול מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

13.40 13.40 14-15 
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 0ג. מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת קרוים בע״מ יהיו -

 (1) מחירי נסיעה בודדת יהיו במפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול במפורט
 בטור א׳:

י ג ר ו  ס
 מחיר חדש בש״ח

4.60 
5.00 
6.10 

 מחיר הכרטיםיה

36.80 
40.00 
48.80 

 מחיר הנרטיטיה
 בש״ח
46.00 
50.00 
61.00 

 מחיר הכרטיטיה

46.00 
50.00 
61.00 

 טור ב י
 מחיר קודם בש״ח

4.60 
5.00 
6.10 

 טור אי
 טימול

 1א
1 
2 

 (2) מחירי כרטיסיות הנחה יהיו כמפורט להלן:
 (א) כרטיסיות רגילות:

 מספר מחיר נסיעה
 נ9יעות בודדת בש״ח

4.60 10 
5.00 10 
6.10 10 

 מחיר נסיעה
 בודדת בש״ח

4.60 
5.00 
6.10 

 (ב) כרטיסיות הנחה לזכאים:
 מספר
 נסיעות

15 
15 
15 

 (ג) כרטיסיות הנחה לבני נוער ולאזרח ותיק:

 מחיר נטיעה
 בודדת בש״ח

4.60 
5.00 
6.10 

 מספר
 נסיעות

20, 
20 
20 

 ו׳ בטבת התשם־׳ד (י3 בדצמבר 2003)
 (יומ 3-2722)

ו ה י ג ת ן נ י מ י נ ן ב מ ר ב י ר ל ו ד ג י ב  א
 שר התחבורה שר האוצר
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 !' הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התשס״ד-2004
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5ו(ד) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים

(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  ומפרקים ושכרם), התשמ״א-ו198י

 העלאת סכומי 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנות 7(א), 8(א) ו־9(א) לתקנות, החל
 בסיס לחישוב ,

 ביום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004), כדלקמן:
 ״שכר ניהול 7. (א) לבעל תפקיד ייקבע, לא יותר מאשר פעם בשלושה חודשים,
 שכר ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה

 שבעדה הוא נקבע, כמפורט להלן:

5 0 /  (ו) לגבי 371,258 השקלים החדשים הראשונים - 0

 (2) לגבי 769,034 שקלים חדשים נוספים - 40/0

 (3) לגבי 1,538,068 שקלים חדשים נוספים - 30/0

 (4) לגבי 2,307,104 שקלים חדשים נוספים - 20/0

 (5) לגבי 4,614,208 שקלים חדשים נוספים - 0/0 ן

 (6) לגבי 15,380,695 שקלים חדשים נוספים - 0.5%

 (7) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.2%״
 ־שכר מימוש 8. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש,
 כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום
 תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל

 התפקיד מכונס נכסים או מפרק אחר:
 (ו) לגבי 53,036 השקלים החדשים הראשונים - 20%

 (2) לגבי 530,360 שקלים חדשים נוספים -- 0/״10

5 0 /  (3) לגבי 2,651,800 שקלים חדשים נוספים - 0

 (4) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0/0!״
 ״בדיקת תביעות 9. (א) לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 213 שקלים חדשים בעד
ם תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי י ד ב ו ל ע ב ש ו  ח

 [נוסח משולב], התשנ״ה-995ו״.
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