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התשס"ז-2007 (תיקון), המכרזים חובת תקנות
ובאישור התשנ"ב-11992, המכרזים, חובת לחוק ו–5 4 ,3 לפי סעיפים  בתוקף סמכותי  

מתקין תקנות אלה: הכנסת, אני ומשפט של ועדת החוקה חוק

יבוא: הכללי" "החשב ההגדרה אחרי המכרזים, התשנ"ג-21993, לתקנות חובת 1 בתקנה .1

שמאי או המשפטים, במשרד הראשי הממשלתי השמאי - הממשלתי" ""השמאי
שייבחר מדינה, עובד שאינו שמאי לרבות - מטעמו" "שמאי זה, לענין מטעמו;
במשרד הראשי הממשלתי השמאי שפרסמו במכרז שזכו השמאים מאגר מתוך

ומשק." כספים לתקנון בהתאם הכללי, והחשב המשפטים

(15 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ז
אולמרט אהוד  (3-2385 (חמ

האוצר שר מקום וממלא הממשלה ראש                                                                                   
__________

1 ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

2 ק"ת התשנ"ג, עמ' 1066.

התשס"ז-2007 ,(2 מס' (תיקון הברזל (דמי נסיעה) מסילות תקנות
חדש], התשל"ב- [נוסח הברזל לפקודת מסילות ו–57 לפי סעיפים 56 בתוקף סמכותי  

אלה: תקנות אני מתקין בע"מ, ישראל חברת רכבת הצעת ולפי ,11972

התקנות  - (להלן התשס"ה-22004  נסיעה),  (דמי הברזל  מסילות לתקנות  1 בתקנה .1
- העיקריות)

יבוא: פסקה (7) אחרי עירוני", "קו (1) בהגדרה

מודיעין;"; תחנות (8)"

יבוא: פסקה (5) "קו פרברי", במקום (2) בהגדרה

אביב-מודיעין;"; תל קו (5)"

יבוא: לוד-רמלה" "תחנות ההגדרה אחרי (3)

מודיעין." פאתי ותחנת מודיעין מרכז תחנת אחת מאלה: כל - מודיעין" ""תחנות

יבוא: התוספת לתקנות העיקריות במקום .2

__________
.163 עמ' התשמ"ח, ס"ח ;485 עמ' חדש 23, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.526 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשס"ה, עמ' 42;

1 תיקון תקנה

1 תיקון תקנה

התוספת החלפת
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"תוספת
ו-9(א)) 8 ,2 (תקנות

חדשים בשקלים הנסיעה דמי א': חלק

היציאה   תחנת

נהריה

עכו7.5עכו

קריות12.58.5קריות

המפרץ12.58.55.5חוצות המפרץ חוצ'

המפרץ המפרץ12.512.57.57.5לב לב

חיפה16.012.510.010.07.5חיפה

עתלית24.524.523.023.019.512.5עתלית
בנימינה/ 

חנה חנה31.531.524.524.524.519.512.5בנימינה/פרדס פרדס

חדרה31.531.524.524.524.519.519.57.5חדרה

ויתקין כ' ויתקין38.034.031.524.524.523.023.012.57.5כפר

נתניה38.034.031.531.524.523.023.019.512.57.5נתניה

יהושע 38.034.031.531.524.523.023.019.512.510.08.5בית
 בית

יהושע

הרצליה38.034.034.034.031.524.523.023.019.512.510.010.0הרצליה

בני ברק41.538.038.036.034.029.529.525.524.524.518.018.08.5בני ברק

תקוה 43.540.040.036.036.031.531.529.524.524.520.520.512.05.5פתח

העין 46.041.541.538.038.034.034.031.525.524.523.023.016.08.5ראש

46.041.541.538.038.034.034.031.525.524.523.023.012.511.0כפר סבא

אביב 38.034.034.034.031.524.524.523.019.519.512.512.57.55.5תל

46.542.038.538.538.534.534.532.025.025.023.523.516.516.5נתב"ג

47.042.539.039.039.035.035.032.525.525.524.024.017.017.0מודיעין

חב"ד 46.041.538.038.038.034.034.031.524.524.523.023.016.016.0כפר

46.041.538.038.038.034.034.031.524.524.523.023.016.016.0לוד-רמלה

51.046.046.046.040.038.038.038.034.034.030.030.024.522.5בית שמש

53.049.048.048.042.041.041.038.036.036.031.531.526.524.5ירושלים

יעקב/ הראשונים 46.046.038.038.038.034.034.034.031.531.524.524.519.519.5ב'

51.046.046.046.038.038.034.034.031.531.524.524.519.518.0רחובות

51.046.046.046.038.038.034.034.031.531.524.524.519.518.0יבנה

51.046.046.046.038.038.038.034.031.531.524.524.523.019.5אשדוד

57.552.552.552.544.544.544.540.538.038.031.031.029.526.0אשקלון

גת 58.051.051.051.051.046.046.038.038.038.031.531.525.525.5קרית

61.055.555.555.555.548.548.543.543.543.535.535.531.529.5להבים

63.558.058.058.058.051.051.046.046.046.038.038.034.031.5באר שבע

67.562.062.062.062.055.055.050.050.050.042.542.538.536.0דימונה
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היציאה תחנת

תקוה תקוהפתח פתח

העין העין5.5ראש ראש

כפר סבא11.010.0כפר סבא

אביב10.012.012.0תל-אביב תל

נתב"ג19.020.020.012.0נתב"ג

מודיעין19.520.520.512.58.5מודיעין

חב"ד חב"ד18.519.519.510.012.012.5כפר כפר

לוד-רמלה18.519.519.510.012.012.57.5לוד-רמלה

בית שמש25.028.528.518.018.018.518.012.5בית שמש

ירושלים28.530.530.519.019.019.519.016.57.0ירושלים

יעקב/הראשונים יעקב/הראשונים23.024.524.512.512.513.010.07.519.523.0ב' ב'

רחובות23.024.524.512.512.513.012.57.519.523.07.5רחובות

יבנה23.024.524.512.512.513.012.512.519.523.012.57.5יבנה

אשדוד23.024.524.516.016.016.512.512.523.025.012.512.512.5אשדוד

אשקלון29.531.031.022.522.523.019.019.024.528.519.019.019.09.0אשקלון

גת 29.531.531.523.023.023.523.023.024.528.523.023.024.524.527.0קרית
קרית

גת

להבים34.036.036.024.024.024.524.024.028.532.524.024.030.030.031.018.0להבים

36.038.038.025.525.526.025.525.530.034.025.525.531.531.532.519.510.0באר שבע
באר
שבע

40.542.542.530.030.030.530.030.034.538.530.030.036.036.037.024.011.510.0דימונה
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הנסיעה תעריף קוד ב': חלק

היציאה   תחנת

נהריה

עכו6עכו

קריות168קריות

המפרץ1682חוצות המפרץ חוצ'

המפרץ המפרץ161666לב לב

חיפה181611116חיפה

עתלית313129292316עתלית
בנימינה/ 

ח' חנה40403131312316בנימינה/פרדס פרדס

חדרה404031313123236חדרה

ויתקין כ' ויתקין48434031312929166כפר

נתניה4843404031292923166נתניה

יהושע יהושע484340403129292316118בית בית

הרצליה484343434031292923161111הרצליה

בני ברק5448484543363633313120208בני ברק

תקוה 565252454540403631312525152פתח

העין 605454484843434033312929188ראש

6054544848434340333129291613כפר סבא

אביב 48434343403131292323161662תל

6155494949444441323230301919נתב"ג

6282505050868675333381818787מודיעין

חב"ד 6054484848434340313129291818כפר

6054484848434340313129291818לוד-רמלה

6760606052484848434337373128בית שמש

7663777755787848454540407931ירושלים

יעקב/הראשונים 6060484848434343404031312323ב'

6760606048484343404031312320רחובות

6760606048484343404031312320יבנה

6760606048484843404031312923אשדוד

7172727258585853484839393634אשקלון

גת 6867676767606048484840403333קרית

8990909090919156565688884036להבים

6968686868676760606048484340באר שבע

8584848484838365656582824945דימונה
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היציאה תחנת

תקוה תקוהפתח פתח

העין העין2ראש ראש

כפר סבא1311כפר סבא

אביב אביב111515תל תל

נתב"ג22242415נתב"ג

מודיעין232525168מודיעין

חב"ד חב"ד212323111516כפר כפר

לוד-רמלה2123231115166לוד-רמלה

בית שמש3273732020212016בית שמש

ירושלים73383822222322195ירושלים

יעקב/הראשונים 2931311616171162329ב'
יעקב/ ב'

הראשונים

רחובות29313116161716623296רחובות

יבנה29313116161716162329166יבנה

אשדוד29313118181916162932161616אשדוד

אשקלון363939282829222231732222229אשקלון

גת גת364040292930292931732929313174קרית קרית

להבים43454581813181817375818137373920להבים

4548483333343333374333334040752311באר שבע
באר
שבע

538282373738373744493737454547811411דימונה
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הנסיעה ותעריף קוד סמל

קוד סמל
התעריף

חדשים קודבשקלים סמל
התעריף

חדשים בשקלים 
15.004636.50
25.504737.00
36.004838.00
46.504938.50
57.005039.00
67.505139.50
78.005240.00
88.505340.50
99.005441.50

109.505542.00
1110.005643.50
1210.505744.00
1311.005844.50
1411.505945.50
1512.006046.00
1612.506146.50
1713.006247.00
1816.006349.00
1916.506449.50
2018.006550.00
2118.506650.50
2219.006751.00
2319.506858.00
2420.006963.50
2520.507064.00
2621.507157.50
2722.007252.50
2822.507328.50
2923.007427.00
3023.507532.50
3124.507653.00
3225.007748.00
3325.507841.00
3426.007926.50
3529.008014.00
3629.508124.00
3730.0082      42.50
3830.5083      55.00
3931.0084      62.00
4031.5085      67.50
4132.008635.00
4233.008717.00
4334.008835.50
4434.508961.00
4536.009055.50

91"48.50

(17 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז א'
פז מו ל  שאו  (3-1055 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
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התשס"ז-2007 שעה), אזוריות) (הוראת המקומיות (מועצות המועצות צו
לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת סעיף 2 לפי סמכותי בתוקף  

התשס"ח (27 בנובמבר 2007), י"ז בכסלו ביום שיתקיימו האזוריות הבחירות למועצות 1. לגבי
- התשי"ח-21958 אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות בצו כאילו יראו

נאמר: בסופה "אזור", בהגדרה ,1 בסעיף (1)

החמישית." בתוספת מצוינים שפרטיה תכנית לפי מיישוב, חלק (3)"

"אזור" להגדרה ו–(3) (1) בפסקאות נאמר "כקבוע "שהוא יישוב" במקום 17(ב), בסעיף (2)
."1 שבסעיף

נאמר: התוספת הרביעית אחרי (3)

חמישית "תוספת

(1 שבסעיף "אזור" בהגדרה (3) (פסקה

;31/288/03/7 מס' תכנית חלה שבו אשכול במועצה האזורית יבול היישוב בתחום השטח א.

;410/255/02/7 מס' תכנית חלה שבו אשכול, האזורית במועצה יתד היישוב בתחום השטח ב.

".56/176/03/6 מס' תכנית חלה שבו שפיר האזורית במועצה צורים עין היישוב בתחום השטח ג.

(7 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"א
ן בר–או ני  ו ר (3-136 (חמ

                           שר הפנים

__________
.256 עמ' חדש 9, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256.

3 י"פ התשנ"ט, עמ' 1395.

4 י"פ התש"ס, עמ' 3089.

5 י"פ התשס"ז, עמ' 2001.

שעה הוראת




