
רשומות

קובץ התקנות
13 בספטמבר 80692018ד' בתשרי התשע"ט

עמוד

2 תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון(, התשע"ט-2018                                                                                    

2 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון(, התשע"ט-2018                                           

DoCenter Id:801-02-2018-001049, received on -13/09/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



קובץ התקנות 8069, ד' בתשרי התשע"ט, 2018 9 13  2

תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון(, התשע"ט-2018
התשל"ב-11972,  חדש[,  ]נוסח  הברזל  מסילות  לפקודת   57 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה(, התשס"ה-22004, בתקנה 1 -    1
)1(  בהגדרה "אזורי נסיעה" -

)א( בפסקה )1(, בהגדרה "אזור ארצי", בפסקת משנה )ד(, אחרי "תחנת אשקלון" 
יבוא "ותחנת קריית מלאכי-יואב";

)ב( בפסקה )5(, במקום "ובו תחנות ירושלים-גן החיות וירושלים-מלחה" יבוא 
"ובו תחנות ירושלים, למעט זכות נסיעה ברכבת בין תחנות ירושלים לבין תחנת 

ירושלים-יצחק נבון";

)2(  אחרי ההגדרה "תחנות חיפה" יבוא: 

""תחנות ירושלים" - כל אחת מאלה: תחנת ירושלים-מלחה, תחנת ירושלים-גן 
החיות, תחנת ירושלים-יצחק נבון" 

תחילתן של תקנות אלה ביום ח' בתשרי התשע"ט )17 בספטמבר 2018(     2
ג' בתשרי התשע"ט )12 בספטמבר 2018(

)חמ 3-1055(

ץ " כ ל  א ר ש י   

שר התחבורה והבטיחות בדרכים   
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"ז, עמ' 600   1

ק"ת התשס"ה, עמ' 42; התשע"ח, עמ' 2280   2

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון(, התשע"ט-2018
ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו    בתוקף 

התשנ"ו-11996, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים לאמור:

התשס"ח-22008, ברכבת(,  נסיעה  )דמי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו    1 
בתוספת, במקום פרטים 2, 3 ו–4 יבוא:

"2  דמי הנסיעה בשקלים חדשים:

תיקון התוספת

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1

ק"ת התשס"ח, עמ' 433; התשע"ח, עמ' 2270   2

נהריה

עכו7.5עכו

כרמיאל18.017.0כרמיאל

אחיהוד5 17.016.07אחיהוד

קריות0 59 13.59.013קריות

חוצ' המפרץ05.5 59 13.59.013חוצות המפרץ

כפר יהושע010.010.0 023 18.013.025כפר יהושע

כפר ברוך018.018.010.0 023 18.018.025כפר ברוך

עפולה020.020.018.010.0 018 25.023.018עפולה

בית שאן020.020.018.018.010.0 013 25.023.018בית שאן

לב המפרץ57.57.510.018.018.018.0 513 13.513.513לב המפרץ

חיפה511.011.010.018.020.020.07.5 513 17.513.517חיפה

עתלית023.523.513.513.523.025.520.513.5 520 25.525.525עתלית

תיקון תקנה 1

תחילה
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קריותאחיהודכרמיאל עכונהריה
חוצ' 
המפרץ

כפר 
יהושע

כפר 
עפולהברוך

בית 
שאן

לב 
עתליתחיפההמפרץ

בנימינה/
525.525.520.520.530.532.525.520.513.5 532 32.532.532פרדס חנה

 בנימינה/
פרדס 
חנה

חדרה525.525.520.520.530.532.525.520.520.57.5 532 32.532.532חדרה

032.532.523.523.531.536.525.523.523.520.513.5 38.535.038.535נתניה

032.532.523.523.531.536.525.523.523.520.513.5 535 38.535.038בית יהושע

035.035.025.525.534.538.532.525.523.522.020.5 535 39.535.039הרצליה

539.537.031.031.041.043.535.031.031.027.025.5 539 43.539.543בני ברק

541.537.032.532.542.545.537.032.532.531.025.5 541 45.541.545סגולה-פ"ת

543.539.535.035.045.048.039.535.035.032.527.0 043 48.043.548ראש העין

543.539.535.035.045.048.039.535.035.032.527.0 043 48.043.548כפר סבא

544.540.536.036.046.049.040.536.036.033.528.0 044 49.044.549רעננה

535.535.027.527.537.539.532.527.527.522.020.5 535 39.535.539תל אביב

537.037.030.030.040.043.033.030.028.027.025.0 039 43.039.543חולון

037.537.530.530.540.543.534.030.528.027.525.0 540 43.540.043בת ים

040.040.035.535.545.548.540.035.535.533.026.0 544 48.544.048נתב"ג

540.540.536.036.046.048.540.536.036.034.027.0 544 48.544.548מודיעין

539.539.535.035.045.048.039.535.035.032.525.5 043 48.043.548כפר חב"ד

539.539.535.035.045.048.039.535.035.032.525.5 043 48.043.548לוד-רמלה
באר יעקב/ 

039.539.535.035.045.048.039.535.035.035.032.5 047 48.047.048ראשונים
 ראשל"צ

039.539.535.035.045.048.039.535.035.034.532.0 047 48.047.048משה דיין

048.048.039.539.549.052.541.539.539.539.535.0 048 53.048.053בית שמש

049.549.543.043.053.054.544.043.043.039.537.0 551 54.551.054ירושלים
 ירושלים -
049.549.543.043.053.054.544.043.043.039.537.0 551 54.551.054יצחק נבון

047.047.039.539.549.052.539.539.535.035.032.5 048 53.048.053רחובות

047.047.039.539.549.052.539.539.535.035.032.5 048 53.048.053יבנה

047.047.039.539.549.052.539.539.535.035.032.5 048 53.048.053יבנה מערב

047.047.039.539.549.052.539.539.539.535.032.5 048 53.048.053אשדוד

551.051.044.044.053.557.044.044.044.040.538.0 551 57.551.557אשקלון

053.053.048.048.058.060.053.048.048.039.539.5 050 60.053.056קריית גת
קריית מלאכי 

048.548.556.054.044.044.049.044.044.037.035.0 050 56.050.056- יואב

557.557.550.050.059.563.053.550.050.045.545.5 557 63.557.563להבים

052.052.045.545.555.558.545.545.545.542.039.5 553 58.553.058שדרות

053.053.046.046.055.559.046.046.046.042.540.0 554 59.554.059נתיבות

060.060.052.552.562.565.553.552.551.547.546.0 560 65.560.065אופקים

560.560.553.053.063.066.054.053.052.048.046.5 060 66.060.566באר שבע

564.564.557.057.067.069.564.057.057.051.551.5 564 69.564.569דימונה
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נתניה

בית יהושע  9.0בית יהושע

הרצליה11.011.0הרצליה

בני ברק19.019.09.0בני ברק

סגולה- פ"ת21.521.513.06.5סגולה-פ"ת

ראש העין23.523.514.59.05.5ראש העין

כפר סבא23.523.514.512.012.011.0כפר סבא

רעננה24.524.515.513.013.012.09.0רעננה

תל אביב13.513.58.57.011.013.514.015.0תל אביב

חולון17.517.513.011.016.017.517.518.58.0חולון

בת ים18.018.013.511.516.018.018.019.010.57.5בת ים

נתב"ג24.524.518.018.020.021.021.022.013.513.514.5נתב"ג

מודיעין25.025.018.518.520.521.521.522.515.015.015.59.0מודיעין

23.523.517.516.519.520.520.521.511.012.013.013.515.0כפר חב"ד
כפר 
חב"ד

23.523.517.516.519.520.520.521.511.012.013.013.515.07.5לוד-רמלה

באר יעקב/
25.525.520.518.523.525.525.526.513.014.515.015.016.013.0ראשונים

 ראשל"צ
25.025.020.518.523.525.025.026.013.07.57.515.016.013.5משה דיין

31.031.025.522.526.029.529.530.519.019.520.019.019.519.0בית שמש

32.532.528.025.529.531.531.532.520.020.521.020.020.520.0ירושלים

 ירושלים -
32.532.528.025.529.531.531.532.522.022.523.017.018.022.5יצחק נבון

25.525.520.519.023.525.525.526.513.514.515.015.016.013.5רחובות

25.525.520.519.023.525.525.526.514.517.517.516.016.514.5יבנה

25.525.520.519.023.525.525.526.514.511.010.516.016.514.5יבנה מערב

25.525.523.520.523.525.525.526.517.517.517.517.518.014.5אשדוד

31.031.029.026.029.531.031.032.022.022.022.022.022.519.0אשקלון

קריית מלאכי/ 
29.529.524.023.527.028.528.529.519.019.520.019.521.017.0יואב

32.532.527.027.031.032.532.533.522.523.023.522.523.522.0קריית גת

37.037.032.030.535.037.037.038.025.025.526.025.025.524.5להבים

32.032.030.527.531.032.032.033.023.023.023.023.024.020.5שדרות

33.033.031.028.031.533.033.034.024.024.024.024.025.021.5נתיבות

39.539.533.531.036.539.539.540.526.526.526.526.527.026.0אופקים

39.539.534.031.537.039.539.540.527.027.027.027.027.526.5באר שבע

44.544.538.537.041.544.544.545.531.531.532.031.531.531.0דימונה
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לוד-רמלה
באר יעקב/

7.5ראשונים
באר יעקב/
הראשונים

 ראשל"צ
14.515.5משה דיין

ראשל"צ 
משה דיין

בית שמש13.520.520.5בית שמש

ירושלים18.023.523.57.0ירושלים

 ירושלים -
23.023.523.525.030.0יצחק נבון

 ירושלים -
יצחק נבון

רחובות7.57.515.520.523.523.5רחובות

יבנה13.013.016.020.523.523.57.5יבנה

15.016.010.020.523.523.516.016.0יבנה מערב
 יבנה 
מערב

אשדוד13.513.513.523.526.026.013.513.513.5אשדוד

אשקלון19.019.019.024.528.028.019.019.019.09.0אשקלון

קריית מלאכי/
15.015.520.519.524.024.018.020.021.022.023.0יואב

קריית 
מלאכי/יואב

קריית גת22.024.024.025.529.529.524.025.025.025.024.510.0קריית גת

להבים24.026.526.529.534.034.026.526.026.023.022.021.019.0להבים

שדרות20.520.520.525.529.529.520.520.520.513.012.024.022.017.0שדרות

נתיבות21.521.521.526.530.530.521.521.521.513.513.023.521.517.09.0נתיבות

25.526.526.531.034.534.526.522.022.021.020.023.021.011.011.011.0אופקים
אופקים

26.027.027.031.035.035.027.022.022.021.520.522.520.511.013.513.511.0באר שבע
באר 
שבע

31.032.532.535.540.040.032.528.028.027.526.528.025.011.020.520.517.011.0דימונה
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3. קוד תעריף הנסיעה

נהריה

עכו8עכו

כרמיאל2927כרמיאל

אחיהוד27258אחיהוד

קריות20112011קריות

חוצ' המפרץ201120114חוצות המפרץ

כפר יהושע291943391313כפר יהושע

כפר ברוך29294339292913כפר ברוך

עפולה4339292933332913עפולה

בית שאן433929193333292913בית שאן

לב המפרץ202020208813292929לב המפרץ

חיפה282028201515132933338חיפה

עתלית444444334040202039443420עתלית
בנימינה/פרדס 

58585858444434345458443420חנה
 בנימינה/

פרדס חנה

חדרה585858584444343454584434348חדרה

706370635858404056664440403420נתניה
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קריותאחיהודכרמיאלעכונהריה
חוצ' 
המפרץ

כפר 
יהושע

כפר 
עפולהברוך

בית 
שאן

לב 
עתליתחיפההמפרץ

 בנימינה/
פרדס 
חדרהחנה

706370635858404056664440403420בית יהושע

726372636363444462705844403734הרצליה

807280727267555575806355554744בני ברק

847684767667585878846758585544סגולה-פ"ת

898089808072636383897263635847ראש העין

898089808072636383897263635847כפר סבא

918291828274656585917465656049רעננה

726472646463484868725848483734תל אביב

797279726767535373795953494743חולון

807380736868545474806154494843בת ים

908190817373646484907364645945נתב"ג

908290827474656585907465656147מודיעין

898089807272636383897263635844כפר חב"ד

898089807272636383897263635844לוד-רמלה

באר יעקב/
898789877272636383897263636358ראשונים

 ראשל"צ
898789877272636383897263636257משה דיין

998999898989727291987672727263בית שמש

102951029592927979991028179797267ירושלים

 ירושלים -
102951029592927979991028179797267יצחק נבון

998999898787727291987272636358רחובות

998999898787727291987272636358יבנה

998999898787727291987272636358יבנה מערב

998999898787727291987272726358אשדוד

1089610896959581811001078181817469אשקלון

קריית מלאכי/
1059310593909010510181819181816763יואב

1139911399999989891091139989897272קריית גת

120108120108108108939311211910093938484להבים

1109911099979784841041108484847772שדרות

112101112101999985851041118585857873נתיבות

124113124113113113989811812410098968885אופקים

125114125114114114999911912510199978986באר שבע

1321221321221221221071071271321211071079696דימונה
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נתניה

בית יהושע11בית יהושע

הרצליה1515הרצליה

בני ברק313111בני ברק

3636196סגולה-פ"ת
 סגולה-

פתח תקווה

ראש העין404022114ראש העין

כפר סבא404022171715כפר סבא

רעננה42422419191711רעננה

תל אביב202010715202123תל אביב

חולון28281915252828309חולון

בת ים2929201625292931148בת ים

נתב"ג4242292933353537202022נתב"ג

מודיעין434330303436363823232411מודיעין

40402826323434361517192023כפר חב"ד
 כפר
חב"ד

404028263234343615171920238לוד-רמלה
באר יעקב/

4444343040444446192223232519ראשונים
 ראשל"צ

43433430404343451988232520משה דיין

5555443845525254313233313231בית שמש

5858494452565658333435333433ירושלים
 ירושלים -
5858494452565658373839272938יצחק נבון

4444343140444446202223232520רחובות

4444343140444446222828252622יבנה

4444343140444446221514252622יבנה מערב

4444403440444446282828282922אשדוד

5555514552555557373737373831אשקלון
קריית מלאכי/

5252414047505052313233323527יואב

5858474755585860383940384037קריית גת

6767575463676769434445434442להבים

5757544855575759393939394134שדרות

5959554956595961414141414336נתיבות

7272605566727274464646464745אופקים

7272615667727274474747474846באר שבע

8282706776828284565657565655דימונה
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לוד-רמלה

8ראשונים
באר יעקב 

ראשונים
 ראשל"צ

2224משה דיין
 ראשל"צ

משה דיין

בית שמש203434בית שמש

ירושלים2940407ירושלים
 ירושלים -
3940404353יצחק נבון

 ירושלים -
יצחק נבון

רחובות8824344040רחובות

יבנה1919253440408יבנה

יבנה מערב2325133440402525יבנה מערב

אשדוד202020404545202020אשדוד

אשקלון31313142494931313111אשקלון

 קריית מלאכי/
2324343241412933353739יואב

קריית מלאכי/
יואב

קריית גת374141445252414343434213קריית גת

להבים41464652616146454539373531להבים

שדרות3434344452523434341917413727שדרות

נתיבות363636465454363636201940362711נתיבות

אופקים44464655626246373735333935151515אופקים

באר שבע4547475563634737373634383415202015באר שבע

555858647373584949484649431534342715דימונה

4  סמל קוד ותעריף הנסיעה

   סמל קוד
התעריף 

בשקלים חדשים

14.00

24.50

35.00

45.50

56.00

66.50

77.00

87.50

98.00

108.50

119.00

129.50

1310.00

1410.50

1511.00

   סמל קוד
התעריף 

בשקלים חדשים

1611.50

1712.00

1812.50

1913.00

2013.50

2114.00

2214.50

2315.00

2415.50

2516.00

2616.50

2717.00

2817.50

2918.00

3018.50
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   סמל קוד
התעריף

בשקלים חדשים

3119.00

3219.50

3320.00

3420.50

3521.00

3621.50

3722.00

3822.50

3923.00
4023.50

4124 00

4224 50

4325 00

4425 50

4526 00

4626 50

4727 00

4827.50

4928.00

5028.50

5129.00

5229.50

5330.00

5430.50

5531.00

5631.50

5732.00

5832.50

5933.00

6033.50

6134.00

6234.50

6335.00

6435.50

6536.00

6636.50

6737.00

6837.50

סמל קוד
התעריף

בשקלים חדשים

6938.00

7038.50

7139.00

7239.50

7340.00

7440.50

7541.00

7641.50

7742.00

7842.50

7943.00

8043.50

8144.00

82 44.50

8345.00

8445.50

8546.00

8646.50

8747.00

8847.50

8948.00

9048.50

9149.00

9249 50

9350 00

9450 50

9551 00

9651 50

9752 00

9852 50

9953 00

10053.50

10154.00

10254.50

10355.00

10455.50

10556.00
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   סמל קוד
התעריף

בשקלים חדשים

10656.50

10757.00

10857.50

10958.00

11058.50

11159.00

11259.50

11360.00

11460.50

11561.00

11661.50

11762.00

11862.50

11963.00

12063.50

12164.00

12264.50

12365.00

12465.50

12566.00

12666.50

12767.00

12867.50

12968.00

13068.50

13169.00

13269.50

13370 00

13470 50

13571 00

13671 50

13772 00

13872 50

13973 00

   סמל קוד
התעריף

בשקלים חדשים

14073 50

14174 00

14274 50

14375 00

14475 50

14576 00

14676 50

14777 00

14877 50

14978 00

15078 50

15179 00

15279 50

15380 00

15480 50

15581 00

15681 50

15782 00

15882 50

15983 00

16083 50

16184 00

16284 50

16385 00

16485 50

16586 00

16686 50

16787 00

16887 50

16988 00

17088 50

171 "89 00  
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התשע"ט בתשרי  ח'  ביום  מלאכי-יואב  קריית  תחנת  לעניין  זה  צו  של  תחילתו    1 
)17 בספטמבר 2018(, ואולם -

היא  מוצאו  שתחנת  נוסע  כאמור,  התחנה  פתיחת  מיום  ימים   90 של  בתקופה   )1(
השונים,  הנסיעה  שבאזורי  הרכבת  מתחנות  אחת  ויעדו  מלאכי-יואב  קריית  תחנת 
פטור מדמי נסיעה ובלבד שהכרטיס ששימש לנסיעה הוא כרטיס לנסיעה בודדת, או 
הלוך ושוב, שנרכש בקופת תחנת קריית מלאכי-יואב, באמצעות כרטיס נסיעה שאינו 

כרטיס נייר, הנושא את תמונתו של הנוסע;

בתקופה של שנתיים מתום התקופה האמורה בפסקה )1(, נוסע שתחנת מוצאו   )2(
הנסיעה  שבאזורי  הרכבת  מתחנות  אחת  ויעדו  מלאכי-יואב  קריית  תחנת  היא 
שהכרטיס  ובלבד  כרטיסים,  ברכישת  הנסיעה  מדמי   50% של  להנחה  זכאי  השונים, 
תחנת  בקופת  שנרכש  ושוב,  הלוך  או  בודדת,  לנסיעה  כרטיס  הוא  לנסיעה  ששימש 
קריית מלאכי-יואב, באמצעות כרטיס נסיעה שאינו כרטיס נייר, הנושא את תמונתו 

של הנוסע 

התשע"ט  בתשרי  ט"ז  ביום  נבון,  ירושלים-יצחק  תחנת  לעניין  זה  צו  של  תחילתו    2 
)25 בספטמבר 2018(, ואולם -

היא  מוצאו  שתחנת  נוסע  כאמור,  התחנה  פתיחת  מיום  ימים   90 של  בתקופה   )1(
השונים,  הנסיעה  שבאזורי  הרכבת  מתחנות  אחת  ויעדו  נבון  ירושלים-יצחק  תחנת 
לנסיעה  כרטיס  הוא  לנסיעה  ששימש  שהכרטיס  ובלבד  נסיעה  דמי  מתשלום  פטור 
בודדת, או הלוך ושוב, שנרכש בתחנת ירושלים-יצחק נבון באמצעות כרטיס נסיעה 

שאינו כרטיס נייר, הנושא את תמונתו של הנוסע;

לפרסום  עד  או   ,)1( בפסקה  האמורה  התקופה  מתום  חודשים   9 של  בתקופה   )2(
לפי  השלום,  לתחנת  הנסיעה  קו  הארכת  בדבר  המנהל  מטעם  ברשומות  הודעה 
המוקדם מביניהם, נוסע שתחנת מוצאו היא תחנת ירושלים-יצחק נבון ויעדו אחת 
הנסיעה  מדמי   50% של  להנחה  זכאי  השונים  הנסיעה  שבאזורי  הרכבת  מתחנות 
ובלבד שהכרטיס ששימש לנסיעה הוא כרטיס לנסיעה בודדת, או הלוך ושוב, שנרכש 
בתחנת ירושלים-יצחק נבון באמצעות כרטיס נסיעה שאינו כרטיס נייר, הנושא את 

תמונתו של הנוסע 

ג' בתשרי התשע"ט )12 בספטמבר 2018(
)חמ 3-2722-ת2(
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שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

תחילה והוראות 
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ירושלים-יצחק נבון

תחילה והוראות 
שעה לעניין תחנת 
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