
 רשומות

 קובץ התקנות
 י״ח באלול התשנ״ד 5620 25 באוגוסט 1994

 עמוד
 תקנות התעבורה(תיקון מס׳ 16), התשנ״ד-1994 1304
 תקנות התעבורה(שינוי התוספת הרביעית לפקודה), התשנ״ד-994ו 1304

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירי נסיעה במוניות),
 התשנ״ד-1994 1305

 תיקון טעויות דפוס



 תקנות התעבורה (תיקון מם׳ 6 ו), התשנ״ד-994 י

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה'

 ו. האמור בתקנה 28 לתקנות התעבורה, התשב״א- 21961(להלן - התקנות העיקריו|־0, יסומן
 (א) ואחריו יבוא:

ר י מכשי  ״(ב) האמור בתקנת משנה (א) יחול גם על הנוהג ברכב שבו הותקן או מצו
 טלפון קבוע או נייד, והנוהג ברכב רשאי להשתמש בטלפון רק באמצעות מיקרופון

ד מהגה הרכב או מהכידון.״  שלהפעלתו אין צורך להסיר י

 מצרכים
 המגיען ראיה

 בתקנה 85(א) לתקנות העיקריות, במקום הרישה יבוא:

ו לא יניחו^יא ירשה  ״לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו ובעל רכב או מי שהשליטה עלי
 להוביל מטען ברכב או עליו אלא אם כן מבנה הרבב, על כל חלקיו ואבזריו, מתאים

 להובלת המטען בבטיחות וכאשר -״.

.2 

 בתקנה 89 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: 3.

 ״(ד) נוהג רכב כאמור בתקנה זו המציג שטר מטען כמשמעותו בצו הפיקוח על
, יהיה שטר ה  ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל״ט-1978נ

 לכאורה למשקל המטען המובל ברכב.״

 ל׳ באב התשני׳ד (7 באוגוסט 1994)
 (דומ 3-83)

ר ס י ל ק א ר ש  י
 שר התחבורה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 ק״ת התשכ״א, עמי 1425; התש״ם, עמי 1260; התשנ״ד, עמי 1178.

 ק״ת התשל״ט, עמי 66; התשנ״ב, עמי 1476.

 תקנות התעבורה (שינוי התוספת הרביעית לפקודה), התשנ״ד-4><9ו

ר ועדת הכלכלה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת התעבורה' (להלן - הפקודה), ובאישו
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1, בתוספת הרביעית לפקודה, אחרי פרט (8) יבוא:

בל בו  ״(8א) עבירה לפי תקנה 85(אץ5) לתקנות כשהמשקל הכולל של הרכב והמטען ךמו
 עולים ב־25% או יותר על המשקל הכולל המותר.״

 ל׳ באב התשנ״ד (7 באוגוסט 1994)
 (חמ 3-83)

ר ס י ל ק א ר ש  י
 שר התחבורה

 תיקון תקנה 28

 תיקון תקנה 85

 תיקון תקנה 89

 תיקון התוספת
 הרביעית

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; סייח התשמ׳׳ד, עמ׳ 30; התשנ״א, עמי 214; ק״ת התשנ״ב, עמי 674.
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 עו דגיבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה
 במוניות), התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אץ1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1985י

 1. בצו זה - הגדרות

 ״אזור אילת״ - כמשמעותו בחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
;  ההשמ״ה-21985

 ״ש״ח״ - שקלים חדשים;

 ״ימי מנוחה״ - כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-948ו/ וכן יום
 העצמאות, החל משעה אחת לפני כניסתם ועד השעה 05.29 למחרתם;

ן 05.30 לבין 21.00;  ״תעריף מם׳ 1״ - התעריף בעד נסיעה בשעות שבי

ן 21.01 לבין 05.29 או בימי מנוחה;  ״תעריף מם׳ 2״ - התעריף בעד נסיעה בשעות שבי

 ״תעריף קריאה״ - התעריף בעד נסיעה ממקום היציאה של המונית למקום המזמין!

.  לכל •זנח אחר יהיה הפירוש שנקבע לו בתקנות התעבורה, התשכ״א- 961וג

 2. שכר ההסעה המרבי במונית לא יעלה על השכר הנקוב בתוספת. מחיר מרבי
 לנסיעה במונית

 3. התעריפים והמחירים המפורטים בצו זה כוללים מס ערך מוסף לפי חוק מם ערך מוסף, מס ערך מוסף
 התשל״ו-41976.

 4. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירי נסיעה במוניות), ביטול
 התשנ״ג-1993־ - בטל.

 תוספת
 (סעיף 2)

 שבד ההסעה במונית

 חלק אי: נסיעה מיוחדת לפי מונה

 1. שבר ההסעה בנסיעה מיוחדת יהיה:

 ׳:א) בכל הארץ, למעט באזור אילת:

 שבר הסעה
 בש״ח

 תעריף
 קריאה

 (במטרים)

 תעריף
 מם׳ 2

 (במטרים)

 תעריף
 מם׳ 1

 (במטרים)
 בסיס הזמן
 (בשניות)

5.30 2,094.96 491.33 1,047.48 -  מצב התחלתי של המונה

 כל פעימה עד 15 ק״מ 21 '145.05 116.40 290.11 0.20

0.20 -  כל פ׳נימה מעל 15 ק״מ ו2 120.88 96.70

 ם״ ק התשמ״ו, עמי 2.
 2 ס״ ז התשמ״ה, עמי 204.

 ג ק״-[ התשכ״א, עמי 1425.

 4 ס״־1 התשל״ו, עמי 52.

 5 ק״־נ התשנ״ג, עמי 1107.
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4.40 

0.20 

0.20 

 ילל בער

 (ב) באזור אילת:

2,059.83 457.74 1,029.91 

347.85 139.14 173.92 

115.95 144.94 

 מצב התחלתי של המונה

 בל פעימה ער 15 ק״מ 24

 כל פעימה מעל 15 ק״מ 24

 שכר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מטען יד של הנוסע.

 בעד כל מטען אחר ישלם הנוסע סך של 1.50 ש״ח לכל יחידה.

 לא יגבה נהג המונית שכר הסעה בעד הובלת עגלת נכה של נוסע במונית, אולם ^שאי נהג
 המונית שלא להוביל יותר מעגלת נכה אחת.

 בנסיעה שבה הצטרפו נוסעים בנוסף על המזמין, לא יעלה שכר ההסעה הב
 הנסיעה על השכר המפורט בסעיף זה, לפי הענין.

 בעד הסעה מנמל התעופה בן־גוריון ישולם השכר שנקבע בחלק זה, בתוספת 0>}.4 ש״ח

 בעד הסעה מנמל התעופה שדה דב או נמל חיפה ישולם השכר שנקבע בחלק זה, בתוספת
 2.00 ש״ח.

 חלק בי: נסיעה מיוחדת שלא לפי מונה

 בנסיעה במונית ממקום למקום המפורטים להלן, שעל פי דרישת הנוסע לא הופעל בה מונה,
 ישלם הנוסע לאותה הסעה את השבר שנקבע לה להלן:

 שבר הסעה בש׳׳ח, בנסיעה שלא לפי מונה משעה 05.30 עד 21.00

25.8.1994 

 מוצא/יעד ירושלים חיפה תל־אביב נתב״ג רחובות הרצליה ב אר־שבע

 מלון אוויה 96.00 64.00 1 _ _ 36.00 34.00 175.00
 אילת

 (ללא מע״מ) 442.00 636.00 507.00 476.00 456.00 519.00 344.00
ד 119.00 231.00 74.00 74.00 49.00 86.00 135.00 ו  אשד
 אשקלון 130.00 266.00 104.00 106.00 81.00 112.00 121.00
 בית־שמש 64.00 230.00 97.00 71.00 56.00 106.00 152.00
 בית־שאן 205.00 122.00 212.00 207.00 228.00 205.00 337.00

- 207.00 147.00 168.00 225.00 339.00 -  באר־שבע

- - י - ־ - -  (דרך חברון) 157.00

- - - - -  (דרך צמת ראם) 207.00 _
66.00 278.00 203.00 228.00 264.00 398,00 -  רימונה
- - ־ - - -  (דרך חברון) 215.00

- - - - - -  (דרך צמת ראם) 264.00
207.00 -  הרצליה 132.00 159.00 34.00 51.00 56.00
 זכרון־יעקב 197.00 71.00 127.00 9.00 11 140.00 77.00 291.00
 חררה 172.00 97.00 91.00 92.00 114.00 66.00 276.00
339.00 159.00 202.00 192.00 165.00 -  חיפה 284.00
 חברון 66.00 319.00 159.00 150.00 155.00 188.00 89.00

400.00 205.00 253.00 231.00 230.00 112.00 -  טבריה

- ־ - - -  (דרך הבקעה) 273.00
 (דרך חדרה) 317.00 ״ — ־ —
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 מוצא/יעד ירושלים חיפה תל־אביב נתב׳׳ג רחובות הרצליה באר־שבע

190.00 132.00 101.00 89.00 119.00 284.00 -  ירושליים
 יריחו 73.00 258.00 178.00 150.00 162.00 190.00 203.00
 בפר־סבא 119.00 149.00 44.00 48.00 69.00 20.00 212.00
 כרמיאל 321.00 79.00 241.00 266.00 268.00 221.00 450.00
 מצפה־רמון 331.00 473.00 346.00 294.00 281.00 354.00 144.00
 מטולד 375.00 208.00 339.00 334.00 355.00 314.00 503.00
 נהריה 327.00 63.00 220.00 230.00 251.00 192.00 389.00
 נצרת 240.00 81.00 187.00 182.00 203.00 155.00 375.00
 נתניה 167.00 116.00 66.00 76.00 97.00 43.00 248.00
168.00 51.00 41.00 -  נתב״ג 89.00 192.00 41.00
 נתיבות 182.00 311.00 147.00 160.00 127.00 157.00 49.00

 סדום 215.00 420.00 327.00 296.00 279.00 334.00 140.00
 עזה 165.00 298.00 144.00 137.00 106.00 162.00 84.00

ן־גדי 139.00 339.00 248.00 212.00 221.00 263.00 183.00  עי
 עכו 299.00 49.00 205.00 213.00 235.00 188.00 372.00
 עפולה 220.00 81.00 165.00 64.00 1 185.00 137.00 304.00

 ערד 261.00 407.00 243.00 221.00 197.00 256.00 84.00
 פתח־תקוה 107.00 164.00 34.00 26.00 58.00 33.00 185.00
 צפת 331.00 137.00 276.00 291.00 312.00 271.00 460.00
 קיסריה 182.00 81.00 101.00 111.00 124.00 82.00 284.00

 קרית־גת 122.00 298.00 107.00 96.00 71.00 130.00 81.00
 קרית־שמונה 360.00 193.00 324.00 322.00 344.00 303.00 489.00
 ראש־נ!ינה 314.00 147.00 256.00 274.00 296.00 255.00 448.00
ן 106.00 190.00 39.00 34.00 22.00 51.00 162.00 ו  ראשון״לצי
147.00 56.00 -  רחובות 101.00 202.00 51.00 41.00
 רמאללה 38.00 243.00 132.00 102.00 107.00 111.00 175.00
 רמלה 82.00 193.00 46.00 23.00 28.00 61.00 155.00
 רפיח 233.00 365.00 212.00 205.00 173.00 230.00 122.00
 שדה־בוקר 271.00 405.00 307.00 251.00 230.00 289.00 82.00

 שכם 117.00 167.00 112.00 112.00 134.00 86.00 246.00
225.00 34.00 51.00 41.00 -  תל־־אביב 119.00 165.00

ימצא שי  2. עכר אהסעה שנקבע לפי חלק זה יפורט במחירון שאישר המפקח על התעבורה ו
ת בכל עת וכל נוסע רשאי לעיין בו. י נ ו י  ב

ן 21.01 לבין 05.29 או בימי מנוחה, תיווסף לשכר  3. בעד הסעה ׳לפי חלק זה בשעות שבי
 ההסעה שנקבע בחלק זה תוספת של 25 אחוזים.

 4. בו:סיעה שכללה המתנה לנוסע ישולם סכום של 34.00 ש״ח לשעת המתנה: עבור כל רבע
 שעה או חלק ממנה ישולם תשלום יחסי של רבע שעה.

 5. בו:סיעה שבה הצטרפו נוסעים, נוסף על המזמין, לא יעלה שכר ההסעה הכולל בעד הנסיעה
 על השבר המפורט בחלק זה, הכל לפי הענין.

 6. הרראות סעיפים 2 עד 6 לחלק א׳ יחולו גם על נסיע! ן לפי חלק זה.
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 חלק גי: נסיעת שירות

 בנסיעת שיירות יהיה שכר ההסעה לכל נוסע משעה 05.00 עד שעה 2:1.30 כלהלן:
 עד 6 ק״מ - 2.70 ש״ח; על כל ק״מ נוסף - 0.20 ש״ח;

0 תיווסף ^ . 5  בעד הסעה בנסיעת שירות שבוצעה בין השעה 23.31 לבין השעה 9
 לסכומים שנקבעו בפסקה (א) תוספת בשיעור של 25 אחוזים,

עים להלן, שבו י  על אף האמור בסעיף ו יהיה שכר ההסעה בנסיעה ממקום למקום המצו
 משלם כל נוסע בעד נסיעתו בנפרד, כאמור בטבלה שלהלן:

 (א)

 (ב)

 משעה 25.31
ה 04.59 ע  עד ״

 (בש״ח)

3.40 

3.40 

3.40 

5.50 

3.40 

23.31 
04.59 

 ״ח)

 משעו
 עד שעה

28. 
16. 
14. 
20, 
24. 
11 

6. 
6, 
5. 

9. 
 .5 ו
15. 

7.00 

 0־!.9ו
59.50 

8.10 
8.10 
10.50 
 0.50 ו

 משעה 05.00
 עד שעה 23.30

 (בש״ח)

2.70 

2.70 

2.70 

4.40 

2.70 

 בקו 4 בתל־אביב

 בקו 5 בתל־אביב

 בקו 51 תל־אביב פתח תקוה

 (1) מתל־אביב לבני ברק (עד כביש גהה)

 (2) מתל־אביב לפתח־תקוה

 (3) מצומת עלית (רמת גן) לפתח־תקוה

 (א)

 (ב)

 (ג)

 משעה 05.00
 עד שעה 23.30

 (בש״ח)

22.90 
13.00 
11.40 
16.50 
19.40 
9.30 

5.40 
5.40 
4.20 
5.60 
7.60 

12.10 
12.10 
15.60 
47.40 

6.50 
6.50 
8.40 
8.40 

  מירושלים ל
 חיפה

פו  תל־אביב-י
 רמלה

 אשקלון
 באר־שבע
 בית־שמש

  מתל־אביב ל
 רמלה

ד  לו
ן ו ן־לצי  ראשו

 רחובות
ד ו  אשד

 אשקלון - אפרירר
 קרית־גת

 באר־שבע
 אילת

 נתניה - מסעף
 נתניה - מרכז

 חדרה
 גבעת־אולגה

(1) 

(2) 

(3) 
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 משעה 05.00 משעה 23.31
 עד שעה 23.30 עד שעה 04.59

 (בש־ח) (בש״ח)

17.50 14.00 
21.00 16.80 
21.00 16.80 
25.50 20.40 
36.10 28.90 

5.50 4.40 

20.50 16.40 

 חיפה
 עפולה - מרכז

 עפולה־עילית (בית חולים)
 טבריה

 צפת

ן ו ן־לצי  (4:ו מרחובות לראשו

  (5ו מבאר־שבע ל
 מצפה רמון

45.90 3 6 , 7 0
 ( מ ״ ע  אילת (ללא מ

  (16 מחיפה ל
 גבעת אולגה 8.40 10.50
 חדרה 8.40 10.50

 צומת נתניה 12.50 15.60
ו 5.60 7.00 כ  ע

 נהריה 7.60 9.50
 עפולה 8.80 00.ו ו
 צפת 15.80 19.80
 טבריה 13.20 16.50
 נצרת 8.80 11.00
ק 4.70 5.90 3  צומת עין א

ן 16.80 21.00 ו רי ו  נמל תעופה בךג

 (7) מנהריה למעלות תרשיחא 7.00 8.80

 (8) מחיפה(הדר) - לצומת הקריות(צ׳ק פוסט) 3.70 4.60

  (9) מצומת הקריות (צ׳ק פוסט) ל
ד 3.70 4.60  צומת עין אפק/מכון דו
 עכו 5.60 7.00
 נהריה 7.60 9.50

 ד ל  (10) מצומת עין אפק/מבון דו
 עכו 4.60 5.80
 נהריה 5.70 7.10

 (11) מעכו לנהריה 4.40 5.50

ן לירושלים - ו רי ו  (12) מנמל התעופה בךג
 (א) שירות צמוד:

 כיוון אחד 18.60 18.60
ב 28.00 28.00  הלוך ושו

 (ב) שירות מיוחד:
29.20 29.20 

 כיוון אחר
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 בפסקה זו -

 ״שירות צמוד״ - נסיעת שירות הצמודה למועדי ההמראה והנחיתה של מטוסים מנמל התעופה
ן והכוללת הובלת מטענו של הנוסע; ו רי ו  בךג

עד כל נוסע י ד מנמל התעופה בן־גוריון אל המקום בירושלים שי  ״שירות מיוחד״ - שירות צמו
 באותה נסיעה, או לפי הזמנת כל נוסע מכל מקום בירושלים, לנמל התעופה בן־גוריון.

 3. שכר ההסעה לילדים יהיה במפורט להלן:

 (1) בעד ילד שמלאו לו חמש שנים ישולם שכר הסעה של נוסע כאמור בחלק יזה;

 (2) בעד ילד אחר שטרם מלאו לו חמש שנים ומבוגר המלווה את הילד, ישולם שכר
;  ההסעה 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 ד סעה של
 נוסע כאמור בחלק זה.

 4. על אף האמור בסעיפים ו ו־2 לחלק זה, שכר ההסעה בימי מנוחה יהיה גבוה בשיעור של
ן 05.00 לבין 23.30.  ער 50 אחוזים משכר ההסעה שנקבע להסעה כאמור בשעות שבי

 • ס ר
 שר התחבורה

25.8.1994 

ל א ר ש  י

 י״א באלול התשנ״ד (18 באוגוסט 1994)
 (חמ 3-1978)

ט ח ו ) ש ה ג י ל ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר

 תיקון טעויות דפוס
 בהודעת התעבורה (אגרות) (מם׳ 2), התשנ״ד-1994, שפורסמה בקובץ התקנות 5616,

 התשנ״ד, עמ׳ 1241, בחלק ג׳ של התוספת הראשונה -

 (ו) בפרט 5(א), בשורה המתחילה במלים ״מ־ 4001 ומעלה״ נשמטו הסכומים:
 ״199 164 151״

 (2) בפרט 8, בעבורה הימנית של טור בי, במקום ״303״ צריך להיות ״340״.

 (חמ 3-83)

 1310 קובץ התקנות 5620, י״ח באלול התשנ״ו
 המחיר 1.92 שקל חדש 0334-2883 א158 סודר בסדר־צילום והודפס במדפים הממשלת ירושלים


