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התקנות קובץ
18 בדצמבר 2005 6444 התשס"ו בכסלו י"ז

שירות בתנאי קבע), המשרתים לישראל (גמלאות) (חיילים הגנה בצבא תקנות שירות הקבע
180   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2005

180 התשס"ו―2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), (דמי נסיעה) הברזל מסילות תקנות

186   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו―2005 ציבורי), למוסד התרומות (סכום הכנסה מס הודעת

 

עמוד   
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המשרתים (חיילים (גמלאות) לישראל בצבא הגנה הקבע שירות תקנות
התשס"ו-2005 קבע), בתנאי שירות

(גמלאות) [נוסח בצבא הגנה לישראל הקבע לחוק שירות סעיף 67ט לפי סמכותי בתוקף  
של  הכספים ובאישור ועדת האוצר שר החוק), בהסכמת - משולב], התשמ"ה-11985 (להלן

אלה: אני מתקין תקנות הכנסת,

כחייל  הקובע, המועד אחרי קבע בתנאי שירות המשרת חייל יראו ד'1 לחוק פרק לענין .1
תימסר לחוק 67ה(ב) סעיף  לפי ההודעה ואולם לחוק; ד'1  פרק הוראות עליו ויחולו חדש,

קבע. בתנאי מיום תחילת השירות יאוחר לא שירות בתנאי קבע המשרת לחייל

לבין יום תחילתן התשס"ה (1 בינואר 2005) בטבת כ' בין בתנאי קבע שירות ששירת 2. חייל
הגנה לישראל, משרת בצבא עודנו התחילה יום ולאחר התחילה), יום (להלן - תקנות אלה של
ד'1 לחוק  הוראות פרק עליו חדש ויחולו כחייל יראוהו כחייל חדש, או קבע בשירות בתנאי

לכך. הסכמתו את נתן אם התחילה, יום לפני כאמור, שירותו תקופת לגבי גם

(14 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ג

פז מו ל  שאו  (3-3435 (חמ

הביטחון שר                                                                                   
__________

.134 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 142;

התשס"ו-2005 (תיקון), נסיעה) (דמי הברזל מסילות תקנות

חדש], התשל"ב- [נוסח הברזל לפקודת מסילות ו–57 לפי סעיפים 56 בתוקף סמכותי  
אני  הרכבת), - חברת (להלן בע"מ רכבת ישראל חברת הצעת הפקודה), לפי - 11972 (להלן

אלה: תקנות מתקין

התקנות  - (להלן התשס"ה-22004  נסיעה),  (דמי הברזל  מסילות לתקנות  1 בתקנה .1
יבוא: (9) פסקה אחרי פרברי", "קו בהגדרה העיקריות),

דימונה;". - שבע באר קו (10)"

יבוא: התוספת לתקנות העיקריות במקום .2

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

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 42 ועמ' 594.

ד'1 פרק תחולת
לחוק על חייל

המשרת שירות
קבע בתנאי

מעבר הוראת

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

43.540.040.036.036.031.531.529.524.524.520.520.512.05.5סגולה

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

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

51.046.046.046.040.038.038.038.034.034.031.531.524.522.5בית שמש

53.049.048.048.042.041.041.038.036.036.033.033.026.524.5ירושלים

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

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

סגולהסגולה

העין העין5.5ראש ראש

כפר סבא11.010.0כפר סבא

אביב10.012.012.0תל-אביב תל

נתב"ג19.020.020.012.0נתב"ג

חב"ד חב"ד18.519.519.510.012.0כפר כפר

לוד-רמלה18.519.519.510.012.07.5לוד-רמלה

בית שמש25.028.528.518.018.018.012.5בית שמש

ירושלים28.530.530.519.019.019.016.514.0ירושלים

יעקב/הראשונים יעקב/הראשונים23.024.524.512.512.510.07.519.523.0ב' ב'

רחובות23.024.524.512.512.512.57.519.523.07.5רחובות

יבנה23.024.524.512.512.512.512.519.523.012.57.5יבנה

אשדוד23.024.524.516.016.012.512.523.025.012.512.512.5אשדוד

אשקלון29.531.031.022.522.519.019.024.528.519.019.019.09.0אשקלון

גת גת29.531.531.523.023.023.023.024.528.523.023.024.524.527.0קרית קרית

36.038.038.025.525.525.525.530.034.025.525.531.531.532.519.5באר שבע
באר
שבע

40.542.542.530.030.030.030.034.538.530.030.036.036.037.024.010.0דימונה
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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

565252454540403631312525152סגולה

העין 605454484843434033312929188ראש

6054544848434340333129291613כפר סבא

אביב 48434343403131292323161662תל

6155494949444441323230301919נתב"ג

חב"ד 6054484848434340313129291818כפר

6054484848434340313129291818לוד-רמלה

6760606052484848434340403128בית שמש

7663777755787848454542427931ירושלים

יעקב/הראשונים 6060484848434343404031312323ב'

6760606048484343404031312320רחובות

6760606048484343404031312320יבנה

6760606048484843404031312923אשדוד

7172727258585853484839393634אשקלון

גת 6867676767606048484840403333קרית

6968686868676760606048484340באר שבע

8584848484838365656582824945דימונה
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היציאה תחנת

סגולהסגולה

העין העין2ראש ראש

כפר סבא1311כפר סבא

אביב אביב111515תל תל

נתב"ג22242415נתב"ג

חב"ד חב"ד2123231115כפר כפר

לוד-רמלה21232311156לוד-רמלה

בית שמש32737320202016בית שמש

ירושלים7338382222221980ירושלים

יעקב/הראשונים יעקב/הראשונים29313116161162329ב' ב'

רחובות293131161616623296רחובות

יבנה293131161616162329166יבנה

אשדוד293131181816162932161616אשדוד

אשקלון3639392828222231732222229אשקלון

גת קריתגת3640402929292931732929313174קרית

454848333333333743333340407523באר שבע
באר
שבע

53828237373737444937374545478111דימונה
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הנסיעה ותעריף קוד סמל

קוד התעריףסמל
חדשים קודבשקלים סמל

התעריף
חדשים בשקלים 

15.004434.50
25.504536.00
36.004636.50
46.504737.00
57.004838.00
67.504938.50
78.005039.00
88.505139.50
99.005240.00

109.505340.50
1110.005441.50
1210.505542.00
1311.005643.50
1411.505744.00
1512.005844.50
1612.505945.50
1713.006046.00
1816.006146.50
1916.506247.00
2018.006349.00
2118.506449.50
2219.006550.00
2319.506650.50
2420.006751.00
2520.506858.00
2621.506963.50
2722.007064.00
2822.507157.50
2923.007252.50
3023.507328.50
3124.507427.00
3225.007532.50
3325.507653.00
3426.007748.00
3529.007841.00
3629.507926.50
3730.008014.00
3830.508124.00
3931.0082      42.50
4031.5083      55.00
4132.0084      62.00
4233.0085      67.50
4334.00

(11 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו י'
שטרית מאיר   (3―1055 (חמ

התחבורה שר                                                                                   



התשס"ו-2005 ציבורי), למוסד התרומות (סכום הכנסה מס הודעת

מודיע  אני  הפקודה), - (להלן  הכנסה1  מס לפקודת 46(ב) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור:

אוגוסט  בחודש שפורסם המדד 2005 לעומת אוגוסט בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
שבמקום כך ,2005 המס שנת לגבי לפקודה 46(א) שבסעיף התרומות תקרת סכום יהיה ,2004

חדשים". שקלים 2,165,000" שקלים חדשים" יבוא 2,131,000"

(7 בדצמבר 2005) בכסלו התשס"ו ו'
רוב איתן  (3-152 (חמ

בישראל המסים רשות מנהל                                                                                      
  

__________
;84 עמ' התשס"א, ס"ח ;124 עמ' התש"ס, ;36 עמ' התש"ן, ס"ח ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.246 עמ' התשס"ה, ק"ת

התרומות סכום
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