
רשומות

התקנות קובץ

476   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 לפקודה), והשביעית הרביעית התוספות (שינוי התעבורה תקנות

476   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 נסיעה במוניות), (מחירי ושירותים מחירי מצרכים על פיקוח צו

512 התשס"ח-2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   הולמים), מגורים בעד מהשכר ניכויים (שיעור זרים עובדים הודעת

דמי בעד מהשכר ניכוי (שיעור תנאים הוגנים) והבטחת שלא כדין העסקה (איסור זרים עובדים  הודעת
513   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 רפואי), ביטוח

513   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 שנתית), ואגרה בקשה (אגרת זרים עובדים הודעת

514 התשס"ח-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(3 הפקה) (מס' (עדכון היטלי הודעת המים

13 בפברואר 2008 6647 התשס"ח א' באדר ז'

                                              עמוד
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תוספת
(2 (סעיף

במונית ההסעה מחיר

מונה לפי מיוחדת נסיעה א': חלק

יהיה: ההסעה בנסיעה מיוחדת מחיר .1

אילת: באזור למעט הארץ, בכל (א)

מס' תעריף
זמן  1 בסיס

(בשניות)

מס' תעריף
זמן  2 בסיס

(בשניות)

 1 מס' תעריף
מרחק בסיס
(במטרים)

 2 מס' תעריף
מרחק בסיס
(במטרים)

הסעה מחיר
בשקלים
חדשים

המונה של התחלתי 9341629.88173.179.90מצב

ק"מ 15 עד פעימה 1512106.0984.970.30כל

ק"מ 15 מעל פעימה 151288.4970.690.30כל

אילת: באזור (ב)

של המונה 9341630.26173.558.50מצב התחלתי

ק"מ 15 עד פעימה 1815124.2699.430.30כל

ק"מ 15 מעל פעימה 181599.5375.590.30כל

היציאה ממקום בעד הנסיעה הנסיעה מחיר יהיה למקום המזמין, מונית הוזמנה .2
ש"ח. 3.80 המזמין למקום המונית של

כל בעבור הנוסע; של יד מטען הובלת כולל זה בחלק כאמור ההסעה מחיר .3
3.20 ש"ח.  של הנוסע סך ישלם אחרת כבודה מזוודה או

במונית, נוסע של הובלת עגלת נכים בעד המונית מחיר הסעה נהג יגבה לא .4
אחת. נכים מעגלת יותר להוביל שלא המונית נהג רשאי ואולם

ישולם המחיר שנקבע בחלק שניים, עולה על בה בעד נסיעה שמספר הנוסעים .5
שגילו אינו  מי בחשבון יובא סעיף זה לא לפי הנוסעים 3.50 ש"ח; במניין בתוספת זה

שנים. חמש על עולה

בתוספת שנקבע בחלק זה, המחיר ישולם גוריון בן הסעה מנמל התעופה בעד .6
ש"ח. 5.00

בחלק המחיר שנקבע חיפה ישולם נמל או דב התעופה שדה הסעה מנמל בעד .7
ש"ח. 2.00 בתוספת זה,

ישולם  ישראל),  חוצה (כביש   6 מס' כביש דרך  הנוסע  דרישת  לפי  בנסיעה  .8
ש"ח. 12.10 בתוספת שנקבע בחלק זה, המחיר

המתנה.  לשעת ש"ח  69.90 של סכום ישולם  לנוסע  המתנה  שכללה  בנסיעה  .9
שעה. של רבע תשלום יחסי ממנה ישולם חלק שעה או כל רבע בעבור

                             
נסיעה מיוחדת שלא לפי מונה ב': חלק     

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

התשס"ח-2008 לפקודה), והשביעית הרביעית התוספות (שינוי התעבורה תקנות

ועדת  ובאישור הפקודה), - (להלן התעבורה1  לפקודת  41 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות הכנסת, אני מתקין של הכלכלה

"ולתמרור ה–1". יבוא בפרט (1), בסופו לפקודה, הרביעית 1. בתוספת

יבוא: פרט (15) אחרי א', בחלק לפקודה, השביעית 2. בתוספת
ה–1; לתמרור אי–ציות לגבי לתקנות 22(א) תקנה לפי עבירה (16)"

בוחן בידי שנמצאו שלהלן הליקויים באחד לתקנות, 27(א) תקנה לפי עבירה (17)
לתקנות: 307 כמובנו בתקנה

הליקויהמכלול הרכבמהות סוג

עד כדי(א) הגה ההגה ממוט משוחרר גלגל הגה
ההגה לסיבוב הפרעה

ומסחרי פרטי

במוט(ב) הגה יוצא בקלות מהתושבת הגה גלגל
ההגה

ומסחרי פרטי

לפצוע(ג) הגה עלול או לגמרי שבור הגה גלגל
הנהג ידי את

ומסחרי פרטי

גלגלים גלגל(ד) של מהאומים ויותר אחוז 50 מעלחסרים מסחרי
ק"ג 7,500

מאטים בלמים הנהג(ה) בתא שנשמעות אוויר דליפות
מחוג של נמשכת לירידה שגורמות או

הבלם דוושת על לחיצה בעת המנומטר

רכב שמותקנים בו
המופעלים בלמים

אוויר בלחץ

חיבור מנגנון (ו)
לגרורים אוויר

הנהג בתא שנשמעות אוויר דליפות
מחוג של נמשכת לירידה שגורמות או

הבלם דוושת על לחיצה בעת המנומטר

מחובר" רכב

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .3

(27 בינואר 2008) התשס"ח בשבט כ'
פז מו ל  שאו  (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר   
__________

.180 עמ' התשנ"ז, ס"ח ;173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

(תיקון), במוניות) (מחירי נסיעה מצרכים ושירותים מחירי על פיקוח צו
התשס"ח-2008

התשנ"ו-11996  ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 12(א)(1) לפי סמכותנו בתוקף  
מצווים לאמור: לחוק, אנו 13 לפי סעיף המחירים ועדת עם התייעצות ולאחר החוק), (להלן -

התשס"ז-22006 -  במוניות), נסיעה (מחירי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח לצו בתוספת .1

יבוא: וב' א' חלקים במקום (1)

התוספת תיקון

_________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 274.

התוספת שינוי
הרביעית

התוספת שינוי
השביעית

תחילה



13.2.2008 התשס"ח, א' באדר ז' ,6647 התקנות 477קובץ

תוספת
(2 (סעיף

במונית ההסעה מחיר

מונה לפי מיוחדת נסיעה א': חלק

יהיה: ההסעה בנסיעה מיוחדת מחיר .1

אילת: באזור למעט הארץ, בכל (א)

מס' תעריף
זמן  1 בסיס

(בשניות)

מס' תעריף
זמן  2 בסיס

(בשניות)

 1 מס' תעריף
מרחק בסיס
(במטרים)

 2 מס' תעריף
מרחק בסיס
(במטרים)

הסעה מחיר
בשקלים
חדשים

המונה של התחלתי 9341629.88173.179.90מצב

ק"מ 15 עד פעימה 1512106.0984.970.30כל

ק"מ 15 מעל פעימה 151288.4970.690.30כל

אילת: באזור (ב)

של המונה 9341630.26173.558.50מצב התחלתי

ק"מ 15 עד פעימה 1815124.2699.430.30כל

ק"מ 15 מעל פעימה 181599.5375.590.30כל

היציאה ממקום בעד הנסיעה הנסיעה מחיר יהיה למקום המזמין, מונית הוזמנה .2
ש"ח. 3.80 המזמין למקום המונית של

כל בעבור הנוסע; של יד מטען הובלת כולל זה בחלק כאמור ההסעה מחיר .3
3.20 ש"ח.  של הנוסע סך ישלם אחרת כבודה מזוודה או

במונית, נוסע של הובלת עגלת נכים בעד המונית מחיר הסעה נהג יגבה לא .4
אחת. נכים מעגלת יותר להוביל שלא המונית נהג רשאי ואולם

ישולם המחיר שנקבע בחלק שניים, עולה על בה בעד נסיעה שמספר הנוסעים .5
שגילו אינו  מי בחשבון יובא סעיף זה לא לפי הנוסעים 3.50 ש"ח; במניין בתוספת זה

שנים. חמש על עולה

בתוספת שנקבע בחלק זה, המחיר ישולם גוריון בן הסעה מנמל התעופה בעד .6
ש"ח. 5.00

בחלק המחיר שנקבע חיפה ישולם נמל או דב התעופה שדה הסעה מנמל בעד .7
ש"ח. 2.00 בתוספת זה,

ישולם  ישראל),  חוצה (כביש   6 מס' כביש דרך  הנוסע  דרישת  לפי  בנסיעה  .8
ש"ח. 12.10 בתוספת שנקבע בחלק זה, המחיר

המתנה.  לשעת ש"ח  69.90 של סכום ישולם  לנוסע  המתנה  שכללה  בנסיעה  .9
שעה. של רבע תשלום יחסי ממנה ישולם חלק שעה או כל רבע בעבור

                             
נסיעה מיוחדת שלא לפי מונה ב': חלק     

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

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

פאחם אל 594733אופקיםאום

פאחם אל יהודהאום 296360אור

פאחם אל עקיבאאום 126147אור

פאחם אל 14111756אילתאום

פאחם אל 272330אריאלאום

פאחם אל 391478אשדודאום

פאחם אל 455559אשקלוןאום

פאחם אל 625771באר שבעאום

פאחם אל 157186בית שאןאום

פאחם אל 435534בית שמשאום

פאחם אל עיליתאום 475585ביתר

פאחם אל 262317בני ברקאום

פאחם אל ערביהאום אל 92105בקע

פאחם אל 309377בת יםאום

פאחם אל 282343גבעתייםאום

פאחם אל 753933דימונהאום

פאחם אל השרוןאום 225270הוד

פאחם אל 252304הרצליהאום

פאחם אל 103118חדרהאום

פאחם אל 303368חולוןאום

פאחם אל 157186חיפהאום

פאחם אל 208249טבריהאום

פאחם אל 211254טייבהאום

פאחם אל 242292טירהאום

פאחם אל הכרמלאום 225270טירת

פאחם אל 187224טמרהאום

פאחם אל 353432יבנהאום

פאחם אל 299364יהודאום

פאחם אל 421517ירושליםאום

פאחם אל 221266כפר סבאאום

פאחם אל 245296כרמיאלאום

פאחם אל 340415לודאום

פאחם אל 147173מגדל העמקאום

פאחם אל 370453מודיעין/מכביםאום

פאחם אל המלחאום ים 726899מלונות

פאחם אל אדומיםאום 438538מעלה

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

פאחם אל תרשיחאאום 289351מעלות

פאחם אל 245296נהריהאום

פאחם אל ציונהאום 323394נס

פאחם אל 170203נצרתאום

פאחם אל עיליתאום 191228נצרת

פאחם אל 133156נשראום

פאחם אל 333406נתב"גאום

פאחם אל 543669נתיבותאום

פאחם אל 180215נתניהאום

פאחם אל 211254סחניןאום

פאחם אל 218262עכואום

פאחם אל 7584עפולהאום

פאחם אל 736911ערדאום

פאחם אל תקווהאום 255309פתח

פאחם אל 313381צפתאום

פאחם אל 197237קלנסווהאום

פאחם אל 279338קרית אונואום

פאחם אל אתאאום 153181קרית

פאחם אל ביאליקאום 164194קרית

פאחם אל גתאום 479589קרית

פאחם אל יםאום 170203קרית

פאחם אל מוצקיןאום 167198קרית

פאחם אל מלאכיאום 431529קרית

פאחם אל שמונהאום 367449קרית

פאחם אל העיןאום 272330ראש

פאחם אל 313381ראשון לציוןאום

פאחם אל 570703רהטאום

פאחם אל 340415רחובותאום

פאחם אל 326398רמלהאום

פאחם אל גןאום 272330רמת

פאחם אל השרוןאום 252304רמת

פאחם אל 218262רעננהאום

פאחם אל 509627שדרותאום

פאחם אל 164194שפרעםאום

פאחם אל אביבאום 282343תל

יהודהאופקים 340415אור
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

עקיבאאופקים 520640אור

8691077אילתאופקים

475585אריאלאופקים

225270אשדודאופקים

174207אשקלוןאופקים

92105באר שבעאופקים

726899בית שאןאופקים

289351בית שמשאופקים

עיליתאופקים 330402ביתר

350428בני ברקאופקים

ערביהאופקים אל 530652בקע

313381בת יםאופקים

353432גבעתייםאופקים

218262דימונהאופקים

השרוןאופקים 394483הוד

384470הרצליהאופקים

492606חדרהאופקים

323394חולוןאופקים

665822חיפהאופקים

777962טבריהאופקים

452555טייבהאופקים

425521טירהאופקים

הכרמלאופקים 618763טירת

720890טמרהאופקים

258313יבנהאופקים

350428יהודאופקים

401491ירושליםאופקים

394483כפר סבאאופקים

774958כרמיאלאופקים

330402לודאופקים

675835מגדל העמקאופקים

360440מודיעין/מכביםאופקים

המלחאופקים ים 347423מלונות

אדומיםאופקים 442542מעלה

תרשיחאאופקים 8211017מעלות

777962נהריהאופקים

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

ציונהאופקים 289351נס

699865נצרתאופקים

עיליתאופקים 720890נצרת

662818נשראופקים

370453נתב"גאופקים

6975נתיבותאופקים

458563נתניהאופקים

743920סחניןאופקים

747924עכואופקים

645797עפולהאופקים

248300ערדאופקים

תקווהאופקים 367449פתח

8821094צפתאופקים

482593קלנסווהאופקים

343419קרית אונואופקים

אתאאופקים 682843קרית

ביאליקאופקים 696860קרית

גתאופקים 160190קרית

יםאופקים 703869קרית

מוצקיןאופקים 696860קרית

מלאכיאופקים 218262קרית

שמונהאופקים 9401166קרית

העיןאופקים 411504ראש

313381ראשון לציוןאופקים

7584רהטאופקים

282343רחובותאופקים

316385רמלהאופקים

גןאופקים 343419רמת

השרוןאופקים 374457רמת

394483רעננהאופקים

103118שדרותאופקים

696860שפרעםאופקים

אביבאופקים 347423תל

יהודה עקיבאאור 225270אור

יהודה 11601442אילתאור

יהודה 153181אריאלאור
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

יהודה 140164אשדודאור

יהודה 201241אשקלוןאור

יהודה 370453באר שבעאור

יהודה 431529בית שאןאור

יהודה 167198בית שמשאור

יהודה עיליתאור 262317ביתר

יהודה 5863בני ברקאור

יהודה ערביהאור אל 238287בקע

יהודה 5863בת יםאור

יהודה 5863גבעתייםאור

יהודה 499614דימונהאור

יהודה השרוןאור 7584הוד

יהודה 89101הרצליהאור

יהודה 197237חדרהאור

יהודה 5052חולוןאור

יהודה 370453חיפהאור

יהודה 486597טבריהאור

יהודה 157186טייבהאור

יהודה 130152טירהאור

יהודה הכרמלאור 323394טירת

יהודה 425521טמרהאור

יהודה 99113יבנהאור

יהודה 2520יהודאור

יהודה 211254ירושליםאור

יהודה 103118כפר סבאאור

יהודה 482593כרמיאלאור

יהודה 6267לודאור

יהודה 381466מגדל העמקאור

יהודה 103118מודיעין/מכביםאור

יהודה המלחאור ים 570703מלונות

יהודה אדומיםאור 248300מעלה

יהודה תרשיחאאור 526648מעלות

יהודה 482593נהריהאור

יהודה ציונהאור 7280נס

יהודה 404495נצרתאור

יהודה עיליתאור 428525נצרת

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

יהודה 367449נשראור

יהודה 5355נתב"גאור

יהודה 289351נתיבותאור

יהודה 164194נתניהאור

יהודה 448551סחניןאור

יהודה 455559עכואור

יהודה 350428עפולהאור

יהודה 486597ערדאור

יהודה תקווהאור 5355פתח

יהודה 587725צפתאור

יהודה 187224קלנסווהאור

יהודה 3634קרית אונואור

יהודה אתאאור 387474קרית

יהודה ביאליקאור 401491קרית

יהודה גתאור 228275קרית

יהודה יםאור 408500קרית

יהודה מוצקיןאור 404495קרית

יהודה מלאכיאור 180215קרית

יהודה שמונהאור 645797קרית

יהודה העיןאור 7280ראש

יהודה 4748ראשון לציוןאור

יהודה 316385רהטאור

יהודה 92105רחובותאור

יהודה 6267רמלהאור

יהודה גןאור 5355רמת

יהודה השרוןאור 8292רמת

יהודה 103118רעננהאור

יהודה 255309שדרותאור

יהודה 401491שפרעםאור

יהודה אביבאור 5659תל

עקיבא 13331658אילתאור

עקיבא 258313אריאלאור

עקיבא 313381אשדודאור

עקיבא 377461אשקלוןאור

עקיבא 547674באר שבעאור

עקיבא 255309בית שאןאור
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

עקיבא 357436בית שמשאור

עקיבא עיליתאור 452555ביתר

עקיבא 184220בני ברקאור

עקיבא ערביהאור אל 92105בקע

עקיבא 231279בת יםאור

עקיבא 204245גבעתייםאור

עקיבא 675835דימונהאור

עקיבא השרוןאור 147173הוד

עקיבא 174207הרצליהאור

עקיבא 4445חדרהאור

עקיבא 225270חולוןאור

עקיבא 147173חיפהאור

עקיבא 272330טבריהאור

עקיבא 133156טייבהאור

עקיבא 164194טירהאור

עקיבא הכרמלאור 113130טירת

עקיבא 214258טמרהאור

עקיבא 275334יבנהאור

עקיבא 218262יהודאור

עקיבא 401491ירושליםאור

עקיבא 143169כפר סבאאור

עקיבא 269326כרמיאלאור

עקיבא 262317לודאור

עקיבא 170203מגדל העמקאור

עקיבא 292355מודיעין/מכביםאור

עקיבא המלחאור ים 760941מלונות

עקיבא אדומיםאור 438538מעלה

עקיבא תרשיחאאור 316385מעלות

עקיבא 269326נהריהאור

עקיבא ציונהאור 245296נס

עקיבא 194232נצרתאור

עקיבא עיליתאור 214258נצרת

עקיבא 157186נשראור

עקיבא 255309נתב"גאור

עקיבא 465572נתיבותאור

עקיבא 103118נתניהאור

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

עקיבא 238287סחניןאור

עקיבא 242292עכואור

עקיבא 174207עפולהאור

עקיבא 659814ערדאור

עקיבא תקווהאור 177211פתח

עקיבא 377461צפתאור

עקיבא 119139קלנסווהאור

עקיבא 201241קרית אונואור

עקיבא אתאאור 177211קרית

עקיבא ביאליקאור 191228קרית

עקיבא גתאור 401491קרית

עקיבא יםאור 197237קרית

עקיבא מוצקיןאור 191228קרית

עקיבא מלאכיאור 353432קרית

עקיבא שמונהאור 435534קרית

עקיבא העיןאור 194232ראש

עקיבא 235283ראשון לציוןאור

עקיבא 492606רהטאור

עקיבא 262317רחובותאור

עקיבא 248300רמלהאור

עקיבא גןאור 194232רמת

עקיבא השרוןאור 174207רמת

עקיבא 140164רעננהאור

עקיבא 431529שדרותאור

עקיבא 191228שפרעםאור

עקיבא אביבאור 204245תל

12281527אריאלאילת

10521306אשדודאילת

9981238אשקלוןאילת

791979באר שבעאילת

12721582בית שאןאילת

10381289בית שמשאילת

עיליתאילת 10251272ביתר

11641446בני ברקאילת

ערביהאילת אל 13431671בקע

11231395בת יםאילת
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

11671450גבעתייםאילת

709877דימונהאילת

השרוןאילת 12041497הוד

11941484הרצליהאילת

13061624חדרהאילת

11331408חולוןאילת

14791841חיפהאילת

14011743טבריהאילת

12621569טייבהאילת

12351535טירהאילת

הכרמלאילת 14311781טירת

15301904טמרהאילת

10721331יבנהאילת

11501429יהודאילת

10421293ירושליםאילת

12081501כפר סבאאילת

15871977כרמיאלאילת

10991365לודאילת

14891853מגדל העמקאילת

11301404מודיעין/מכביםאילת

המלחאילת ים 696860מלונות

אדומיםאילת 10381289מעלה

תרשיחאאילת 16352036מעלות

15871977נהריהאילת

ציונהאילת 10821344נס

15131883נצרתאילת

עיליתאילת 15331909נצרת

14761836נשראילת

11471425נתב"גאילת

8921107נתיבותאילת

12691578נתניהאילת

15571938סחניןאילת

15601943עכואילת

13641696עפולהאילת

757937ערדאילת

תקווהאילת 11701455פתח

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

15231896צפתאילת

12921607קלנסווהאילת

11571438קרית אונואילת

אתאאילת 14961862קרית

ביאליקאילת 15091879קרית

גתאילת 9431170קרית

יםאילת 15161887קרית

מוצקיןאילת 15091879קרית

מלאכיאילת 9981238קרית

שמונהאילת 15811968קרית

העיןאילת 11811467ראש

11131382ראשון לציוןאילת

8651073רהטאילת

10651323רחובותאילת

10891353רמלהאילת

גןאילת 11571438רמת

השרוןאילת 11871476רמת

12081501רעננהאילת

9301153שדרותאילת

15091879שפרעםאילת

אביבאילת 11601442תל

336411אשקלוןאריאל

506623באר שבעאריאל

299364בית שאןאריאל

252304בית שמשאריאל

עיליתאריאל 286347ביתר

143169בני ברקאריאל

ערביהאריאל אל 275334בקע

197237בת יםאריאל

153181גבעתייםאריאל

635784דימונהאריאל

השרוןאריאל 116135הוד

140164הרצליהאריאל

231279חדרהאריאל

184220חולוןאריאל

428525חיפהאריאל
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

428525טבריהאריאל

160190טייבהאריאל

153181טירהאריאל

הכרמלאריאל 353432טירת

455559טמרהאריאל

235283יבנהאריאל

147173יהודאריאל

231279ירושליםאריאל

130152כפר סבאאריאל

513631כרמיאלאריאל

177211לודאריאל

414508מגדל העמקאריאל

153181מודיעין/מכביםאריאל

המלחאריאל ים 536661מלונות

אדומיםאריאל 248300מעלה

תרשיחאאריאל 560691מעלות

513631נהריהאריאל

ציונהאריאל 204245נס

438538נצרתאריאל

עיליתאריאל 458563נצרת

401491נשראריאל

174207נתב"גאריאל

425521נתיבותאריאל

218262נתניהאריאל

482593סחניןאריאל

486597עכואריאל

347423עפולהאריאל

523644ערדאריאל

תקווהאריאל 119139פתח

550678צפתאריאל

194232קלנסווהאריאל

160190קרית אונואריאל

אתאאריאל 421517קרית

ביאליקאריאל 435534קרית

גתאריאל 360440קרית

יםאריאל 442542קרית

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

מוצקיןאריאל 435534קרית

מלאכיאריאל 313381קרית

שמונהאריאל 604746קרית

העיןאריאל 92105ראש

194232ראשון לציוןאריאל

452555רהטאריאל

221266רחובותאריאל

187224רמלהאריאל

גןאריאל 153181רמת

השרוןאריאל 130152רמת

133156רעננהאריאל

391478שדרותאריאל

435534שפרעםאריאל

אביבאריאל 170203תל

272330אשדודאריאל

8696אשקלוןאשדוד

265321באר שבעאשדוד

523644בית שאןאשדוד

174207בית שמשאשדוד

עיליתאשדוד 218262ביתר

147173בני ברקאשדוד

ערביהאשדוד אל 326398בקע

109126בת יםאשדוד

150177גבעתייםאשדוד

394483דימונהאשדוד

השרוןאשדוד 191228הוד

180215הרצליהאשדוד

289351חדרהאשדוד

119139חולוןאשדוד

462568חיפהאשדוד

574708טבריהאשדוד

248300טייבהאשדוד

221266טירהאשדוד

הכרמלאשדוד 414508טירת

516635טמרהאשדוד

6267יבנהאשדוד
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

147173יהודאשדוד

238287ירושליםאשדוד

194232כפר סבאאשדוד

574708כרמיאלאשדוד

130152לודאשדוד

472580מגדל העמקאשדוד

197237מודיעין/מכביםאשדוד

המלחאשדוד ים 475585מלונות

אדומיםאשדוד 279338מעלה

תרשיחאאשדוד 618763מעלות

574708נהריהאשדוד

ציונהאשדוד 89101נס

496610נצרתאשדוד

עיליתאשדוד 516635נצרת

458563נשראשדוד

177211נתב"גאשדוד

174207נתיבותאשדוד

255309נתניהאשדוד

540665סחניןאשדוד

547674עכואשדוד

442542עפולהאשדוד

377461ערדאשדוד

תקווהאשדוד 164194פתח

679839צפתאשדוד

279338קלנסווהאשדוד

140164קרית אונואשדוד

אתאאשדוד 479589קרית

ביאליקאשדוד 492606קרית

גתאשדוד 123143קרית

יםאשדוד 499614קרית

מוצקיןאשדוד 492606קרית

מלאכיאשדוד 92105קרית

שמונהאשדוד 736911קרית

העיןאשדוד 208249ראש

99113ראשון לציוןאשדוד

211254רהטאשדוד

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

8292רחובותאשדוד

116135רמלהאשדוד

גןאשדוד 140164רמת

השרוןאשדוד 170203רמת

191228רעננהאשדוד

140164שדרותאשדוד

492606שפרעםאשדוד

אביבאשדוד 157186תל

221266באר שבעאשקלון

587725בית שאןאשקלון

201241בית שמשאשקלון

עיליתאשקלון 245296ביתר

211254בני ברקאשקלון

ערביהאשקלון אל 391478בקע

170203בת יםאשקלון

214258גבעתייםאשקלון

360440דימונהאשקלון

השרוןאשקלון 252304הוד

242292הרצליהאשקלון

353432חדרהאשקלון

180215חולוןאשקלון

526648חיפהאשקלון

638788טבריהאשקלון

313381טייבהאשקלון

282343טירהאשקלון

הכרמלאשקלון 479589טירת

577712טמרהאשקלון

119139יבנהאשקלון

208249יהודאשקלון

265321ירושליםאשקלון

255309כפר סבאאשקלון

635784כרמיאלאשקלון

187224לודאשקלון

536661מגדל העמקאשקלון

225270מודיעין/מכביםאשקלון

המלחאשקלון ים 442542מלונות
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

אדומיםאשקלון 306372מעלה

תרשיחאאשקלון 682843מעלות

635784נהריהאשקלון

ציונהאשקלון 147173נס

560691נצרתאשקלון

עיליתאשקלון 584720נצרת

523644נשראשקלון

238287נתב"גאשקלון

133156נתיבותאשקלון

319389נתניהאשקלון

604746סחניןאשקלון

608750עכואשקלון

506623עפולהאשקלון

343419ערדאשקלון

תקווהאשקלון 225270פתח

743920צפתאשקלון

340415קלנסווהאשקלון

204245קרית אונואשקלון

אתאאשקלון 543669קרית

ביאליקאשקלון 557686קרית

גתאשקלון 89101קרית

יםאשקלון 564695קרית

מוצקיןאשקלון 557686קרית

מלאכיאשקלון 8292קרית

שמונהאשקלון 801992קרית

העיןאשקלון 272330ראש

174207ראשון לציוןאשקלון

177211רהטאשקלון

140164רחובותאשקלון

177211רמלהאשקלון

גןאשקלון 204245רמת

השרוןאשקלון 235283רמת

255309רעננהאשקלון

89101שדרותאשקלון

557686שפרעםאשקלון

אביבאשקלון 208249תל

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

גרביה אל עיליתבאקה 465572ביתר

גרביה אל 242292בת יםבאקה

גרביה אל 214258גבעתייםבאקה

גרביה אל 686848דימונהבאקה

גרביה אל השרוןבאקה 160190הוד

גרביה אל 184220הרצליהבאקה

גרביה אל 6571חדרהבאקה

גרביה אל 235283חולוןבאקה

גרביה אל 221266חיפהבאקה

גרביה אל 272330טבריהבאקה

גרביה אל 8696טייבהבאקה

גרביה אל 109126טירהבאקה

גרביה אל הכרמלבאקה 184220טירת

גרביה אל 252304טמרהבאקה

גרביה אל 286347יבנהבאקה

גרביה אל 231279יהודבאקה

גרביה אל 411504ירושליםבאקה

גרביה אל 157186כפר סבאבאקה

גרביה אל 309377כרמיאלבאקה

גרביה אל 272330לודבאקה

גרביה אל 211254מגדל העמקבאקה

גרביה אל 306372מודיעין/מכביםבאקה

גרביה אל המלחבאקה ים 730903מלונות

גרביה אל אדומיםבאקה 442542מעלה

גרביה אל תרשיחאבאקה 353432מעלות

גרביה אל 309377נהריהבאקה

גרביה אל ציונהבאקה 258313נס

גרביה אל 235283נצרתבאקה

גרביה אל עיליתבאקה 255309נצרת

גרביה אל 197237נשרבאקה

גרביה אל 269326נתב"גבאקה

גרביה אל 475585נתיבותבאקה

גרביה אל 113130נתניהבאקה

גרביה אל 275334סחניןבאקה

גרביה אל 282343עכובאקה

גרביה אל 136160עפולהבאקה
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

גרביה אל 669826ערדבאקה

גרביה אל תקווהבאקה 191228פתח

גרביה אל 377461צפתבאקה

גרביה אל 7280קלנסווהבאקה

גרביה אל 211254קרית אונובאקה

גרביה אל אתאבאקה 218262קרית

גרביה אל ביאליקבאקה 228275קרית

גרביה אל גתבאקה 414508קרית

גרביה אל יםבאקה 235283קרית

גרביה אל מוצקיןבאקה 231279קרית

גרביה אל מלאכיבאקה 367449קרית

גרביה אל שמונהבאקה 431529קרית

גרביה אל העיןבאקה 208249ראש

גרביה אל 248300ראשון לציוןבאקה

גרביה אל 503618רהטבאקה

גרביה אל 275334רחובותבאקה

גרביה אל 262317רמלהבאקה

גרביה אל גןבאקה 204245רמת

גרביה אל השרוןבאקה 187224רמת

גרביה אל 153181רעננהבאקה

גרביה אל 442542שדרותבאקה

גרביה אל 228275שפרעםבאקה

גרביה אל אביבבאקה 214258תל

750928בית שאןבאר שבע

269326בית שמשבאר שבע

עיליתבאר שבע 296360ביתר

374457בני ברקבאר שבע

ערביהבאר שבע אל 553682בקע

336411בת יםבאר שבע

377461גבעתייםבאר שבע

140164דימונהבאר שבע

השרוןבאר שבע 418512הוד

404495הרצליהבאר שבע

516635חדרהבאר שבע

343419חולוןבאר שבע

689852חיפהבאר שבע

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

801992טבריהבאר שבע

475585טייבהבאר שבע

448551טירהבאר שבע

הכרמלבאר שבע 642792טירת

743920טמרהבאר שבע

286347יבנהבאר שבע

360440יהודבאר שבע

374457ירושליםבאר שבע

418512כפר סבאבאר שבע

798988כרמיאלבאר שבע

313381לודבאר שבע

699865מגדל העמקבאר שבע

343419מודיעין/מכביםבאר שבע

באר שבע

ים מלונות

265321המלח

אדומיםבאר שבע 353432מעלה

תרשיחאבאר שבע 8451047מעלות

801992נהריהבאר שבע

ציונהבאר שבע 292355נס

723894נצרתבאר שבע

עיליתבאר שבע 743920נצרת

686848נשרבאר שבע

367449נתב"גבאר שבע

113130נתיבותבאר שבע

482593נתניהבאר שבע

767950סחניןבאר שבע

770954עכובאר שבע

669826עפולהבאר שבע

167198ערדבאר שבע

תקווהבאר שבע 381466פתח

9061124צפתבאר שבע

506623קלנסווהבאר שבע

367449קרית אונובאר שבע

אתאבאר שבע 706873קרית

ביאליקבאר שבע 720890קרית

גתבאר שבע 157186קרית
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

יםבאר שבע 726899קרית

מוצקיןבאר שבע 720890קרית

מלאכיבאר שבע 208249קרית

שמונהבאר שבע 9641196קרית

העיןבאר שבע 391478ראש

323394ראשון לציוןבאר שבע

7988רהטבאר שבע

275334רחובותבאר שבע

299364רמלהבאר שבע

גןבאר שבע 367449רמת

השרוןבאר שבע 397487רמת

418512רעננהבאר שבע

150177שדרותבאר שבע

720890שפרעםבאר שבע

אביבבאר שבע 374457תל

564695בית שמשבית שאן

עיליתבית שאן 445546ביתר

391478בני ברקבית שאן

ערביהבית שאן אל 221266בקע

438538בת יםבית שאן

411504גבעתייםבית שאן

8111005דימונהבית שאן

השרוןבית שאן 357436הוד

381466הרצליהבית שאן

235283חדרהבית שאן

431529חולוןבית שאן

245296חיפהבית שאן

143169טבריהבית שאן

340415טייבהבית שאן

370453טירהבית שאן

הכרמלבית שאן 313381טירת

275334טמרהבית שאן

482593יבנהבית שאן

428525יהודבית שאן

391478ירושליםבית שאן

350428כפר סבאבית שאן

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

269326כרמיאלבית שאן

469576לודבית שאן

231279מגדל העמקבית שאן

431529מודיעין/מכביםבית שאן

המלחבית שאן ים 584720מלונות

אדומיםבית שאן 418512מעלה

תרשיחאבית שאן 296360מעלות

333406נהריהבית שאן

ציונהבית שאן 455559נס

208249נצרתבית שאן

עיליתבית שאן 204245נצרת

218262נשרבית שאן

469576נתב"גבית שאן

672831נתיבותבית שאן

309377נתניהבית שאן

235283סחניןבית שאן

303368עכובית שאן

96109עפולהבית שאן

692856ערדבית שאן

תקווהבית שאן 384470פתח

262317צפתבית שאן

326398קלנסווהבית שאן

408500קרית אונובית שאן

אתאבית שאן 238287קרית

ביאליקבית שאן 252304קרית

גתבית שאן 611754קרית

יםבית שאן 258313קרית

מוצקיןבית שאן 252304קרית

מלאכיבית שאן 564695קרית

שמונהבית שאן 319389קרית

העיןבית שאן 370453ראש

442542ראשון לציוןבית שאן

699865רהטבית שאן

469576רחובותבית שאן

455559רמלהבית שאן

גןבית שאן 401491רמת
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

השרוןבית שאן 384470רמת

350428רעננהבית שאן

638788שדרותבית שאן

245296שפרעםבית שאן

אביבבית שאן 411504תל

עיליתבית שמש 92105ביתר

184220בני ברקבית שמש

ערביהבית שמש אל 364444בקע

170203בת יםבית שמש

187224גבעתייםבית שמש

377461דימונהבית שמש

השרוןבית שמש 191228הוד

218262הרצליהבית שמש

326398חדרהבית שמש

157186חולוןבית שמש

499614חיפהבית שמש

611754טבריהבית שמש

265321טייבהבית שמש

258313טירהבית שמש

הכרמלבית שמש 452555טירת

553682טמרהבית שמש

177211יבנהבית שמש

147173יהודבית שמש

126147ירושליםבית שמש

231279כפר סבאבית שמש

611754כרמיאלבית שמש

116135לודבית שמש

509627מגדל העמקבית שמש

109126מודיעין/מכביםבית שמש

המלחבית שמש ים 431529מלונות

אדומיםבית שמש 164194מעלה

תרשיחאבית שמש 655809מעלות

608750נהריהבית שמש

ציונהבית שמש 140164נס

533657נצרתבית שמש

עיליתבית שמש 557686נצרת

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

496610נשרבית שמש

147173נתב"גבית שמש

282343נתיבותבית שמש

292355נתניהבית שמש

577712סחניןבית שמש

584720עכובית שמש

479589עפולהבית שמש

333406ערדבית שמש

תקווהבית שמש 167198פתח

716886צפתבית שמש

316385קלנסווהבית שמש

177211קרית אונובית שמש

אתאבית שמש 516635קרית

ביאליקבית שמש 530652קרית

גתבית שמש 133156קרית

יםבית שמש 536661קרית

מוצקיןבית שמש 533657קרית

מלאכיבית שמש 126147קרית

שמונהבית שמש 774958קרית

העיןבית שמש 167198ראש

133156ראשון לציוןבית שמש

228275רהטבית שמש

113130רחובותבית שמש

109126רמלהבית שמש

גןבית שמש 177211רמת

השרוןבית שמש 208249רמת

228275רעננהבית שמש

225270שדרותבית שמש

530652שפרעםבית שמש

אביבבית שמש 180215תל

עילית 286347גבעתייםביתר

עילית 374457דימונהביתר

עילית השרוןביתר 289351הוד

עילית 313381הרצליהביתר

עילית 425521חדרהביתר

עילית 258313חולוןביתר
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

עילית 597737חיפהביתר

עילית 574708טבריהביתר

עילית 364444טייבהביתר

עילית 353432טירהביתר

עילית הכרמלביתר 550678טירת

עילית 652805טמרהביתר

עילית 221266יבנהביתר

עילית 245296יהודביתר

עילית 6975ירושליםביתר

עילית 326398כפר סבאביתר

עילית 706873כרמיאלביתר

עילית 218262לודביתר

עילית 608750מגדל העמקביתר

עילית 208249מודיעין/מכביםביתר

עילית המלחביתר ים 384470מלונות

עילית אדומיםביתר 103118מעלה

עילית תרשיחאביתר 753933מעלות

עילית 706873נהריהביתר

עילית ציונהביתר 242292נס

עילית 631780נצרתביתר

עילית עיליתביתר 652805נצרת

עילית 594733נשרביתר

עילית 248300נתב"גביתר

עילית 326398נתיבותביתר

עילית 391478נתניהביתר

עילית 675835סחניןביתר

עילית 679839עכוביתר

עילית 577712עפולהביתר

עילית 282343ערדביתר

עילית תקווהביתר 265321פתח

עילית 696860צפתביתר

עילית 411504קלנסווהביתר

עילית 275334קרית אונוביתר

עילית אתאביתר 614759קרית

עילית ביאליקביתר 628776קרית

עילית גתביתר 174207קרית

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

עילית יםביתר 635784קרית

עילית מוצקיןביתר 628776קרית

עילית מלאכיביתר 174207קרית

עילית שמונהביתר 753933קרית

עילית העיןביתר 265321ראש

עילית 238287ראשון לציוןביתר

עילית 272330רהטביתר

עילית 214258רחובותביתר

עילית 211254רמלהביתר

עילית גןביתר 275334רמת

עילית השרוןביתר 306372רמת

עילית 326398רעננהביתר

עילית 265321שדרותביתר

עילית 628776שפרעםביתר

עילית אביבביתר 279338תל

עיליתבני ברק 282343ביתר

ערביהבני ברק אל 194232בקע

7280בת יםבני ברק

2724גבעתייםבני ברק

506623דימונהבני ברק

השרוןבני ברק 5863הוד

5052הרצליהבני ברק

157186חדרהבני ברק

5659חולוןבני ברק

333406חיפהבני ברק

442542טבריהבני ברק

116135טייבהבני ברק

89101טירהבני ברק

הכרמלבני ברק 282343טירת

384470טמרהבני ברק

106122יבנהבני ברק

5355יהודבני ברק

231279ירושליםבני ברק

6267כפר סבאבני ברק

438538כרמיאלבני ברק

92105לודבני ברק
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

340415מגדל העמקבני ברק

123143מודיעין/מכביםבני ברק

המלחבני ברק ים 591729מלונות

אדומיםבני ברק 269326מעלה

תרשיחאבני ברק 486597מעלות

438538נהריהבני ברק

ציונהבני ברק 7988נס

364444נצרתבני ברק

עיליתבני ברק 384470נצרת

326398נשרבני ברק

8696נתב"גבני ברק

296360נתיבותבני ברק

126147נתניהבני ברק

408500סחניןבני ברק

411504עכובני ברק

309377עפולהבני ברק

489602ערדבני ברק

תקווהבני ברק 3634פתח

550678צפתבני ברק

143169קלנסווהבני ברק

3331קרית אונובני ברק

אתאבני ברק 347423קרית

ביאליקבני ברק 360440קרית

גתבני ברק 235283קרית

יםבני ברק 367449קרית

מוצקיןבני ברק 360440קרית

מלאכיבני ברק 184220קרית

שמונהבני ברק 604746קרית

העיןבני ברק 7584ראש

6975ראשון לציוןבני ברק

323394רהטבני ברק

92105רחובותבני ברק

8292רמלהבני ברק

גןבני ברק 2520רמת

השרוןבני ברק 4141רמת

5863רעננהבני ברק

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

262317שדרותבני ברק

360440שפרעםבני ברק

אביבבני ברק 3938תל

עיליתבת ים 272330ביתר

5052גבעתייםבת ים

465572דימונהבת ים

השרוןבת ים 113130הוד

89101הרצליהבת ים

208249חדרהבת ים

3027חולוןבת ים

360440חיפהבת ים

489602טבריהבת ים

170203טייבהבת ים

140164טירהבת ים

הכרמלבת ים 330402טירת

431529טמרהבת ים

6975יבנהבת ים

6975יהודבת ים

231279ירושליםבת ים

113130כפר סבאבת ים

486597כרמיאלבת ים

7988לודבת ים

387474מגדל העמקבת ים

123143מודיעין/מכביםבת ים

המלחבת ים ים 547674מלונות

אדומיםבת ים 269326מעלה

תרשיחאבת ים 533657מעלות

486597נהריהבת ים

ציונהבת ים 5659נס

411504נצרתבת ים

עיליתבת ים 431529נצרת

374457נשרבת ים

96109נתב"גבת ים

255309נתיבותבת ים

153181נתניהבת ים

455559סחניןבת ים
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

458563עכובת ים

357436עפולהבת ים

448551ערדבת ים

תקווהבת ים 8696פתח

594733צפתבת ים

194232קלנסווהבת ים

6267קרית אונובת ים

אתאבת ים 394483קרית

ביאליקבת ים 408500קרית

גתבת ים 194232קרית

יםבת ים 414508קרית

מוצקיןבת ים 408500קרית

מלאכיבת ים 147173קרית

שמונהבת ים 652805קרית

העיןבת ים 130152ראש

4748ראשון לציוןבת ים

282343רהטבת ים

7280רחובותבת ים

7280רמלהבת ים

גןבת ים 5863רמת

השרוןבת ים 7988רמת

113130רעננהבת ים

225270שדרותבת ים

408500שפרעםבת ים

אביבבת ים 4141תל

509627דימונהגבעתיים

השרוןגבעתיים 6975הוד

5863הרצליהגבעתיים

177211חדרהגבעתיים

4445חולוןגבעתיים

333406חיפהגבעתיים

462568טבריהגבעתיים

126147טייבהגבעתיים

99113טירהגבעתיים

הכרמלגבעתיים 303368טירת

401491טמרהגבעתיים

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

109126יבנהגבעתיים

5052יהודגבעתיים

231279ירושליםגבעתיים

7280כפר סבאגבעתיים

458563כרמיאלגבעתיים

92105לודגבעתיים

360440מגדל העמקגבעתיים

126147מודיעין/מכביםגבעתיים

המלחגבעתיים ים 591729מלונות

אדומיםגבעתיים 275334מעלה

תרשיחאגבעתיים 503618מעלות

458563נהריהגבעתיים

ציונהגבעתיים 8292נס

384470נצרתגבעתיים

עיליתגבעתיים 404495נצרת

347423נשרגבעתיים

89101נתב"גגבעתיים

299364נתיבותגבעתיים

123143נתניהגבעתיים

425521סחניןגבעתיים

431529עכוגבעתיים

330402עפולהגבעתיים

492606ערדגבעתיים

תקווהגבעתיים 4445פתח

567699צפתגבעתיים

167198קלנסווהגבעתיים

3634קרית אונוגבעתיים

אתאגבעתיים 367449קרית

ביאליקגבעתיים 377461קרית

גתגבעתיים 235283קרית

יםגבעתיים 384470קרית

מוצקיןגבעתיים 381466קרית

מלאכיגבעתיים 187224קרית

שמונהגבעתיים 625771קרית

העיןגבעתיים 89101ראש

6975ראשון לציוןגבעתיים
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

326398רהטגבעתיים

96109רחובותגבעתיים

8292רמלהגבעתיים

גןגבעתיים 2520רמת

השרוןגבעתיים 5355רמת

7280רעננהגבעתיים

265321שדרותגבעתיים

381466שפרעםגבעתיים

אביבגבעתיים 2724תל

השרוןדימונה 547674הוד

536661הרצליהדימונה

645797חדרהדימונה

475585חולוןדימונה

8181013חיפהדימונה

9301153טבריהדימונה

604746טייבהדימונה

577712טירהדימונה

הכרמלדימונה 770954טירת

8721081טמרהדימונה

414508יבנהדימונה

492606יהודדימונה

391478ירושליםדימונה

550678כפר סבאדימונה

9301153כרמיאלדימונה

442542לודדימונה

8281026מגדל העמקדימונה

472580מודיעין/מכביםדימונה

המלחדימונה ים 235283מלונות

אדומיםדימונה 431529מעלה

תרשיחאדימונה 9741208מעלות

9301153נהריהדימונה

ציונהדימונה 421517נס

8521056נצרתדימונה

עיליתדימונה 8751085נצרת

8211017נשרדימונה

506623נתב"גדימונה

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

242292נתיבותדימונה

611754נתניהדימונה

8961111סחניןדימונה

9031119עכודימונה

798988עפולהדימונה

160190ערדדימונה

תקווהדימונה 509627פתח

10351285צפתדימונה

635784קלנסווהדימונה

496610קרית אונודימונה

אתאדימונה 8351034קרית

ביאליקדימונה 8481051קרית

גתדימונה 286347קרית

יםדימונה 8551060קרית

מוצקיןדימונה 8481051קרית

מלאכידימונה 336411קרית

שמונהדימונה 10921357קרית

העיןדימונה 520640ראש

452555ראשון לציוןדימונה

208249רהטדימונה

404495רחובותדימונה

428525רמלהדימונה

גןדימונה 496610רמת

השרוןדימונה 526648רמת

547674רעננהדימונה

279338שדרותדימונה

8481051שפרעםדימונה

אביבדימונה 499614תל

השרון 4445הרצליההוד

השרון 123143חדרההוד

השרון 103118חולוןהוד

השרון 286347חיפההוד

השרון 408500טבריההוד

השרון 7584טייבההוד

השרון 5052טירההוד

השרון הכרמלהוד 248300טירת
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יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

השרון 347423טמרההוד

השרון 153181יבנההוד

השרון 6975יהודהוד

השרון 238287ירושליםהוד

השרון 2724כפר סבאהוד

השרון 404495כרמיאלהוד

השרון 99113לודהוד

השרון 306372מגדל העמקהוד

השרון 130152מודיעין/מכביםהוד

השרון המלחהוד ים 594733מלונות

השרון אדומיםהוד 275334מעלה

השרון תרשיחאהוד 452555מעלות

השרון 404495נהריההוד

השרון ציונההוד 123143נס

השרון 330402נצרתהוד

השרון עיליתהוד 350428נצרת

השרון 292355נשרהוד

השרון 89101נתב"גהוד

השרון 343419נתיבותהוד

השרון 92105נתניההוד

השרון 374457סחניןהוד

השרון 377461עכוהוד

השרון 272330עפולההוד

השרון 513631ערדהוד

השרון תקווההוד 4141פתח

השרון 513631צפתהוד

השרון 109126קלנסווההוד

השרון 7988קרית אונוהוד

השרון אתאהוד 313381קרית

השרון ביאליקהוד 326398קרית

השרון גתהוד 279338קרית

השרון יםהוד 333406קרית

השרון מוצקיןהוד 326398קרית

השרון מלאכיהוד 231279קרית

השרון שמונההוד 570703קרית

השרון העיןהוד 5659ראש

יעדמוצא

  1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

השרון 113130ראשון לציוןהוד

השרון 370453רהטהוד

השרון 140164רחובותהוד

השרון 106122רמלההוד

השרון גןהוד 7280רמת

השרון השרוןהוד 5355רמת

השרון 3027רעננההוד

השרון 309377שדרותהוד

השרון 326398שפרעםהוד

השרון אביבהוד 89101תל

143169חדרההרצליה

7988חולוןהרצליה

296360חיפההרצליה

425521טבריההרצליה

92105טייבההרצליה

6571טירההרצליה

הכרמלהרצליה 265321טירת

367449טמרההרצליה

140164יבנההרצליה

8696יהודהרצליה

262317ירושליםהרצליה

4445כפר סבאהרצליה

421517כרמיאלהרצליה

126147לודהרצליה

323394מגדל העמקהרצליה

157186מודיעין/מכביםהרצליה

המלחהרצליה ים 621767מלונות

אדומיםהרצליה 303368מעלה

תרשיחאהרצליה 469576מעלות

425521נהריההרצליה

ציונההרצליה 109126נס

347423נצרתהרצליה

עיליתהרצליה 367449נצרת

309377נשרהרצליה

126147נתב"גהרצליה
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יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

326398נתיבותהרצליה

89101נתניההרצליה

391478סחניןהרצליה

394483עכוהרצליה

292355עפולההרצליה

523644ערדהרצליה

תקווההרצליה 6267פתח

530652צפתהרצליה

130152קלנסווההרצליה

6571קרית אונוהרצליה

אתאהרצליה 330402קרית

ביאליקהרצליה 343419קרית

גתהרצליה 265321קרית

יםהרצליה 350428קרית

מוצקיןהרצליה 343419קרית

מלאכיהרצליה 218262קרית

שמונההרצליה 587725קרית

העיןהרצליה 7988ראש

99113ראשון לציוןהרצליה

353432רהטהרצליה

126147רחובותהרצליה

113130רמלההרצליה

גןהרצליה 5863רמת

השרוןהרצליה 2724רמת

3331רעננההרצליה

296360שדרותהרצליה

343419שפרעםהרצליה

אביבהרצליה 6267תל

197237חולוןחדרה

180215חיפהחדרה

303368טבריהחדרה

109126טייבהחדרה

136160טירהחדרה

הכרמלחדרה 140164טירת

242292טמרהחדרה

248300יבנהחדרה

יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

194232יהודחדרה

374457ירושליםחדרה

119139כפר סבאחדרה

299364כרמיאלחדרה

235283לודחדרה

197237מגדל העמקחדרה

265321מודיעין/מכביםחדרה

המלחחדרה ים 733907מלונות

אדומיםחדרה 414508מעלה

תרשיחאחדרה 343419מעלות

299364נהריהחדרה

ציונהחדרה 221266נס

221266נצרתחדרה

עיליתחדרה 245296נצרת

184220נשרחדרה

231279נתב"גחדרה

438538נתיבותחדרה

7584נתניהחדרה

265321סחניןחדרה

272330עכוחדרה

150177עפולהחדרה

631780ערדחדרה

תקווהחדרה 150177פתח

404495צפתחדרה

96109קלנסווהחדרה

174207קרית אונוחדרה

אתאחדרה 204245קרית

ביאליקחדרה 218262קרית

גתחדרה 377461קרית

יםחדרה 225270קרית

מוצקיןחדרה 221266קרית

מלאכיחדרה 330402קרית

שמונהחדרה 462568קרית

העיןחדרה 167198ראש

208249ראשון לציוןחדרה

465572רהטחדרה
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יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

235283רחובותחדרה

221266רמלהחדרה

גןחדרה 167198רמת

השרוןחדרה 150177רמת

116135רעננהחדרה

404495שדרותחדרה

218262שפרעםחדרה

אביבחדרה 177211תל

353432חיפהחולון

482593טבריהחולון

157186טייבהחולון

130152טירהחולון

הכרמלחולון 323394טירת

421517טמרהחולון

7988יבנהחולון

5659יהודחולון

218262ירושליםחולון

103118כפר סבאחולון

479589כרמיאלחולון

6571לודחולון

381466מגדל העמקחולון

109126מודיעין/מכביםחולון

המלחחולון ים 557686מלונות

אדומיםחולון 258313מעלה

תרשיחאחולון 523644מעלות

479589נהריהחולון

ציונהחולון 5355נס

404495נצרתחולון

עיליתחולון 425521נצרת

367449נשרחולון

8696נתב"גחולון

265321נתיבותחולון

143169נתניהחולון

445546סחניןחולון

452555עכוחולון

350428עפולהחולון

יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

458563ערדחולון

תקווהחולון 7280פתח

587725צפתחולון

187224קלנסווהחולון

5355קרית אונוחולון

אתאחולון 387474קרית

ביאליקחולון 397487קרית

גתחולון 201241קרית

יםחולון 404495קרית

מוצקיןחולון 401491קרית

מלאכיחולון 153181קרית

שמונהחולון 645797קרית

העיןחולון 116135ראש

4445ראשון לציוןחולון

292355רהטחולון

6975רחובותחולון

5863רמלהחולון

גןחולון 5355רמת

השרוןחולון 7280רמת

103118רעננהחולון

231279שדרותחולון

397487שפרעםחולון

אביבחולון 3938תל

218262טבריהחיפה

272330טייבהחיפה

303368טירהחיפה

הכרמלחיפה 5052טירת

113130טמרהחיפה

418512יבנהחיפה

357436יהודחיפה

574708ירושליםחיפה

282343כפר סבאחיפה

174207כרמיאלחיפה

404495לודחיפה

116135מגדל העמקחיפה

435534מודיעין/מכביםחיפה
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יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

המלחחיפה ים 9031119מלונות

אדומיםחיפה 584720מעלה

תרשיחאחיפה 177211מעלות

123143נהריהחיפה

ציונהחיפה 391478נס

140164נצרתחיפה

עיליתחיפה 160190נצרת

4141נשרחיפה

397487נתב"גחיפה

608750נתיבותחיפה

228275נתניהחיפה

147173סחניןחיפה

92105עכוחיפה

164194עפולהחיפה

801992ערדחיפה

תקווהחיפה 316385פתח

279338צפתחיפה

258313קלנסווהחיפה

336411קרית אונוחיפה

אתאחיפה 6267קרית

ביאליקחיפה 5659קרית

גתחיפה 547674קרית

יםחיפה 5355קרית

מוצקיןחיפה 5659קרית

מלאכיחיפה 499614קרית

שמונהחיפה 370453קרית

העיןחיפה 333406ראש

377461ראשון לציוןחיפה

635784רהטחיפה

408500רחובותחיפה

391478רמלהחיפה

גןחיפה 333406רמת

השרוןחיפה 313381רמת

279338רעננהחיפה

574708שדרותחיפה

יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

92105שפרעםחיפה

אביבחיפה 347423תל

394483טייבהטבריה

425521טירהטבריה

הכרמלטבריה 255309טירת

533657יבנהטבריה

479589יהודטבריה

520640ירושליםטבריה

404495כפר סבאטבריה

143169כרמיאלטבריה

536661לודטבריה

136160מגדל העמקטבריה

567699מודיעין/מכביםטבריה

המלחטבריה ים 713882מלונות

אדומיםטבריה 550678מעלה

תרשיחאטבריה 170203מעלות

238287נהריהטבריה

ציונהטבריה 506623נס

106122נצרתטבריה

עיליתטבריה 106122נצרת

191228נשרטבריה

530652נתב"גטבריה

723894נתיבותטבריה

364444נתניהטבריה

133156סחניןטבריה

211254עכוטבריה

143169עפולהטבריה

8211017ערדטבריה

תקווהטבריה 438538פתח

140164צפתטבריה

381466קלנסווהטבריה

458563קרית אונוטבריה

אתאטבריה 170203קרית

ביאליקטבריה 184220קרית

גתטבריה 662818קרית
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יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

יםטבריה 187224קרית

מוצקיןטבריה 180215קרית

מלאכיטבריה 614759קרית

שמונהטבריה 197237קרית

העיןטבריה 455559ראש

496610ראשון לציוןטבריה

750928רהטטבריה

523644רחובותטבריה

509627רמלהטבריה

גןטבריה 452555רמת

השרוןטבריה 442542רמת

401491רעננהטבריה

689852שדרותטבריה

143169שפרעםטבריה

אביבטבריה 462568תל

4141טירהטייבה

הכרמלטייבה 231279טירת

204245יבנהטייבה

150177יהודטייבה

323394ירושליםטייבה

6571כפר סבאטייבה

391478כרמיאלטייבה

184220לודטייבה

292355מגדל העמקטייבה

201241מודיעין/מכביםטייבה

המלחטייבה ים 645797מלונות

אדומיםטייבה 357436מעלה

תרשיחאטייבה 435534מעלות

391478נהריהטייבה

ציונהטייבה 177211נס

316385נצרתטייבה

עיליתטייבה 336411נצרת

279338נשרטייבה

174207נתב"גטייבה

394483נתיבותטייבה

7584נתניהטייבה

יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

360440סחניןטייבה

364444עכוטייבה

258313עפולהטייבה

587725ערדטייבה

תקווהטייבה 119139פתח

499614צפתטייבה

3027קלנסווהטייבה

130152קרית אונוטייבה

אתאטייבה 299364קרית

ביאליקטייבה 309377קרית

גתטייבה 333406קרית

יםטייבה 319389קרית

מוצקיןטייבה 313381קרית

מלאכיטייבה 282343קרית

שמונהטייבה 557686קרית

העיןטייבה 109126ראש

164194ראשון לציוןטייבה

421517רהטטייבה

191228רחובותטייבה

177211רמלהטייבה

גןטייבה 123143רמת

השרוןטייבה 103118רמת

7584רעננהטייבה

360440שדרותטייבה

313381שפרעםטייבה

אביבטייבה 143169תל

הכרמלטירה 262317טירת

177211יבנהטירה

106122יהודטירה

299364ירושליםטירה

4141כפר סבאטירה

421517כרמיאלטירה

164194לודטירה

323394מגדל העמקטירה

194232מודיעין/מכביםטירה
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יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

המלחטירה ים 659814מלונות

אדומיםטירה 340415מעלה

תרשיחאטירה 465572מעלות

421517נהריהטירה

ציונהטירה 147173נס

347423נצרתטירה

עיליתטירה 367449נצרת

309377נשרטירה

157186נתב"גטירה

364444נתיבותטירה

106122נתניהטירה

387474סחניןטירה

394483עכוטירה

289351עפולהטירה

560691ערדטירה

תקווהטירה 7988פתח

530652צפתטירה

5052קלנסווהטירה

103118קרית אונוטירה

אתאטירה 330402קרית

ביאליקטירה 340415קרית

גתטירה 303368קרית

יםטירה 347423קרית

מוצקיןטירה 343419קרית

מלאכיטירה 255309קרית

שמונהטירה 584720קרית

העיןטירה 103118ראש

136160ראשון לציוןטירה

391478רהטטירה

164194רחובותטירה

150177רמלהטירה

גןטירה 92105רמת

השרוןטירה 7988רמת

5052רעננהטירה

333406שדרותטירה

340415שפרעםטירה

יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

אביבטירה 116135תל

הכרמל 374457יבנהטירת

הכרמל 319389יהודטירת

הכרמל 513631ירושליםטירת

הכרמל 242292כפר סבאטירת

הכרמל 197237כרמיאלטירת

הכרמל 374457לודטירת

הכרמל 143169מגדל העמקטירת

הכרמל 408500מודיעין/מכביםטירת

הכרמל המלחטירת ים 8721081מלונות

הכרמל אדומיםטירת 553682מעלה

הכרמל תרשיחאטירת 214258מעלות

הכרמל 157186נהריהטירת

הכרמל ציונהטירת 347423נס

הכרמל 167198נצרתטירת

הכרמל עיליתטירת 187224נצרת

הכרמל 6267נשרטירת

הכרמל 370453נתב"גטירת

הכרמל 564695נתיבותטירת

הכרמל 201241נתניהטירת

הכרמל 174207סחניןטירת

הכרמל 130152עכוטירת

הכרמל 231279עפולהטירת

הכרמל 757937ערדטירת

הכרמל תקווהטירת 275334פתח

הכרמל 303368צפתטירת

הכרמל 218262קלנסווהטירת

הכרמל 299364קרית אונוטירת

הכרמל אתאטירת 96109קרית

הכרמל ביאליקטירת 89101קרית

הכרמל גתטירת 503618קרית

הכרמל יםטירת 92105קרית

הכרמל מוצקיןטירת 92105קרית

הכרמל מלאכיטירת 455559קרית

הכרמל שמונהטירת 397487קרית

הכרמל העיןטירת 292355ראש
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יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

הכרמל 333406ראשון לציוןטירת

הכרמל 591729רהטטירת

הכרמל 360440רחובותטירת

הכרמל 347423רמלהטירת

הכרמל גןטירת 292355רמת

הכרמל השרוןטירת 282343רמת

הכרמל 242292רעננהטירת

הכרמל 530652שדרותטירת

הכרמל 116135שפרעםטירת

הכרמל אביבטירת 303368תל

180215טבריהטמרה

333406טייבהטמרה

364444טירהטמרה

הכרמלטמרה 150177טירת

475585יבנהטמרה

421517יהודטמרה

614759ירושליםטמרה

343419כפר סבאטמרה

89101כרמיאלטמרה

475585לודטמרה

147173מגדל העמקטמרה

506623מודיעין/מכביםטמרה

המלחטמרה ים 8521056מלונות

אדומיםטמרה 655809מעלה

תרשיחאטמרה 133156מעלות

103118נהריהטמרה

ציונהטמרה 448551נס

113130נצרתטמרה

עיליתטמרה 126147נצרת

89101נשרטמרה

472580נתב"גטמרה

665822נתיבותטמרה

303368נתניהטמרה

7584סחניןטמרה

7584עכוטמרה

194232עפולהטמרה

יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

8591064ערדטמרה

תקווהטמרה 377461פתח

194232צפתטמרה

319389קלנסווהטמרה

401491קרית אונוטמרה

אתאטמרה 5659קרית

ביאליקטמרה 6975קרית

גתטמרה 604746קרית

יםטמרה 7280קרית

מוצקיןטמרה 6975קרית

מלאכיטמרה 553682קרית

שמונהטמרה 289351קרית

העיןטמרה 394483ראש

435534ראשון לציוןטמרה

692856רהטטמרה

462568רחובותטמרה

448551רמלהטמרה

גןטמרה 394483רמת

השרוןטמרה 384470רמת

340415רעננהטמרה

631780שדרותטמרה

5355שפרעםטמרה

אביבטמרה 404495תל

103118יהודיבנה

245296ירושליםיבנה

150177כפר סבאיבנה

530652כרמיאליבנה

113130לודיבנה

431529מגדל העמקיבנה

160190מודיעין/מכביםיבנה

המלחיבנה ים 496610מלונות

אדומיםיבנה 282343מעלה

תרשיחאיבנה 574708מעלות

530652נהריהיבנה

ציונהיבנה 4748נס

452555נצרתיבנה
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יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

עיליתיבנה 475585נצרת

418512נשריבנה

126147נתב"גיבנה

208249נתיבותיבנה

211254נתניהיבנה

496610סחניןיבנה

503618עכויבנה

397487עפולהיבנה

397487ערדיבנה

תקווהיבנה 119139פתח

638788צפתיבנה

235283קלנסווהיבנה

99113קרית אונויבנה

אתאיבנה 438538קרית

ביאליקיבנה 448551קרית

גתיבנה 143169קרית

יםיבנה 458563קרית

מוצקיןיבנה 452555קרית

מלאכייבנה 92105קרית

שמונהיבנה 696860קרית

העיןיבנה 167198ראש

5863ראשון לציוןיבנה

231279רהטיבנה

4748רחובותיבנה

106122רמלהיבנה

גןיבנה 99113רמת

השרוןיבנה 126147רמת

150177רעננהיבנה

174207שדרותיבנה

448551שפרעםיבנה

אביביבנה 103118תל

194232ירושליםיהוד

8292כפר סבאיהוד

475585כרמיאליהוד

5659לודיהוד

377461מגדל העמקיהוד

8696מודיעין/מכביםיהוד

המלחיהוד ים 550678מלונות

יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

  2 תעריף

בש"ח

אדומיםיהוד 231279מעלה

תרשיחאיהוד 520640מעלות

475585נהריהיהוד

ציונהיהוד 7988נס

401491נצרתיהוד

עיליתיהוד 421517נצרת

364444נשריהוד

4748נתב"גיהוד

296360נתיבותיהוד

164194נתניהיהוד

442542סחניןיהוד

448551עכויהוד

343419עפולהיהוד

469576ערדיהוד

תקווהיהוד 4748פתח

584720צפתיהוד

180215קלנסווהיהוד

3331קרית אונויהוד

אתאיהוד 384470קרית

ביאליקיהוד 394483קרית

גתיהוד 218262קרית

יםיהוד 404495קרית

מוצקיןיהוד 397487קרית

מלאכייהוד 170203קרית

שמונהיהוד 642792קרית

העיןיהוד 6571ראש

5355ראשון לציוןיהוד

309377רהטיהוד

99113רחובותיהוד

6571רמלהיהוד

גןיהוד 4748רמת

השרוןיהוד 7584רמת

92105רעננהיהוד

262317שדרותיהוד

394483שפרעםיהוד

אביביהוד 6267תל
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יעדמוצא
  1 תעריף

בש"ח
 2 תעריף

בש"ח

272330כפר סבאירושלים

652805כרמיאלירושלים

174207לודירושלים

553682מגדל העמקירושלים

150177מודיעין/מכביםירושלים

המלחירושלים ים 367449מלונות

אדומיםירושלים 5355מעלה

תרשיחאירושלים 699865מעלות

652805נהריהירושלים

ציונהירושלים 187224נס

577712נצרתירושלים

עיליתירושלים 597737נצרת

540665נשרירושלים

197237נתב"גירושלים

347423נתיבותירושלים

336411נתניהירושלים

621767סחניןירושלים

625771עכוירושלים

523644עפולהירושלים

303368ערדירושלים

תקווהירושלים 211254פתח

642792צפתירושלים

357436קלנסווהירושלים

221266קרית אונוירושלים

אתאירושלים 560691קרית

ביאליקירושלים 574708קרית

גתירושלים 242292קרית

יםירושלים 581716קרית

מוצקיןירושלים 574708קרית

מלאכיירושלים 194232קרית

שמונהירושלים 699865קרית

העיןירושלים 211254ראש

201241ראשון לציוןירושלים

330402רהטירושלים

177211רחובותירושלים

153181רמלהירושלים

גןירושלים 221266רמת

השרוןירושלים 252304רמת

272330רעננהירושלים

יעדמוצא
  1 תעריף

בש"ח
 2 תעריף

בש"ח

313381שדרותירושלים

574708שפרעםירושלים

אביבירושלים 235283תל

401491כרמיאלכפר סבא

140164לודכפר סבא

303368מגדל העמקכפר סבא

170203מודיעין/מכביםכפר סבא

המלחכפר סבא ים 635784מלונות

אדומיםכפר סבא 316385מעלה

תרשיחאכפר סבא 445546מעלות

401491נהריהכפר סבא

ציונהכפר סבא 123143נס

326398נצרתכפר סבא

עיליתכפר סבא 340415נצרת

289351נשרכפר סבא

103118נתב"גכפר סבא

340415נתיבותכפר סבא

89101נתניהכפר סבא

367449סחניןכפר סבא

374457עכוכפר סבא

269326עפולהכפר סבא

536661ערדכפר סבא

תקווהכפר סבא 5355פתח

509627צפתכפר סבא

106122קלנסווהכפר סבא

7988קרית אונוכפר סבא

אתאכפר סבא 309377קרית

ביאליקכפר סבא 319389קרית

גתכפר סבא 279338קרית

יםכפר סבא 330402קרית

מוצקיןכפר סבא 323394קרית

מלאכיכפר סבא 231279קרית

שמונהכפר סבא 567699קרית

העיןכפר סבא 6571ראש

113130ראשון לציוןכפר סבא

367449רהטכפר סבא

140164רחובותכפר סבא

126147רמלהכפר סבא

גןכפר סבא 7280רמת



13.2.2008 התשס"ח, א' באדר ז' ,6647 התקנות קובץ 502

יעדמוצא
  1 תעריף

בש"ח
 2 תעריף

בש"ח

השרוןכפר סבא 5659רמת

3027רעננהכפר סבא

306372שדרותכפר סבא

319389שפרעםכפר סבא

אביבכפר סבא 92105תל

516635לודכרמיאל

170203מגדל העמקכרמיאל

550678מודיעין/מכביםכרמיאל

המלחכרמיאל ים 8381039מלונות

אדומיםכרמיאל 696860מעלה

תרשיחאכרמיאל 92105מעלות

113130נהריהכרמיאל

ציונהכרמיאל 503618נס

136160נצרתכרמיאל

עיליתכרמיאל 150177נצרת

143169נשרכרמיאל

526648נתב"גכרמיאל

720890נתיבותכרמיאל

357436נתניהכרמיאל

5052סחניןכרמיאל

8696עכוכרמיאל

211254עפולהכרמיאל

9161136ערדכרמיאל

תקווהכרמיאל 435534פתח

123143צפתכרמיאל

377461קלנסווהכרמיאל

455559קרית אונוכרמיאל

אתאכרמיאל 109126קרית

ביאליקכרמיאל 113130קרית

גתכרמיאל 659814קרית

יםכרמיאל 113130קרית

מוצקיןכרמיאל 109126קרית

מלאכיכרמיאל 611754קרית

שמונהכרמיאל 218262קרית

העיןכרמיאל 452555ראש

492606ראשון לציוןכרמיאל

747924רהטכרמיאל

520640רחובותכרמיאל

יעדמוצא
  1 תעריף

בש"ח
 2 תעריף

בש"ח

506623רמלהכרמיאל

גןכרמיאל 448551רמת

השרוןכרמיאל 438538רמת

397487רעננהכרמיאל

686848שדרותכרמיאל

109126שפרעםכרמיאל

אביבכרמיאל 458563תל

418512מגדל העמקלוד

6975מודיעין/מכביםלוד

המלחלוד ים 530652מלונות

אדומיםלוד 211254מעלה

תרשיחאלוד 564695מעלות

516635נהריהלוד

ציונהלוד 5052נס

442542נצרתלוד

עיליתלוד 462568נצרת

404495נשרלוד

5052נתב"גלוד

289351נתיבותלוד

197237נתניהלוד

486597סחניןלוד

489602עכולוד

384470עפולהלוד

435534ערדלוד

תקווהלוד 7584פתח

625771צפתלוד

221266קלנסווהלוד

8696קרית אונולוד

אתאלוד 425521קרית

ביאליקלוד 438538קרית

גתלוד 180215קרית

יםלוד 445546קרית

מוצקיןלוד 438538קרית

מלאכילוד 133156קרית

שמונהלוד 682843קרית

העיןלוד 8696ראש

4445ראשון לציוןלוד

272330רהטלוד
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יעדמוצא
  1 תעריף

בש"ח
 2 תעריף

בש"ח

6571רחובותלוד

2724רמלהלוד

גןלוד 8696רמת

השרוןלוד 116135רמת

136160רעננהלוד

255309שדרותלוד

438538שפרעםלוד

אביבלוד 89101תל

465572מודיעין/מכביםמגדל העמק

המלחמגדל העמק ים 8081000מלונות

אדומיםמגדל העמק 611754מעלה

תרשיחאמגדל העמק 248300מעלות

204245נהריהמגדל העמק

ציונהמגדל העמק 404495נס

4141נצרתמגדל העמק

עיליתמגדל העמק 5052נצרת

92105נשרמגדל העמק

428525נתב"גמגדל העמק

621767נתיבותמגדל העמק

258313נתניהמגדל העמק

147173סחניןמגדל העמק

177211עכומגדל העמק

150177עפולהמגדל העמק

8181013ערדמגדל העמק

תקווהמגדל העמק 336411פתח

242292צפתמגדל העמק

279338קלנסווהמגדל העמק

357436קרית אונומגדל העמק

אתאמגדל העמק 109126קרית

ביאליקמגדל העמק 123143קרית

גתמגדל העמק 560691קרית

יםמגדל העמק 130152קרית

מוצקיןמגדל העמק 123143קרית

מלאכימגדל העמק 513631קרית

שמונהמגדל העמק 299364קרית

העיןמגדל העמק 353432ראש

394483ראשון לציוןמגדל העמק

648801רהטמגדל העמק

יעדמוצא
  1 תעריף

בש"ח
 2 תעריף

בש"ח

421517רחובותמגדל העמק

408500רמלהמגדל העמק

גןמגדל העמק 350428רמת

השרוןמגדל העמק 340415רמת

299364רעננהמגדל העמק

587725שדרותמגדל העמק

109126שפרעםמגדל העמק

אביבמגדל העמק 360440תל

המלחמודיעין/מכבים ים 448551מלונות

אדומיםמודיעין/מכבים 143169מעלה

תרשיחאמודיעין/מכבים 594733מעלות

547674נהריהמודיעין/מכבים

ציונהמודיעין/מכבים 109126נס

472580נצרתמודיעין/מכבים

עיליתמודיעין/מכבים 492606נצרת

435534נשרמודיעין/מכבים

99113נתב"גמודיעין/מכבים

306372נתיבותמודיעין/מכבים

228275נתניהמודיעין/מכבים

516635סחניןמודיעין/מכבים

520640עכומודיעין/מכבים

414508עפולהמודיעין/מכבים

428525ערדמודיעין/מכבים

תקווהמודיעין/מכבים 106122פתח

655809צפתמודיעין/מכבים

252304קלנסווהמודיעין/מכבים

116135קרית אונומודיעין/מכבים

אתאמודיעין/מכבים 455559קרית

ביאליקמודיעין/מכבים 469576קרית

גתמודיעין/מכבים 201241קרית

יםמודיעין/מכבים 475585קרית

מוצקיןמודיעין/מכבים 469576קרית

מלאכימודיעין/מכבים 153181קרית

שמונהמודיעין/מכבים 713882קרית

העיןמודיעין/מכבים 103118ראש

103118ראשון לציוןמודיעין/מכבים

292355רהטמודיעין/מכבים

113130רחובותמודיעין/מכבים
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יעדמוצא
  1 תעריף

בש"ח
 2 תעריף

בש"ח

7988רמלהמודיעין/מכבים

גןמודיעין/מכבים 116135רמת

השרוןמודיעין/מכבים 147173רמת

167198רעננהמודיעין/מכבים

275334שדרותמודיעין/מכבים

469576שפרעםמודיעין/מכבים

אביבמודיעין/מכבים 119139תל

אדומים המלחמעלה ים 347423מלונות

אדומים תרשיחאמעלה 733907מעלות

אדומים 686848נהריהמעלה

אדומים ציונהמעלה 221266נס

אדומים 611754נצרתמעלה

אדומים עיליתמעלה 631780נצרת

אדומים 574708נשרמעלה

אדומים 228275נתב"גמעלה

אדומים 381466נתיבותמעלה

אדומים 370453נתניהמעלה

אדומים 655809סחניןמעלה

אדומים 659814עכומעלה

אדומים 513631עפולהמעלה

אדומים 336411ערדמעלה

אדומים תקווהמעלה 245296פתח

אדומים 669826צפתמעלה

אדומים 360440קלנסווהמעלה

אדומים 255309קרית אונומעלה

אדומים אתאמעלה 594733קרית

אדומים ביאליקמעלה 608750קרית

אדומים גתמעלה 275334קרית

אדומים יםמעלה 614759קרית

אדומים מוצקיןמעלה 608750קרית

אדומים מלאכימעלה 228275קרית

אדומים שמונהמעלה 726899קרית

אדומים העיןמעלה 245296ראש

אדומים 214258ראשון לציוןמעלה

אדומים 364444רהטמעלה

אדומים 211254רחובותמעלה

אדומים 187224רמלהמעלה

אדומים גןמעלה 255309רמת

יעדמוצא
  1 תעריף

בש"ח
 2 תעריף

בש"ח

אדומים השרוןמעלה 286347רמת

אדומים 306372רעננהמעלה

אדומים 347423שדרותמעלה

אדומים 608750שפרעםמעלה

אדומים אביבמעלה 258313תל

תרשיחא המלחמעלות ים 8651073מלונות

תרשיחא 7280נהריהמעלות

תרשיחא ציונהמעלות 550678נס

תרשיחא 218262נצרתמעלות

תרשיחא עיליתמעלות 228275נצרת

תרשיחא 191228נשרמעלות

תרשיחא 574708נתב"גמעלות

תרשיחא 767950נתיבותמעלות

תרשיחא 404495נתניהמעלות

תרשיחא 116135סחניןמעלות

תרשיחא 96109עכומעלות

תרשיחא 238287עפולהמעלות

תרשיחא 9601191ערדמעלות

תרשיחא תקווהמעלות 479589פתח

תרשיחא 126147צפתמעלות

תרשיחא 421517קלנסווהמעלות

תרשיחא 503618קרית אונומעלות

תרשיחא אתאמעלות 157186קרית

תרשיחא ביאליקמעלות 136160קרית

תרשיחא גתמעלות 706873קרית

תרשיחא יםמעלות 136160קרית

תרשיחא מוצקיןמעלות 136160קרית

תרשיחא מלאכימעלות 659814קרית

תרשיחא שמונהמעלות 197237קרית

תרשיחא העיןמעלות 496610ראש

תרשיחא 536661ראשון לציוןמעלות

תרשיחא 794983רהטמעלות

תרשיחא 564695רחובותמעלות

תרשיחא 550678רמלהמעלות

תרשיחא גןמעלות 496610רמת

תרשיחא השרוןמעלות 486597רמת

תרשיחא 445546רעננהמעלות

תרשיחא 733907שדרותמעלות
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יעדמוצא

תעריף

בש"ח 1

 2 תעריף

בש"ח

תרשיחא 153181שפרעםמעלות

תרשיחא אביבמעלות 506623תל

המלחנהרייה ים 9061124מלונות

ציונהנהרייה 503618נס

174207נצרתנהרייה

עיליתנהרייה 184220נצרת

119139נשרנהרייה

526648נתב"גנהרייה

723894נתיבותנהרייה

357436נתניהנהרייה

116135סחניןנהרייה

4445עכונהרייה

248300עפולהנהרייה

9161136ערדנהרייה

תקווהנהרייה 435534פתח

191228צפתנהרייה

377461קלנסווהנהרייה

458563קרית אונונהרייה

אתאנהרייה 106122קרית

ביאליקנהרייה 8292קרית

גתנהרייה 659814קרית

יםנהרייה 8292קרית

מוצקיןנהרייה 8292קרית

מלאכינהרייה 611754קרית

שמונהנהרייה 258313קרית

העיןנהרייה 452555ראש

492606ראשון לציוןנהרייה

750928רהטנהרייה

520640רחובותנהרייה

506623רמלהנהרייה

גןנהרייה 448551רמת

השרוןנהרייה 442542רמת

397487רעננהנהרייה

689852שדרותנהרייה

109126שפרעםנהרייה

אביבנהרייה 462568תל

ציונה המלחנס ים 506623מלונות

ציונה 428525נצרתנס

ציונה עיליתנס 448551נצרת

ציונה 391478נשרנס

ציונה 99113נתב"גנס

ציונה 235283נתיבותנס

ציונה 184220נתניהנס

יעדמוצא

תעריף

בש"ח 1

 2 תעריף

בש"ח

ציונה 472580סחניןנס

ציונה 475585עכונס

ציונה 370453עפולהנס

ציונה 404495ערדנס

ציונה תקווהנס 92105פתח

ציונה 611754צפתנס

ציונה 208249קלנסווהנס

ציונה 7280קרית אונונס

ציונה אתאנס 411504קרית

ציונה ביאליקנס 425521קרית

ציונה גתנס 150177קרית

ציונה יםנס 431529קרית

ציונה מוצקיןנס 425521קרית

ציונה מלאכינס 103118קרית

ציונה שמונהנס 669826קרית

ציונה העיןנס 140164ראש

ציונה 2724ראשון לציוןנס

ציונה 238287רהטנס

ציונה 3027רחובותנס

ציונה 4445רמלהנס

ציונה גןנס 7280רמת

ציונה השרוןנס 103118רמת

ציונה 123143רעננהנס

ציונה 201241שדרותנס

ציונה 425521שפרעםנס

ציונה אביבנס 7584תל

המלחנצרת ים 787975מלונות

עיליתנצרת 2520נצרת

113130נשרנצרת

452555נתב"גנצרת

645797נתיבותנצרת

282343נתניהנצרת

116135סחניןנצרת

147173עכונצרת

153181עפולהנצרת

8381039ערדנצרת

תקווהנצרת 360440פתח

214258צפתנצרת

303368קלנסווהנצרת

381466קרית אונונצרת

אתאנצרת 103118קרית

ביאליקנצרת 116135קרית

גתנצרת 584720קרית
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יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

יםנצרת 119139קרית

מוצקיןנצרת 116135קרית

מלאכינצרת 536661קרית

שמונהנצרת 272330קרית

העיןנצרת 377461ראש

414508ראשון לציוןנצרת

672831רהטנצרת

445546רחובותנצרת

428525רמלהנצרת

גןנצרת 374457רמת

השרוןנצרת 364444רמת

323394רעננהנצרת

611754שדרותנצרת

7988שפרעםנצרת

אביבנצרת 384470תל

המלחנצרת עלית ים 781966מלונות

126147נשרנצרת עלית

448551נתב"גנצרת עלית

659814נתיבותנצרת עלית

296360נתניהנצרת עלית

126147סחניןנצרת עלית

157186עכונצרת עלית

147173עפולהנצרת עלית

8521056ערדנצרת עלית

תקווהנצרת עלית 370453פתח

211254צפתנצרת עלית

313381קלנסווהנצרת עלית

394483קרית אונונצרת עלית

אתאנצרת עלית 113130קרית

ביאליקנצרת עלית 126147קרית

גתנצרת עלית 597737קרית

יםנצרת עלית 130152קרית

מוצקיןנצרת עלית 126147קרית

מלאכינצרת עלית 547674קרית

שמונהנצרת עלית 265321קרית

העיןנצרת עלית 387474ראש

428525ראשון לציוןנצרת עלית

686848רהטנצרת עלית

455559רחובותנצרת עלית

442542רמלהנצרת עלית

גןנצרת עלית 387474רמת

השרוןנצרת עלית 377461רמת

333406רעננהנצרת עלית

יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

625771שדרותנצרת עלית

89101שפרעםנצרת עלית

אביבנצרת עלית 397487תל

המלחנשר ים 794983מלונות

414508נתב"גנשר

608750נתיבותנשר

245296נתניהנשר

119139סחניןנשר

92105עכונשר

136160עפולהנשר

801992ערדנשר

תקווהנשר 323394פתח

252304צפתנשר

265321קלנסווהנשר

343419קרית אונונשר

אתאנשר 5355קרית

ביאליקנשר 5355קרית

גתנשר 547674קרית

יםנשר 5863קרית

מוצקיןנשר 5659קרית

מלאכינשר 499614קרית

שמונהנשר 343419קרית

העיןנשר 340415ראש

381466ראשון לציוןנשר

635784רהטנשר

408500רחובותנשר

394483רמלהנשר

גןנשר 336411רמת

השרוןנשר 326398רמת

286347רעננהנשר

574708שדרותנשר

6571שפרעםנשר

אביבנשר 347423תל

המלחנתב"ג ים 547674מלונות

319389נתיבותנתב"ג

197237נתניהנתב"ג

496610סחניןנתב"ג

503618עכונתב"ג

384470עפולהנתב"ג

462568ערדנתב"ג

תקווהנתב"ג 7280פתח

631780צפתנתב"ג

214258קלנסווהנתב"ג
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יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

6975קרית אונונתב"ג

אתאנתב"ג 435534קרית

ביאליקנתב"ג 448551קרית

גתנתב"ג 214258קרית

יםנתב"ג 452555קרית

מוצקיןנתב"ג 431529קרית

מלאכינתב"ג 167198קרית

שמונהנתב"ג 723894קרית

העיןנתב"ג 7584ראש

8696ראשון לציוןנתב"ג

303368רהטנתב"ג

103118רחובותנתב"ג

6571רמלהנתב"ג

גןנתב"ג 8696רמת

השרוןנתב"ג 116135רמת

130152רעננהנתב"ג

286347שדרותנתב"ג

448551שפרעםנתב"ג

אביבנתב"ג 103118תל

המלחנתיבות ים 364444מלונות

404495נתניהנתיבות

689852סחניןנתיבות

696860עכונתיבות

591729עפולהנתיבות

265321ערדנתיבות

תקווהנתיבות 313381פתח

8311030צפתנתיבות

428525קלנסווהנתיבות

292355קרית אונונתיבות

אתאנתיבות 631780קרית

ביאליקנתיבות 642792קרית

גתנתיבות 147173קרית

יםנתיבות 652805קרית

מוצקיןנתיבות 645797קרית

מלאכינתיבות 164194קרית

שמונהנתיבות 8891102קרית

העיןנתיבות 360440ראש

258313ראשון לציוןנתיבות

99113רהטנתיבות

228275רחובותנתיבות

265321רמלהנתיבות

גןנתיבות 292355רמת

השרוןנתיבות 319389רמת

יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

343419רעננהנתיבות

5355שדרותנתיבות

642792שפרעםנתיבות

אביבנתיבות 296360תל

המלחנתניה ים 692856מלונות

323394סחניןנתניה

326398עכונתניה

225270עפולהנתניה

594733ערדנתניה

תקווהנתניה 119139פתח

462568צפתנתניה

6571קלנסווהנתניה

143169קרית אונונתניה

אתאנתניה 262317קרית

ביאליקנתניה 275334קרית

גתנתניה 340415קרית

יםנתניה 282343קרית

מוצקיןנתניה 275334קרית

מלאכינתניה 292355קרית

שמונהנתניה 520640קרית

העיןנתניה 157186ראש

170203ראשון לציוןנתניה

428525רהטנתניה

197237רחובותנתניה

184220רמלהנתניה

גןנתניה 126147רמת

השרוןנתניה 103118רמת

8696רעננהנתניה

367449שדרותנתניה

275334שפרעםנתניה

אביבנתניה 123143תל

המלחסחנין ים 8081000מלונות

89101עכוסחנין

177211עפולהסחנין

8821094ערדסחנין

תקווהסחנין 401491פתח

147173צפתסחנין

343419קלנסווהסחנין

425521קרית אונוסחנין

אתאסחנין 89101קרית

ביאליקסחנין 103118קרית

גתסחנין 628776קרית

יםסחנין 106122קרית
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יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

מוצקיןסחנין 99113קרית

מלאכיסחנין 581716קרית

שמונהסחנין 238287קרית

העיןסחנין 418512ראש

458563ראשון לציוןסחנין

716886רהטסחנין

486597רחובותסחנין

472580רמלהסחנין

גןסחנין 418512רמת

השרוןסחנין 408500רמת

367449רעננהסחנין

655809שדרותסחנין

6975שפרעםסחנין

אביבסחנין 428525תל

המלחעכו ים 8791090מלונות

221266עפולהעכו

8891102ערדעכו

תקווהעכו 408500פתח

191228צפתעכו

350428קלנסווהעכו

428525קרית אונועכו

אתאעכו 7988קרית

ביאליקעכו 5659קרית

גתעכו 631780קרית

יםעכו 5659קרית

מוצקיןעכו 5659קרית

מלאכיעכו 584720קרית

שמונהעכו 286347קרית

העיןעכו 425521ראש

465572ראשון לציוןעכו

720890רהטעכו

492606רחובותעכו

479589רמלהעכו

גןעכו 421517רמת

השרוןעכו 414508רמת

370453רעננהעכו

659814שדרותעכו

8292שפרעםעכו

אביבעכו 431529תל

המלחעפולה ים 669826מלונות

784971ערדעפולה

תקווהעפולה 303368פתח

248300צפתעפולה

יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

245296קלנסווהעפולה

326398קרית אונועפולה

אתאעפולה 157186קרית

ביאליקעפולה 170203קרית

גתעפולה 526648קרית

יםעפולה 177211קרית

מוצקיןעפולה 170203קרית

מלאכיעפולה 479589קרית

שמונהעפולה 303368קרית

העיןעפולה 319389ראש

360440ראשון לציוןעפולה

618763רהטעפולה

387474רחובותעפולה

374457רמלהעפולה

גןעפולה 316385רמת

השרוןעפולה 299364רמת

265321רעננהעפולה

557686שדרותעפולה

170203שפרעםעפולה

אביבעפולה 330402תל

המלחערד ים 116135מלונות

תקווהערד 486597פתח

10211268צפתערד

618763קלנסווהערד

479589קרית אונוערד

אתאערד 8181013קרית

ביאליקערד 8311030קרית

גתערד 269326קרית

יםערד 8381039קרית

מוצקיןערד 8351034קרית

מלאכיערד 319389קרית

שמונהערד 10751336קרית

העיןערד 486597ראש

438538ראשון לציוןערד

191228רהטערד

387474רחובותערד

411504רמלהערד

גןערד 479589רמת

השרוןערד 509627רמת

533657רעננהערד

272330שדרותערד

8311030שפרעםערד

אביבערד 486597תל
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יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

תקווה המלחפתח ים 570703מלונות

תקווה 543669צפתפתח

תקווה 140164קלנסווהפתח

תקווה 3331קרית אונופתח

תקווה אתאפתח 343419קרית

תקווה ביאליקפתח 353432קרית

תקווה גתפתח 238287קרית

תקווה יםפתח 364444קרית

תקווה מוצקיןפתח 357436קרית

תקווה מלאכיפתח 191228קרית

תקווה שמונהפתח 597737קרית

תקווה העיןפתח 4141ראש

תקווה 8292ראשון לציוןפתח

תקווה 326398רהטפתח

תקווה 119139רחובותפתח

תקווה 8696רמלהפתח

תקווה גןפתח 4141רמת

תקווה השרוןפתח 5355רמת

תקווה 5659רעננהפתח

תקווה 279338שדרותפתח

תקווה 353432שפרעםפתח

תקווה אביבפתח 5355תל

המלחצפת ים 8251022מלונות

479589קלנסווהצפת

560691קרית אונוצפת

אתאצפת 218262קרית

ביאליקצפת 218262קרית

גתצפת 764945קרית

יםצפת 218262קרית

מוצקיןצפת 218262קרית

מלאכיצפת 713882קרית

שמונהצפת 140164קרית

העיןצפת 553682ראש

594733ראשון לציוןצפת

8521056רהטצפת

621767רחובותצפת

608750רמלהצפת

גןצפת 553682רמת

השרוןצפת 543669רמת

499614רעננהצפת

791979שדרותצפת

214258שפרעםצפת

אביבצפת 564695תל

יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

המלחקלנסוואה ים 648801מלונות

197237ראשון לציוןקלנסוואה

455559רהטקלנסוואה

225270רחובותקלנסוואה

211254רמלהקלנסוואה

גןקלנסוואה 153181רמת

השרוןקלנסוואה 136160רמת

103118רעננהקלנסוואה

394483שדרותקלנסוואה

296360שפרעםקלנסוואה

אביבקלנסוואה 167198תל

אונו המלחקריית ים 591729מלונות

אונו 157186קלנסווהקריית

אונו אתאקריית 360440קרית

אונו ביאליקקריית 374457קרית

אונו גתקריית 231279קרית

אונו יםקריית 381466קרית

אונו מוצקיןקריית 374457קרית

אונו מלאכיקריית 184220קרית

אונו שמונהקריית 618763קרית

אונו העיןקריית 5863ראש

אונו 6571ראשון לציוןקריית

אונו 323394רהטקריית

אונו 92105רחובותקריית

אונו 7988רמלהקריית

אונו גןקריית 3331רמת

אונו השרוןקריית 5355רמת

אונו 7584רעננהקריית

אונו 262317שדרותקריית

אונו 374457שפרעםקריית

אונו אביבקריית 4141תל

אתא המלחקריית ים 8141009מלונות

אתא 286347קלנסווהקריית

אתא ביאליקקריית 3938קרית

אתא גתקריית 567699קרית

אתא יםקריית 4445קרית

אתא מוצקיןקריית 3938קרית

אתא מלאכיקריית 520640קרית

אתא שמונהקריית 313381קרית

אתא העיןקריית 360440ראש

אתא 401491ראשון לציוןקריית

אתא 655809רהטקריית

אתא 428525רחובותקריית
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יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

אתא 411504רמלהקריית

אתא גןקריית 357436רמת

אתא השרוןקריית 347423רמת

אתא 306372רעננהקריית

אתא 594733שדרותקריית

אתא 4445שפרעםקריית

אתא אביבקריית 367449תל

ביאליק המלחקריית ים 8281026מלונות

ביאליק 296360קלנסווהקריית

ביאליק גתקריית 581716קרית

ביאליק יםקריית 2724קרית

ביאליק מוצקיןקריית 2217קרית

ביאליק מלאכיקריית 533657קרית

ביאליק שמונהקריית 313381קרית

ביאליק העיןקריית 370453ראש

ביאליק 411504ראשון לציוןקריית

ביאליק 669826רהטקריית

ביאליק 438538רחובותקריית

ביאליק 425521רמלהקריית

ביאליק גןקריית 370453רמת

ביאליק השרוןקריית 360440רמת

ביאליק 319389רעננהקריית

ביאליק 608750שדרותקריית

ביאליק 5355שפרעםקריית

ביאליק אביבקריית 381466תל

גת המלחקריית ים 367449מלונות

גת 364444קלנסווהקריית

גת יםקריית 584720קרית

גת מוצקיןקריית 577712קרית

גת מלאכיקריית 6975קרית

גת שמונהקריית 8211017קרית

גת העיןקריית 248300ראש

גת 180215ראשון לציוןקריית

גת 103118רהטקריית

גת 133156רחובותקריית

גת 157186רמלהקריית

גת גןקריית 225270רמת

גת השרוןקריית 255309רמת

גת 275334רעננהקריית

גת 109126שדרותקריית

גת 577712שפרעםקריית

גת אביבקריית 228275תל

ים המלחקריית ים 8311030מלונות

יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

ים 299364קלנסווהקריית

ים מוצקיןקריית 2520קרית

ים מלאכיקריית 536661קרית

ים שמונהקריית 313381קרית

ים העיןקריית 374457ראש

ים 414508ראשון לציוןקריית

ים 672831רהטקריית

ים 442542רחובותקריית

ים 428525רמלהקריית

ים גןקריית 374457רמת

ים השרוןקריית 364444רמת

ים 323394רעננהקריית

ים 611754שדרותקריית

ים 5863שפרעםקריית

ים אביבקריית 384470תל

מוצקין המלחקריית ים 8311030מלונות

מוצקין 299364קלנסווהקריית

מוצקין מלאכיקריית 536661קרית

מוצקין שמונהקריית 313381קרית

מוצקין העיןקריית 374457ראש

מוצקין 414508ראשון לציוןקריית

מוצקין 672831רהטקריית

מוצקין 442542רחובותקריית

מוצקין 428525רמלהקריית

מוצקין גןקריית 374457רמת

מוצקין השרוןקריית 364444רמת

מוצקין 323394רעננהקריית

מוצקין 611754שדרותקריית

מוצקין 5659שפרעםקריית

מוצקין אביבקריית 384470תל

המלחקריית מלאכי ים 421517מלונות

313381קלנסווהקריית מלאכי

שמונהקריית מלאכי 774958קרית

העיןקריית מלאכי 201241ראש

133156ראשון לציוןקריית מלאכי

153181רהטקריית מלאכי

8696רחובותקריית מלאכי

109126רמלהקריית מלאכי

גןקריית מלאכי 177211רמת

השרוןקריית מלאכי 208249רמת

228275רעננהקריית מלאכי

130152שדרותקריית מלאכי

530652שפרעםקריית מלאכי
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יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

אביבקריית מלאכי 180215תל

המלחקריית שמונה ים 8891102מלונות

543669קלנסווהקריית שמונה

העיןקריית שמונה 618763ראש

659814ראשון לציוןקריית שמונה

9131132רהטקריית שמונה

686848רחובותקריית שמונה

672831רמלהקריית שמונה

גןקריית שמונה 614759רמת

השרוןקריית שמונה 604746רמת

564695רעננהקריית שמונה

8551060שדרותקריית שמונה

306372שפרעםקריית שמונה

אביבקריית שמונה 625771תל

העין המלחראש ים 530652מלונות

העין 119139קלנסווהראש

העין 133156ראשון לציוןראש

העין 336411רהטראש

העין 130152רחובותראש

העין 92105רמלהראש

העין גןראש 92105רמת

העין השרוןראש 6975רמת

העין 7280רעננהראש

העין 326398שדרותראש

העין 370453שפרעםראש

העין אביבראש 109126תל

המלחראשון לציון ים 536661מלונות

269326רהטראשון לציון

4141רחובותראשון לציון

4141רמלהראשון לציון

גןראשון לציון 5863רמת

השרוןראשון לציון 89101רמת

109126רעננהראשון לציון

218262שדרותראשון לציון

411504שפרעםראשון לציון

אביבראשון לציון 6267תל

המלחרהט ים 289351מלונות

221266רחובותרהט

245296רמלהרהט

גןרהט 313381רמת

השרוןרהט 343419רמת

יעדמוצא

 1 תעריף

בש"ח

 2 תעריף

בש"ח

364444רעננהרהט

103118שדרותרהט

665822שפרעםרהט

אביברהט 316385תל

המלחרחובות ים 489602מלונות

5355רמלהרחובות

גןרחובות 89101רמת

השרוןרחובות 116135רמת

140164רעננהרחובות

194232שדרותרחובות

438538שפרעםרחובות

אביברחובות 92105תל

המלחרמלה ים 513631מלונות

גןרמלה 7280רמת

השרוןרמלה 103118רמת

123143רעננהרמלה

231279שדרותרמלה

425521שפרעםרמלה

אביברמלה 7584תל

גן המלחרמת ים 584720מלונות

גן השרוןרמת 5052רמת

גן 6975רעננהרמת

גן 255309שדרותרמת

גן 370453שפרעםרמת

גן אביברמת 3331תל

השרון המלחרמת ים 614759מלונות

השרון 5355רעננהרמת

השרון 286347שדרותרמת

השרון 357436שפרעםרמת

השרון אביברמת 5659תל

המלחרעננה ים 635784מלונות

306372שדרותרעננה

319389שפרעםרעננה

אביברעננה 92105תל

המלחשדרות ים 370453מלונות

611754שפרעםשדרות

אביבשדרות 262317תל

המלחשפרעם ים 8211017מלונות

אביבשפרעם 381466תל

אביב המלחתל ים 720"584מלונות
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3, אחרי - בחלק ג', בסעיף (2)

יעדמוצא

 5:00 משעה
 23:30 שעה עד

(בש"ח)

 23:31 משעה
 4:59 שעה עד

(בש"ח)

ירושלים למזרח אלנבי 17.4"17.4"מגשר

יבוא:

יעדמוצא

 5:00 משעה
 23:30 שעה עד

(בש"ח)

 23:31 משעה
 4:59 שעה עד

(בש"ח)

אלנבי יעד"מגשר לפי  ירושלים במזרח מקום 
לפי נסיעה או נוסע באותה  כל
במזרח ממקום נוסע כל הזמנת

אלנבי לגשר ירושלים

26.00"26.00

(14 בנובמבר 2007).  התשס"ח ד' בככסלו זה ביום צו של תחילתו .2

(11 בנובמבר 2007) בכסלו התשס"ח א'
 (3-2722 (חמ

פז מו ל  שאו
בדרכים והבטיחות התחבורה שר

ן בר–או ני ו ר
האוצר שר

 

הולמים), מגורים בעד מהשכר ניכויים (שיעור זרים עובדים הודעת
התשס"ח―2008

והבטחת כדין שלא זרים (איסור העסקה עובדים לתקנות 4(ב) לפי תקנה בתוקף סמכותי
 - (להלן התש"ס-12000  הולמים), מגורים בעד מהשכר ניכויים (שיעור הוגנים) תנאים

לאמור: אני מודיע התקנות),

הדירה שכר מדד לעומת ,2007 דצמבר בחודש שכר הדירה שפורסם מדד שינוי עקב .1
תקנה נוסח התשס"ח (1 בינואר 2008), בטבת כ"ג ביום 2006, החל שפורסם בחודש דצמבר

להלן: כמפורט הוא לתקנות 2(א)

הוצאות כהחזר עובד זר של החודשי משכרו לנכות מעביד המרבי שרשאי הסכום "(א)
אזור כל לצד להלן ב' בטור כמפורט יהיה לחוק 1ה סעיף לפי הולמים למגורים המעביד

א': בטור כמפורט מגורים

א' טור
מגורים אזור

ב' טור
חדשים בשקלים סכום

301.42ירושלים
אביב 343.00תל

_________
.595 עמ' התשס"ז, 1 ק"ת התש"ס, עמ' 774;

עדכון סכום
הוצאות החזר

תחילה
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א' טור
מגורים אזור

ב' טור
חדשים בשקלים סכום

228.70חיפה
228.70מרכז
203.29דרום

187.07"צפון

המחירים מדד לעומת ,2007 דצמבר בחודש שפורסם לצרכן המחירים מדד שינוי עקב .2
נוסח התשס"ח (1 בינואר 2008), בטבת כ"ג ביום 2006, החל דצמבר שפורסם בחודש לצרכן

להלן: כמפורט הוא לתקנות 3 תקנה

בעד "ניכוי
נלוות הוצאות

רשאי ,2 לפי תקנה לנכות רשאי שמעביד הסכום על (א) נוסף .3
נלוות הוצאות בעד זר עובד של  החודשי משכרו לנכות הוא

שקלים חדשים. 78.51 של מרבי סכום

לנכותו  שמותר (א) משנה  בתקנת כאמור המרבי  הסכום (ב)  
הוא בבית מעבידו, המתגורר בסיעוד עובד החודשי של משכרו

חדשים." שקלים 67.49

(24 בינואר 2008) בשבט התשס"ח י"ז
(3-3040 (חמ

ישי הו אלי   

והתעסוקה המסחר התעשיה שר

הוגנים) תנאים והבטחת כדין העסקה שלא (איסור זרים עובדים הודעת
התשס"ח―2008 רפואי), ביטוח דמי בעד מהשכר ניכוי (שיעור

והבטחת כדין שלא העסקה (איסור זרים עובדים לתקנות תקנה 2א לפי סמכותי בתוקף  
 - (להלן התשס"ב-12001  רפואי), ביטוח דמי בעד מהשכר ניכוי (שיעור הוגנים) תנאים

לאמור: אני מודיע התקנות),

המחירים מדד לעומת ,2007 דצמבר בחודש שפורסם לצרכן המחירים מדד עליית עקב .1
בתקנה התשס"ח (1 בינואר 2008), בטבת כ"ג ביום 2006, החל דצמבר שפורסם בחודש לצרכן

חדשים". שקלים 106.02" בא חדשים" שקלים 103.14" במקום לתקנות, 2

(24 בינואר 2008) בשבט התשס"ח י"ז
(3-3146 (חמ

ישי הו אלי   

והתעסוקה המסחר התעשיה שר
_________

.588 עמ' התשס"ו, 68 ועמ' 430; עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשס"ב, עמ' 66;

התשס"ח―2008 שנתית), ואגרה בקשה (אגרת זרים עובדים הודעת

התשס"ד- שנתית), ואגרה בקשה (אגרת זרים עובדים לתקנות תקנה 2(ג) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע אני התשנ"א-21991, זרים, עובדים לחוק התקנות), וסעיף 1י(ד) 12004 (להלן -

עדכון סכום
נלוות הוצאות

עדכון סכום
המרבי הניכוי

_________
1 ק"ת התשס"ד, עמ' 161 ועמ' 446.

.360 עמ' התשס"ה, ;181 עמ' התשס"ג, ;114 עמ' התש"ס, 2 ס"ח התשנ"א, עמ' 112;
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המחירים מדד לעומת ,2007 דצמבר בחודש שפורסם לצרכן המחירים מדד עליית עקב .1
בתקנה התשס"ח (1 בינואר 2008), בטבת כ"ג ביום 2006, החל דצמבר שפורסם בחודש לצרכן

."265" יבוא בה הנקוב הסכום במקום לתקנות, 2(א)

(24 בינואר 2008) בשבט התשס"ח י"ז
(3-3038 (חמ

ישי הו אלי   

והתעסוקה המסחר התעשיה שר

התשס"ח―2008 ,(3 הפקה) (מס' (עדכון היטלי הודעת המים
התשי"ט-11959 המים, לחוק השניה לתוספת 3(ד) סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
התקציב  להשגת יעדי המדינה (תיקוני חקיקה הסדרים במשק 39 לחוק וסעיף החוק), - (להלן
התנאים שהתקיימו  ולאחר  התשס"ז-22007, ,(2007 הכספים לשנת הכלכלית והמדיניות

לאמור: אני מודיע בזה לתוספת השניה לחוק, 3(ג) בסעיף האמורים

מאת המסופקים מים (תעריפי המים בכללי  ביתית  לצריכה  מים לדמי שהתעריף היות .1
ממקורות  שישלמו מפיקי מים שיעורי היטלי ההפקה ב–44.7 אג', עודכן התשמ"ז-31987, מקורות),

כדלקמן: הארצית, יהיו באזור מערכת המים תעשיה צריכה ביתית או השפירים למטרות המים

בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008): יום ד' (14 בינואר 2008) עד בשבט התשס"ח מיום ז' (א)

ההפקה סוג
הפקה היטלי

קוב) למטר חדשים (בשקלים

א' 0.836הפקה

ב' 3.376הפקה

אחידה 1.596הפקה

(1 בינואר 2009): התשס"ט בטבת ה' ביום החל (ב)

ההפקה סוג
הפקה היטלי

קוב) למטר חדשים (בשקלים

0.826"הפקת שימור

עידוד 2.526הפקת

חורגת 3.376הפקה

3.376הפקת חורף

אחידה 2.226"הפקה

(21 בינואר 2008) בשבט התשס"ח י"ד
(3-3042 (חמ

שני רי או   

למים ולביוב הממשלתית מנהל הרשות

 

  

סכומים עדכון

היטלי עדכון
לצריכה הפקה

ותעשיה ביתית
מערכת באזור

הארצית המים

_________
.97 עמ' התשס"ח, ק"ת ;68 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 169;

.97 עמ' התשס"ח, ק"ת 2 ס"ח התשס"ז, עמ' 76;

.385 עמ' התשס"ח, 3 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109;


