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תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מומחים( )תיקון(, התשס"ט-2009
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	6א)א(	לחוק	פיצויים	לנפגעי	תאונות	דרכים,	התשל"ה-11975,	 	
]נוסח	משולב[,	התשמ"ה-21984,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	 וסעיף	108	לחוק	בתי	המשפט	

ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	7	לתקנות	פיצויים	לנפגעי	תאונות	דרכים	)מומחים(,	התשמ"ז-31986	)להלן	-	 	�1
התקנות	העיקריות(,	במקום	תקנת	משנה	)ב(	יבוא:

	בית	המשפט	או	הרשם	יורה	לבעלי	הדין	או	למי	מהם,	להפקיד	סכומי	כסף	שיקבע	 ")ב(
בית	המשפט	או	הרשם,	כפיקדון	להבטחת	שכרו	של	מומחה�"

	בתקנה	13	לתקנות	העיקריות,	במקום	"תקנה	8"	יבוא	"תקנה	7)ב(	או	8"� �2
	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �3

ב'	באב	התשס"ט	)23	ביולי	2009(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1864(

שר	המשפטים 	 	
__________

	ס"ח	התשל"ה,	עמ'	234;	התשמ"ה,	עמ'	16� 1

	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 2

	ק"ת	התשמ"ז,	עמ'	126� 3

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון מס' 2(, 
התשס"ט-2009

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

	במקום	סעיף	5	לצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)דמי	נסיעה	ברכבת(,	התשס"ח- �1
22008	)להלן	-	הצו	העיקרי(,	יבוא:

"עדכון	ועיגול	
סכומים	ומס	ערך	

מוסף

	דמי	הנסיעה	לפי	תקנה	2	לתקנות	דמי	הנסיעה	והתוספות	 	)א( �5
לדמי	הנסיעה	לפי	תקנות	3	ו–4	לתקנות	דמי	הנסיעה	ישתנו	ב–1	
בינואר	וב–1	ביולי	של	כל	שנה	)להלן	-	יום	העדכון(,	לפי	שיעור	

עליית	המדד	החדש	לעומת	המדד	היסודי�

	סכום	שעודכן	כאמור	בסעיף	קטן	)א(	ומסתיים	בשבר	של	שקל	 )ב(
חדש,	יעוגל	לסכום	הקרוב	שהוא	מכפלה	של	חצי	שקל	חדש�

	בסעיף	זה	- )ג(

הלשכה	 שמפרסמת	 לצרכן	 המחירים	 מדד	 	- "המדד"	
המרכזית	לסטטיסטיקה;

לפני	החודש	 לאחרונה	 -	המדד	שפורסם	 המדד	החדש"	
שקדם	ליום	העדכון;

	109�4( 	2003 אוקטובר	 חודש	 מדד	 	- היסודי"	 "המדד	
נקודות(�

	במקום	התוספת	לצו	העיקרי	יבוא: �2

תיקון	תקנה	7

תיקון	תקנה	13

תחילה

החלפת	סעיף	5

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	433;	התשס"ט,	עמ'	3� 2

החלפת	התוספת
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"תוספת
)סעיף 4(

1. בעד נסיעה ברכבת ישירה לא תשולם תוספת לדמי הנסיעה כאמור בתקנה 3 לתקנות דמי נסיעה.

2. דמי הנסיעה בשקלים חדשים

נהריה

עכו7.5עכו

קריות14.08.5קריות

חוצ' המפרץ14.08.55.5חוצות המפרץ

לב המפרץ14.014.07.57.5לב המפרץ

חיפה17.514.011.011.07.5חיפה

עתלית25.525.524.024.021.014.0עתלית
בנימינה/ 

פרדס חנה33.033.025.525.525.521.014.0בנימינה/פרדס חנה

חדרה33.033.025.525.525.521.021.07.5חדרה

כ' ויתקין40.035.533.025.525.524.024.014.07.5כפר ויתקין

נתניה40.035.533.033.025.524.024.021.014.07.5נתניה

40.035.533.033.025.524.024.021.014.010.08.5בית יהושע
 בית 

יהושע

הרצליה40.035.535.535.533.025.524.023.021.013.511.011.0הרצליה

בני ברק43.540.040.037.535.531.031.026.525.525.519.519.58.5בני ברק

45.542.042.037.537.533.033.031.025.525.522.022.013.55.5פתח תקוה

48.043.543.540.040.035.535.533.026.525.524.024.014.58.5ראש העין

48.043.543.540.040.035.535.533.026.525.524.024.014.512.0כפר סבא

40.035.535.535.533.027.027.023.021.021.014.014.07.55.5תל אביב

48.544.040.540.540.536.036.033.526.026.024.524.518.018.0נתב"ג

49.044.541.041.041.036.536.534.026.526.525.025.018.518.5מודיעין

48.043.540.040.040.035.535.533.025.525.524.024.017.516.5כפר חב"ד

48.043.540.040.040.035.535.533.025.525.524.024.017.516.5לוד-רמלה

53.548.048.048.042.040.040.040.035.535.531.531.525.523.5בית שמש

55.551.550.050.044.043.043.040.037.537.533.033.027.525.5ירושלים

48.048.040.040.040.035.535.535.533.033.025.525.521.019.5ב' יעקב/ הראשונים

53.548.047.547.540.040.035.535.533.033.025.525.521.019.5רחובות

53.548.048.048.040.040.035.535.533.033.025.525.521.019.5יבנה

53.548.048.048.040.040.040.035.533.033.025.525.524.021.0אשדוד

60.055.055.055.046.546.546.542.540.040.032.532.531.027.0אשקלון

60.553.553.553.553.548.048.040.040.040.033.033.026.526.5קרית גת

64.058.058.058.058.050.550.545.545.545.537.037.032.530.5להבים-רהט

66.560.560.560.559.553.553.548.047.547.540.040.034.032.0באר שבע

70.565.065.065.064.557.557.552.552.552.544.544.539.037.0דימונה
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פתח תקוה

ראש העין5.5ראש העין

כפר סבא12.011.0כפר סבא

תל אביב11.013.513.5תל-אביב

נתב"ג20.521.521.513.5נתב"ג

מודיעין21.022.022.014.08.5מודיעין

כפר חב"ד20.021.021.011.013.514.0כפר חב"ד

לוד-רמלה20.021.021.011.013.514.07.5לוד-רמלה

בית שמש26.029.529.519.519.520.019.514.0בית שמש

ירושלים29.532.032.020.520.521.020.518.07.0ירושלים

ב' יעקב/הראשונים24.025.525.514.014.014.511.07.521.024.0ב' יעקב/הראשונים

רחובות24.025.525.514.014.014.514.07.521.024.07.5רחובות

יבנה24.025.525.514.014.014.514.014.021.024.014.07.5יבנה

אשדוד24.025.525.517.517.518.014.014.024.026.014.014.014.0אשדוד

אשקלון31.032.532.523.523.524.020.520.525.529.520.520.520.59.0אשקלון

31.033.033.023.523.524.023.523.525.529.524.024.025.525.528.0קרית גת
קרית 

גת

להבים35.537.537.525.025.025.525.025.029.534.025.025.031.531.532.519.5להבים-רהט

37.040.040.026.526.527.026.526.531.535.526.526.533.033.034.021.011.0באר שבע
באר 
שבע

42.044.544.531.531.532.031.531.536.040.531.531.537.537.539.025.013.011.0דימונה
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3. קוד תעריף הנסיעה

נהריה

עכו6עכו

קריות808קריות

חוצ' המפרץ8082חוצות המפרץ

לב המפרץ808066לב המפרץ

חיפה968013136חיפה

עתלית333381819480עתלית
בנימינה/ 

פרדס חנה42423333339480בנימינה/פרדס חנה

חדרה424233333394946חדרה

כ' ויתקין52884233338181806כפר ויתקין

נתניה5288424233818194806נתניה

בית יהושע528842423381819480118בית יהושע

הרצליה528888884233812994951313הרצליה

בני ברק5652529788393979333323238בני ברק

595555979742423933332727952פתח תקוה

7756565252888842793381811138ראש העין

77565652528888427933818111315כפר סבא

52888888427474299494808062תל אביב

91575353534545110343431312020נתב"ג

6358787878464643797932322121מודיעין

7756525252888842333381819619כפר חב"ד

7756525252888842333381819619לוד-רמלה

11577777755525252888840403330בית שמש

901116565579898529797424211233ירושלים

7777525252888888424233339423ב' יעקב/הראשונים

11577999952528888424233339423רחובות

11577777752528888424233339423יבנה

11577777752525288424233338194אשדוד

11683838361616182525275753974אשקלון

117115115115115777752525242427979קרית גת

7068686868666659595947477538להבים-רהט

11911711711710211511577999952524341באר שבע

120104104104118717172727258585047דימונה
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פתח תקוהפתח תקוה

ראש העין2ראש העין

כפר סבא1513כפר סבא

תל אביב139595תל אביב

נתב"ג25262695נתב"ג

מודיעין942727808מודיעין

כפר חב"ד249494139580כפר חב"ד

לוד-רמלה2494941395806לוד-רמלה

בית שמש3436362323242380בית שמש

ירושלים36414125259425205ירושלים

81333380801131369481ב' יעקב/הראשונים
ב' יעקב/

הראשונים

רחובות813333808011380694816רחובות

יבנה813333808011380809481806יבנה

אשדוד81333396962080808134808080אשדוד

אשקלון397575303081252533362525259אשקלון

קרית גת3942423030813030333681813333114קרית גת

להבים88979732323332323643323240407523להבים-רהט

4752527979747979408879794242439413באר שבע
באר 
שבע

555858404041404045534040979750321713דימונה

          4. סמל קוד ותעריף הנסיעה

   סמל קוד
התעריף 

   סמל קודבשקלים חדשים
התעריף 

בשקלים  חדשים
15.002018.00
25.502118.50
36.002219.00
46.502319.50

57.002420.00
67.502520.50
78.002621.50
88.502722.00
99.002822.50

109.502923.00
1110.003023.50
1210.503124.50
1311.003225.00
1411.503325.50
1512.003426.00
1612.503529.00
1713.003629.50
1816.003730.00
1916.503830.50
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   סמל קוד
התעריף

   סמל קודבשקלים חדשים
התעריף 

בשקלים חדשים

3931.008014.00

4031.508124.00
4132.0082      42.50
4233.0083      55.00
4334.0084      62.00
4434.5085      67.50
4536.008635.00
4636.508717.00
4737.008835.50
4838.008961.00
4938.509055.50
5039.009148.50
5139.509257.00
5240.009361.50
5340.509421.00
5441.509513.50
5542.009617.50
5643.509737.50
5744.009843.00
5844.509947.50
5945.5010054.50
6046.0010159.00
6146.5010259.50
6247.0010362.50
6349.0010465.00
6449.5010569.00
6550.0010654.00
6650.5010758.50
6751.0010863.00
6858.0010956.50

6963.5011033.50
7064.0011151.50
7157.5011227.50

7252.5011314.50
7328.5011428.00
7427.0011553.50
7527.0011660.00
7632.5011760.50
7748.0011864.50
7841.0011966.50
7926.5012070.50     

ח'	באב	התשס"ט	)29	ביולי	2009(
)חמ	3-2722(

ץ כ" ישראל	
שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר
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הודעת המפלגות )אגרות(, התשס"ט-2009
	- )להלן	 התשנ"ג-11993	 )אגרות(,	 המפלגות	 לתקנות	 2)ה(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	העליה	במדד	המחירים	לצרכן	נוסח	התוספת	לתקנות,	החל	ביום	ט'	בתמוז	התשס"ט	 	�1
)1	ביולי	2009(,	הוא	כדלהלן:

"תוספת
)תקנה	1(

בשקלים	חדשים

	בעד	- �1

	בקשה	לרישום	מפלגה	או	בקשה	לשינוי	רישום )1(2,025

	רישום	שינוי	על	פי	דיווח )2(59

	עיון	בבקשה	ובמסמכים	שצורפו	לה )3(103

	עיון	בפנקס	המפלגות )4(59

	עיון	בקובץ	של	הרשם 288)4א(

	קבלת	מידע	באמצעות	- )5(

	דף	מחשב	עד	5	עמודים 59)א(

10�8לכל	עמוד	נוסף

	צילום,	לכל	עמוד 02�2)ב(

	אימות	מסמך,	לכל	דף	מחשב	או	עמוד	צילום )6(8�10

י"ז	בתמוז	התשס"ט	)9	ביולי	2009(
בכר 	 ן ו 				אל 	 	 )חמ	3-2431(

					רשם	המפלגות 	 	 	 	 	

					ראש	רשות	התאגידים 	 	 	 	 	
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