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קובץ	התקנות	7038,	ה'	בתשרי	התשע"ב,	2011�10�3 �

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון(,
התשע"ב-2011

	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	התוספת	לצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)דמי	נסיעה	ברכבת(,	התשס"ח- �1
22008,	יבוא:

"תוספת
)סעיף 4(

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

ובתחנות עירוני	בתחנות	תל	אביב,	בתחנות	חולון	 בין	שתי	תחנות	בקו	 נסיעה	 	בעד	 	1א�
בת	ים	ישולם	תעריף	על	פי	קוד	3�

9)א(	 שבתקנה	 בטבלה	 	,)3( פסקה	 לצד	 ג',	 בטור	 כמפורט	 חודשי	 תקופתי	 כרטיס	 	בעד	 1ב�
המפורטים	 הנסיעה	 דמי	 ישולמו	 לצדו,	 א'	 בטור	 כמפורט	 בקו	 נסיעה,	 דמי	 לתקנות	

בתוספת	זו	לגבי	נסיעה	בודדת	באותו	קו,	כשהם	מוכפלים	ב–23�

9)א(	 שבתקנה	 בטבלה	 	,)4( פסקה	 לצד	 ג',	 בטור	 כמפורט	 חודשי	 תקופתי	 כרטיס	 	בעד	 1ג�
המפורטים	 הנסיעה	 דמי	 ישולמו	 לצדו,	 א'	 בטור	 כמפורט	 בקו	 נסיעה,	 דמי	 לתקנות	

בתוספת	זו	לגבי	נסיעה	בודדת	באותו	קו,	כשהם	מוכפלים	ב–23�

שירות	 בקו	 נסיעה	 עם	 המשולבת	 ברכבת	 נסיעה	 לעניין	 	- משולבת	 לנסיעה	 	כרטיס	 1ד�
יחולו	הוראות	אלה:

	בעד	כרטיס	לנסיעה	משולבת	כאמור,	למעט	כמפורט	בפסקאות	)2(	ו–)3(,	ישולמו	 )1(
דמי	הנסיעה	ברכבת	בתוספת	מחיר	הנסיעה	בקו	שירות	)להלן	-	המחיר	המצרפי(	
כשהם	מופחתים	בשיעור	הנחה	כמפורט	להלן	ובלבד	שקיים	הסכם	תקף	עם	בעל	

רישיון	הקו:	

	בכרטיס	תקופתי	חודשי	-	עד	20	אחוזים	הנחה	על	המחיר	המצרפי; )א(

	בכרטיס	נסיעה	הלוך	וחזור	-	עד	5	אחוזים	הנחה	על	המחיר	המצרפי; )ב(

	בעד	כרטיס	תקופתי	חודשי	לנסיעה	ברכבת	בין	תחנות	תל	אביב,	חולון,	בת	ים,	 )2(
הרצליה,	בני	ברק,	פתח	תקוה,	ראש	העין,	כפר	סבא,	באר	יעקב-ראשונים,	ראשל"צ	
-	משה	דיין,	המשולבת	עם	נסיעה	בקו	שירות	בין	תחנות	באזור	1	ישולמו	דמי	
כרטיס	תקופתי	חודשי	ברכבת		בתוספת	51	שקלים	חדשים,	אך	לא	פחות	מ–250	

שקלים	חדשים;

בת	 חולון,	 אביב,	 תל	 תחנות	 בין	 ברכבת	 לנסיעה	 חודשי	 תקופתי	 כרטיס	 	בעד	 )3(
יעקב-ראשונים, באר	 סבא,	 כפר	 העין,	 ראש	 תקוה,	 פתח	 ברק,	 בני	 הרצליה,	 	ים,	
ראשל"צ-משה	דיין,	המשולבת	עם	נסיעה	בקו	שירות	בין	כל	התחנות	באזורים	1,	
21	ו–22,	ישולמו	דמי	כרטיס	תקופתי	חודשי	ברכבת	בתוספת	80	שקלים	חדשים,	

אך	לא	פחות	מ–285	שקלים	חדשים�

החלפת	התוספת

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192;	התשס"ז,	עמ'	79� 1

	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	433;	התשע"א,	עמ'	1142� 2
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נהריה

עכו8.0עכו

קריות15.09.5קריות

חוצ' המפרץ15.09.5�.0חוצות המפרץ

לב המפרץ15.015.08.08.0לב המפרץ

חיפה19.015.012.012.08.0חיפה

עתלית2�.52�.52�.02�.022.515.0עתלית
בנימינה/

35.535.52�.52�.52�.522.515.0פרדס חנה
 בנימינה/

פרדס חנה

חדרה35.535.52�.52�.52�.522.522.58.0חדרה

נתניה42.038.035.535.52�.52�.02�.022.515.0נתניה

בית יהושע  42.038.035.535.52�.52�.02�.022.515.09.5בית יהושע

הרצליה43.538.038.038.035.52�.52�.024.522.512.012.0הרצליה

בני ברק4�.043.543.540.538.033.533.529.02�.521.021.09.5בני ברק

פתח תקוה49.045.545.540.540.535.535.533.52�.523.523.514.5�.0פתח תקוה

ראש העין52.04�.04�.043.543.538.038.035.529.02�.02�.015.59.5�.0ראש העין

כפר סבא52.04�.04�.043.543.538.038.035.529.02�.02�.015.513.013.012.0כפר סבא

תל אביב43.538.038.038.035.529.529.524.522.515.015.08.0�.012.014.515.0תל אביב

44.038.538.538.53�.030.030.025.023.015.515.514.011.012.515.015.59.0חולון

44.539.039.039.03�.530.530.525.523.51�.01�.015.012.513.015.51�.012.0בת ים

52.54�.544.044.044.038.538.53�.028.02�.52�.519.519.522.023.023.014.5נתב"ג

53.048.044.544.544.539.039.03�.529.02�.02�.020.020.022.523.523.515.5מודיעין

52.04�.043.543.543.538.038.035.52�.52�.02�.019.018.021.522.522.512.0כפר חב"ד

52.04�.043.543.543.538.038.035.52�.52�.02�.019.018.021.522.522.512.0לוד-רמלה

52.052.043.543.543.538.038.038.035.52�.52�.522.521.02�.02�.52�.515.0ראשונים
 ראשל"צ

52.052.043.543.543.538.038.038.035.52�.52�.522.521.02�.02�.52�.515.0משה דיין

5�.552.052.052.045.543.543.543.538.034.034.02�.525.028.032.032.021.0בית שמש

59.555.554.054.04�.54�.54�.543.540.535.535.530.02�.532.034.534.522.0ירושלים

5�.552.051.551.543.543.538.038.035.52�.52�.522.521.02�.02�.52�.515.5רחובות

5�.552.051.551.543.543.538.038.035.52�.52�.522.521.02�.02�.52�.515.0יבנה

5�.552.051.551.543.543.543.538.035.52�.52�.52�.022.52�.02�.52�.519.0אשדוד

�5.059.058.058.050.050.050.04�.043.535.035.033.029.533.535.035.025.0אשקלון

�5.55�.55�.55�.55�.552.052.043.543.535.535.529.029.033.535.535.525.0קרית גת

�9.0�3.0�3.0�3.0�2.554.554.549.049.040.040.035.033.038.040.540.52�.0להבים

�1.5�5.5�5.5�5.5�4.55�.55�.552.051.543.543.53�.534.540.043.543.529.0באר שבע

0�0.0�0.0�0.0�9.5�2.0�2.05�.55�.548.048.042.040.045.548.048.034.0.��דימונה

	דמי	הנסיעה	בשקלים	חדשים: �2



קובץ	התקנות	7038,	ה'	בתשרי	התשע"ב,	2011�10�3 8

חולון

בת ים8.0בת ים

נתב"ג15.015.5נתב"ג

מודיעין1�.01�.59.5מודיעין

כפר חב"ד13.014.014.515.5כפר חב"ד

לוד-רמלה13.014.014.515.58.0לוד-רמלה

ראשונים15.51�.01�.01�.015.08.0ראשונים

 ראשל"צ
9.08.51�.01�.015.015.51�.5משה דיין

ראשל"צ 
משה דיין

בית שמש21.522.021.021.521.015.022.522.5בית שמש

ירושלים22.523.022.022.522.019.52�.02�.0�.5ירושלים

רחובות15.51�.01�.01�.015.08.08.01�.522.52�.0רחובות

יבנה15.51�.01�.018.015.015.015.01�.522.52�.08.0יבנה

אשדוד19.520.019.019.515.015.015.020.52�.028.015.015.0אשדוד

אשקלון25.52�.025.02�.022.022.022.02�.52�.532.022.022.010.0אשקלון

קרית גת25.52�.025.02�.025.025.02�.02�.02�.532.02�.02�.02�.530.5קרית גת

להבים2�.528.02�.02�.52�.02�.028.528.532.03�.528.534.034.035.021.0להבים

באר שבע29.530.029.029.529.029.030.530.534.038.030.535.535.53�.522.512.0באר שבע

34.535.034.034.534.034.035.535.538.544.035.540.540.542.02�.014.012.0דימונה
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3. קוד תעריף הנסיעה

נהריה

עכו�עכו

קריות12�10קריות
 חוצות

חוצ' המפרץ12�103המפרץ

לב המפרץ���12�12לב המפרץ

חיפה2212�15157חיפה

עתלית�11211234342812עתלית
בנימינה/

�88881121121122812פרדס חנה
 בנימינה/

פרדס חנה

חדרה�88881121121122828חדרה

נתניה�5548888811234342812נתניה

בית יהושע5548888811234342812�10בית יהושע

הרצליה5�484848881123431281515הרצליה

בני ברק�25�5�534811011035112949410בני ברק

פתח תקוה�359595353888811011230301133פתח תקוה

ראש העין11��2�25�5�484888353434132103ראש העין

כפר סבא11��2�25�5�4848883534341321�1�15כפר סבא

תל אביב�5�484848883�3�312812�12��31511312תל אביב

5�494949453�3�322913213280131�12�1329חולון

585050504�38383330181812�1�1�1321815בת ים

�2995�5�5�494945114�9�923232�2929113נתב"ג

����58585850504�35�4�42424283030132מודיעין

11��25�5�5�484888112343422202�282815כפר חב"ד

11��25�5�5�484888112343422202�282815לוד-רמלה

�11�11�5�5�5�4848488811211228943411211212ראשונים
 ראשל"צ

�11�11�5�5�5�4848488811211228943411211212משה דיין

�111�11�11�595�5�5�48434311232114414194בית שמש

�1029010�10�99�1�15�5388883�1124144442ירושלים

��111�1111115�5�48488811211228943411211212רחובות

��111�1111115�5�48488811211228943411211212יבנה

�111�1111115�5�5�488811211234283411211222אשדוד

104101�8�8�5�5�5�05�8�8�423�1108�8�32אשקלון

122�1�1�1�111�11�5�5�88883535110888832קרית גת

105108108108103100100�3�352528�42485353�4להבים

125122122122121�1�111�1115�5�4�44525�5�35באר שבע

1331301301301298484109109����555259����43דימונה
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          4. סמל קוד ותעריף הנסיעה

   סמל קוד
התעריף 

   סמל קודבשקלים חדשים
התעריף 

בשקלים  חדשים
15.002018.00
25.502118.50
3�.002219.00

4�.502319.50
5�.002420.00
��.502520.50
�8.002�21.50
88.502�22.00
99.002822.50

109.502923.00
1110.003023.50
1210.503124.50
1311.003225.00
1411.503325.50
1512.00342�.00
1�12.503529.00
1�13.003�29.50
181�.003�30.00
191�.503830.50

חולון

בת ים�בת ים

נתב"ג12�132נתב"ג

מודיעין181910מודיעין

כפר חב"ד1�80113132כפר חב"ד

לוד-רמלה�1�80113132לוד–רמלה

ראשונים��1321818��12ראשונים
 ראשל"צ

98188�12�13219משה דיין
 ראשל"צ

משה דיין

בית שמש2�2�942�9412�2828בית שמש

ירושלים�28292�282�233434ירושלים

רחובות13218188�12���192834רחובות

יבנה�13218��2012�12�12�192834יבנה

אשדוד�2324222312�12�12�253411412�12אשדוד

אשקלון333432342�2�2��9112412�2�11אשקלון

קרית גת33343234323234341124134�411238קרית גת

להבים112114�4112�4�4�3�3414��343438�94להבים

3�3�353�3535383843483888884�2815באר שבע
באר 
שבע

448�434443438888495�88535355�48015דימונה
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   סמל קוד
התעריף

   סמל קודבשקלים חדשים
התעריף 

בשקלים חדשים

3931.008�1�.00

4031.508835.50
4132.0089�1.00
4233.009055.50
4334.009148.50
4434.50925�.00
453�.0093�1.50
4�3�.509421.00
4�3�.009513.50
4838.009�1�.50
4938.509�3�.50
5039.009843.00
5139.50994�.50
5240.0010054.50
5340.5010159.00
5441.5010259.50
5542.00103�2.50
5�43.50104�5.00
5�44.00105�9.00
5844.5010�54.00
5945.5010�58.50
�04�.00108�3.00
�14�.501095�.50
�24�.0011033.50
�349.0011151.50
�449.501122�.50
�550.0011314.50
��50.5011428.00
��51.0011545.00
�858.0011�52.00
�9�3.5011�53.50
�0�4.001185�.00
�15�.50119�0.00
�252.50120�0.50     
�328.50121�4.50
�42�.00122�5.50
�532.50123��.00
��53.00124��.50
��48.00125�1.50
�841.0012�15.00
�92�.5012��2.50
8014.00128��.00
8124.00129�9.50
82      42.50130�0.00
83      55.00131�0.50
84      �2.0013215.50
85      ��.50133"��.00
8�35.00

כ"ז	באלול	התשע"א	)26	בספטמבר	2011(
)חמ	3-2722(

ץ כ" ישראל	
שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר
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תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון(, התשע"ב-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	57	לפקודת	מסילות	הברזל	]נוסח	חדש[,	התשל"ב-11972,	אני	 	

מתקין	תקנות	אלה:

התקנות	 	- )להלן	 התשס"ה-22004	 נסיעה(,	 )דמי	 הברזל	 מסילות	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
העיקריות(	-

	בהגדרה	"קן	עירוני",	אחרי	פרט	)8(	יבוא: )1(

	תחנות	חולון; )9("

	תחנות	בת	ים"; )10(

	בהגדרה	"קו	פרברי",	אחרי	פרט	)13(	יבוא: )2(

	קו	תל	אביב-ראשל"צ-משה	דיין"; )1("

	אחרי	ההגדרה	"תחנות	ביניים"	יבוא: )3(

""תחנות	בת	ים"	-	כל	אחת	מאלה:	תחנת	יוספטל	ותחנת	קוממיות;

"תחנות	חולון"	-	כל	אחת	מאלה:	תחנת	צומת	חולון	ותחנת	וולפסון;"�

בתקנה	2)ב()1(	לתקנות	העיקריות,	אחרי	"תל	אביב"	יבוא	"בין	תחנות	חולון	או	בין	תחנות	 	�2
בת	ים	ישולם"�

כ"ז	באלול	התשע"א	)26	בספטמבר	2011(
כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-1055(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	
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