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דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"א, עמ' 1176   1
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תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון(, התשע"ו-2015
התשל"ב-11972,  חדש[,  ]נוסח  הברזל  מסילות  לפקודת   57 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

אני מתקין תקנות אלה:

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

להכשרת  במוסד  תלמיד  "או  יבוא  "התשמ"ט-1988"  אחרי  "סטודנט",  )1( בהגדרה 
הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד החינוך";

)2( אחרי ההגדרה "סטודנט" יבוא:

""ערך צבור" - סכום כספי הנטען בכרטיס והמקנה זכויות לנסיעה ברכבת לפי 
דמי הנסיעה הקבועים בצו דמי נסיעה ברכבת;";

)3( ההגדרות "קו עירוני", "קו פרברי", "קווים בין–עירוניים" - יימחקו  

בתקנה 2)ב( לתקנות העיקריות -    2
)1(  במקום פסקה )1( יבוא:

תחנות  חולון,  תחנות  ים,  בת  תחנות  שבע,  באר  תחנות  בין  נסיעה  ")1( בעד 
חיפה, תחנות כפר סבא, תחנות לוד רמלה, תחנות מודיעין, תחנות פתח תקווה, 
תחנות קריות ותחנות תל אביב  ישולם תעריף על פי פרט 1א בתוספת לצו דמי 

נסיעה ברכבת;"; 

)2(  בסופה יבוא:

")3( כרטיס -        

)א( לנסיעה אל תחנת נתיבות או ממנה אינו תקף לשימוש בתחנות להבים 
או באר שבע כתחנות ביניים אלא כתחנות מוצא או יעד, לפי העניין;

)ב( לנסיעה אל תחנת אופקים או ממנה אינו תקף לשימוש בתחנות להבים 
או באר שבע  כתחנות ביניים אלא כתחנות מוצא או יעד, לפי העניין; האמור 
הביניים  תחנת  אל  המוצא  מתחנת  הנסיעה  דמי  אם  יחול  לא  זו  בפסקה 

נמוכים יותר מדמי הנסיעה בעד הכרטיס שנרכש כאמור;"; 

בתקנה 7 לתקנות העיקריות -   3
)1( האמור לגבי "מתנדב בשירות לאומי" - יימחק;

)2( בסופה יבוא:

    טור ב'טור א'  

"חייל בשירות ללא תשלום כמשמעותו בפקודות הצבא וחניך 
הקדם  המכינות  בתקנות  כמשמעותו  צבאית  קדם  במכינה 
צבאיות )הכרה במכינה הקדם צבאית(, התש"ע-32009, חניך 
מבחנים  לפי  הנתמכת  שנתית  חצי  קדם–צבאית  במכינה 
לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך4, וכן מתנדב 
בשירות לאומי ומתנדב בשנת שירות, כהגדרתם בחוק שירות 

לאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי(, התשנ"ח-51998

על  המעידה  תעודה 
בטור  כאמור  מעמדו 
של  דעתו  להנחת  א' 

המנהל"

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 7
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בתקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:    4
)1( ברישה -

)א( המילים "בעד נסיעה בקווים בין–עירוניים, ולעניין נוסע כאמור בפסקה )2( - 
בעד נסיעה בכל סוגי הקווים" - יימחקו;

)ב( בסופה יבוא "ובכפוף לאמור בטור ד'";

)2( פרטים )1(, )3( )4( ו–)5( - יימחקו;

)3( בפרט )8( -

)א( במקום האמור בטור א' יבוא "נוסע תושב ישראל מגיל 5 עד גיל 18, או מעל 
גיל 18 אך עדיין תלמיד בבית ספר תיכון עד כיתה י"ב, וכן תלמיד מוסד חינוך 
מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-61988 )להלן - חוק חינוך מיוחד(, שטרם 

מלאו לו 21";

)ב( בטור ג', במקום האמור בו יבוא "תעודה המאשרת את גילו או אישור כי 
הוא תלמיד בבית ספר או במוסד חינוך מיוחד";

)ג( בטור ד' יבוא "ברכישת כרטיס בערך צבור או כרטיסייה";

)4( בפרט )9( -

)א( במקום האמור בטור א' יבוא "נכה, לרבות נכה צה"ל ונכה פעולות איבה";

)ב( במקום האמור בטור ב' יבוא "33%";

)ג( במקום האמור בטור ג' יבוא "תעודת נכה או תעודה אחרת המאשרת את 
נכותו שנתן המוסד לביטוח לאומי, תעודת חבר בארגון נכי צה"ל,  או תעודת 

חבר בארגון נפגעי פעולות איבה, לפי העניין"; 

)ד( בטור ד' יבוא "ברכישת כרטיס בערך צבור או כרטיסייה";   

)5( אחרי פרט )9( יבוא פרט )10( ובו - 

שנה  65 בגבר  לו  מלאו  וטרם  שנים   18 לו  שמלאו  "מי  יבוא  א'   )א( בטור 
ובאישה 60 שנה שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם קצבת שארים והשלמת 
הכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-71995 )להלן - חוק 

הביטוח הלאומי(";  

)ב( בטור ב' יבוא "33%";

)ג( בטור ג' יבוא "אישור על קבלת קצבה או השלמת הכנסה לפי חוק הביטוח 
הלאומי";

)ד( בטור ד' יבוא "ברכישת כרטיס בערך צבור או כרטיסייה"  

בתקנה 9 לתקנות העיקריות -     5
)1( ברישה, אחרי "כרטיס תקופתי שבועי" יבוא "או כרטיס בערך צבור או כרטיסייה";

)2( בתקנת משנה )א( -      

תיקון תקנה 8

תיקון תקנה 9

__________

ס"ח התשמ"ח, עמ' 114   6
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   7
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)1( בפרט )2(, בטור א', במקום האמור בו יבוא "כל הקווים", ובטור ב', בסופו יבוא 
"וכן תלמיד מוסד חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד שטרם מלאו לו 21 שנים";

)2( בפרטים )3( ו–)4(, בטור א', במקום האמור בו יבוא "כל הקווים";

)3( בסופה יבוא:  

טור ג'טור ב'טור א'

כרטיס נסיעה הלוך וחזור - דמי הנסיעה כל נוסע")9( כל הקווים
1ו  בפרט  כמפורט  מחושבים   20% בניכוי 

לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת

כרטיס בערך צבור או בכרטיסייה - דמי כל נוסע)10( כל הקווים
הנסיעה לנסיעה בודדת כאמור בתוספת 
מחושבים   20% בניכוי  נסיעה  דמי  לצו 

כמפורט בפרט 1ז לתוספת האמורה"

)א( תחילתן של תקנות 1, 3, 4 ו–5 לתקנות אלה ביום י"ט בכסלו התשע"ו )1 בדצמבר    6
2015(, ואולם לעניין כרטיס בערך צבור תחילתן ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( 

)ב( תחילתה של תקנה 2)ב()3( לתקנות העיקריות , כנוסחה בתקנה 2)2( לתקנות אלה, 
לעניין תחנת אופקים, ביום תחילת הפעלתה של תחנת אופקים כאמור בסעיף 3)א()2( 
לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון(, התשע"ו-82015 

י"א בכסלו התשע"ו )23 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1055(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון(, 
התשע"ו-2015

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

בסעיף 1 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת(, התשס"ח-22008    1
)להלן - הצו העיקרי(, אחרי ההגדרה "כרטיס תקופתי ל–30 ימים" יבוא:

"ערך צבור" - כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה;" 

במקום התוספת לצו העיקרי יבוא:   2
"תוספת
)סעיף 4(

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

1א  בעד נסיעה בין תחנות באר שבע, בין תחנות חיפה, בין תחנות כפר סבא, בין תחנות 
לוד רמלה, בין תחנות מודיעין, בין תחנות פתח תקווה או בין תחנות קריות כהגדרתן 
בתקנות דמי נסיעה ישולם תעריף על פי קוד 3 שבפרט 4 לתוספת זו, ובעד נסיעה בין

תחילה

__________
ק"ת התשע"ו, עמ' 206   8

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

2 ק"ת התשס"ח, עמ' 433; התשע"ה, עמ' 971 

תיקון סעיף 1

החלפת התוספת
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תחנות תל אביב, בין תחנות חולון או בין תחנות בת ים כהגדרתן בתקנות האמורות 
ישולם תעריף על פי קוד 5 לפי פרט 4 לתוספת זו  

צבאית  קדם  במכינה  חניך  הצבא,  בפקודות  כמשמעותו  תשלום  ללא  בשירות  חייל  1א1  
צבאית(,  הקדם  במכינה  )הכרה  הקדם–צבאיות  המכינות  בתקנות  כמשמעותו 
מבחנים  לפי  הנתמכת  שנתית  חצי  קדם–צבאית  במכינה  חניך  התש"ע-32009, 
לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך4, וכן מתנדב בשירות לאומי ומתנדב 
בשנת שירות כהגדרתם בחוק שירות לאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי(, 
נסיעה,  דמי  לתקנות   7 לתקנה  ב'  בטור  כאמור  תעודה  הציג  אשר   , התשנ"ח-51998 

זכאי לפטור מדמי הנסיעה  

1א2  מלווה לעיוור כאמור בתקנה 8)2( לתקנות דמי נסיעה, זכאי להנחה של 50% בדמי 
נסיעה לפי צו זה, ובלבד שהציג תעודה כאמור בטור ג' בתקנה האמורה 

1א3  נוסע תושב ישראל מגיל 5 עד גיל 18, או מעל גיל 18 אך עדיין תלמיד בבית ספר תיכון 
עד כיתה י"ב וכן תלמיד מוסד חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-61988,  
שטרם מלאו לו 21,  זכאי להנחה של 50% ברכישת כרטיס בערך צבור או בכרטיסייה 
לאחר שהציג תעודה כאמור בטור ג' בפסקה )8( בתקנה 8 לתקנות דמי נסיעה ובכפוף 

לאמור בטור ד' 

1א4  נכה, לרבות נכה צה"ל ונכה פעולות איבה  לפי תעודה כאמור בטור ג', וכן מי שמלאו 
לאומי  לביטוח  שהמוסד  שנה   60 ובאישה  שנה   65 בגבר  לו  מלאו  וטרם  שנה   18 לו 
משלם להם קצבת שאירים והשלמת הכנסה לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
התשנ"ה-1995, לאחר שהציגו אישור או תעודה כאמור בטור ג' בפסקה )9( בתקנה 8 

לתקנות דמי נסיעה  ובכפוף לאמור בטור ד' 

שבתקנה  בטבלה   ,)3( פסקה  לצד  ג',  בטור  כמפורט  ימים  ל–30  תקופתי  כרטיס  1ב  בעד 
9)א( לתקנות דמי נסיעה, בקו כמפורט בטור א' לצדו, ישולמו דמי הנסיעה המפורטים 

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

1ג  בעד כרטיס תקופתי ל–30 ימים כמפורט בטור ג', לצד פסקה )4(, בטבלה שבתקנה 9)א( 
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  1ד  כרטיס 
יחולו הוראות אלה:

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

תקף עם בעל רישיון הקו: 

)א( בכרטיס תקופתי ל–30 ימים - עד 20 אחוזים הנחה על המחיר המצרפי;

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

__________
3 ק"ת התש"ע, עמ' 156 

4 י"פ התשע"ד, עמ' 7538 

5 ס"ח התשנ"ח, עמ' 300 

6 ס"ח התשמ"ח, עמ' 114; ס"ח התשס"ח, עמ' 729 
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)2( בעד כרטיס תקופתי ל–30 ימים לנסיעה ברכבת בין תחנות תל אביב, חולון, בת 
ים, הרצליה, בני ברק, פתח תקווה, ראש העין, כפר סבא, באר יעקב-ראשונים, 
ראשל"צ-משה דיין, המשולבת עם נסיעה בקו שירות בין תחנות באזור 1 ישולמו 
דמי כרטיס תקופתי פרברי ל–30 ימים ברכבת בתוספת 5 54 שקלים חדשים, אך 

לא פחות מ–269 שקלים חדשים;

)3( בעד כרטיס תקופתי ל–30 ימים לנסיעה ברכבת בין תחנות תל אביב, חולון, בת 
 ים, הרצליה, בני ברק, פתח תקווה, ראש העין, כפר סבא, באר יעקב-ראשונים,

ראשל"צ-משה דיין, המשולבת עם נסיעה בקו שירות בין כל התחנות באזורים 
 86 בתוספת  ברכבת  ימים  ל–30  פרברי  תקופתי  כרטיס  דמי  ישולמו  ו–22,   21  ,1

שקלים חדשים, אך לא פחות מ–307 שקלים חדשים 

1ה  כרטיסי הנחה לסטודנט - סטודנט, כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה, ישלם בעד כרטיסי 
הנחה, בכל הקווים, דמי נסיעה כמפורט להלן:

)1( סטודנט שבידיו כרטיס תקופתי שנתי או כרטיס תקופתי סמסטריאלי, כהגדרתם 
לצד ג'  בטור  כאמור  אחד,  לכיוון  כרטיס  בעד  ישלם  נסיעה,  דמי   בתקנות 

הנסיעה  מדמי   50%  - נסיעה  דמי  לתקנות  9)א(  שבתקנה  בטבלה   )5( פסקה 
המפורטים בסעיף 2 לתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו;

)2( סטודנט שבידיו כרטיס תקופתי שנתי או כרטיס תקופתי סמסטריאלי, כהגדרתם 
נסיעות   12 של  כרטיסים  קבוצת  או  כרטיסייה  בעד  ישלם  נסיעה,  דמי  בתקנות 
לצד  ג'  בטור  כאמור  עליהם,  שצוינו  יעד  לתחנת  יציאה  תחנות  בין  קו,  באותו 
)6( בטבלה שבתקנה 9)א( לתקנות דמי נסיעה - דמי הנסיעה המפורטים  פסקה 
בסעיף 2 לתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב–6 או מחיר 
נסיעה בודדת לפי פרט 1ה)1( באותו קו, כשהוא מוכפל ב–12, לפי הנמוך מביניהם;

)3( סטודנט ישלם בעד כרטיסייה או קבוצת כרטיסים של 12 נסיעות באותו קו, בין 
תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליהם, כאמור בטור ג' לצד פסקה )7( בטבלה 
שבתקנה 9)א( לתקנות דמי נסיעה - דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי 

נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב–8;

)4( סטודנט ישלם בעד כרטיס נסיעה הלוך וחזור באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת 
יעד שצוינו עליו, כאמור בטור ג' לצד פסקה )8( בטבלה שבתקנה 9)א( לתקנות 
דמי נסיעה - כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לאותו קו בניכוי של 30%, 

כשהם מעוגלים כלפי מעלה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש 

דמי   לתקנות  9)א()9(  בתקנה  כאמור  וחזור  הלוך  נסיעה  כרטיס  בעד  ההנחה  1ו  אחוזי 
בניכוי  קו  אותו  לגבי  זו  בתוספת  המפורטים  הנסיעה  דמי  כפל  לפי  יחושבו  נסיעה 
 25 חדש;  שקל  חצי  של  מכפלה  שהוא  הקרוב  לסכום  מעוגלים  האמורים,  האחוזים 

אגורות או 75 אגורות, לפי העניין יעוגלו כלפי מטה 

1ז   אחוזי ההנחה בעד כרטיס בערך צבור כאמור בתקנה 9)א()10( לתקנות דמי נסיעה יחושבו 
בעד  ההנחה  אחוזי  האמורים;  האחוזים  בניכוי  הצבור  הערך  בעד  ששולם  הסכום  לפי 
כרטיסייה כאמור בתקנה 9)א()10( לתקנות דמי נסיעה יחושבו לפי מכפלת דמי הנסיעה 
המפורטים בתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו במספר הנסיעות שבכרטיסייה ובניכוי 
האחוזים האמורים; הסכומים לאחר הניכוי כאמור יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה 

של חצי שקל חדש; 25 אגורות או 75 אגורות, לפי העניין יעוגלו כלפי מטה 

בערך  בכרטיס  גם  תינתן  היא  בכרטיסייה,  הנחה  ניתנה  שבו  זו  בתוספת  מקום  1ח  בכל 
צבור 
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2  דמי הנסיעה בשקלים חדשים:

נהריה

עכו8.5עכו

קריות16.010.5קריות

חוצ' המפרץ16.010.56.5חוצות המפרץ

לב המפרץ16.016.08.58.5לב המפרץ

חיפה20.516.013.013.08.5חיפה

עתלית30.030.027.527.524.016.0עתלית
בנימינה/

38.038.030.030.030.024.016.0פרדס חנה
 בנימינה/

פרדס חנה

חדרה38.038.030.030.030.024.024.08.5חדרה

נתניה45.041.038.038.030.027.527.524.016.0נתניה

בית יהושע  45.041.038.038.030.027.527.524.016.010.5בית יהושע

הרצליה46.541.041.041.038.030.027.526.024.013.013.0הרצליה

בני ברק51.046.546.543.541.036.036.031.530.022.522.510.5בני ברק

סגולה- פ"ת53.048.548.543.543.538.038.036.030.025.025.015.57.5סגולה-פ"ת

ראש העין56.051.051.046.546.541.041.038.031.527.527.517.010.56.5ראש העין

כפר סבא56.051.051.046.546.541.041.038.031.527.527.517.014.014.013.0כפר סבא

תל אביב46.541.541.541.038.032.032.026.024.016.016.010.08.013.016.016.5תל אביב

חולון50.546.543.543.538.535.032.531.529.020.520.515.013.018.520.520.59.5חולון

51.047.044.044.039.535.533.032.029.521.021.016.013.519.021.021.012.58.5בת ים

56.551.547.047.047.041.541.538.530.528.528.521.021.023.524.524.516.016.0נתב"ג

57.052.047.547.547.542.042.039.531.529.029.021.521.524.025.025.017.517.5מודיעין

56.051.046.546.546.541.041.038.030.027.527.520.519.523.024.024.013.014.0כפר חב"ד

56.051.046.546.546.541.041.038.030.027.527.520.519.523.024.024.013.014.0לוד-רמלה

56.056.046.546.546.541.041.041.038.030.030.024.022.527.530.030.015.017.0ראשונים
 ראשל"צ

56.055.546.546.546.541.041.040.537.529.529.524.022.027.529.529.515.09.0משה דיין

62.056.056.056.048.546.546.546.541.036.536.530.026.530.534.534.522.523.0בית שמש

64.059.558.058.051.550.550.546.543.538.038.032.530.034.537.037.023.524.0ירושלים

62.056.055.055.046.546.541.041.038.030.030.024.022.527.530.030.016.017.0רחובות

62.056.055.055.046.546.541.041.038.030.030.024.022.527.530.030.017.020.5יבנה

62.056.055.055.046.546.541.041.038.030.030.024.022.527.530.030.017.013.0יבנה מערב

62.056.055.055.046.546.546.541.038.030.030.027.524.027.530.030.020.520.5אשדוד

67.060.559.559.551.551.551.547.544.536.036.034.030.534.536.036.025.525.5אשקלון

70.062.062.062.062.056.056.046.546.538.038.031.531.536.038.038.026.527.0קרית גת

74.567.567.567.562.558.558.553.053.043.043.037.535.541.043.543.529.030.0להבים

68.562.061.061.053.053.053.049.046.037.537.535.532.036.037.537.527.027.0שדרות

69.563.062.062.054.054.054.050.047.038.538.536.533.037.038.538.528.028.0נתיבות

76.570.070.070.062.561.560.555.554.046.046.039.036.542.546.046.031.031.0אופקים

77.070.570.570.563.062.061.056.054.546.546.539.537.043.046.546.531.531.5באר שבע

81.575.575.575.575.066.566.560.560.552.052.045.043.048.552.052.037.037.0דימונה
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בת ים

נתב"ג17.0נתב"ג

מודיעין18.010.5מודיעין

כפר חב"ד15.016.017.5כפר חב"ד

15.016.017.58.5לוד-רמלה
לוד-
רמלה

17.517.518.515.08.5ראשונים
באר יעקב 
הראשונים

 ראשל"צ
8.517.518.516.017.018.0משה דיין

ראשל"צ 
משה דיין

בית שמש23.522.523.022.516.024.024.0בית שמש

ירושלים24.523.524.023.521.027.527.58.0ירושלים

רחובות17.517.518.516.08.58.518.024.027.5רחובות

יבנה20.518.519.517.015.015.019.024.027.58.5יבנה

12.518.519.517.017.519.011.524.027.519.019.0יבנה מערב
 יבנה 
מערב

אשדוד20.520.521.017.016.016.016.027.530.516.016.016.0אשדוד

אשקלון25.525.526.522.522.522.522.528.533.022.522.522.510.5אשקלון

קרית גת27.526.527.526.025.528.028.030.034.528.029.029.029.028.5קרית גת

להבים30.529.030.028.528.031.031.034.539.531.030.530.527.026.022.5להבים

שדרות27.027.028.024.024.024.024.030.034.524.024.024.015.014.026.020.0שדרות

נתיבות28.028.029.025.025.025.025.031.035.525.025.025.016.015.025.020.010.5נתיבות

31.031.031.530.530.031.031.036.040.531.025.525.524.523.524.513.013.013.0אופקים
אופקים

31.531.532.031.030.531.531.536.541.031.526.026.025.024.024.013.016.016.013.0באר שבע
באר 
שבע

37.537.037.036.536.538.038.041.547.038.033.033.032.031.029.013.024.024.020.013.0דימונה
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3. קוד תעריף הנסיעה

נהריה

עכו8עכו

קריות1812קריות

 חוצות
חוצ' המפרץ18124המפרץ

לב המפרץ181888לב המפרץ

חיפה251817178חיפה

עתלית37371121128118עתלית
בנימינה/

48483737378118פרדס חנה
 בנימינה/

פרדס חנה

חדרה484837373781818חדרה

נתניה115784848371121128118נתניה

בית יהושע11578484837112112811812בית יהושע

הרצליה61787878483711234811717הרצליה

בני ברק676161567845454037282812בני ברק

פתח תקוה76919156564848453732321326פתח תקוה

ראש העין118676761617878484011211287124ראש העין

כפר סבא118676761617878484011211287808017כפר סבא

תל אביב6154547848414134811818117171819תל אביב

חולון66615656498675403525251261721252510חולון

67625757518842413694941895229494168בת ים

10911162626254544938737394943031311818נתב"ג

9211699999955555140353526268132329696מודיעין

118676161617878483711211225232981811780כפר חב"ד

118676161617878483711211225232981811780לוד-רמלה

1181186161617878784837378128112373712687ראשונים
 ראשל"צ

11890616161787853973636812711236361269משה דיין

841181181189161616178464637793844442829בית שמש

70102686811166666156484875374447473081ירושלים

84118838361617878483737812811237371887רחובות

84118838361617878483737812811237378725יבנה

84118838361617878483737812811237378717יבנה מערב

841188383616161784837371128111237372525אשדוד

1341201021021111111119958454543384445453333אשקלון

130848484841181186161484840404548487974קרית גת

1418585851031071077676989897887856563537להבים

1428489897676766360979788414597977474שדרות

1291088484106106106656249494642474949114114נתיבות

1451301301301039312090106606050468260603939אופקים

1281311311311088489118100616151479861614040באר שבע

14014314314314412412412012011611611598911161164747דימונה
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בת ים

נתב"ג87נתב"ג

מודיעין2012מודיעין

כפר חב"ד1261896כפר חב"ד

לוד-רמלה12618968לוד-רמלה

9696211268ראשונים
באר יעקב 

ראשונים
 ראשל"צ

89621188720משה דיין
 ראשל"צ

משה דיין

30282928188181בית שמש
בית 

שמש

ירושלים31308130941121127ירושלים

רחובות96962118882081112רחובות

יבנה2521238712612622811128יבנה

יבנה מערב16212387962214811122222יבנה מערב

אשדוד2525948718181811238181818אשדוד

אשקלון33337928282828734228282812אשקלון

קרית גת112791123433114114374411435353573קרית גת

להבים3835377311439394451393838743428להבים

שדרות7474114818181813744818181126803424שדרות

נתיבות1141143532323232398832323218126322412נתיבות

אופקים393940383739394553393333313031171717אופקים

40404139384040467840343432818117181817באר שבע
 באר
שבע

9747474646484854624842413935351781812417דימונה

          4. סמל קוד ותעריף הנסיעה

   סמל קוד
התעריף 

   סמל קודבשקלים חדשים
התעריף 

בשקלים חדשים
15.002118.50
25.502219.00
36.002319.50

46.502420.00
57.002520.50
67.502621.50
78.002722.00
88.502822.50
99.002923.00

109.503023.50
1110.003124.50
1210.503225.00
1311.003325.50
1411.503426.00
1512.003529.00
1612.503629.50
1713.003730.00
1816.003830.50
1916.503931.00
2018.004031.50
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   סמל קוד
התעריף

   סמל קודבשקלים חדשים
התעריף 

בשקלים חדשים
4132.009421.00
4233.009513.50
4334.009617.50
4434.509737.50
4536.009843.00
4636.509947.50
4737.0010054.50
4838.0010159.00
4938.5010259.50
5039.0010362.50
5139.5010465.00
5240.0010569.00
5340.5010654.00
5441.5010758.50
5542.0010863.00
5643.5010956.50
5744.0011033.50
5844.5011151.50
5945.5011227.50
6046.0011314.50
6146.5011428.00
6247.0011545.00
6349.0011652.00
6449.5011753.50
6550.0011856.00
6650.5011960.00
6751.0012060.50     
6858.0012164.50
6963.5012265.50
7064.0012366.00
7157.5012466.50
7252.5012571.50
7328.5012615.00
7427.0012772.50
7532.5012877.00
7653.0012969.50

7748.0013070.00
7841.0013170.50
7926.5013215.50
8014.0013376.00
8124.0013467.00
82      42.5013571.00
83      55.0013672.00
84      62.0013773.50
85      67.5013878.00
8635.0013968.00
8717.0014081.50
8835.5014174.50

8961.0014268.50
9055.5014375.50
9148.5014475.00
9257.00145"76.50
9361.50
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תחילה והוראות 
שעה

)א( תחילתה של התוספת לצו העיקרי, כנוסחה בצו זה, למעט פרטים 2 עד 4 בה    3
ביום י"ט בכסלו התשע"ו )1 בדצמבר 2015(; ואולם תחילתה לעניין -

)1( כרטיס בערך צבור ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(;

)2( דמי הנסיעה מתחנת אופקים או אליה ביום תחילת הפעלתה של תחנת 
אופקים, כפי שיפרסם המנהל ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד 

כרטיס  או  בודדת  נסיעה  זה,  בצו  כנוסחה  העיקרי,  לצו  בתוספת  האמור  אף  על  )ב( 
האקדמיים  במוסדות  מרצה  או  סטודנט  זכאות,  אזור  תושב  שהוא  לנוסע  תקופתי 

להשכלה גבוהה פטורים מתשלום בתקופות שלהלן:

)1( לעניין תחנת נתיבות - עד יום ז' בטבת התשע"ו )19בדצמבר 2015(;

)2( לעניין תחנת אופקים - למשך שלושה חודשים מיום מתן הודעה כאמור 
בסעיף קטן )א( 

)ג( על אף האמור בתוספת לצו העיקרי, כנוסחה בצו זה -  

)19 בספטמבר 2017(, נוסע שהוא  )1( בתקופה שעד יום כ"ח באלול התשע"ז 
תושב אזור הזכאות לעניין תחנת שדרות, סטודנט או מרצה במוסדות האקדמיים 
להשכלה גבוהה, הנוסע מתחנת שדרות או אליה, למעט בין תחנת שדרות לבין 
 50% של  להנחה  זכאי  שבע,  באר  או  להבים  דימונה,  אופקים,  נתיבות,  תחנות 
מדמי הנסיעה לפי הצו העיקרי ברכישת כרטיס לנסיעה בודדת וכרטיס תקופתי; 

)2( בתקופה שעד יום א' בטבת התשע"ח  )19 בדצמבר 2017(, נוסע שהוא תושב 
האקדמיים  במוסדות  מרצה  או  סטודנט  נתיבות,  תחנת  לעניין  הזכאות  אזור 
להשכלה גבוהה הנוסע מתחנת נתיבות או אליה למעט בין תחנת נתיבות לבין 
 50% של  להנחה  זכאי  שבע  באר  או  להבים  דימונה,  אופקים,  שדרות,  תחנות 
מדמי הנסיעה לפי הצו העיקרי ברכישת כרטיס לנסיעה בודדת וכרטיס תקופתי; 

)3( בתקופה של שנתיים מתום 3 החודשים האמורים בסעיף קטן )ב()2(, נוסע שהוא 
תושב אזור הזכאות לעניין תחנת אופקים,  סטודנט או מרצה במוסדות האקדמיים 
להשכלה גבוהה, הנוסע מתחנת אופקים או אליה, למעט בין תחנת אופקים לבין 
תחנות נתיבות, שדרות, דימונה, להבים או באר שבע, זכאי להנחה של 50% מדמי 

הנסיעה לפי הצו העיקרי ברכישת כרטיס לנסיעה בודדת וכרטיס תקופתי 

)ד( לעניין סעיף זה -

 "אזור זכאות" - כל אחד מאלה לפי העניין:

)1( לעניין נוסעים מתחנת שדרות ואליה - שדרות, נתיב העשרה, יד מרדכי, 
המועצה האזורית מרחבים, המועצה האזורית בני שמעון, המועצה האזורית 

אשכול, המועצה האזורית שער הנגב, המועצה האזורית שדות נגב;

המועצה  אופקים,  נתיבות,   - ואליה  נתיבות  מתחנת  נוסעים  )2( לעניין 
האזורית מרחבים, המועצה האזורית בני שמעון, המועצה האזורית שדות 

נגב, המועצה האזורית אשכול;

)3( לעניין נוסעים מתחנת אופקים ואליה - אופקים, נתיבות, רהט, המועצה 
האזורית מרחבים, המועצה האזורית בני שמעון, אבו באסמה בנגב;
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"מוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה" - המכללה האקדמית ספיר, חמדת הדרום 
אהבת  ישיבת  נתיבות,   - הנגב  ישיבת  לחינוך,  האקדמית  המכללה   -
סמינר  לנוער,  חינוך  ישיבת  שדרות,   - ההסדר  ישיבת  נתיבות,   - ישראל 

קהילת יעקב, ישיבת אופקים תורת חיים 

י"ג בכסלו התשע"ו )25 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2722-ת2(

 

ץ " כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

צו רשות שדות התעופה )קביעת שיעור מרבי של גמול שישולם ליושב 
ראש מועצה(, התשע"ו-2015

התשל"ז-11977,  התעופה,  שדות  רשות  לחוק  16)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובהתייעצות עם שר האוצר, אני מצווה לאמור:  

של  בסכום  יהיה  הרשות,  מועצת  ראש  ליושב  שישולם  הגמול  של  המרבי  השיעור    1
48,342 שקלים חדשים לחודש   

סכום זה יעודכן ב–1 בינואר בכל שנה בהתאם לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן    2
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הידוע ביום האמור, לעומת המדד שהיה 

ידוע ב–1 בינואר בשנה שקדמה לה   

י"א בכסלו התשע"ו )23 בנובמבר 2015(
)חמ 3-551-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני )ציוד דו–שימושי מפוקח המועבר לשטחי 
האחריות האזרחית הפלשתינית( )תיקון(, התשע"ו-2015

לחוק   2 שבסעיף  מפוקח"  דו–שימושי  "ציוד  להגדרה   )2( פסקה  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-12007, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני 

מצווה לאמור:

המועבר  מפוקח  דו–שימושי  )ציוד  ביטחוני  יצוא  על  הפיקוח  לצו  השנייה  בתוספת    1
לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית(, התשס"ט-22008, אחרי פרט  48 יבוא: 

"49  לוחות עץ החל בעובי של 1 ס"מ ורוחב 5 ס"מ 

50  רכיבי UPS )אל–פסק( 

51  לוחות פלסטיק משוריין בסיבים בכל עובי; לוחות פלסטיק לא משוריין בסיבים 
החל    בעובי של 1 ס"מ 

52  גלאי עשן המכיל רכיב רדיואקטיבי 

שיעור מרבי

הצמדה למדד

__________
ס"ח התשל"ז, עמ' 182   1

תיקון התוספת 
השנייה

__________
ס"ח התשס"ז, עמ' 398   1

ק"ת התשס"ט, עמ' 55; התשע"ה, עמ' 978   2
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54  מלח דיכרומט 

55  בריום כלוריד

56  אמוניום כלוריד 

57  שמן קיק 

58  תחמוצת ברזל 

 D O P , D O A 59  מרככים מסוג

60  בידוד אסבסט 

61  כננות וציוד הרמה 

62  אבקת גרפיט "

ה' בכסלו התשע"ו )17 בנובמבר 2015(
)חמ 3-3787(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
שר הביטחון  

צו בתי הסוהר )שחרור מינהלי( )קביעת תקן כליאה( )הוראת שעה(, 
התשע"ו-2015

התשל"ב-11971,  חדש[,  ]נוסח  הסוהר  בתי  לפקודת  68ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תקן הכליאה בכלל בתי הסוהר הוא 15,500 מקומות כליאה;  )1(

תוקפו של צו זה מיום י"ט בכסלו התשע"ו )1 בדצמבר 2015( עד יום כ"ט בחשוון   )2(
התשע"ז )30 בנובמבר 2016( 

י"ד בכסלו התשע"ו )26 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2239(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל 
לשיווק בשנת 2015( )תיקון(, התשע"ו-2015

ושיווק(,  )ייצור  הלול  לענף  המועצה  לחוק  ו–53   31 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ד-11963  )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה, אני מתקין תקנות אלה:

מאכל  ביצי  לייצור  מכסות  בדבר  )כללים  הלול  לענף  המועצה  לתקנות   5 בתקנה    1
לשיווק בשנת 2015(, התשע"ה-22015 )להלן - התקנות העיקריות( -   

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשס"ח, עמ' 608   1

תיקון תקנה 5

__________
ס"ח התשכ"ד, עמ' 12; התשס"ג, עמ' 455   1

ק"ת התשע"ה, עמ' 566   2
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בתקנת משנה )א( -   )1(

בפסקה )1(, במקום "עד 10 מיליון" יבוא "עד 28 מיליון"; )א( 

בפסקה )2(, במקום "עד 6 מיליון" יבוא "עד 12 מיליון"; )ב( 

אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:  )2(

מיליון   10 עד  של  כולל  בהיקף  מכסות  תחילה  תקצה  המכסות  ")ד1( ועדת 
ביצים לפי תקנה )א()1( ומכסות בהיקף כולל של עד 6 מיליון ביצים לפי תקנה 

)א()2( למבקשים לפי תקנת משנה )ד( "; 

בתקנת משנה )ה( -   )3(

)א( במקום "לפי תקנת משנה )ב(" יבוא "לפי תקנת משנה )ד(";

)ב( בכל מקום במקום "בתקנת משנה )א(" יבוא "בתקנת משנה )ד1("; 

זו  תקנה  לפי  המבקשים  כל  של  רשימה  תערוך  "הוועדה  יבוא  )ג( בסופה 
בהתאם למיקומם בהגרלה )להלן בתקנה זו - הרשימה(    

אחרי תקנת משנה )ה( יבוא:      )4(

מכסות  הוועדה  תקבע  )ד1(,  משנה  תקנת  לפי  המכסות  קביעת  ")ה1( לאחר 
וההוראות  )ב(,  משנה  בתקנת  הקבועים  התנאים  בהם  שמתקיימים  למבקשים 

הקבועות בתקנת משנה )ה( יחולו בהתאמה "; 

במקום תקנת משנה )ו( יבוא:      )5(

קביעת מכסה ליצרנים חדשים תהיה לפי הוראות אלה: ")ו(  

)1( לא תיקבע מכסה ליצרנים חדשים שכולם מאותו יישוב בשיעור של 
יותר מ–25% מהיקף המכסות הכולל המיועד ליצרנים חדשים; 

מאותו  המבקשים  לכלל  המכסות  קביעת  כי  המכסות  ועדת  )2( ראתה 
חדשים,  ליצרנים  המיועד  הכולל  המכסות  מהיקף   25% על  עלתה  יישוב 

תפעל כלהלן: 

)א( נערכה הגרלה לפי תקנת משנה )ה(, תיקבע המכסה למבקשים 
לפי מיקומם ברשימה; 

)ב( לא נערכה הגרלה לפי תקנת משנה )ה(, תערוך ביניהם הגרלה 
פומבית כאמור בתקנת משנה )ה(; 

)3( תקנת משנה זו תחול בנפרד על קביעת מכסה לפי תקנות משנה )ד1( 
ו–)ה1( " 

בתקנה 10 לתקנות העיקריות -        3
במקום תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

 ")א(  מי שזכאי למכסה אישית לפי תקנות 4 עד 8 והוא לא קיבל על כך הודעה 
עד יום י' בכסלו התשע"ו )22 בנובמבר 2015(  )בתקנת משנה זו - תום המועד(, 
לקביעת  בבקשה  המכסות  לוועדת  המועד  מתום  ימים   7 בתוך  לפנות  רשאי 

מכסתו ";  

תיקון תקנה 10
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בתקנת משנה )ג(, במקום "בתוך 30 ימים" יבוא "בתוך 7 ימים" ובסופה יבוא "ולא   )2(
יאוחר מיום א' בטבת התשע"ו )13 בדצמבר 2015(, לפי המוקדם מביניהם" 

תחילתן של תקנות אלה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(     4
ל' בחשוון התשע"ו )12 בנובמבר 2015(

)חמ 3-685-ת2(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הודעת פקידי הממשלה )שינוי תארים(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה )שינוי תארים(, 11940 )להלן - 
הפקודה(, אני מודיע לאמור:

בתוספת לפקודה, בסופה2 יבוא:   1

טור ב'טור א'

שר הבינוי והשיכון""שר הבינוי

ט"ז בחשוון התשע"ו )29 באוקטובר 2015(
)חמ 3-1513(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

__________
ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 40   1

ק"ת התשע"ה, עמ' 1200; התשע"ה, עמ' 1904   2

   

      

תחילה

תיקון התוספת




