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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )תיקון(, התשע"ו-2015

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

מצווים לאמור:

נסיעה  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו  הראשונה  התוספת  במקום    1
בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, התשס"ג-22003, יבוא:

"תוספת ראשונה
)סעיף 2)א((

מחירי נסיעה בקווי שירות של בעל רישיון קו

1  בתוספת זו - 

וברכבת  באוטובוסים  שירות  בקווי  לנסיעה  זכויות  שמקנה  הסדר   - נסיעה"  "הסדר 
כרטיס  הנחה,  כרטיס  מנוי,  כרטיס  צבור,  ערך  כרטיסייה,  זה  ובכלל  מקומית, 

לנסיעה בודדת; 

"כרטיס הנחה" - הסדר נסיעה בהנחה מהמחיר המלא לנסיעה בודדת למי שמתקיימים 
בו נתונים המזכים לכך לפי הוראות צו זה;

"כרטיס מנוי" - הסדר נסיעה שמקנה לנוסע מספר בלתי מוגבל של נסיעות באזור או 
בקווי שירות ובתקופה המוגדרים בו;

"ערך צבור" - הסדר נסיעה שבו סכום כספי נטען בכרטיס שאינו כרטיס נייר, ושמקנה 
זכויות לנסיעה בקווי שירות באוטובוסים וברכבת מקומית בתעריף החל לגבי כל 

נסיעה לפי הוראות צו זה 

השינויים במחירי הנסיעה בקווי השירות של כל בעל רישיון קו הם כמפורט להלן    2
לעומת המחיר שהיה בתוקף ביום י"ח בכסלו התשע"ו )30 בנובמבר 2015( )להלן - 

המחיר הקודם( 

בכל מקום בתוספת זו שבו ניתנה הנחה בכרטיסייה היא תינתן גם בהסדר נסיעה מסוג    3
ערך צבור  

נוסע תושב ישראל מגיל 5 ועד גיל 18 שנים או מעל גיל 18 אך עדיין לומד בכיתה י"ב    4
וכן תלמיד מוסד חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-31988, שטרם מלאו 
לו 21, זכאי להנחה של 50% ממחיר הנסיעה המלא ברכישת הסדר נסיעה מסוג ערך 
צבור או כרטיסייה, בכפוף להצגת תעודה המאשרת את גילו או אישור כי הוא תלמיד 

בבית ספר או במוסד לחינוך מיוחד 

שנים  ו–60  בגבר  שנים   65 להם  מלאו  וטרם  שנים   18 להם  שמלאו  ונשים  גברים    5
באישה שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם קצבת שאירים או השלמת הכנסה לפי 
חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-41995 )להלן - חוק הביטוח הלאומי(; 
והם בעלי תעודת זכאות מתאימה שנתן להם המפקח על התעבורה זכאים להנחה 
באמצעות הסדר נסיעה מסוג ערך צבור או כרטיסייה בכל קווי השירות בשיעור 33% 

ממחיר הנסיעה המלא 
__________

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1
ק"ת התשס"ג, עמ' 964; התשע"ד, עמ' 426   2

ס"ח התשמ"ח, עמ' 114; התשס"ח, עמ' 729   3
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   4

החלפת התוספת 
הראשונה
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נכה שבידו תעודת נכה או תעודה אחרת המאשרת את נכותו שנתן המוסד לביטוח    6
לאומי, נכה צה"ל אשר לו תעודת חבר בארגון נכי צה"ל או נכה פעולות איבה אשר 
לו תעודת חבר בארגון נפגעי פעולות איבה לפי העניין, זכאים להנחה של 33% ממחיר 
הנסיעה המלא בכל קווי השירות ברכישת הסדר נסיעה מסוג ערך צבור או כרטיסייה 

תושב ישראל, שמלאו לו, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, בגבר - 65 שנים, ובאישה    7
- 60 שנים )בתוספת זו - אזרח ותיק( והמציג תעודת זהות או כרטיס אזרח ותיק זכאי 
להנחה של 50% ממחירי הנסיעה בקווי השירות והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים 

הקיימים; מחירי הנסיעה לאחר ההנחה יעוגלו לעשר האגורות הקרובות   

סטודנט  תעודת  לו  אשר  התשס"ז-52007,  הסטודנט,  זכויות  בחוק  כהגדרתו  סטודנט    8
העם  בריאות  בתקנות  כהגדרתו  סיעוד  תלמיד  לרבות  האמור,  בחוק  כמשמעה 
)עוסקים בסיעוד בבתי חולים(, התשמ"ט-61988, או תלמיד במוסד להכשרת הנדסאים 
וטכנאים שבפיקוח משרד החינוך, אשר לו תעודה המעידה על כך שתשמש לזיהויו, 

ועליה שמו, שם בית הספר ותוקפה, יהיה זכאי לאחד מאלה:  

)1( לרכוש כרטיסי מנוי סימסטריאליים או כרטיסי מנוי שנתיים;

)2( לרכוש כרטיס לנסיעה בודדת בכל קווי השירות, בהנחה של 50% ממחירו, 
ובלבד שבידיו כרטיס מנוי שנתי או סמסטריאלי;

כרטיסיה  ממחיר   50% של  בהנחה  השירות  קווי  בכל  כרטיסיה  )3( לרכוש 
כרטיס  בידו  שיש  ובלבד  בכרטיסיה  הנכללות  הנסיעות  במחיר  מוכפל  בודדת 

מנוי שנתי או סמסטריאלי; 

)4( לרכוש כרטיסיה בכל קווי השירות, בהנחה של 33% ממחיר נסיעה בודדת 
מוכפל במספר הנסיעות הנכללות בכרטיסיה;  

זכאי  לעיוור  מלווה  השירות  קווי  בכל  מתשלום  פטור  מתאימה,  תעודה  בעל  עיוור    9
להנחה של % 50 מהמחיר המלא של כרטיס נסיעה בכל קווי השירות   

שיעור ההנחה ממחיר נסיעה בודדת, לנוסע המפורט בטור א', המשלם בעד נסיעתו    10
בכרטיסייה או בכרטיס בערך צבור, יהיו כמפורט בטור ב', ומספר הנסיעות המוקנות 

בכרטיסייה יהיו כמפורט בטור ג': 

טור א'
הנוסע

טור ב'
שיעור ההנחה באחוזים

מספר נסיעות
בכרטיסייה

2010נוסע רגיל

205

202

מי שזכאי להנחה לפי סעיף 5 ו–6 
לתוספת זו וסטודנט הזכאי להנחה 

לפי סעיף 8)4( לתוספת זו

33
33

15
6

 נוסע לפי סעיף 4, אזרח ותיק לפי 
סעיף 7, סטודנט הזכאי להנחה לפי 

סעיפים 8)1(, )2( ו–)3( לתוספת זו

50
50

20
10

__________
ס"ח התשס"ז, עמ' 320   5

ק"ת התשמ"ט, עמ' 227   6
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11  )נמחק(

בלא  בו,  להשתמש  רשאי  השימוש,  מועד  בו  שנקוב  מנוי  כרטיס  שבידו  12  )א( נוסע 
תוספת מחיר, עד לסוף המועד הנקוב בו; 

)ב( נוסע שבידו כרטיסייה, כרטיס מעבר, כרטיסיית הנחה לשתי נסיעות או כרטיס 
הלוך ושוב לפי המחיר הקודם, רשאי להמשיך ולהשתמש בו, בלא תוספת מחיר 

13  ילד שטרם מלאו לו 5 שנים הנוסע בלווי נוסע ששילם את דמי הנסיעה, פטור מתשלום  
היו עם הנוסע יותר מילד אחד שטרם מלאו לו 5 שנים, ישולם בעד כל ילד נוסף על 

הילד הראשון, מחיר הנסיעה בעד אותה נסיעה 

14  )א( מחיר הנסיעה כאמור בתוספת זו כולל הובלת מזוודה, מטען יד של נוסע, כיסא 
לפי להסיעם  שמותר  חיים  בעל  או  מקופלים  אופניים  ילדים,  עגלת  מקופל,   נכים 

תקנה 462 לתקנות התעבורה, התשכ"א-71961 

)ב( בעד הובלת מטען שאינו נכלל בסעיף קטן )א( יחולו המחירים האלה:

שקלים   10 9 על  עולה  אינו  בו  בודדת  נסיעה  שמחיר  קו  בקטע  או  )1( בקו 
חדשים - מחיר הנסיעה באותו קו או קטע קו; 

)2( בקו או בקטע קו שמחיר נסיעה בודדת בו עולה על 90 10 שקלים חדשים 
- 50% ממחיר הכרטיס בלא הנחה, ובלבד שהמחיר בעד הובלתו לא יהיה נמוך 

מ–90 10 שקלים חדשים

חייל בשירות ללא תשלום וחניך במכינה קדם–צבאית כמשמעותו בתקנות המכינות    15
קדם  במכינה  חניך  התש"ע-82009,  הקדם–צבאית(,  במכינה  )הכרה  הקדם–צבאיות 
צבאית חצי שנתית הנתמכת לפי מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד 
שירות  בחוק  כהגדרתם  שירות,  בשנת  ומתנדב  לאומי  בשירות  מתנדב  וכן  החינוך9, 
לאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי(, התשנ"ח-101998, פטור מתשלום בכל 

קווי השירות בהצגת תעודה המעידה על מעמדו  

המחירים לפי תוספת זו יחולו בכל ימות השבוע ובכל זמן שבו מתנהל השירות    16

מחירי הנסיעה בקווי השירות של "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ    17
)להלן - "אגד"( -     

בודדת  נסיעה  מחירי  יהיו  אילת  באזור  למעט  "אגד",  של  השירות  קווי  )1( בכל 
כמפורט בטור ג' להלן, לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול 

המפורט בטור א':

טור א'
סימול

 טור ב'
 מחיר קודם בש"ח

טור ג' 
מחיר חדש בש"ח

15 50 5 80 

43-416 606 90 

626 606 90 

2 6 606 90 

__________
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425   7

ק"ת התש"ע, עמ' 156   8
י"פ התשע"ד, עמ' 7538   9
ס"ח התשנ"ח, עמ' 300   10



223 קובץ התקנות 7577, י"ט בכסלו התשע"ו, 2015 12 1 

טור א'
סימול

 טור ב'
 מחיר קודם בש"ח

טור ג' 
מחיר חדש בש"ח

638 308 60 

39 209 60 

410 2010 70

4410 4010 90

511 8012 40

614 0014 70

716 0016 80

818 0019 00

1124 0025 00

1630 0031 50

2037 5039 50

2342 0044 00

2544 0046 00

2847 0049 50

31 57 0060 00

3247 0049 50

3578 0082 00

1318 0019 00 

612 602 70

 )2( באזור אילת יהיו מחירי הנסיעה בכל קווי השירות של "אגד" כמפורט בטור ג', 
לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א' להלן:

טור א'
סימול

 טור ב'
 מחיר קודם בש"ח

טור ג' 
מחיר חדש בש"ח

514 704 90

)3( מחירי כרטיסי מעבר לנסיעות ממקומות המוצא המפורטים להלן בטור א' דרך 
מקומות המעבר המפורטים בטור ב' למקומות היעד המפורטים בטור ג' ובכיוון ההפוך, 

יהיו כמפורט בטור ד': 

 טור א'
מקום המוצא

טור ב'
מקום המעבר

טור ג'
מקום היעד

טור ד'
המחיר בש"ח

00 37דימונהבאר שבעירושלים

00 39ירוחםבאר שבעירושלים

50 49קריית שמונהטבריה/עפולהירושלים

50 49 חצור הגלילטבריה/עפולהירושלים
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)4( מחירי הנסיעה בנסיעות הלוך ושוב ממקומות המוצא למקומות היעד המפורטים 
בטור א' ובכוון ההפוך, יהיו כמפורט בטור ב' להלן: 

טור א'
מקומות המוצא והיעד

טור ב'
המחיר בש"ח

20 78דימונה-אילת

00 102באר שבע-אילת

00 84ים המלח-אילת

00 139ירושלים/תל אביב/חיפה-אילת

)5( )א( אגד רשאית לתת הנחה ממחיר נסיעה בודדת בקווים הפנימיים הפועלים 
בשטח השיפוט של חצור הגלילית, רכסים ודימונה, לאחר שהודיעה על שיעורה 

למפקח הארצי על התעבורה, והמפקח אישר זאת בכתב ומראש 

)ב( מחיר נסיעה פנימית בחצור הגלילית, רכסים, ודימונה יהיה 70 2 שקלים 
חדשים 

)6( מחירי כרטיסי מנוי -

)א( מחירי כרטיס מנוי חודשי במקומות כמפורט בטור א' להלן יהיו כמפורט 
בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב': 

 טור א' 
המקום

 טור ב'
 מחיר קודם בש"ח 

 טור ג'
מחיר חדש בש"ח

00 00136 130אילת

00 00158 150קריית שמונה עירוני

00 00158 150 עכו

00 00158 150קריות

00 00158 150כרמיאל

00 00158 150פרדס חנה

00 00158 150רחובות

00 00158 150נס ציונה

00 00210 200עקרון-רחובות

00 00246 235מרחב ירושלים, אזור חיפה

00 00284 270עכו-צומת קריית אתא

00 00294 280מרחב חיפה   

00 00278 265רחובות-פתח תקווה 

00 00300 285שפרעם-אזור חיפה 

00 00314 300עכו-כרמיאל

00 00420 400עכו-כרמיאל-חיפה

00 00314 300עכו-אזור חיפה
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 טור א' 
המקום

 טור ב'
 מחיר קודם בש"ח 

 טור ג'
מחיר חדש בש"ח

00 00380 363מטרופולין-חיפה

00 00314 300יבנה-תל אביב

00 00420 400בית שמש-ירושלים

00 00470 450ירושלים-גוש עציון

00 00246 235גוש דן -טבעת 1

00 00173 165גוש דן השרון )טבעת 22(

00 00268 256גוש דן והשרון מרחבי

00 101   -שפרעם

00 97   -דימונה

00 173    -טמרה

מהסוגים  או  במקומות  לסטודנטים  השנתיים  המנוי  כרטיסי  )ב( מחירי 
המפורטים בטור א' להלן יהיו כמפורט בטור ב': 

 טור א'
המקום

טור ב'
המחיר בש"ח

00 1,410גוש דן-טבעת 1

00 990גוש דן-השרון

00 1,536גוש דן והשרון-מרחבי

00 1,410אזור חיפה

00 1,710מרחב חיפה

00 1,410ירושלים- מרחבי

00 2,400בית שמש-ירושלים

00 1,410קרית שמונה-אזורי

00 900עירוני-קוד 1

00 1,800כרמיאל-עכו

00 1,800חיפה-עכו

00 3,377חיפה-עפולה

00 2,280עכו/נהריה-חיפה

00 3,240חיפה-כרמיאל-בקעת סכנין

00 780אילת-עירוני

00 1,590רחובות-פ"ת

00 900קריות

00 2,766חו"ח דרומי

00 1,770רחובות-ת"א
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א'  בטור  המפורטים  מהסוגים  לסטודנטים  א'  לסמסטר  מנוי  כרטיס  )ג( מחיר 
להלן יהיו כמפורט בטור ב':

טור א' 
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

582גוש דן-טבעת1

408גוש דן-השרון

634גוש דן והשרון- מרחבי

582אזור חיפה

705מרחב חיפה

582ירושלים-מרחבי

990בית שמש-ירושלים

582קרית שמונה-אזורי

371עירוני-קוד 1

743כרמיאל-עכו

743חיפה-עכו

1393חיפה-עפולה

941עכו/נהריה-חיפה

1337חיפה-כרמיאל-בקעת סכנין

322אילת-עירוני

656רחובות- פ"ת

371קריות

1141חו"ח דרומי

730רחובות-ת"א

)ד( מחיר כרטיס מנוי חודשי משותף לאגד ולחברת נתיב אקספרס - תחבורה 
ג'  בטור  כמפורט  יהיה  א',  בטור  המפורטים  במקומות  לנסיעה  בע"מ,  ציבורית 

לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב' להלן: 

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

150158חדרה

248260פרדס חנה-חדרה

209219אור עקיבא- חדרה

274287נתניה-חדרה

274287נהריה-עכו

350368נהריה-צומת קריית אתא

380398נהריה-עכו-חיפה
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בע"מ,  ציבורית  תחבורה  וקווים  לאגד  משותף  חודשי  מנוי  כרטיס  )ה( מחיר 
המחיר  לעומת  ג'  בטור  כמפורט  יהיה  א',  בטור  המפורטים  במקומות  לנסיעה 

הקודם כמפורט בטור ב' להלן: 

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

145152לוד

181190רמלה-לוד

242254רחובות-ראשון לציון-באר יעקב

288300רחובות-ראשון לציון-רמלה לוד

באר יעקב-רמלה-לוד נמל תעופה 
בן גוריון

270284

295310רחובות-תל אביב

330346רמלה-לוד-תל אביב

382400מודיעין עילית-ירושלים

296310פרוזדור ירושלים

400420בית-שמש- ירושלים

265280לוד-פ"ת

286300ביתר עילית-ירושלים

322337ביתר עילית פנימי- ירושלים

248259ביתר עילית פנימי-ירושלים-נוער

בקווי  השירות,  לסיום  ועד   9:00 משעה  לנסיעה  יומי  מנוי  כרטיס  )ו( מחיר 
המחיר  לעומת  ג'  בטור  כמפורט  יהיה  א',  בטור  המפורטים  במקומות  השירות 

הקודם כמפורט בטור ב' להלן:

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

70 209 9רחובות-עקרון-מזכרת בתיה

10 708 7כרמיאל, עכו, קריית שמונה, נס ציונה

40 9013 12רחובות-ראשון לציון

80 507 7אילת

20 5015 14גוש דן-טבעת 1

)ז( מחיר כרטיס מנוי חודשי לעולה יהיה 168 שקלים חדשים 

התשס"ט בטבת  ד'  יום  אחרי  לישראל  שעלה  מי   - "עולה"  זו,  משנה   בפסקת 
)31 בדצמבר 2008(, המתגורר בשטח השיפוט של כל מועצה אזורית או באחד 
מאתרי הקרוואנים שבשטח השיפוט של המועצות המקומיות גדרה, באר יעקב, 
או חצרות יוסף שהשר לעלייה וקליטה הודיע עליו למפקח על התעבורה, והוא 

בעל תעודה מתאימה שנתנה לו אגד לפי הוראות המפקח על התעבורה 
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לנסיעה  הנסיעה  מחירי  וירושלים:  חיפה  במטרופולין  לנסיעה  הנסיעה  )7( מחירי 
בודדת הם -

לנסיעה למשך 90 דקות ממועד התיקוף הראשון, כולל מעברים בין כל קווי  )א(  
ביניהם,  ומעברים  קריות  פנימי,  חיפה  חיפה,  במטרופולין  הפנימיים  השירות 

ובלבד שהנסיעה מתבצעת באמצעות הסדר נסיעה בכרטיס שאינו נייר  

לנסיעה למשך 90 דקות ממועד התיקוף הראשון, כולל מעברים בין כל קווי  )ב( 
השירות הפנימיים במרחב ירושלים, מבשרת ציון-ירושלים, גבעת זאב-ירושלים, 
מעלה אדומים-ירושלים, ירושלים פנימי, גוש דן-אזור 1, אזור 21, אזור 22, ובלבד 

שהנסיעה מתבצעת באמצעות הסדר נסיעה בכרטיס שאינו נייר  

לנסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג' להלן, לעומת המחיר הקודם כמפורט  )ג( 
בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א':

טור א
סימול

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
 מחיר חדש בש"ח

15 505 80

26 606 90

410 2010 70

614 0014 70

)ד( מחירי כרטיסי מנוי חודשי במקומות המפורטים בטור א' להלן יהיו כמפורט 
בטור ב' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ג:

טור א
המקום

טור ב'
 מחיר קודם בש"ח

טור ג'
 מחיר חדש בש"ח

150158חו"ח אזור הקריות

235246חו"ח אזור חיפה

280294חו"ח מרחב חיפה

363380חו"ח מטרופלין חיפה

380398חו"ח נהריה-עכו-חיפה

350368חו"ח נהריה-צ  קריית אתא

300314חו"ח עכו אזור חיפה

270284חו"ח עכו-צומת ק אתא

285300חו"ח שרעפם - אזור חיפה

400420חו"ח עכו-כרמיאל-חיפה

)ה( מחירי כרטיסי המנוי השנתיים לסטודנטים במקומות או מהסוגים המפורטים 
בטור א' להלן יהיו כמפורט בטור ב':

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר חדש בע"מ

1,410שנתי אזור חיפה

900חופשי שנתי קריות

1,710שנתי מרחב חיפה



229 קובץ התקנות 7577, י"ט בכסלו התשע"ו, 2015 12 1 

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר חדש בע"מ

2,280שנתי נהריה ><עכו><חיפה 

1,800שנתי עכו><אזור חיפה

3,240שנתי עכו><כרמיאל><חיפה

מהסוגים  או  במקומות  לסטודנטים  א'  לסמסטר  המנוי  כרטיסי  )ו( מחירי 
המפורטים בטור א' להלן יהיו כמפורט בטור ב':

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר חדש בש"ח

582חופשי סמסטר א' אזור חיפה

371חופשי סמסטר א' קריות 

705חופשי סמסטר א' מרחב חיפה

941חופשי סמסטר א' נהריה ><עכו><חיפה

743חופשי סמסטר א' עכו><אזור חיפה

1,337חופשי סמסטר א' עכו ><כרמיאל><חיפה

18  מחירי הנסיעה בקווי השירות של "דן" חברה לתחבורה ציבורית בע"מ )להלן - דן( -

 )1( בכל קווי השירות של דן - מחירי הנסיעה יהיו כמפורט בטור ג' להלן, לעומת 
המחיר קודם כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א':

טור א'
סימול

טור ב'
 מחיר קודם בש"ח

טור ג'
 מחיר חדש בש"ח

16 206 50

210 2010 70

426 606 90

436 606 90

614 0014 70

416 606 90

4410 4010 90

)2( מחירי כרטיסי מנוי תקופתיים מהסוגים המפורטים בטור א' להלן, יהיו כמפורט 
בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב':

)א( כרטיסי מנוי חודשיים -

טור א'
סוג כרטיס

טור ב'
 מחיר קודם בש"ח

טור ג'
 מחיר חדש בש"ח

235246גוש דן, אזור 1

256268מרחבי, אזור 1+22+21

165173אזור השרון, אזור 21

154162מקומי בני ברק
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)ב( מחירי כרטיסי המנוי השנתיים לסטודנטים מהסוגים המפורטים בטור א' 
להלן, יהיו כמפורט בטור ב':

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

1,410גוש דן, אזור 1

990אזור השרון, אזור 21

1,536מרחבי, אזור 1+22+21

)ג( מחירי כרטיסי המנוי לסמסטר א' לסטודנטים מהסוגים המפורטים בטור א' 
להלן, יהיו כמפורט בטור ב':

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

582גוש דן, אזור 1

408אזור השרון, אזור 21

634מרחבי, אזור 1+22+21

)3( מחירו של כרטיס מנוי יומי לנסיעה משעה 9:00 ועד גמר השירות, בקווי השירות 
הפנימיים במקומות המפורטים בטור א', יהיה כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם 

כמפורט בטור ב' להלן: 

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

2 515 14גוש דן, אזור 1

התיקוף  ממועד  דקות   90 למשך  לנסיעה  הם   , בודדת  לנסיעה  הנסיעה  )4( מחירי 
הראשון, כולל מעברים בין כל קווי השירות הפנימיים במרחב גוש דן-אזור 1, אזור 22, 

ובלבד שהנסיעה מתבצעת באמצעות הסדר נסיעה בכרטיס שאינו נייר  

19  מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת קונקס תחבורה ישראל בע"מ -

)א( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול טבריה - 

הקודם  המחיר  לעומת  להלן,  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  )1( מחירי 
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

טור א'
סימול

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

12 802 90

24 604 80

36 206 60

46 907 20

58 208 60

68 208 60

711 2011 80
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טור א'
סימול

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

811 2011 80

912 8013 50

1012 8013 50

1115 5016 30

1215 5016 30

524 604 80

)2( מחירו של כרטיס מנוי חודשי יהיה: 80 שקלים חדשים  

בקווי  השירות  לגמר  ועד   9:00 משעה  לנסיעה  יומי  מנוי  כרטיס  של  מחירו   )3(
השירות הפנימיים בטבריה יהיה 8 4 שקלים חדשים   

)ב( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול אזורי אשדוד יהיו - 

הקודם  המחיר  לעומת  להלן,  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  )1( מחירי 
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

טור א'
סימול

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
 מחיר חדש בש"ח

14 104 30

24 604 80

36 406 70

46 406 70

57 207 50

67 507 90

77 507 90

88 108 50

98 709 10

1011 0011 50

1114 0014 70

1216 5017 30

1316 5017 30

1418 6019 50

525 305 60

)2( מחירי כרטיסי מנוי חודשיים במקומות המפורטים בטור א', יהיו כמפורט 
בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב ' להלן: 

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

 טור ג'
מחיר חדש בש"ח

211220אזורי אשדוד

7680יבנה
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מחירו של כרטיסי מנוי שבועי באזור אשדוד יהיה 00 57 שקלים חדשים    )3(

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול בני ברק-ירושלים - )ג( 

הקודם  המחיר  לעומת  להלן,  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א':

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

716 0016 80

1018 0019 00

1224 0025 00

20  מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע"מ -  

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג' להלן, לעומת המחיר הקודם כמפורט   )1(
בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

70 503 13א

00 805 24א

15 505 80

526 606 90

638 308 60

39 209 60

410 2010 70

511 8012 40

614 0014 70

716 0016 80

818 0019 00

918 0019 00

1018 0019 00

1124 0025 00

13-1224 0025 00

מחירי כרטיסי מנוי -  )2(

להלן,  א'  בטור  המפורטים  במקומות  משותף  שבועי-חופשי  כרטיס  מחיר  )א( 
יהיה כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב':

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חהמקום

8488ממגדל העמק לחיפה

9195מנצרת ונצרת עילית לחיפה
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טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חהמקום

118124מנצרת לאוניברסיטת חיפה

מחיר כרטיס מנוי חודשי במקומות המפורטים בטור א' להלן, יהיה כמפורט  )ב( 
בטור ב':

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

133סחנין

מחירי כרטיסי מנוי שנתיים לסטודנטים לנסיעה בקווים המפורטים בטור א' להלן,   )3(
יהיו כמפורט בטור ב':

טור ב'טור א'
מחיר בש"חמס' הקו

332 ,3312,811

299 ,298 ,282,818

3333,844

2,184תמרה-חיפה

מחירי כרטיסי מנוי לסמסטר א' לסטודנטים לנסיעה בקווים המפורטים בטור א'   )4(
להלן יהיו כמפורט בטור ב':

טור ב'טור א'
מחיר בש"חמס' הקו

331,3321,160

299 ,298 ,281,162

3331,585

901תמרה -חיפה

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת ג' ב תורס בע"מ -    21

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג' להלן, לעומת המחיר הקודם כמפורט   )1(
בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א':

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

15 505 80

526 606 90

638 308 60

39 209 60

410 2010 70

511 8012 40
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טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

614 0014 70

716 0016 80

818 0019 00

918 0019 00

1018 0019 00

1124 0025 00

13-1224 0025 00

מחיר כרטיס שבועי-חופשי לנסיעה ממקומות המוצא למקומות היעד המפורטים   )2(
בטור א' להלן ובכיוון ההפוך, יהיה כמפורט כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם 

כמפורט בטור ב':

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חהמקום

3032מנצרת לכפר כנא

7074מנצרת לטורען או בועינה

8488ממגדל העמק לחיפה

9195מנצרת ונצרת עילית לחיפה

108114מטורען לחיפה

118124 מנצרת לאוניברסיטת חיפה

מחירי כרטיסי מנוי שנתיים לסטודנטים לנסיעה בקווים המפורטים בטור א' להלן,   )3(
יהיו כמפורט בטור ב': 

טור ב'טור א'
מחיר בש"חמס' הקו

332 ,3312,811

3333,844

מחירי כרטיסי מנוי לסמסטר א' משותפים לסטודנטים לנסיעה בקווים המפורטים   )4(
בטור א' להלן, יהיו כמפורט בטור ב':

טור ב'טור א'
מחיר בש"חמס' הקו

332 ,3311,160

3331,585

מחירי הנסיעה בקווי השירות של שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע"מ -    22

)1( מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג' להלן, לעומת המחיר הקודם כמפורט 
בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 
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טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

70 503 13א

14 805 00

526 006 30

מחיר כרטיס מנוי חודשי בנצרת יהיה 00 108 ש"ח   )2(

מחיר כרטיס מנוי חודשי נצרת - כפר כנא יהיה 00 135 ש"ח   

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת מטרודן בע"מ יהיו כמפורט בטור ב' להלן,    23
לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור א':  

טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר הקודם בש"ח

מחיר נסיעה בודדת:       20 4                          40 4  )1(

מחיר כרטיס מנוי חודשי   152                         160  )2(

מחיר כרטיס מנוי לסטודנטים בבאר שבע -  )3(

מחיר כרטיס מנוי שנתי יהיה 912 ש"ח  )א( 

מחיר כרטיס מנוי לסמסטר א' יהיה 376 ש"ח  )ב( 

מחיר כרטיס מנוי דרומי לסטודנטים:  )4(

מחיר כרטיס מנוי שנתי דרומי משותף לסטודנטים יהיה 2,766 ש"ח  )א( 

מחיר כרטיס מנוי דרומי לסמסטר א' משותף לסטודנטים יהיה 1,141 ש"ח   )ב( 

מחירי הנסיעה בקווי השירות של המועצה האזורית אילות -       24

מחירי הנסיעה המרביים בקו מס' 20 יהיו כמפורט בטור ג' להלן, לעומת המחיר   )1(
הקודם כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א':

טור ג' טור ב'טור א' 

מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

16 406 50

29 6010 00

310 6011 00

412 8013 50

517 0018 00

המפורטים  קו  רישיון  בעלי  האוטובוסים  חברות  של  השירות  בקווי  הנסיעה  מחירי    25
להלן: 

חברת האוטובוסים אל עיסויה בע"מ )קו 1(; 

חברת האוטובוסים צור באהר בע"מ )קו 3(; 

חברת אוטובוסים אלעבידיה אם ליסון בע"מ )קו 4(; 

חברת אוטובוסים ג'בל אלמוכבר בע"מ )קו 5(; 
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ירושלים-מחנה הפליטים שועפת )קו 7(; 

 ירושלים-אל בירה רמאללה )קו 18(; 

ירושלים-בית ג'אלה )קו 21(; בית צפפה )קו 22(, בית לחם )קו 24(; 

ראס אל עמוד-עזריה )קו 36(; 

ירושלים-לוטרי, עטרות)קו 45(; 

ירושלים - ענאתה )קו 54(; 

ירושלים - סווחראה ,א–שייח, מעבר הזיתים )קו 63(; 

ירושלים-בית חנינה, חוד א–טבל, שיכוני נוסיבה )קו 74(; 

ירושלים-שירכאת באסט אל זייתון , סיוואן-אל טור )75(; 

ירושלים-א תור-סילוואן )76(; 

ירושלים-אל מטר-כפר עקב )קו 78(; 

ירושלים א–ראם )קו 81(; 

ירושלים-אל מטר-כפר עקב )קו 78(; 

ירושלים-בית לחם )קו 124(, 

יהיו כמפורט בטור ב' להלן לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור א': 

מחיר נסיעה בודדת:  )1(

מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

12 602 80

25 205 50

36 006 50

46 607 00

57 007 50

67 308 00

כרטיס מעבר מהמחסום ליעד נסיעה קרוב יהיה 60 1 ש"ח    )2(

מחיר כרטיסי מנוי חודשי:  )3(

מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסוג הכרטיס 

220230ירושלים פנימי

240251ירושלים מרחבי

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת אגד תעבורה בע"מ -    26

מחירי הנסיעה בקווי השירות באלעד -  )א( 

הקודם  המחיר  לעומת  להלן,  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 
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טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

13 003 10

24 905 10

36 106 40

48 008 40

68 308 70

710 3010 80

813 5014 10

915 5016 20

1017 6018 50

9038 5040 30

להלן  א'  בטור  המפורטים  מהמקומות  לנסיעה  חודשי  מנוי  כרטיסי  מחירי   )2(
יהיו כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב':

טור א' 
המקום

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

186195אלעד-פתח תקווה

214224אלעד-בני ברק

112-אלעד

מחירו של כרטיס מנוי יומי לנסיעה משעה 9:00 ועד לגמר השירות, מאלעד   )3(
לפתח תקווה, יהיה 20 15 ש"ח  

)4(   )א(  מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים אלעד-פתח תקווה יהיה 1116 ש"ח 

יהיה  תקווה  אלעד-פתח  לסטודנטים  א'  לסמסטר  מנוי  כרטיס  מחיר  )ב( 
460 ש"ח 

)5( )א( מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים אלעד-בני ברק יהיה 1,284 ש"ח  

)ב( מחיר כרטיס מנוי לסמסטר א' לסטודנטים אלעד-בני ברק יהיה 530 ש"ח 

מחירי הנסיעה בקווי השירות בצפון הנגב -  )ב( 

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט   )1(
בטור א': 

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

812 702 80

14 204 40

2-524 704 90

3-546 707 00

48 008 40
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טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

59 109 50

610 1010 50

711 2011 70

813 5014 00

914 5015 00

11-1015 0015 50

13-1215 5016 00

15-1416 5017 30

1618 1019 00

1720 1021 00

1822 7024 00

2027 0028 50

מחירי כרטיסי המנוי מהסוגים המפורטים בטור א' להלן, יהיו כמפורט בטור ג'   )2(
לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב': 

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר הקודם בש"חהסוג

117123אשקלון/קריית גת חודשי

372390קריית גת-אשקלון חודשי

101-נתיבות 

101-שדרות

101-אופקים

101-קריית מלאכי

)3( )א( מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים באשקלון/קריית גת יהיה 00 702 ש"ח  

)ב( מחיר כרטיס מנוי סמסטר א' לסטודנטים באשקלון/קריית גת יהיה 290 
ש"ח  

)4( )א( מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים קריית גת -אשקלון יהיה 2232 ש"ח 

)ב( מחיר כרטיס מנוי סמסטר א' לסטודנטים קריית גת-אשקלון יהיה 921 
ש"ח 

מחירי הנסיעה בקווי השירות עוטף ירושלים - )ג( 

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג', לעומת המחיר הקודם כמפורט   )1(
בטור ב' ויהיה מסומן בסימול כמפורט בטור א': 
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 טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

15 505 80

26 606 90

39 209 60

410 2010 70

511 8012 40

614 0015 00

מחיר כרטיס מנוי חודשי במרחב ירושלים יהיה 246 ש"ח   )2(

)3( )א( מחיר מנוי שנתי לסטודנטים במרחב ירושלים יהיה 1,410 ש"ח 

)ב( מחיר כרטיס מנוי סמסטריאלי לסטודנטים במרחב ירושלים יהיה 582 
ש"ח 

מחירי הנסיעה בקווי השירות בעיר אשדוד -   )ד( 

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט   )1(
בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א':

 טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

15 305 50

כרטיס מנוי חודשי יהיה 00 154 ש"ח     )2(

כרטיס מנוי יומי יהיה 1 8 ש"ח     )3(

מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים באשדוד יהיה 00 876 ש"ח   )א(   )4(

מחיר כרטיס מנוי לסמסטר א' לסטודנטים באשדוד יהיה 00 361 ש"ח   )ב( 

מחירי הנסיעה בקווי השירות בנתניה עירוני - )ה( 

הקודם  המחיר  לעומת  להלן,  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א':

 טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

15 205 40

37 708 00

מחיר כרטיס מנוי חודשי יהיה 00 149    )2(

מחיר כרטיס מנוי יומי יהיה: 80 10    )3(

מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים בנתניה יהיה 00 852   )א(   )4(

מחיר כרטיס מנוי לסמסטר א' לסטודנטים בנתניה יהיה 00 351  )ב( 

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית בע"מ -     27

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול נהריה צפת -   )א( 
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הקודם  המחיר  לעומת  להלן,  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

 טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

612 602 70

14 604 80

526 306 60

37 608 00

47 608 00

59 6010 00

610 5011 20

712 8013 50

814 1014 90

916 5017 40

13-1218 0018 8

1833 0034 50

415 505 80

426 606 90

4410 2010 70

4614 0014 70

515 505 80

239 6010 00
 

מחירי כרטיסי מנוי במקומות המפורטים בטור א' להלן, יהיו כמפורט בטור   )2(
ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב':

מחירי כרטיס מנוי שבועי: )א( 

טור ג'טור ב' טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חהמקום

00 0070 66מעלות, כפר יאסיף-נהריה 

00 00104 99פקיעין, חורפיש-נהריה 

מחירי כרטיס מנוי חודשי: )ב( 

טור ג'טור ב' טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חהמקום

00 00120 115צפת- פנימי

00 00120 115נהריה-פנימי

00 00204 195שלומי-נהריה
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מחיר כרטיס מנוי משותף לחברת נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית  )ג( 
בע"מ ולאגד:

טור ג'טור ב' טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חהמקום

00 00287 274נהריה-עכו

00 00368 350נהריה-צומת קריית אתא 

00 00398 380נהריה-עכו-חיפה

מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים בצפת יהיה 690 ש"ח  )א(   )3(

מחיר כרטיס מנוי לסמסטר א' לסטודנטים בצפת יהיה 285 ש"ח    )ב( 

מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים בקו 295-294 יהיה 3,240 ש"ח  )א(   )4(

מחיר כרטיס מנוי לסמסטר א' בקו 295-294 יהיה 1,337 ש"ח  )ב( 

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול נתניה-תל אביב -  )ב( 

הקודם  המחיר  לעומת  להלן,  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א':

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

15 405 60

826 106 40

26 606 90

37 307 60

47 808 20

58 308 70

69 509 90

710 0010 50

810 0010 50

910 0010 50

1011 1011 60

1111 1011 60

מחיר מנוי חודשי אזורי נתניה-תל אביב יהיה 337 ש"ח   )2(

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול יוקנעם טבעון -  )ג( 

הקודם  המחיר  לעומת  להלן,  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

812 602 70

15 505 80
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טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

26 606 90

39 209 60

410 2010 70

511 8012 40

614 0014 70

715 9016 60

816 6017 40

917 7018 50

מחירי כרטיסי מנוי חודשי לנסיעה במקומות המפורטים בטור א' להלן, יהיו   )2(
כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב':

טור ג'טור ב' טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חהמקום

00 00380 363מטרופלין חיפה

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת סופרבוס בע"מ יהיו:    28

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול פרוזדור ירושלים -  )א( 

)1(  מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט 
בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

14 104 30

25 505 80

8026 606 90

38 108 50

48 408 80

510 1010 60

611 9012 50

712 7013 30

813 6014 20

915 0015 70

1015 5016 20

1116 7017 50

1218 0018 80

489 209 60
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להלן,  א'  בטור  המפורטים  במקומות  לנסיעה  חודשי  מנוי  כרטיס  מחיר   )2(
יהיה כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב':

טור ג'טור ב' טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חהמקום

117122בית שמש

400420בית שמש-ירושלים

296310פרוזדור ירושלים-ירושלים

א'  בטור  המפורטים  במקומות  לסטודנטים  שנתיים  מנוי  כרטיסי  מחירי   )3(
להלן יהיו כמפורט בטור ב':

טור ב'טור א'
 מחיר בש"חהמקום

2,400ירושלים-בית שמש

1,776פרוזדור ירושלים

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת מטרופולין בע"מ -    29

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול אזורי באר שבע ערד ירוחם - )א( 

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג' להלן, לעומת המחיר הקודם   )1(
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

 טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

13 203 40

24 704 90

35 405 60

57 207 50

79 7010 20

911 4012 00

1012 7013 30

1114 7015 40

1417 0017 80

1517 0017 80

1618 4019 30

1820 6021 50

2023 7024 80

812 702 80

מחיר כרטיס מנוי שנתי דרומי משותף לסטודנטים יהיה 2,766 ש"ח  )א(   )2(

מחיר כרטיס מנוי דרומי לסמסטר א' משותף לסטודנטים יהיה 1,141  )ב( 
ש"ח 
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מחיר מנוי חודשי בערד יהיה 101 ש"ח   )3(

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול השרון - )ב( 

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט   )1(
בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

826 206 50

39 109 60

410 1010 70

511 7012 50

613 9014 60

426 606 90

436 606 90

4410 4010 90

מחיר כרטיס מנוי חודשי לנסיעה במקומות המפורטים בטור א' להלן, יהיה   )2(
כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב': 

טור ג'טור ב' טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חהמקום

165173חו"ח השרון, אזור 21

235246חו"ח אזור 1

256268חו"ח מרחבי, אזור 1+22+21

מחירו של כרטיס מנוי יומי באזור 1 יהיה 20 15 ש"ח     )3(

מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים בשרון, אזור 21  יהיה 990 ש"ח    )א(   )4(

מחיר כרטיס מנוי לסמסטר א' לסטודנטים בשרון, אזור 21 יהיה 408 ש"ח  )ב( 

מחירי הנסיעה לנסיעה בודדת, הם לנסיעה למשך 90 דקות ממועד התיקוף   )5(
הראשון, כולל מעברים בין כל קווי השירות הפנימיים במרחב גוש דן-אזור 1, 
בכרטיס  נסיעה  הסדר  באמצעות  מתבצעת  שהנסיעה  ובלבד   22 אזור   ,21 אזור 

שאינו נייר  

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת קווים בע"מ -    30

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול מאוחד פ"ת אונו:  )א( 

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט   )1(
בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א' : 

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

50 305 15א

27 507 90
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טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

426 606 90

4410 4010 90

436 606 90

מחיר כרטיס מנוי חודשי בפתח תקוה יהיה 00 137 ש"ח     )2(

מחיר כרטיס מנוי חודשי אזור 1 יהיה 00 246 ש"ח     )3(

מחיר כרטיס מנוי חודשי מרחבי, אזור 1+21+22 יהיה 00 268 ש"ח    )4(

מחיר כרטיס מנוי חודשי לבן יהיה 00 351 ש"ח   )5( 

מחירו של כרטיס מנוי יומי בפתח תקווה יהיה 20 9 ש"ח    )6(

מחירו של כרטיס מנוי יומי באזור 1 יהיה 20 15 ש"ח    )7(

ומנויים  צבור,  ערך  מסוג  כרטיס  הנחה  כרטיסיות  בודדת,  נסיעה  מחירי   )8(
הפנימיים  השירות  קווי  כל  בין  מעברים  כוללים  להלן,  המפורטים  במקומות 
שהנסיעות  ובלבד  ביניהם  ומעברים   22 אזור   ,21 אזור   ,1 דן-אזור  גוש  במרחב 

מתבצעות בתוך 90 דקות ממועד הנסיעה הראשונה הנקוב בכרטיס  

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול ביתר עילית -  )ב( 

מחירי הנסיעה בקווי השירות של עילית קווי תחבורה בע"מ יהיו כמפורט   )1(
בסימול  מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  הקודם  המחיר  לעומת  להלן,  ג'  בטור 

כמפורט בטור א': 

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

13 103 20

37 708 00

410 5011 00

1015 5016 20

1121 0022 00

1624 6025 80

לעומת  להלן,  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  ושוב  הלוך  בנסיעות  הנסיעה  מחירי   )2(
המחיר הקודם כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

טור ג'טור ב'טור א
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

313 9014 40

418 9019 80

1027 9029 20

1137 8039 60

1644 3046 40
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מחיר כרטיס הלוך ושוב משותף לעילית קווי תחבורה בע"מ ולאגד יהיה    )3(
20 23 ש"ח   

מחיר כרטיס מנוי חודשי לנסיעה במקומות המפורטים בטור א' להלן יהיה   )4(
כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב': 

טור ג'טור ב'טור א

מחיר חדש בש"חמחיר הקודם בש"חהסוג

ביתר עילית-ירושלים, ירושלים, משותף עם אגד:   )1(

286300מנוי רגיל

143150מנוי אזרח ותיק 

ביתר עילית, ביתר עילית ירושלים, ירושלים, משותף עם אגד:  )2(

322337מנוי רגיל 

248259מנוי לבני נוער

161168מנוי לאזרח ותיק

ביתר עילית-בית שמש:    )3(

242253מנוי רגיל

145152מנוי לבני נוער

50 121126מנוי לאזרח ותיק

: ביתר עילית פנימי   )4(

9498מנוי רגיל

5456מנוי לבני נוער

4749מנוי לאזרח ותיק

מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים ביתר עילית-ירושלים יהיה 1,716  )א(   )5(
ש"ח 

מחיר כרטיס מנוי לסמסטר א' לסטודנטים ביתר עילית-ירושלים יהיה  )ב( 
708 ש"ח 

מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים ביתר עילית פנימי-ירושלים יהיה  )א(   )6(
1,932 ש"ח 

מחיר כרטיס מנוי לסמסטר א' לסטודנטים ביתר עילית פנימי-ירושלים  )ב( 
יהיה 797 ש"ח 

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול העמק -  )ג( 

הקודם  המחיר  לעומת  להלן,  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

14 204 40
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טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

812 702 90

36 406 70

58 508 90

711 2011 70

)2( )א( מחיר כרטיס מנוי חודשי בעפולה יהיה 00 120 ש"ח 

)ב( מחיר כרטיס מנוי חודשי בבית שאן יהיה 104 ש"ח  

השירות  לגמר  ועד   9:00 משעה  לנסיעה  יומי  מנוי  כרטיס  של  )3( מחירו 
במקומות המפורטים בטור א' להלן ,יהיה כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם 

כמפורט בטור ב:

טור ג'טור ב' טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חהמקום

70 406 6עפולה

50 6018 17עפולה-מרחבי

50 2011 11הר תבור

)ד( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול חשמונאים -

הקודם  המחיר  לעומת  להלן,  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  )1( מחירי 
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א':

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

213 003 10

14 104 20

114 704 90

525 505 80

255 806 10

26 406 70

426 606 90

37 908 30

48 308 60

59 8010 30

4410 4010 90

612 0012 60

812 5013 10

1014 1014 80
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טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

3314 7015 50

3417 0017 80

1418 0019 10

3620 6021 60

1524 6025 80

1630 0031 40

)2( מחירי כרטיסי מנוי חודשי במקומות המפורטים בטור א' להלן, יהיו כמפורט 
בטור ב' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור א':

טור ג'טור ב' טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חהמקום

00 00152 145מנוי חודשי עירוני-לוד

00 00190 181מנוי חודשי אזורי-לוד רמלה

00 00346 330מנוי חודשי מרחבי-לוד רמלה תל אביב

00 00115 110מנוי חודשי מודיעין עירוני 

00 00252 240מנוי חודשי מודיעין-רמלה

00 00368 350מנוי חודשי מרחבי-תל אביב

00 00367 350מנוי חודשי מרחבי-ירושלים

00 00115 110חו"ח רמלה

00 00284 270חו"ח רמלה לוד באר יעקב נתב"ג

00 00300 288חו"ח ראשל"צ רחובות רמלה לוד

00 00400 382חו"ח מודיעין עילית ירושלים

00 00343 327חו"ח מודיעין עילית ב"ב

00 0091 87חו"ח מודיעין עילית 

00 00210 200חו"ח שוהם נתב"ג

00 00365 349חו"ח שוהם תל אביב

90 606 6חופשי יומי לוד

00 2020 19חופשי יומי לוד-תל אביב

40 106 6חו"י רמלה

)3( )א( מחירי כרטיסי מנוי שנתיים לסטודנטים במקומות המפורטים בטור א' 
להלן, יהיו כמפורט בטור ב':

טור א'
המקום

טור ב'
 מחיר בש"ח

00 2,100מודיעין-תל אביב 

00 2,100מודיעין-ירושלים
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טור א'
המקום

טור ב'
 מחיר בש"ח

00 1,962מודיעין עילית-בני ברק

00 2,292מודיעין עילית-ירושלים

00 2,094שוהם-תל אביב

המפורטים  במקומות  לסטודנטים  א'  לסמסטר  מנוי  כרטיסי  )ב( מחירי 
בטור א' להלן, יהיו כמפורט בטור ב':

טור א'
המקום

טור ב'
 מחיר בש"ח

00 866מודיעין-תל אביב 

00 866מודיעין-ירושלים

00 809מודיעין עילית-בני ברק

00 945מודיעין עילית-ירושלים

00 864שוהם-תל אביב

)ה( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול חדרה נתניה -

הקודם  המחיר  לעומת  להלן,  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א':

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

612 602 70

14 604 80

25 005 20

526 506 80

426 606 90

636 907 20

37 708 10

48 509 00

59 6010 00

4410 4010 90

610 6011 20

713 3014 00

814 4015 00

כמפורט יהיו  להלן,  א'  בטור  המפורטים  במקומות  מנוי  כרטיסי   )2( מחירי 
בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב':

)א( מחירי כרטיסי מנוי שבועי -
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טור א'
המקום

טור ב' 
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

00 0045 43אור עקיבא-חדרה

00 0068 65ג'ת חריש-חדרה

)ב( מחיר כרטיס מנוי חודשי משותף לחברת קווים - תחבורה ציבורית 
כמפורט  יהיו  להלן,  א'  בטור  המפורטים  במקומות  לנסיעה  ולאגד  בע"מ 

בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב':

טור ג'טור ב' טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חהמקום

00 00219 209אור עקיבא-חדרה

00 00245 235נתניה-כפר יונה

00 00260 248פרדס חנה-חדרה

00 00287 274נתניה-חדרה

00 00206 197צורן, קדימה-נתניה 

מחירי כרטיס מנוי חודשי לחברת קווים במקומות המפורטים בטור א'  )ג( 
להלן יהיו כמפורט בטור ב':

טור ב' טור א'
מחיר קודם בש"חהמקום

97אום אל פאחם

97באקה אל גרביה

187טירה

187אור עקיבא

187גבעת עדה-בנימינה

187קלנסווה

187טייבה

31  מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת נרקיס גל בע"מ -

)ב( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול רהט - 

הקודם  המחיר  ,לעומת  להלן  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  )1( מחירי 
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

12 602 70

23 503 70

35 405 70

57 608 00



251 קובץ התקנות 7577, י"ט בכסלו התשע"ו, 2015 12 1 

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

79 009 50

911 4012 00

1417 0017 80

)2( מחיר כרטיס מנוי חודשי לנסיעה במקומות המפורטים בטור א' להלן, יהיה 
כמפורט בטור ג' לעומת המחיר הקודם כמפורט בטור ב':

טור ג'טור ב' טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חהמקום

00 0070 67עירוני רהט

00 00335 318מרחבי-בכל קווי האשכול 

)3( )א( מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים יהיה 00 1,908 ש"ח 

)ב( מחיר כרטיס מנוי לסמסטר א' לסטודנטים יהיה 00 787 ש"ח  

32  מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת אפיקים בע"מ -

)א( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול השומרון - 

הקודם  המחיר  ,לעומת  להלן  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  )1( מחירי 
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים  בסימול כמפורט בטור א': 

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

16 206 50

38 709 10

410 1010 60

614 0014 70

817 6018 40

1021 1022 10

1224 0025 00

1424 0025 00

1629 0030 40
 

)2( מחיר כרטיס מנוי חודשי משותף מסוג שומרון וגוש דן )חום( יהיה 00 419 
ש"ח 

)3( מחיר כרטיס מנוי חודשי משותף מסוג שומרון וגוש דן )לבן( יהיה 00 351 
ש"ח  

)4( )א( מחיר כרטיס מנוי חודשי עירוני באריאל יהיה 234 ש"ח  

   )ב( מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים )חום( יהיה 2,400 ש"ח 

)ג( מחיר כרטיס מנוי לסמסטר א' לסטודנטים )חום( יהיה 990 ש"ח 
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33  מחירי הנסיעה מועצה אזורית גולן -

)א( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול רמת הגולן - 

הקודם  המחיר  ,לעומת  להלן  ג'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  )1( מחירי 
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

טור ג'טור ב'טור א'
מחיר חדש בש"חמחיר קודם בש"חסימול

14 004 20

25 105 20

48 509 00

611 4012 00

816 0016 80

1018 3019 00

בתוספת השנייה לצו העיקרי -   2

בסעיף 1 -  )1(

ברישה, במקום "סעיפים 2 עד 9, 10א ו–11 עד 16" יבוא "סעיפים 2 עד 16"; )א( 

פסקאות )4( ו–)5( - יימחקו  )ב( 

במקום סעיף 2 יבוא:  )2(

מחירי הנסיעה לנסיעה בודדת ברכבת מקומית הם לנסיעה למשך 90 דקות    2"
ממועד הנסיעה הראשון הנקוב בכרטיס, כולל נסיעה משולבת עם קווי שירות, 
ובלבד שהנסיעה מתבצעת באמצעות הסדר נסיעה כהגדרתו בתוספת הראשונה 

בכרטיס שאינו נייר;" 

תחילתו של צו זה, למעט סעיפים 17)7(, 18)4( ו–29)ב()5( לתוספת הראשונה לצו  )א(    3
העיקרי,  לצו  השנייה  לתוספת   2 סעיף  ולמעט  זה,  לצו   1 בסעיף  כנוסחה  העיקרי, 

כנוסחה בסעיף 2 לצו זה, ביום י"ט בכסלו התשע"ו )1 בדצמבר 2015( 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתו של צו זה לעניין כרטיס בערך צבור ביום  )ב(   
ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( 

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

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

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

 

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה
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הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, 
התשע"ו-2015

קבלנים  )סיווג  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות   6 לתקנה  בהתאם 
רשומים(, התשמ"ח-11988, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס    1
 2015, עודכנו הסכומים הנקובים בתוספות לתקנות, והם מיום י"ח בתשרי התשע"ו

)1 באוקטובר 2015(, כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנה 1(

באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג א':

1,506סוג 1 - בהיקף כספי עד

3,011סוג 2 - בהיקף כספי עד

6,022סוג 3 - בהיקף כספי עד

12,045סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ב':

2,465סוג 1 - בהיקף כספי עד

4,932סוג 2 - בהיקף כספי עד

9,865סוג 3 - בהיקף כספי עד

19,728סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ג':

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   4,020 עד  כספי  בהיקף   -  1 סוג 
עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   7,268 עד  כספי  בהיקף   -  2 סוג 
עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 14,538 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 29,074 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל 

__________
ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשע"ה, עמ' 1231 ועמ' 1396   1

עדכון סכומים



קובץ התקנות 7577, י"ט בכסלו התשע"ו, 2015 12 1  254
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 14.58 שקלים חדשים 

תוספת שנייה
)תקנה 7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה 

למגורים )באלפי שקלים חדשים(

223,884

35,828

47,768

347,768

68,303

95,538

495,538

143,305

286,612

5286,612

429,917

859,834

ג' בכסלו התשע"ו )15 בנובמבר 2015(
)חמ 3-638-ת2(

ן ה כ ן  ו נ מ א   

רשם הקבלנים   

 




