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

ק"ת התשס"ח, עמ' 433; התשע"ה, עמ' 971; התשע"ו, עמ' 206   2
ס"ח התשע"ד, עמ' 380   2

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

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  2)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו 

מצווים לאמור:

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים    1
יבוא  בסופו  3)ב(,  בסעיף  התשע"ו-22015,  )תיקון(,  מקומית(  ברכבת  נסיעה  ומחירי 

“ואולם ניתן לפעול לפיו גם לפני המועד האמור"  

י"א בטבת התשע"ו )23 בדצמבר 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

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

)1( אחרי "בצו זה  -" יבוא:

""אזורי נסיעה" - כהגדרתם בתקנות דמי נסיעה;";

)2( ההגדרות "אזור 1", "אזור 21" ו"אזור 22" - יימחקו;

)3( אחרי ההגדרה "קו שירות" יבוא:

""רכבת" ו"רכבת מקומית" - כהגדרתן בתקנות דמי נסיעה;" 

במקום סעיף 5 לצו העיקרי יבוא:   2
"עדכון ועיגול 

סכומים 
5   דמי הנסיעה לפי תקנה 2 והתוספת לדמי הנסיעה לפי תקנה 4 
לתקנות דמי נסיעה ישתנו ב–1 בפברואר של כל שנה )להלן - 
יום העדכון( לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש אוקטובר 
שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר 
המדד  שינוי  ששיעור  ובלבד  הקודם,  העדכון  ליום  שקדם 
כאמור הוא במצטבר 3% לפחות מיום העדכון האחרון בפועל "

בתוספת לצו העיקרי -    3
)1( פרט 1 - יימחק;  

אזרחי  לאומי  בשירות  משרת  "או  יבוא  תעודה"  הציג  "אשר  לפני  1א1,  )2( בפרט 
כהגדרתו בחוק שירות לאומי אזרחי, התשע"ד-32014“;  

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 5

תיקון התוספת

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192;  1
ק"ת התשע"ו, עמ' 252   2
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 )3( במקום פרט 1ד יבוא:  

“1ד  )א( בעד כרטיס המשלב כרטיס נסיעה באזור נסיעה עם כרטיס נסיעה 
ברכבת מאותו אזור נסיעה או אליו וכן בעד כרטיס המשלב נסיעה בשני אזורי 
נסיעה עם כרטיס נסיעה ברכבת בין שני אזורי הנסיעה האמורים, ישולמו דמי 
הנסיעה המצרפיים )להלן - המחיר המצרפי(, כשהם מופחתים בשיעור הנחה 

כמפורט להלן: 

)1( בכרטיס תקופתי ל–30 ימים -  20 אחוזים על המחיר המצרפי;  

)2( בכרטיס נסיעה הלוך וחזור - 5 אחוזים על המחיר המצרפי ";  

)4( בפרט 1ה -  

)א( בפסקה )4(, במקום “30%" יבוא “33%"; 

)ב( אחרי פסקה )4( יבוא: 

המשלב  לסטודנט  סמסטריאלי  תקופתי  כרטיס  בעד  הנסיעה  “)5( דמי 
נסיעה גם באוטובוס וברכבת מקומית -  

תקופתי  כרטיס  ממחיר   55% של  כמכפלה  יחושב  א'  )א( לסמסטר 
ל–30 ימים כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה בארבעה חודשים וחצי; 

תקופתי  כרטיס  ממחיר   55% של  כמכפלה  יחושב  ב'  )ב( לסמסטר 
ל–30 ימים כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה בחמישה חודשים; 

גם  נסיעה  המשלב  לסטודנט  שנתי  תקופתי  כרטיס  בעד  נסיעה  )6( דמי 
כרטיס  ממחיר   50% של  כמכפלה  יחושבו  מקומית  וברכבת  באוטובוס 

תקופתי ל–30 ימים כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה בשנים עשר חודשים "  

)5( אחרי פרט 2 יבוא:  

ובאוטובוס  ברכבת  משולבת  לנסיעה  תקופתיים  בכרטיסים  נסיעה  דמי  “2א  
במטרופולין חיפה בשקלים חדשים  

כרטיס תקופתי יומיאזורי נסיעה
 כרטיס תקופתי

ל–7 ימים
 כרטיס תקופתי

ל–30 ימים

3101675250
בכל אזורי הנסיעה יחד: 310, 

322 ,321
25110285

בכל אזורי הנסיעה יחד: 310, 
332 ,331 ,321

31135350

בכל אזורי הנסיעה יחד: 310, 
334 ,333 ,322

31135350

בכל אזורי הנסיעה יחד: 321, 
332 ,331

2596250

בכל אזורי הנסיעה יחד: 322, 
334 ,333

2596250

בכל אזורי הנסיעה יחד: 321, 
333 ,332 ,322

2596250
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כרטיס תקופתי יומיאזורי נסיעה
 כרטיס תקופתי

ל–7 ימים
 כרטיס תקופתי

ל–30 ימים

 ,333 ,332 ,331 ,322 ,321 ,310
334

44190495

702 ,334 ,333 ,322 ,31044190495
בנסיעה בכל אחד מאזורי 

הנסיעה בנפרד 321, 322, 331, 
334 ,333 ,332

1667175

2ב  דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת ובאוטובוס במטרופולין 
גוש דן בשקלים חדשים

כרטיס תקופתי יומיאזורי נסיעה
 כרטיס תקופתי

ל–7 ימים
 כרטיס תקופתי

ל–30 ימים

2101675250

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 210, 221, 222, 223

25110285

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 210, 221, 222, 231

31135350

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 210, 222, 223, 232, 233

31135350

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 221, 231

2596250

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 222, 232

2596250

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 210, 221, 222, 223, 231, 

233 ,232

44190495

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 210, 221, 222, 223, 231, 

801 ,233 ,232

44190495

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 210, 221, 222, 223, 231, 

702 ,233 ,232

44190495

בנסיעה בכל אחד מאזורי 
הנסיעה בנפרד 221, 222, 223, 

233 ,232 ,231

1667175
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2ג  דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת 
המקומית במטרופולין ירושלים בשקלים חדשים

כרטיס תקופתי יומיאזורי נסיעה
 כרטיס תקופתי

ל–7 ימים
 כרטיס תקופתי

ל–30 ימים

1101675250

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 110, 121, 122, 123

25110285

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 110, 121, 131, 132

31135350

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 110, 122, 123, 133, 134

31135350

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 121, 131, 132 

2596250

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 122, 123, 133, 134

2596250

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 110, 121, 122, 123, 131, 

134 ,133 ,132

44190495

בנסיעה בכל אחד מאזורי 
הנסיעה בנפרד 121, 122, 123, 

134 ,133 ,132 ,131

1667175

2ד  דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת ובאוטובוס במטרופולין 
באר שבע בשקלים חדשים

כרטיס תקופתי יומיאזורי נסיעה
 כרטיס תקופתי

ל–7 ימים
כרטיס תקופתי 

ל–30 ימים

4101150175

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 410, 421, 422, 423

2190235

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 410, 421, 422, 431, 432

28120310

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 410, 421, 423, 432, 433, 

434

28120310

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 421, 422, 431, 432

2190235
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__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"א, עמ' 1176   1

ק"ת התשס"ה, עמ' 42; התשע"ו, עמ' 204   2

כרטיס תקופתי יומיאזורי נסיעה
 כרטיס תקופתי

ל–7 ימים
כרטיס תקופתי 

ל–30 ימים

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 421, 422, 432, 433, 434

2190235

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 410, 421, 422, 423, 431, 

434 ,433 ,432

44160415

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 410, 421, 422, 423, 431, 

801 ,434 ,433 ,432

44160415

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 410, 421, 422, 423, 431, 

1003 ,434 ,433 ,432

44160415

בנסיעה בכל אחד מאזורי 
הנסיעה בנפרד: 421, 422, 

434 ,433 ,432 ,431 ,423

1646"160

תחילתו של צו זה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, ואולם תחילתן של פסקאות    4
ו–)6( לפרט 1ה לתוספת לצו העיקרי, כנוסחן בצו זה, לעניין מכירתם של כרטיס   )5(
תקופתי סמסטריאלי וכרטיס תקופתי שנתי לסטודנט כאמור באותן פסקאות ביום כ"ח 

באלול התשע"ו )1 באוקטובר 2016( 

י"א בטבת התשע"ו )23 בדצמבר 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

תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון מס' 2(, 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( - 

)1( אחרי “בתקנות אלה -" יבוא:

נסיעה  מחירי  בצו  כהגדרתם  אלה  מאזורים  אחד  כל   - נסיעה"  “"אזורי 
באוטובוסים וברכבת מקומית:

)1( “אזור ארצי" - כל אחד מאלה: 

)א( אזור 702 ובו תחנות בנימינה, קיסריה, פרדס חנה וחדרה מערב;

תחילה

תיקון תקנה 1
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)ב( אזור 801 ובו תחנת אשקלון;

)ג( אזור 1003 - הכולל אזורים אלה: מצפה רמון, מדרשת בן גוריון, 
עין יהב, חצבה, שדה בוקר, עידן, מרחב עם, עזוז;

)2( "מטרופולין באר שבע" - אזור 410 ובו תחנות באר שבע, אזור 421 ובו 
תחנות אופקים להבים ורהט, אזור 431 ובו תחנות שדרות ונתיבות ואזור 

433 ובו תחנת דימונה; 

ברק, בני  תקווה,  פתח  תחנות  ובו   210 אזור   - דן"  גוש   )3( “מטרופולין 
תל אביב, חולון, בת ים, ראשון לציון, לוד רמלה, באר יעקב וכפר חב"ד, 
אזור 221 ובו תחנות הרצליה, הוד השרון וכפר סבא, אזור 222 ובו תחנות 
מזרח,  יבנה  מערב,  יבנה  תחנות  ובו   223 אזור  ונתב"ג,  העין-צפון  ראש 
תחנות  ובו   232 אזור  יהושוע,  ובית  נתניה  תחנות  ובו   231 אזור  ורחובות, 

מודיעין, אזור 233 ובו תחנת אשדוד עד הלום;

)4( “מטרופולין חיפה" - אזור 310 ובו תחנות קריות, חיפה, חוצות המפרץ 
ולב המפרץ, אזור 321 ובו תחנת עכו, אזור 322 ובו תחנת עתלית, אזור 331 

ובו תחנת נהריה; 

)5( “מטרופולין ירושלים" - אזור 110 - ובו תחנות ירושלים-גן החיות 
תחנת  ובו   232 אזור  שמש,  בית  תחנת  ובו   131 אזור  וירושלים-מלחה, 

מודיעין; 

)2( במקום ההגדרה “כרטיס" יבוא:

ברכבת,  משולבת  לנסיעה  או  ברכבת  לנסיעה  כרטיס   - “"כרטיס" 
כרטיס  וחזור,  הלוך  כרטיס  זה  ובכלל  מקומית,  וברכבת  באוטובוסים 

תקופתי, כרטיסייה, ערך צבור והיתר לנסיעה שניתן מאת המנהל;";

)3( אחרי ההגדרה “כרטיס תקופתי" יבוא:

“"כרטיס תקופתי יומי" - כרטיס תקופתי המיועד לנסיעה בין התחנות או 
אזורי הנסיעה הנקובים בו, שתוקפו ליום הנקוב בו, ועד השעה 4:30 

בבוקר ביום שלמחרת;";

)4( במקום ההגדרה “כרטיס תקופתי ל–30 ימים" יבוא: 

בין  לנסיעה  המיועד  תקופתי  כרטיס   - ימים"  ל–30  תקופתי  “"כרטיס 
ימים   30 למשך  שתוקפו  בו,  הנקובים  הנסיעה  אזורי  או  התחנות  

רצופים בתאריכים הנקובים בו;"; 

)5( במקום  ההגדרה “כרטיס תקופתי סמסטריאלי" יבוא: 

“"כרטיס תקופתי סמסטריאלי" - כרטיס תקופתי לסטודנט לסמסטר א' בין 
ה–15 באוקטובר ועד ה–1 במרס של השנה העוקבת  או לסמסטר ב' בין 
ה–22 בפברואר ועד ה–31 ביולי לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס 

וברכבת מקומית או לנסיעה באוטובוס וברכבת מקומית בלבד;";
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__________
ק"ת התשס"ג, עמ' 964; התשע"ו, עמ' 220   3

)6( במקום  ההגדרה "כרטיס תקופתי שבועי" יבוא: 

בין  לנסיעה  המיועד  תקופתי  כרטיס   - ימים"  לשבעה  תקופתי  ""כרטיס 
רצופים  ימים  ל–7  שתוקפו  בו,  הנקובים  נסיעה  אזורי  או  התחנות 
בתאריכים הנקובים בו ועד ל–4:30 בבוקר של היום שלמחרת היום 

השביעי;";

)7( במקום ההגדרה “כרטיס תקופתי שנתי" יבוא:

“"כרטיס תקופתי שנתי לסטודנט" - כרטיס תקופתי לסטודנט ל–12 חודשים 
העוקבת  בשנה  באוקטובר  ה–15  ועד  באוקטובר  ה–15  בין  רצופים 
לנסיעה  או  מקומית  וברכבת  באוטובוס  ברכבת,  משולבת  לנסיעה 

באוטובוס וברכבת מקומית בלבד;"; 

)8( אחרי ההגדרה "צו דמי נסיעה ברכבת" יבוא:

""צו מחירי נסיעה באוטובוסים וברכבת מקומית" - צו פיקוח על מחירי 
מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי 

נסיעה ברכבת מקומית(, התשס"ג-32003;";

)9( ההגדרה “רכבת ישירה" - תימחק;

)10( לפני ההגדרה “שירות מקום שמור" יבוא:

וברכבת  באוטובוסים  נסיעה  מחירי  בצו  כהגדרתה   - מקומית"  “"רכבת 
מקומית;" 

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -    2
)1( בתקנת משנה )א( - 

)א( אחרי “יציאה ויעד" יבוא “או לפי אזורי הנסיעה הנקובים בכרטיס";

או  בו  הנקובים  הנסיעה  באזורי  נסיעה  זכות  מקנה  “כרטיס  יבוא  )ב( בסופה 
ביניים  בתחנת  ירידה  כולל  לא  בו,  הנקובות  היעד  תחנת  אל  היציאה  מתחנת 
- אם דמי הנסיעה מתחנת המוצא אל אותה תחנת ביניים גבוהים יותר מדמי 

הנסיעה בעד הכרטיס שנרכש ";

)2( בתקנה 2)ב( לתקנות העיקריות, פסקה )3( - תימחק 

תקנה 3 - תימחק    3
בתקנה 6 לתקנות העיקריות -    4

)1( במקום תקנת משנה )א( יבוא:

")א( דמי הנסיעה לפי תקנה 2 והתוספת לדמי הנסיעה לפי תקנה 4 ישתנו ב–1 
שפורסם  המדד  שינוי  שיעור  לפי  העדכון(  יום   - )להלן  שנה  כל  של  בפברואר 
בחודש אוקטובר שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר 
שקדם ליום העדכון הקודם, ובלבד ששיעור שינוי המדד כאמור הוא במצטבר 

3% לפחות מיום העדכון האחרון בפועל "; 

תיקון תקנה 2

מחיקת תקנה 3

תיקון תקנה 6
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)2( בתקנת משנה )ג(, ההגדרות “המדד החדש" ו"המדד היסודי" - יימחקו 

תשלום",  ללא  בשירות  "חייל  במילים  המתחיל  בפרט  העיקריות,  לתקנות   7 בתקנה    5
בטור א', בסופו יבוא "או משרת בשירות לאומי אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי 

אזרחי, התשע"ד-42014“ 

בתקנה 8 לתקנות העיקריות, בפרטים )8(, )9( ו–)10(, בטור ד', אחרי “בכרטיסיה" יבוא    6
“של 6 נסיעות או של 12 נסיעות" 

בתקנה 9 לתקנות העיקריות -    7
)1( בתקנת משנה )א( -

)א( פרטים )1( ו–)2( - יימחקו;

לשבעה  תקופתי  “כרטיס  יבוא  שבועי"  תקופתי  “כרטיס  במקום   ,)3( )ב( בפרט 
ימים";

)ג( פרט )4( - יימחק;

)ד( בפרטים )5( ו–)6(, אחרי “כרטיס תקופתי שנתי" יבוא “לסטודנט";

)ה( בפרט )10(, אחרי “בכרטיסיה" יבוא “של 12 נסיעות" 

)2( במקום תקנת משנה )ב( יבוא:

באזור  נסיעה  כרטיס  המשלב  כרטיס  בעד  2)א(,  בתקנה  האמור  אף  “)ב( על 
נסיעה עם כרטיס נסיעה ברכבת מאותו אזור נסיעה או אליו, וכן בעד כרטיס 
אזורי  שני  בין  ברכבת  נסיעה  כרטיס  עם  נסיעה  אזורי  בשני  נסיעה  המשלב 
דמי  לצו  בתוספת  1ד  בפרט  כאמור  הנסיעה  דמי  ישולמו  האמורים,  הנסיעה 

נסיעה ברכבת "

תחילתן  ואולם   ,)2016 בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן    8
תקופתי  “כרטיס  של  מכירתם  לעניין  אלה,  לתקנות   1 לתקנה  ו–)7(   )5( פסקאות  של 
סמסטריאלי" ושל “כרטיס תקופתי שנתי לסטודנט" כהגדרתם באותן פסקאות, ביום 

כ"ח באלול התשע"ו )1 באוקטובר 2016( 

י"א בטבת התשע"ו )23 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1055(

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

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 8

תחילה

תיקון תקנה 9

__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 380   4
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רמת  השרון,  הוד  רעננה,  סבא,  כפר  הרצליה,  דן:  גוש  מטרופולין   -  "221 “אזור 
השרון, ג'לג'וליה, מתן, כפר ברא, כפר שמריהו, רמות השבים, שדה ורבורג, 
רשפון, נווה ירק, בני ציון, צופית, נירית, אלישמע, בצרה, שפיים, נווה ימין, 
ירקונה,  ים,  גליל  עדנים,  געש,  חרוצים,  חיים,  גן  ירחיב,  חמד,  שדי  חגור, 

גבעת ח''ן, ניר אליהו, כפר מל''ל, חורשים, גני עם, ארסוף, בית ברל;

ברקת,  שוהם,  קאסם,  כפר  העין,  ראש  אלעד,  דן:  גוש  מטרופולין   -  "222 אזור 
נחלים, מזור, אחיסמך, טירת יהודה, רינתיה, בית עריף, בני עטרות, צפריה, 
בית נחמיה, גינתון, כפר טרומן, בן שמן, חדיד, גבעת השלושה, גבעת כ''ח, 

עינת, בן שמן כפר נוער, נופך, בארות יצחק, נחשונים, כרם בן שמן;

“אזור 223" - מטרופולין גוש דן: רחובות, נס ציונה, יבנה, מזכרת בתיה, קריית 
בן  גאליה,  ביל''ו,  כפר  הנגיד,  כפר  אלעזרי,  בית  נען,  ברנר,  גבעת  עקרון, 
זכאי, סתריה, בית גמליאל, רמות מאיר, יציץ, נצר סרני, גן שורק, גני יוחנן, 

נטעים, בית חנן, פלמחים, גן שלמה, גיבתון, בית עובד, גני הדר, עיינות;

יונה,  כפר  קלנסווה,  טירה,  טייבה,  נתניה,  דן:  גוש  מטרופולין   -  "231 “אזור 
קדימה-צורן, אבן יהודה, תל מונד, כוכב יאיר, זמר, בת חפר, פרדסיה, צור 
משה, אליכין, נורדיה, כפר ויתקין, בית יצחק, שער חפר, צור יצחק, שער 
אפרים, כפר הס, עין שריד, אביחיל, עין ורד, חרות, מכמורת, כפר הרא''ה, 
אודים, בני דרור, פורת, כפר נטר, בורגתה, ניצני עוז, בארותיים, משמרת, 
הכובש,  רמת  יצחק,  תל  מאוחד,  חיים  גבעת  יהושע,  בית  אחיטוב,  עולש, 
בית  גאולים,  חניאל,  מעברות,  מונש,  כפר  יאשיה,  גן  איחוד,  חיים  גבעת 
חרות, ינוב, גנות הדר, חרב לאת, חגלה, תנובות, העוגן, עזריאל, בחן, אומץ, 
חופית, המעפיל, בית הלוי, כפר ידידיה, עין החורש, יקום, אלישיב, חיבת 
ציון, כפר יעבץ, יד חנה, כפר חיים, חבצלת השרון, שושנת העמקים, הדר 
עם, משמר השרון, אייל, מבואות ים, בית ינאי, בת חן, ביתן אהרן, גבעת 
שפירא, גאולי תימן, נעורים, כפר עבודה, צור נתן, קרית שלמה, יעף, צוקי 

ים, המרכז האקדמי רופין;

כפר  עילית,  מודיעין  מודיעין-מכבים-רעות,  דן:  גוש  מטרופולין   -  "232 “אזור 
האורנים, חשמונאים, לפיד, נוף איילון, שעלבים, גמזו, כפר דניאל, מתתיהו, 

שילת, מבוא מודיעים, כפר רות;

“אזור 233" - מטרופולין גוש דן: אשדוד, גדרה, גן יבנה, בני עי''ש, בית חשמונאי, 
שתולים, כרמי יוסף, קדרון, שדה עוזיהו, חצב, עזריקם, ניר גלים, ביצרון, 
עזריה, בית רבן, יד רמב''ם, עשרת, קבוצת יבנה, כפר שמואל, פתחיה, בניה, 
מישר, יסודות, כפר אביב, פדיה, משגב דב, נווה מבטח, כפר מרדכי, כפר 
בן נון, שדמה, בני דרום, בית עוזיאל, גן הדרום, כרם יבנה , חצור אשדוד, 

חולדה, משמר איילון, משמר דוד, כנות, גזר;

ים,  קריית  מוצקין,  קריית  אתא,  קריית  חיפה,  חיפה:  מטרופולין   -  "310 “אזור 
קריית ביאליק, נשר, טירת כרמל, דאלית אל כרמל, עספיא, יגור, רמת יוחנן, 

כפר ביאליק, החותרים, אפק, אושה, בית אורן, כפר המכבי, כפר גלים;

“אזור 321" - מטרופולין חיפה: עכו, שפרעם, טמרה, ג'דידה מכר, ירכא, כאבול, 
אבו סנאן, אעבלין, כפר יאסיף, ביר אל מכסור, שעב, ג'וליס, עין המפרץ, טל 

אל, מצפה אבי''ב, בוסתן הגליל, אחיהוד, כפר מסריק, יסעור, שמרת;

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2015

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  2)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו 

מצווים לאמור:

השירות 1 תיקון סעיף 1 בקווי  נסיעה  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   1 בסעיף 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, התשס"ג-22003 )להלן - הצו העיקרי(, 

בסעיף קטן )א( -

)1( ההגדרות “אזור 1", “אזור 21" ו"אזור 22" - יימחקו; 

)2( אחרי ההגדרה “אזור אילת" יבוא:

ציון,  מבשרת  אדומים,  מעלה  ירושלים,  ירושלים:  מטרופולין   -  "110 “אזור  
גבעת זאב, כוכב יעקב, גבע בנימין, בית זית, אורה, עלמון, גבעון החדשה, 
עמינדב, הר גילה, מוצא עילית, אבן ספיר, בית נקופה, רמת רחל, עין כרם 

בי''ס חקלאי, קדר;

“אזור 121" - מטרופולין ירושלים: צור הדסה, אבו גוש, הר אדר, קריית יערים, 
עין נקובא, גבעת יערים, בית חורון, עין ראפה, נס הרים, מטע, בית מאיר, 
נווה אילן, שורש, שואבה, רמת רזיאל, בר גיורא, צובה, מבוא ביתר, מעלה 
החמישה, קריית ענבים, כסלון, נטף, קריית יערים מוסד, ידידה, איתנים, יד 

השמונה, ביתר עילית;

“אזור 122" - מטרופולין ירושלים: בית אל, כפר אדומים, עפרה, פסגות, מעלה 
מכמש; 

“אזור 123" - מטרופולין ירושלים: אפרת, אלון שבות, תקוע, אלעזר, נווה דניאל, 
נוקדים, ראש צורים, מגדל עוז;

“אזור 131" - מטרופולין ירושלים: בית שמש, מסילת ציון , טל שחר, אשתאול, 
גבעת  אביעזר,  צלפון,  אדרת,  אוריה,  כפר  צרעה,  נחושה,  זכריה,  שריגים, 
לוזית,  נחם,  מיכאל,  נווה  הל''ה,  נתיב  תעוז,  תרום,  בקוע,  ישעי,  ישעיהו, 
זנוח, נחשון, עגור, תירוש, מחסיה, גפן, שדות מיכה, צפרירים, נווה שלום, 

הראל, גיזו;

“אזור 132" - מטרופולין ירושלים: טלמון, מבוא חורון, דולב, נעלה, ניל''י;

“אזור 133" - מטרופולין ירושלים: מצפה יריחו, כוכב השחר, רימונים, קליה, ורד 
יריחו, אלמוג, בית הערבה, אבנת, מצפה שלום;

“אזור 134" - מטרופולין ירושלים: קריית ארבע, בת עין, כפר עציון, כרמי צור, 
אספר, מעלה עמוס, חברון;

“"אזור 210" - מטרופולין גוש דן: תל–אביב-יפו, ראשון לציון, פתח תקווה, חולון, 
אונו,  קריית  יהודה,  אור  גבעתיים,  רמלה,  לוד,  ים,  בת  גן,  רמת  ברק,  בני 
כפר  דגן,  בית  אזור,  תקווה,  גני  יעקב,  באר  שמואל,  גבעת  יהוד-מונוסון, 
חב''ד, סביון, אחיעזר, כפר סירקין, מצליח, ניר צבי, חמד, מגשימים, זיתן, 

משמר השבעה, ישרש, יגל, מעש, גנות, מקווה ישראל, גת רימון;
__________

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1
ק"ת התשס"ג, עמ' 964; התשע"ו, עמ' 220   2
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רמת  השרון,  הוד  רעננה,  סבא,  כפר  הרצליה,  דן:  גוש  מטרופולין   -  "221 “אזור 
השרון, ג'לג'וליה, מתן, כפר ברא, כפר שמריהו, רמות השבים, שדה ורבורג, 
רשפון, נווה ירק, בני ציון, צופית, נירית, אלישמע, בצרה, שפיים, נווה ימין, 
ירקונה,  ים,  גליל  עדנים,  געש,  חרוצים,  חיים,  גן  ירחיב,  חמד,  שדי  חגור, 

גבעת ח''ן, ניר אליהו, כפר מל''ל, חורשים, גני עם, ארסוף, בית ברל;

ברקת,  שוהם,  קאסם,  כפר  העין,  ראש  אלעד,  דן:  גוש  מטרופולין   -  "222 אזור 
נחלים, מזור, אחיסמך, טירת יהודה, רינתיה, בית עריף, בני עטרות, צפריה, 
בית נחמיה, גינתון, כפר טרומן, בן שמן, חדיד, גבעת השלושה, גבעת כ''ח, 

עינת, בן שמן כפר נוער, נופך, בארות יצחק, נחשונים, כרם בן שמן;

“אזור 223" - מטרופולין גוש דן: רחובות, נס ציונה, יבנה, מזכרת בתיה, קריית 
בן  גאליה,  ביל''ו,  כפר  הנגיד,  כפר  אלעזרי,  בית  נען,  ברנר,  גבעת  עקרון, 
זכאי, סתריה, בית גמליאל, רמות מאיר, יציץ, נצר סרני, גן שורק, גני יוחנן, 

נטעים, בית חנן, פלמחים, גן שלמה, גיבתון, בית עובד, גני הדר, עיינות;

יונה,  כפר  קלנסווה,  טירה,  טייבה,  נתניה,  דן:  גוש  מטרופולין   -  "231 “אזור 
קדימה-צורן, אבן יהודה, תל מונד, כוכב יאיר, זמר, בת חפר, פרדסיה, צור 
משה, אליכין, נורדיה, כפר ויתקין, בית יצחק, שער חפר, צור יצחק, שער 
אפרים, כפר הס, עין שריד, אביחיל, עין ורד, חרות, מכמורת, כפר הרא''ה, 
אודים, בני דרור, פורת, כפר נטר, בורגתה, ניצני עוז, בארותיים, משמרת, 
הכובש,  רמת  יצחק,  תל  מאוחד,  חיים  גבעת  יהושע,  בית  אחיטוב,  עולש, 
בית  גאולים,  חניאל,  מעברות,  מונש,  כפר  יאשיה,  גן  איחוד,  חיים  גבעת 
חרות, ינוב, גנות הדר, חרב לאת, חגלה, תנובות, העוגן, עזריאל, בחן, אומץ, 
חופית, המעפיל, בית הלוי, כפר ידידיה, עין החורש, יקום, אלישיב, חיבת 
ציון, כפר יעבץ, יד חנה, כפר חיים, חבצלת השרון, שושנת העמקים, הדר 
עם, משמר השרון, אייל, מבואות ים, בית ינאי, בת חן, ביתן אהרן, גבעת 
שפירא, גאולי תימן, נעורים, כפר עבודה, צור נתן, קרית שלמה, יעף, צוקי 

ים, המרכז האקדמי רופין;

כפר  עילית,  מודיעין  מודיעין-מכבים-רעות,  דן:  גוש  מטרופולין   -  "232 “אזור 
האורנים, חשמונאים, לפיד, נוף איילון, שעלבים, גמזו, כפר דניאל, מתתיהו, 

שילת, מבוא מודיעים, כפר רות;

“אזור 233" - מטרופולין גוש דן: אשדוד, גדרה, גן יבנה, בני עי''ש, בית חשמונאי, 
שתולים, כרמי יוסף, קדרון, שדה עוזיהו, חצב, עזריקם, ניר גלים, ביצרון, 
עזריה, בית רבן, יד רמב''ם, עשרת, קבוצת יבנה, כפר שמואל, פתחיה, בניה, 
מישר, יסודות, כפר אביב, פדיה, משגב דב, נווה מבטח, כפר מרדכי, כפר 
בן נון, שדמה, בני דרום, בית עוזיאל, גן הדרום, כרם יבנה , חצור אשדוד, 

חולדה, משמר איילון, משמר דוד, כנות, גזר;

ים,  קריית  מוצקין,  קריית  אתא,  קריית  חיפה,  חיפה:  מטרופולין   -  "310 “אזור 
קריית ביאליק, נשר, טירת כרמל, דאלית אל כרמל, עספיא, יגור, רמת יוחנן, 

כפר ביאליק, החותרים, אפק, אושה, בית אורן, כפר המכבי, כפר גלים;

“אזור 321" - מטרופולין חיפה: עכו, שפרעם, טמרה, ג'דידה מכר, ירכא, כאבול, 
אבו סנאן, אעבלין, כפר יאסיף, ביר אל מכסור, שעב, ג'וליס, עין המפרץ, טל 

אל, מצפה אבי''ב, בוסתן הגליל, אחיהוד, כפר מסריק, יסעור, שמרת;



קובץ התקנות 7588, י"ז בטבת התשע"ו, 2015 12 29  368

שדה,  משאבי  רביבים,  הדאג',  ביר  ירוחם,  שבע:  באר  מטרופולין   -  "432 “אזור 
אשלים, רתמים, ניצני סיני, טללים , כמהין, באר מילכה, ניצנה כפר נוער;

“אזור 433" - מטרופולין באר שבע: דימונה, ערד, כסיפה, ערערה בנגב, קסר א 
סיר, אבו קרינאת, דריג'את, שני ליבנה, מכחול, כוחלה;

“אזור 434" - מטרופולין באר שבע: כוחלה, סוסיה, עתניאל, טנא, חגי, אשכולות, 
מעון, מצדות יהודה, פני חבר, כרמל, שמעה, אדורה, נגוהות, תלם, סנסנה;

“אזור 702" - ארצי:  חדרה, פרדס–חנה-כרכור, אור עקיבא, בנימינה-גבעת עדה, 
ג'סר א זרקא, קיסריה, מעגן מיכאל, מאור, כפר פינס, גן שמואל, שדות ים, 
בית חנניה, גן השומרון, אביאל, להבות חביבה, תלמי אלעזר, שדה יצחק, 
שער  משמרות,  ברקאי,  עירון,  עין  שמר,  עין  מענית,  ניל''י,  גבעת  עמיקם, 

מנשה, רגבים, מרכז רפואי שהם, אלוני יצחק, כפר גליקסון;

“אזור 801" - ארצי: אשקלון, קריית מלאכי, יד בנימין, מרכז שפירא, ניצן ב', בני 
ראם, כפר מנחם, ניצן, ברכיה, עין צורים, ינון, בית עזרא, ערוגות, כפר ורבורג, 
משען, גבעתי, כוכב מיכאל, באר טוביה, אמונים, גיאה, תלמי יחיאל, עזר, 
ניר ישראל, נגבה, תימורים, כפר הרי''ף, בית שיקמה, שפיר, נתיב העשרה, 
אביגדור, כפר אחים, בית חלקיה, תלמי יפה, משואות יצחק, זרחיה, יד מרדכי, 
ניר בנים, בת הדר, כרמיה , זיקים, הודיה, רבדים, אורות, שדה יואב, ניצנים, 

חפץ חיים, גברעם, מבקיעים, קדמה, כפר סילבר, אל עזי, גני טל, אחווה;

“אזור 1003" - ארצי: מצפה רמון, מדרשת בן גוריון, עין יהב, חצבה, שדה בוקר, 
עידן, מרחב עם, עזוז;

)3( ההגדרות "המדד החדש", "המדד הקודם" ו"יום העדכון" - יימחקו  

)4( אחרי ההגדרה "מסילת ברזל מקומית" יבוא:

""רכבת" - כהגדרתה בתקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה(, התשס"ה-32004;" 

במקום סעיף 3 לצו העיקרי יבוא:2 

3  מחירי הנסיעה לפי סעיף 2 ישתנו ב–1 בפברואר של כל שנה )להלן "עדכון סכומים
- יום העדכון( לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש אוקטובר 
אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת  העדכון  ליום  שקדם 
שקדם ליום העדכון הקודם, ובלבד ששיעור שינוי המדד כאמור 

הוא במצטבר 3% לפחות מיום העדכון האחרון בפועל " 

במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא:3 

“תוספת ראשונה
)סעיף 2)א((

מחירי נסיעה בקווי שירות של בעל רישיון קו

בתוספת זו - 1 

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

לנסיעה בודדת;

בסמת  ישי,  רמת  רכסים,  טבעון,  קריית  עילית,  יוקנעם  חיפה:  מטרופולין    - “אזור 322" 
יעקב,  שדה  יוקנעם,  עדי,  אבטין,  נופית,  חג'אג'רה,  טבאש  כעביה  עתלית,  טבעון, 
מגדים, מנשית זבדה, עין איילה, גבע כרמל, כפר יהושע, צרופה, הרדוף, אלוני אבא, 
ניר עציון, אליקים, עין כרמל, כפר חסידים א', בית לחם הגלילית, בית שערים, כרם 
מהר''ל, שער העמקים, עופר, עין הוד, ראס עלי, אלונים, ח'וואלד, כפר הנוער הדתי, 
הבונים, עין חוד, נווה ים, אורנים, כפר חסידים ב', בית צבי, סואעד חמרייה, בית זיד;

“אזור 331" - מטרופולין חיפה: נהריה, מעלות תרשיחא, בית ג'אן, כיסרא סומיע, שלומי, 
יאנוח ג'ת, חורפיש, כפר ורדים, פקיעין, מזרעה, מעיליא, פסוטה, שייח' דנון, גשר הזיו, 
עראמשה, כפר ראש הנקרה, רגבה, מצובה, שבי ציון, אילון, עין יעקב, כברי, חוסן, 
מעונה, נווה זיו, בן עמי, עברון, סער, חניתה, לימן, יערה, עמקה, לבון, הילה, עבדון, 
געתון נתיב השיירה, בית העמק, כליל, פקיעין חדשה, לוחמי הגיטאות, גורן, אשרת, 
חלוץ, יחיעם, מנות, שומרה, אלקוש, צוריאל, נטועה, גיתה, אבן מנחם, שתולה, תובל, 

חרשים, בצת, זרעית, אבירים, מתת, גורנות הגליל, כישור, לפידות, אדמית, פלך;

מנדא,  כפר  מג'אר,  עראבה,  סח'נין,  כרמיאל,  חיפה:  מטרופולין    -  "332 “אזור  
מג'ד אל כרום, נחף, דיר אל  אסד, דיר חנא, ביענה, ראמה, עיילבון, סאג'ור, 
כאוכב אבו אל היגא, סלמה, כמאנה, כמון, מורשת, יובלים, גילון, עצמון 
שגב, רקפת, עין אל אסד, קורנית, צורית, שכניה, ערב אל נעים, מנוף, אשחר, 
שורשים,  דמיידה,  מורן,  טפחות,  לוטם,  חוסנייה,  יודפת,  יעד,  חנניה,  כפר 

מכמנים, הררית, צביה, אבטליון, ראס אל עין, שזור, חזון, אשבל;

“אזור 333" - מטרופולין חיפה: נצרת, נצרת עילית, מגדל העמק, כפר כנא, יפיע, 
עילוט,  משהד,  נוג'יידאת,  בועיינה  מאהל,  עין  טורעאן,  אכסאל,  ריינה, 
רומאנה,  תמרת,  אלה,  גבעת  היב,  רומת  הושעיה,  שמשית,  עוזייר,  זרזיר, 
גבת,  נטופה,  מצפה  ציפורי,  הסוללים,  שריד,  נהלל,  הגליל,  אלון  יפעת, 

חנתון, גיניגר, כפר החורש, בית רימון, כפר ברוך, רמת דוד;

“אזור 334" -  מטרופולין חיפה: זכרון יעקב, פוריידיס, משמר העמק, רמות מנשה, 
רמת השופט, הזורע, עין השופט, דליה, עין העמק, מעיין צבי, נחשולים, בת 

שלמה, גלעד, דור, מאיר שפיה;

“אזור 410" - מטרופולין באר שבע: באר שבע;

“אזור 421" - מטרופולין באר שבע: רהט, לקיה, להבים, בית קמה, משמר הנגב, 
שומריה, שובל , דבירה, גבעות בר, להב, תראבין א צאנה;

“אזור 422" - מטרופולין באר שבע: אופקים, תפרח, גילת, פטיש, חצרים, מסלול, 
בטחה, רנן, פדויים, תאשור, תדהר, ברוש, אשל הנשיא בי''ס אזורי;

“אזור 423“ - מטרופולין באר שבע: חורה, תל שבע, שגב שלום, עומר, מיתר, א 
סייד, אבו כף אום בטין, נבטים, כרמים, מולדה;

“אזור 431" - מטרופולין באר שבע: נתיבות, שדרות, מעגלים, מבועים, עין הבשור, בארי, 
מפלסים, תושיה, ברור חיל, סעד, דורות, בית הגדי, כפר עזה, ניר יצחק, אור הנר, 
יכיני, ניר עקיבא, תקומה, רוחמה, שובה, מגן, ניר משה, קלחים, שדה צבי, אורים, 
ארז, ניר עם, פעמי תש''ז, נווה, עלומים, צאלי, יבול, יתד, גבים, בני נצרים, יושיביה, 
תלמי ביל''ו, זרועה, רעים, מבטחים, נחל עוז, אוהד, עין השלושה, אשבול, ניר עוז, 
נירים, צוחר, ישע, איבים, שיבולים, זמרת, שדה ניצן, תלמי אליהו, דקל, גבעולים, 
סופה,  מלילות,  גבולות,  יוסף,  תלמי  שרשרת,  מימון,  כפר  שוקדה,  אברהם,  שדי 

אבשלום, כיסופים, עמיעוז, פרי גן, חולית, כרם שלום, שלומית;
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שדה,  משאבי  רביבים,  הדאג',  ביר  ירוחם,  שבע:  באר  מטרופולין   -  "432 “אזור 
אשלים, רתמים, ניצני סיני, טללים , כמהין, באר מילכה, ניצנה כפר נוער;

“אזור 433" - מטרופולין באר שבע: דימונה, ערד, כסיפה, ערערה בנגב, קסר א 
סיר, אבו קרינאת, דריג'את, שני ליבנה, מכחול, כוחלה;

“אזור 434" - מטרופולין באר שבע: כוחלה, סוסיה, עתניאל, טנא, חגי, אשכולות, 
מעון, מצדות יהודה, פני חבר, כרמל, שמעה, אדורה, נגוהות, תלם, סנסנה;

“אזור 702" - ארצי:  חדרה, פרדס–חנה-כרכור, אור עקיבא, בנימינה-גבעת עדה, 
ג'סר א זרקא, קיסריה, מעגן מיכאל, מאור, כפר פינס, גן שמואל, שדות ים, 
בית חנניה, גן השומרון, אביאל, להבות חביבה, תלמי אלעזר, שדה יצחק, 
שער  משמרות,  ברקאי,  עירון,  עין  שמר,  עין  מענית,  ניל''י,  גבעת  עמיקם, 

מנשה, רגבים, מרכז רפואי שהם, אלוני יצחק, כפר גליקסון;

“אזור 801" - ארצי: אשקלון, קריית מלאכי, יד בנימין, מרכז שפירא, ניצן ב', בני 
ראם, כפר מנחם, ניצן, ברכיה, עין צורים, ינון, בית עזרא, ערוגות, כפר ורבורג, 
משען, גבעתי, כוכב מיכאל, באר טוביה, אמונים, גיאה, תלמי יחיאל, עזר, 
ניר ישראל, נגבה, תימורים, כפר הרי''ף, בית שיקמה, שפיר, נתיב העשרה, 
אביגדור, כפר אחים, בית חלקיה, תלמי יפה, משואות יצחק, זרחיה, יד מרדכי, 
ניר בנים, בת הדר, כרמיה , זיקים, הודיה, רבדים, אורות, שדה יואב, ניצנים, 

חפץ חיים, גברעם, מבקיעים, קדמה, כפר סילבר, אל עזי, גני טל, אחווה;

“אזור 1003" - ארצי: מצפה רמון, מדרשת בן גוריון, עין יהב, חצבה, שדה בוקר, 
עידן, מרחב עם, עזוז;

)3( ההגדרות "המדד החדש", "המדד הקודם" ו"יום העדכון" - יימחקו  

)4( אחרי ההגדרה "מסילת ברזל מקומית" יבוא:

""רכבת" - כהגדרתה בתקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה(, התשס"ה-32004;" 

במקום סעיף 3 לצו העיקרי יבוא:2 

3  מחירי הנסיעה לפי סעיף 2 ישתנו ב–1 בפברואר של כל שנה )להלן "עדכון סכומים
- יום העדכון( לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש אוקטובר 
אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת  העדכון  ליום  שקדם 
שקדם ליום העדכון הקודם, ובלבד ששיעור שינוי המדד כאמור 

הוא במצטבר 3% לפחות מיום העדכון האחרון בפועל " 

במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא:3 

“תוספת ראשונה
)סעיף 2)א((

מחירי נסיעה בקווי שירות של בעל רישיון קו

בתוספת זו - 1 

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

לנסיעה בודדת;
__________

ק"ת התשס"ה, עמ' 42   3

החלפת סעיף 3

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

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

“כרטיס מנוי חופשי חודשי" - הסדר נסיעה שמקנה לנוסע מספר בלתי מוגבל 
של נסיעות באזור או בקווי שירות לתקופה של חודש;

“כרטיס מנוי חופשי שבועי" - הסדר נסיעה שמקנה לנוסע מספר בלתי מוגבל של 
נסיעות באזור או בקווי שירות לתקופה של שבעה ימים מהמועד הנקוב בו 

עד 4:30 בבוקר של היום שלמחרת היום השביעי;

“כרטיס מנוי חופשי יומי" - הסדר נסיעה שמקנה לנוסע מספר בלתי מוגבל של 
נסיעות באזור או בקווי שירות לתקופה של יום אחד התקף מהמועד הנקוב 

בו ועד לסיומו ביום שלמחרת )4:30 בבוקר(; 

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

בתעריף החל לגבי כל נסיעה לפי הוראות צו זה 

השינויים במחירי הנסיעה בקווי השירות של כל בעל רישיון קו הם כמפורט להלן, 2  
 - )להלן   )2015 בדצמבר   31( התשע"ו  בטבת  י"ט  ביום  בתוקף  שהיה  המחיר  לעומת 

המחיר הקודם( 

בכל מקום בתוספת זו שבו קבועה הנחה לכרטיסייה, היא תינתן בהסדר נסיעה מסוג 3 
ערך צבור או בכרטיסייה 

נוסע תושב ישראל מגיל 5 ועד גיל 18 שנים או מעל גיל 18 אך שעדיין לומד בכיתה 4  
י"ב וכן תלמיד מוסד חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-41998, 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 5  ו–60  בגבר  שנים   65 להם  מלאו  וטרם  שנים   18 להם  שמלאו  ונשים  גברים 
באישה שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם קצבת שאירים או השלמת הכנסה לפי 
חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-51995 )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 

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 8   תעודת  לו  אשר  התשס"ז-62007,  הסטודנט,  זכויות  בחוק  כהגדרתו  סטודנט 
כמשמעה בחוק האמור, לרבות תלמיד סיעוד כהגדרתו בתקנות בריאות העם )עוסקים 
בסיעוד בבתי חולים(, התשמ"ט-71988, או תלמיד במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים 
ועליה  לזיהויו,  שתשמש  כך  על  המעידה  תעודה  לו  אשר  החינוך,  משרד  שבפיקוח 

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

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

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

)3( לרכוש כרטיסייה בכל קווי השירות בהנחה של 50% ממחיר כרטיסייה בודדת מוכפל 
במחיר הנסיעות הנכללות בכרטיסייה ובלבד שיש בידו כרטיס מנוי שנתי או סמסטריאלי; 

בודדת  נסיעה  ממחיר   33% של  בהנחה  השירות,  קווי  בכל  כרטיסייה  )4( לרכוש 
מוכפל במספר הנסיעות הנכללות בכרטיסייה  

תעריפי מנויי חופשי חודשי סמסטריאלי ושנתי לסטודנטים יחושבו באופן הזה: 8א   

תוצאת  יהיה  מוגדר  לאזור  רגיל  חודשי  חופשי  מנוי  מחיר   - א'  סמסטר  )1( מנוי 
של 5 4 חודשים ב–55 0 )45% אחוז ההנחה(; תוקף המנוי הוא לתקופה שבין  המכפלה  

התאריכים 15 באוקטובר ל–1 במרס בשנה העוקבת;

תוצאת  יהיה  מוגדר  לאזור  רגיל  חודשי  חופשי  מנוי  מחיר   - ב'  סמסטר  )2( מנוי 
שבין   לתקופה  הוא  המנוי  תוקף  ההנחה(;  אחוז   45%( ב–55 0  חודשי   5 של  המכפלה  

התאריכים 22 בפברואר ל–31 ביולי;

המכפלה  תוצאת  יהיה  מוגדר  לאזור  רגיל  חודשי  חופשי  מחיר   - שנתי  מנוי    )3(
של 12 חודשים ב–5 0 )50% אחוז ההנחה(; תוקף המנוי הוא לשנה בין התאריכים 15  

באוקטובר ל–15 באוקטובר בשנה העוקבת 

זכאי 9   לעיוור  מלווה  השירות;  קווי  בכל  מתשלום  פטור  מתאימה,  תעודה  בעל  עיוור 
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

טור ג'
מספר נסיעות בכרטיסייה

2010נוסע רגיל

205נוסע רגיל

2*20נוסע רגיל

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

להנחה לפי סעיף 8)4( לתוספת זו

33
33

15
6

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

סעיפים 8)1(, )2( ו–)3( לתוספת זו

50
50

20
10

* ההנחה תינתן בנסיעה שמחיר נסיעה בודדת בו עולה על 15 ש"ח  __________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 114   4
ס"ח התשמ"ח, עמ' 210   5
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סטודנט 8   תעודת  לו  אשר  התשס"ז-62007,  הסטודנט,  זכויות  בחוק  כהגדרתו  סטודנט 
כמשמעה בחוק האמור, לרבות תלמיד סיעוד כהגדרתו בתקנות בריאות העם )עוסקים 
בסיעוד בבתי חולים(, התשמ"ט-71988, או תלמיד במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים 
ועליה  לזיהויו,  שתשמש  כך  על  המעידה  תעודה  לו  אשר  החינוך,  משרד  שבפיקוח 

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

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

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

)3( לרכוש כרטיסייה בכל קווי השירות בהנחה של 50% ממחיר כרטיסייה בודדת מוכפל 
במחיר הנסיעות הנכללות בכרטיסייה ובלבד שיש בידו כרטיס מנוי שנתי או סמסטריאלי; 

בודדת  נסיעה  ממחיר   33% של  בהנחה  השירות,  קווי  בכל  כרטיסייה  )4( לרכוש 
מוכפל במספר הנסיעות הנכללות בכרטיסייה  

תעריפי מנויי חופשי חודשי סמסטריאלי ושנתי לסטודנטים יחושבו באופן הזה: 8א   

תוצאת  יהיה  מוגדר  לאזור  רגיל  חודשי  חופשי  מנוי  מחיר   - א'  סמסטר  )1( מנוי 
של 5 4 חודשים ב–55 0 )45% אחוז ההנחה(; תוקף המנוי הוא לתקופה שבין  המכפלה  

התאריכים 15 באוקטובר ל–1 במרס בשנה העוקבת;

תוצאת  יהיה  מוגדר  לאזור  רגיל  חודשי  חופשי  מנוי  מחיר   - ב'  סמסטר  )2( מנוי 
שבין   לתקופה  הוא  המנוי  תוקף  ההנחה(;  אחוז   45%( ב–55 0  חודשי   5 של  המכפלה  

התאריכים 22 בפברואר ל–31 ביולי;

המכפלה  תוצאת  יהיה  מוגדר  לאזור  רגיל  חודשי  חופשי  מחיר   - שנתי  מנוי    )3(
של 12 חודשים ב–5 0 )50% אחוז ההנחה(; תוקף המנוי הוא לשנה בין התאריכים 15  

באוקטובר ל–15 באוקטובר בשנה העוקבת 

זכאי 9   לעיוור  מלווה  השירות;  קווי  בכל  מתשלום  פטור  מתאימה,  תעודה  בעל  עיוור 
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

טור ג'
מספר נסיעות בכרטיסייה

2010נוסע רגיל

205נוסע רגיל

2*20נוסע רגיל

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

להנחה לפי סעיף 8)4( לתוספת זו

33
33

15
6

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

סעיפים 8)1(, )2( ו–)3( לתוספת זו

50
50

20
10

* ההנחה תינתן בנסיעה שמחיר נסיעה בודדת בו עולה על 15 ש"ח 
__________

ס"ח התשס"ז, עמ' 320   6
ק"ת התשמ"ט, עמ' 227   7
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)נמחק(11 

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

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

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

הילד הראשון, מחיר הנסיעה בעד אותה נסיעה 

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

תקנה 462 לתקנות התעבורה, התשכ"א-81961 

)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 בלא תשלום וחניך במכינה קדם–צבאית כמשמעותו בתקנות המכינות 15  
קדם–  במכינה  חניך  התש"ע-92009,  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  החינוך, 
בשירות  ומשרת  התשנ"ח-101998,  לאומי(,  בשירות  למתנדב  שירות  )תנאי  לאומי 
לאומי אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי אזרחי, התשע"ד-112014, פטור מתשלום 
על  המעידה  תעודה  בהצגת  והערבה,  אילת  בקווי  נסיעה  למעט  השירות,  קווי  בכל 
מעמדו;  הגבלה זו לא תחול על חייל ומתנדב כאמור שמקום שירותו או מקום מגוריו 

הוא באילת או בערבה, בהצגת תעודה המעידה על מקום מגוריו או מקום שירותו 

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

הסדרי נסיעה אזוריים

16א   באזורים המצוינים להלן יכובדו ויימכרו כרטיסי מנוי מסוג חופשי יומי, חופשי שבועי 
וחופשי חודשי המפורטים להלן:

)1( מנויים במטרופולין ירושלים

__________
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425   8

ק"ת התש"ע, עמ' 156   9
ס"ח התשנ"ח, עמ' 300   10

ס"ח התשע"ד, עמ' 380   11
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אזור כיסוי

יומי
אוטובוס+ 

רכבת+רכבת 
מקומית

שבועי
אוטובוס+רכבת 
+רכבת מקומית

חודשי
 אוטובוס + רכבת
+ רכבת מקומית

1675250אזור 110

גם  האלה  מהאזורים  אחד  לכל 
יחד: 110+121+122+123 

25110285

גם  האלה  מהאזורים  אחד  לכל 
יחד: 232 +132 +121+131 +110

31135350

גם  האלה  מהאזורים  אחד  לכל 
יחד:  133+134 +123+ 122 + 110

31135350

האלה  מהאזורים  אחד  לכל 
או      121+131+132+232 יחד:  גם 
133+134+123+122 )ללא אזור 110(

2596250

כל אחד מהאזורים האלה בנפרד: 
134 ,133 ,132 ,131 ,123 ,122 ,121

1667175

גם  האלה  מהאזורים  אחד  לכל 
 110+121+122+123+131+132 יחד: 

133+133+134+232
44190495

)2( מנויים במטרופולין גוש דן

אזור כיסוי
יומי

אוטובוס+רכבת
שבועי

אוטובוס+רכבת
חודשי

אוטובוס+רכבת

1675250אזור 210

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד: 
210+222+221+223

25110285

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:  
210 + 221+222 +231

31135350

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד: 
210 +222+ 223 + 232+ 233

31135350

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:  
221+231

2596250

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
222+232

2596250

בכל אחד מהאזורים האלה 
בנפרד: 221,222,223,231,232,233

1667175

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:  
210+221+222+223+231+232+233

44190495
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אזור כיסוי
יומי

אוטובוס+רכבת
שבועי

אוטובוס+רכבת
חודשי

אוטובוס+רכבת

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:  
+210+221+222+223+231+232+233

אזור אשקלון )אזור 801 ארצי(
44190495

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד: 
+210+221+222+223+231+232+233

אזור חדרה )אזור 702 ארצי(

44       
190
495

190495

)3( מנויים במטרופולין חיפה

יומיאזור כיסוי
אוטובוס+רכבת

שבועי
אוטובוס+רכבת

חודשי
אוטובוס+רכבת

1675250אזור 310

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
310+321+322

25110285

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
 310+ 321+331 +332

31135350

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:    
322+310+ 333 +334

31135350

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
  331+321+332

2596250

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
  334+322+333

2596250

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
  322+321+332+333

2596250

 בכל אחד מהאזורים האלה בנפרד:
322,321,333,334,332,331

1667175

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:  
310+321+322+331+332+333+334

44190495

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
חדרה  אזור   +  310+334+333+322

)702 ארצי(  
44190495

)4( מנויים במטרופולין באר שבע

אזור כיסוי
יומי

אוטובוס+רכבת
שבועי

אוטובוס+רכבת
חודשי

אוטובוס+רכבת

1150175אזור 410

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
410+421+422+423

2190235
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אזור כיסוי
יומי

אוטובוס+רכבת
שבועי

אוטובוס+רכבת
חודשי

אוטובוס+רכבת

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:  
 410 +422+ 421+ 431 +432

28120310

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
410 + 423+421 +432 + 434+433

28120310

לכל אחד מהאזורים האלה גם 
יחד: 421+422+431+432 או 433+434 

 422+421 +432+

2190235

בכל אחד מהאזורים האלה בנפרד: 
421,422,423,431,432,433,434

1646160

 לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:
 410+421+422+423+431+432+433+434
410+421+422+423+431+432+433+434

44160415

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד: 
410+421+422+423+431+432+433+434

+ אזור 801 ארצי 

44160415

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד: 
410+421+422+423+431+432+433+434

+אזור ארצי 1003

44160415

הסדרי נסיעה בקווי שירות

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 ב' ויהיו מסומנים בסימול המפורט בטור א':

טור א'
סימול

טור ב' 
המחיר בש"ח

15 80 

43-416 90 

626 90 

2 6 90 

638 60 

39 60 

410 70

4410 90

512 40

614 70
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טור א'
סימול

טור ב' 
המחיר בש"ח

716 80

819 00

1125 00

1631 50

2039 50

2344 00

2546 00

2849 50

31 60 00

3249 50

3582 00

1319 00 

612 70

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

טור א'
סימול

טור ב' 
המחיר בש"ח

514 90

דרך  א'  בטור  להלן  המפורטים  המוצא  ממקומות  לנסיעות  מעבר  כרטיס  )3( מחירי 
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

)4( מחירי הנסיעה בנסיעות הלוך ושוב ממקומות המוצא למקומות היעד המפורטים 
בטור א' ובכיוון 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
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)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 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 ב': 

 טור א' 
המקום

 טור ב'
המחיר בש"ח

00 136אילת

00 158קריית שמונה עירוני

00 158קריות

00 158פרדס חנה

00 101שפרעם

00 97דימונה

)ב( מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי משותף לקווי השירות של אגד ושל חברת 
נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית בע"מ, לנסיעה במקומות המפורטים בטור א', 

יהיה כמפורט בטור ב' להלן: 

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

158חדרה

260פרדס חנה-חדרה

219אור עקיבא- חדרה

287נתניה-חדרה

)ג( מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי משותף לקווי השירות של אגד ושל קווים 
כמפורט  יהיה  א',  בטור  המפורטים  במקומות  לנסיעה  בע"מ,  ציבורית  תחבורה 

בטור ב' להלן: 

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

150לוד

 )ד( מחיר כרטיס מנוי חופשי יומי בקווי השירות במקומות המפורטים בטור א', 
יהיה כמפורט בטור ב' להלן:

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

10 8קריית שמונה

80 7אילת
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חדשים;  שקלים   168 יהיה  לעולה  חודשי  חופשי  מנוי  כרטיס  )ה( מחיר 
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 

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(  
ובלבד  ביניהם,  ומעברים  קריות  חיפה,  חיפה,  במטרופולין  הפנימיים  השירות 

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, גוש דן-אזור 210, אזור 221, אזור 222, ובלבד 

שהנסיעה מתבצעת באמצעות הסדר נסיעה בכרטיס שאינו נייר; 

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

טור א'
סימול

טור ב'
מחיר בש"ח

15 80

26 90

410 70

614 70

)ד( מחירי כרטיסי מנוי חופשי חודשי במקומות המפורטים בטור א' להלן יהיו 
כמפורט בטור ב':

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

158אזור הקריות

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 ב' ויהיו מסומנים 
בסימול כמפורט בטור א':

טור א'
סימול

טור ב'
 המחיר בש"ח

16 50

210 70

426 90

436 90

614 70
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טור א'
סימול

טור ב'
 המחיר בש"ח

416 90

4410 90

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

)א( כרטיסי מנוי חופשי חודשי -

טור א'
סוג כרטיס

טור ב'
מחיר בש"ח

162מקומי בני ברק

)ב( מחירי הנסיעה לנסיעה בודדת, הם לנסיעה למשך 90 דקות ממועד התיקוף 
הראשון, כולל מעברים בין כל קווי השירות הפנימיים במרחב גוש דן-אזור 210, 
אזור 222, 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 - 

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

טור א'
סימול

טור ב'
המחיר בש"ח

12 90

24 80

36 60

47 20

58 60

68 60

711 80

811 80

913 50

1013 50

1116 30

1216 30

524 80

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

)3( מחירו של כרטיס מנוי חופשי יומי לנסיעה בקווי השירות בטבריה יהיה 8 4 
שקלים חדשים   

)ב( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול אשדוד יהיו - 
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)1( מחירי נסיעה בודדת יהיו  כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט 
בטור א': 

טור א'
סימול

טור ב'
 המחיר בש"ח

14 30

24 80

36 70

46 70

57 50

67 90

77 90

88 50

99 10

1011 50

1114 70

1217 30

1317 30

1419 50

525 60

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

טור א'
המקום

 טור ב'
המחיר בש"ח

220אזורי אשדוד

80יבנה

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

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

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

716 80

1019 00

1225 00

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

כמפורט בסימול  מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו   בודדת  נסיעה  מחירי   )1( 
בטור א': 
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טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

70 13א

00 25א

15 80

526 90

638 60

39 60

410 70

512 40

614 70

716 80

819 00

919 00

1019 00

1125 00

13-1225 00

)2( מחיר כרטיס חופשי שבועי ממגדל העמק לחיפה יהיה 88 ש"ח  

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

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

133סחנין

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

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

טור ב''טור א'
המחיר בש"חסימול

15 80

526 90

638 60

39 60

410 70
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טור ב''טור א'
המחיר בש"חסימול

512 40

614 70

716 80

819 00

919 00

1019 00

1125 00

13-1225 00

היעד  למקומות  המוצא  ממקומות  לנסיעה  שבועי  חופשי  מנוי  כרטיס  מחיר   )2(
המפורטים בטור א' להלן ובכיוון ההפוך, יהיה כמפורט בטור ב':

טור ב'טור א'
המחיר בש"חהמקומות

32מנצרת לכפר כנא

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

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

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

70 13א

15 00

526 30

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

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

מחירי הנסיעה הבודדת בקווי השירות של חברת מטרודן בע"מ יהיו 4 4 ש"ח    23

מחירי הנסיעה בקווי השירות של המועצה האזורית אילות -       24

מחירי הנסיעה המרביים בקו מס' 20 יהיו  כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול   )1(
כמפורט בטור א':

טור ג'טור א' 

המחיר בש"חסימול

16 50

210 00

311 00

413 50

518 00
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מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברות האוטובוסים בעלי רישיון קו המפורטים להלן:    25

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(; 

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' ומסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

מחיר נסיעה בודדת:  )1(

טור א'
סימול

טור ב'
המחיר בש"ח

12 80

25 50

36 50

47 00

57 50

68 00

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

מחיר כרטיסי מנוי חופשי חודשי:  )3(

טור א'
סוג הכרטיס 

טור ב'
המחיר בש"ח

230ירושלים

251ירושלים מרחבי
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מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת אגד תעבורה בע"מ -    26

מחירי הנסיעה בקווי השירות באלעד -  )א( 

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

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

13 10

25 10

36 40

48 40

68 70

710 80

814 10

916 20

1018 50

9040 30

מחירי כרטיסי מנוי חופשי חודשי לנסיעה מהמקומות המפורטים בטור א'   )2(
להלן יהיו  כמפורט בטור ב':

טור א' 
המקום

טור ב'
המחיר בש"ח

195אלעד-פתח תקווה

224אלעד-בני ברק

112אלעד

מחירו של כרטיס מנוי חופשי יומי מאלעד לפתח תקווה, יהיה 20 15 ש"ח    )3(

מחירי הנסיעה בקווי השירות בצפון הנגב -  )ב( 

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

טור בטור א'
המחיר בש"חסימול

812 80

14 40

2-524 90

3-547 00

48 40
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טור בטור א'
המחיר בש"חסימול

59 50

610 50

711 70

814 00

915 00

10-1115 50

12-1316 00

14-1517 30

1619 00

1721 00

1824 00

2028 50

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

טור ב'טור א'
המחיר בש"חהסוג

123אשקלון/קריית גת חודשי

390קריית גת-אשקלון חודשי

101נתיבות, שדרות, אופקים, קריית מלאכי 

מחירי הנסיעה בקווי השירות עוטף ירושלים - )ג( 

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

 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

15 80

26 90

39 60

410 70

512 40

615 00
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מחירי הנסיעה בקווי השירות בעיר אשדוד -   )ד( 

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

 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

15 50

כרטיס מנוי חודשי יהיה 00 150 ש"ח     )2(

כרטיס מנוי יומי יהיה 1 8 ש"ח     )3(

מחירי הנסיעה בקווי השירות בנתניה עירוני - )ה( 

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

 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

15 40

38 00

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי יהיה 00 150 ש"ח    )2(

מחיר כרטיס מנוי חופשי  יומי יהיה: 80 10 ש"ח    )3(

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

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול נהריה צפת -   )א( 

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

 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

612 70

14 80

526 60

38 00

48 00

510 00

611 20

713 50

814 90

917 40

13-1218 8

1834 50
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 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

415 80

426 90

4410 70

4614 70

515 80

2310 00

)ב( מחירי כרטיס מנוי חופשי חודשי:

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

00 120צפת

00 120נהריה

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

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

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

15 60

826 40

26 90

37 60

48 20

58 70

69 90

710 50

810 50

910 50

1011 60

1111 60
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 )ד( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול יוקנעם טבעון - 

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ב' להלן ויהיו מסומנים בסימול כמפורט 
בטור א': 

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

812 70

15 80

26 90

39 60

410 70

512 40

614 70

716 60

817 40

918 50

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

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול פרוזדור ירושלים - 

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

טור א'
סימול

טור ב'
המחיר בש"ח

14 30

25 80

8026 90

38 50

48 80

510 60

612 50

713 30

814 20

915 70

1016 20

1117 50

1218 80

489 60

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי לנסיעה בבית שמש יהיה 122 ש"ח   )2(
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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 ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט   )1(
בטור א': 

 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

13 40

24 90

35 60

57 50

710 20

912 00

1013 30

1115 40

1417 80

1517 80

1619 30

1821 50

2024 80

812 80

מחיר מנוי חופשי חודשי בערד יהיה 101 ש"ח ( 2)

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול השרון - )ב( 

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

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

826 50

39 60

410 70

512 50

614 60

426 90

436 90

4410 90
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מחירי הנסיעה לנסיעה בודדת, הם לנסיעה למשך 90 דקות ממועד התיקוף   )2( 
ובלבד   ,221 ובאזור   ,210 באזור  השירות  קווי  כל  בין  מעברים  כולל  הראשון, 

שהנסיעה מתבצעת באמצעות הסדר נסיעה בכרטיס 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 ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט   )1(
בטור א': 

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

50 15א

27 90

426 90

4410 90

436 90

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי בפתח תקווה יהיה 00 152 ש"ח     )2(

והיישובים   210+221+222+223 באזורים:  חודשי  חופשי  מנוי  כרטיס  מחיר   )3(
עץ אפרים, אלקנה, אורנית ושערי תקווה יהיה 00 351 ש"ח 

מחירו של כרטיס מנוי חופשי יומי בפתח תקווה יהיה 20 9 ש"ח    )4(

מחירי נסיעה בודדת, בכרטיסיות הנחה בכרטיס מסוג ערך צבור, במקומות   )5(
המפורטים להלן, כוללים מעברים בין כל קווי השירות באזור 210, באזור 221, 
ובאזור 222 ומעברים ביניהם ובלבד שהנסיעות מתבצעות בתוך 90 דקות ממועד 

הנסיעה הראשונה הנקוב בכרטיס  

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול ביתר עילית -  )ב( 

מחירי הנסיעה בקווי השירות של קווים בע"מ יהיו כמפורט בטור ב' ויהיו   )1(
מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

13 20

38 00

411 00

1016 20

1122 00

1625 80
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מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  ושוב  הלוך  בנסיעות  הנסיעה  מחירי   )2(
בסימול כמפורט בטור א': 

טור ב''טור א
המחיר בש"חסימול

314 40

419 80

1029 20

1139 60

1646 40

ביתר עילית-בית שמש:  ( 3)

מנוי לבני נוער         152

ביתר עילית: ( 4)

מנוי רגיל                 :98

מנוי לבני נוער          56

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול העמק -  )ג( 

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

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

14 40

812 90

36 70

58 90

711 70

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

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

)3( מחירו של כרטיס מנוי חופשי יומי לנסיעה במקומות המפורטים בטור א' 
להלן, יהיה כמפורט בטור ב':

טור ב' 'טור א'
המחיר בש"חהמקום

70 6עפולה

50 18עפולה-מרחבי

50 11הר תבור
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)ד( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול חשמונאים -

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

טור ב' טור א'
המחיר בש"חסימול

213 10

14 20

114 90

525 80

256 10

26 70

426 90

38 30

48 60

510 30

4410 90

612 60

813 10

1014 80

3315 50

3417 80

1419 10

3621 60

1525 80

1631 40

)2( מחירי כרטיסי מנוי מסוג ובמקומות המפורטים בטור א' להלן, יהיו כמפורט 
בטור ב': 

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

00 115חופשי חודשי מודיעין 

00 115חופשי חודשי רמלה 

00 91חופשי חודשי מודיעין עילית 

00 7חופשי יומי לוד 

00 7חופשי יומי רמלה 

00 150חופשי חודשי לוד
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)ה( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול חדרה נתניה -

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

טור ב'טור א'
מחיר בש"חסימול

612 70

14 80

25 20

526 80

426 90

637 20

38 10

49 00

510 00

4410 90

611 20

714 00

815 00

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

)א( מחירי כרטיסי מנוי חופשי שבועי -

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

00 45אור עקיבא-חדרה

00 68ג'ת חריש-חדרה

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

כמפורט בטור ב':

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

00 219אור עקיבא-חדרה

00 260פרדס חנה-חדרה

00 287נתניה-חדרה

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



קובץ התקנות 7588, י"ז בטבת התשע"ו, 2015 12 29  394

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

97אום אל פאחם

97באקה אל גרביה

187אור עקיבא

187גבעת עדה-בנימינה

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

  מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול רהט - 

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

טור ב'טור א'
מחיר בש"חסימול

12 70

23 70

35 70

58 00

79 50

912 00

1417 80

)2( מחיר כרטיס חופשי חודשי לנסיעה ברהט יהיה 70 ש"ח 

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

)א( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול השומרון - 

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

טור ב'טור א'
מחיר בש"חסימול

16 50

39 10

410 60

614 70

818 40

1022 10

1225 00

1425 00

1630 40
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)2( מחיר כרטיס חופשי חודשי באזורים 223+222+221+210+כל קווי אפיקים 
בשומרון יהיה 00 419 ש"ח 

עץ   וביישובים   210+221+222+223 באזורים  חודשי  חופשי  כרטיס  )3( מחיר 
אפרים, אלקנה, אורנית ושערי תקווה יהיה 00 350 ש"ח 

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

33  מחירי הנסיעה מועצה אזורית גולן -

)א( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול רמת הגולן -

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

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

14 20

25 20

49 00

612 00

816 80

1019 00

34  מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת דן בדרום בע"מ -

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

טור ב'טור א'
מחיר בש"חסימול

812 80

14 40

24 90

37 00

48 40

59 50

610 50

711 70

814 00

915 00

1015 50

1216 00

1417 30

1619 00
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טור ב'טור א'
מחיר בש"חסימול

1721 00

1824 00

2028 50

 )2( מחירי כרטיסי המנוי מהסוגים ובמקומות המפורטים בטור א' להלן, יהיו כמפורט
בטור ב':

טור ב'טור א'

מחיר בש"חהסוג

123אשקלון/קריית גת חופשי חודשי

390קריית גת-אשקלון חופשי חודשי

101נתיבות חופשי חודשי

101שדרות חופשי חודשי

101אופקים חופשי חודשי

101"קריית מלאכי חופשי חודשי
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