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

2 ק"ת התשע"ו, עמ' 206 

תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2016
התשל"ב-11972,  חדש[,  ]נוסח  הברזל  מסילות  לפקודת   57 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

אני מתקין תקנות אלה:

"שפורסם  במקום  התשס"ה-22004,  נסיעה(,  )דמי  הברזל  מסילות  לתקנות   6 בתקנה    1
בחודש אוקטובר", פעמיים, יבוא "שפורסם בחודש נובמבר" 

א' בשבט התשע"ו )11 בינואר 2016(
)חמ 3-1055(

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

תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון מס' 4(, התשע"ו-2016

התשל"ב-11972,  חדש[,  ]נוסח  הברזל  מסילות  לפקודת   57 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

אני מתקין תקנות אלה:

התקנות 1   - )להלן  התשס"ה-22004  נסיעה(,  )דמי  הברזל  מסילות  לתקנות   1 בתקנה 
העיקריות(, בהגדרה "אזורי נסיעה", בפסקה )1(, אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: 

")ב1( אזור 802 ובו תחנת קריית גת "

בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )ב( יבוא:2 

2ה  בפרט  כמפורט  משולבת  לנסיעה  כרטיס  בעד  2)א(,  בתקנה  האמור  אף  על  ")ב( 
בתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת ישולמו דמי נסיעה כאמור באותו פרט "

בתקנה 10 לתקנות העיקריות, במקום "בתנאי שהציג תעודה מזהה שנקוב בה תאריך 3 
הלידה להוכחת גילו" יבוא "בתנאי שהציג תעודת זהות או כרטיס אזרח ותיק" 

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-1055(

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

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

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:

)תיקון(,  ברכבת(  נסיעה  )דמי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו  3)ד(  בסעיף    1
"המועצה  יבוא  שמעון"  בני  האזורית  "המועצה  אחרי   ,)3( בפסקה  התשע"ו-22015, 

האזורית אשכול" 

ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 2016(
)חמ 3-2722-ת2(

 

תיקון תקנה 6

__________
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, עמ' 362   2

__________
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, עמ' 362 ועמ' 642   2

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 10

תיקון סעיף 3

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

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ו-2016

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:

ברכבת(, 1   נסיעה  )דמי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   5 בסעיף 
התשס"ח-22008 )להלן - הצו העיקרי( -  

)1( במקום "שפורסם בחודש אוקטובר", פעמיים, יבוא "שפורסם בחודש נובמבר";

)2( האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

 ")ב( סכום שעודכן לפי סעיף קטן )א( יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי 
שקל חדש "

בתוספת לצו העיקרי -  2 

)1( בפרט 2א - 

)א( לצד "אזור 310", בטור "כרטיס תקופתי יומי", במקום "16" יבוא "15" ובטור 
"כרטיס תקופתי ל–30 ימים", במקום "250" יבוא "246";

)ב( לצד "בכל אזורי הנסיעה יחד: 310, 321, 322", בטור "כרטיס תקופתי ל–30 
ימים", במקום "285" יבוא "265";

)2( בפרט 2ב - 

)א( לצד "אזור 210", בטור "כרטיס תקופתי יומי", במקום "16" יבוא "15" ובטור 
"כרטיס תקופתי ל–30 ימים", במקום "250" יבוא "246";

)ב( לצד "בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 210, 221, 222, 223", בטור "כרטיס 
תקופתי ל–30 ימים", במקום "285" יבוא "265";

)3( בפרט 2ג - 

)א( לצד "אזור 110", בטור "כרטיס תקופתי יומי" במקום "16" יבוא "15" ובטור 
"כרטיס תקופתי ל–30 ימים", במקום "250" יבוא "246";

)ב( לצד "בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 110, 121, 122, 123", בטור "כרטיס 
תקופתי ל–30 ימים", במקום "285" יבוא "265";

)4( בפרט 2ד, לצד "אזור 410", בטור "כרטיס תקופתי יומי", במקום "11" יבוא "10" 
ובטור "כרטיס תקופתי ל–30 ימים", במקום "175" יבוא "160" 

ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 2016(
)חמ 3-2722-ת2( 

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

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

תיקון סעיף 5

תיקון התוספת

__________
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 ועמ' 358   2
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון מס' 4(, 
התשע"ו-2016

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:

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

"תוספת
)סעיף 4(

1   )בוטל(

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

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

קדם–צבאית  במכינה  חניך  הצבא,  בפקודות  כמשמעותו  תשלום  ללא  בשירות  חייל  1א1  
הקדם–צבאית(,  במכינה  )הכרה  הקדם–צבאיות  המכינות  בתקנות  כמשמעותו 
לחלוקת  מבחנים  לפי  הנתמכת  שנתית  חצי  קדם–צבאית  במכינה  חניך  התש"ע-32009, 
כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך4, וכן מתנדב בשירות לאומי ומתנדב בשנת שירות 
כהגדרתם בחוק שירות לאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי(, התשנ"ח-51998, או 
משרת בשירות לאומי אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי אזרחי, התשע"ד-62014, אשר 

הציג תעודה כאמור בטור ב' לתקנה 7 לתקנות דמי נסיעה, זכאי לפטור מדמי הנסיעה  

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

1א3  נוסע תושב ישראל מגיל 5 עד גיל 18, או מעל גיל 18 אך עדיין תלמיד בבית ספר תיכון 
עד כיתה י"ב וכן תלמיד מוסד חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-71988,  
שטרם מלאו לו 21,  זכאי להנחה של 50% ברכישת כרטיס בערך צבור או בכרטיסייה 
לאחר שהציג תעודה כאמור בטור ג' בפסקה )8( בתקנה 8 לתקנות דמי נסיעה ובכפוף 

לאמור בטור ד' 

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

לתקנות דמי נסיעה ובכפוף לאמור בטור ד' 

החלפת התוספת

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

2 ק"ת התשס"ח, עמ' 433; התשע"ו, עמ' 206 ועמ' 358 

3 ק"ת התש"ע, עמ' 156 

4 י"פ התשע"ד, עמ' 7538 

5 ס"ח התשנ"ח, עמ' 300 

6 ס"ח התשע"ד, עמ' 380 

7 ס"ח התשמ"ח, עמ' 114; התשס"ח, עמ' 729 
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שבתקנה  בטבלה   ,)3( פסקה  לצד  ג',  בטור  כמפורט  ימים  ל–30  תקופתי  כרטיס  1ב  בעד 
9)א( לתקנות דמי נסיעה, בקו כמפורט בטור א' לצדו, ישולמו דמי הנסיעה המפורטים 

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

1ג  )בוטל(

1ד  )בוטל(

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

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

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

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

בודדת לפי פרט 1ה)1( באותו קו, כשהוא מוכפל ב–12, לפי הנמוך מביניהם;

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

נסיעה בודדת באותו קו, כשהם מוכפלים ב–8;

)4( סטודנט ישלם בעד כרטיס נסיעה הלוך וחזור באותו קו, בין תחנת יציאה לתחנת 
יעד שצוינו עליו, כאמור בטור ג' לצד פסקה )8( בטבלה שבתקנה 9)א( לתקנות 
דמי נסיעה - כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לאותו קו בניכוי של 33%, 

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

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

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

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

באוטובוס  גם  נסיעה  המשלב  לסטודנט  שנתי  תקופתי  כרטיס  בעד  נסיעה  )6( דמי 
ימים  ל–30  תקופתי  כרטיס  ממחיר  של 50%  כמכפלה  יחושבו  מקומית  וברכבת 

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

אגורות או 75 אגורות, לפי העניין יעוגלו כלפי מטה 

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

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

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

נהריה

עכו7.5עכו

קריות13.59.0קריות

חוצ' המפרץ13.59.05.5חוצות המפרץ

לב המפרץ13.513.57.57.5לב המפרץ

חיפה17.513.511.011.07.5חיפה

עתלית25.525.523.523.520.513.5עתלית
בנימינה/

32.532.525.525.525.520.513.5פרדס חנה
 בנימינה/

פרדס חנה

חדרה32.532.525.525.525.520.520.57.5חדרה

נתניה38.535.032.532.525.523.523.520.513.5נתניה

בית יהושע  38.535.032.532.525.523.523.520.513.59.0בית יהושע

הרצליה39.535.035.035.032.525.523.522.020.511.011.0הרצליה

בני ברק43.539.539.537.035.031.031.027.025.519.019.09.0בני ברק

סגולה- פ"ת45.541.541.537.037.032.532.531.025.521.521.513.06.5סגולה-פ"ת

ראש העין48.043.543.539.539.535.035.032.527.023.523.514.59.05.5ראש העין

כפר סבא48.043.543.539.539.535.035.032.527.023.523.514.512.012.011.0כפר סבא

תל אביב39.535.535.535.032.527.527.522.020.513.513.58.57.011.013.514.0תל אביב
חולון43.039.537.037.033.030.028.027.025.017.517.513.011.016.017.517.58.0חולון

43.540.037.537.534.030.528.027.525.018.018.013.511.516.018.018.010.57.5בת ים

48.544.040.040.040.035.535.533.026.024.524.518.018.020.021.021.013.513.5נתב"ג

48.544.540.540.540.536.036.034.027.025.025.018.518.520.521.521.515.015.0מודיעין

48.043.539.539.539.535.035.032.525.523.523.517.516.519.520.520.511.012.0כפר חב"ד

48.043.539.539.539.535.035.032.525.523.523.517.516.519.520.520.511.012.0לוד-רמלה

48.047.039.539.539.535.035.035.032.525.525.520.518.523.525.525.513.014.5ראשונים
 ראשל"צ

48.047.039.539.539.535.035.034.532.025.025.020.518.523.525.025.013.07.5משה דיין

53.048.048.048.041.539.539.539.535.031.031.025.522.526.029.529.519.019.5בית שמש

54.551.049.549.544.043.043.039.537.032.532.528.025.529.531.531.520.020.5ירושלים

53.048.047.047.039.539.535.035.032.525.525.520.519.023.525.525.513.514.5רחובות

53.048.047.047.039.539.535.035.032.525.525.520.519.023.525.525.514.517.5יבנה

53.048.047.047.039.539.535.035.032.525.525.520.519.023.525.525.514.511.0יבנה מערב

53.048.047.047.039.539.539.535.032.525.525.523.520.523.525.525.517.517.5אשדוד

57.551.551.051.044.044.044.040.538.031.031.029.026.029.531.031.022.022.0אשקלון

60.053.053.053.053.048.048.039.539.532.532.527.027.031.032.532.522.523.0קריית גת

63.557.557.557.553.550.050.045.545.537.037.032.030.535.037.037.025.025.5להבים

58.553.052.052.045.545.545.542.039.532.032.030.527.531.032.032.023.023.0שדרות

59.554.053.053.046.046.046.042.540.033.033.031.028.031.533.033.024.024.0נתיבות

65.560.060.060.053.552.551.547.546.039.539.533.531.036.539.539.526.526.5אופקים

66.060.560.560.554.053.052.048.046.539.539.534.031.537.039.539.527.027.0באר שבע

69.564.564.564.564.057.057.051.551.544.544.538.537.041.544.544.531.531.5דימונה
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בת ים

נתב"ג14.5נתב"ג

מודיעין15.59.0מודיעין

כפר חב"ד13.013.515.0כפר חב"ד

13.013.515.07.5לוד-רמלה
לוד-
רמלה

15.015.016.013.07.5ראשונים
באר יעקב 
הראשונים

 ראשל"צ
7.515.016.013.514.515.5משה דיין

ראשל"צ 
משה דיין

בית שמש20.019.019.519.013.520.520.5בית שמש

ירושלים21.020.020.520.018.023.523.57.0ירושלים

רחובות15.015.016.013.57.57.515.520.523.5רחובות

יבנה17.516.016.514.513.013.016.020.523.57.5יבנה

10.516.016.514.515.016.010.020.523.516.016.0יבנה מערב
 יבנה 
מערב

אשדוד17.517.518.014.513.513.513.523.526.013.513.513.5אשדוד

אשקלון22.022.022.519.019.019.019.024.528.019.019.019.09.0אשקלון

קריית גת23.522.523.522.022.024.024.025.529.524.025.025.025.024.5קריית גת

להבים26.025.025.524.524.026.526.529.534.026.526.026.023.022.019.0להבים

שדרות23.023.024.020.520.520.520.525.529.520.520.520.513.012.022.017.0שדרות

נתיבות24.024.025.021.521.521.521.526.530.521.521.521.513.513.021.517.09.0נתיבות

26.526.527.026.025.526.526.531.034.526.522.022.021.020.021.011.011.011.0אופקים
אופקים

27.027.027.526.526.027.027.031.035.027.022.022.021.520.520.511.013.513.511.0באר שבע
באר 
שבע

32.031.531.531.031.032.532.535.540.032.528.028.027.526.525.011.020.520.517.011.0דימונה
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“2א  דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת ובאוטובוס במטרופולין 
חיפה בשקלים חדשים  

כרטיס תקופתי יומיאזורי נסיעה
 כרטיס תקופתי

ל–7 ימים
 כרטיס תקופתי

ל–30 ימים

31013 5064213
בכל אזורי הנסיעה יחד: 310, 

322 ,321
21 5094243

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

26 50115 50299

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

26 50115 50299

בכל אזורי הנסיעה יחד: 321, 
332 ,331

21 5082213

בכל אזורי הנסיעה יחד: 322, 
334 ,333

21 5082213

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

21 5082213

בכל אחד מאזורי הנסיעה יחד: 
334 ,333 ,332 ,331 ,322 ,321 ,310

37 50162 50423

בכל אחד מאזורי הנסיעה 
יחד: 310, 322, 333, 334, 702

37 50162 50423

בנסיעה בכל אחד מאזורי 
הנסיעה בנפרד 321, 322, 331, 

334 ,333 ,332

13 5057 50149

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

21013 5064213

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

21 5094243

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

26 50115 50299

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

26 50115 50299

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 221, 231

21 5082213

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 222, 232

21 5082213

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 
233 ,232 ,231 ,223 ,222 ,221 ,210

37 50162 50423
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כרטיס תקופתי יומיאזורי נסיעה
 כרטיס תקופתי

ל–7 ימים
 כרטיס תקופתי

ל–30 ימים

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

801 ,233 ,232

37 50162 50423

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

702 ,233 ,232

37 50162 50423

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

233 ,232 ,231

13 5057 50149

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

11013 5064213

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

21 5094243

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

26 50115 50299

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

26 50115 50299

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 121, 131, 132 

21 5082213

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

21 5082213

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

134 ,133 ,132

37 50162 50423

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

134 ,133 ,132 ,131

13 5057 50149

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

4109 5042 50149

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

1877200

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

24102 50264

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה 
יחד: 410, 421, 423, 432, 433, 434

24102 50264



651 קובץ התקנות 7610, ט"ז בשבט התשע"ו, 2016 1 26 

כרטיס תקופתי יומיאזורי נסיעה
 כרטיס תקופתי

ל–7 ימים
כרטיס תקופתי 

ל–30 ימים

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

1877200

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

1877200

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

434 ,433 ,432

37 50137354

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

801 ,434 ,433 ,432

37 50137354

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

1003 ,434 ,433 ,432

37 50137354

בנסיעה בכל אחד מאזורי 
הנסיעה בנפרד: 421, 422, 

434 ,433 ,432 ,431 ,423

13 5039 50136

2ה  דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים ל–30 ימים לנסיעה משולבת ברכבת, באוטובוס 
וברכבת המקומית בשני אזורי נסיעה או יותר בשקלים חדשים

כרטיס תקופתי ל–30 ימיםאזורי נסיעה

בנסיעה בכל אזורי הנסיעה יחד: 310, 321, 322, 
 ,232 ,231 ,223 ,222 ,221 ,210 ,334 ,333 ,332 ,331

702 ,233

684

בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה יחד: 410, 421, 
 ,222 ,221 ,210 ,801 ,434 ,433 ,432 ,431 ,423 ,422

233 ,232 ,231 ,223

624

בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה יחד: 110, 121, 
233 ,232 ,223 ,222 ,221 ,210 ,132 ,131

540

בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה יחד: 131, 210, 
223 ,222 ,221

367

בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה יחד: 210, 221, 
802 ,233 ,232 ,231 ,223 ,222

423

בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה יחד: 410, 421, 
1003 ,802 ,434 ,433 ,432 ,431 ,423 ,422

354

 בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה יחד: 221,
702 ,231

363

בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה יחד: 231, 310, 
702 ,334 ,333 ,322

513

בנסיעה בכל אחד מאזורי הנסיעה יחד ובכל 
תחנות הרכבת

983
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3. קוד תעריף הנסיעה

נהריה

עכו8עכו

קריות2011קריות

 חוצות
חוצ' המפרץ20114המפרץ

לב המפרץ202088לב המפרץ

חיפה282015158חיפה

עתלית444440403420עתלית
בנימינה/

58584444443420פרדס חנה
 בנימינה/

פרדס חנה

חדרה585844444434348חדרה

נתניה706358584440403420נתניה

בית יהושע70635858444040342011בית יהושע

הרצליה7263636358444037341515הרצליה

בני ברק807272676355554744313111בני ברק

פתח תקווה8476766767585855443636196פתח תקווה

ראש העין898080727263635847404022114ראש העין

כפר סבא898080727263635847404022171715כפר סבא

תל אביב7264646358484837342020107152021תל אביב

חולון797267675953494743282819152528289חולון

80736868615449484329292016252929148בת ים

908173737364645945424229293335352020נתב"ג

908274747465656147434330303436362323מודיעין

898072727263635844404028263234341517כפר חב"ד

898072727263635844404028263234341517לוד-רמלה

898772727263636358444434304044441922ראשונים
 ראשל"צ

89877272726363625743433430404343198משה דיין

998989897672727263555544384552523132בית שמש

1029592928179797267585849445256563334ירושלים

998987877272636358444434314044442022רחובות

998987877272636358444434314044442228יבנה

998987877272636358444434314044442215יבנה מערב

998987877272726358444440344044442828אשדוד

1089695958181817469555551455255553737אשקלון

1139999999989897272585847475558583839קריית גת

12010810810810093938484676757546367674344להבים

1109997978484847772575754485557573939שדרות

11210199998585857873595955495659594141נתיבות

12411311311310098968885727260556672724646אופקים

12511411411410199978986727261566772724747באר שבע

1321221221221211071079696828270677682825656דימונה
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בת ים

נתב"ג22נתב"ג

מודיעין2411מודיעין

כפר חב"ד192023כפר חב"ד

לוד-רמלה1920238לוד-רמלה

232325198ראשונים
באר יעקב 

ראשונים
 ראשל"צ

82325202224משה דיין
 ראשל"צ

משה דיין

33313231203434בית שמש
בית 

שמש

ירושלים353334332940407ירושלים

רחובות2323252088243440רחובות

יבנה2825262219192534408יבנה

יבנה מערב1425262223251334402525יבנה מערב

אשדוד282829222020204045202020אשדוד

אשקלון37373831313131424931313111אשקלון

קריית גת4038403737414144524143434342קריית גת

להבים454344424146465261464545393731להבים

שדרות39394134343434445234343419173727שדרות

נתיבות4141433636363646543636362019362711נתיבות

אופקים464647454446465562463737353335151515אופקים

בארשבע47474846454747556347373736343415202015באר שבע
5756565555585864735849494846431534342715דימונה

4  סמל קוד ותעריף הנסיעה

   סמל קוד
התעריף 

   סמל קודבשקלים חדשים
התעריף 

בשקלים חדשים
14.002114.00
24.502214.50
35.002315.00

45.502415.50
56.002516.00
66.502616.50
77.002717.00
87.502817.50
98.002918.00

108.503018.50
119.003119.00
129.503219.50
1310.003320.00
1410.503420.50
1511.003521.00
1611.503621.50
1712.003722.00
1812.503822.50
1913.003923.00
2013.504023.50
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   סמל קוד
התעריף

   סמל קודבשקלים חדשים
התעריף 

בשקלים חדשים
4124.008747.00
4224.508847.50
4325.008948.00
4425.509048.50
4526.009149.00
4626.509249.50
4727.009350.00
4827.509450.50
4928.009551.00
5028.509651.50
5129.009752.00
5229.509852.50
5330.009953.00
5430.5010053.50
5531.0010154.00
5631.5010254.50
5732.0010355.00
5832.5010455.50
5933.0010556.00
6033.5010656.50
6134.0010757.00
6234.5010857.50
6335.0010958.00
6435.5011058.50
6536.0011159.00
6636.5011259.50
6737.0011360.00
6837.5011460.50
6938.0011561.00
7038.5011661.50
7139.0011762.00
7239.5011862.50
7340.0011963.00
7440.50120   63.50     
7541.0012164.00
7641.5012264.50

7742.0012365.00
7842.5012465.50
7943.0012566.00
8043.5012666.50
8144.0012767.00
82      44.5012867.50
83      45.0012968.00
84      45.5013068.50
85      46.0013169.00
8646.5013269.50

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-2722-ת2( 

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

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2016

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:

השירות  בקווי  נסיעה  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   3 בסעיף    1
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, התשס"ג-22003 )להלן - הצו העיקרי(, 

במקום "שפורסם בחודש אוקטובר", פעמיים, יבוא "שפורסם בחודש נובמבר"  

בתוספת הראשונה לצו העיקרי -     2
בפרט 16א -     )1(

בפרט משנה )1( -   )א( 

מקומית",  רכבת   + רכבת   + אוטובוס  "יומי  בטור   ,"110 "אזור  לצד   )1(
במקום "16" יבוא "15" ובטור "חודשי אוטובוס + רכבת + רכבת מקומית", 

במקום "250" יבוא "246";

לצד "לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד: 110+121+122+123", בטור   )2(
"חודשי אוטובוס + רכבת + רכבת מקומית", במקום "285" יבוא "265";

בפרט משנה )2( -  )ב( 

לצד "אזור 210", בטור "יומי אוטובוס + רכבת" במקום "16" יבוא "15"   )1(
ובטור "חודשי אוטובוס + רכבת", במקום "250" יבוא "246";

לצד "לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד: 210+222+221+223", בטור   )2(
"חודשי אוטובוס + רכבת", במקום "285" יבוא "265";

בפרט משנה )3( -   )ג( 

לצד "אזור 310", בטור "יומי אוטובוס + רכבת", במקום "16" יבוא "15"   )1(
ובטור "חודשי אוטובוס + רכבת", במקום "250" יבוא "246";

לצד "לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד: 310+321+322", בטור "חודשי   )2(
אוטובוס + רכבת", במקום "285" יבוא "265";

בפרט משנה )4(, לצד "אזור 410", בטור "יומי אוטובוס + רכבת", במקום "11"  )ד( 
יבוא "10" ובטור "חודשי אוטובוס + רכבת", במקום "175" יבוא "160"; 

בפרט 17)6(, בפרט משנה )ג(, בטבלה, בסופה יבוא:  )2(

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

190"לוד-רמלה

254";רחובות - ראשון לציון

תיקון סעיף 3

תיקון התוספת 
הראשונה

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

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 964; התשע"ו, עמ' 220 ועמ' 366 
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בפרט 27, אחרי פרט משנה )ג( יבוא:    )3(

כמפורט  יהיו  להלן  א'  בטור  כמפורט  חודשי  חופשי  מנוי  כרטיס  ")ג1( מחירי 
בטור ב':

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

336"נתניה - תל אביב

בפרט 30)ד(, בפרט משנה )2(, בטבלה, בסופה יבוא:  )4(

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

190"חופשי חודשי לוד- רמלה

252חופשי חודשי רמלה-מודיעין

343" חופשי חודשי מודיעין עילית - בני ברק

ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 2016(
)חמ 3-2722-ת2( 

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

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )תיקון מס' 4(, התשע"ו-2016

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

בסעיף קטן )א( -

בהגדרה "אזור 122", בסופה יבוא "מצפה יריחו";  )1(

בהגדרה "אזור 133", המילים "מצפה יריחו" - יימחקו   )2(

 

תיקון סעיף 1

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192 

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 964; התשע"ו, עמ' 206, עמ' 220 ועמ' 655 
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בתוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא:   2
בפרט 2, במקום "י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא "כ' בטבת התשע"ו   )1(

)1 בינואר 2016("; 

במקום פרטים 16א עד 34 יבוא:  )2(

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

)1( מנויים במטרופולין ירושלים

אזור כיסוי

יומי
אוטובוס+ 

רכבת+רכבת 
מקומית

שבועי
אוטובוס+רכבת 
+רכבת מקומית

חודשי
 אוטובוס + רכבת
+ רכבת מקומית

00 00213 5064 13אזור 110

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

21 5094 00243 00

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

26 50115 50299 00

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

26 50115 50299 00

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

21 5082 00213 00

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

13 5057 50149 00

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

133+133+134+232
37 50162 50423 00

)2( מנויים במטרופולין גוש דן

אזור כיסוי
יומי

אוטובוס+רכבת
שבועי

אוטובוס+רכבת
חודשי

אוטובוס+רכבת

00 00213 5064 13אזור 210

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

21 5094 00243 00

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

26 50115 50299 00

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

26 50115 50299 00

תיקון התוספת 
הראשונה
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אזור כיסוי
יומי

אוטובוס+רכבת
שבועי

אוטובוס+רכבת
חודשי

אוטובוס+רכבת

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:  
221+231

21 5082 00213 00

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
222+232

21 5082 00213 00

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

13 5057 50149 00

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

37 50162 50423 00

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

אזור אשקלון )אזור 801 ארצי(
37 50162 50423 00

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

אזור חדרה )אזור 702 ארצי(
37 50162 50423 00

)3( מנויים במטרופולין חיפה

אזור כיסוי
יומי

אוטובוס+רכבת
שבועי

אוטובוס+רכבת
חודשי

אוטובוס+רכבת

00 00213 5064 13אזור 310

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

21 5094 00243 00

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

26 50115 50299 00

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

26 50115 50299 00

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

21 5082 00213 00

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

21 5082 00213 00

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

21 5082 00213 00

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

13 5057 50149 00

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

37 50162 50423 00
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אזור כיסוי
יומי

אוטובוס+רכבת
שבועי

אוטובוס+רכבת
חודשי

אוטובוס+רכבת

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

)702 ארצי(  
37 50162 50423 00

)4( מנויים במטרופולין באר שבע

אזור כיסוי
יומי

אוטובוס+רכבת
שבועי

אוטובוס+רכבת
חודשי

אוטובוס+רכבת

00 50149 5042 9אזור 410

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

18 0077 00200 00

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

24 00102 50264 00

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

24 00102 50264 00

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

 422+421 +432+

18 0077 00200 00

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

13 5039 50136 00

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

37 50137 00354 00

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

+ אזור 801 ארצי 

37 50137 00354 00

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

+אזור ארצי 1003

37 50137 00354 00

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 00

43-415 90
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טור א'
סימול

טור ב' 
המחיר בש"ח

625 90

2 5 90

637 40

38 20

49 10

449 30

510 50

612 50

714 50

816 00

1121 50

1627 00

2034 00

2337 50

2539 50

2842 50

3151 50

3242 50

3570 00

1316 00

612 30

 )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 20

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

50 31דימונהבאר שבעירושלים

50 33ירוחםבאר שבעירושלים

50 42קריית שמונהטבריה/עפולהירושלים

50 42חצור הגלילטבריה/עפולהירושלים
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)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

00 63דימונה-אילת

00 82באר שבע-אילת

00 68ים המלח-אילת

00 112ירושלים/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 בחצור הגלילית, רכסים, ודימונה יהיה 30 2 שקלים חדשים;

)6( מחירי כרטיסי מנוי -

יהיו  להלן  א'  בטור  כמפורט  במקומות  חודשי  חופשי  מנוי  כרטיס  )א( מחירי 
כמפורט בטור ב': 

 טור א' 
המקום

 טור ב'
המחיר בש"ח

00 116אילת

00 135קריית שמונה עירוני

00 135קריות

00 135פרדס חנה

00 83דימונה

00 135רחובות

00 135כרמיאל

00 135נס ציונה

)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

00 135חדרה

00 222פרדס חנה-חדרה

00 187אור עקיבא- חדרה

00 245נתניה-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: 
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טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

00 128לוד

00 190רמלה-לוד

 )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

90 6קריית שמונה

90 6נס ציונה

90 6כרמיאל

50 11רחובות-ראשון לציון

30 8רחובות-עקרון-מזכרת בתיה

70 6אילת

חדשים;  שקלים   143 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 00

25 90

49 10

612 50

)ד( בוטל 
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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

415 90

449 30

)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

00 138מקומי 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 אפיקים שרותי תחבורה ישראל בע"מ -

)א( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול השומרון - 

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

טור א'
סימול

טור ב'
המחיר בש"ח

15 60

37 80

49 10

612 50

815 50

1019 00

1221 50

1626 00

קווי  כל   +  223+222+221+210 באזורים  חודשי  חופשי  כרטיס  של  )2( מחירו 
אפירים בשומרון יהיה 00 358 שקלים חדשים; 

)3( מחירו של כרטיס מנוי חופשי באזורים 223+222+221+210+ ביישובים עץ 
אפריים, אלקנה, אורנית ושערי תקווה יהיה 00 299 שקלים חדשים; 

)4( מחירו של כרטיס חופשי חודשי עירוני באריאל יהיה 00 200 שקלים חדשים;
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)ב( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול אשדוד יהיו - 

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

טור א'
סימול

טור ב'
 המחיר בש"ח

13 70

24 10

35 70

56 40

66 80

87 30

97 80

109 80

1112 50

1215 00

1416 50

524 80

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

טור א'
המקום

 טור ב'
המחיר בש"ח

00 188אזורי אשדוד

00 68יבנה

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

714 50

1016 00

1221 50

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

20 13א

30 24א

15 00

525 90

637 74

38 20

49 10

510 50

612 50

714 50

816 00

1121 50

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

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

00 75מגדל העמק לחיפה

00 81נצרת לחיפה

00 106נצרת לאוניברסיטה

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

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

00 113סחנין

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 00

525 90

637 40
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טור ב''טור א'
המחיר בש"חסימול

38 20

49 10

510 50

612 50

714 50

816 00

13-1221 50

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

50 27מנצרת 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

20 13א

14 30

525 40

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי בנצרת יהיה 00 92 ש"ח   )2(

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי נצרת-כפר כנא יהיה 00 115 ש"ח;  

מחירי הנסיעה הבודדת בקווי השירות של חברת מטרודן בע"מ יהיו 80 3 ש"ח;   23

מחירי הנסיעה בקווי השירות של המועצה האזורית איילות -       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

15 60

28 50

39 40

411 50

515 50
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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' להלן: 

מחיר נסיעה בודדת:  )1(

טור א'
סימול

טור ב'
המחיר בש"ח

12 40

24 70

35 60

46 00

56 40

66 80

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

00 196ירושלים

00 214ירושלים 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

12 60

24 40

35 50

47 20

67 40

79 20

812 00

914 00

1016 00

9034 50

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

טור א' 
המקום

טור ב'
המחיר בש"ח

00 166אלעד-פתח תקווה

00 191אלעד-בני ברק

00 95אלעד

מחירו של כרטיס מנוי חופשי יומי מאלעד לפתח תקווה, יהיה 00 13 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 40           

13 80

24 20

36 00

47 20
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טור בטור א'
המחיר בש"חסימול

58 10

69 00

710 00

812 00

913 00

1013 20

1213 50

1415 00

1616 20

1718 00

1820 50

2024 50

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

טור ב'טור א'
המחיר בש"חהסוג

00 105אשקלון/קריית גת חודשי

00 333קריית גת-אשקלון חודשי

00 86נתיבות, 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 00

25 90

38 20

49 10

510 50

613 00
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 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

714 40

816 20

1121 40

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

14 70

כרטיס מנוי חופשי חודשי יהיה 00 128 ש"ח;    )2(

כרטיס מנוי חופשי יומי יהיה 90 6 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

14 60

36 80

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי יהיה 00 128 ש"ח;   )2(

מחיר כרטיס מנוי חופשי יומי יהיה: 20 9 ש"ח    )3(

)ו( מחירי הנסיעה בקווי השירות בשפירים -

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

 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

15 00

38 20

811 20

914 40

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי ירושלים-שפירים יהיה 00 373 ש"ח    )2(

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

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

 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

612 30

14 10

525 60

36 80

58 50

69 60

711 50

812 50

915 00

1216 00

1829 50

415 00

425 90

449 10

4612 50

515 00

238 50

)ב( מחירי כרטיס מנוי חופשי חודשי:

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

00 102צפת

00 135עכו

00 102נהריה

00 86שפרעם

מחיר כרטיס מנוי חודשי יומי בעכו יהיה 90 6 ש"ח; )ג( 

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

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

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

14 80

825 50
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טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

25 90

36 50

47 00

57 40

68 50

79 00

89 00

99 00

109 90

119 90

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

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול פרוזדור ירושלים - 

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

טור א'
סימול

טור ב'
המחיר בש"ח

13 70

25 00

285 90

37 30

47 50

59 10

610 50

711 50

812 00

913 50

1014 00

1115 00

1216 00

488 20

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי לנסיעה בבית שמש יהיה 00 104 ש"ח   )2(

מחירי הנסיעה בקווי השירות בטבריה - )ב( 

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

12 50

24 10

35 60

46 20

57 40

67 40

710 00

810 00

911 50

1011 50

1114 00

1214 00

524 10

)2( מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי בטבריה יהיה 00 68 ש"ח;

)3( מחיר כרטיס מנוי חופשי יומי לנסיעה בקווי השירות בטבריה יהיה 10 4 ש"ח 

)ג( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול העמקים -

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

 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

15 00

25 90

38 20

49 10

510 50

612 50

714 00

815 00

916 00

1018 50

1121 50

1627 00

2034 00

2337 50

513 80
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 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

525 60

536 20

547 40

5510 00

5611 50

5714 00

812 30

822 50

)2( )א( מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי בעפולה יהיה 00 103 שקלים חדשים;

     )ב( מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי בבית שאן יהיה 00 89 שקלים חדשים;

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

 טור ב'טור א'
המחיר בש"חהמקום

70 5עפולה

00 16עפולה-מרחבי

80 9הר תבור

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

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

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

 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

12 90

24 20

34 80

56 40

78 70

910 50

1011 50

1113 00

1415 00

1616 50

1818 50

2021 00

612 40
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)3( מנוי חופשי חודשי בערד יהיה 00 86 ש"ח 

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול השרון - )ב( 

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

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

825 60

38 20

49 10

510 50

612 50

425 90

435 90

449 30

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 בטור א':   )1(

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

70 14א

26 80

425 90

449 30

435 90

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי בפתח תקווה יהיה 00 117 ש"ח;    )2(

והיישובים   210+221+222+223 באזורים:  חודשי  חופשי  מנוי  כרטיס  מחיר   )3(
עץ אפרים, אלקנה, אורנית ושערי תקווה יהיה 00 300 ש"ח;

מחירו של כרטיס מנוי חופשי יומי בפתח תקווה יהיה 90 7 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':
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טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

12 70

36 80

49 40

1014 00

1119 00

1622 00

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

טור ב''טור א
המחיר בש"חסימול

312 50

417 00

1025 00

1134 00

1640 00

)3( ביתר עילית-בית שמש: 

          00 130מנוי לבני נוער                       

)4( ביתר עילית: 

מנוי רגיל                                    00 84

מנוי לבני נוער                            00 48

)ג( 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

212 60

13 60

114 20

525 00

255 20

25 70

425 90

37 10
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טור ב' טור א'
המחיר בש"חסימול

47 40

58 80

449 30

611 00

811 00

1012 50

3313 00

3415 00

1416 50

3618 50

1527 00

1627 00

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

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

00 98חופשי חודשי מודיעין 

00 98חופשי חודשי רמלה 

00 78חופשי חודשי מודיעין עילית 

00 6חופשי יומי לוד 

00 6חופשי יומי רמלה 

00 128חופשי חודשי לוד

00 252חופשי חודשי רמלה מודיעין

00 190חופשי חודשי לוד רמלה

)ד( 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 30

14 10

24 40

525 80

425 90



קובץ התקנות 7610, ט"ז בשבט התשע"ו, 2016 1 26  678

טור ב'טור א'
מחיר בש"חסימול

636 20

36 90

47 70

58 50

449 30

69 60

712 00

813 00

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

)א( מחירי כרטיסי מנוי חופשי שבועי -

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

00 38אור עקיבא-חדרה

00 58ג'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 187אור עקיבא-חדרה

00 222פרדס חנה-חדרה

00 245נתניה-חדרה

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

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

00 83אום אל פאחם

00 83באקה אל גרביה

00 160אור עקיבא

00 160גבעת 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': 
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טור ב'טור א'
מחיר בש"חסימול

12 30

23 20

34 90

56 80

78 10

910 50

1415 00

)2( מחיר כרטיס חופשי חודשי לנסיעה ברהט יהיה 00 60 ש"ח 

32  בוטל 

33  מחירי הנסיעה במועצה האזורית 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

13 60

24 40

47 70

610 50

814 50

1016 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 40

13 80

24 20

36 00

47 20

58 10

69 00

710 00

812 00
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טור ב'טור א'
מחיר בש"חסימול

913 00

1013 20

1213 50

1415 00

1616 00

1719 00

1820 50

2024 59

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

טור ב'טור א'

מחיר בש"חהסוג

00 105אשקלון/קריית גת חופשי חודשי

00 333קריית גת-אשקלון חופשי חודשי

00 86נתיבות חופשי חודשי

00 86שדרות חופשי חודשי

00 86אופקים חופשי חודשי

00 86קריית מלאכי חופשי חודשי

35  מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת דן בצפון חברה להסעת המונים בע"מ -
         מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ב' להלן ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

טור א'

סימול

טור ב'

מחיר בש"ח

15 00

25 00

47 80

610 70
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