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תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון(, התשע"ח-2018

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(, בהגדרה "כרטיס", המילים "ובכלל זה כרטיס הלוך וחזור" - יימחקו.

בתקנה 9 לתקנות העיקריות, פסקאות )8( ו–)9( - יימחקו.    .2
על אף האמור בתקנות אלה, מי שבידו כרטיס הלוך וחזור שלא נוצל במלואו רשאי   .3

להמשיך ולהשתמש בו, ויראוהו כמי שבידו כרטיס תקף.

כ"ו באדר התשע"ח )13 במרס 2018(
)חמ 3-1055(

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

תקנות מסילות הברזל )תנאי נסיעה ברכבת( )תיקון(, התשע"ח-2018

התשל"ב-11972  חדש[,  ]נוסח  הברזל  מסילות  לפקודת   57 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התש"ס-22000  ברכבת(,  נסיעה  )תנאי  הברזל  מסילות  בתקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 1 -

בהגדרה "כרטיס", המילים "לרבות כרטיס הלוך וחזור" - יימחקו.  )1(

בתקנה 3)א(, הסיפה החל במילים "היה הכרטיס לנסיעת הלוך וחזור"  - תימחק.    .2
על אף האמור בתקנות אלה, מי שבידו כרטיס הלוך וחזור שלא נוצל במלואו רשאי   .3

להמשיך ולהשתמש בו, ויראוהו כמי שבידו כרטיס תקף.

כ"ו באדר התשע"ח )13 במרס 2018(
)חמ 3-546(

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

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )תיקון(, התשע"ח-2018

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

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( - 

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 3

הוראת מעבר

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

2 ק"ת התשס"ג, עמ' 964; התשע"ו, עמ' 220, עמ' 366, עמ' 656; התשע"ז, עמ' 957.

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 9

הוראת מעבר

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

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 42; התשע"ז, עמ' 1764.

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

2 ק"ת התש"ס, עמ' 874.

תיקון סעיף 1
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בהגדרה "אזור 232", אחרי "מטרופולין גוש דן" יבוא "ומטרופולין ירושלים";  )1(

אחרי ההגדרה "חייל בשירות בלא תשלום" יבוא:  )2(

"'מטרופולין ירושלים" - אזורים: 110, 121, 122, 123, 131, 133, 134, 135, 232;

"מטרופולין גוש דן" - אזורים: 210, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 234;

"מטרופולין חיפה" - אזורים: 310, 321, 322, 331, 332, 333, 334;

"מטרופולין באר שבע" - אזורים: 410, 421, 422, 423, 431, 432, 433, 434".  

בתוספת הראשונה לצו העיקרי אחרי סעיף 16א יבוא:   .2
"16ב. באזורי הנסיעה המפורטים בטור א' בפסקאות )1( ו–)2( שלהלן, יכובדו כרטיסי 

מנוי מסוג חופשי יומי וחופשי חודשי במחירים המפורטים לצדם בטורים ב' ו–ג': 

נסיעה משולבת באזורי מטרופולין כמפורט להלן וביניהם:   )1(

טור א'
אזורי נסיעה  

טור ב'
מחיר

כרטיס יומי 
אוטובוס+רכבת
שקלים חדשים

טור ג'
מחיר כרטיס חודשי

אוטובוס+רכבת 
שקלים חדשים

נסיעה משולבת באזורי מטרופולין באר 
שבע ובאזורי מטרופולין גוש דן ובין 

מטרופולין באר שבע לבין מטרופולין גוש 
דן, ואלה יכללו לעניין זה את אזורים 

ארציים 801 ו–802 

  37.5  624

נסיעה משולבת באזורי מטרופולין באר 
שבע ובאזורי מטרופולין ירושלים ובין 

מטרופולין באר שבע לבין מטרופולין 
ירושלים, ואלה יכללו לעניין זה את 

אזורים ארציים 801 ו–802 

  40.0  684

נסיעה משולבת באזורי מטרופולין גוש 
דן ובאזורי מטרופולין ירושלים, ובין 

מטרופולין גוש דן לבין מטרופולין ירושלים 

 32.5  540

נסיעה משולבת באזורי מטרופולין גוש דן 
ובאזורי מטרופולין חיפה ובין מטרופולין 

גוש דן לבין מטרופולין חיפה, ואלה יכללו 
לעניין זה את אזורים ארציים 701 ו–702

  40.0  684

נסיעה משולבת באזורים שונים כמפורט להלן וביניהם:  )2(

טור א'
אזורי נסיעה  

טור ב'
מחיר

כרטיס יומי 
אוטובוס+רכבת
שקלים חדשים

טור ג'
מחיר כרטיס חודשי

אוטובוס+רכבת 
שקלים חדשים

נסיעה משולבת בכל האזורים המפורטים 
בסעיף 1)א( לצו , למעט אזורים 901 ו–902 

  60.0  900

תיקון התוספת 
הראשונה
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טור א'
אזורי נסיעה  

טור ב'
מחיר

כרטיס יומי 
אוטובוס+רכבת
שקלים חדשים

טור ג'
מחיר כרטיס חודשי

אוטובוס+רכבת 
שקלים חדשים

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 602+601+502 

  21.5  213

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 702+701+602+601

  21.5  213

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד:602+601+333+332+331  

  21.5  213

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 502+501+334+332+331   

  21.5  213

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 334+333+702+701 

  21.5  213

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 801+431 

  18.0  200

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 802+434+431 

  18.0  200

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד:802+801+332 

  21.5  213

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 802+131. 

  21.5."213

ט' בניסן התשע"ח )25 במרס 2018(
)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(, 
התשע"ח-2018

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:

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת(, התשס"ח-22008 )להלן   .1
- הצו העיקרי(, בתוספת -

)1( בפרט 2ו לתוספת לצו העיקרי - 

)א( בפרט משנה )א(, פסקאות )1( עד )4( - יימחקו;

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

2 ק"ת התשס"ח, עמ' 433; התשע"ו, עמ' 644, עמ' 852 ועמ' 910.

תיקון התוספת
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)ב( פרט משנה )ב( המתחיל במילים "דמי נסיעה" - יימחק; 

)2( אחרי פרט 2ו יבוא: 

לנסיעה  ימים,  ל–30  או  חד–יומי  תקופתי  כרטיס  בעד  נסיעה  דמי  "2ז )א( 
משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת המקומית במטרופולינים ובאזורי הנסיעה 

המפורטים להלן:

אזורי נסיעה  

 כרטיס תקופתי
יומי 

שקלים חדשים

 כרטיס תקופתי
ל–30 ימים 

שקלים חדשים

נסיעה משולבת בתוך מטרופולין באר שבע 
ובתוך מטרופולין גוש דן ובין מטרופולין 

באר שבע למטרופולין גוש דן ואלה יכללו 
לעניין זה את אזורים ארציים 801 ו–802

 37.5 624

נסיעה משולבת בתוך מטרופולין באר שבע 
ובתוך מטרופולין ירושלים ובין מטרופולין 

באר שבע למטרופולין ירושלים ואלה יכללו 
לעניין זה את אזורים ארציים 801 ו–802

 40.0 684

נסיעה משולבת בתוך מטרופולין גוש דן 
ובתוך מטרופולין ירושלים ובין מטרופולין 

גוש דן למטרופולין ירושלים 

32.5 540

נסיעה משולבת בתוך מטרופולין גוש דן 
ובתוך מטרופולין חיפה ובין מטרופולין גוש 

דן למטרופולין חיפה ואלה יכללו לעניין 
זה את אזורים ארציים 701 ו–702

 40.0 684

לנסיעה  ימים,  ל–30  או  חד–יומי  תקופתי  כרטיס  בעד  נסיעה  )ב( דמי 
משולבת ברכבת, באוטובוס וברכבת המקומית באזורי הנסיעה המפורטים 

להלן:  

אזורי נסיעה  

 כרטיס תקופתי
יומי 

שקלים חדשים

 כרטיס תקופתי
ל–30 ימים 

שקלים חדשים

כל האזורים  - בתוך המטרופולינים 
וביניהם, לא כולל הערבה ואילת 

  60.0  900

נסיעה משולבת בתוך האזורים עפולה - 
בית שאן ובתוך דרום רמת הגולן וסובב 
כנרת ובין האזורים עפולה - בית שאן, 

דרום רמת הגולן וסובב כנרת

  21.5  213

נסיעה משולבת בתוך האזורים עפולה - 
בית שאן ובתוך ואדי ערה - חדרה ובין 

האזורים עפולה - בית שאן לבין ואדי 
ערה - חדרה 

  21.5  213
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אזורי נסיעה  

 כרטיס תקופתי
יומי 

שקלים חדשים

 כרטיס תקופתי
ל–30 ימים 

שקלים חדשים

נסיעה משולבת בתוך האזורים עפולה - 
בית שאן ובתוך האזורים  332, 333, 334 
במטרופולין חיפה ובין האזורים עפולה 

- בית שאן לבין האזורים  332, 333, 334 
במטרופולין חיפה

  21.5  213

נסיעה משולבת בתוך גליל מזרחי דרום 
רמת הגולן וסובב כנרת ובתוך האזורים 

331, 332, 333 במטרופולין חיפה ובין 
האזורים גליל מזרחי דרום רמת הגולן 

וסובב כנרת לבין האזורים 331, 332, 333 
במטרופולין חיפה  

  21.5  213

נסיעה משולבת בתוך האזורים ואדי 
ערה - חדרה ובתוך האזורים 333, 334 
במטרופולין חיפה ובין האזורים ואדי 
ערה - חדרה לבין האזורים 333, 334  

במטרופולין חיפה

  21.5  213

נסיעה משולבת בתוך אזור אשקלון ובתוך 
האזור 431 במטרופולין באר שבע ובין אזור 

אשקלון לבין האזור 431 במטרופולין באר 
שבע

  18.0  200

נסיעה משולבת בתוך אזור קריית גת 
ובתוך האזורים 431, 434 במטרופולין באר 

שבע ובין אזור קרית גת לבין האזורים 431, 
434 במטרופולין באר שבע 

  18.0  200

נסיעה משולבת בתוך אזור אשקלון קריית 
גת ובתוך האזור 233 במטרופולין גוש דן 

ובין אשקלון קריית גת לבין האזור 233 
במטרופולין גוש דן

  21.5  213

נסיעה משולבת בתוך אזור קריית גת 
ובתוך האזור 131 במטרופולין ירושלים  

ובין אזור קריית גת לבין האזור 131 
במטרופולין ירושלים

  21.5 "213

ט' בניסן התשע"ח )25 במרס 2018(
)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
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 3(,התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992, אני מתקין תקנות אלה:

3ה  תקנה  אחרי  התשנ"ג-21993,  מארנונה(,  )הנחה  המדינה  במשק  הסדרים  בתקנות   .1
יבוא:

"הנחה לחייל 
מילואים פעיל

מסכום   5% עד  של  בשיעור  הנחה  לקבוע  רשאית  מועצה  3ו. 
הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על  מחזיק 
בנכס שהוא חייל מילואים פעיל; לעניין זה, "חייל מילואים 
פעיל" - חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, 
פעיל  מילואים  משרת  בתעודת  המחזיק  התשס"ח-32008, 
תקפה שנתן לו צבא הגנה לישראל או באישור תקף שנתן 
לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא משרת מילואים פעיל."

כ"ה באדר התשע"ח )12 במרס 2018(
)חמ 3-2278-ת2(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו מחלות בעלי חיים )תיקון התוספת השנייה לפקודה(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985 
)להלן - הפקודה(, אני מצווה לאמור:

בתוספת השנייה לפקודה -       .1
בסעיף 11, במקום "נגיעות בראנה וירוס Infection with ranavirus" יבוא:    )1(

באטראכוכיטריום  בפטריית  "נגיעות 
סלמנדריווראנס

 Infection with Batrachochytrium
salamandrivorans

Infection with Ranavirus species"נגיעות במיני ראנה וירוס

במקום סעיף 13 יבוא:   )2(

13. מחלות סרטנאים

Acute hepatopancreatic necrosis "מחלת נמק חריף של כבד-לבלב                             
disease

 נגיעות באפנומיצס אסטצי
)ֶדבֶר סרטן הנהרות(

 Infection with Aphanomyces astaci
)crayfish plague(

Infection with yellow head virus נגיעות בנגיף הראש הצהוב גנוטיפ 1  
genotype 1

נגיעות בנגיף נמק מידבק תת–עורי 
ובמערכת ייצור הדם

 Infection with infectious hypodermal
and haematopoietic necrosis virus

הוספת תקנה 3ו

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  1

2 ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ח, עמ' 210 ועמ' 908.

3 ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; ק"ת התשע"ז, עמ' 510.  1

תיקון התוספת 
השנייה
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Infection with infectious נגיעות בנגיף נמק שריר מידבק
myonecrosis virus

 נגיעות בהפאטובקטר פנאיי
)דלקת כבד-לבלב נמקית(

 Infection with Hepatobacter penaei
)necrotising hepatopancreatitis(

Infection with Taura syndrome virusנגיעות בנגיף תסמונת טאורה

נגיעות בנגיף תסמונת הנקודות 
הלבנות

 Infection with white spot syndrome
virus

נגיעות בנגיף נודה של מקרוברכיום 
רוזנברגיי )מחלת הזנב הלבן(

 Infection with Macrobrachium
 rosenbergii nodavirus )white tail
"disease(

י"ג באדר התשע"ח )28 בפברואר 2018(
)חמ 3-767-ת2(

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

תיקון טעות

 ,)3 מס'  )תיקון  ברכבת  נסיעה  )דמי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו 
התשע"ז-2017, שפורסם בק"ת 7867, התשע"ז, עמ' 1764, בסעיף 1, ברישה, במקום המילים 

"במקום פרטים 2 עד 4 יבוא: "צריך להיות "במקום פרטים 2, 3, ו–4 יבוא:".

)חמ 3-2722-ת2(




