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קובץ התקנות 8200, כ"ו באדר ב' התשע"ט, 2.4.2019 3092

 צו סדר הדין הפלילי )קביעת בית משפט לעניין הגבלים עסקיים(
)הוראת שעה(, התשע"ט-2019

משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  6)ג1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   
התשמ"ב-11982, אני מצווה לאמור:

לעניין הגבלים עסקיים(, התשנ"ד-21994  בית משפט  )קביעת  בצו סדר הדין הפלילי   .1
)להלן - הצו העיקרי(, בשם הצו, במקום "לעניין הגבלים עסקיים" יבוא "לעניין חוק 

התחרות הכלכלית".

בסעיף 1 לצו העיקרי -   .2
)1( במקום "לפי חוק ההגבלים העסקיים" יבוא "לפי חוק התחרות הכלכלית";

)2( במקום "בית המשפט המחוזי בירושלים" יבוא "בית המשפט המחוזי מרכז-לוד".

חוק התחרות  לפי  בעבירות  נאשמים  נדונים  תיקים שבהם   ,2 בסעיף  אף האמור  על   .3
קידום  לחוק   55 סעיף  לפי  או  ב'  פרק  לפי  בעבירות  או  התשמ"ח-31988,  הכלכלית, 
התחרות בענף המזון, התשע"ד-42014, התלויים ועומדים לפני בית המשפט המחוזי 
בירושלים ביום תחילתו של צו זה, בין אם החל הדיון בהם ובין אם לא, יידונו לפני 

בית המשפט המחוזי בירושלים. 

תוקפו של צו זה לשנה.  .4
כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(

)חמ 3-2502(

ילת שקד אי  
שרת המשפטים  

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה במוניות(, 
התשע"ט-2019

בהתאם לסעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה במוניות(, 
התשע"ח-12018  )להלן - הצו העיקרי(, אני מודיעה לאמור: 

עקב שיעור השינוי בין נתוני העדכון לנתוני הבסיס, האמורים בסעיף 4)א( לצו העיקרי,   .1
יהיה נוסח חלק ג' לתוספת לצו העיקרי, מיום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019( 

כמפורט להלן:
"חלק ג': נסיעות שירות

)א( בנסיעת שירות יהיה מחיר ההסעה לכל נוסע משעה 05:00 עד שעה 23:30   .1
כלהלן:

עד 6 ק"מ - 7.30 ש"ח;

על כל ק"מ נוסף - 0.40 ש"ח.

 04:59 לבין השעה   23:31 בין השעה  שירות שבוצעה  בנסיעת  )ב( בעד הסעה 
תיווסף לסכומים שנקבעו בסעיף קטן )א( תוספת בשיעור של 25 אחוזים.

יהיה מחיר ההסעה בנסיעה ממקום למקום המצוינים   1 על אף האמור בסעיף   .2
להלן, שבה משלם כל נוסע בעד נסיעתו בנפרד, כאמור בטבלה שלהלן:

תיקון השם

תיקון סעיף 1

הוראת מעבר

תוקף

__________
ק"ת התשע"ח, עמ' 2306; התשע"ט, עמ' 3081.  1

עדכון המחירים 
המרביים

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ט, עמ' 250.  1

ק"ת התשנ"ד, עמ' 502; התשע"ו, עמ' 1694.  2
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.  3
ס"ח התשע"ד, עמ' 438.  4
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3093

      יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

21.2026.40חדרהאום אל פאחם

12.4015.50עפולהאום אל פאחם

5.506.90פנימיאום אל פאחם

39.8049.70תל אביבאום אל פאחם

56.4070.50בני ברקאופקים

10.8013.50נתיבותאופקים

14.1017.60אשקלוןאשדוד

16.6020.70בי"ח קפלןאשדוד

7.008.80פנימיאשדוד

15.3019.20קריית גתאשקלון

18.2022.80קריית גתאשקלון

29.4036.80תל אביבאשקלון

10.9013.60חדרהבאקה אל גרבייה

26.5033.20אופקיםבאר שבע

31.9039.90אשקלוןבאר שבע

15.5019.30בית קמהבאר שבע

23.6029.50דימונהבאר שבע

18.7023.30נתיבותבאר שבע

23.8029.70שדרותבאר שבע

9.9012.40תל אביבבת ים

9.9012.40רחובותגדרה

8.7010.90בני עישגן יבנה

8.7010.90גדרהגן יבנה

14.1017.60רחובותגן יבנה

הקריות )ק. חיים, ק. מוצקין, 
ק. ביאליק, ק. אתא( 

14.8018.50נהריה

הקריות )ק. חיים, ק. מוצקין, 
ק. ביאליק, ק. אתא( 

10.8013.50עכו

הקריות )ק. חיים, ק. מוצקין, 
ק. ביאליק, ק. אתא( 

8.8011.10צומת הקריות

7.008.80פנימיחדרה

23.2029.00תל אביבחדרה

14.0017.40אעבלייןחיפה

19.3024.20גבעת אולגהחיפה

קובץ התקנות 8200, כ"ו באדר ב' התשע"ט, 2.4.2019
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קובץ התקנות 8200, כ"ו באדר ב' התשע"ט, 30942.4.2019

      יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

19.5024.30דלית אל כרמלחיפה

12.0015.00טירת הכרמלחיפה

19.5024.30יוקנעםחיפה

26.9033.70כרמיאלחיפה

17.5021.90נהריהחיפה

20.2025.20נצרתחיפה

9.7012.10נשרחיפה

17.0021.20עוספייאחיפה

13.7017.10עכוחיפה

7.108.90פנימיחיפה

10.8013.50צומת עין אפקחיפה

10.8013.50קריית יםחיפה

7.909.80צומת הקריות )צ'ק פוסט(חיפה הדר

10.8013.50צפתחצור

20.7025.90בית שאןטבריה

31.5039.40חיפהטבריה

12.8016.10עמק הירדןטבריה

21.6026.90עפולהטבריה

58.9073.60תל אביבטבריה

10.8013.50טירהטייבה

7.008.80פנימיטירת הכרמל

5.406.70ביר אל טירהטמרה

15.6019.50בתי זיקוקטמרה

15.6019.50חיפהטמרה

4.806.00חלת אל שריףטמרה

6.207.80כאבולטמרה

4.806.00פנימיטמרה

15.6019.50צ'ק פוסטטמרה

13.1016.40צ. קריית אתאטמרה

9.4011.70צ.שפרעםטמרה

13.1016.40קריית אתאטמרה

21.4026.80בית שמשירושלים  

31.8039.70בני ברקירושלים  

52.8066.00נתיבותירושלים  
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3095 קובץ התקנות 8200, כ"ו באדר ב' התשע"ט, 2.4.2019

      יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

21.4026.80צומת נחשוןירושלים  

27.4034.20צומת ראםירושלים  

26.0032.50רמלהירושלים  

29.4036.80תל–אביב-יפוירושלים  

6.207.80ביר אל טירהכאבול

15.6019.50בתי זיקוקכאבול

18.5023.10חיפהכאבול

15.6019.50צ'ק פוסטכאבול

15.6019.50צ. קריית אתאכאבול

10.9013.60צ.שפרעםכאבול

15.6019.50קריית אתאכאבול

13.0016.20אבו סנאןכברי

8.7010.90אשרתכברי

8.7010.90בית העמקכברי

11.2014.00כפר יאסיףכברי

7.609.50מושב עמוקהכברי

6.207.80נתיב השיירהכברי

6.207.80שייך דנוןכברי

14.5018.10הרצליהכפר סבא

13.0016.20טייבהכפר סבא

11.2014.00טירהכפר סבא

14.9018.70נתניהכפר סבא

8.7010.90קלנסווהכפר סבא

7.008.80רעננהכפר סבא

19.1023.80אחיעזרלוד

7.008.80פנימילוד

18.2022.80ירושליםמודיעין

16.7020.90בית קמהמחסום ארז

14.8018.50אבו סנאןנהריה

8.7010.90אזור תעשייה צפוןנהריה

10.4013.00אכסניה יד לידנהריה

13.0016.20אשרתנהריה

10.4013.00בי"ס שדה אכזיבנהריה

13.0016.20בית העמקנהריה
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קובץ התקנות 8200, כ"ו באדר ב' התשע"ט, 30962.4.2019

      יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

6.207.80בית חולים נהריהנהריה

12.0015.00בית עלמין שלומינהריה

10.4013.00כפר הנופש אכזיבנהריה

13.0016.20כפר יאסיףנהריה

12.0015.00מושב בצתנהריה

10.4013.00מושב לימןנהריה

12.3015.40מושב עמוקהנהריה

10.4013.00מילואותנהריה

16.6020.70מעלות תרשיחאנהריה

8.7010.90מפעל דלתא מפעל מולטנהריה

11.2014.00נתיב השיירהנהריה

10.8013.50עכונהריה

10.4013.00פרק אכזיבנהריה

12.0015.00צומת בצתנהריה

11.2014.00צומת ג'תנהריה

8.7010.90צומת כברינהריה

8.7010.90קיבוץ גשר הזיונהריה

8.7010.90קריית חוףנהריה

11.2014.00שייח דנוןנהריה

6.107.60שכ' טרומפלדור קיבוץ סערנהריה

12.4015.50שלומינהריה

26.4033.00בועיינהנצרת

14.8018.50טוראןנצרת

11.2014.00כפר כנאנצרת

9.7012.10מגדל העמקנצרת

11.2014.00משהדנצרת

16.2020.20נוג'ידאתנצרת

9.5011.90עפולהנצרת

14.8018.50צומת גולנינצרת

9.5011.90ריינהנצרת

46.8058.50תל אביבנצרת

50.2062.70בני ברקנתיבות

11.2014.00שדרותנתיבות

9.0011.20שוקדהנתיבות
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3097 קובץ התקנות 8200, כ"ו באדר ב' התשע"ט, 2.4.2019

      יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

7.008.80שיבוליםנתיבות

19.3024.20טייבהנתניה

7.008.80פנימינתניה

11.2014.00קדימהנתניה

17.0021.20קלנסואוהנתניה

7.008.80דלית אל כרמלעוספייה

13.0016.20אבו סנאןעכו

9.5011.90ג'דידהעכו

9.5011.90טלאלעכו

11.2014.00כפר יאסיףעכו

7.909.80כפר מכרעכו

17.0021.20כרמיאלעכו

7.008.80פנימיעכו

5.707.10צומת השיכוניםעכו

11.2014.00צומת ירכא ג'וליסעכו

8.7010.90גההעמישב

10.2012.80רמת גןעמישב

15.6019.50תל אביבעמישב

12.4015.50בית שאןעמק הירדן

7.008.80פנימיעפולה

41.9052.30תל אביבעפולה

10.9013.60בקעת קנאיםערד

15.6019.50ים המלחערד

7.909.80פנימיערד

7.309.20ג'לג'וליהפתח תקווה

7.909.80גההפתח תקווה

9.8012.30כפר קאסםפתח תקווה

7.008.80פנימיפתח תקווה

7.909.80רמת גןפתח תקווה

11.7014.70תל אביבפתח תקווה

17.5021.90נהריהצומת הקריות

13.7017.10עכוצומת הקריות

9.0011.20צומת עין אפק/מכון דודצומת הקריות

13.7017.10נהריהצומת עין אפק/מכון דוד 
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קובץ התקנות 8200, כ"ו באדר ב' התשע"ט, 30982.4.2019

      יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

10.8013.50עכוצומת עין אפק/מכון דוד 

6.908.60פתח תקווהצומת עלית

9.9012.40חיפהצומת קריית אתא

8.7010.90חיפהצ'ק פוסט

14.9018.70חיפהקריית אתא

7.008.80פנימיקריית אתא

9.5011.90צומת קריית אתאקריית אתא

11.2014.00קריית יםקריית ביאליק

7.008.80קריית מוצקיןקריית ביאליק

7.008.80פנימיקריית ים

12.8016.10חיפהקריית מוצקין

8.7010.90צ'ק פוסטקריית מוצקין

9.1011.40קריית יםקריית מוצקין

7.008.80פנימיראש העין

7.509.30פתח תקווהראש העין 

7.008.80באר יעקב, נצר סירניראשון לציון

7.008.80בת יםראשון לציון

17.0021.20לודראשון לציון

7.108.90פנימיראשון לציון

12.0015.00תל אביבראשון לציון

19.3024.20אשדודרחובות

12.0015.00בני עישרחובות

7.509.30מזכרת בתיהרחובות

7.008.80נס ציונהרחובות

19.6024.50פתח תקווהרחובות

11.2014.00צומת בית דגןרחובות

9.1011.40קריית עקרוןרחובות

10.6013.30ראשון לציוןרחובות

12.8016.10רמלהרחובות

8.7010.90לודרמלה

5.707.10פנימירמלה

17.0021.20פתח תקווהרמלה

7.809.80תל אביברמת גן
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3099 קובץ התקנות 8200, כ"ו באדר ב' התשע"ט, 2.4.2019

      יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

12.4015.50הרצליהרעננה

17.4021.80אשקלוןשדרות

15.9019.90פלוגותשדרות

19.9024.90קריית גתשדרות

5.506.90אעבלייןשפרעם

14.0017.40חיפהשפרעם

21.1026.40יפיעשפרעם

5.506.90פנימישפרעם

12.4015.50צ'ק פוסטשפרעם

12.4015.50צ. וולקןשפרעם

10.9013.60צ. קריית אתאשפרעם

7.909.80קריית אתאשפרעם

108.00135.00אילתתל אביב

17.5021.90אשדודתל אביב

15.9019.90באר יעקב, נצר סירניתל אביב

35.6044.60באר שבעתל אביב

34.3042.80חיפהתל אביב

בני ברק )עד כביש גהה( תל אביב
קו - 51

7.809.80

13.7017.10לודתל אביב

15.9019.90נס ציונהתל אביב

20.4025.60נתניה - מסעףתל אביב

20.4025.60נתניה - מרכזתל אביב

6.808.50פנימיתל אביב

6.808.50פנימיתל אביב

10.6013.30ראשון לציוןתל אביב

18.7023.30רחובות תל אביב

13.7017.10רמלהתל אביב
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3100

גוריון  בן  1 יהיה מחיר ההסעה בנסיעה משדה התעופה  על אף האמור בסעיף   .3
כמפורט  ההפוך,  בכיוון  או  לצדם  המצוינים  מהמקומות  למקום  אלנבי  ומגשר 

בטבלה שלהלן:

יעד          מוצא

משעה 05:00 
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

החמישה, נמל התעופה בן גוריון  מעלה  ציון,  מבשרת 
גוש,  אבו  אילן,  נווה  זית,  בית 
קריית ענבים, שורש, בית מאיר, 
שואבה, בית נקופה; לעניין קו זה, 

"יעד מרכזי" - מחלף הראל -

40.0040.00)1( שירות ליעד מרכזי כיוון אחד

62.0062.00)2( שירות מיוחד כיוון אחד

אבן נמל התעופה בן גוריון עמינדב,  אורה,  ירושלים, 
זה,  ספיר, גבעת זאב; לעניין קו 
"יעד מרכזי" - מרכז ירושלים או 

התחנה המרכזית בירושלים -

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

40.0040.00

67.0067.00)2( שירות מיוחד כיוון אחד

רכסים, נמל התעופה בן גוריון  טבעון,  נשר,  חיפה, 
לעניין  הכרמל;  טירת  יקנעם, 
תחנה   - מרכזי"  "יעד  זה,  קו 
קריית  או  המפרץ"  "מרכזית 

הממשלה בחיפה -

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

75.0075.00

116.00116.00)2( שירות מיוחד כיוון אחד

 עכו, שמרת, צ'ק פוסט,נמל התעופה בן גוריון 
 ק. חיים, ק. מוצקין, ק. ים,

 ק. ביאליק, ק. אתא; לעניין
קו זה, "יעד מרכזי" -  

התחנה המרכזית בעכו -

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

88.0088.00

136.00136.00)2( שירות מיוחד כיוון אחד

ראש נמל התעופה בן גוריון  הגטאות,  לוחמי  נהריה, 
הנקרה;  לעניין קו זה, "יעד מרכזי" 

- התחנה המרכזית בנהריה -

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

92.0092.00

144.00144.00)2( שירות מיוחד כיוון אחד
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יעד          מוצא

משעה 05:00 
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

מעלה אדומים; לעניין קו נמל התעופה בן גוריון 
זה, "יעד מרכזי" - תחנת 

המשטרה -

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

54.0054.00

83.0083.00)2( שירות מיוחד כיוון אחד

)1( תחנת המוניות במזרח          גשר אלנבי 
ירושלים

24.0024.00

)2( מקום במזרח ירושלים 
לפי יעד כל נוסע באותה  

נסיעה 

36.0036.00

בסעיף זה -

"שירות ליעד מרכזי" - נסיעת שירות מנמל התעופה בן גוריון לאחת מתחנות הנוסעים 
נסיעה כאמור  קו שירות, לפי בחירת הנוסע או  זה לגבי אותו  שנקבעו בסעיף 

בכיוון ההפוך;

"שירות מיוחד" - נסיעת שירות מנמל התעופה בן גוריון אל המען שביקש הנוסע או 
נסיעה כאמור בכיוון ההפוך.

מחיר ההסעה לילדים יהיה כמפורט להלן:  .4

)1( בעד ילד שמלאו לו חמש שנים ישולם מחיר ההסעה של נוסע כאמור בחלק זה;

מחיר  ישולם  הילד,  את  המלווה  ומבוגר  שנים  חמש  לו  מלאו  שטרם  ילד  )2( בעד 
ההסעה של נוסע אחד ויינתן להם מקום ישיבה אחד;

)3( היו עם נוסע מבוגר יותר מילד אחד שטרם מלאו לו חמש שנים, ישולם בעד כל 
ילד נוסף לילד הראשון מחיר הסעה בעד נוסע מבוגר ויינתן לו מקום ישיבה;

)4( על אף האמור בפסקאות )2( ו–)3(, לא יסיע נהג המונית יותר משני ילדים שלא 
יינתן לכל אחד מהם מקום ישיבה אחד;

ישולם מחיר  ישיבה,  לו מקום  ניתן  ואשר  לו חמש שנים  ילד שטרם מלאו  )5( בעד 
הסעה של נוסע כאמור בחלק זה.

על אף האמור בסעיפים 1 ו–2 לחלק זה, מחיר ההסעה בימי מנוחה יהיה גבוה בשיעור   .5
של עד 50 אחוזים ממחיר ההסעה שנקבע להסעה כאמור בשעות שבין 05:00 לבין 23:30.

מחיר ההסעה לפי חלק זה כולל הובלה של עד שתי מזוודות או פריטי כבודה אחרים,   .6
שאינם מטען יד, לכל נוסע ששילם תמורת הסעתו; תמורת כל מזוודה או פריט כבודה 

נוסף ישלם אותו נוסע סך של 4 ש"ח.

כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(
)חמ 3-2722-ת2(

דפנה עין דור  
המפקחת על המחירים  

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  
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