
רשומות

קובץ התקנות
עמוד
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1142 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)דמי	נסיעה	ברכבת(	)תיקון	מס'	3(,	התשע"א-2011

	צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירי	נסיעה	בקווי	השירות	באוטובוסים(	)תיקון	מס'	2(,
1143 התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1150 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	התעבורה	)תיקון	מס'	12(,	התש"ע-2010	)תיקון	מס'	2(,	התשע"א-2011

	תקנות	רישום	קבלנים	לעבודות	הנדסה	בנאיות	)ערעור	מהימנות	והתנהגות	בניגוד	למקובל(	)תיקון(,
1151 התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1151 תקנות	רישום	קבלנים	לעבודות	הנדסה	בנאיות	)סוג	תאגיד(	)תיקון(,	התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1152 אכרזת	העיריות	)שינוי	תחום	עיריית	פתח	תקוה(	)תיקון(,	התשע"א-2011�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1152 צו	המועצות	המקומיות	)מועצות	אזוריות(	)דרום	השרון,	תיקון(,	התשע"א-2011�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		
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תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון מס' 3(, התשע"א-2011

]נוסח	חדש[,	התשל"ב- 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	56	ו–57	לפקודת	מסילות	הברזל	 	
11972,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	9	לתקנות	מסילות	הברזל	)דמי	נסיעה(,	התשס"ה-22004,	במקום	תקנת	משנה	)ב( 	�1	
יבוא:

	על	אף	האמור	בתקנה	2)א(,	בעד	כרטיס	לנסיעה	ברכבת	המשולבת	עם	נסיעה	בקו	 ")ב(
שירות	המופעל	על	ידי	בעל	רישיון	קו,	שניתן	לו	על	פי	תקנות	התעבורה,	התשכ"א-

1961,	ישולמו	דמי	הנסיעה	כאמור	בפרט	1ד	בתוספת	לצו	דמי	נסיעה	ברכבת3�"

כ"ז	בסיוון	התשע"א	)29	ביוני	2011(
כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-1055(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	23,	עמ'	485;	ס"ח	התשע"א,	עמ'	206� 	1
ק"ת	התשס"ה,	עמ'	42;	התשע"א,	עמ'	620	ועמ'	729� 	2

ק"ת	התשע"א,	עמ'	1142� 	3

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון מס' 3(, 
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12)א()1(	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	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(,	לפני	ההגדרה	"שירותי	הסעת	נוסעים	ברכבת"	יבוא:

""אזור	1"	-	אור	יהודה,	אזור,	בני	ברק,	בת	ים,	גבעת	שמואל,	גבעתיים,	גנות,	גני	תקוה,	
גת	רימון,	חולון,	חמד,	יהוד-מונסון,	כפר	סירקין,	מגשימים,	מעש,	מקווה	ישראל,	
משמר	השבעה,	סביון-גני	יהודה,	פתח	תקוה,	קרית	אונו,	ראשון	לציון,	רמת	גן,	

תל–אביב—יפו;

"אזור	21"	-	אלישמע,	בית	ברל,	בצרה,	גבעת	חן,	ג'לג'וליה,	גליל	ים,	גן	חיים,	גני	עם,	
הוד	השרון,	הרצליה,	חגור,	יד	אליהו,	ירקונה,	כפר	מלל,	כפר	סבא,	כפר	שמריהו,	
נווה	ימין,	נווה	ירק,	ניר	אליהו,	עדנים,	צופית,	רמות	השבים,	רמת	השרון,	רעננה,	

שדה	ורבורג,	שדה	חמד,	תעשיון	בנימין;

"אזור	22"	-	בארות	יצחק,	בני	עטרות,	ברקת,	גבעת	כ"ח,	גבעת	השלושה,	טירת	יהודה,	
כפר	קאסם,	מזור,	נופך,	נחלים,	נחשונים,	עינת,	ראש	העין,	רינתיה,	תעשיון	חצב;	

"כרטיס	תקופתי	חודשי"	—	כרטיס	תקופתי	המיועד	לנסיעה	בין	התחנות	שצוינו	עליו	
ומועד	 בו	 הנקוב	 בחודש	 באחד	 תוקפו	 תחילת	 שמועד	 הביניים,	 תחנות	 לרבות	

פקיעת	תוקפו	ביום	האחרון	של	אותו	חודש;	

"קו	שירות"	—	קו	נסיעה	בין	תחנת	יציאה	לבין	תחנת	יעד	המופעל	על	ידי	בעל	רישיון	
קו	שניתן	לו	על	פי	תקנות	התעבורה,	התשכ"א-31961;"�

אחרי	פרט	1ג	לתוספת	לצו	העיקרי	יבוא:	 	�2
__________

ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192;	התשס"ז,	עמ'	79� 	1
ק"ת	התשס"ח,	עמ'	433;	התשע"א,	עמ'	620	ועמ'	728� 	2

ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425� 	3

תיקון	תקנה	9

תיקון	סעיף	1

תיקון	התוספת
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בקו	 נסיעה	 עם	 המשולבת	 ברכבת	 נסיעה	 לעניין	 	- משולבת	 לנסיעה	 	כרטיס	 "1ד�
שירות	יחולו	הוראות	אלה:

ו–)3(,	 	)2( בפסקאות	 כמפורט	 למעט	 כאמור,	 משולבת	 לנסיעה	 כרטיס	 	בעד	 )1(
ישולמו	דמי	הנסיעה	ברכבת	בתוספת	מחיר	הנסיעה	בקו	שירות	)להלן	-	המחיר	
המצרפי(	כשהם	מופחתים	בשיעור	הנחה	כמפורט	להלן	ובלבד	שקיים	הסכם	תקף	

עם	בעל	רישיון	הקו:	

	בכרטיס	תקופתי	חודשי	—	עד	20	אחוזים	הנחה	על	המחיר	המצרפי; )א(

	בכרטיס	נסיעה	הלוך	וחזור	-	עד	5	אחוזים	הנחה	על	המחיר	המצרפי; )ב(

	בעד	כרטיס	תקופתי	חודשי	לנסיעה	ברכבת	בין	תחנות	תל	אביב,	הרצליה,	 )2(
בני	ברק,	פתח	תקוה,	ראש	העין,	כפר	סבא,	באר	יעקב-ראשונים,	המשולבת	עם	
נסיעה	בקו	שירות	בין	תחנות	באזור	1	ישולמו	דמי	כרטיס	תקופתי	חודשי	ברכבת	

בתוספת	51	שקלים	חדשים,	אך	לא	פחות	מ–250	שקלים	חדשים;

	בעד	כרטיס	תקופתי	חודשי	לנסיעה	ברכבת	בין	תחנות	תל	אביב,	הרצליה,	 )3(
בני	ברק,	פתח	תקוה,	ראש	העין,	כפר	סבא,	באר	יעקב-ראשונים,	המשולבת	עם	
נסיעה	בקו	שירות	בין	כל	התחנות	באזורים	1,	21	ו–22,	ישולמו	דמי	כרטיס	תקופתי	
חודשי	ברכבת	בתוספת	80	שקלים	חדשים,	אך	לא	פחות	מ–285	שקלים	חדשים�"	

תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ט	בסיוון	התשע"א	)1	ביולי	2011(� 	�3

כ"ז	בסיוון	התשע"א	)29	ביוני	2011(
)חמ	3-2722(

ץ כ" ישראל	
שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים( )תיקון מס' 2(, התשע"א-2011

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

לאמור:

השירות	 בקווי	 נסיעה	 )מחירי	 ושירותים	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 לצו	 1)א(	 בסעיף	 	�1
באוטובוסים(,	התשס"ג-22003	)להלן	-	הצו	העיקרי(,	אחרי	ההגדרה	"אזור	אילת"	יבוא:	

""אזור	1"	-	אור	יהודה,	אזור,	בני	ברק,	בת	ים,	גבעת	שמואל,	גבעתיים,	גנות,	גני	תקוה,	
גת	רימון,	חולון,	חמד,	יהוד-מונסון,	כפר	סירקין,	מגשימים,	מעש,	מקוה	ישראל,	
משמר	השבעה,	סביון-גני	יהודה,	פתח	תקוה,	קרית	אונו,	ראשון	לציון,	רמת	גן,	

תל–אביב—יפו;

"אזור	21"	-	אלישמע,	בית	ברל,	בצרה,	גבעת	חן,	ג'לג'וליה,	גליל	ים,	גן	חיים,	גני	עם,	
הוד	השרון,	הרצליה,	חגור,	יד	אליהו,	ירקונה,	כפר	מלל,	כפר	סבא,	כפר	שמריהו,	
נווה	ימין,	נווה	ירק,	ניר	אליהו,	עדנים,	צופית,	רמות	השבים,	רמת	השרון,	רעננה,	

שדה	ורבורג,	שדה	חמד,	תעשיון	בנימין;

תחילה

תיקון	סעיף	1

__________
ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 	1

ק"ת	התשס"ג,	עמ'	964;	התשע"א,	עמ'	636� 	2
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"אזור	22"	-	בארות	יצחק,	בני	עטרות,	ברקת,	גבעת	כ"ח,	גבעת	השלושה,	טירת	יהודה,	
תעשיון	 רינתיה,	 העין,	 ראש	 עינת,	 נחשונים,	 נחלים,	 נופך,	 מזור,	 קאסם,	 כפר	

חצב;"�

בתוספת	לצו	העיקרי	-	 	�2
	האמור	בסעיף	11	יסומן	")א("	ואחריו	יבוא: )1(

	על	אף	האמור	בפסקת	משנה	)א(,	תתאפשר	הטענת	כרטיס	צובר	ערך	לשתי	 ")ב(
נסיעות	בקוד	42	או	בקוד	44	בלא	הנחת	נוסע	רגיל	באזורים	1,	21	או	22"�

	בסעיף	17	- )2(

	בפסקה	)1(,	בסופה	יבוא: )א(

טור	א'
הסימון

טור	ב'
מחיר	קודם	בשקלים	חדשים

טור	ג'
מחיר	חדש	בשקלים	חדשים

42"0�006�40

430�006�40

440�00"10�00

	אחרי	פסקה	)1(	יבוא:	 )ב(

	על	אף	האמור	בפסקה	)1(,	מחירי	הנסיעה	ממקומות	המוצא	למקומות	 ")1א(
ממועד	 וחצי	 שעה	 בתוך	 המבוצעות	 בנסיעות	 א'	 בטור	 המפורטים	 היעד	

הנסיעה	הראשונה	כנקוב	בכרטיס,	יהיו	כמפורט	בטור	ב'	להלן:

טור	א'
מקומות	המוצא	והיעד

טור	ב'
מחיר	הנסיעה	בש"ח

40�6אזור	1

40�6אזור	21

40�6אזור	22

00�10אזור	21	-	אזור	1

00�10אזור	22	-	אזור	1

00�10אזור	22	-	אזור	21

	על	אף	האמור	בפסקה	)1א(,	מחיר	נסיעה	בודדת	מראש	העין	אל	כפר	 )1ב(
סירקין	או	אל	פתח	תקוה,	יהיה	המחיר	שבקוד	43�";

	פסקה	)6(	—	תימחק; )ג(

	בפסקה	)7(	- )ד(

	במקום	פסקת	משנה	)א(	יבוא: )1(

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

טור	א'
המקום

טור	ב'
מחיר	קודם	בש"ח

טור	ג'
מחיר	חדש	בש"ח

139139אילת

תיקון	התוספת
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טור	א'
המקום

טור	ב'
מחיר	קודם	בש"ח

טור	ג'
מחיר	חדש	בש"ח

קרית	שמונה,	עכו,	קריות,	כרמיאל,	
00�00160�160פרדס	חנה,	רחובות,	נס	ציונה

00�00217�217עקרון	-	רחובות

00�00252�252ירושלים,	אזור	חיפה

00�00290�290עכו	-	צומת	קרית	אתא

00�00300�300מרחב	חיפה

00�00325�325מרחב	ירושלים

00�00294�294רחובות	-	פתח	תקוה

00�00305�305שפרעם	-	אזור	חיפה

00�00390�390עכו	-	כרמיאל

00�00390�390עכו-אזור	חיפה

00�00390�390מטרופולין	חיפה

00�00390�390יבנה	-	תל	אביב

00�00420�420בית	שמש	-	ירושלים

00�00520�520ירושלים	-	גוש	עציון

00�00227�0מרכזי,	אזור	1

00�00159�0אזור	השרון,	אזור	21

00�00248�0מרחבי,	אזורים	1+21+22

00�51*00�0מרכזי,	אזור	1	-	משולב	רכבת

00�80**"00�0מרחבי,	אזור	1+21+22	-	משולב	רכבת

__________
מחיר	זה	ייווסף	לדמי	כרטיס	תקופתי	חודשי	לנסיעה	ברכבת,	ואולם	המחיר	 	 	*

הכולל	לא	יפחת	מ–250	שקלים	חדשים�	

מחיר	זה	ייווסף	לדמי	כרטיס	תקופתי	חודשי	לנסיעה	ברכבת,	ואולם	המחיר	 	 	**
הכולל	לא	יפחת	מ–285	שקלים	חדשים�

	במקום	פסקת	משנה	)ה(	יבוא: )2(

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

לעומת	המחיר	הקודם	כמפורט	בטור	ב'	להלן:	

טור	א'
המקום

טור	ב'
מחיר	קודם	בש"ח

טור	ג'
מחיר	חדש	בש"ח

40�407�7כרמיאל,	עכו,	קרית	שמונה,	נס	ציונה

30�3012�12רחובות-ראשון	לציון

20�207�7אילת

00�14"00�0מרכזי,	אזור	1
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	בסעיף	18	- )3(

	בפסקה	)1(,	אחרי	השורה	של	סימול	13	יבוא:	 )א(

טור	א'
הסימול

טור	ב'
מחיר	קודם	בשקלים	חדשים

טור	ג'
מחיר	חדש	בשקלים	חדשים

42"0�006�40

430�006�40

440�00"10�00

	אחרי	פסקה	)1(	יבוא: )ב(

	על	אף	האמור	בפסקה	)1(,	מחירי	הנסיעה	ממקומות	המוצא	למקומות	 ")1א(
ממועד	 וחצי	 שעה	 בתוך	 המבוצעות	 בנסיעות	 א'	 בטור	 המפורטים	 היעד	

הנסיעה	הראשונה	כנקוב	בכרטיס,	יהיו	כמפורט	בטור	ב'	להלן:

טור	א'
מקומות	המוצא	והיעד

טור	ב'
מחיר	הנסיעה	בש"ח

40�6אזור	1

40�6אזור	21

40�6אזור	22

00�10אזור	21	-	אזור	1

00�10אזור	22	-	אזור	1

00�10אזור	22	-	אזור	21

	על	אף	האמור	בפסקה	)1א(,	מחיר	נסיעה	בודדת	מראש	העין	אל	כפר	 )1ב(
סירקין	או	אל	פתח	תקוה,	יהיה	המחיר	שבקוד	43�";

	בפסקה	)2(,	במקום	פסקת	משנה	)א(	יבוא:	 )ג(

	כרטיסי	מנוי	חודשיים: ")א(

טור	א'
סוג	הכרטיס

טור	ב'
מחיר	קודם	בש"ח

טור	ג'
מחיר	חדש	בש"ח

00�00324�324מרחבי	לבן

00�00147�147מקומי	בני	ברק

00�00227�0מרכזי,	אזור	1

00�00159�0אזור	השרון,	אזור	21

00�00248�0מרחבי,	אזור	1+21+22

00�51*00�0מרכזי,	אזור	1	-	משולב	רכבת

00�80**"00�0מרחבי,	אזור	1+21+22	-	משולב	רכבת

__________
מחיר	זה	ייווסף	לדמי	כרטיס	תקופתי	חודשי	לנסיעה	ברכבת,	ואולם	המחיר	 	 	*

הכולל	לא	יפחת	מ–250	שקלים	חדשים�	

מחיר	זה	ייווסף	לדמי	כרטיס	תקופתי	חודשי	לנסיעה	ברכבת,	ואולם	המחיר	 	**
הכולל	לא	יפחת	מ–285	שקלים	חדשים�
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	במקום	פסקה	)3(	יבוא:	 )ד(

	מחירו	של	כרטיס	מנוי	יומי	לנסיעה	משעה	9:00	ועד	לגמר	השירות,	 )3("
בקווי	השירות	הפנימיים	במקומות	המפורטים	בטור	א'	יהיה	כמפורט	בטור	

ג'	לעומת	המחיר	הקודם	כמפורט	בטור	ב'	להלן:

טור	א'
סוג	הכרטיס

טור	ב'
מחיר	קודם	בשקלים	חדשים

טור	ג'
מחיר	חדש	בשקלים	חדשים

00�0014�0מרכזי,	אזור	1

	במקום	פסקה	)4(	יבוא: )ה(

	מחירי	כרטיסיות	הנחה	יהיו	כמפורט	להלן: )4("

	כרטיסיות	רגילות: )א(

מחיר	הכרטיסיה	בש"חמחיר	נסיעה	בודדת	בש"חמספר	נסיעות

106�4051�20

	106�0048�00

510�0040�00

	58�4033�60

	59�8039�20

	513�6054�40

219�5032�50

	כרטיסיות	הנחה	לזכאים: )ב(

מחיר	הכרטיסיה	בש"חמחיר	נסיעה	בודדת	בש"חמספר	נסיעות

156�4064�00

156�0060�00

68�4033�60

69�8039�20

610�0040�00

613�6054�40

219�5026�00

	כרטיסיות	הנחה	לבני	נוער	ולאזרח	ותיק: )ג(

מחיר	הכרטיסיה	בש"חמחיר	נסיעה	בודדת	בש"חמספר	נסיעות

206�4064�00

206�0060�00

68�4025�20

69�8029�40

610�0030�00

613�6040�80

219�50"19�50
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	בסעיף	30)ג(	- )4(

	במקום	פסקה	)1(	יבוא:	 )1(

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

טור	א'
סימול

טור	ב'
מחיר	קודם	בש"ח

טור	ג'
מחיר	חדש	בש"ח

825�806�00

38�508�80

49�509�80

511�1011�30

613�2013�50

420�006�40

430�006�40

440�0010�00

	על	אף	האמור	בפסקה	)1(,	מחירי	הנסיעה	ממקומות	המוצא	למקומות	 )1א(
ממועד	 וחצי	 שעה	 בתוך	 המבוצעות	 בנסיעות	 א'	 בטור	 המפורטים	 היעד	

הנסיעה	הראשונה	כנקוב	בכרטיס,	יהיו	כמפורט	בטור	ב'	להלן:

טור	א'
מקומות	המוצא	והיעד

טור	ב'
מחיר	הנסיעה	בש"ח

40�6אזור	1

40�6אזור	21

40�6אזור	22

00�10אזור	21	-	אזור	1

00�10אזור	22	-	אזור	1

00�10אזור	22	-	אזור	21

	על	אף	האמור	בפסקה	)1א(,	מחיר	נסיעה	בודדת	מראש	העין	אל	כפר	 )1ב(
סירקין	או	אל	פתח	תקוה,	יהיה	המחיר	שבקוד	43�";

	במקום	פסקה	)ד(	יבוא: )2(

	מחיר	כרטיס	מנוי	חודשי	לנסיעה	במקומות	המפורטים	בטור	א'	להלן,	 )3("
יהיה	כמפורט	בטור	ג'	לעומת	המחיר	הקודם	כמפורט	בטור	ב':

טור	א'
המקום

טור	ב'
מחיר	קודם	בש"ח

טור	ג'
מחיר	חדש	בש"ח

00227�0מרכזי,	אזור	1

00159�0אזור	השרון,	אזור	21

00248�0מרחבי,	אזור	1+21+22
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טור	א'
המקום

טור	ב'
מחיר	קודם	בש"ח

טור	ג'
מחיר	חדש	בש"ח

00�51*00�0מרכזי,	אזור	1	-	משולב	רכבת

00�80**00�0מרחבי,	אזור	1+21+22	-	משולב	רכבת
__________

מחיר	זה	ייווסף	לדמי	כרטיס	תקופתי	חודשי	לנסיעה	ברכבת,	ואולם	המחיר	 	*
הכולל	לא	יפחת	מ–250	שקלים	חדשים�	

מחיר	זה	ייווסף	לדמי	כרטיס	תקופתי	חודשי	לנסיעה	ברכבת,	ואולם	המחיר	 	**
הכולל	לא	יפחת	מ–285	שקלים	חדשים�

לגמר	השירות,	 ועד	 	9:00 לנסיעה	משעה	 יומי	 מנוי	 	מחירו	של	כרטיס	 )4(
בקווי	השירות	הפנימיים	במקומות	המפורטים	בטור	א'	יהיה	כמפורט	בטור	

ג'	לעומת	המחיר	הקודם	כמפורט	בטור	ב'	להלן:

טור	א'
המקום

טור	ב'
מחיר	קודם	בשקלים	חדשים

טור	ג'
מחיר	חדש	בשקלים	חדשים

00�14"00�0מרכזי,	אזור	1

	בסעיף	31	— )5(

	בסעיף	קטן	)א(	- )א(

	בפסקה	)1(,	בסופה	יבוא:	 )1(

טור	א'
הסימול

טור	ב'
מחיר	קודם	בשקלים	חדשים

טור	ג'
מחיר	חדש	בשקלים	חדשים

42"0�006�40

430�006�40

440�00"10�00

	אחרי	פסקה	)1(	יבוא:	 )2(

המוצא	 ממקומות	 הנסיעה	 מחירי	 	,)1( בפסקה	 האמור	 אף	 	על	 ")1א(
למקומות	היעד	המפורטים	בטור	א'	בנסיעות	המבוצעות	בתוך	שעה	וחצי	

ממועד	הנסיעה	הראשונה	כנקוב	בכרטיס,	יהיו	כמפורט	בטור	ב'	להלן:

טור	א'
מקומות	המוצא	והיעד

טור	ב'
מחיר	הנסיעה	בש"ח

40�6אזור	1

40�6אזור	21

40�6אזור	22

00�10אזור	21	-	אזור	1

00�10אזור	22	-	אזור	1

00�10אזור	22	-	אזור	21

	על	אף	האמור	בפסקה	)1א(,	מחיר	נסיעה	בודדת	מראש	העין	אל	 )1ב(
כפר	סירקין	או	אל	פתח	תקוה,	יהיה	המחיר	שבקוד	43�";

	בסעיף	קטן	)ב(	- )ב(

	במקום	פסקה	)3(	יבוא: )1(
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לגמר	 ועד	 	9:00 משעה	 לנסיעה	 יומי	 מנוי	 כרטיס	 של	 	מחירו	 )3("
השירות,	בקווי	השירות	הפנימיים	במקומות	המפורטים	בטור	א'	יהיה	

כמפורט	בטור	ג'	לעומת	המחיר	הקודם	כמפורט	בטור	ב'	להלן:

טור	א'
המקום

טור	ב'
מחיר	קודם	בש"ח

טור	ג'
מחיר	חדש	בש"ח

00�0014�0מרכזי,	אזור	1

50�8"50�8פתח	תקוה	-	עירוני

	במקום	פסקה	)4(	יבוא:	 )2(

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

טור	א'
המקום

טור	ב'
מחיר	קודם	בש"ח

טור	ג'
מחיר	חדש	בש"ח

126126פתח	תקוה

00227�0מרכזי,	אזור	1

00159�0אזור	השרון,	אזור	21

00248�0מרחבי,	אזור	1+21+22

00�51*00�0מרכזי,	אזור	1	-	משולב	רכבת

00�80	**"00�0מרחבי,	אזור	1+21+22	-	משולב	רכבת

__________
המחיר	 ואולם	 ברכבת,	 לנסיעה	 חודשי	 תקופתי	 כרטיס	 לדמי	 ייווסף	 זה	 מחיר	 	 	*

הכולל	לא	יפחת	מ–250	שקלים	חדשים�	

המחיר	 ואולם	 ברכבת,	 לנסיעה	 חודשי	 תקופתי	 כרטיס	 לדמי	 ייווסף	 זה	 מחיר	 	**
הכולל	לא	יפחת	מ–285	שקלים	חדשים�

	בסעיף	33,	אחרי	פסקה	)3(	יבוא: )6(

	מחיר	כרטיס	מנוי	חודשי	מרחבי	לבן	-	גוש	דן	יהיה	00�324	שקלים	חדשים�" )4("

תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ט	בסיוון	התשע"א	)1	ביולי	2011(� 	�2

כ"ז	בסיוון	התשע"א	)29	ביוני	2011(
)חמ	3-2722(

ץ כ" ישראל	
שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

 תקנות התעבורה )תיקון מס' 12(, התש"ע-2010 )תיקון מס' 2(,
התשע"א-2011

ועדת	 ובאישור	 הפקודה(,	 	- )להלן	 התעבורה1	 לפקודת	 	70 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
העונשין,	 לחוק	 2)ב(	 וסעיף	 הכנסת2,	 לחוק–יסוד:	 21א)א(	 סעיף	 לפי	 הכנסת	 של	 הכלכלה	

התשל"ז-31977,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

תחילה

קובץ	התקנות	7013,	כ"ח	בסיוון	התשע"א,	2011�6�30

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	1
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 	2
ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 	3
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בסיוון	 "כ"ט	 במקום	 התש"ע-42010,	 	,)12 מס'	 )תיקון	 התעבורה	 לתקנות	 	9 בתקנה	 	�1
התשע"א	)1	ביולי	2011("	יבוא	"ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012("�

כ"ז	בסיוון	התשע"א	)29	ביוני	2011(
כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

ק"ת	התש"ע,	עמ'	1393;	התשע"א,	עמ'	434� 	4

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )ערעור מהימנות והתנהגות 
בניגוד למקובל( )תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	8)א()3(	ו–17	לחוק	רישום	קבלנים	לעבודות	הנדסה	בנאיות	 	
)להלן	-	החוק(,	התשכ"ט-11969,	בהתייעצות	עם	המועצה	לעבודות	הנדסה	בנאיות,	ובאישור	
ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	לפי	סעיף	21א)א(	לחוק–יסוד:	הכנסת2,	וסעיף	2)ב(	לחוק	העונשין,	

התשל"ז-31977,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	2	לתקנות	רישום	קבלנים	לעבודות	הנדסה	בנאיות	)ערעור	מהימנות	והתנהגות	 	�1
בניגוד	למקובל(,	התשמ"ט-41988,	בסופה	יבוא:

	קבלן	אינו	מגיש	לרשם	הקבלנים	דיווחים	בלתי	נכונים	או	מטעים	ומעדכן	את	 )13("
הרשם	בשינויים	שחלו	בתנאים	שעל	פיהם	נרשם	בפנקס	הקבלנים	וסווג;	בפסקה	זו,	

"דיווחים"	-	דיווחים	שקבלן	נדרש	להגיש	לרשם	הקבלנים	לפי	החוק�"

תחילתן	של	תקנות	אלה	45	ימים	מיום	פרסומן� 	�2

כ"ד	בסיוון	התשע"א	)26	ביוני	2011(
אטיאס אריאל	 	 	 )חמ	3-1554(

שר	הבינוי	והשיכון 	 	
__________

ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	218� 	1
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 	2
ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 	3

ק"ת	התשמ"ט,	עמ'	44� 	4

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סוג תאגיד( )תיקון(, 
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	4)א()5(	ו–17)1(	לחוק	רישום	קבלנים	לעבודות	הנדסה	בנאיות,	 	
התשכ"ט-11969,	בהתייעצות	עם	המועצה	לעבודות	הנדסה	בנאיות,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

)סוג	תאגיד(,	התשמ"ד- בנאיות	 הנדסה	 לעבודות	 קבלנים	 רישום	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
21984,	בסופה	יבוא	"תקנה	זו	תחול	על	קבלן	שמתקיימים	בו	התנאים	לרישום	בסיווג	
רשומים(,	 קבלנים	 )סיווג	 בנאיות	 הנדסה	 לעבודות	 קבלנים	 רישום	 תקנות	 לפי	 	1 סוג	

התשמ"ח-31988"�

תיקון	סעיף	9

תיקון	תקנה	2

תחילה

__________
ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	218� 	1

ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1207� 	2
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תחילתן	של	תקנות	אלה	60	ימים	מיום	פרסומן	)להלן	-	יום	התחילה(	והן	יחולו	על	קבלן	 	�2
המבקש	להירשם	בפנקס	הקבלנים	לעבודות	הנדסה	בנאיות	ביום	התחילה	ואילך�

י"ח	בסיוון	התשע"א	)13	ביוני	2011(
אטיאס אריאל	 	 	 )חמ	3-1540(

שר	הבינוי	והשיכון 	 	

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית פתח תקוה( )תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	ולאחר	עיון	בתסקיר	של	 	
ועדת	החקירה	בהתאם	להוראות	הסעיף	האמור,	אני	מכריז	לאמור:

	5481 "גוש	 בתחום	עיריית	פתח	תקוה2	המתואר	בתוספת	הראשונה	לפקודה,	במקום	 	�1
-	פרט	לחלק	מחלקות	59,	60,	77"	יבוא	"גוש	5481	-	פרט	לחלק	מחלקות	60,	77"�

כ"ח	בניסן	התשע"א	)2	במאי	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1
ק"ת	התשכ"ה,	עמ'	501;	התשס"ז,	עמ'	599;	התש"ע,	עמ'	751� 	2

 צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )דרום השרון, תיקון(,
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לפקודת	המועצות	המקומיות1,	אני	מצווה	לאמור: 	

התשי"ח-21958, אזוריות(,	 )מועצות	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1	
בפרט	)נד(,	בשטח	המתואר	מתחת	לקו,	במקום	"גוש	-	8279	חלקות	19,	21,	23,	25	וחלק	

מחלקה	52	כמסומן	במפה"	יבוא	"גוש	8279	-	חלקות	19,	21,	23,	25"�

כ"ח	בניסן	התשע"א	)2	במאי	2011(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-136(

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1256;	התש"ם,	עמ'	1273;	התש"ע,	עמ'	968� 	2
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