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תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון(, התשפ"ב-2022

חדש[,  ]נוסח  הברזל  מסילות  לפקודת  ו־57   56 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ב-11972 )להלן - הפקודה(, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה(, התשס"ה-22004 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
בתקנה 1 -

במקום ההגדרה "אזורי נסיעה" יבוא:  )1(

""אזור 950" - ארצי;";

במקום ההגדרה "אמצעי תשלום מתקדם" יבוא:  )2(

""אמצעי תשלום מתקדם" - יישום אלקטרוני, למעט רב–קו, אשר מאפשר לאוחז 
בו לתקף את נסיעתו באמצעי התחבורה הציבורית השונים ולשלם בעדה 
באופן מאובטח, ובכלל זה בטלפון סלולרי חכם, ביישומון סלולרי שמותקן 

בו או באמצעי סלולרי אחר, באמצעי דיגיטלי או בטכנולוגיה אחרת;";

במקום ההגדרה "המנהל" יבוא:  )3(

""המנהל" - כהגדרתו בפקודה;";

אחרי ההגדרה "המנהל" יבוא:  )4(

""הסדר נסיעה" - הסדר שמקנה זכויות לנסיעה ברכבת, ברכבת מקומית וברכבל, 
שניתן להטענה ברב־קו; 

מספר  לנוסע  שמקנה  תקופתי  נסיעה  הסדר   - חודשי"  חופשי  נסיעה  "הסדר 
לתקופה  מוגדר,  נסיעה  למרחק  או  מוגדר  באזור  נסיעות  של  מוגבל  בלתי 

של חודש ימים ממועד כניסתו לתוקף;

"הסדר נסיעה חופשי יומי" - הסדר נסיעה תקופתי שמקנה לנוסע מספר בלתי 
מוגבל של נסיעות באזור מוגדר או למרחק נסיעה מוגדר, לתקופה של יום 

אחד, התקף מהמועד הנקוב בו ועד לסיומו בשעה 03:59:59 ביום העוקב;

שנקבע  הנסיעה  ממחיר  בהנחה  שניתן  נסיעה  הסדר   - לזכאי"  נסיעה  "הסדר 
האישיים  נתוניו  בשל  לכך  שזכאי  למי  ברכבת  נסיעה  דמי  לצו  בתוספת 

לפי סעיף 7 לצו האמור;

"הסדר נסיעה ערך צבור" - הסדר נסיעה שבו סכום כספי נטען ברב־קו ושניתן 
לשלם באמצעותו בעד נסיעה, לרבות בעד הסדר נסיעה אחר, עד לתקרת 

הסכום הכספי שנטען כאמור;

"הסדר נסיעה תקופתי" - הסדר נסיעה שמקנה לנוסע מספר בלתי מוגבל של 
נסיעות במהלך פרק זמן מוגדר ובאזור מוגדר;";

אחרי ההגדרה "השר" יבוא:  )5(

""חודש" - לעניין חיוב תשלום באמצעי תשלום מתקדם - תקופה שמיום 25 
בחודש עד יום 24 בחודש העוקב;";

בהגדרה "יום", במקום "משעה 00:00:01 עד שעה 23:59:59" יבוא "משעה 04:00:00   )6(
עד שעה 03:59:59 ביום העוקב"; 

תיקון תקנה 1  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485.  1

ק"ת התשס"ח, עמ' 42; התשפ"ב, עמ' 2630.  2
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)7(  במקום ההגדרה "כרטיס" יבוא:

""כרטיס" - הסדר נסיעה או היתר לנסיעה שניתן מאת המנהל או באישורו;";

)8(  ההגדרות "כרטיס תקופתי", "כרטיס תקופתי יומי" ו"כרטיס תקופתי ל–30 ימים" 
- יימחקו;

)9(  ההגדרה "כרטיס תקופתי לשבעה ימים" - תימחק;

)10(  בהגדרה "מרחק נסיעה", במקום "בפרט 6 לתוספת לצו דמי נסיעה" יבוא "בתוספת 
לצו דמי נסיעה";

)11(  ההגדרה "ערך צבור" - תימחק;

)12(  במקום ההגדרה "צו דמי נסיעה ברכבת" יבוא:

""צו דמי נסיעה ברכבת" - צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה 
ברכבת וברכבל(, התשפ"ב-32022;";

אחרי ההגדרה "קופה" יבוא:  )13(

""רב–קו" - כרטיס חכם הכולל שבב מחשב שמיועד לביצוע תיקוף ותשלום בעד 
שכר הנסיעה ושירותים נלווים שעל פי צו דמי נסיעה ברכבת;

"רכבל" - רכב בעל יחידה אחת או יותר, הנמשך על ידי כבל או אמצעי אחר 
בכוח מכני או אחר, מתחת לפני הקרקע, על פני הקרקע, או על גבי עמודים 

מעל פני הקרקע, המיועד להסעת נוסעים;";

ההגדרות "תחנות באר שבע", "תחנות ביניים", "תחנות בת ים", "תחנות חולון",   )14(
"תחנות חיפה", "תחנות ירושלים", "תחנות כפר סבא", "תחנות לוד רמלה", "תחנות 
רעננה"  "תחנות  קריות",  "תחנות  תקווה",  פתח  "תחנות  נתניה",  "תחנות  מודיעין", 

ו"תחנות תל אביב" - יימחקו;

במקום ההגדרה "תיקוף באמצעי תשלום מתקדם" יבוא:  )15(

כל  או  רב–קו  או  מתקדם  תשלום  אמצעי  או  הכרטיס  בין  תיאום   - ""תיקוף" 
הרכבת  לתחנת  הכניסה  בשער  תיקוף  התקן  לבין  אחר  טכנולוגי  אמצעי 
בעדה,  והתשלום  הנסיעה  אישור  לשם  הציבורית  התחבורה  באמצעי  או 
יישומון  ולעניין  התקן,  באמצעות  אוטומטית  או  ידנית  סריקה  זה  ובכלל 
הנוסע  שעל  ביישומון,  הנסיעה  יעד  סימון  וכן  כאמור  תיאום   - סלולרי 
לבצע לצורך נסיעה, לרבות נוסע שפטור מתשלום או נוסע שבידו הסדר 

נסיעה תקופתי;".

במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"דמי נסיעה 
ברכבת 

2. דמי הנסיעה ברכבת יהיו כאמור בצו דמי נסיעה ברכבת."

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "למעט ברכבל".   .3
בתקנה 5 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "כרטיס" יבוא "הסדר נסיעה".   .4

החלפת תקנה 2  

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5  

ק"ת התשפ"ב, עמ' 2742.  3
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בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )ב( יבוא:   .5
למעט  הקרוב,  החדש  השקל  לחצי  הנסיעה  מחירי  יעוגלו  מחירים  עדכון  ")ב( בכל 
הסדר נסיעה חופשי חודשי שמחירו יעוגל לשקל החדש הקרוב; מחיר הסדר נסיעה 
לזכאי לא יעוגל, למעט הסדר הנסיעה המפורט בסעיף 7)א()4()א()1( לצו דמי נסיעה 

ברכבת שמחירו יעוגל לחצי השקל החדש הקרוב."

בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בטבלה, בסופה יבוא:   .6

טור ב'טור א'

"תושב ישראל שמלאו לו לפי הרישום 
במרשם האוכלוסין 75 שנים, באמצעות 

רב־קו או אמצעי תשלום מתקדם;

תעודת זהות המעידה על גילו".

בתקנה 8 לתקנות העיקריות, בטבלה -   .7
בפרט )2(, בטור א', בסופו יבוא "באמצעות ערך צבור וברב־קו";  )1(

פרט )7( - יימחק;  )2(

בפרט )8( -  )3(

)א( בטור א', במקום האמור בו יבוא "נוסע שטרם מלאו לו 18 שנים או שמלאו 
לו 18 שנים אך הוא עדיין תלמיד בכיתה י"ב, וכן תלמיד מוסד חינוכי מיוחד לפי 
חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-41998, שטרם מלאו לו 21 שנים או שמלאו לו 21 
שנים אך הוא עדיין לומד במוסד חינוכי מיוחד כאמור; האמור בפרט זה לא יחול 
על מי ששוהה בישראל מכוח אשרה ורישיון לישיבת מעבר או אשרה ורישיון 

לישיבת ביקור לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-51952";

)ב( בטור ג', במקום האמור בו יבוא "תעודה המאשרת את גילו או אישור כי 
הוא תלמיד במוסד לחינוך רגיל או במוסד לחינוך מיוחד, לפי העניין";

)ג( בטור ד', במקום האמור בו יבוא "ברכישת הסדר נסיעה ערך צבור או הסדר 
נסיעה חופשי חודשי באמצעות רב־קו או אמצעי תשלום מתקדם";

בפרט )9( -  )4(

בטור ב', במקום "33%" יבוא "50%"; )א( 

בטור ד', במקום האמור בו יבוא "ברכישת הסדר נסיעה ערך צבור באמצעות  )ב( 
רב־קו או ממחיר נסיעה בודדת באמצעי תשלום מתקדם";

בפרט )10( -  )5(

בטור ב', במקום "33%" יבוא "50%"; )א( 

בטור ד', במקום האמור בו יבוא "ברכישת הסדר נסיעה ערך צבור באמצעות  )ב( 
רב–קו או ממחיר לנסיעה בודדת באמצעי תשלום מתקדם".

תקנות 9 ו–9א לתקנות העיקריות - בטלות.   .9

תיקון תקנה 6 

תיקון תקנה 7 

תיקון תקנה 8 

 ביטול תקנות
9 ו–9א   

ס"ח התשמ"ח, עמ' 114.  4

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  5
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בתקנה 10 לתקנות העיקריות, במקום "הן העירוניות והן הבין–עירוניות והיא תינתן    .10
על כל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית" יבוא "והיא תינתן על כל סוגי 

הסדרי הנסיעה הקיימים באמצעות רב־קו או אמצעי תשלום מתקדם".

תקנה 12 לתקנות העיקריות - בטלה.    .11
ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  צו  של  תחילתו  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן    .12

)דמי נסיעה ברכבת וברכבל(, התשפ"ב-2022.

א' באייר התשפ"ב )2 במאי 2022(
)חמ 3-1055(

י ל א כ י מ רב  מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

תיקון תקנה 10  

ביטול תקנה 12 

תחילה 
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