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קובץ התקנות
ה' בכסלו התשע"ב

7054

 1בדצמבר 2011
עמוד

תקנות מסילות הברזל (הוראות בדבר החזקה ,שמירה וטיפול בכרטיס זיכרון של טכוגרף רכבת מקומית
ובפלט והגשתו לבית המשפט) ,התשע"ב204 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון) ,התשע"ב205 ��� 2011-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירות הסעת נוסעים ברכבת מקומית וקביעת רמת
פיקוח) ,התשע"ב213 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב213 ����������������������������������������������������������� 2011-
הודעת הדיינים (אגרות) ,התשע"ב213 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-

תקנות מסילות הברזל (הוראות בדבר החזקה ,שמירה וטיפול בכרטיס זיכרון
של טכוגרף רכבת מקומית ובפלט והגשתו לבית המשפט) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכות שר המשפטים לפי סעיף 46לז(ג) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש],
התשל"ב( 11972-להלן  -הפקודה) ,ובתוקף סמכות שר התחבורה והבטיחות בדרכים לפי
סעיף 46לח לפקודה ,אנו מתקינים תקנות אלה:
הגדרות

 .1בתקנות אלה -
"בעל היתר הפעלה"  -בעליו של היתר הפעלה כהגדרתו בסעיף  46לפקודה או מפעיל
מטעמו כמשמעותו בסעיף 46ד לפקודה;
"כרטיס זיכרון"  -כהגדרתו בסעיף 46לו לפקודה.

שמירה והחזקה
של כרטיס זיכרון
על ידי בעל היתר
הפעלה

	.2

הגשת הפלט
לבית המשפט

	.3

(א) בעל היתר הפעלה ישמור את כרטיס הזיכרון כשהוא כולל את הנתונים שנרשמו
בו לתקופה של  180ימים לפחות מיום רישום הפרטים בו ,ובמהלך תקופה זו לא יעשה
הוא או מי מטעמו בנתונים כל שינוי.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,בעל היתר הפעלה רשאי להעביר את הנתונים
שנרשמו בכרטיס הזיכרון ,ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
( )1הנתונים שנרשמו בכרטיס הזיכרון יועברו למערכת ממוחשבת ויישמרו בה
בתנאים שנקבעו בתקנת משנה (א);
( )2ההעברה תיעשה בדרך שיש בה כדי להבטיח שהנתונים שנשמרו במערכת
הממוחשבת זהים בתוכנם לנתונים הרשומים בכרטיס הזיכרון; על נתונים
שהועברו לפי תקנת משנה זו יחולו ההוראות החלות בפקודה על כרטיס זיכרון.
(ג) העביר מנהל התפעול או מי מטעמו את הנתונים שנרשמו בכרטיס הזיכרון כאמור
בתקנת משנה (ב) ,יתעד מנהל התפעול ,באופן ידני או ממוחשב ,את שם פקיד הרכבת
שהוציא את כרטיס הזיכרון ,מועד הוצאתו ,אופן שמירת הכרטיס והנתונים לפי העניין,
ואת העברת הנתונים למערכת הממוחשבת לפי התנאים הקבועים בתקנת משנה (ב).
(ד) בעל היתר הפעלה ישמור תיעוד כאמור בתקנת משנה (ג) לתקופה של  180ימים
לפחות.
הפלט יוגש לבית המשפט בצירוף תצהיר או תעודת עובד ציבור המעידים כי הפקת
הפלט התבצעה לפי סעיף 46לז לפקודה ,ולגבי בעל היתר הפעלה ,גם בצירוף התיעוד
לפי תקנה (2ג).

א' בכסלו התשע"ב ( 27בנובמבר )2011
(חמ )3-4231

יעקב נאמן
שר המשפטים

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
		

__________
1
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות
באוטובוסים) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (12א)( )1לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו-
( 11996להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף  13לחוק ,אנו מצווים
לאמור:
	.1

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) ,תיקון שם

התשס"ג( 22003-להלן  -הצו העיקרי) ,בשם הצו ,במקום "(מחירי נסיעה בקווי השירות
באוטובוסים)" יבוא "(מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת
מקומית)".
 .2בסעיף  1לצו העיקרי -
()1

תיקון סעיף 1

בסעיף קטן (א) -
(א) אחרי ההגדרה "המדד הקודם" יבוא:
""המנהל"  -מנהל לעניין מסילת ברזל מקומית כמשמעותו בסעיף 2א
לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשל"ב( 31972-להלן  -פקודת
מסילות הברזל);";
(ב) אחרי ההגדרה "המפקח" יבוא:
""חייל בשירות–ללא–תשלום"  -חייל או חיילת הנמנים עם הכוחות הסדירים
של צבא ההגנה לישראל שהם בשירות ללא תשלום ומציגים תעודת
שירות ללא תשלום שנתן להם צבא ההגנה לישראל;";
(ג) אחרי ההגדרה "יום העדכון" יבוא:
""מסילת ברזל מקומית"  -כהגדרתה בסעיף  46לפקודת מסילות הברזל;
"רכבת מקומית"  -כהגדרתה בסעיף  46לפקודת מסילות הברזל;".

( )2בסעיף קטן (ב) ,אחרי "מונח אחר" יבוא "הקשור למחירי נסיעה בקווי שירות
באוטובוסים";
()3

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) לכל מונח אחר הקשור למחירי נסיעה ברכבת מקומית ,יהיה הפירוש שנקבע
לו לפי פקודת מסילות הברזל".

 .3בסעיף  2לצו העיקרי -

תיקון סעיף 2

( )1בכותרת השוליים ,המילים "בקו שירות"  -יימחקו;
( )2האמור בו יסומן "(א)" ,ובו ,במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה";
()3

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) מחירי הנסיעה ברכבת מקומית של בעל היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית
יהיו כאמור בתוספת השנייה".

 .4בסעיף  3לצו העיקרי -

תיקון סעיף 3

( )1האמור בו יסומן "(א)" ,ובו ,אחרי "מחירי הנסיעה" יבוא "לפי סעיף ;"2
__________
1
2
3

ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;192התשס"ז ,עמ' .79
ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;964התשע"א ,עמ'  ,636עמ'  954ועמ' .)1216(1143
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()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) נוסף על עדכון המחירים לפי סעיף קטן (א) ,בעדכון שיתבצע ביום ו' בטבת
התשע"ב ( 1בינואר  )2012ובעדכון שיתבצע ביום י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי
 ,)2012יועלו המחירים כאמור בתוספת הראשונה ובתוספת השנייה בשיעור של
חצי אחוז".

החלפת סעיף 5

 .5במקום האמור בסעיף  5לצו העיקרי יבוא:
  .5המפקח יפרסם ברשומות את נוסח התוספות הראשונה
והשנייה כפי שהותאמו לפי סעיפים  3ו–".4

"פרסום
תיקון סעיף 9

.6

תיקון התוספת

 .7בתוספת לצו העיקרי -

בסעיף  9לצו העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה";

( )2בסעיף קטן (ג) ,במקום "לתוספת לצד הסימול" יבוא "לתוספת הראשונה לצד
הסימול".
( )1התוספת תיקרא "התוספת הראשונה" ובראשה ,במקום "(סעיף  ")2יבוא "(סעיף (2א))";
()2

במקום סעיף  8יבוא:
" .8סטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים ,ובידם תעודות מתאימות זכאים -
()1

לרכוש כרטיסי מנוי סמסטריאליים או כרטיסי מנוי שנתיים;

( )2לרכוש כרטיס לנסיעה בודדת בכל קווי השירות ,בהנחה של 50%
ממחירו ,ובלבד שבידיו כרטיס מנוי שנתי או סמסטריאלי;
( )3לרכוש כרטיסייה בכל קווי השירות ,בהנחה של  50%ממחיר נסיעה
בודדת מוכפל במספר הנסיעות הנכללות בכרטיסייה ,ובלבד שיש בידיו
כרטיס מנוי שנתי או סמסטריאלי;
( )4לרכוש כרטיסייה בכל קווי השירות שמחיר הנסיעה בהם הוא עד
המחיר המסומן בתוספת זו בסימול  ,12בהנחה של  33%ממחיר נסיעה
בודדת מוכפל במספר הנסיעות הנכללות בכרטיסייה;
( )5לרכוש כרטיסייה שבה  2ניקובים בכל קווי השירות שמחיר הנסיעה
בהם עולה על המחיר המסומן בתוספת זו בסימול  ,12בהנחה של 30%
ממחיר נסיעה בודדת מוכפל במספר הנסיעות הנכללות בכרטיסייה;".
()3

בסעיף - 17
(א) בפסקה ( ,)1במקום המחירים הנקובים בטורים ב' ו–ג' לצד סימול  9עד  19יבוא:
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טור א'
סימול

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

9

"19.00

18.00

10

20.00

18.00

11

23.00

23.00

72

19.50

18.00

12

24.50

23.50
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(ב)

טור א'
סימול

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

14

26.50

23.50

16

29.00

29.00

17

30.50

30.50

18

32.50

30.50

19

34.00

"30.50

אחרי פסקה (1ב) יבוא:
"(1ג) על אף האמור בפסקה ( ,)1מחירי הנסיעה בירושלים וסביבתה
ממקומות המוצא 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

(ג)

טור ב'
מחירי הנסיעה בש"ח

מבשרת ציון-ירושלים

6.40

מעלה אדומים-ירושלים

6.40

גבעת זאב-ירושלים

"6.40

בפסקה (()7א) -
( )1במקום המחירים הנקובים בטורים ב' ו–ג' לצד המקום "עכו-כרמיאל"
ו"עכו-אזור חיפה" שבטור א' יבוא:
טור א'
המקום

()2

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

עכו-כרמיאל

"390

300

עכו-אזור חיפה

390

"300

אחרי המקום "עכו  -אזור חיפה" יבוא:
טור א'
המקום

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

"עכו-כרמיאל-חיפה

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

"400

(ד) בפסקה (()7ג) ,במקום המחירים הנקובים בטורים ב' ו–ג' לצד המקום "נהריה-
צומת קרית אתא" ולצד המקום "נהריה-עכו-חיפה" שבטור א' יבוא:

(ה)

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

נהריה-צומת קרית אתא

"440

350

נהריה-עכו-חיפה

525

"380

בפסקה (()8א) -
( )1בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19שלצד " "5בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח" יבוא
";"72
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( )2בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "20שלצד " "5בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח" יבוא ";"72
( )3בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19.50שלצד " "2בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח" יבוא ";"30
( )4בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "24.50שלצד " "5בטור
"מספר נסיעות" יבוא " "23.50ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"94
( )5בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "26.50שלצד " "2בטור
"מספר נסיעות" יבוא " "23.50ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"40
(ו)

בפסקה (()8ב) -
( )1בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19שלצד " "6בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח יבוא ";"72
( )2בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "20שלצד " "6בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר כרטיסיה בש"ח" יבוא ";"72
( )3בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19.50שלצד " "2בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח" יבוא ";"24
( )4בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "24.50שלצד " "6בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "23.50ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח" יבוא ";"94

(ז)

בפסקה (()8ג) -
( )1בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "20שלצד " "6בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח" יבוא ";"54
( )2בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "24.50שלצד " "6בטור
"מספר נסיעות" יבוא " "23.50ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"70.50
( )3בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19שלצד " "2בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח" יבוא ";"18

()4

בסעיף - 18
(א) בפסקה ( ,)1במקום המחירים הנקובים בטורים ב' ו–ג' לצד הסימול ""13
שבטור א' יבוא:
טור א'
סימול

13

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

"19.50

"18

(ב) בפסקה (()4א) ,בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19.50שלצד ""2
בטור "מספר נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"30
(ג) בפסקה (()4ב) ,בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19.50שלצד ""2
בטור "מספר נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"24
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(ד) בפסקה (()4ג) ,בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19.50שלצד ""2
בטור "מספר נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"18
()5

בסעיף - 20
(א) בפסקה ( ,)1במקום המחירים הנקובים בטורים ב' ו–ג' לצד הסימול 10 ,9
ו– 13-12יבוא:
טור א'
סימול

(ב)

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

9

"19

18

10

20

18

13-12

24.50

"23.50

בפסקה (()2א) -
( )1בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19שלצד " "5בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח" יבוא ";"72
( )2בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "24.50שלצד " "5בטור
"מספר נסיעות" יבוא " "23.50ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"94

(ג)

בפסקה (()2ב) -
( )1בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19שלצד " "6בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח" יבוא
";"72
( )2בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "24.50שלצד " "6בטור
"מספר נסיעות" יבוא " "23.50ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"94

(ד)

בפסקה (()2ג) -
( )1בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19שלצד " "6בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח" יבוא
";"54
( )2בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "24.50שלצד " "6בטור
"מספר נסיעות" יבוא " "23.50ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"70.50

()6

בסעיף - 21
(א) בפסקה ( ,)1במקום המחירים הנקובים בטורים ב' ו–ג' לצד הסימול 10 ,9
ו– 13-12יבוא:
טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

טור א'
סימול

9

"19

18

10

20

18

13-12

24.50

"23.50
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(ב)

בפסקה (()2א) -
( )1בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19שלצד " "5בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח" יבוא
";"72
( )2בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "24.50שלצד " "5בטור
"מספר נסיעות" יבוא " "23.50ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"94

(ג)

בפסקה (()2ב) -
( )1בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19שלצד " "6בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח" יבוא ";"72
( )2בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "24.50שלצד " "6בטור
"מספר נסיעות" יבוא " "23.50ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"94

(ד)

בפסקה (()2ג) -
( )1בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19שלצד " "6בטור "מספר
נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח" יבוא ";"54
( )2בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "24.50שלצד " "6בטור
"מספר נסיעות" יבוא " "23.50ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"71

()7

בסעיף - 28
(א) בפסקה (א)( ,)1במקום המחירים הנקובים בטורים ב' ו–ג' לצד סימול 13-12
בטור א' יבוא:
טור א'
סימול

13-12

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

"20.70

"18

(ב) בפסקה (א)(()2א) ,בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "20.70שלצד
" "5בטור "מספר נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"72
(ג) בפסקה (א)(()2ב) ,בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "20.70שלצד
" "6בטור "מספר נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"72
(ד) בפסקה (א)(()2ג) ,בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "20.70שלצד
" "5בטור "מספר נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"54
()8

בסעיף - 29
(א) בפסקה (ב)( ,)1במקום המחירים הנקובים בטורים ב' ו–ג' לצד סימול ""12
שבטור א' יבוא:
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טור א'
סימול

12

טור ב'
מחיר קודם בש"ח

טור ג'
מחיר חדש בש"ח

"19.10

;"18

(ב) בפסקה (ב)(()2א) ,בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19.10שלצד
" "5בטור "מספר נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"72
(ג) בפסקה (ב)(()2ב) ,בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19.10שלצד
" "6בטור "מספר נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא ";"54
(ד) בפסקה (ב)(()2ג) ,בטור "מחיר נסיעה בודדת בש"ח" ,במקום " "19.10שלצד
" "6בטור "מספר נסיעות" יבוא " "18ובמקום המחיר בטור "מחיר הכרטיסיה בש"ח"
יבוא "."72
הוספת התוספת
השנייה

 .8אחרי התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא:

"התוספת השנייה
(סעיף (2ב))
מחירי נסיעה ברכבת מקומית
	.1

סעיפים  2עד  9ו– 11עד  16לתוספת הראשונה יחולו על מחירי נסיעה ברכבת מקומית,
בשינויים המחויבים לפי העניין ובשינויים אלה:
()1

בכל מקום ,במקום "קווי השירות" ייקרא "קווי הרכבת המקומית";

()2

בכל מקום ,במקום "בעל רישיון הקו" ייקרא "בעל היתר להפעלת מסילת ברזל
מקומית או מי מטעמו";

()3

בכל מקום ,במקום "המפקח על התעבורה" ייקרא "המנהל";

()4

בסעיף  , )1(4המילים "או באמצעות כרטיס צובר ערך"  -לא ייקראו.

	.2

מחירי הנסיעה לנסיעה בודדת ברכבת מקומית הם לנסיעה במשך שעה וחצי ממועד
הנסיעה הראשון הנקוב בכרטיס ,כולל נסיעה משולבת עם קווי שירות.

	.3

בכל קווי הנסיעה ברכבת המקומית באזור ירושלים יהיו המחירים כמפורט להלן:
()1

לנסיעה בודדת  -לפי הסימול בטור א' בטבלה שלהלן במחיר הנקוב לצדו בשקלים
חדשים בטור ב':
טור א'
סימול

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים

 2לנסיעה בירושלים פנימי ולנסיעה במרחב
ירושלים בין מוצא ליעד :מבשרת ציון-ירושלים
פנימי; גבעת זאב-ירושלים פנימי; מעלה
אדומים-ירושלים פנימי

6.40

( )2מחירי כרטיס מנוי יהיו כמפורט להלן:
(א) מחיר כרטיס מנוי חודשי במקומות המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן יהיו
כמפורט בטור ב' לצדם ,בשקלים חדשים:
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טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים

מרחב ירושלים וירושלים פנימי

227

(ב) מחיר כרטיס מנוי שנתי לסטודנטים במקומות המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן
יהיו כמפורט בטור ב' לצדם ,בשקלים חדשים:
טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בשקלים חדשים

ירושלים פנימי

1,374

( )3מחירי כרטיסיות הנחה יהיו כמפורט להלן:
(א)

כרטיסיות רגילות:
מספר נסיעות

מחיר נסיעה בודדת
בשקלים חדשים

מחיר הכרטיסייה
בשקלים חדשים

6.40

51.20

10
(ב)

כרטיסיות הנחה לזכאים:
מספר נסיעות

מחיר נסיעה בודדת
בשקלים חדשים

מחיר הכרטיסייה
בשקלים חדשים

6.40

64

15
(ג)

כרטיסיות הנחה לבני נוער ולאזרח ותיק:
מחיר נסיעה בודדת
בשקלים חדשים

מחיר הכרטיסיה
בשקלים חדשים

20

6.40

64

10

6.40

"32

מספר נסיעות

תחילה

	.9

(א) תחילתו של צו זה ,למעט סעיף  )2(7עד ( ,)8במועד שבו תפורסם ברשומות הודעת
המנהל כי אישר את הפעלת מערכת הכרטוס של בעל היתר להפעלת מסילת ברזל
מקומית לפי סעיף  6בהיתר ההפעלה שניתן לפי סעיף 46ז לפקודת מסילות הברזל;
ואולם ,ראה המנהל כי לא ניתן לאשר הפעלה מלאה של המערכת ,רשאי המנהל לאשר
הפעלה חלקית של המערכת ,עד לאישור הפעלתה המלאה ,בהודעתו ברשומות יפרט
את החלק שאישר ,ותחילתו של צו זה תהיה חלקית בהתאם לחלק שאישר ,עד לאישור
הפעלה מלאה של המערכת.
(ב) תחילתו של סעיף  )2(7עד ( ,)8למעט סעיף  8המובא בו ,ביום ה' בכסלו התשע"ב
( 1בדצמבר .)2011

ג' בכסלו התשע"ב ( 29בנובמבר )2011
(חמ )3-2722

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירות הסעת נוסעים
ברכבת מקומית וקביעת רמת פיקוח) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים (6א)( )3ו–( )4ו– 7לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,ובהמלצת ועדת המחירים ,אנו מצווים לאמור:
 .1החוק יחול על שירות הסעת נוסעים ברכבת מקומית.
	.2

החלת החוק

רמת הפיקוח על שירות הסעת נוסעים ברכבת מקומית תהיה קביעת מחירים לפי פרק רמת פיקוח

ה' לחוק.
א' בכסלו התשע"ב ( 27בנובמבר )2011
(חמ )3-2722

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
		

__________
1

ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;192התשס"ז ,עמ' .79

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
 .1בסעיף  19לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח- 21958-

תיקון סעיף 19

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "סעיפים קטנים (א )1ו–(ב)" יבוא "סעיפים קטנים (א( ,)1א)2
ו–(ב)";
()2

אחרי סעיף קטן (א )1יבוא:
"(א )2מי שכיהן כמנהל הכללי של מועצה אזורית שלושים חודשים לפחות,
אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר המועצה בבחירות שייערכו
באותה מועצה אזורית במהלך כהונתו ובבחירות כאמור שייערכו בשנתיים
שמיום סיום כהונתו".

 .2תחילתו של צו זה ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר .)2013
י' בחשוון התשע"ב ( 7בנובמבר )2011

תחילה

(חמ -3-136ת)1

אליהו ישי
			

		
שר הפנים

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1256התשע"ב ,עמ' .71

הודעת הדיינים (אגרות) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3ב(ג) לתקנות הדיינים (אגרות) ,התשי"ז( 11957-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  ,2011לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שינוי האגרות

 ,2010יהיה נוסח התוספות הראשונה והשנייה לתקנות החל ביום ו' בטבת התשע"ב
( 1בינואר  ,)2012כדלקמן:

__________
1

ק"ת התשי"ז ,עמ'  ;1580התשנ"ג ,עמ'  ;1147התשס"ט ,עמ'  ,1212התש"ע ,עמ' .143
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"תוספת ראשונה
(תקנה )3
האגרה
בשקלים חדשים

.1

.2

.3

.4

נישואין
(א)

בקשה להיתר נישואין

242

(ב)

אישור פסק דין סופי להיתר נישואין על ידי נשיא בית
הדין הרבני הגדול (כולל חתימת  100רבנים)

336

(ג)

בקשה להתיר סידור נישואין למעוברת או לאישה
בתוך  90ימים מיום מתן הגט או מיום מיתת הבעל

242

(ד)

כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין

242

(ה)

בקשה לעיכוב נישואין

242

(ו)

אישור הסכם ממון לפי סעיף  2לחוק יחסי ממון בין בני
2
זוג ,התשל"ג1973-

242

(ז)

תביעת כתובה מעיזבון

336

(ח)

בקשה לאישור רווקות או פנוי לצורך סידור נישואין

242

שלום בית
(א)

תביעה לשלום בית כולל בקשות לצווים הנלווים
לתביעה

242

(ב)

הליך ביניים בנפרד מהתביעה

242

(ג)

כוללת התביעה תביעות כספיות ,תוספת של
מערך התביעה אך לא פחות מ–

½%
242

מזונות
(א)

תביעת מזונות וכל הליך הקשור בתביעה שהגיש
התובע לרבות מזונות ילדים

פטור מאגרה

(ב)

תביעה או בקשה לביטול פסק דין בעניין מזונות או
להפחתת שיעור המזונות

242

גירושין
()1

(א)

תביעה לגירושין  -כולל כריכת מזונות,
החזקת ילדים וכל צווי העזר הנלווים

336

(ב)

תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין

336

(ג)

כוללת התביעה תביעות כספיות שאינן
ניתנות להערכה בכסף

336

(ד)

כוללת התביעה תביעה שניתן להעריכה בכסף
 1% -מערך התביעה אך לא פחות מ–

242

__________
2
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(ה)

תביעה או בקשה לצו הפרדה נוסף על התביעה
העיקרית

336

(ו)

תביעה להכרזה כמורד(ת)

336

(ז)

הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה

242

()2

מתן תוקף פסק דין להסכם גירושין  -גם לפי חוק יחסי
ממון בין בני זוג ,התשל"ג( 1973-לרבות הסכם בעניין
מזונות)

242

()3

(א)

בקשה לסידור גט ,כאשר שני הצדדים נמצאים
בארץ

242

(ב)

בקשה לסידור גט ,כאשר אחד הצדדים נמצא
בחוץ לארץ

336

(ג)

סידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ

פטור מאגרה

(ד)

סידור גט על ידי שליח (בארץ) ,תוספת ל–(א)

336

(ה)

סידור גט מחוץ לבית הדין ,תוספת ל–(א)

336

(ו)

בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר

242

(ז)

בקשה למסירה מחוץ לבית הדין ,של גט
שנשלח ממקום אחר ,תוספת ל–()1

336

()4

()5

.5

(ח)

נעשה הסדר מיוחד לסידור הגט או למסירתו
ישולמו ,נוסף על האגרות האמורות ,כל
ההוצאות הכרוכות בהסדר זה

(א)

תעודת גירושין ,לכל צד

242

(ב)

העתק מאושר של תעודת גירושין

242

(א)

בקשה לאישור גירושין

336

(ב)

אישור גירושין שסודרו בארץ ,תוספת ל–(א)

336

(ג)

אישור גירושין שסודרו בחוץ לארץ ,תוספת
ל–(א)

336

(ד)

בקשה וסידור גט של עיגון

פטור מאגרה

(ה)

סידור גט שנעשה ביוזמת בית הדין

פטור מאגרה

חליצה
בקשה לחליצה וסידורה

.6

פטור מאגרה

אפוטרופסות
(א)

בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או קטין
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.7

(ב)

בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין
לצורך משפט

(ג)

בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר

(ד)

בקשת אפוטרופוס או מנהל למתן הוראות

פטור מאגרה

(ה)

בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על
קטין או בקשה למינוי אפוטרופוס נוסף

פטור מאגרה
242

אימוץ
בקשה לאימוץ ,ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ

.9

(בוטל)

.10

הקדשות

.11

(א)

בקשה לכינון הקדש (כולל אישור שטר ההקדש)

(ב)

בקשה למנות מנהל הקדש

242

(ג)

בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש

242

(ד)

בעד מתן צו מינוי מנהל הקדש או צו לביטול מינוי
מנהל הקדש

242

(ה)

בקשה לביטול הקדש

336

(ו)

בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש

336

(ז)

בקשת מנהל הקדש למתן הוראות

פטור מאגרה

גירות
(א)

בקשה לגירות

336

(ב)

סידור גירות בלא הבדל במספר המתגיירים שבאותה
משפחה ,תוספת ל–(א)

336

(ד)

216

242

242

(ג)

.12

336

החזקת ילדים
בקשה להחזקת ילדים

.8

פטור מאגרה

()1

תעודת גירות

242

()2

העתק תעודת גירות

43
פטור מאגרה

סידור גירות לחומרה

תביעות ממון
(א)

בקשה לדון בתביעה (לרבות תביעות לבוררות מוסכמת
של דיינים בגמלאות)

42

(ב)

עם חתימת שטר הבוררות  -נוסף על (א)  -התובע בלבד

242

(ג)

פסק דין בתביעה ,לרבות תביעה שכנגד  -התובע בלבד

43
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.13

.14

.15

.16

.17

.18

הזמנות ומשלוחים של כתבי בית דין והוצאות מיוחדות -
(א)

משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים ,ולעניין פרט זה
 -דין משלוח מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה

(ב)

משלוח הזמנה או כתב בית דין מחוץ לארץ ישראל
או שלא על ידי הדואר  -בהסדר מיוחד  -ישולמו כל
ההוצאות הכרוכות בהסדר זה בידי המבקש

פטור מאגרה

גביית עדות והשבעות
(א)

גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בעניין

336

(ב)

גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ

336

(ג)

השבעה מחוץ לבית הדין הדן בעניין

336

(ד)

השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ

336

ערעורים
(א)

הודעת ערעור או ערעור שכנגד

242

(ב)

בקשה למתן רשות לערעור או בעד בקשה להארכת
זמן הגשת ערעור

43

(ג)

הוחלט לדון בבקשה כבערעור עצמו ,תוספת ל–(ב)

242

העתקים
(א)

העתק מפסק דין או מהחלטה ,מפרוטוקול ומכל מסמך
אחר ,או חלק מהם

2

(ב)

אישור העתק מכל מסמך הנזכר ב–(א)

2

פסקי דין שניתנו בהעדר בעל דין -
בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי בית דין רבני אזורי או על
ידי בית הדין הגדול לערעורים שלא לפני בעל דין

242

הוגשה הבקשה בתוך חמישה עשר ימים מיום שהודע פסק
דין למבקש

פטור מאגרה

צווי עיקול ,צווי עיכוב וצווי מניעה
(א)

בקשה למתן צו עיקול ,צו עיכוב נסיעה או צו מניעה
(כולל מתן הצו)

242

(ב)

בקשה לביטול צו עיקול ,צו עיכוב נסיעה או צו מניעה
(כולל מתן הצו)

242

(ג)

בקשה לביטול הצו כאמור שניתן במעמד בעל דין
אחד (כולל מתן הצו)

242
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.19

שונות
(א)

בקשה לרישיון לטוען רבני לפעול כמורשה

(ב)

בקשה להעביר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו
או מהרכב להרכב באותו בית דין

336

(ג)

בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים

242

(ד)

בקשה לדחות את תאריך הדיון או להקדימו ,או לדחות
את תאריך הקראת פסק דין או להקדימו

(ה)

בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט

43

(ו)

בקשה לתיקון המצב האישי

336

(ז)

בקשה לתעודת רווקות

242

(ח)

בקשה לקביעת כשרות יוחסין או אבהות

242

(ט)

בקשה לאישור אלמנות

242

(י)

בקשה לאישור יהדות

242

(יא)

בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן

242

(יב)

השלשת פיקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק
הדין

(יג)

בקשה שלא נקבעה לה אגרה

242

(יד)

אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון

242

(טו)

תצהיר לפני דיין לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב],
3
התשמ"ו1986-

"43

1,196

פטור מאגרה

פטור מאגרה

תוספת שנייה
(תקנה 3א)
אגרת פרוטוקול
בשקלים חדשים

.1

הליך לפי פרטים ()1(4א)(10 ,ה)(10 ,ו)(12 ,ב)(15 ,ג) לתוספת
הראשונה

95

.2

הליך לפי פרטים (2א)(3 ,א)(3 ,ב)()1(4 ,ב)()1(4 ,ג)()1(4 ,ד)()1(4 ,ו),
(5א)(10 ,7 ,א)(10 ,ב)(10 ,ג)(14 ,ג)(14 ,ד) )1(19 ,לתוספת הראשונה

67

.3

כל הליך אחר הקבוע בתוספת הראשונה

פטור"

כ"ג בכסלו התשע"ב ( 20בנובמבר )2011
(חמ )3-259

__________
3
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