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תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  57לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשל"ב , 1972-אני
מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 1

 .1

תיקון תקנה 2

 .2בתקנה   2לתקנות העיקריות -

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

ההגדרה "אזרח ותיק"  -תימחק;

()2

אחרי ההגדרה "כרטיס תקופתי חודשי-בין–עירוני" יבוא:
""כרטיס תקופתי סמסטריאלי"  -כרטיס תקופתי ל– 6חודשים רצופים המיועד
לנסיעה באוטובוס";

( )3אחרי ההגדרה "כרטיס תקופתי שבועי" יבוא:
""כרטיס תקופתי שנתי" -כרטיס תקופתי ל– 12חודשים רצופים המיועד לנסיעה
באוטובוס";
()4

אחרי ההגדרה "לוח זמנים" יבוא:
""סטודנט"  -כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז , 2007-אשר לו תעודת
סטודנט כמשמעה בחוק האמור";
3

( )5בהגדרה "קוד" ,במקום "בחלק ב' לתוספת" יבוא "בתוספת לצו דמי נסיעה
ברכבת".
( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "בחלק א' לתוספת" יבוא "בתוספת לצו דמי נסיעה
ברכבת";
(   )2בתקנת משנה (ב)( ,)2בכל מקום שבו נאמר "בתוספת" יבוא במקומו "בתוספת לצו
דמי נסיעה ברכבת";
()3
תיקון תקנה 8

תקנת משנה (ג)  -תימחק.

 .3בתקנה  8לתקנות העיקריות -
( )1ברישה ,אחרי "בתוספת" יבוא "לצו דמי נסיעה ברכבת";
( )2בפרט ( ,)5בטור ב' ,בסופו יבוא "(מחושב לפי כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת
לצו דמי נסיעה ברכבת לגבי אותו קו ,בניכוי האחוזים האמורים ,כשהם מעוגלים כלפי
מעלה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש)";
()3

תיקון תקנה 9

פרט ( - )6יימחק.

 .4בתקנה (9א) לתקנות העיקריות -
()1

בפרטים ( )1ו–( ,)2בטור ג' ,אחרי "בתוספת" יבוא "לצו דמי נסיעה  ברכבת";

()2

בפרט ( ,)3בטור ג' -
(א) בקטע המתחיל במילים "כרטיס תקופתי חודשי-פרברי" ,המילים "המפורטים
בתוספת לגבי נסיעה בודדת באותו קו כשהם מוכפלים ב– - "23יימחקו;

__________
1
2
3
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(ב) בקטע המתחיל במילים "כרטיס תקופתי שבועי" ,אחרי "המפורטים בתוספת"
יבוא "לצו דמי נסיעה ברכבת";
( )3בפרט ( ,)4בטור ג' ,המילים "המפורטים בתוספת לגבי נסיעה בודדת באותו קו
כשהם מוכפלים ב– - "23יימחקו;
()4

אחרי פרט ( )4יבוא:
טור ב'

טור ג'

טור א'

סטודנט שבידיו כרטיס
תקופתי שנתי או כרטיס
תקופתי סמסטריאלי

כרטיס לכיוון אחד  -דמי
הנסיעה כמפורט בפרט  1ה()1
לתוספת לצו דמי נסיעה
ברכבת;

סטודנט שבידיו כרטיס
תקופתי שנתי או כרטיס
תקופתי סמסטריאלי

כרטיסייה או קבוצת כרטיסים
של  12נסיעות באותו קו ,בין
תחנת יציאה לתחנת יעד
שצוינו עליהם  -דמי הנסיעה
כמפורט בפרט 1ה( )2לתוספת
לצו דמי נסיעה ברכבת;

( )7כל הקווים

סטודנט

כרטיסייה או קבוצת כרטיסים
של  12נסיעות באותו קו,
בין תחנת יציאה לתחנת
יעד שצוינו עליהם    -דמי
הנסיעה כמפורט בפרט
(1ה)( )3לתוספת לצו דמי
נסיעה ברכבת;

( )8כל הקווים

סטודנט

כרטיס נסיעה הלוך וחזור
באותו קו  -בין תחנת יציאה
לתחנת יעד שצוינו עליו -
דמי הנסיעה כמפורט בפרט
1ה( )4לתוספת לצו דמי
נסיעה ברכבת".

"()5

()6

כל הקווים

כל הקווים

 .5במקום תקנה  10לתקנות העיקריות יבוא:
"אזרח ותיק

 .10תושב ישראל שמלאו לו ,בגבר  65 -שנים ובאישה   60 -
שנים ,זכאי להנחה בשיעור הקבוע בסעיף  10לחוק  האזרחים
הוותיקים ,התש"ן ,41990-בתנאי שהציג תעודה מזהה שנקוב
בה תאריך הלידה להוכחת גילו".

 .6התוספת לתקנות העיקריות  -בטלה.
.7

החלפת תקנה 10

ביטול התוספת

תחילתו של צו זה ,למעט  פרטים ( )5ו–( )6בתקנה (9א) לתקנות העיקריות ,כנוסחם תחילה

(א)
בתקנה  4לתקנות אלה ,ביום ה' בכסלו התשע"ב ( 1בדצמבר .)2011

__________
4

ס"ח התש"ן ,עמ' .26
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(ב) תחילתם של פרטים ( )5ו–( )6בתקנה (9א) לתקנות העיקריות ,כנוסחם בתקנה 4
לתקנות אלה ,ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012
ג' בכסלו התשע"ב ( 29בנובמבר )2011
ישראל כ"ץ

(חמ )3-1055

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון מס' ,)2
התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (12א)( )1לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו-
 ,11996ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף  13לחוק האמור ,אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת

.1

תחילה

.2

בתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) ,התשס"ח  22008-
(להלן  -הצו העיקרי) ,אחרי פרט 1ד יבוא:
"1ה .כרטיסי הנחה לסטודנט  -סטודנט ,כהגדרתו בתקנות דמי נסיעה ,ישלם בעד
כרטיסי הנחה ,בכל הקווים ,דמי נסיעה כמפורט להלן:
( )1סטודנט שבידיו כרטיס תקופתי שנתי או כרטיס תקופתי סמסטריאלי,
כהגדרתם בתקנות דמי נסיעה ,ישלם בעד כרטיס לכיוון אחד ,כאמור בטור ג'
לצד פסקה ( )5בטבלה שבתקנה (9א) לתקנות דמי נסיעה  50% -מדמי הנסיעה
המפורטים בתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו;
( )2סטודנט שבידיו כרטיס תקופתי שנתי או כרטיס תקופתי סמסטריאלי,
כהגדרתם בתקנות דמי נסיעה ,ישלם בעד כרטיסייה או קבוצת כרטיסים של 12
נסיעות באותו קו ,בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליהם ,כאמור בטור ג'
לצד פסקה ( )6בטבלה שבתקנה (9א) לתקנות דמי נסיעה  -דמי הנסיעה המפורטים
בתוספת זו לגבי נסיעה בודדת באותו קו ,כשהם מוכפלים ב–;6
( )3סטודנט ישלם בעד כרטיסייה או קבוצת כרטיסים של  12נסיעות באותו קו,
בין תחנת יציאה לתחנת יעד שצוינו עליהם ,כאמור בטור ג' לצד פסקה ( )7בטבלה
שבתקנה (9א) לתקנות דמי נסיעה  -דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי
נסיעה בודדת באותו קו ,כשהם מוכפלים ב–;8
( )4סטודנט ישלם בעד כרטיס נסיעה הלוך וחזור באותו קו ,בין תחנת יציאה לתחנת
יעד שצוינו עליו ,כאמור בטור ג' לצד פסקה ( )8בטבלה שבתקנה (9א) לתקנות דמי
נסיעה  -כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לאותו קו בניכוי של  ,30%כשהם
מעוגלים כלפי מעלה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש".
(א) תחילתו של צו זה ,למעט פסקאות ( )1ו–( )2לפרט 1ה בתוספת לצו העיקרי ,כנוסחו
בסעיף  1לצו זה ,ביום ה' בכסלו התשע"ב ( 1בדצמבר .)2011
(ב)   תחילתן של פסקאות ( )1ו–( )2לפרט 1ה בתוספת לצו העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לצו
זה ,ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012

ה' בכסלו התשע"ב ( 1בדצמבר )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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