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תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון(, התש"ף-2020

התשל"ב-11972  חדש[,  ]נוסח  הברזל  מסילות  לפקודת   57 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני מתקין תקנות אלה:

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

)1( אחרי ההגדרה "אזורי נסיעה" יבוא:

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

סלולרי אחר, באמצעי דיגיטלי או בטכנולוגיה אחרת";

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

)2( אחרי ההגדרה "השר" יבוא:

""יום", לעניין חיוב תשלום באמצעי תשלום מתקדם -  פרק הזמן משעה 00:00:01 
עד שעה 23:59:59";

יישומון  זה  ובכלל  חכם,  סלולרי  בטלפון  שמותקן  יישומון   - סלולרי"  "יישומון 
המאפשר גישה לחשבון של יוזם התשלום;";

)3( אחרי ההגדרה "לוח זמנים" יבוא:

חדש[,  ]נוסח  הסטטיסטיקה  בפקודת  כהגדרתה  "הלשכה"   - ""הלמ"ס" 
התשל"ב-31972;

אל  המוצא  מנקודת  בקילומטרים  אווירי  מרחק  טווח  מדרגת   - נסיעה"  "מרחק 
נקודת היעד כמפורט בפרט 6 לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;";

)4( אחרי ההגדרה "תחנות תל–אביב" יבוא:

המתקדם,  התשלום  אמצעי  בין  תיאום   - מתקדם"  תשלום  באמצעי  ""תיקוף 
לשם  השונים  הציבורית  התחבורה  באמצעי  שקשור  או  שמותקן  להתקן 
ולעניין  ההתקן,  של  סריקה  זה  ובכלל  בעדה  והתשלום  הנסיעה  אישור 

יישומון סלולרי - תיאום כאמור וכן סימון יעד הנסיעה ביישומון;

"תקרת סכום מדרגות ההנחה בחיוב חודשי" - גובה התשלום בעד כל הנסיעות 
שביצע נוסע באותו חודש וששילם בעדן באמצעי תשלום מתקדם, אשר 
תיקבע לפי תקרת מדרגות ההנחה לסכום החיובים היומיים באותו חודש 

כמפורט בפרט 7 לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת;

נוסע  שביצע  הנסיעות  כל  בעד  התשלום  גובה  מגבלת   - יומית"  חיוב  "תקרת 
באותו יום וששילם בעדן באמצעי תשלום מתקדם, אשר תיקבע לפי מדרגת  
מרחק הנסיעה הבודדת הרב ביותר של הנוסע באותו יום כמפורט בפרט 6 

לתוספת לצו דמי נסיעה ברכבת."

תיקון סעיף 1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485;  ס"ח התשע"ז, עמ' 600.  1

ק"ת התשס"ה, עמ' 42; התשע"ט, עמ' 3274.  2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500.  3
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במקום תקנה  6 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

דמי הנסיעה לפי תקנה 2, התוספת לדמי הנסיעה לפי "עדכון דמי נסיעה 6.  )א( 
תקנה 4, תקרת החיוב היומית לפי פרט 5 לתוספת לצו דמי 
נסיעה ברכבת ותקרת סכום הנחה לפי פרט 6 לתוספת בצו 
של  העדכון(  יום   - )להלן  בפברואר  ב–1  יעודכנו  האמור, 
ה'  שבטור  העדכון  נתוני  בין  השינוי  שיעור  לפי  שנה,  כל 
כמפורט  רכיב  כל  של  לצדם,  ד'  שבטור  הבסיס  נתוני  לבין 
בטור א' לפי מדד הלמ"ס שבטור ב' ובהתאם למשקלו בסל 

התשומות שבטור ג', והכול כמפורט בטבלת הסל שלהלן:

טור א'
רכיב

טור ב'
מדד הלמ"ס

טור ג'
משקל הסל 

בתקופת הבסיס 
- נובמבר 2019

טור ד'
נתוני הבסיס 

- מדדי חודש 
נובמבר 2019

טור ה'
נתוני העדכון

מדד מחירי שכר
תשומה 

באוטובוסים 
- כללי )בלא 
שירותי דיור( 

- התמורה 
למשרת שכיר 

)440080(, )ינואר 
 )100.0 = 2020
המפורסם על 

ידי הלמ"ס

מדד מחירי 58%99.6
תשומה 

באוטובוסים 
- כללי )בלא 
שירותי דיור( 

- התמורה 
למשרת שכיר 

)440080(, )ינואר 
 )100.0 = 2020

- הידוע ביום 
31.12 שקדם 

ליום העדכון 
שפרסם הלמ"ס

מדד מחירי דלק
תשומה 

באוטובוסים 
- כללי )בלא 
שירותי דיור( 

- דלק, שמנים 
ונוזלי קירור 

)440140(, ינואר 
 ,)100.0 = 2020
המפורסם על 

ידי הלמ"ס

מדד מחירי 19.00%95.8
תשומה 

באוטובוסים 
- כללי )בלא 
שירותי דיור( 

- דלק, שמנים 
ונוזלי קירור 

)440140(, )ינואר 
 ,)100.0 = 2020

הידוע ביום 
31.12 שקדם 

ליום העדכון 
שפרסם הלמ"ס

החלפת סעיף 6
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טור א'
רכיב

טור ב'
מדד הלמ"ס

טור ג'
משקל הסל 

בתקופת הבסיס 
- נובמבר 2019

טור ד'
נתוני הבסיס 

- מדדי חודש 
נובמבר 2019

טור ה'
נתוני העדכון

שכר 
מינימום

שכר המינימום 
במשק.

שכר המינימום 2.2%5,300.00
במשק הידוע 

ביום 31.12 
שקדם ליום 

העדכון

מדד מחירי ביטוח
תשומה 

באוטובוסים 
- כללי )בלא 
שירותי דיור( 

- ביטוח 
)כל חברות 

האוטובוסים(, 
)440360( )ינואר 

 )100.0 = 2020
שפרסם הלמ"ס

מדד מחירי 4.2%83.5
תשומה 

באוטובוסים 
- כללי )בלא 

שירותי דיור( - 
ביטוח )כל חברות 

האוטובוסים(, 
)440360( )ינואר 

 )100.0 = 2020
הידוע ביום 

31.12 שקדם ליום 
העדכון שפרסם 

הלמ"ס

הוצאות 
אחרות

מדד המחירים 
לצרכן - כללי 

 )120010(
)ממוצע 2018 = 

100.0 שפרסם 
הלמ"ס

מדד המחירים 16.6%100.8
לצרכן - כללי 

)120010( )ממוצע 
 )100.0 = 2018

הידוע ביום 
31.12 שפרסם 

הלמ"ס

100.00%סך הכול

בכל עדכון מחירים יעוגלו מחירי הנסיעה לחצי השקל       )ב( 
הקרוב.

והבטיחות  התחבורה  במשרד  המחירים  על  המפקח       )ג( 
של  האינטרנט  ובאתר  ברשומות  בהודעה  יפרסם  בדרכים 
המשרד, לא יאוחר מחמישה ימי עבודה טרם עדכון המחיר 
לפי  שהשתנו  כפי  המחירים,  את  )א(,  משנה  תקנת  לפי 

תקנה זו."
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אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות  יבוא:  .3

"הנחות בתשלום 
באמצעי תיקוף 

תשלום מתקדמים

המשלם  נוסע  על  יחולו   8 בתקנה  המנויות  ההנחות  9א.  )א( 
באמצעות אמצעי תיקוף ותשלום מתקדמים בתשלום בעד 

נסיעה בודדת בלבד;

תשלום  על  יחולו  לא   9 בתקנה  המנויות  ההנחות  )ב( 
באמצעי תשלום מתקדמים."

במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

10. אזרח ותיק כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-41989, "אזרח ותיק
בתחבורה  הנסיעה  מדמי   50% של  בשיעור  להנחה  זכאי 
הציבורית, הן העירונית והן הבין–עירונית, והיא תינתן על כל 

סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית."

)א( תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה )ב(, ביום ט' בסיוון התש"ף   .5
)1 ביוני 2020( )להלן - יום התחילה(.

)ב( תחילתה של תקנה 10 לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה, ביום 
י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021(.     

ט"ז באייר התש"ף )10 במאי 2020(
)חמ 3-1055(

' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

הוספת סעיף 9א

החלפת סעיף 10

תחילה

ס"ח התש"ן, עמ' 26.  4
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