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תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון מס' 2(, התש"ף-2020

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

בתקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון(, התש"ף-22020, בסעיף 5, במקום "ביום ט'   .1
בסיוון התש"ף )1 ביוני 2020(" יבוא "ביום י"ב באב התש"ף )2 באוגוסט 2020(".

י"א בסיוון התש"ף )4 ביוני 2020(
)חמ 3-1055(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )תיקון מס' 3(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996 
)להלן - החוק(, ובהתייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים לאמור:

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים   .1
ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )תיקון מס' 2(, התש"ף-22020 )להלן - הצו העיקרי(, 
"ביום  יבוא   ")2020 ביוני   1( התש"ף  בסיוון  ט'  "ביום  במקום   ,)1( בפסקה  6)ב(,   בסעיף 

ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(".

בסעיף 8 לצו העיקרי,  במקום "בתקופה שעד יום ח' בסיוון התש"ף )31 במאי 2020("   .2
יבוא "בתקופה שעד יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020( או עד מועד פרסום הודעה 
ברשומות מטעם המפקח הארצי על התעבורה על מתן היתר להפעלת אמצעי תשלום 

מתקדם, לפי המוקדם מביניהם".

י"א בסיוון התש"ף )4 ביוני 2020(
)חמ 3-2722-ת2(

ב ג ר י  ר י מ
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

ץ " כ ל  א ר ש י
שר האוצר

 

תיקון סעיף 6 

תיקון סעיף 8 

תיקון סעיף 5

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

ק"ת התשס"ה, עמ' 42; התש"ף, עמ' 1396.  2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 964; התש"ף, עמ' 1384.  2
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 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון מס' 2(, 
התש"ף-2020

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

לאמור:

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון(, התש"ף-22020,   .1
 בסעיף 3, במקום "ביום ט' בסיוון התש"ף )1 ביוני 2020(, יבוא "ביום י"ב באב התש"ף 

)2 באוגוסט 2020(".

י"א בסיוון התש"ף )4 ביוני 2020(
)חמ 3-2722-ת2(

ב ג ר י  ר י מ
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

ץ " כ ל  א ר ש י
שר האוצר

תיקון סעיף 3 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשס"ח, עמ' 433; התש"ף, עמ' 1392.  2
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