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תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון( )תיקון מס' 2(, התשפ"א-2020

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

בתקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון(, התש"ף-22020, בסעיף 5, במקום "ביום   .1
כ"ט בחשוון התשפ"א )16 בנובמבר 2020(" יבוא "ביום י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 

.")2021

כ"ד בחשוון התשפ"א )11 בנובמבר 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' 2( )תיקון מס' 2(, 

התשפ"א-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(, 
בסעיף 6)ב(, בפסקה )1(, במקום "ביום כ"ט בחשוון התשפ"א )16 בנובמבר 2020(" יבוא 

"ביום כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(".

בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "בתקופה שעד יום כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר   .2
2020(" יבוא "בתקופה שעד יום כ"ח בכסלו התשפ"א )14 בדצמבר 2020(".  

בסעיף 5 לצו העיקרי, בפרק ג' המובא בו, אחרי פרט 36 יבוא:  .3
"36א. על אף האמור בפרט 36, באזורים המפורטים להלן יהיו דמי הנסיעה לנסיעה 

בודדת בתשלום באמצעי תשלום מתקדם בשקלים חדשים כמפורט להלן:

)1( באזורים 122, 123, 133, 134, 135, 421, 422, 423, 431, 432, 433, 434, 501, 502, 602, 
- 903 ,902

מדרגת מרחק 
תעריף בשקלים חדשיםטווח אווירי בקילומטריםהנסיעה

1153.00

22510.00

35515.00

410025.00

525035.00

55.00;מעל 6250

תיקון סעיף 5

תיקון סעיף 6 

תיקון סעיף 8 

תיקון סעיף 5 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 1384, עמ' 1498 )1508( ועמ' 1724; התשפ"א, עמ' 96.  2

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

ק"ת התש"ף, עמ' 1396, עמ' 1498 )1508( ועמ' 1724; התשפ"א, עמ' 94.  2
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)2( באזורים 131, 234, 331, 332, 333, 410, 601, 701, 801, 802, 901 -

מדרגת מרחק 
תעריף בשקלים חדשיםטווח אווירי בקילומטריםהנסיעה

1154.00

22510.00

35515.00

410025.00

525035.00

55.00"מעל 6250

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2722-ת2(

ב ג ר י  ר י מ
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

ישראל כ"ץ
שר האוצר

 

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )תיקון(
)תיקון מס' 2(, התשפ"א-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
י"ט  "ביום  יבוא   ")2020 בנובמבר   16( התשפ"א  בחשוון  כ"ט  "ביום  במקום   ,3 בסעיף 

בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021(".

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2722-ת2(

ב ג ר י  ר י מ
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

ישראל כ"ץ
שר האוצר

 

תיקון סעיף 3 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 1392, עמ' 1499 )1508( ועמ' 1725; התשפ"א, עמ' 98.  2
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