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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה 
בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, התשס"ג-12003 )להלן - הצו(, 

אני מודיעה לאמור:

יעודכנו  לצו,  3)א(  בסעיף  האמורים  הבסיס  לנתוני  העדכון  נתוני  בין  השינוי  עקב   .1
הסכומים בפרטים 16א עד 37 ו–40 לתוספת הראשונה לצו ומיום י"ט בשבט התשפ"א 

)1 בפברואר 2021( הם יהיו כמפורט להלן: 

"16א.  באזורים המצוינים להלן יכובדו ויימכרו כרטיסי מנוי מסוג חופשי יומי, חופשי 
שבועי וחופשי חודשי המפורטים להלן:

מנויים במטרופולין ירושלים  )1(

אזור כיסוי

יומי 
אוטובוס+ 

רכבת+רכבת 
מקומית

שבועי
אוטובוס+רכבת 

+רכבת 
מקומית

חודשי
 אוטובוס + רכבת
+ רכבת מקומית

13.0062.50208.50אזור 110

יחד:  גם  האלה  מהאזורים  אחד  לכל 
 110+121+122+123

21.0092.00238.00

יחד:  גם  האלה  מהאזורים  אחד  לכל 
110+ 121+131+ 132+ 232

26.00113.00292.50

יחד:  גם  האלה  מהאזורים  אחד  לכל 
110+122 +123+133+134+136

26.00113.00292.50

יחד:  גם  האלה  מהאזורים  אחד  לכל 
 134+133+123+122 או   121+131+232

)בלא אזור 110(
21.0080.00208.50

בנפרד:  האלה  מהאזורים  אחד   כל 
121+122+123+131+133+134+135+ 

232
13.0056.50146.00

יחד:  גם  האלה  מהאזורים  אחד   לכל 
110+121+122+123+131+133+133+134+ 

135+232
36.50159.00414.00

)2( מנויים במטרופולין גוש דן

אזור כיסוי

יומי
אוטובוס+ 

רכבת+רכבת 
מקומית

שבועי
אוטובוס+רכבת 
+רכבת מקומית

חודשי
 אוטובוס + רכבת
+ רכבת מקומית

13.0062.50208.50אזור 210

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד: 
210+222+221+223

21.0092.00238.00

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:  
210+221+222 +231+ 234

26.00113.00292.50

עדכון סכומים 
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אזור כיסוי

יומי
אוטובוס+ 

רכבת+רכבת 
מקומית

שבועי
אוטובוס+רכבת 
+רכבת מקומית

חודשי
 אוטובוס + רכבת
+ רכבת מקומית

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד: 
210 +222+ 223 + 232+ 233

26.00113.00292.50

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:  
 223 + 232+ 233

21.0080.00208.50

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
221+231+234

21.0080.00208.50

בכל אחד מהאזורים האלה גם 
יחד: 222+232+234

21.0080.00208.50

בנפרד:    האלה  מהאזורים  אחד  לכל 
234 ,233 ,232 ,231 ,223 ,222 ,221

13.0056.50146.00

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:  
 210+221+222+223+231+232+233

+234+801+802
36.5159.00414.00

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד: 
210+221+222+223+231+232+233+ 

234+701
36.5159.00414.00

)3( מנויים במטרופולין חיפה

אזור כיסוי

יומי
אוטובוס+ 

רכבת+רכבת 
מקומית

שבועי
אוטובוס+רכבת 
+רכבת מקומית

חודשי
 אוטובוס + רכבת
+ רכבת מקומית

13.0062.50208.50אזור 310

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
310+321+322

21.0092.00238.00

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
 310+ 321+331 +332

26.00113.00292.50

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:    
322+310+ 333 +334

26.00113.00292.50

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
  331+321+332

21.0080.00208.50

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
  334+322+333

21.0080.00208.50

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
  322+321+332+333

21.0080.00208.50

 בכל אחד מהאזורים האלה בנפרד:
333+334  321+322+331+332

13.0056.50146.00
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אזור כיסוי

יומי
אוטובוס+ 

רכבת+רכבת 
מקומית

שבועי
אוטובוס+רכבת 
+רכבת מקומית

חודשי
 אוטובוס + רכבת
+ רכבת מקומית

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:  
310+321+322+331+332+333+334 

+501+502
36.5159.00414.00

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
310+321+322+331+332+333+334+

601+602+701+702
36.5159.00414.00

)4( מנויים במטרופולין באר שבע

אזור כיסוי

יומי
אוטובוס+ 

רכבת+רכבת 
מקומית

שבועי
אוטובוס+רכבת 
+רכבת מקומית

חודשי
 אוטובוס + רכבת
+ רכבת מקומית

9.5041.50146.00אזור 410

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
410+421+422+423

17.5075.50195.50

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:  
 410 +422+ 421+ 431 +432

23.50100.50258.50

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:   
410 + 423+421 +432 + 434+433

23.50100.50258.50

לכל אחד מהאזורים האלה גם 
יחד: 421+422+431+432 או 433+434 

 422+421 +432+

17.5075.50195.50

בכל אחד מהאזורים האלה בנפרד: 
421,422,423,431,432,433,434

13.0038.50133.00

 לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:
 410+421+422+423+431+432+433+

 434 +801+802

36.50134.00346.50

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד: 
  410+422+423+432+433+901+902

68.50--

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד: 
 410+421+422+423+431+432+433+

+434 +903

36.5134.00346.50
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)5( מנויים באזורים נוספים

אזור כיסוי

יומי
אוטובוס+ 

רכבת+רכבת 
מקומית

שבועי
אוטובוס+רכבת 
+רכבת מקומית

חודשי
 אוטובוס + רכבת
+ רכבת מקומית

לכל אחד מהאזורים האלה גם יחד:
501+502 או 601+602 או 701+702 או 

801+802
21.0080.00208.50

לכל אחד מהאזורים האלה בנפרד:
802 ,801 ,702 ,701 ,602 ,601 ,502 ,50113.0056.50146.00

16ב. באזורי הנסיעה המפורטים בטור א' בפסקאות )1( ו־)2( שלהלן, יכובדו כרטיסי 
מנוי מסוג חופשי יומי וחופשי חודשי במחירים המפורטים לצדם בטורים ב' ו־ג':

נסיעה משולבת באזורי מטרופולין כמפורט להלן וביניהם:   )1(

טור א'
אזורי נסיעה  

טור ב'
מחיר

כרטיס יומי 
אוטובוס+רכבת
שקלים חדשים

טור ג'
מחיר כרטיס חודשי

אוטובוס+רכבת 
שקלים חדשים

נסיעה משולבת באזורי מטרופולין באר 
שבע ובאזורי מטרופולין גוש דן ובין 

מטרופולין באר שבע לבין מטרופולין גוש 
דן, ואלה יכללו לעניין זה את אזורים 

ארציים 801 ו–802 

36.50610.50

נסיעה משולבת באזורי מטרופולין באר 
שבע ובאזורי מטרופולין ירושלים ובין 

מטרופולין באר שבע לבין מטרופולין 
ירושלים, ואלה יכללו לעניין זה את 

אזורים ארציים 801 ו–802 

39.00669.50

נסיעה משולבת באזורי מטרופולין גוש 
דן ובאזורי מטרופולין ירושלים, ובין 

מטרופולין גוש דן לבין מטרופולין ירושלים 
32.00528.50

נסיעה משולבת באזורי מטרופולין גוש דן 
ובאזורי מטרופולין חיפה ובין מטרופולין 

גוש דן לבין מטרופולין חיפה, ואלה יכללו 
לעניין זה את אזורים ארציים 701 ו–702

39.00669.50

נסיעה משולבת באזורים שונים כמפורט להלן וביניהם:  )2(

טור א'
אזורי נסיעה  

טור ב'
מחיר

כרטיס יומי 
אוטובוס+רכבת
שקלים חדשים

טור ג'
מחיר כרטיס חודשי

אוטובוס+רכבת 
שקלים חדשים

נסיעה משולבת בכל האזורים המפורטים 
בסעיף 1)א( לצו, למעט אזורים 901 ו–902 

58.50880.50
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טור א'
אזורי נסיעה  

טור ב'
מחיר

כרטיס יומי 
אוטובוס+רכבת
שקלים חדשים

טור ג'
מחיר כרטיס חודשי

אוטובוס+רכבת 
שקלים חדשים

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 602+601+502 

21.00208.50

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 702+701+602+601

21.00208.50

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד:602+601+333+332+331  

21.00208.50

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 502+501+334+332+331   

21.00208.50

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 334+333+702+701 

21.00208.50

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 801+431 

17.50195.50

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 802+434+431 

17.50195.50

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד:802+801+332 

21.00208.50

נסיעה משולבת בכל האזורים האלה גם 
יחד: 802+131. 

21.00208.50

בישראל  לתחבורה  שיתופית  אגודה  "אגד  של  השירות  בקווי  הנסיעה  מחירי   .17
בע"מ" )להלן - "אגד"( -     

)1( בכל קווי השירות של "אגד", למעט באזור אילת יהיו מחירי נסיעה בודדת  
כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול המפורט בטור א':

טור א'
סימול

טור ב' 
המחיר בש"ח

15.00

26.00

637.00

38.00

49.00

449.00

510.50

612.00
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טור א'
סימול

טור ב' 
המחיר בש"ח

714.00

815.50

1121.00

1626.50

2033.50

2336.50

2538.50

2841.50

3150.50

3241.50

3568.50

1315.50

612.50

כמפורט  "אגד"  של  השירות  קווי  בכל  הנסיעה  מחירי  יהיו  אילת  )2( באזור   
בטור ב', ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א' להלן:

טור א'
סימול

טור ב' 
המחיר בש"ח

514.00

)3( מחירי כרטיס מעבר לנסיעות ממקומות המוצא המפורטים להלן בטור א' 
ג'  בטור  המפורטים  היעד  למקומות  ב'  בטור  המפורטים  המעבר  מקומות  דרך 

ובכיוון ההפוך, יהיו כמפורט בטור ד': 

 טור א'
מקום המוצא

טור ב'
מקום המעבר

טור ג'
מקום היעד

טור ד'
המחיר בש"ח

31.00דימונהבאר שבעירושלים

)4( - בוטל.

הפנימיים  בקווים  בודדת  נסיעה  ממחיר  הנחה  לתת  רשאית  )5( )א( אגד 
הפועלים בשטח השיפוט של חצור הגלילית, רכסים ודימונה, לאחר שהודיעה 

על שיעורה למפקח הארצי על התעבורה, והמפקח אישר זאת בכתב ומראש.

שקלים   2.50 יהיה  ודימונה  רכסים,  הגלילית,  בחצור  נסיעה  )ב( מחיר 
חדשים;

)6( מחירי כרטיסי מנוי -

להלן  א'  בטור  כמפורט  במקומות  חודשי  חופשי  מנוי  כרטיס  )א( מחירי 
יהיו כמפורט בטור ב': 
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 טור א' 
המקום

 טור ב'
המחיר בש"ח

113.50אילת

132.00קריית שמונה עירוני

132.00קריות

132.00פרדס חנה

81.00דימונה

132.00רחובות

132.00כרמיאל

132.00נס ציונה

אגד  של  השירות  לקווי  משותף  חודשי  חופשי  מנוי  כרטיס  )ב( מחיר 
במקומות  לנסיעה  בע"מ,  ציבורית  תחבורה   - אקספרס  נתיב  חברת  ושל 

המפורטים בטור א', יהיה כמפורט בטור ב' להלן: 

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

132.00חדרה

239.50נתניה-חדרה
)ג( מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי משותף לקווי השירות של אגד ושל 
קווים תחבורה ציבורית בע"מ, לנסיעה במקומות המפורטים בטור א', יהיה 

כמפורט בטור ב' להלן: 

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

125.00לוד

186.50רמלה-לוד

המפורטים  במקומות  השירות  בקווי  יומי  חופשי  מנוי  כרטיס  )ד( מחיר 
בטור א', יהיה כמפורט בטור ב' להלן:

טור א'
המקום

טור ב'
מחיר בש"ח

7.00קריית שמונה

7.00נס ציונה

7.00כרמיאל

11.50רחובות-ראשון לציון

8.00רחובות-עקרון-מזכרת בתיה

6.50אילת
)ה( מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי לעולה יהיה 140.00 שקלים חדשים; 
 בפסקת משנה זו, "עולה" - מי שעלה לישראל אחרי יום ד' בטבת התשס"ט

או  אזורית  מועצה  כל  של  השיפוט  בשטח  המתגורר   ,)2008 בדצמבר   31(
באחד מאתרי הקרוונים שבשטח השיפוט של המועצות המקומיות גדרה, 
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באר יעקב, או חצרות יוסף שהשר לעלייה וקליטה הודיע עליו למפקח על 
התעבורה, והוא בעל תעודה מתאימה שנתנה לו אגד לפי הוראות המפקח 

על התעבורה;

הנסיעה  מחירי  וירושלים:  חיפה  במטרופולין  לנסיעה  הנסיעה  )7( מחירי 
לנסיעה בודדת הם -

לנסיעה למשך 90 דקות ממועד התיקוף הראשון, כולל מעברים בין כל  )א(  
קווי השירות הפנימיים במטרופולין חיפה, חיפה, קריות ומעברים ביניהם, 

ובלבד שהנסיעה מתבצעת באמצעות הסדר נסיעה בכרטיס שאינו נייר; 

בין  מעברים  כולל  הראשון,  התיקוף  ממועד  דקות   90 למשך  לנסיעה  )ב( 
כל קווי השירות הפנימיים במרחב ירושלים, מבשרת ציון-ירושלים, גבעת 
זאב-ירושלים, מעלה אדומים-ירושלים, ירושלים, גוש דן-אזור 210, אזור 
221, אזור 222, ובלבד שהנסיעה מתבצעת באמצעות הסדר נסיעה בכרטיס 

שאינו נייר; 

בסימול  מסומנים  ויהיו  להלן,  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  לנסיעה  )ג( 
כמפורט בטור א':

טור א'
סימול

טור ב'
מחיר בש"ח

15.00

26.00

49.00

612.00

18. מחירי הנסיעה בקווי השירות של "דן" חברה לתחבורה ציבורית בע"מ )להלן - דן( -

ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  הנסיעה  מחירי   - דן  של  השירות  קווי  )1( בכל 
מסומנים בסימול כמפורט בטור א':

טור א'
סימול

טור ב'
 המחיר בש"ח

416.00

449.00
יהיו  להלן,  א'  בטור  המפורטים  מהסוגים  תקופתיים  מנוי  כרטיסי  )2( מחירי 

כמפורט בטור ב': 

)א( כרטיסי מנוי חופשי חודשי -

טור א'
סוג כרטיס

טור ב'
מחיר בש"ח

135.00מקומי בני ברק

)ב( מחירי הנסיעה לנסיעה בודדת, הם לנסיעה למשך 90 דקות ממועד 
התיקוף הראשון, כולל מעברים בין כל קווי השירות הפנימיים במרחב גוש 
דן-אזור 210, אזור 222, ובלבד שהנסיעה מתבצעת באמצעות הסדר נסיעה 

בכרטיס שאינו נייר. 
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19. מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת אפיקים שירותי תחבורה ישראל בע"מ 
)להלן - אפיקים( -

)א( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול השומרון - 

בסימול  מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  )1( מחירי 
כמפורט בטור א': 

טור א'
סימול

טור ב'
המחיר בש"ח

15.50

37.50

49.00

612.00

815.00

1018.50

1221.00

1421.00

1625.50

)2( מחירו של כרטיס חופשי חודשי באזורים 223+222+221+210+ 234+ 
כל קווי אפירים בשומרון יהיה 350.50 שקלים חדשים; 

)ב( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול אשדוד יהיו - 

מסומנים  ויהיו  להלן  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  )1( מחירי 
בסימול כמפורט בטור א': 

טור א'
סימול

טור ב'
 המחיר בש"ח

13.50

24.00

35.50

56.50

66.50

87.00

97.50

109.50

1112.00

1214.50

1416.00

524.50

)2( מחירי כרטיסי מנוי חופשי חודשי במקומות המפורטים בטור א', יהיו 
כמפורט בטור ב' להלן: 
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טור א'
המקום

 טור ב'
המחיר בש"ח

184.00אזורי אשדוד

66.50יבנה
מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול בני ברק-ירושלים - )ג( 

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט   
בטור א':

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

714.50

1015.50

1221.00

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול פתח תקווה-ראש העין - )ד( 

מסומנים  ויהיו  להלן  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
בסימול כמפורט בטור א':

טור א'
סימול

טור ב'
המחיר בש"ח

984.50

416.00

426.00

436.00

449.00

26.50

511.50

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי בפתח תקווה יהיה 114.50 ש"ח;  )2(

מחיר כרטיס מנוי חופשי יומי בפתח תקווה יהיה 7.50 ש"ח;  )3(

צבור,  ערך  מסוג  בכרטיס  הנחה  בכרטיסיות  בודדת  נסיעה  מחירי   )4(
באזור  השירות  קווי  כל  בין  מעברים  כוללים  להלן,  המפורטים  במקומות 
210, באזור 221 ובאזור 222 ומעברים ביניהם, ובלבד שהנסיעות מתבצעות 

בתוף 90 דקות ממועד הנסיעה הראשונה הנקוב בכרטיס.

20. מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע"מ - 

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט  )1( 
בטור א': 

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

983.00

994.00
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טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

15.00

526.00

634.50

38.00

49.00

510.50

612.00

714.00

815.50

1121.00

3568.50

)2( מחירי כרטיסי מנוי חופשי שבועי במקומות המפורטים בטור א' להלן, יהיו 
כמפורט בטור ב':

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

73.50מגדל העמק לחיפה

79.50נצרת לחיפה

103.50נצרת לאוניברסיטה

)3( מחירי כרטיסי מנוי חופשי חודשי במקומות המפורטים בטור א' להלן, יהיו 
כמפורט בטור ב':

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

110.50סחנין

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת ג'י. בי. תורס בע"מ -   .21

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט  )1( 
בטור א':

טור ב''טור א'
המחיר בש"חסימול

15.00

526.00

637.00

38.00

49.00

510.50
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טור ב''טור א'
המחיר בש"חסימול

612.00

714.00

815.50

1221.00

יהיו  א'  בטור  המפורטים  במקומות  שבועי  חופשי  מנוי  כרטיסי  מחירי   )2(
כמפורט בטור ב' להלן:

טור ב'טור א'
המחיר בש"חהמקומות

27.00מנצרת לכפר כנא

מחירי הנסיעה בקווי השירות של שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע"מ -   .22

 )1( מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט
בטור א': 

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

983.00

14.00

525.50

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי בנצרת יהיה 90.00 ש"ח.  )2(

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי נצרת-כפר כנא יהיה 112.50 ש"ח.  

מחירי נסיעה בודדת בקווי השירות של חברת "דן באר שבע בע"מ" יהיו כמפורט   .23
בטור ב' להלן ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א':

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

14.00

התיקוף  ממועד  דקות   90 למשך  לנסיעה  הוא  בודדת  לנסיעה  הנסיעה  מחיר 
שהנסיעה  ובלבד  בלבד,   -  410 אזור   - שבע  באר  במרחב  מעבר  כולל  הראשון, 

מתבצעת באמצעות הסדר נסיעה בכרטיס שאינו נייר.

מחירי הנסיעה בקווי השירות של המועצה האזורית איילות -   .24

מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו   20 מס'  בקו  המרביים  הנסיעה  מחירי 
בסימול כמפורט בטור א':

טור ג'טור א' 

המחיר בש"חסימול

15.50

28.50
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טור ג'טור א' 

המחיר בש"חסימול

39.00

411.50

515.00

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברות האוטובוסים בעלי רישיון קו המפורטים   .25
להלן: 

1. חברת אוטובוסים ירושלים רמאללה בע"מ.

2. חברת אלווסט תחבורה ציבורית בע"מ. 

3. חברת האוטובוסים הר הזיתים ירושלים בע"מ. 

4. חברת האוטובוסים אבו טור ענאתא תחבורה ציבורית בע"מ.

5. חברת האוטובוסים המאוחדת צור באהר בע"מ. 

6. חברת אוטובוסים דרום )בית לחם בית ג'אלה( בע"מ. 

7. חברת האוטובוסים עיסוויה מחנה שועפט בע"מ. 

מחיר נסיעה בודדת:  )1(

טור א'

סימול

טור ב'

המחיר בש"ח

12.50

25.00

36.00

46.50

56.50

67.00

כרטיס מעבר מהמחסום ליעד נסיעה קרוב יהיה 1.50 ש"ח;   )2(

מחיר כרטיסי מנוי חופשי חודשי:  )3(

טור א'

סוג הכרטיס 

טור ב'

המחיר בש"ח

205.50ירושלים

224.00ירושלים מרחבי

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת אגד תעבורה בע"מ -   .26

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול עוטף ירושלים -  )א( 

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור 
א': 
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טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

15.00

26.00

38.00

49.00

510.50

612.50

714.00

816.00

1121.00

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול נתניה עירוני -  )ב( 

בסימול  מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור א': 

טור בטור א'
המחיר בש"חסימול

14.50

36.50

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי יהיה 125 ש"ח;   )2(

מחיר כרטיס מנוי חופשי יומי יהיה 9.00 ש"ח.   )3(

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול שפירים - )ג( 

בסימול  מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור א': 

 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

15.00

38.00

811.00

914.00

כרטיס מנוי חופשי חודשי ירושלים-שפירים יהיה 365.00 ש"ח.    )2(

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית בע"מ -    .27

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול הגליל -   )א( 

 )1( מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ב' ויהיו מסומנים בסימול כמפורט
בטור א': 
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 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

612.50

14.00

525.50

36.50

58.50

69.50

711.50

812.00

914.50

1215.50

1829.00

415.00

426.00

449.00

4612.00

515.00

1333.50

1436.50

1522.00

1641.50

1729.00

)ב( מחירי כרטיס מנוי חופשי חודשי:

טור ב'טור א'
מחיר בש"חהמקום

100.00צפת

132.00עכו

100.00נהריה

84.00שפרעם

מחיר כרטיס מנוי חודשי יומי בעכו יהיה 7.00 ש"ח. )ג( 

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת סופרבוס בע"מ יהיו -   .28

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול פרוזדור ירושלים -  )א( 

בסימול  מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור א':
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טור א'

סימול

טור ב'

המחיר בש"ח

13.50

25.00

8026.00

37.00

47.50

59.00

610.50

711.50

811.50

913.00

1013.50

1114.50

1215.50

488.00

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי לנסיעה בבית שמש יהיה 102.00 ש"ח.  )2(

מחירי הנסיעה הקווי השירות של חברת סופרבוס העמקים בע"מ באשכול  )ב( 
העמקים -

בסימול  מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור א': 

 טור ב'טור א'
המחיר בש"חהמקום

15.00

26.00

38.00

49.00

510.50

612.00

713.50

814.50

915.50

1018.00

1121.00

1626.50

2033.50

2336.50
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 טור ב'טור א'
המחיר בש"חהמקום

513.50
525.50
536.00
547.00
5510.00
5611.50
5713.50
812.50
822.50
834.00

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי בעפולה יהיה 101.00 ש"ח;   )2(

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי בבית שאן יהיה 87.00 ש"ח;   )3(

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי בטבריה יהיה 66.50 ש"ח;   )4(

מחיר כרטיס מנוי חופשי יומי לנסיעה בקווי הישורת בטבריה יהיה   )5(
4.00 ש"ח; 

מחירו של כרטיס מנוי חופשי יומי לנסיעה במקומות המפורטים בטור   )6(
א' יהיה כמפורט בטור ב':

טור א'

סימול

טור ב'

המחיר בש"ח

5.50עפולה 

15.50עפולה - מרחבי 

9.50הר תבור 

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ -   .29

מחירי הנסיעה בקווי השירות בקווי השירות אשכול הנגב - )א( 

בסימול  מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור א': 

 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

13.00

24.00

34.50

56.50

78.50

910.50

1011.50

1112.50
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 טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

1414.50

1514.00

1616.00

1818.00

2020.50

812.50

)2( מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי בערד יהיה 84.00 ש"ח.

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול השרון - )ב( 

בסימול  מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור א': 

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

825.50

38.00

49.00

510.50

612.00

426.00

436.00

449.00

ממועד  דקות   90 למשך  לנסיעה  הם  בודדת  לנסיעה  הנסיעה  מחירי   )2( 
התיקוף הראשון, כולל מעברים בין כל קווי השירות באזור 210 ובאזור 221, 

ובלבד שהנסיעה מתבצעת באמצעות הסדר נסיעה בכרטיס שאינו נייר.

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול שרון מרחבי -  )ג( 

בסימול  מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור א':

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

14.50

26.00

36.50

47.00

57.00

68.50

79.00
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טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

109.50

1215.50

825.50

426.00

436.00

449.00

ממועד  דקות   90 למשך  לנסיעה  הם  בודדת  לנסיעה  הנסיעה  מחירי   )2(
התיקוף הראשון, כולל מעברים בין כל קווי השירות באזור 210 ובאזור 221, 

ובלבד שהנסיעה מתבצעת באמצעות הסדר נסיעה בכרטיס שאינו נייר.

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת קווים תחבורה ציבורית בע"מ -  .30

מחירי הנסיעה באשכול ביתר עילית -  )א( 

בסימול  מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור א': 

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

12.50

36.50

49.00

1011.50

1116.50

1213.50

1318.50

1421.50

1619.50

1736.50

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול חשמונאים -  )ב( 

בסימול  מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור א':

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

212.50

13.50

114.00

525.00

255.00
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טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

25.50

426.00

37.00

47.00

58.50

449.00

611.00

811.00

1012.00

3312.50

3414.50

1416.00

3618.00

1521.50

1626.50

יהיו  להלן,  א'  בטור  המפורטים  ובמקומות  מסוג  מנוי  כרטיסי  מחירי   )2(
כמפורט בטור ב':

טור ב'טור א'
המחיר בש"חהמקום

96.00חופשי חודשי מודיעין 

96.00חופשי חודשי רמלה 

76.50חופשי חודשי מודיעין עילית 

6.00חופשי יומי לוד 

6.00חופשי יומי רמלה 

125.00חופשי חודשי לוד

246.50חופשי חודשי רמלה מודיעין 

186.00חופשי חודשי לוד רמלה 

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול חדרה נתניה -  )ג( 

בסימול  מסומנים  ויהיו  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור א':

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

612.50

14.00
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טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

24.50

525.50

426.00

636.00

37.00

47.50

58.50

449.00

69.50

711.50

812.50

מחירי כרטיסי מנוי במקומות המפורטים בטור א' להלן, יהיו כמפורט   )2(
בטור ב':

מחירי כרטיסי מנוי חופשי שבועי -  )א( 

טור ב'טור א'
המחיר בש"חהמקום

37.00אור עקיבא-חדרה

57.00ג'ת חריש-חדרה

מחיר כרטיס מנוי חופשי חודשי משותף לחברת קווים ולאגד  )ב( 
לנסיעה במקומות המפורטים בטור א' להלן, יהיו כמפורט בטור ב':

טור ב'טור א'
המחיר בש"חהמקום

183.00אור עקיבא-חדרה

217.00פרדס חנה-חדרה

239.50נתניה-חדרה

במקומות  קווים  לחברת  חודשי  חופשי  כרטיס  מחירי  )ג( 
המפורטים בטור א' להלן, יהיו כמפורט בטור ב':

טור ב'טור א'
המחיר בש"חהמקום

81.00אום אל פאחם

81.00באקה אל גרביה
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מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול אונו-אלעד -  )ד( 

ויהיו  להלן,  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  )1( מחירי 
מסומנים בסימול כמפורט בטור א': 

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

12.50

24.50

35.50

47.00

67.00

79.00

811.50

913.50

1015.50

9034.00

116.00

129.00

1311.50

1429.00

1521.50

1623.50

1733.50

426.00

449.00

184.50

226.50

המפורטים  במקומות  חודשי  חופשי  מנוי  כרטיסי  )2( מחירי 
בטור א' להלן, יהיו כמפורט בטור ב':

טור ב'טור א'
המחיר בש"חהמקום

162.50אלעד - פתח תקווה

187.00אלעד - בני ברק

93.00אלעד

)3( מחירי כרטיסי מנוי חופשי יומי מאלעד לפתח תקווה יהיה 
12.50 ש"ח. 
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מחירי הנסיעה של חברת נרקיס גל הסעות בע"מ -  .31

מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול רהט - )א( 

מסומנים  ויהיו  להלן  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  )1( מחירי 
בסימול כמפורט בטור א': 

טור ב'טור א'
מחיר בש"חסימול

12.50

23.00

35.00

56.50

78.00

910.50

1414.50

)2( מחיר כרטיס חופשי חודשי לנסיעה ברהט יהיה 58.50 ש"ח.

בוטל.   .32

מחירי הנסיעה של החברה הכלכלית ליישובי הגולן -  .33

)א( מחירי הנסיעה בקווי השירות באשכול רמת הגולן -

מסומנים  ויהיו  להלן  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  )1( מחירי 
בסימול כמפורט בטור א':

טור ב'טור א'
המחיר בש"חסימול

13.50

24.50

47.50

610.50

814.00

1015.50

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת דן בדרום )2015( בע"מ -  .34

בסימול  מסומנים  ויהיו  להלן  ב'  בטור  כמפורט  יהיו  בודדת  נסיעה  מחירי   )1(
כמפורט בטור א': 

טור ב'טור א'
מחיר בש"חסימול

812.50

13.50

24.00

36.00
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טור ב'טור א'
מחיר בש"חסימול

47.00

58.00

69.00

710.00

811.50

912.50

1012.50

1213.00

1414.50

1615.50

1718.50

1820.00

2024.00

יהיו  להלן,  א'  בטור  המפורטים  ובמקומות  מהסוגים  המנוי  כרטיסי  מחירי   )2(
כמפורט בטור ב':

טור ב'טור א'
המחיר בש"חהמקום

אשקלון/קריית גת 
חופשי חודשי

102.50

קריית גת-אשקלון 
חופשי חודשי

326.00

84.00נתיבות חופשי חודשי

84.00שדרות חופשי חודשי

84.00אופקים חופשי חודשי

קריית מלאכי חופשי 
חודשי

84.00

מחירי הנסיעה בקווי השירות של חברת דן בצפון הפעלת תחבורה ציבורית בע"מ -  .35

מחירי נסיעה בודדת יהיו כמפורט בטור ב' להלן ויהיו מסומנים בסימול כמפורט 
בטור א': 

טור א'

סימול

טור ב'

מחיר בש"ח

15.00

26.00

49.00

612.00
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דמי הנסיעה לנסיעה בודדת באמצעי תשלום מתקדם בשקלים חדשים:  .36

מדרגת מרחק 
הנסיעה

טווח אווירי 
בקילומטרים

תעריף בשקלים 
חדשים

1156.00

22510.00

35514.50

410024.50

525034.00

54.00מעל 6250

באמצעי  בתשלום  בודדת  לנסיעה  הנסיעה  דמי  יהיו  להלן,  המפורטים  36א. באזורים 
תשלום מתקדם בשקלים חדשים כמפורט להלן:

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

מדרגת מרחק 
הנסיעה

טווח אווירי 
בקילומטרים

תעריף בשקלים 
חדשים

1153.00

22510.00

35514.50

410024.50

525034.00

54.00מעל 6250

באזורים 131, 234, 331, 332, 333, 410, 601, 701, 801, 802, 901 -   )2(

מדרגת מרחק 
הנסיעה

טווח אווירי 
בקילומטרים

תעריף בשקלים 
חדשים

1154.00

22510.00

35514.50

410024.50

525034.00

54.00מעל 6250

וברכבת,  באוטובוסים  משולבת  ובנסיעה  באוטובוסים  בנסיעה  יומית,  חיוב  37. תקרת 
בתשלום באמצעי תשלום מתקדם, בשקלים חדשים:
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מדרגת מרחק 
הנסיעה

טווח אווירי 
בקילומטרים

תקרת חיוב יומית 
בשקלים חדשים

תקרת חיוב יומית 

בנסיעה משולבת רכבת 

בשקלים חדשים

11512.5015.50

22520.5024.50

35527.5034.00

410041.0049.00

525058.5058.50

293.50293.50מעל 6250

בכל קווי השירות, בשירות מותאם ביקוש יהיה מחיר הנסיעה המרבי לנסיעה 
בודדת - 18.00 ש"ח." 

"40. תקרת סכום מדרגות ההנחה בחיוב חודשי, בנסיעה באוטובוסים ובנסיעה משולבת 
באוטובוסים וברכבת, באמצעי תשלום מתקדם:

מדרגת 
ההנחה

סכום החיובים 
היומיים 

שיעור ההנחהבשקלים חדשים

תקרת סכום ההנחה 

לפי מדרגות )מצטבר( 

בשקלים חדשים

00% עד 1200.00

2
200.01 עד 

400.00
75%147.00

3
400.01 עד 

1,000
50%440.50

25%"מעל 41,000

   

י"ב בשבט התשפ"א )25 בינואר 2021(
)חמ 3-2722-ת12(

ר ו ר ד ן  עי ה  נ פ ד  
המפקחת על המחירים במשרד  
התחבורה והבטיחות בדרכים  
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