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תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2022

חדש[,  ]נוסח  הברזל  מסילות  לפקודת  ו־)4(  57)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ב-11972, אני מתקינה תקנות אלה:

על אף האמור בתקנה 6 לתקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה(, התשס"ה-22004, לעניין   .1
עדכון המחירים בשנת 2022, יראו כאילו בתקנה 6 האמורה, במקום "ב־1 בפברואר" 

בא "ב־1 באפריל". 

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(
)חמ 3-1055(

י ל א כ י מ רב  מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2022

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, 

אנו מצווים לאמור:

נסיעה  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו  3)א(  בסעיף  האמור  אף  על   .1
בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, התשס"ג-22003, לעניין 
עדכון המחירים בשנת 2022, למעט עדכון המחיר שבפרט 36 לתוספת הראשונה, יראו 

כאילו בסעיף 3)א( האמור, במקום "ב־1 בפברואר" בא "ב־1 באפריל".

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(
)חמ 3-2722-ת2(

י ל א כ י מ רב  מ          
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים 

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א     
             שר האוצר

הוראת שעה

הוראת שעה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשס"ה, עמ' 421.  1

ק"ת התשס"ה, עמ' 42; התש"ף, עמ' 1724.  2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.   1

ק"ת התשס"ג, עמ' 964; התש"ף, עמ' 41.   2




