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קובץ התקנות 8446, ז' בניסן התש"ף, 9841.4.2020

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה במוניות(, 
התש"ף-2020

בהתאם לסעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה במוניות(, 
התשע"ח-12018 )להלן - הצו העיקרי(, אני מודיעה לאמור:  

עקב שיעור השינוי בין נתוני העדכון לנתוני הבסיס האמורים בסעיף 4)א( לצו העיקרי,   .1
יהיה נוסח חלק ג' לתוספת לצו העיקרי, מיום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020(, כמפורט 

להלן:
"חלק ג': נסיעות שירות

)א( בנסיעת שירות יהיה מחיר ההסעה לכל נוסע משעה 05:00 עד שעה 23:30   .1
כלהלן:

עד 6 ק"מ - 7.40 ש"ח;

על כל ק"מ נוסף - 0.40 ש"ח.

 04:59 השעה  לבין   23:31 השעה  בין  שבוצעה  שירות  בנסיעת  הסעה  )ב( בעד 
תיווסף על הסכומים שנקבעו בסעיף קטן )א( תוספת בשיעור של 25 אחוזים.

המצוינים  למקום  ממקום  בנסיעה  ההסעה  מחיר  יהיה   1 בסעיף  האמור  אף  על   .2
להלן, שבה משלם כל נוסע בעד נסיעתו בנפרד, כאמור בטבלה שלהלן:

יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

21.5026.90חדרהאום אל פאחם

12.7015.80עפולהאום אל פאחם

5.607.00פנימיאום אל פאחם

40.5050.70תל אביבאום אל פאחם

57.4071.80בני ברקאופקים

11.0013.70נתיבותאופקים

14.4017.90אשקלוןאשדוד

16.9021.10בי"ח קפלןאשדוד

7.209.00פנימיאשדוד

15.6019.50קריית גתאשקלון

18.6023.20קריית גתאשקלון

30.0037.50תל אביבאשקלון

11.1013.90חדרהבאקה אל גרבייה

27.0033.80אופקיםבאר שבע

32.5040.60אשקלוןבאר שבע

15.8019.70בית קמהבאר שבע

עדכון המחירים 
המרביים

__________  
ק"ת התשע"ח, עמ' 2306; התשע"ט, עמ' 3081, עמ' 3092 ועמ' 3360; התש"ף, עמ' 325, עמ' 327, עמ' 392   1

ועמ' 728.
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985

יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

24.1030.10דימונהבאר שבע

19.0023.70נתיבותבאר שבע

24.2030.30שדרותבאר שבע

10.1012.70תל אביבבת ים

10.1012.70רחובותגדרה

8.9011.10בני עי"שגן יבנה

8.9011.10גדרהגן יבנה

14.4017.90רחובותגן יבנה

הקריות )ק.חיים, ק.מוצקין, 
ק.ביאליק, ק.אתא( 

15.1018.80נהריה

הקריות )ק.חיים, ק.מוצקין, 
ק.ביאליק, ק.אתא( 

11.0013.70עכו

הקריות )ק.חיים, ק.מוצקין, 
9.0011.30צומת הקריותק.ביאליק, ק.אתא( 

7.209.00פנימיחדרה

23.6029.60תל אביבחדרה

14.2017.80אעבלייןחיפה

19.7024.60גבעת אולגהחיפה

19.8024.80דלית אל כרמלחיפה

12.2015.30טירת הכרמלחיפה

19.8024.80יוקנעםחיפה

27.4034.30כרמיאלחיפה

17.9022.30נהריהחיפה

20.5025.70נצרתחיפה

9.9012.30נשרחיפה

17.3021.60עוספייאחיפה

13.9017.40עכוחיפה

7.209.00פנימיחיפה

11.0013.70צומת עין אפקחיפה

11.0013.70קריית יםחיפה

8.0010.00צומת הקריות )צ'ק פוסט(חיפה הדר

11.0013.70צפתחצור

21.1026.40בית שאןטבריה

32.1040.10חיפהטבריה

קובץ התקנות 8446, ז' בניסן התש"ף, 1.4.2020

01/04/2009:21



קובץ התקנות 8446, ז' בניסן התש"ף, 9861.4.2020

יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

13.1016.40עמק הירדןטבריה

22.0027.40עפולהטבריה

59.9074.90תל אביבטבריה

11.0013.70טירהטייבה

7.209.00פנימיטירת הכרמל

5.506.90ביר אל טירהטמרה

15.9019.90בתי זיקוקטמרה

15.9019.90חיפהטמרה

4.906.20חלת אל שריףטמרה

6.307.90כאבולטמרה

4.906.20פנימיטמרה

15.9019.90צ'ק פוסטטמרה

13.4016.70צומת קריית אתאטמרה

9.6012.00צומת שפרעםטמרה

13.4016.70קריית אתאטמרה

21.8027.30בית שמשירושלים  

32.4040.50בני ברקירושלים  

53.8067.20נתיבותירושלים  

21.8027.30צומת נחשוןירושלים  

27.9034.80צומת ראםירושלים  

26.5033.10רמלהירושלים  

30.0037.50תל–אביב-יפוירושלים  

6.307.90ביר אל טירהכאבול

15.9019.90בתי זיקוקכאבול

18.9023.60חיפהכאבול

15.9019.90צ'ק פוסטכאבול

15.9019.90צומת קריית אתאכאבול

11.1013.90צומת שפרעםכאבול

15.9019.90קריית אתאכאבול

13.2016.50אבו סנאןכברי

8.9011.10אשרתכברי

8.9011.10בית העמקכברי

11.4014.20כפר יאסיףכברי

7.709.70מושב עמוקהכברי

01/04/2009:21



987 קובץ התקנות 8446, ז' בניסן התש"ף, 1.4.2020

יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

6.307.90נתיב השיירהכברי

6.307.90שייך דנוןכברי

14.8018.50הרצליהכפר סבא

13.2016.50טייבהכפר סבא

11.4014.20טירהכפר סבא

15.2019.00נתניהכפר סבא

8.9011.10קלנסווהכפר סבא

7.209.00רעננהכפר סבא

19.4024.30אחיעזרלוד

7.209.00פנימילוד

18.6023.20ירושליםמודיעין

17.0021.30בית קמהמחסום ארז

15.1018.80אבו סנאןנהריה

8.9011.10אזור התעשייה צפוןנהריה

10.6013.20אכסניה יד לידנהריה

13.2016.50אשרתנהריה

10.6013.20בי"ס שדה אכזיבנהריה

13.2016.50בית העמקנהריה

6.307.90בית חולים נהריהנהריה

12.2015.30בית עלמין שלומינהריה

10.6013.20כפר הנופש אכזיבנהריה

13.2016.50כפר יאסיףנהריה

12.2015.30מושב בצתנהריה

10.6013.20מושב לימןנהריה

12.5015.70מושב עמוקהנהריה

10.6013.20מילואותנהריה

16.9021.10מעלות תרשיחאנהריה

8.9011.10מפעל דלתא מפעל מולטנהריה

11.4014.20נתיב השיירהנהריה

11.0013.70עכונהריה

10.6013.20פרק אכזיבנהריה

12.2015.30צומת בצתנהריה

11.4014.20צומת ג'תנהריה

8.9011.10צומת כברינהריה
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קובץ התקנות 8446, ז' בניסן התש"ף, 9881.4.2020

יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

8.9011.10קיבוץ גשר הזיונהריה

8.9011.10קריית חוףנהריה

11.4014.20שייך דנוןנהריה

נהריה
שכ' טרומפלדור קיבוץ 

6.207.70סער

12.7015.80שלומינהריה

26.9033.60בועיינהנצרת

15.1018.80טוראןנצרת

11.4014.20כפר כנאנצרת

9.9012.30מגדל העמקנצרת

11.4014.20משהדנצרת

16.5020.60נוג'ידאתנצרת

9.7012.10עפולהנצרת

15.1018.80צומת גולנינצרת

9.7012.10ריינהנצרת

47.7059.60תל אביבנצרת

51.1063.90בני ברקנתיבות

11.4014.20שדרותנתיבות

9.1011.40שוקדהנתיבות

7.209.00שיבוליםנתיבות

19.7024.60טייבהנתניה

7.209.00פנימינתניה

11.4014.20קדימהנתניה

17.3021.60קלנסואהנתניה

7.209.00דלית אל כרמלעוספייה

13.2016.50אבו סנאןעכו

9.7012.10ג'דידהעכו

9.7012.10טלאלעכו

11.4014.20כפר יאסיףעכו

8.0010.00כפר מכרעכו

17.3021.60כרמיאלעכו

7.209.00פנימיעכו

5.807.20צומת השיכוניםעכו

11.4014.20צומת ירכא ג'וליסעכו
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989 קובץ התקנות 8446, ז' בניסן התש"ף, 1.4.2020

יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

8.9011.10גההעמישב

10.4013.00רמת גןעמישב

15.9019.90תל אביבעמישב

12.7015.80בית שאןעמק הירדן

7.209.00פנימיעפולה

42.6053.30תל אביבעפולה

11.1013.90בקעת קנאיםערד

15.9019.90ים המלחערד

8.0010.00פנימיערד

7.509.30ג'לג'וליהפתח תקווה

8.0010.00גההפתח תקווה

10.0012.50כפר קאסםפתח תקווה

7.209.00פנימיפתח תקווה

8.0010.00רמת גןפתח תקווה

12.0015.00תל אביבפתח תקווה

17.9022.30נהריהצומת הקריות

13.9017.40עכוצומת הקריות

9.1011.40צומת עין אפק/מכון דודצומת הקריות

13.9017.40נהריהצומת עין אפק/מכון דוד 

11.0013.70עכוצומת עין אפק/מכון דוד 

7.008.80פתח תקווהצומת עלית

10.1012.70חיפהצומת קריית אתא

8.9011.10חיפהצק פוסט

15.2019.00חיפהקריית אתא

7.209.00פנימיקריית אתא

9.7012.10צומת קריית אתאקריית אתא

11.4014.20קריית יםקריית ביאליק

7.209.00קריית מוצקיןקריית ביאליק

7.209.00פנימיקריית ים

13.1016.40חיפהקריית מוצקין

8.9011.10צק פוסטקריית מוצקין

9.3011.60קריית יםקריית מוצקין

7.209.00פנימיראש העין

7.609.50פתח תקווהראש העין 
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קובץ התקנות 8446, ז' בניסן התש"ף, 9901.4.2020

יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

7.209.00באר יעקב, נצר סירניראשון לציון

7.209.00בת יםראשון לציון

17.3021.60לודראשון לציון

7.209.00פנימיראשון לציון

12.2015.30תל אביבראשון לציון

19.7024.60אשדודרחובות

12.2015.30בני עי"שרחובות

7.609.50מזכרת בתיהרחובות

7.209.00נס ציונהרחובות

20.0025.00פתח תקווהרחובות

11.4014.20צומת בית דגןרחובות

9.3011.60קריית עקרוןרחובות

10.8013.50ראשון לציוןרחובות

13.1016.40רמלהרחובות

8.9011.10לודרמלה

5.807.20פנימירמלה

17.3021.60פתח תקווהרמלה

8.0010.00תל אביברמת גן

12.7015.80הרצליהרעננה

17.7022.20אשקלוןשדרות

16.2020.20פלוגותשדרות

20.3025.30קריית גתשדרות

5.607.00אעבלייןשפרעם

14.2017.80חיפהשפרעם

21.5026.90יפיעשפרעם

5.607.00פנימישפרעם

12.7015.80צ'ק פוסטשפרעם

12.7015.80צומת וולקןשפרעם

11.1013.90צומת קריית אתאשפרעם

8.0010.00קריית אתאשפרעם

110.00137.60אילתתל אביב

17.9022.30אשדודתל אביב

16.2020.20באר יעקב, נצר סירניתל אביב

01/04/2009:21



991 קובץ התקנות 8446, ז' בניסן התש"ף, 1.4.2020

יעדמוצא

 משעה 05:00
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

36.3045.40באר שבעתל אביב

34.9043.60חיפהתל אביב

תל אביב
בני ברק )עד כביש גהה( 

8.0010.00קו - 51

13.9017.40לודתל אביב

16.2020.20נס ציונהתל אביב

20.8026.00נתניה - מסעףתל אביב

20.8026.00נתניה - מרכזתל אביב

6.908.60פנימיתל אביב

6.908.60פנימיתל אביב

10.8013.50ראשון לציוןתל אביב

19.0023.70רחובות תל אביב

13.9017.40רמלהתל אביב

גוריון  בן  התעופה  משדה  בנסיעה  ההסעה  מחיר  יהיה   1 בסעיף  האמור  אף  על   .3
ומגשר אלנבי למקום מהמקומות המצוינים לצדם, כמפורט בטבלה שלהלן:

יעדמוצא

משעה 05:00 
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

נמל התעופה בן 
גוריון 

החמישה,  מעלה  ציון,  מבשרת 
גוש,  אבו  אילן,  נווה  זית,  בית 
קריית ענבים, שורש, בית מאיר, 
שואבה, בית נקופה; לעניין קו זה, 

"יעד מרכזי" - מחלף הראל

41.0041.00)1( שירות ליעד מרכזי כיוון אחד

63.0063.00)2( שירות מיוחד כיוון אחד

נמל התעופה בן 
גוריון

אבן  עמינדב,  אורה,  ירושלים, 
זה,  קו  לעניין  זאב;  גבעת  ספיר, 
"יעד מרכזי" - מרכז ירושלים או 

התחנה המרכזית בירושלים

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

41.0041.00

68.0068.00)2( שירות מיוחד כיוון אחד

נמל התעופה בן 
גוריון 

רכסים,  טבעון,  נשר,  חיפה, 
לעניין  הכרמל;  טירת  יוקנעם, 
תחנה   - מרכזי"  "יעד  זה,  קו 
קריית  או  המפרץ"  "מרכזית 

הממשלה בחיפה

01/04/2009:21



992

יעדמוצא

משעה 05:00 
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

76.0076.00

118.00118.00)2( שירות מיוחד כיוון אחד

נמל התעופה בן 
גוריון 

עכו, שמרת, צ'ק פוסט, ק. 
חיים, ק. מוצקין, ק. ים, ק. 

ביאליק, ק. אתא; לעניין קו 
זה, "יעד מרכזי" -  התחנה 

המרכזית בעכו

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

89.0089.00

139.00139.00)2( שירות מיוחד כיוון אחד

נמל התעופה בן 
גוריון 

ראש  הגטאות,  לוחמי  נהריה, 
הנקרה; לעניין קו זה, "יעד מרכזי" 

- התחנה המרכזית בנהריה

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

94.0094.00

147.00147.00)2( שירות מיוחד כיוון אחד

נמל התעופה בן 
גוריון 

מעלה אדומים; לעניין קו 
זה, "יעד מרכזי" - תחנת 

המשטרה

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

55.0055.00

84.0084.00)2( שירות מיוחד כיוון אחד

)1( תחנת המוניות במזרח          גשר אלנבי 
ירושלים

25.0025.00

)2( מקום במזרח ירושלים 
לפי יעד כל נוסע באותה  

נסיעה 

37.0037.00

בסעיף זה -

"שירות ליעד מרכזי" - נסיעת שירות מנמל התעופה בן גוריון לאחת מתחנות הנוסעים 
כאמור  נסיעה  או  הנוסע  בחירת  לפי  שירות,  קו  אותו  לגבי  זה  בסעיף  שנקבעו 

בכיוון ההפוך;

"שירות מיוחד" - נסיעת שירות מנמל התעופה בן גוריון אל המען שביקש הנוסע או 
נסיעה כאמור בכיוון ההפוך.

מחיר ההסעה לילדים יהיה כמפורט להלן:  .4

)1( בעד ילד שמלאו לו חמש שנים ישולם מחיר ההסעה של נוסע כאמור בחלק זה;

מחיר  ישולם  הילד,  את  המלווה  ומבוגר  שנים  חמש  לו  מלאו  שטרם  ילד  )2( בעד 
ההסעה של נוסע אחד ויינתן להם מקום ישיבה אחד;
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)3( היו עם נוסע מבוגר יותר מילד אחד שטרם מלאו לו חמש שנים, ישולם בעד כל 
ילד נוסף על הילד הראשון מחיר הסעה בעד נוסע מבוגר ויינתן לו מקום ישיבה;

)4( על אף האמור בפסקאות )2( ו–)3(, לא יסיע נהג המונית יותר משני ילדים שלא 
יינתן לכל אחד מהם מקום ישיבה אחד;

מחיר  ישולם  ישיבה,  מקום  לו  ניתן  ואשר  שנים  חמש  לו  מלאו  שטרם  ילד  )5( בעד 
הסעה של נוסע כאמור בחלק זה.

על אף האמור בסעיפים 1 ו–2 לחלק זה, מחיר ההסעה בימי מנוחה יהיה גבוה בשיעור   .5
של עד 50 אחוזים ממחיר ההסעה שנקבע להסעה כאמור בשעות שבין 05:00 לבין 23:30.

מחיר ההסעה לפי חלק זה כולל הובלה של עד שתי מזוודות או פריטי כבודה אחרים,   .6
שאינם מטען יד, לכל נוסע ששילם תמורת הסעתו; תמורת כל מזוודה או פריט כבודה 

נוסף ישלם אותו נוסע סך של 4 ש"ח.

כ"ט באדר התש"ף )25 במרס 2020(
)חמ 3-2722-ת2(

דפנה עין דור  
המפקחת על המחירים  

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה במוניות( )מס' 2(, 
התש"ף-2020

בהתאם לסעיף 4)ד( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה במוניות(, 
התשע"ח-12018 )להלן - הצו העיקרי(, אני מודיעה לאמור:

עקב שיעור השינוי בין נתוני העדכון לנתוני הבסיס האמורים בסעיף 4)א( לצו העיקרי,   .1
יהיה נוסח חלק ד' לתוספת לצו העיקרי, מיום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020(, כמפורט 

להלן:

"חלק ד': נסיעה מיוחדת לפי מונה

1. המחיר המרבי להסעה בנסיעה מיוחדת יהיה:

בכל הארץ, למעט באזור אילת - )א( 

תעריף א'
בשקלים חדשים

תעריף ב'
בשקלים חדשים

תעריף ג'
בשקלים חדשים

10.6810.6810.68מצב התחלתי של המונה

1.672.002.34תעריף לדקה

1.672.002.34תעריף לק"מ

)ב( באזור אילת -

תעריף א'
בשקלים חדשים

תעריף ב'
בשקלים חדשים

תעריף ג'
בשקלים חדשים

9.139.139.13מצב התחלתי של המונה

1.431.712.00תעריף לדקה

1.431.712.00תעריף לק"מ

עדכון המחירים 
המרביים

ק"ת התשע"ח, עמ' 2306; התשע"ט, עמ' 3081, עמ' 3092 ועמ' 3360; התש"ף, עמ' 325, עמ' 327, עמ' 392 ועמ' 728.  1
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2. הוזמנה מונית למקום המזמין, יהיה מחיר הנסיעה בעד הנסיעה ממקום היציאה 
של המונית למקום המזמין -

)א( בכל הארץ, למעט באזור אילת - 4.93 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(;

)ב( באזור אילת - 4.21 ש"ח.

3. מחיר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מטען יד של הנוסע; בעד כל מזוודה  
או כבודה אחרת ישלם הנוסע סך של -

)א( בכל הארץ, למעט באזור אילת - 4.41 ש"ח;

)ב( באזור אילת - 3.80 ש"ח.

במונית,  נוסע  של  נכים  עגלת  הובלת  בעד  הסעה  מחיר  המונית  נהג  יגבה  4. לא 
ואולם רשאי נהג המונית שלא להוביל יותר מעגלת נכים אחת.

בתוספת  זה,  בחלק  שנקבע  המחיר  ישולם  גוריון  בן  התעופה  מנמל  הסעה  5. בעד 
5.00 ש"ח.

6. בעד הסעה מנמל התעופה שדה דב, מנמל תעופה רמון או מנמל תעופה חיפה 
ישולם המחיר שנקבע בחלק זה, בתוספת 2.00 ש"ח.

7. בנסיעה לפי דרישת הנוסע דרך כביש מס' 6 )כביש חוצה ישראל( למעט הקטע 
ממחלף עירון למחלף עין תות )קטע 18 הצפוני( )להלן - קטע 18(, ישולם המחיר שנקבע 

בחלק זה, בתוספת 15.72 ש"ח.

8. בנסיעה לפי דרישת הנוסע דרך קטע 18, ישולם המחיר שנקבע בחלק זה, בתוספת 
5.94 ש"ח.

9. בנסיעה לפי דרישת הנוסע דרך הנתיב המהיר בקטע הדרך שממחלף נמל התעופה 
בן גוריון עד למחלף קיבוץ גלויות בכביש הארצי מס' 1, תשולם עלות האגרה לנסיעה 
המהיר,  לנתיב  בכניסה  האלקטרוני  השלט  גבי  על  מוצגת  שהיא  כפי  המהיר  בנתיב 

אלא אם כן הרכב פטור מתשלום האגרה.

10. בנסיעה לפי דרישת הנוסע דרך מנהרות הכרמל, ישולם המחיר שנקבע בחלק זה 
בתוספת 9.99 ש"ח לנסיעה בקטע אחד ו–19.98 ש"ח לנסיעה בשני הקטעים.

11. בנסיעה שכללה המתנה לנוסע ישולם בעד שעת המתנה -

)א( בכל הארץ, למעט באזור אילת - סך של 99.80 ש"ח בתעריף א', 120.12 ש"ח 
בתעריף ב' ו–140.45 ש"ח בתעריף ג';

ב'  בתעריף  ש"ח   102.67 א',  בתעריף  ש"ח   85.32 של  סך   - אילת  )ב( באזור 
ו–120.02 ש"ח בתעריף ג'.

בעבור כל חלק יחסי של שעה ישולם תשלום יחסי."

כ"ט באדר התש"ף )25 במרס 2020(
)חמ 3-2722-ת2(

דפנה עין דור  
המפקחת על המחירים  

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  
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