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צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תחילת החוק לגבי חיובים 
שמטיל המשרד להגנת הסביבה(, התשע"ז-2016

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-
11995 )להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:    

תחילתו של החוק לגבי חוב שהוא קנס בשל עבירה של ברירת משפט, עיצום כספי   .1
שהוצאו  הוצאות  כפל  שהוא  חוב  ולגבי  להלן  המפורטים  בחיקוקים  כמשמעותו 

כמפורט להלן, תהיה ביום פרסומו של צו זה:   

)ברירת משפט -  צו סדר הדין הפלילי  לפי  )1( קנס בשל עבירה של ברירת משפט 
שמירת הניקיון(, התש"ס-22000;     

)ברירת משפט -  צו סדר הדין הפלילי  לפי  )2( קנס בשל עבירה של ברירת משפט 
מניעת רעש(, התש"ס-32000;    

)ברירת משפט -  צו סדר הדין הפלילי  לפי  )3( קנס בשל עבירה של ברירת משפט 
תנאים תברואיים בתחנות דלק(, התשס"א-42001;    

)ברירת משפט -  צו סדר הדין הפלילי  לפי  )4( קנס בשל עבירה של ברירת משפט 
מניעת מפגעי יתושים(, התשס"א-52001;    

)ברירת משפט -  צו סדר הדין הפלילי  לפי  )5( קנס בשל עבירה של ברירת משפט 
פיקדון על מכלי משקה(, התשס"ב-62002;    

)6( קנס בשל עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - פינוי 
יריעות פלסטיק(, התשס"ד-72003;    

)7( קנס בשל עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - שמן 
משומש(, התשס"ז-82006;    

)ברירת משפט -  צו סדר הדין הפלילי  לפי  )8( קנס בשל עבירה של ברירת משפט 
סילוק ומיחזור צמיגים(, התשס"ח-92008;    

)ברירת משפט -  צו סדר הדין הפלילי  לפי  )9( קנס בשל עבירה של ברירת משפט 
זיהום אוויר מכלי רכב בדרך(, התשע"ו-102016;    

)10( עיצום כספי לפי סעיף 129 לפקודת המכרות11;     

יבשתיים,  ממקורות  הים  זיהום  מניעת  לחוק  5ד  סעיף  לפי  כספי  )11( עיצום 
התשמ"ח-121988;    

)12( עיצום כספי לפי סעיף 14ה לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-131993 )להלן - 
חוק החומרים המסוכנים(;    

תחילת החוק לעניין 
עיצום כספי, קנס 
בשל עבירה של 

ברירת משפט וכפל 
הוצאות

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ה, עמ' 79.  1

ק"ת התש"ס, עמ' 394.  2

ק"ת התש"ס, עמ' 882.  3
ק"ת התשס"א, עמ' 780.  4
ק"ת התשס"א, עמ' 865.  5
ק"ת התשס"ב, עמ' 429.  6
ק"ת התשס"ד, עמ' 84.  7
ק"ת התשס"ז, עמ' 200.  8

ק"ת התשס"ח, עמ' 851.  9
ק"ת התשע"ו, עמ' 594.  10

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 910; התשס"ט, עמ' 157.  11

ס"ח התשמ"ח, עמ' 118; התשס"ח, עמ' 886.  12

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשס"ח, עמ' 869.  13
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)13( עיצום כספי לפי סעיף 11 לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-141999; 

)14( עיצום כספי לפי סעיף 12 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-152007;

)15( עיצום כספי לפי סעיף 50 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-162008 )להלן - חוק אוויר נקי(;

מזיק,  ואבק  אסבסט  מפגעי  למניעת  לחוק   58 סעיף  לפי  כספי  )16( עיצום 
התשע"א-172011 )להלן - החוק למניעת מפגעי אסבסט(;   

)17( עיצום כספי לפי סעיף 34 לחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-182011; 

 - לסביבה  והעברות  )פליטות  הסביבה  הגנת  לחוק   16 סעיף  לפי  כספי  )18( עיצום 
חובות דיווח ומרשם(, התשע"ב-192012;    

ואלקטרוני  חשמלי  בציוד  סביבתי  לטיפול  לחוק   46 סעיף  לפי  כספי  )19( עיצום 
ובסוללות, התשע"ב-202012;    

לפי  בעניין מפגע  צו  או  הוראה, הודעה  ביצוע  )20( כפל ההוצאות שהוצאו לשם 
סעיף 71ב לפקודת בריאות העם, 211940;    

11ב)ב( לחוק  )21( כפל ההוצאות שהוצאו לשם ביצוע צו לסילוק מפגע לפי סעיף 
למניעת מפגעים, התשכ"א-221961;    

)22( כפל ההוצאות שהוצאו לשם הריסתו, הסרתו או סילוקו של שלט לפי סעיף 8)ב( 
לחוק הדרכים )שילוט(, התשכ"ו-231966;    

)23( כפל ההוצאות שהוצאו לשם ביצוע צו לשמירת הניקיון לפי סעיף 13ב)ב( לחוק 
שמירת הניקיון, התשמ"ד-241984;    

המצב  להחזרת  צו  או  רעלים  פינוי  צו  ביצוע  לשם  שהוצאו  ההוצאות  )24( כפל 
לקדמותו, לפי סעיף 16א)ב( לחוק החומרים המסוכנים;    

)25( כפל ההוצאות שהוצאו לשם ביצוע צו לסילוק מקור קרינה, לפי סעיף 15 לחוק 
הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-252005;    

)26( כפל ההוצאות שהוצאו לשם ביצוע צווים לפי סעיפים 45, 46 ו–48 לחוק אוויר 
נקי;    

כפל ההוצאות שהוצאו לשם ביצוע צו מינהלי לעניין אסבסט, לפי סעיף 49 לחוק    )27(
למניעת מפגעי אסבסט.

צו זה יחול גם לגבי חובות ש המשרד להגנת הסביבה החל בגבייתם טרם כניסת צו זה   .2
לתוקף.   

כ"ד בתשרי התשע"ז )26 באוקטובר 2016(
ילת שקד אי )חמ 3-4894(  

	             שרת המשפטים 

החלת החוק על 
חובות שהחלה 

גבייתם

__________
ס"ח התשנ"ט, עמ' 170; התשע"א, עמ' 782.  14

ס"ח התשס"ז, עמ' 96.  15

ס"ח התשס"ח, עמ' 752.  16

ס"ח התשע"א, עמ' 694.  17

ס"ח התשע"א, עמ' 278.  18

ס"ח התשע"ב, עמ' 238.  19

ס"ח התשע"ב, עמ' 530.  20

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; התשנ"ז, עמ' 147.  21

ס"ח התשכ"א, עמ' 58; התשס"ח, עמ' 783.  22

ס"ח התשכ"ו, עמ' 6; התשנ"ז, עמ' 140.  23

ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשע"א, עמ' 1063.  24

ס"ח התשס"ו, עמ' 158; התשע"א, עמ' 749.  25
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 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה במוניות(,
התשע"ז-2016

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

)א( בצו זה -  .1
"אזור אילת" - כמשמעותו בחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(, 

התשמ"ה-21985;

 "ימי מנוחה" - כמשמעותם בסעיף 18א)א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-
התש"ט-41949,  העצמאות,  יום  בחוק  כמשמעותו  העצמאות,  יום  וכן   ,31948

משעה 17:00 לפני כניסתם עד שעה 05:29 למחרת;

"ש"ח" - שקלים חדשים;

"תעריף מס' 1" - התעריף בעד נסיעה בשעות שבין 05:30 לבין 21:00;

"תעריף מס' 2" - התעריף בעד נסיעה בשעות שבין 21:01 לבין 05:29 או בימי מנוחה.

)ב( לכל מונח אחר יהיה הפירוש שנקבע לו בתקנות התעבורה, התשכ"א-51961 )להלן 
- תקנות התעבורה(.

מחיר ההסעה המרבי במונית לא יעלה על הנקוב בתוספת.  .2

מוסף,  ערך  מס  חוק  לפי  מוסף  ערך  מס  כוללים  זה  בצו  המפורטים  והמחירים  התעריפים   .3
התשל"ו-61975.

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה במוניות(, התשע"ג-72013 - בטל.  .4

תוספת
)סעיף 2(

מחיר ההסעה במונית

חלק א': נסיעה מיוחדת לפי מונה

1. מחיר ההסעה בנסיעה מיוחדת יהיה:

)א( בכל הארץ, למעט באזור אילת -

 תעריף מס' 1 
בסיס זמן 
)בשניות(

 תעריף מס' 2
בסיס זמן 
)בשניות(

תעריף מס' 1 
בסיס מרחק 

)במטרים(

תעריף מס' 2 
בסיס מרחק 

)במטרים(

מחיר הסעה 
בשקלים 
חדשים

8035537.93147.8911.0מצב התחלתי של המונה

121087.3269.870.3כל פעימה עד 15 ק"מ

121072.8258.170.3כל פעימה מעל 15 ק"מ

הגדרות

מחיר מרבי 
לנסיעה במונית

מס ערך מוסף

ביטול

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 204.  2
ע"ר 1948, תוס' א', עמ' 1.  3

ס"ח התש"ט, עמ' 10.  4
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  5

ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  6
ק"ת התשע"ג, עמ' 1320; התשע"ד, עמ' 678.  7
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)ב( באזור אילת:

 תעריף מס' 1
בסיס זמן 
)בשניות(

 תעריף מס' 2 
בסיס זמן 
)בשניות(

תעריף מס' 1 
בסיס מרחק 

)במטרים(

תעריף מס' 2 
בסיס מרחק 

)במטרים(

מחיר הסעה 
בשקלים 
חדשים

8035538.26148.249.4מצב התחלתי של המונה

1412102.2781.820.3כל פעימה עד 15 ק"מ

141281.9165.510.3כל פעימה מעל 15 ק"מ

המונית  של  היציאה  ממקום  הנסיעה  בעד  הנסיעה  מחיר  יהיה  המזמין,  למקום  מונית  2. הוזמנה 
למקום המזמין 4.60 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(.

3. מחיר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מטען יד של הנוסע; בעד כל מזוודה או כבודה אחרת 
ישלם הנוסע סך של 3.90 ש"ח.

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

5. בעד נסיעה שמספר הנוסעים בה עולה על שניים, ישולם המחיר שנקבע בחלק זה בתוספת 4.40 
ש"ח; במניין הנוסעים לפי סעיף זה לא יובא בחשבון מי שגילו אינו עולה על חמש שנים.

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

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

8.  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 15.7 ש"ח.

9. בנסיעה לפי דרישת הנוסע דרך קטע 18, ישולם מחיר שנקבע בחלק זה, בתוספת 5.60 ש"ח.

10. 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 בנתיב המהיר כפי שהיא 

מוצגת על גבי השלט האלקטרוני בכניסה לנתיב המהיר, אלא אם כן הרכב פטור מתשלום האגרה.

11. בנסיעה לפי דרישת הנוסע דרך מנהרות הכרמל, ישולם המחיר שנקבע בחלק זה בתוספת 8.60 
ש"ח לנסיעה בקטע אחד ו–17.1 ש"ח לנסיעה בשני הקטעים.

12. בנסיעה שכללה המתנה לנוסע ישולם סכום של 83.80 ש"ח לשעת המתנה; בעבור כל רבע שעה 
או חלק ממנה ישולם תשלום יחסי של רבע שעה.

חלק ב': נסיעה מיוחדת שלא לפי מונה

1. בנסיעה במונית ממקום למקום המפורטים להלן שעל פי דרישת הנוסע לא הופעל בה מונה, ישלם 
הנוסע לאותה הסעה את המחיר שנקבע לה להלן:
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מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

334 276 אום אל פאחם אלעד

572 465 אופקים אלעד

91 83 אור יהודה אלעד

303 251 אור עקיבא אלעד

1761 1410 אילת אלעד

178 153 אריאל אלעד

256 214 אשדוד אלעד

339 280 אשקלון אלעד

556 453 באר שבע אלעד

535 436 בית שאן אלעד

241 202 בית שמש אלעד

85 79 בני ברק אלעד

256 214 בקע אל ערביה אלעד

158 136 בת ים אלעד

334 276 ביתר עילית אלעד

91 83 גבעתיים אלעד

753 609 דימונה אלעד

85 79 הוד השרון אלעד

142 124 הרצליה אלעד

266 223 חדרה אלעד

122 107 חולון אלעד

541 440 חיפה אלעד

587 477 טמרה אלעד

675 547 טבריה אלעד

147 128 טייבה אלעד

137 120 טירה אלעד

525 428 טירת הכרמל אלעד

194 165 יבנה אלעד

71 67 יהוד אלעד

292 243 ירושלים אלעד

101 91 כפר סבא אלעד

691 560 כרמיאל אלעד

80 75 לוד אלעד

484 395 מגדל העמק אלעד

137 120 מודיעין/מכבים אלעד

360 296 מעלה אדומים אלעד

747 605 מעלות תרשיחא אלעד

706 572 נהריה אלעד

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

163 140 נס ציונה אלעד

473 387 נצרת אלעד

582 473 נצרת עילית אלעד

515 420 נשר אלעד

96 87 נתב"ג אלעד

463 379 נתיבות אלעד

251 210 נתניה אלעד

639 518 סחנין אלעד

623 506 עכו אלעד

432 354 עפולה אלעד

685 555 ערד אלעד

1110 892 עין גדי אלעד

1110 892 עין גדי דרך 90 אלעד

66 64 פתח תקווה אלעד

820 662 צפת אלעד

71 67 קרית אונו אלעד

525 428 קרית אתא אלעד

582 473 קרית ביאליק אלעד

323 268 קרית גת אלעד

603 490 קרית ים אלעד

592 481 קרית מוצקין אלעד

235 198 קרית מלאכי אלעד

939 757 קרית שמונה אלעד

36 39 ראש העין אלעד

168 144 קלנסווה אלעד

137 120 ראשון לציון אלעד

478 391 רהט אלעד

158 136 רחובות אלעד

116 103 רמלה אלעד

85 79 רמת גן אלעד

106 95 רמת השרון אלעד

122 107 רעננה אלעד

401 329 שדרות אלעד

561 457 שפרעם אלעד

111 99 תל אביב אלעד

918 740 מלונות ים המלח אלעד

892 720 אופקים אום אל פאחם

437 358 אור יהודה אום אל פאחם
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178 153 אור עקיבא אום אל פאחם

2139 1710 אילת אום אל פאחם

401 329 אריאל אום אל פאחם

582 473 אשדוד אום אל פאחם

680 551 אשקלון אום אל פאחם

939 757 באר שבע אום אל פאחם

225 190 בית שאן אום אל פאחם

649 527 בית שמש אום אל פאחם

385 317 בני ברק אום אל פאחם

127 112 בקע אל ערביה אום אל פאחם

458 375 בת ים אום אל פאחם

711 576 ביתר עילית אום אל פאחם

416 342 גבעתיים אום אל פאחם

1135 913 דימונה אום אל פאחם

328 272 הוד השרון אום אל פאחם

370 305 הרצליה אום אל פאחם

142 124 חדרה אום אל פאחם

447 366 חולון אום אל פאחם

225 190 חיפה אום אל פאחם

272 227 טמרה אום אל פאחם

303 251 טבריה אום אל פאחם

241 202 טייבה אום אל פאחם

354 292 טירה אום אל פאחם

328 272 טירת הכרמל אום אל פאחם

525 428 יבנה אום אל פאחם

442 362 יהוד אום אל פאחם

628 510 ירושלים אום אל פאחם

323 268 כפר סבא אום אל פאחם

360 296 כרמיאל אום אל פאחם

504 412 לוד אום אל פאחם

163 140 מגדל העמק אום אל פאחם

551 449 מודיעין/מכבים אום אל פאחם

654 531 מעלה אדומים אום אל פאחם

427 350 מעלות תרשיחא אום אל פאחם

360 296 נהריה אום אל פאחם

478 391 נס ציונה אום אל פאחם

158 136 נצרת אום אל פאחם

173 149 נצרת עילית אום אל פאחם

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

189 161 נשר אום אל פאחם

494 403 נתב"ג אום אל פאחם

815 658 נתיבות אום אל פאחם

261 218 נתניה אום אל פאחם

308 255 סחנין אום אל פאחם

318 264 עכו אום אל פאחם

101 91 עפולה אום אל פאחם

1110 892 ערד אום אל פאחם

1492 1196 עין גדי אום אל פאחם

1032 831 עין גדי דרך 90 אום אל פאחם

375 309 פתח תקווה אום אל פאחם

463 379 צפת אום אל פאחם

411 338 קרית אונו אום אל פאחם

220 186 קרית אתא אום אל פאחם

235 198 קרית ביאליק אום אל פאחם

716 580 קרית גת אום אל פאחם

246 206 קרית ים אום אל פאחם

241 202 קרית מוצקין אום אל פאחם

644 523 קרית מלאכי אום אל פאחם

546 444 קרית שמונה אום אל פאחם

401 329 ראש העין אום אל פאחם

210 177 קלנסווה אום אל פאחם

463 379 ראשון לציון אום אל פאחם

856 691 רהט אום אל פאחם

504 412 רחובות אום אל פאחם

484 395 רמלה אום אל פאחם

401 329 רמת גן אום אל פאחם

370 305 רמת השרון אום אל פאחם

318 264 רעננה אום אל פאחם

763 617 שדרות אום אל פאחם

235 198 שפרעם אום אל פאחם

416 342 תל אביב אום אל פאחם

1094 880 מלונות ים המלח אום אל פאחם

504 412 אור יהודה אופקים

778 629 אור עקיבא אופקים

1311 1053 אילת אופקים

711 576 אריאל אופקים

328 272 אשדוד אופקים
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251 210 אשקלון אופקים

127 112 באר שבע אופקים

1094 880 בית שאן אופקים

427 350 בית שמש אופקים

520 424 בני ברק אופקים

794 642 בקע אל ערביה אופקים

463 379 בת ים אופקים

489 399 ביתר עילית אופקים

525 428 גבעתיים אופקים

318 264 דימונה אופקים

587 477 הוד השרון אופקים

572 465 הרצליה אופקים

737 596 חדרה אופקים

478 391 חולון אופקים

1001 806 חיפה אופקים

1084 872 טמרה אופקים

1172 942 טבריה אופקים

675 547 טייבה אופקים

634 514 טירה אופקים

928 749 טירת הכרמל אופקים

380 313 יבנה אופקים

520 424 יהוד אופקים

597 486 ירושלים אופקים

587 477 כפר סבא אופקים

1166 938 כרמיאל אופקים

489 399 לוד אופקים

1016 818 מגדל העמק אופקים

535 436 מודיעין/מכבים אופקים

660 535 מעלה אדומים אופקים

1239 995 מעלות תרשיחא אופקים

1172 942 נהריה אופקים

427 350 נס ציונה אופקים

1053 847 נצרת אופקים

1084 872 נצרת עילית אופקים

996 802 נשר אופקים

551 449 נתב"ג אופקים

91 83 נתיבות אופקים

685 555 נתניה אופקים

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

1120 901 סחנין אופקים

1125 905 עכו אופקים

970 781 עפולה אופקים

365 301 ערד אופקים

680 551 עין גדי אופקים

680 551 עין גדי דרך 90 אופקים

546 444 פתח תקווה אופקים

1332 1069 צפת אופקים

510 416 קרית אונו אופקים

1027 827 קרית אתא אופקים

1047 843 קרית ביאליק אופקים

230 194 קרית גת אופקים

1058 851 קרית ים אופקים

1047 843 קרית מוצקין אופקים

318 264 קרית מלאכי אופקים

1420 1139 קרית שמונה אופקים

613 498 ראש העין אופקים

722 584 קלנסווה אופקים

463 379 ראשון לציון אופקים

101 91 רהט אופקים

416 342 רחובות אופקים

468 383 רמלה אופקים

510 416 רמת גן אופקים

556 453 רמת השרון אופקים

587 477 רעננה אופקים

142 124 שדרות אופקים

1047 843 שפרעם אופקים

515 420 תל אביב אופקים

515 420 מלונות ים המלח אופקים

328 272 אור עקיבא אור יהודה

1756 1406 אילת אור יהודה

220 186 אריאל אור יהודה

199 169 אשדוד אור יהודה

292 243 אשקלון אור יהודה

551 449 באר שבע אור יהודה

644 523 בית שאן אור יהודה

241 202 בית שמש אור יהודה

75 70 בני ברק אור יהודה
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349 288 בקע אל ערביה אור יהודה

75 70 בת ים אור יהודה

385 317 ביתר עילית אור יהודה

45 46 גבעתיים אור יהודה

747 605 דימונה אור יהודה

101 91 הוד השרון אור יהודה

122 107 הרצליה אור יהודה

287 239 חדרה אור יהודה

62 60 חולון אור יהודה

551 449 חיפה אור יהודה

634 514 טמרה אור יהודה

727 588 טבריה אור יהודה

225 190 טייבה אור יהודה

184 157 טירה אור יהודה

478 391 טירת הכרמל אור יהודה

137 120 יבנה אור יהודה

24 29 יהוד אור יהודה

308 255 ירושלים אור יהודה

111 99 כפר סבא אור יהודה

722 584 כרמיאל אור יהודה

80 75 לוד אור יהודה

566 461 מגדל העמק אור יהודה

142 124 מודיעין/מכבים אור יהודה

365 301 מעלה אדומים אור יהודה

789 638 מעלות תרשיחא אור יהודה

722 584 נהריה אור יהודה

96 87 נס ציונה אור יהודה

603 490 נצרת אור יהודה

639 518 נצרת עילית אור יהודה

546 444 נשר אור יהודה

66 64 נתב"ג אור יהודה

427 350 נתיבות אור יהודה

235 198 נתניה אור יהודה

670 543 סחנין אור יהודה

680 551 עכו אור יהודה

520 424 עפולה אור יהודה

727 588 ערד אור יהודה

1104 888 עין גדי אור יהודה

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

711 576 עין גדי דרך 90 אור יהודה

66 64 פתח תקווה אור יהודה

882 712 צפת אור יהודה

41 43 קרית אונו אור יהודה

577 469 קרית אתא אור יהודה

597 486 קרית ביאליק אור יהודה

334 276 קרית גת אור יהודה

608 494 קרית ים אור יהודה

603 490 קרית מוצקין אור יהודה

261 218 קרית מלאכי אור יהודה

970 781 קרית שמונה אור יהודה

96 87 ראש העין אור יהודה

272 227 קלנסווה אור יהודה

58 57 ראשון לציון אור יהודה

468 383 רהט אור יהודה

127 112 רחובות אור יהודה

80 75 רמלה אור יהודה

66 64 רמת גן אור יהודה

111 99 רמת השרון אור יהודה

142 124 רעננה אור יהודה

375 309 שדרות אור יהודה

597 486 שפרעם אור יהודה

71 67 תל אביב אור יהודה

856 691 מלונות ים המלח אור יהודה

2020 1616 אילת אור עקיבא

380 313 אריאל אור עקיבא

463 379 אשדוד אור עקיבא

561 457 אשקלון אור עקיבא

820 662 באר שבע אור עקיבא

375 309 בית שאן אור עקיבא

530 432 בית שמש אור עקיבא

266 223 בני ברק אור עקיבא

127 112 בקע אל ערביה אור עקיבא

339 280 בת ים אור עקיבא

675 547 ביתר עילית אור עקיבא

297 247 גבעתיים אור עקיבא

1016 818 דימונה אור עקיבא

210 177 הוד השרון אור עקיבא
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251 210 הרצליה אור עקיבא

54 53 חדרה אור עקיבא

328 272 חולון אור עקיבא

210 177 חיפה אור עקיבא

313 260 טמרה אור עקיבא

401 329 טבריה אור עקיבא

189 161 טייבה אור עקיבא

235 198 טירה אור עקיבא

158 136 טירת הכרמל אור עקיבא

406 333 יבנה אור עקיבא

318 264 יהוד אור עקיבא

597 486 ירושלים אור עקיבא

204 173 כפר סבא אור עקיבא

396 325 כרמיאל אור עקיבא

385 317 לוד אור עקיבא

246 206 מגדל העמק אור עקיבא

432 354 מודיעין/מכבים אור עקיבא

654 531 מעלה אדומים אור עקיבא

468 383 מעלות תרשיחא אור עקיבא

396 325 נהריה אור עקיבא

360 296 נס ציונה אור עקיבא

282 235 נצרת אור עקיבא

313 260 נצרת עילית אור עקיבא

225 190 נשר אור עקיבא

375 309 נתב"ג אור עקיבא

696 564 נתיבות אור עקיבא

142 124 נתניה אור עקיבא

349 288 סחנין אור עקיבא

354 292 עכו אור עקיבא

251 210 עפולה אור עקיבא

991 798 ערד אור עקיבא

1373 1102 עין גדי אור עקיבא

1001 806 עין גדי דרך 90 אור עקיבא

256 214 פתח תקווה אור עקיבא

561 457 צפת אור עקיבא

292 243 קרית אונו אור עקיבא

256 214 קרית אתא אור עקיבא

277 231 קרית ביאליק אור עקיבא

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

597 486 קרית גת אור עקיבא

287 239 קרית ים אור עקיבא

277 231 קרית מוצקין אור עקיבא

525 428 קרית מלאכי אור עקיבא

649 527 קרית שמונה אור עקיבא

282 235 ראש העין אור עקיבא

168 144 קלנסווה אור עקיבא

344 284 ראשון לציון אור עקיבא

737 596 רהט אור עקיבא

385 317 רחובות אור עקיבא

365 301 רמלה אור עקיבא

282 235 רמת גן אור עקיבא

251 210 רמת השרון אור עקיבא

199 169 רעננה אור עקיבא

644 523 שדרות אור עקיבא

277 231 שפרעם אור עקיבא

297 247 תל אביב אור עקיבא

1146 921 מלונות ים המלח אור עקיבא

1860 1488 אריאל אילת

1591 1275 אשדוד אילת

1508 1209 אשקלון אילת

1192 958 באר שבע אילת

1927 1542 בית שאן אילת

1570 1258 בית שמש אילת

1761 1410 בני ברק אילת

2035 1628 בקע אל ערביה אילת

1699 1361 בת ים אילת

1549 1242 ביתר עילית אילת

1766 1414 גבעתיים אילת

1068 860 דימונה אילת

1823 1460 הוד השרון אילת

1808 1447 הרצליה אילת

1978 1583 חדרה אילת

1715 1373 חולון אילת

2242 1792 חיפה אילת

2320 1854 טמרה אילת

2123 1698 טבריה אילת

1911 1529 טייבה אילת
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1870 1496 טירה אילת

2170 1735 טירת הכרמל אילת

1622 1299 יבנה אילת

1741 1394 יהוד אילת

1575 1262 ירושלים אילת

1828 1464 כפר סבא אילת

2408 1924 כרמיאל אילת

1663 1332 לוד אילת

2258 1805 מגדל העמק אילת

1710 1369 מודיעין/מכבים אילת

1570 1258 מעלה אדומים אילת

2480 1981 מעלות תרשיחא אילת

2408 1924 נהריה אילת

1637 1312 נס ציונה אילת

2294 1833 נצרת אילת

2325 1858 נצרת עילית אילת

2237 1788 נשר אילת

1735 1390 נתב"ג אילת

1347 1081 נתיבות אילת

1922 1538 נתניה אילת

2361 1887 סחנין אילת

2366 1891 עכו אילת

2066 1653 עפולה אילת

1141 917 ערד אילת

1208 970 עין גדי אילת

1208 970 עין גדי דרך 90 אילת

1772 1418 פתח תקווה אילת

2310 1846 צפת אילת

1751 1402 קרית אונו אילת

2268 1813 קרית אתא אילת

2289 1829 קרית ביאליק אילת

1425 1143 קרית גת אילת

2299 1838 קרית ים אילת

2289 1829 קרית מוצקין אילת

1508 1209 קרית מלאכי אילת

2397 1916 קרית שמונה אילת

1787 1431 ראש העין אילת

1958 1566 קלנסווה אילת

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

1684 1349 ראשון לציון אילת

1306 1049 רהט אילת

1611 1291 רחובות אילת

1647 1320 רמלה אילת

1751 1402 רמת גן אילת

1797 1439 רמת השרון אילת

1828 1464 רעננה אילת

1404 1127 שדרות אילת

2289 1829 שפרעם אילת

1756 1406 תל אביב אילת

266 223 ש.ת. עובדה דרך 12 אילת

360 296 ש.ת. עובדה דרך 90 אילת

1047 843 מלונות ים המלח אילת

401 329 אשדוד אריאל

499 407 אשקלון אריאל

758 613 באר שבע אריאל

442 362 בית שאן אריאל

370 305 בית שמש אריאל

204 173 בני ברק אריאל

406 333 בקע אל ערביה אריאל

287 239 בת ים אריאל

422 346 ביתר עילית אריאל

220 186 גבעתיים אריאל

954 769 דימונה אריאל

163 140 הוד השרון אריאל

199 169 הרצליה אריאל

339 280 חדרה אריאל

266 223 חולון אריאל

639 518 חיפה אריאל

680 551 טמרה אריאל

639 518 טבריה אריאל

230 194 טייבה אריאל

220 186 טירה אריאל

525 428 טירת הכרמל אריאל

344 284 יבנה אריאל

210 177 יהוד אריאל

339 280 ירושלים אריאל

184 157 כפר סבא אריאל
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768 621 כרמיאל אריאל

256 214 לוד אריאל

618 502 מגדל העמק אריאל

220 186 מודיעין/מכבים אריאל

365 301 מעלה אדומים אריאל

841 679 מעלות תרשיחא אריאל

768 621 נהריה אריאל

297 247 נס ציונה אריאל

654 531 נצרת אריאל

685 555 נצרת עילית אריאל

597 486 נשר אריאל

251 210 נתב"ג אריאל

634 514 נתיבות אריאל

318 264 נתניה אריאל

722 584 סחנין אריאל

727 588 עכו אריאל

515 420 עפולה אריאל

784 633 ערד אריאל

1311 1053 עין גדי אריאל

742 601 עין גדי דרך 90 אריאל

168 144 פתח תקווה אריאל

825 666 צפת אריאל

230 194 קרית אונו אריאל

628 510 קרית אתא אריאל

649 527 קרית ביאליק אריאל

535 436 קרית גת אריאל

660 535 קרית ים אריאל

649 527 קרית מוצקין אריאל

463 379 קרית מלאכי אריאל

908 732 קרית שמונה אריאל

127 112 ראש העין אריאל

282 235 קלנסווה אריאל

282 235 ראשון לציון אריאל

675 547 רהט אריאל

323 268 רחובות אריאל

272 227 רמלה אריאל

220 186 רמת גן אריאל

184 157 רמת השרון אריאל

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

189 161 רעננה אריאל

582 473 שדרות אריאל

649 527 שפרעם אריאל

246 206 תל אביב אריאל

804 650 מלונות ים המלח אריאל

116 103 אשקלון אשדוד

391 321 באר שבע אשדוד

784 633 בית שאן אשדוד

251 210 בית שמש אשדוד

210 177 בני ברק אשדוד

484 395 בקע אל ערביה אשדוד

153 132 בת ים אשדוד

318 264 ביתר עילית אשדוד

215 181 גבעתיים אשדוד

587 477 דימונה אשדוד

277 231 הוד השרון אשדוד

261 218 הרצליה אשדוד

427 350 חדרה אשדוד

168 144 חולון אשדוד

691 560 חיפה אשדוד

773 625 טמרה אשדוד

861 695 טבריה אשדוד

365 301 טייבה אשדוד

323 268 טירה אשדוד

618 502 טירת הכרמל אשדוד

80 75 יבנה אשדוד

210 177 יהוד אשדוד

349 288 ירושלים אשדוד

282 235 כפר סבא אשדוד

861 695 כרמיאל אשדוד

184 157 לוד אשדוד

706 572 מגדל העמק אשדוד

287 239 מודיעין/מכבים אשדוד

411 338 מעלה אדומים אשדוד

928 749 מעלות תרשיחא אשדוד

861 695 נהריה אשדוד

122 107 נס ציונה אשדוד

742 601 נצרת אשדוד
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773 625 נצרת עילית אשדוד

685 555 נשר אשדוד

256 214 נתב"ג אשדוד

251 210 נתיבות אשדוד

375 309 נתניה אשדוד

810 654 סחנין אשדוד

820 662 עכו אשדוד

660 535 עפולה אשדוד

561 457 ערד אשדוד

944 761 עין גדי אשדוד

944 761 עין גדי דרך 90 אשדוד

235 198 פתח תקווה אשדוד

1022 823 צפת אשדוד

199 169 קרית אונו אשדוד

716 580 קרית אתא אשדוד

737 596 קרית ביאליק אשדוד

173 149 קרית גת אשדוד

747 605 קרית ים אשדוד

737 596 קרית מוצקין אשדוד

127 112 קרית מלאכי אשדוד

1110 892 קרית שמונה אשדוד

303 251 ראש העין אשדוד

411 338 קלנסווה אשדוד

137 120 ראשון לציון אשדוד

308 255 רהט אשדוד

111 99 רחובות אשדוד

163 140 רמלה אשדוד

199 169 רמת גן אשדוד

246 206 רמת השרון אשדוד

277 231 רעננה אשדוד

199 169 שדרות אשדוד

737 596 שפרעם אשדוד

225 190 תל אביב אשדוד

711 576 מלונות ים המלח אשדוד

323 268 באר שבע אשקלון

882 712 בית שאן אשקלון

292 243 בית שמש אשקלון

308 255 בני ברק אשקלון

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

582 473 בקע אל ערביה אשקלון

246 206 בת ים אשקלון

360 296 ביתר עילית אשקלון

313 260 גבעתיים אשקלון

535 436 דימונה אשקלון

370 305 הוד השרון אשקלון

354 292 הרצליה אשקלון

525 428 חדרה אשקלון

261 218 חולון אשקלון

789 638 חיפה אשקלון

866 699 טמרה אשקלון

960 773 טבריה אשקלון

463 379 טייבה אשקלון

416 342 טירה אשקלון

716 580 טירת הכרמל אשקלון

168 144 יבנה אשקלון

303 251 יהוד אשקלון

391 321 ירושלים אשקלון

375 309 כפר סבא אשקלון

954 769 כרמיאל אשקלון

272 227 לוד אשקלון

804 650 מגדל העמק אשקלון

328 272 מודיעין/מכבים אשקלון

453 370 מעלה אדומים אשקלון

1027 827 מעלות תרשיחא אשקלון

954 769 נהריה אשקלון

210 177 נס ציונה אשקלון

841 679 נצרת אשקלון

877 707 נצרת עילית אשקלון

784 633 נשר אשקלון

349 288 נתב"ג אשקלון

168 144 נתיבות אשקלון

473 387 נתניה אשקלון

908 732 סחנין אשקלון

913 736 עכו אשקלון

758 613 עפולה אשקלון

510 416 ערד אשקלון

877 707 עין גדי אשקלון
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877 707 עין גדי דרך 90 אשקלון

328 272 פתח תקווה אשקלון

1120 901 צפת אשקלון

297 247 קרית אונו אשקלון

815 658 קרית אתא אשקלון

835 675 קרית ביאליק אשקלון

122 107 קרית גת אשקלון

846 683 קרית ים אשקלון

835 675 קרית מוצקין אשקלון

111 99 קרית מלאכי אשקלון

1208 970 קרית שמונה אשקלון

401 329 ראש העין אשקלון

504 412 קלנסווה אשקלון

251 210 ראשון לציון אשקלון

256 214 רהט אשקלון

199 169 רחובות אשקלון

256 214 רמלה אשקלון

297 247 רמת גן אשקלון

344 284 רמת השרון אשקלון

375 309 רעננה אשקלון

122 107 שדרות אשקלון

835 675 שפרעם אשקלון

303 251 תל אביב אשקלון

660 535 מלונות ים המלח אשקלון

1130 909 בית שאן באר שבע

396 325 בית שמש באר שבע

556 453 בני ברק באר שבע

830 670 בקע אל ערביה באר שבע

499 407 בת ים באר שבע

437 358 ביתר עילית באר שבע

561 457 גבעתיים באר שבע

199 169 דימונה באר שבע

623 506 הוד השרון באר שבע

603 490 הרצליה באר שבע

773 625 חדרה באר שבע

510 416 חולון באר שבע

1037 835 חיפה באר שבע

1120 901 טמרה באר שבע

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

1208 970 טבריה באר שבע

711 576 טייבה באר שבע

670 543 טירה באר שבע

965 777 טירת הכרמל באר שבע

422 346 יבנה באר שבע

535 436 יהוד באר שבע

556 453 ירושלים באר שבע

623 506 כפר סבא באר שבע

1203 966 כרמיאל באר שבע

463 379 לוד באר שבע

1053 847 מגדל העמק באר שבע

510 416 מודיעין/מכבים באר שבע

525 428 מעלה אדומים באר שבע

1275 1024 מעלות תרשיחא באר שבע

1208 970 נהריה באר שבע

432 354 נס ציונה באר שבע

1089 876 נצרת באר שבע

1120 901 נצרת עילית באר שבע

1032 831 נשר באר שבע

546 444 נתב"ג באר שבע

158 136 נתיבות באר שבע

722 584 נתניה באר שבע

1156 929 סחנין באר שבע

1161 933 עכו באר שבע

1006 810 עפולה באר שבע

241 202 ערד באר שבע

551 449 עין גדי באר שבע

551 449 עין גדי דרך 90 באר שבע

566 461 פתח תקווה באר שבע

1368 1098 צפת באר שבע

546 444 קרית אונו באר שבע

1063 855 קרית אתא באר שבע

1084 872 קרית ביאליק באר שבע

225 190 קרית גת באר שבע

1094 880 קרית ים באר שבע

1084 872 קרית מוצקין באר שבע

303 251 קרית מלאכי באר שבע

1456 1168 קרית שמונה באר שבע
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582 473 ראש העין באר שבע

758 613 קלנסווה באר שבע

478 391 ראשון לציון באר שבע

106 95 רהט באר שבע

406 333 רחובות באר שבע

442 362 רמלה באר שבע

546 444 רמת גן באר שבע

592 481 רמת השרון באר שבע

623 506 רעננה באר שבע

215 181 שדרות באר שבע

1084 872 שפרעם באר שבע

556 453 תל אביב באר שבע

391 321 מלונות ים המלח באר שבע

846 683 בית שמש בית שאן

582 473 בני ברק בית שאן

323 268 בקע אל ערביה בית שאן

654 531 בת ים בית שאן

665 539 ביתר עילית בית שאן

613 498 גבעתיים בית שאן

1223 983 דימונה בית שאן

530 432 הוד השרון בית שאן

566 461 הרצליה בית שאן

344 284 חדרה בית שאן

644 523 חולון בית שאן

360 296 חיפה בית שאן

406 333 טמרה בית שאן

204 173 טבריה בית שאן

504 412 טייבה בית שאן

551 449 טירה בית שאן

463 379 טירת הכרמל בית שאן

722 584 יבנה בית שאן

639 518 יהוד בית שאן

582 473 ירושלים בית שאן

520 424 כפר סבא בית שאן

396 325 כרמיאל בית שאן

701 568 לוד בית שאן

339 280 מגדל העמק בית שאן

644 523 מודיעין/מכבים בית שאן

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

623 506 מעלה אדומים בית שאן

437 358 מעלות תרשיחא בית שאן

494 403 נהריה בית שאן

680 551 נס ציונה בית שאן

189 161 נצרת בית שאן

204 173 נצרת עילית בית שאן

318 264 נשר בית שאן

701 568 נתב"ג בית שאן

1011 814 נתיבות בית שאן

458 375 נתניה בית שאן

344 284 סחנין בית שאן

447 366 עכו בית שאן

132 116 עפולה בית שאן

1042 839 ערד בית שאן

1684 1349 עין גדי בית שאן

985 794 עין גדי דרך 90 בית שאן

572 465 פתח תקווה בית שאן

385 317 צפת בית שאן

608 494 קרית אונו בית שאן

349 288 קרית אתא בית שאן

370 305 קרית ביאליק בית שאן

918 740 קרית גת בית שאן

380 313 קרית ים בית שאן

370 305 קרית מוצקין בית שאן

846 683 קרית מלאכי בית שאן

473 387 קרית שמונה בית שאן

551 449 ראש העין בית שאן

484 395 קלנסווה בית שאן

660 535 ראשון לציון בית שאן

1053 847 רהט בית שאן

701 568 רחובות בית שאן

680 551 רמלה בית שאן

597 486 רמת גן בית שאן

572 465 רמת השרון בית שאן

520 424 רעננה בית שאן

960 773 שדרות בית שאן

360 296 שפרעם בית שאן

613 498 תל אביב בית שאן
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877 707 מלונות ים המלח בית שאן

266 223 בני ברק בית שמש

541 440 בקע אל ערביה בית שמש

246 206 בת ים בית שמש

127 112 ביתר עילית בית שמש

272 227 גבעתיים בית שמש

561 457 דימונה בית שמש

277 231 הוד השרון בית שמש

318 264 הרצליה בית שמש

484 395 חדרה בית שמש

225 190 חולון בית שמש

747 605 חיפה בית שמש

830 670 טמרה בית שמש

918 740 טבריה בית שמש

391 321 טייבה בית שמש

380 313 טירה בית שמש

675 547 טירת הכרמל בית שמש

256 214 יבנה בית שמש

210 177 יהוד בית שמש

178 153 ירושלים בית שמש

339 280 כפר סבא בית שמש

918 740 כרמיאל בית שמש

163 140 לוד בית שמש

763 617 מגדל העמק בית שמש

153 132 מודיעין/מכבים בית שמש

235 198 מעלה אדומים בית שמש

985 794 מעלות תרשיחא בית שמש

913 736 נהריה בית שמש

199 169 נס ציונה בית שמש

799 646 נצרת בית שמש

835 675 נצרת עילית בית שמש

742 601 נשר בית שמש

210 177 נתב"ג בית שמש

416 342 נתיבות בית שמש

432 354 נתניה בית שמש

866 699 סחנין בית שמש

877 707 עכו בית שמש

716 580 עפולה בית שמש

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

494 403 ערד בית שמש

949 765 עין גדי בית שמש

582 473 עין גדי דרך 90 בית שמש

241 202 פתח תקווה בית שמש

1078 868 צפת בית שמש

256 214 קרית אונו בית שמש

773 625 קרית אתא בית שמש

794 642 קרית ביאליק בית שמש

189 161 קרית גת בית שמש

804 650 קרית ים בית שמש

799 646 קרית מוצקין בית שמש

178 153 קרית מלאכי בית שמש

1166 938 קרית שמונה בית שמש

241 202 ראש העין בית שמש

468 383 קלנסווה בית שמש

189 161 ראשון לציון בית שמש

334 276 רהט בית שמש

158 136 רחובות בית שמש

153 132 רמלה בית שמש

256 214 רמת גן בית שמש

303 251 רמת השרון בית שמש

334 276 רעננה בית שמש

328 272 שדרות בית שמש

794 642 שפרעם בית שמש

261 218 תל אביב בית שמש

644 523 מלונות ים המלח בית שמש

282 235 בקע אל ערביה בני ברק

96 87 בת ים בני ברק

416 342 ביתר עילית בני ברק

28 33 גבעתיים בני ברק

758 613 דימונה בני ברק

75 70 הוד השרון בני ברק

62 60 הרצליה בני ברק

225 190 חדרה בני ברק

71 67 חולון בני ברק

494 403 חיפה בני ברק

572 465 טמרה בני ברק

660 535 טבריה בני ברק



69 קובץ התקנות 7724, ב' בחשוון התשע"ז, 3.11.2016

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

163 140 טייבה בני ברק

122 107 טירה בני ברק

416 342 טירת הכרמל בני ברק

147 128 יבנה בני ברק

66 64 יהוד בני ברק

339 280 ירושלים בני ברק

80 75 כפר סבא בני ברק

654 531 כרמיאל בני ברק

127 112 לוד בני ברק

504 412 מגדל העמק בני ברק

173 149 מודיעין/מכבים בני ברק

396 325 מעלה אדומים בני ברק

727 588 מעלות תרשיחא בני ברק

654 531 נהריה בני ברק

106 95 נס ציונה בני ברק

541 440 נצרת בני ברק

572 465 נצרת עילית בני ברק

484 395 נשר בני ברק

116 103 נתב"ג בני ברק

437 358 נתיבות בני ברק

116 103 נתניה בני ברק

608 494 סחנין בני ברק

613 498 עכו בני ברק

458 375 עפולה בני ברק

732 592 ערד בני ברק

1110 892 עין גדי בני ברק

742 601 עין גדי דרך 90 בני ברק

41 43 פתח תקווה בני ברק

825 666 צפת בני ברק

36 39 קרית אונו בני ברק

515 420 קרית אתא בני ברק

535 436 קרית ביאליק בני ברק

344 284 קרית גת בני ברק

546 444 קרית ים בני ברק

535 436 קרית מוצקין בני ברק

266 223 קרית מלאכי בני ברק

908 732 קרית שמונה בני ברק

71 67 ראש העין בני ברק

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

204 173 קלנסווה בני ברק

91 83 ראשון לציון בני ברק

478 391 רהט בני ברק

127 112 רחובות בני ברק

111 99 רמלה בני ברק

24 29 רמת גן בני ברק

49 50 רמת השרון בני ברק

75 70 רעננה בני ברק

385 317 שדרות בני ברק

535 436 שפרעם בני ברק

45 46 תל אביב בני ברק

887 716 מלונות ים המלח בני ברק

354 292 בת ים בקע אל ערביה

696 564 ביתר עילית בקע אל ערביה

313 260 גבעתיים בקע אל ערביה

1032 831 דימונה בקע אל ערביה

230 194 הוד השרון בקע אל ערביה

266 223 הרצליה בקע אל ערביה

85 79 חדרה בקע אל ערביה

344 284 חולון בקע אל ערביה

323 268 חיפה בקע אל ערביה

370 305 טמרה בקע אל ערביה

401 329 טבריה בקע אל ערביה

116 103 טייבה בקע אל ערביה

153 132 טירה בקע אל ערביה

266 223 טירת הכרמל בקע אל ערביה

422 346 יבנה בקע אל ערביה

339 280 יהוד בקע אל ערביה

613 498 ירושלים בקע אל ערביה

225 190 כפר סבא בקע אל ערביה

458 375 כרמיאל בקע אל ערביה

401 329 לוד בקע אל ערביה

308 255 מגדל העמק בקע אל ערביה

453 370 מודיעין/מכבים בקע אל ערביה

660 535 מעלה אדומים בקע אל ערביה

525 428 מעלות תרשיחא בקע אל ערביה

458 375 נהריה בקע אל ערביה

380 313 נס ציונה בקע אל ערביה
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344 284 נצרת בקע אל ערביה

375 309 נצרת עילית בקע אל ערביה

287 239 נשר בקע אל ערביה

396 325 נתב"ג בקע אל ערביה

711 576 נתיבות בקע אל ערביה

158 136 נתניה בקע אל ערביה

406 333 סחנין בקע אל ערביה

416 342 עכו בקע אל ערביה

194 165 עפולה בקע אל ערביה

1006 810 ערד בקע אל ערביה

1384 1110 עין גדי בקע אל ערביה

1384 1110 עין גדי דרך 90 בקע אל ערביה

277 231 פתח תקווה בקע אל ערביה

561 457 צפת בקע אל ערביה

308 255 קרית אונו בקע אל ערביה

318 264 קרית אתא בקע אל ערביה

334 276 קרית ביאליק בקע אל ערביה

618 502 קרית גת בקע אל ערביה

344 284 קרית ים בקע אל ערביה

339 280 קרית מוצקין בקע אל ערביה

546 444 קרית מלאכי בקע אל ערביה

644 523 קרית שמונה בקע אל ערביה

241 202 ראש העין בקע אל ערביה

96 87 קלנסווה בקע אל ערביה

365 301 ראשון לציון בקע אל ערביה

753 609 רהט בקע אל ערביה

406 333 רחובות בקע אל ערביה

385 317 רמלה בקע אל ערביה

297 247 רמת גן בקע אל ערביה

272 227 רמת השרון בקע אל ערביה

220 186 רעננה בקע אל ערביה

660 535 שדרות בקע אל ערביה

334 276 שפרעם בקע אל ערביה

313 260 תל אביב בקע אל ערביה

1099 884 מלונות ים המלח בקע אל ערביה

401 329 ביתר עילית בת ים

62 60 גבעתיים בת ים

696 564 דימונה בת ים

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

158 136 הוד השרון בת ים

122 107 הרצליה בת ים

303 251 חדרה בת ים

32 36 חולון בת ים

535 436 חיפה בת ים

644 523 טמרה בת ים

732 592 טבריה בת ים

246 206 טייבה בת ים

199 169 טירה בת ים

489 399 טירת הכרמל בת ים

91 83 יבנה בת ים

91 83 יהוד בת ים

339 280 ירושלים בת ים

158 136 כפר סבא בת ים

727 588 כרמיאל בת ים

106 95 לוד בת ים

577 469 מגדל העמק בת ים

173 149 מודיעין/מכבים בת ים

396 325 מעלה אדומים בת ים

799 646 מעלות תרשיחא בת ים

727 588 נהריה בת ים

71 67 נס ציונה בת ים

613 498 נצרת בת ים

644 523 נצרת עילית בת ים

556 453 נשר בת ים

132 116 נתב"ג בת ים

375 309 נתיבות בת ים

220 186 נתניה בת ים

680 551 סחנין בת ים

685 555 עכו בת ים

530 432 עפולה בת ים

670 543 ערד בת ים

1053 847 עין גדי בת ים

742 601 עין גדי דרך 90 בת ים

116 103 פתח תקווה בת ים

892 720 צפת בת ים

80 75 קרית אונו בת ים

587 477 קרית אתא בת ים
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608 494 קרית ביאליק בת ים

282 235 קרית גת בת ים

618 502 קרית ים בת ים

608 494 קרית מוצקין בת ים

210 177 קרית מלאכי בת ים

980 790 קרית שמונה בת ים

184 157 ראש העין בת ים

282 235 קלנסווה בת ים

58 57 ראשון לציון בת ים

416 342 רהט בת ים

96 87 רחובות בת ים

96 87 רמלה בת ים

75 70 רמת גן בת ים

106 95 רמת השרון בת ים

158 136 רעננה בת ים

328 272 שדרות בת ים

608 494 שפרעם בת ים

49 50 תל אביב בת ים

820 662 מלונות ים המלח בת ים

422 346 גבעתיים ביתר עילית

556 453 דימונה ביתר עילית

427 350 הוד השרון ביתר עילית

463 379 הרצליה ביתר עילית

634 514 חדרה ביתר עילית

380 313 חולון ביתר עילית

897 724 חיפה ביתר עילית

980 790 טמרה ביתר עילית

861 695 טבריה ביתר עילית

541 440 טייבה ביתר עילית

525 428 טירה ביתר עילית

825 666 טירת הכרמל ביתר עילית

323 268 יבנה ביתר עילית

360 296 יהוד ביתר עילית

91 83 ירושלים ביתר עילית

484 395 כפר סבא ביתר עילית

1063 855 כרמיאל ביתר עילית

318 264 לוד ביתר עילית

913 736 מגדל העמק ביתר עילית

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

241 202 מודיעין/מכבים ביתר עילית

142 124 מעלה אדומים ביתר עילית

1135 913 מעלות תרשיחא ביתר עילית

1063 855 נהריה ביתר עילית

354 292 נס ציונה ביתר עילית

949 765 נצרת ביתר עילית

980 790 נצרת עילית ביתר עילית

892 720 נשר ביתר עילית

365 301 נתב"ג ביתר עילית

484 395 נתיבות ביתר עילית

582 473 נתניה ביתר עילית

1016 818 סחנין ביתר עילית

1022 823 עכו ביתר עילית

866 699 עפולה ביתר עילית

416 342 ערד ביתר עילית

991 798 עין גדי ביתר עילית

494 403 עין גדי דרך 90 ביתר עילית

391 321 פתח תקווה ביתר עילית

1047 843 צפת ביתר עילית

406 333 קרית אונו ביתר עילית

923 744 קרית אתא ביתר עילית

944 761 קרית ביאליק ביתר עילית

251 210 קרית גת ביתר עילית

954 769 קרית ים ביתר עילית

944 761 קרית מוצקין ביתר עילית

251 210 קרית מלאכי ביתר עילית

1135 913 קרית שמונה ביתר עילית

391 321 ראש העין ביתר עילית

613 498 קלנסווה ביתר עילית

349 288 ראשון לציון ביתר עילית

401 329 רהט ביתר עילית

313 260 רחובות ביתר עילית

308 255 רמלה ביתר עילית

406 333 רמת גן ביתר עילית

453 370 רמת השרון ביתר עילית

484 395 רעננה ביתר עילית

391 321 שדרות ביתר עילית

944 761 שפרעם ביתר עילית
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411 338 תל אביב ביתר עילית

572 465 מלונות ים המלח ביתר עילית

763 617 דימונה גבעתיים

91 83 הוד השרון גבעתיים

75 70 הרצליה גבעתיים

256 214 חדרה גבעתיים

54 53 חולון גבעתיים

494 403 חיפה גבעתיים

597 486 טמרה גבעתיים

691 560 טבריה גבעתיים

178 153 טייבה גבעתיים

137 120 טירה גבעתיים

447 366 טירת הכרמל גבעתיים

153 132 יבנה גבעתיים

62 60 יהוד גבעתיים

339 280 ירושלים גבעתיים

96 87 כפר סבא גבעתיים

685 555 כרמיאל גבעתיים

127 112 לוד גבעתיים

535 436 מגדל העמק גבעתיים

178 153 מודיעין/מכבים גבעתיים

406 333 מעלה אדומים גבעתיים

753 609 מעלות תרשיחא גבעתיים

685 555 נהריה גבעתיים

111 99 נס ציונה גבעתיים

572 465 נצרת גבעתיים

603 490 נצרת עילית גבעתיים

515 420 נשר גבעתיים

122 107 נתב"ג גבעתיים

442 362 נתיבות גבעתיים

173 149 נתניה גבעתיים

634 514 סחנין גבעתיים

644 523 עכו גבעתיים

489 399 עפולה גבעתיים

737 596 ערד גבעתיים

1115 896 עין גדי גבעתיים

742 601 עין גדי דרך 90 גבעתיים

54 53 פתח תקווה גבעתיים

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

851 687 צפת גבעתיים

41 43 קרית אונו גבעתיים

546 444 קרית אתא גבעתיים

561 457 קרית ביאליק גבעתיים

344 284 קרית גת גבעתיים

572 465 קרית ים גבעתיים

566 461 קרית מוצקין גבעתיים

272 227 קרית מלאכי גבעתיים

939 757 קרית שמונה גבעתיים

122 107 ראש העין גבעתיים

241 202 קלנסווה גבעתיים

91 83 ראשון לציון גבעתיים

484 395 רהט גבעתיים

132 116 רחובות גבעתיים

111 99 רמלה גבעתיים

24 29 רמת גן גבעתיים

66 64 רמת השרון גבעתיים

96 87 רעננה גבעתיים

391 321 שדרות גבעתיים

566 461 שפרעם גבעתיים

28 33 תל אביב גבעתיים

887 716 מלונות ים המלח גבעתיים

820 662 הוד השרון דימונה

804 650 הרצליה דימונה

970 781 חדרה דימונה

711 576 חולון דימונה

1234 991 חיפה דימונה

1316 1057 טמרה דימונה

1404 1127 טבריה דימונה

908 732 טייבה דימונה

866 699 טירה דימונה

1161 933 טירת הכרמל דימונה

618 502 יבנה דימונה

737 596 יהוד דימונה

582 473 ירושלים דימונה

825 666 כפר סבא דימונה

1404 1127 כרמיאל דימונה

660 535 לוד דימונה
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1249 1003 מגדל העמק דימונה

706 572 מודיעין/מכבים דימונה

644 523 מעלה אדומים דימונה

1472 1180 מעלות תרשיחא דימונה

1404 1127 נהריה דימונה

628 510 נס ציונה דימונה

1285 1032 נצרת דימונה

1322 1061 נצרת עילית דימונה

1239 995 נשר דימונה

758 613 נתב"ג דימונה

354 292 נתיבות דימונה

918 740 נתניה דימונה

1353 1086 סחנין דימונה

1363 1094 עכו דימונה

1203 966 עפולה דימונה

230 194 ערד דימונה

753 609 עין גדי דימונה

473 387 עין גדי דרך 90 דימונה

763 617 פתח תקווה דימונה

1565 1254 צפת דימונה

742 601 קרית אונו דימונה

1260 1012 קרית אתא דימונה

1280 1028 קרית ביאליק דימונה

422 346 קרית גת דימונה

1291 1036 קרית ים דימונה

1280 1028 קרית מוצקין דימונה

499 407 קרית מלאכי דימונה

1653 1324 קרית שמונה דימונה

778 629 ראש העין דימונה

954 769 קלנסווה דימונה

675 547 ראשון לציון דימונה

303 251 רהט דימונה

603 490 רחובות דימונה

639 518 רמלה דימונה

742 601 רמת גן דימונה

789 638 רמת השרון דימונה

820 662 רעננה דימונה

411 338 שדרות דימונה

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

1280 1028 שפרעם דימונה

747 605 תל אביב דימונה

344 284 מלונות ים המלח דימונה

54 53 הרצליה הוד השרון

173 149 חדרה הוד השרון

142 124 חולון הוד השרון

422 346 חיפה הוד השרון

515 420 טמרה הוד השרון

608 494 טבריה הוד השרון

101 91 טייבה הוד השרון

62 60 טירה הוד השרון

365 301 טירת הכרמל הוד השרון

220 186 יבנה הוד השרון

91 83 יהוד הוד השרון

349 288 ירושלים הוד השרון

28 33 כפר סבא הוד השרון

603 490 כרמיאל הוד השרון

137 120 לוד הוד השרון

453 370 מגדל העמק הוד השרון

184 157 מודיעין/מכבים הוד השרון

406 333 מעלה אדומים הוד השרון

675 547 מעלות תרשיחא הוד השרון

603 490 נהריה הוד השרון

173 149 נס ציונה הוד השרון

489 399 נצרת הוד השרון

520 424 נצרת עילית הוד השרון

432 354 נשר הוד השרון

122 107 נתב"ג הוד השרון

510 416 נתיבות הוד השרון

127 112 נתניה הוד השרון

556 453 סחנין הוד השרון

561 457 עכו הוד השרון

401 329 עפולה הוד השרון

768 621 ערד הוד השרון

1177 946 עין גדי הוד השרון

753 609 עין גדי דרך 90 הוד השרון

49 50 פתח תקווה הוד השרון

768 621 צפת הוד השרון
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106 95 קרית אונו הוד השרון

463 379 קרית אתא הוד השרון

484 395 קרית ביאליק הוד השרון

411 338 קרית גת הוד השרון

494 403 קרית ים הוד השרון

484 395 קרית מוצקין הוד השרון

339 280 קרית מלאכי הוד השרון

856 691 קרית שמונה הוד השרון

71 67 ראש העין הוד השרון

153 132 קלנסווה הוד השרון

158 136 ראשון לציון הוד השרון

551 449 רהט הוד השרון

199 169 רחובות הוד השרון

147 128 רמלה הוד השרון

96 87 רמת גן הוד השרון

66 64 רמת השרון הוד השרון

32 36 רעננה הוד השרון

458 375 שדרות הוד השרון

484 395 שפרעם הוד השרון

122 107 תל אביב הוד השרון

892 720 מלונות ים המלח הוד השרון

204 173 חדרה הרצליה

106 95 חולון הרצליה

437 358 חיפה הרצליה

546 444 טמרה הרצליה

634 514 טבריה הרצליה

127 112 טייבה הרצליה

85 79 טירה הרצליה

391 321 טירת הכרמל הרצליה

199 169 יבנה הרצליה

116 103 יהוד הרצליה

385 317 ירושלים הרצליה

54 53 כפר סבא הרצליה

628 510 כרמיאל הרצליה

178 153 לוד הרצליה

478 391 מגדל העמק הרצליה

225 190 מודיעין/מכבים הרצליה

447 366 מעלה אדומים הרצליה
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701 568 מעלות תרשיחא הרצליה

634 514 נהריה הרצליה

153 132 נס ציונה הרצליה

515 420 נצרת הרצליה

546 444 נצרת עילית הרצליה

458 375 נשר הרצליה

178 153 נתב"ג הרצליה

484 395 נתיבות הרצליה

122 107 נתניה הרצליה

582 473 סחנין הרצליה

587 477 עכו הרצליה

432 354 עפולה הרצליה

784 633 ערד הרצליה

1156 929 עין גדי הרצליה

789 638 עין גדי דרך 90 הרצליה

80 75 פתח תקווה הרצליה

794 642 צפת הרצליה

85 79 קרית אונו הרצליה

489 399 קרית אתא הרצליה

510 416 קרית ביאליק הרצליה

391 321 קרית גת הרצליה

520 424 קרית ים הרצליה

510 416 קרית מוצקין הרצליה

318 264 קרית מלאכי הרצליה

882 712 קרית שמונה הרצליה

106 95 ראש העין הרצליה

184 157 קלנסווה הרצליה

137 120 ראשון לציון הרצליה

525 428 רהט הרצליה

178 153 רחובות הרצליה

158 136 רמלה הרצליה

75 70 רמת גן הרצליה

28 33 רמת השרון הרצליה

36 39 רעננה הרצליה

437 358 שדרות הרצליה

510 416 שפרעם הרצליה

80 75 תל אביב הרצליה

934 753 מלונות ים המלח הרצליה
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287 239 חולון חדרה

261 218 חיפה חדרה

354 292 טמרה חדרה

447 366 טבריה חדרה

153 132 טייבה חדרה

194 165 טירה חדרה

199 169 טירת הכרמל חדרה

365 301 יבנה חדרה

282 235 יהוד חדרה

556 453 ירושלים חדרה

168 144 כפר סבא חדרה

442 362 כרמיאל חדרה

344 284 לוד חדרה

287 239 מגדל העמק חדרה

391 321 מודיעין/מכבים חדרה

618 502 מעלה אדומים חדרה

510 416 מעלות תרשיחא חדרה

442 362 נהריה חדרה

323 268 נס ציונה חדרה

323 268 נצרת חדרה

360 296 נצרת עילית חדרה

266 223 נשר חדרה

339 280 נתב"ג חדרה

654 531 נתיבות חדרה

101 91 נתניה חדרה

391 321 סחנין חדרה

401 329 עכו חדרה

215 181 עפולה חדרה

949 765 ערד חדרה

1327 1065 עין גדי חדרה

960 773 עין גדי דרך 90 חדרה

215 181 פתח תקווה חדרה

603 490 צפת חדרה

251 210 קרית אונו חדרה

297 247 קרית אתא חדרה

318 264 קרית ביאליק חדרה

561 457 קרית גת חדרה

328 272 קרית ים חדרה

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

323 268 קרית מוצקין חדרה

489 399 קרית מלאכי חדרה

691 560 קרית שמונה חדרה

241 202 ראש העין חדרה

132 116 קלנסווה חדרה

303 251 ראשון לציון חדרה

696 564 רהט חדרה

344 284 רחובות חדרה

323 268 רמלה חדרה

241 202 רמת גן חדרה

215 181 רמת השרון חדרה

163 140 רעננה חדרה

603 490 שדרות חדרה

318 264 שפרעם חדרה

256 214 תל אביב חדרה

1104 888 מלונות ים המלח חדרה

525 428 חיפה חולון

628 510 טמרה חולון

722 584 טבריה חולון

225 190 טייבה חולון

184 157 טירה חולון

478 391 טירת הכרמל חולון

106 95 יבנה חולון

71 67 יהוד חולון

318 264 ירושלים חולון

142 124 כפר סבא חולון

716 580 כרמיאל חולון

85 79 לוד חולון

566 461 מגדל העמק חולון

153 132 מודיעין/מכבים חולון

380 313 מעלה אדומים חולון

784 633 מעלות תרשיחא חולון

716 580 נהריה חולון

66 64 נס ציונה חולון

603 490 נצרת חולון

634 514 נצרת עילית חולון

546 444 נשר חולון

116 103 נתב"ג חולון
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391 321 נתיבות חולון

204 173 נתניה חולון

665 539 סחנין חולון

675 547 עכו חולון

520 424 עפולה חולון

685 555 ערד חולון

1063 855 עין גדי חולון

722 584 עין גדי דרך 90 חולון

96 87 פתח תקווה חולון

882 712 צפת חולון

66 64 קרית אונו חולון

577 469 קרית אתא חולון

592 481 קרית ביאליק חולון

292 243 קרית גת חולון

603 490 קרית ים חולון

597 486 קרית מוצקין חולון

220 186 קרית מלאכי חולון

970 781 קרית שמונה חולון

163 140 ראש העין חולון

272 227 קלנסווה חולון

54 53 ראשון לציון חולון

432 354 רהט חולון

91 83 רחובות חולון

75 70 רמלה חולון

66 64 רמת גן חולון

96 87 רמת השרון חולון

142 124 רעננה חולון

339 280 שדרות חולון

592 481 שפרעם חולון

45 46 תל אביב חולון

835 675 מלונות ים המלח חולון

158 136 טמרה חיפה

318 264 טבריה חיפה

401 329 טייבה חיפה

447 366 טירה חיפה

62 60 טירת הכרמל חיפה

623 506 יבנה חיפה

530 432 יהוד חיפה

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

861 695 ירושלים חיפה

416 342 כפר סבא חיפה

251 210 כרמיאל חיפה

603 490 לוד חיפה

163 140 מגדל העמק חיפה

649 527 מודיעין/מכבים חיפה

877 707 מעלה אדומים חיפה

256 214 מעלות תרשיחא חיפה

173 149 נהריה חיפה

582 473 נס ציונה חיפה

199 169 נצרת חיפה

230 194 נצרת עילית חיפה

49 50 נשר חיפה

592 481 נתב"ג חיפה

913 736 נתיבות חיפה

334 276 נתניה חיפה

210 177 סחנין חיפה

127 112 עכו חיפה

235 198 עפולה חיפה

1208 970 ערד חיפה

1591 1275 עין גדי חיפה

1265 1016 עין גדי דרך 90 חיפה

468 383 פתח תקווה חיפה

411 338 צפת חיפה

499 407 קרית אונו חיפה

80 75 קרית אתא חיפה

71 67 קרית ביאליק חיפה

820 662 קרית גת חיפה

66 64 קרית ים חיפה

71 67 קרית מוצקין חיפה

747 605 קרית מלאכי חיפה

551 449 קרית שמונה חיפה

494 403 ראש העין חיפה

380 313 קלנסווה חיפה

561 457 ראשון לציון חיפה

954 769 רהט חיפה

608 494 רחובות חיפה

582 473 רמלה חיפה
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494 403 רמת גן חיפה

463 379 רמת השרון חיפה

411 338 רעננה חיפה

861 695 שדרות חיפה

127 112 שפרעם חיפה

515 420 תל אביב חיפה

1363 1094 מלונות ים המלח חיפה

261 218 טבריה טמרה

494 403 טייבה טמרה

541 440 טירה טמרה

215 181 טירת הכרמל טמרה

711 576 יבנה טמרה

628 510 יהוד טמרה

923 744 ירושלים טמרה

510 416 כפר סבא טמרה

122 107 כרמיאל טמרה

711 576 לוד טמרה

210 177 מגדל העמק טמרה

758 613 מודיעין/מכבים טמרה

985 794 מעלה אדומים טמרה

189 161 מעלות תרשיחא טמרה

142 124 נהריה טמרה

670 543 נס ציונה טמרה

158 136 נצרת טמרה

178 153 נצרת עילית טמרה

122 107 נשר טמרה

706 572 נתב"ג טמרה

1001 806 נתיבות טמרה

447 366 נתניה טמרה

101 91 סחנין טמרה

101 91 עכו טמרה

282 235 עפולה טמרה

1296 1040 ערד טמרה

1673 1340 עין גדי טמרה

1327 1065 עין גדי דרך 90 טמרה

561 457 פתח תקווה טמרה

282 235 צפת טמרה

597 486 קרית אונו טמרה
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71 67 קרית אתא טמרה

91 83 קרית ביאליק טמרה

908 732 קרית גת טמרה

96 87 קרית ים טמרה

91 83 קרית מוצקין טמרה

830 670 קרית מלאכי טמרה

427 350 קרית שמונה טמרה

587 477 ראש העין טמרה

473 387 קלנסווה טמרה

649 527 ראשון לציון טמרה

1042 839 רהט טמרה

691 560 רחובות טמרה

670 543 רמלה טמרה

587 477 רמת גן טמרה

572 465 רמת השרון טמרה

504 412 רעננה טמרה

949 765 שדרות טמרה

66 64 שפרעם טמרה

603 490 תל אביב טמרה

1285 1032 מלונות ים המלח טמרה

587 477 טייבה טבריה

634 514 טירה טבריה

375 309 טירת הכרמל טבריה

799 646 יבנה טבריה

716 580 יהוד טבריה

778 629 ירושלים טבריה

603 490 כפר סבא טבריה

204 173 כרמיאל טבריה

804 650 לוד טבריה

194 165 מגדל העמק טבריה

851 687 מודיעין/מכבים טבריה

825 666 מעלה אדומים טבריה

246 206 מעלות תרשיחא טבריה

349 288 נהריה טבריה

758 613 נס ציונה טבריה

147 128 נצרת טבריה

147 128 נצרת עילית טבריה

277 231 נשר טבריה
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794 642 נתב"ג טבריה

1089 876 נתיבות טבריה

541 440 נתניה טבריה

189 161 סחנין טבריה

308 255 עכו טבריה

204 173 עפולה טבריה

1239 995 ערד טבריה

1761 1410 עין גדי טבריה

1182 950 עין גדי דרך 90 טבריה

654 531 פתח תקווה טבריה

199 169 צפת טבריה

685 555 קרית אונו טבריה

246 206 קרית אתא טבריה

266 223 קרית ביאליק טבריה

996 802 קרית גת טבריה

272 227 קרית ים טבריה

261 218 קרית מוצקין טבריה

923 744 קרית מלאכי טבריה

287 239 קרית שמונה טבריה

680 551 ראש העין טבריה

566 461 קלנסווה טבריה

742 601 ראשון לציון טבריה

1130 909 רהט טבריה

784 633 רחובות טבריה

763 617 רמלה טבריה

675 547 רמת גן טבריה

660 535 רמת השרון טבריה

597 486 רעננה טבריה

1037 835 שדרות טבריה

204 173 שפרעם טבריה

691 560 תל אביב טבריה

1073 864 מלונות ים המלח טבריה

49 50 טירה טייבה

339 280 טירת הכרמל טייבה

297 247 יבנה טייבה

215 181 יהוד טייבה

478 391 ירושלים טייבה

85 79 כפר סבא טייבה

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

582 473 כרמיאל טייבה

266 223 לוד טייבה

432 354 מגדל העמק טייבה

292 243 מודיעין/מכבים טייבה

530 432 מעלה אדומים טייבה

649 527 מעלות תרשיחא טייבה

582 473 נהריה טייבה

256 214 נס ציונה טייבה

468 383 נצרת טייבה

499 407 נצרת עילית טייבה

411 338 נשר טייבה

251 210 נתב"ג טייבה

587 477 נתיבות טייבה

101 91 נתניה טייבה

535 436 סחנין טייבה

541 440 עכו טייבה

380 313 עפולה טייבה

882 712 ערד טייבה

1265 1016 עין גדי טייבה

882 712 עין גדי דרך 90 טייבה

168 144 פתח תקווה טייבה

747 605 צפת טייבה

184 157 קרית אונו טייבה

442 362 קרית אתא טייבה

458 375 קרית ביאליק טייבה

494 403 קרית גת טייבה

473 387 קרית ים טייבה

463 379 קרית מוצקין טייבה

416 342 קרית מלאכי טייבה

835 675 קרית שמונה טייבה

153 132 ראש העין טייבה

32 36 קלנסווה טייבה

235 198 ראשון לציון טייבה

628 510 רהט טייבה

277 231 רחובות טייבה

256 214 רמלה טייבה

173 149 רמת גן טייבה

142 124 רמת השרון טייבה
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101 91 רעננה טייבה

535 436 שדרות טייבה

463 379 שפרעם טייבה

204 173 תל אביב טייבה

970 781 מלונות ים המלח טייבה

385 317 טירת הכרמל טירה

256 214 יבנה טירה

147 128 יהוד טירה

442 362 ירושלים טירה

49 50 כפר סבא טירה

628 510 כרמיאל טירה

235 198 לוד טירה

478 391 מגדל העמק טירה

282 235 מודיעין/מכבים טירה

504 412 מעלה אדומים טירה

696 564 מעלות תרשיחא טירה

628 510 נהריה טירה

210 177 נס ציונה טירה

515 420 נצרת טירה

546 444 נצרת עילית טירה

458 375 נשר טירה

225 190 נתב"ג טירה

541 440 נתיבות טירה

147 128 נתניה טירה

577 469 סחנין טירה

587 477 עכו טירה

427 350 עפולה טירה

841 679 ערד טירה

1223 983 עין גדי טירה

846 683 עין גדי דרך 90 טירה

106 95 פתח תקווה טירה

794 642 צפת טירה

142 124 קרית אונו טירה

489 399 קרית אתא טירה

504 412 קרית ביאליק טירה

447 366 קרית גת טירה

515 420 קרית ים טירה

510 416 קרית מוצקין טירה

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

375 309 קרית מלאכי טירה

877 707 קרית שמונה טירה

142 124 ראש העין טירה

62 60 קלנסווה טירה

194 165 ראשון לציון טירה

582 473 רהט טירה

235 198 רחובות טירה

215 181 רמלה טירה

127 112 רמת גן טירה

106 95 רמת השרון טירה

62 60 רעננה טירה

494 403 שדרות טירה

504 412 שפרעם טירה

163 140 תל אביב טירה

991 798 מלונות ים המלח טירה

556 453 יבנה טירת הכרמל

473 387 יהוד טירת הכרמל

768 621 ירושלים טירת הכרמל

354 292 כפר סבא טירת הכרמל

287 239 כרמיאל טירת הכרמל

556 453 לוד טירת הכרמל

204 173 מגדל העמק טירת הכרמל

608 494 מודיעין/מכבים טירת הכרמל

830 670 מעלה אדומים טירת הכרמל

313 260 מעלות תרשיחא טירת הכרמל

225 190 נהריה טירת הכרמל

515 420 נס ציונה טירת הכרמל

241 202 נצרת טירת הכרמל

272 227 נצרת עילית טירת הכרמל

80 75 נשר טירת הכרמל

551 449 נתב"ג טירת הכרמל

846 683 נתיבות טירת הכרמל

292 243 נתניה טירת הכרמל

251 210 סחנין טירת הכרמל

184 157 עכו טירת הכרמל

339 280 עפולה טירת הכרמל

1141 917 ערד טירת הכרמל

1518 1217 עין גדי טירת הכרמל



קובץ התקנות 7724, ב' בחשוון התשע"ז, 3.11.2016 80

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

1172 942 עין גדי דרך 90 טירת הכרמל

406 333 פתח תקווה טירת הכרמל

447 366 צפת טירת הכרמל

442 362 קרית אונו טירת הכרמל

132 116 קרית אתא טירת הכרמל

122 107 קרית ביאליק טירת הכרמל

753 609 קרית גת טירת הכרמל

127 112 קרית ים טירת הכרמל

127 112 קרית מוצקין טירת הכרמל

680 551 קרית מלאכי טירת הכרמל

592 481 קרית שמונה טירת הכרמל

432 354 ראש העין טירת הכרמל

318 264 קלנסווה טירת הכרמל

494 403 ראשון לציון טירת הכרמל

887 716 רהט טירת הכרמל

535 436 רחובות טירת הכרמל

515 420 רמלה טירת הכרמל

432 354 רמת גן טירת הכרמל

416 342 רמת השרון טירת הכרמל

354 292 רעננה טירת הכרמל

794 642 שדרות טירת הכרמל

163 140 שפרעם טירת הכרמל

447 366 תל אביב טירת הכרמל

1316 1057 מלונות ים המלח טירת הכרמל

644 523 מגדל העמק יבנה

230 194 מודיעין/מכבים יבנה

416 342 מעלה אדומים יבנה

861 695 מעלות תרשיחא יבנה

794 642 נהריה יבנה

58 57 נס ציונה יבנה

675 547 נצרת יבנה

711 576 נצרת עילית יבנה

623 506 נשר יבנה

178 153 נתב"ג יבנה

303 251 נתיבות יבנה

308 255 נתניה יבנה

742 601 סחנין יבנה

753 609 עכו יבנה

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

592 481 עפולה יבנה

592 481 ערד יבנה

975 786 עין גדי יבנה

763 617 עין גדי דרך 90 יבנה

168 144 פתח תקווה יבנה

960 773 צפת יבנה

137 120 קרית אונו יבנה

654 531 קרית אתא יבנה

670 543 קרית ביאליק יבנה

204 173 קרית גת יבנה

685 555 קרית ים יבנה

675 547 קרית מוצקין יבנה

127 112 קרית מלאכי יבנה

1047 843 קרית שמונה יבנה

241 202 ראש העין יבנה

344 284 קלנסווה יבנה

75 70 ראשון לציון יבנה

339 280 רהט יבנה

58 57 רחובות יבנה

147 128 רמלה יבנה

137 120 רמת גן יבנה

178 153 רמת השרון יבנה

215 181 רעננה יבנה

251 210 שדרות יבנה

670 543 שפרעם יבנה

142 124 תל אביב יבנה

742 601 מלונות ים המלח יבנה

282 235 ירושלים יהוד

111 99 כפר סבא יהוד

711 576 כרמיאל יהוד

71 67 לוד יהוד

561 457 מגדל העמק יהוד

116 103 מודיעין/מכבים יהוד

339 280 מעלה אדומים יהוד

778 629 מעלות תרשיחא יהוד

711 576 נהריה יהוד

106 95 נס ציונה יהוד

597 486 נצרת יהוד
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628 510 נצרת עילית יהוד

541 440 נשר יהוד

58 57 נתב"ג יהוד

437 358 נתיבות יהוד

235 198 נתניה יהוד

660 535 סחנין יהוד

670 543 עכו יהוד

510 416 עפולה יהוד

701 568 ערד יהוד

1089 876 עין גדי יהוד

685 555 עין גדי דרך 90 יהוד

58 57 פתח תקווה יהוד

877 707 צפת יהוד

36 39 קרית אונו יהוד

572 465 קרית אתא יהוד

587 477 קרית ביאליק יהוד

318 264 קרית גת יהוד

603 490 קרית ים יהוד

592 481 קרית מוצקין יהוד

246 206 קרית מלאכי יהוד

965 777 קרית שמונה יהוד

85 79 ראש העין יהוד

261 218 קלנסווה יהוד

66 64 ראשון לציון יהוד

458 375 רהט יהוד

137 120 רחובות יהוד

85 79 רמלה יהוד

58 57 רמת גן יהוד

101 91 רמת השרון יהוד

127 112 רעננה יהוד

385 317 שדרות יהוד

587 477 שפרעם יהוד

80 75 תל אביב יהוד

825 666 מלונות ים המלח יהוד

401 329 כפר סבא ירושלים

980 790 כרמיאל ירושלים

251 210 לוד ירושלים

830 670 מגדל העמק ירושלים

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

215 181 מודיעין/מכבים ירושלים

66 64 מעלה אדומים ירושלים

1053 847 מעלות תרשיחא ירושלים

980 790 נהריה ירושלים

272 227 נס ציונה ירושלים

866 699 נצרת ירושלים

897 724 נצרת עילית ירושלים

810 654 נשר ירושלים

287 239 נתב"ג ירושלים

515 420 נתיבות ירושלים

499 407 נתניה ירושלים

934 753 סחנין ירושלים

939 757 עכו ירושלים

784 633 עפולה ירושלים

447 366 ערד ירושלים

1110 892 עין גדי ירושלים

411 338 עין גדי דרך 90 ירושלים

308 255 פתח תקווה ירושלים

965 777 צפת ירושלים

323 268 קרית אונו ירושלים

841 679 קרית אתא ירושלים

861 695 קרית ביאליק ירושלים

354 292 קרית גת ירושלים

872 703 קרית ים ירושלים

861 695 קרית מוצקין ירושלים

282 235 קרית מלאכי ירושלים

1053 847 קרית שמונה ירושלים

308 255 ראש העין ירושלים

530 432 קלנסווה ירושלים

292 243 ראשון לציון ירושלים

489 399 רהט ירושלים

256 214 רחובות ירושלים

220 186 רמלה ירושלים

323 268 רמת גן ירושלים

370 305 רמת השרון ירושלים

401 329 רעננה ירושלים

463 379 שדרות ירושלים

861 695 שפרעם ירושלים
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344 284 תל אביב ירושלים

546 444 מלונות ים המלח ירושלים

597 486 כרמיאל כפר סבא

199 169 לוד כפר סבא

447 366 מגדל העמק כפר סבא

246 206 מודיעין/מכבים כפר סבא

468 383 מעלה אדומים כפר סבא

665 539 מעלות תרשיחא כפר סבא

597 486 נהריה כפר סבא

173 149 נס ציונה כפר סבא

484 395 נצרת כפר סבא

504 412 נצרת עילית כפר סבא

427 350 נשר כפר סבא

142 124 נתב"ג כפר סבא

504 412 נתיבות כפר סבא

122 107 נתניה כפר סבא

546 444 סחנין כפר סבא

556 453 עכו כפר סבא

396 325 עפולה כפר סבא

804 650 ערד כפר סבא

1177 946 עין גדי כפר סבא

804 650 עין גדי דרך 90 כפר סבא

66 64 פתח תקווה כפר סבא

763 617 צפת כפר סבא

106 95 קרית אונו כפר סבא

458 375 קרית אתא כפר סבא

473 387 קרית ביאליק כפר סבא

411 338 קרית גת כפר סבא

489 399 קרית ים כפר סבא

478 391 קרית מוצקין כפר סבא

339 280 קרית מלאכי כפר סבא

851 687 קרית שמונה כפר סבא

85 79 ראש העין כפר סבא

147 128 קלנסווה כפר סבא

158 136 ראשון לציון כפר סבא

546 444 רהט כפר סבא

199 169 רחובות כפר סבא

178 153 רמלה כפר סבא

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

96 87 רמת גן כפר סבא

71 67 רמת השרון כפר סבא

32 36 רעננה כפר סבא

453 370 שדרות כפר סבא

473 387 שפרעם כפר סבא

127 112 תל אביב כפר סבא

954 769 מלונות ים המלח כפר סבא

773 625 לוד כרמיאל

246 206 מגדל העמק כרמיאל

825 666 מודיעין/מכבים כרמיאל

1047 843 מעלה אדומים כרמיאל

127 112 מעלות תרשיחא כרמיאל

158 136 נהריה כרמיאל

753 609 נס ציונה כרמיאל

194 165 נצרת כרמיאל

215 181 נצרת עילית כרמיאל

204 173 נשר כרמיאל

789 638 נתב"ג כרמיאל

1084 872 נתיבות כרמיאל

530 432 נתניה כרמיאל

62 60 סחנין כרמיאל

116 103 עכו כרמיאל

308 255 עפולה כרמיאל

1384 1110 ערד כרמיאל

1756 1406 עין גדי כרמיאל

1384 1110 עין גדי דרך 90 כרמיאל

649 527 פתח תקווה כרמיאל

173 149 צפת כרמיאל

680 551 קרית אונו כרמיאל

153 132 קרית אתא כרמיאל

158 136 קרית ביאליק כרמיאל

991 798 קרית גת כרמיאל

158 136 קרית ים כרמיאל

153 132 קרית מוצקין כרמיאל

918 740 קרית מלאכי כרמיאל

318 264 קרית שמונה כרמיאל

675 547 ראש העין כרמיאל

561 457 קלנסווה כרמיאל
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737 596 ראשון לציון כרמיאל

1125 905 רהט כרמיאל

778 629 רחובות כרמיאל

758 613 רמלה כרמיאל

670 543 רמת גן כרמיאל

654 531 רמת השרון כרמיאל

592 481 רעננה כרמיאל

1032 831 שדרות כרמיאל

153 132 שפרעם כרמיאל

685 555 תל אביב כרמיאל

1265 1016 מלונות ים המלח כרמיאל

623 506 מגדל העמק לוד

91 83 מודיעין/מכבים לוד

308 255 מעלה אדומים לוד

846 683 מעלות תרשיחא לוד

773 625 נהריה לוד

62 60 נס ציונה לוד

660 535 נצרת לוד

691 560 נצרת עילית לוד

603 490 נשר לוד

62 60 נתב"ג לוד

427 350 נתיבות לוד

287 239 נתניה לוד

727 588 סחנין לוד

732 592 עכו לוד

572 465 עפולה לוד

649 527 ערד לוד

1016 818 עין גדי לוד

654 531 עין גדי דרך 90 לוד

101 91 פתח תקווה לוד

939 757 צפת לוד

116 103 קרית אונו לוד

634 514 קרית אתא לוד

654 531 קרית ביאליק לוד

261 218 קרית גת לוד

665 539 קרית ים לוד

654 531 קרית מוצקין לוד

189 161 קרית מלאכי לוד

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

1027 827 קרית שמונה לוד

116 103 ראש העין לוד

323 268 קלנסווה לוד

54 53 ראשון לציון לוד

401 329 רהט לוד

85 79 רחובות לוד

28 33 רמלה לוד

116 103 רמת גן לוד

163 140 רמת השרון לוד

194 165 רעננה לוד

375 309 שדרות לוד

654 531 שפרעם לוד

122 107 תל אביב לוד

794 642 מלונות ים המלח לוד

696 564 מודיעין/מכבים מגדל העמק

918 740 מעלה אדומים מגדל העמק

365 301 מעלות תרשיחא מגדל העמק

297 247 נהריה מגדל העמק

603 490 נס ציונה מגדל העמק

49 50 נצרת מגדל העמק

62 60 נצרת עילית מגדל העמק

127 112 נשר מגדל העמק

639 518 נתב"ג מגדל העמק

934 753 נתיבות מגדל העמק

380 313 נתניה מגדל העמק

210 177 סחנין מגדל העמק

256 214 עכו מגדל העמק

80 75 עפולה מגדל העמק

1234 991 ערד מגדל העמק

1606 1287 עין גדי מגדל העמק

1234 991 עין גדי דרך 90 מגדל העמק

499 407 פתח תקווה מגדל העמק

354 292 צפת מגדל העמק

530 432 קרית אונו מגדל העמק

153 132 קרית אתא מגדל העמק

173 149 קרית ביאליק מגדל העמק

841 679 קרית גת מגדל העמק

184 157 קרית ים מגדל העמק
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173 149 קרית מוצקין מגדל העמק

768 621 קרית מלאכי מגדל העמק

442 362 קרית שמונה מגדל העמק

525 428 ראש העין מגדל העמק

411 338 קלנסווה מגדל העמק

587 477 ראשון לציון מגדל העמק

975 786 רהט מגדל העמק

628 510 רחובות מגדל העמק

608 494 רמלה מגדל העמק

520 424 רמת גן מגדל העמק

504 412 רמת השרון מגדל העמק

442 362 רעננה מגדל העמק

882 712 שדרות מגדל העמק

122 107 שפרעם מגדל העמק

535 436 תל אביב מגדל העמק

1218 979 מלונות ים המלח מגדל העמק

204 173 מעלה אדומים מודיעין/מכבים

892 720 מעלות תרשיחא מודיעין/מכבים

820 662 נהריה מודיעין/מכבים

153 132 נס ציונה מודיעין/מכבים

706 572 נצרת מודיעין/מכבים

737 596 נצרת עילית מודיעין/מכבים

649 527 נשר מודיעין/מכבים

137 120 נתב"ג מודיעין/מכבים

453 370 נתיבות מודיעין/מכבים

334 276 נתניה מודיעין/מכבים

773 625 סחנין מודיעין/מכבים

778 629 עכו מודיעין/מכבים

618 502 עפולה מודיעין/מכבים

639 518 ערד מודיעין/מכבים

1063 855 עין גדי מודיעין/מכבים

618 502 עין גדי דרך 90 מודיעין/מכבים

147 128 פתח תקווה מודיעין/מכבים

985 794 צפת מודיעין/מכבים

163 140 קרית אונו מודיעין/מכבים

680 551 קרית אתא מודיעין/מכבים

701 568 קרית ביאליק מודיעין/מכבים

292 243 קרית גת מודיעין/מכבים

מחיר לילה מחיר יום יעד מוצא

711 576 קרית ים מודיעין/מכבים

701 568 קרית מוצקין מודיעין/מכבים

220 186 קרית מלאכי מודיעין/מכבים

1073 864 קרית שמונה מודיעין/מכבים

142 124 ראש העין מודיעין/מכבים

370 305 קלנסווה מודיעין/מכבים

142 124 ראשון לציון מודיעין/מכבים

432 354 רהט מודיעין/מכבים

158 136 רחובות מודיעין/מכבים

106 95 רמלה מודיעין/מכבים

163 140 רמת גן מודיעין/מכבים

210 177 רמת השרון מודיעין/מכבים

241 202 רעננה מודיעין/מכבים

406 333 שדרות מודיעין/מכבים

701 568 שפרעם מודיעין/מכבים

168 144 תל אביב מודיעין/מכבים

670 543 מלונות ים המלח מודיעין/מכבים

1104 888 מעלות תרשיחא מעלה אדומים

1032 831 נהריה מעלה אדומים

323 268 נס ציונה מעלה אדומים

918 740 נצרת מעלה אדומים

949 765 נצרת עילית מעלה אדומים

861 695 נשר מעלה אדומים

334 276 נתב"ג מעלה אדומים

566 461 נתיבות מעלה אדומים

551 449 נתניה מעלה אדומים

985 794 סחנין מעלה אדומים

991 798 עכו מעלה אדומים

768 621 עפולה מעלה אדומים

499 407 ערד מעלה אדומים

1078 868 עין גדי מעלה אדומים

334 276 עין גדי דרך 90 מעלה אדומים

360 296 פתח תקווה מעלה אדומים

1006 810 צפת מעלה אדומים

375 309 קרית אונו מעלה אדומים

892 720 קרית אתא מעלה אדומים

913 736 קרית ביאליק מעלה אדומים

406 333 קרית גת מעלה אדומים
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923 744 קרית ים מעלה אדומים

913 736 קרית מוצקין מעלה אדומים

334 276 קרית מלאכי מעלה אדומים

1094 880 קרית שמונה מעלה אדומים

360 296 ראש העין מעלה אדומים

535 436 קלנסווה מעלה אדומים

313 260 ראשון לציון מעלה אדומים

541 440 רהט מעלה אדומים

308 255 רחובות מעלה אדומים

272 227 רמלה מעלה אדומים

375 309 רמת גן מעלה אדומים

422 346 רמת השרון מעלה אדומים

453 370 רעננה מעלה אדומים

515 420 שדרות מעלה אדומים

913 736 שפרעם מעלה אדומים

380 313 תל אביב מעלה אדומים

515 420 מלונות ים המלח מעלה אדומים

96 87 נהריה מעלות תרשיחא

825 666 נס ציונה מעלות תרשיחא

318 264 נצרת מעלות תרשיחא

334 276 נצרת עילית מעלות תרשיחא

277 231 נשר מעלות תרשיחא

861 695 נתב"ג מעלות תרשיחא

1156 929 נתיבות מעלות תרשיחא

603 490 נתניה מעלות תרשיחא

163 140 סחנין מעלות תרשיחא

132 116 עכו מעלות תרשיחא

349 288 עפולה מעלות תרשיחא

1451 1164 ערד מעלות תרשיחא

1828 1464 עין גדי מעלות תרשיחא

1456 1168 עין גדי דרך 90 מעלות תרשיחא

716 580 פתח תקווה מעלות תרשיחא

178 153 צפת מעלות תרשיחא

753 609 קרית אונו מעלות תרשיחא

225 190 קרית אתא מעלות תרשיחא

194 165 קרית ביאליק מעלות תרשיחא

1063 855 קרית גת מעלות תרשיחא

194 165 קרית ים מעלות תרשיחא
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194 165 קרית מוצקין מעלות תרשיחא

991 798 קרית מלאכי מעלות תרשיחא

287 239 קרית שמונה מעלות תרשיחא

742 601 ראש העין מעלות תרשיחא

628 510 קלנסווה מעלות תרשיחא

804 650 ראשון לציון מעלות תרשיחא

1197 962 רהט מעלות תרשיחא

846 683 רחובות מעלות תרשיחא

825 666 רמלה מעלות תרשיחא

742 601 רמת גן מעלות תרשיחא

727 588 רמת השרון מעלות תרשיחא

665 539 רעננה מעלות תרשיחא

1104 888 שדרות מעלות תרשיחא

220 186 שפרעם מעלות תרשיחא

758 613 תל אביב מעלות תרשיחא

1306 1049 מלונות ים המלח מעלות תרשיחא

753 609 נס ציונה נהריה

251 210 נצרת נהריה

266 223 נצרת עילית נהריה

168 144 נשר נהריה

789 638 נתב"ג נהריה

1089 876 נתיבות נהריה

530 432 נתניה נהריה

163 140 סחנין נהריה

54 53 עכו נהריה

365 301 עפולה נהריה

1384 1110 ערד נהריה

1761 1410 עין גדי נהריה

1384 1110 עין גדי דרך 90 נהריה

649 527 פתח תקווה נהריה

277 231 צפת נהריה

685 555 קרית אונו נהריה

147 128 קרית אתא נהריה

111 99 קרית ביאליק נהריה

991 798 קרית גת נהריה

111 99 קרית ים נהריה
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111 99 קרית מוצקין נהריה

918 740 קרית מלאכי נהריה

380 313 קרית שמונה נהריה

675 547 ראש העין נהריה

561 457 קלנסווה נהריה

737 596 ראשון לציון נהריה

1130 909 רהט נהריה

778 629 רחובות נהריה

758 613 רמלה נהריה

670 543 רמת גן נהריה

660 535 רמת השרון נהריה

592 481 רעננה נהריה

1037 835 שדרות נהריה

153 132 שפרעם נהריה

691 560 תל אביב נהריה

1368 1098 מלונות ים המלח נהריה

639 518 נצרת נס ציונה

670 543 נצרת עילית נס ציונה

582 473 נשר נס ציונה

137 120 נתב"ג נס ציונה

344 284 נתיבות נס ציונה

266 223 נתניה נס ציונה

706 572 סחנין נס ציונה

711 576 עכו נס ציונה

551 449 עפולה נס ציונה

603 490 ערד נס ציונה

985 794 עין גדי נס ציונה

675 547 עין גדי דרך 90 נס ציונה

127 112 פתח תקווה נס ציונה

918 740 צפת נס ציונה

96 87 קרית אונו נס ציונה

613 498 קרית אתא נס ציונה

634 514 קרית ביאליק נס ציונה

215 181 קרית גת נס ציונה

644 523 קרית ים נס ציונה

634 514 קרית מוצקין נס ציונה

142 124 קרית מלאכי נס ציונה

1006 810 קרית שמונה נס ציונה
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199 169 ראש העין נס ציונה

303 251 קלנסווה נס ציונה

28 33 ראשון לציון נס ציונה

349 288 רהט נס ציונה

32 36 רחובות נס ציונה

54 53 רמלה נס ציונה

96 87 רמת גן נס ציונה

142 124 רמת השרון נס ציונה

173 149 רעננה נס ציונה

292 243 שדרות נס ציונה

634 514 שפרעם נס ציונה

101 91 תל אביב נס ציונה

758 613 מלונות ים המלח נס ציונה

24 29 נצרת עילית נצרת

158 136 נשר נצרת

675 547 נתב"ג נצרת

970 781 נתיבות נצרת

416 342 נתניה נצרת

163 140 סחנין נצרת

210 177 עכו נצרת

75 70 עפולה נצרת

1265 1016 ערד נצרת

1642 1316 עין גדי נצרת

1270 1020 עין גדי דרך 90 נצרת

535 436 פתח תקווה נצרת

313 260 צפת נצרת

566 461 קרית אונו נצרת

142 124 קרית אתא נצרת

163 140 קרית ביאליק נצרת

877 707 קרית גת נצרת

168 144 קרית ים נצרת

163 140 קרית מוצקין נצרת

804 650 קרית מלאכי נצרת

401 329 קרית שמונה נצרת

561 457 ראש העין נצרת

447 366 קלנסווה נצרת

618 502 ראשון לציון נצרת

1011 814 רהט נצרת
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665 539 רחובות נצרת

639 518 רמלה נצרת

556 453 רמת גן נצרת

541 440 רמת השרון נצרת

478 391 רעננה נצרת

918 740 שדרות נצרת

106 95 שפרעם נצרת

572 465 תל אביב נצרת

1187 954 מלונות ים המלח נצרת

178 153 נשר נצרת עילית

670 543 נתב"ג נצרת עילית

991 798 נתיבות נצרת עילית

437 358 נתניה נצרת עילית

178 153 סחנין נצרת עילית

225 190 עכו נצרת עילית

85 79 עפולה נצרת עילית

1285 1032 ערד נצרת עילית

1673 1340 עין גדי נצרת עילית

1301 1044 עין גדי דרך 90 נצרת עילית

551 449 פתח תקווה נצרת עילית

308 255 צפת נצרת עילית

587 477 קרית אונו נצרת עילית

158 136 קרית אתא נצרת עילית

178 153 קרית ביאליק נצרת עילית

897 724 קרית גת נצרת עילית

184 157 קרית ים נצרת עילית

178 153 קרית מוצקין נצרת עילית

820 662 קרית מלאכי נצרת עילית

391 321 קרית שמונה נצרת עילית

577 469 ראש העין נצרת עילית

463 379 קלנסווה נצרת עילית

639 518 ראשון לציון נצרת עילית

1032 831 רהט נצרת עילית

680 551 רחובות נצרת עילית

660 535 רמלה נצרת עילית

577 469 רמת גן נצרת עילית

561 457 רמת השרון נצרת עילית

494 403 רעננה נצרת עילית
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939 757 שדרות נצרת עילית

122 107 שפרעם נצרת עילית

592 481 תל אביב נצרת עילית

1177 946 מלונות ים המלח נצרת עילית

618 502 נתב"ג נשר

913 736 נתיבות נשר

360 296 נתניה נשר

168 144 סחנין נשר

127 112 עכו נשר

194 165 עפולה נשר

1208 970 ערד נשר

1585 1270 עין גדי נשר

1213 975 עין גדי דרך 90 נשר

478 391 פתח תקווה נשר

370 305 צפת נשר

510 416 קרית אונו נשר

66 64 קרית אתא נשר

66 64 קרית ביאליק נשר

820 662 קרית גת נשר

75 70 קרית ים נשר

71 67 קרית מוצקין נשר

747 605 קרית מלאכי נשר

510 416 קרית שמונה נשר

504 412 ראש העין נשר

391 321 קלנסווה נשר

566 461 ראשון לציון נשר

954 769 רהט נשר

608 494 רחובות נשר

587 477 רמלה נשר

499 407 רמת גן נשר

484 395 רמת השרון נשר

422 346 רעננה נשר

861 695 שדרות נשר

85 79 שפרעם נשר

515 420 תל אביב נשר

1197 962 מלונות ים המלח נשר

473 387 נתיבות נתב"ג

287 239 נתניה נתב"ג
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742 601 סחנין נתב"ג

753 609 עכו נתב"ג

572 465 עפולה נתב"ג

691 560 ערד נתב"ג

1099 884 עין גדי נתב"ג

691 560 עין גדי דרך 90 נתב"ג

96 87 פתח תקווה נתב"ג

949 765 צפת נתב"ג

91 83 קרית אונו נתב"ג

649 527 קרית אתא נתב"ג

670 543 קרית ביאליק נתב"ג

313 260 קרית גת נתב"ג

665 539 קרית ים נתב"ג

644 523 קרית מוצקין נתב"ג

241 202 קרית מלאכי נתב"ג

1089 876 קרית שמונה נתב"ג

101 91 ראש העין נתב"ג

313 260 קלנסווה נתב"ג

116 103 ראשון לציון נתב"ג

447 366 רהט נתב"ג

142 124 רחובות נתב"ג

85 79 רמלה נתב"ג

116 103 רמת גן נתב"ג

163 140 רמת השרון נתב"ג

184 157 רעננה נתב"ג

422 346 שדרות נתב"ג

670 543 שפרעם נתב"ג

142 124 תל אביב נתב"ג

820 662 מלונות ים המלח נתב"ג

603 490 נתניה נתיבות

1037 835 סחנין נתיבות

1047 843 עכו נתיבות

887 716 עפולה נתיבות

391 321 ערד נתיבות

711 576 עין גדי נתיבות

711 576 עין גדי דרך 90 נתיבות

463 379 פתח תקווה נתיבות

1254 1007 צפת נתיבות
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432 354 קרית אונו נתיבות

949 765 קרית אתא נתיבות

965 777 קרית ביאליק נתיבות

210 177 קרית גת נתיבות

980 790 קרית ים נתיבות

970 781 קרית מוצקין נתיבות

235 198 קרית מלאכי נתיבות

1342 1077 קרית שמונה נתיבות

535 436 ראש העין נתיבות

639 518 קלנסווה נתיבות

380 313 ראשון לציון נתיבות

137 120 רהט נתיבות

334 276 רחובות נתיבות

391 321 רמלה נתיבות

432 354 רמת גן נתיבות

473 387 רמת השרון נתיבות

510 416 רעננה נתיבות

66 64 שדרות נתיבות

965 777 שפרעם נתיבות

437 358 תל אביב נתיבות

541 440 מלונות ים המלח נתיבות

478 391 סחנין נתניה

484 395 עכו נתניה

328 272 עפולה נתניה

892 720 ערד נתניה

1275 1024 עין גדי נתניה

903 728 עין גדי דרך 90 נתניה

168 144 פתח תקווה נתניה

691 560 צפת נתניה

204 173 קרית אונו נתניה

385 317 קרית אתא נתניה

406 333 קרית ביאליק נתניה

504 412 קרית גת נתניה

416 342 קרית ים נתניה

406 333 קרית מוצקין נתניה

432 354 קרית מלאכי נתניה

778 629 קרית שמונה נתניה

225 190 ראש העין נתניה
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85 79 קלנסווה נתניה

246 206 ראשון לציון נתניה

639 518 רהט נתניה

287 239 רחובות נתניה

266 223 רמלה נתניה

178 153 רמת גן נתניה

142 124 רמת השרון נתניה

116 103 רעננה נתניה

546 444 שדרות נתניה

406 333 שפרעם נתניה

173 149 תל אביב נתניה

1042 839 מלונות ים המלח נתניה

122 107 עכו סחנין

256 214 עפולה סחנין

1332 1069 ערד סחנין

1710 1369 עין גדי סחנין

1337 1073 עין גדי דרך 90 סחנין

597 486 פתח תקווה סחנין

210 177 צפת סחנין

634 514 קרית אונו סחנין

122 107 קרית אתא סחנין

142 124 קרית ביאליק סחנין

944 761 קרית גת סחנין

147 128 קרית ים סחנין

137 120 קרית מוצקין סחנין

872 703 קרית מלאכי סחנין

349 288 קרית שמונה סחנין

623 506 ראש העין סחנין

510 416 קלנסווה סחנין

685 555 ראשון לציון סחנין

1078 868 רהט סחנין

727 588 רחובות סחנין

706 572 רמלה סחנין

623 506 רמת גן סחנין

608 494 רמת השרון סחנין

546 444 רעננה סחנין

985 794 שדרות סחנין

91 83 שפרעם סחנין
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639 518 תל אביב סחנין

1218 979 מלונות ים המלח סחנין

323 268 עפולה עכו

1342 1077 ערד עכו

1715 1373 עין גדי עכו

1342 1077 עין גדי דרך 90 עכו

608 494 פתח תקווה עכו

277 231 צפת עכו

639 518 קרית אונו עכו

106 95 קרית אתא עכו

71 67 קרית ביאליק עכו

949 765 קרית גת עכו

71 67 קרית ים עכו

71 67 קרית מוצקין עכו

877 707 קרית מלאכי עכו

422 346 קרית שמונה עכו

634 514 ראש העין עכו

520 424 קלנסווה עכו

696 564 ראשון לציון עכו

1084 872 רהט עכו

737 596 רחובות עכו

716 580 רמלה עכו

628 510 רמת גן עכו

618 502 רמת השרון עכו

551 449 רעננה עכו

991 798 שדרות עכו

111 99 שפרעם עכו

644 523 תל אביב עכו

1327 1065 מלונות ים המלח עכו

1182 950 ערד עפולה

1560 1250 עין גדי עפולה

1187 954 עין גדי דרך 90 עפולה

447 366 פתח תקווה עפולה

365 301 צפת עפולה

484 395 קרית אונו עפולה

225 190 קרית אתא עפולה

246 206 קרית ביאליק עפולה

789 638 קרית גת עפולה
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256 214 קרית ים עפולה

246 206 קרית מוצקין עפולה

716 580 קרית מלאכי עפולה

447 366 קרית שמונה עפולה

473 387 ראש העין עפולה

360 296 קלנסווה עפולה

535 436 ראשון לציון עפולה

928 749 רהט עפולה

577 469 רחובות עפולה

556 453 רמלה עפולה

468 383 רמת גן עפולה

442 362 רמת השרון עפולה

391 321 רעננה עפולה

835 675 שדרות עפולה

168 144 שפרעם עפולה

489 399 תל אביב עפולה

1006 810 מלונות ים המלח עפולה

308 255 עין גדי ערד

308 255 עין גדי דרך 90 ערד

727 588 פתח תקווה ערד

1544 1238 צפת ערד

716 580 קרית אונו ערד

1234 991 קרית אתא ערד

1254 1007 קרית ביאליק ערד

396 325 קרית גת ערד

1265 1016 קרית ים ערד

1260 1012 קרית מוצקין ערד

473 387 קרית מלאכי ערד

1627 1303 קרית שמונה ערד

727 588 ראש העין ערד

928 749 קלנסווה ערד

654 531 ראשון לציון ערד

277 231 רהט ערד

577 469 רחובות ערד

613 498 רמלה ערד

716 580 רמת גן ערד

763 617 רמת השרון ערד

799 646 רעננה ערד
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401 329 שדרות ערד

1254 1007 שפרעם ערד

727 588 תל אביב ערד

163 140 מלונות ים המלח ערד

1120 901 פתח תקווה עין גדי

1922 1538 צפת עין גדי

1099 884 קרית אונו עין גדי

1616 1295 קרית אתא עין גדי

1637 1312 קרית ביאליק עין גדי

778 629 קרית גת עין גדי

1647 1320 קרית ים עין גדי

1637 1312 קרית מוצקין עין גדי

856 691 קרית מלאכי עין גדי

2010 1607 קרית שמונה עין גדי

1135 913 ראש העין עין גדי

1311 1053 קלנסווה עין גדי

1032 831 ראשון לציון עין גדי

660 535 רהט עין גדי

960 773 רחובות עין גדי

996 802 רמלה עין גדי

1099 884 רמת גן עין גדי

1146 921 רמת השרון עין גדי

1177 946 רעננה עין גדי

768 621 שדרות עין גדי

1637 1312 שפרעם עין גדי

1110 892 תל אביב עין גדי

711 576 פתח תקווה עין גדי דרך 90

1368 1098 צפת עין גדי דרך 90

727 588 קרית אונו עין גדי דרך 90

1244 999 קרית אתא עין גדי דרך 90

1265 1016 קרית ביאליק עין גדי דרך 90

758 613 קרית גת עין גדי דרך 90

1275 1024 קרית ים עין גדי דרך 90

1265 1016 קרית מוצקין עין גדי דרך 90

856 691 קרית מלאכי עין גדי דרך 90

1456 1168 קרית שמונה עין גדי דרך 90

711 576 ראש העין עין גדי דרך 90

934 753 קלנסווה עין גדי דרך 90
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696 564 ראשון לציון עין גדי דרך 90

660 535 רהט עין גדי דרך 90

660 535 רחובות עין גדי דרך 90

623 506 רמלה עין גדי דרך 90

727 588 רמת גן עין גדי דרך 90

773 625 רמת השרון עין גדי דרך 90

804 650 רעננה עין גדי דרך 90

768 621 שדרות עין גדי דרך 90

1265 1016 שפרעם עין גדי דרך 90

747 605 תל אביב עין גדי דרך 90

815 658 צפת פתח תקווה

36 39 קרית אונו פתח תקווה

510 416 קרית אתא פתח תקווה

525 428 קרית ביאליק פתח תקווה

349 288 קרית גת פתח תקווה

541 440 קרית ים פתח תקווה

530 432 קרית מוצקין פתח תקווה

277 231 קרית מלאכי פתח תקווה

897 724 קרית שמונה פתח תקווה

49 50 ראש העין פתח תקווה

199 169 קלנסווה פתח תקווה

111 99 ראשון לציון פתח תקווה

484 395 רהט פתח תקווה

168 144 רחובות פתח תקווה

116 103 רמלה פתח תקווה

49 50 רמת גן פתח תקווה

66 64 רמת השרון פתח תקווה

71 67 רעננה פתח תקווה

411 338 שדרות פתח תקווה

525 428 שפרעם פתח תקווה

66 64 תל אביב פתח תקווה

856 691 מלונות ים המלח פתח תקווה

841 679 קרית אונו צפת

318 264 קרית אתא צפת

318 264 קרית ביאליק צפת

1151 925 קרית גת צפת
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318 264 קרית ים צפת

318 264 קרית מוצקין צפת

1073 864 קרית מלאכי צפת

199 169 קרית שמונה צפת

830 670 ראש העין צפת

716 580 קלנסווה צפת

892 720 ראשון לציון צפת

1285 1032 רהט צפת

934 753 רחובות צפת

913 736 רמלה צפת

830 670 רמת גן צפת

815 658 רמת השרון צפת

747 605 רעננה צפת

1192 958 שדרות צפת

313 260 שפרעם צפת

846 683 תל אביב צפת

1244 999 מלונות ים המלח צפת

535 436 קרית אתא קרית אונו

556 453 קרית ביאליק קרית אונו

339 280 קרית גת קרית אונו

566 461 קרית ים קרית אונו

556 453 קרית מוצקין קרית אונו

266 223 קרית מלאכי קרית אונו

928 749 קרית שמונה קרית אונו

75 70 ראש העין קרית אונו

225 190 קלנסווה קרית אונו

85 79 ראשון לציון קרית אונו

478 391 רהט קרית אונו

127 112 רחובות קרית אונו

106 95 רמלה קרית אונו

36 39 רמת גן קרית אונו

66 64 רמת השרון קרית אונו

101 91 רעננה קרית אונו

385 317 שדרות קרית אונו

556 453 שפרעם קרית אונו

49 50 תל אביב קרית אונו

887 716 מלונות ים המלח קרית אונו

45 46 קרית ביאליק קרית אתא
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851 687 קרית גת קרית אתא

54 53 קרית ים קרית אתא

45 46 קרית מוצקין קרית אתא

778 629 קרית מלאכי קרית אתא

463 379 קרית שמונה קרית אתא

535 436 ראש העין קרית אתא

422 346 קלנסווה קרית אתא

597 486 ראשון לציון קרית אתא

985 794 רהט קרית אתא

639 518 רחובות קרית אתא

613 498 רמלה קרית אתא

530 432 רמת גן קרית אתא

515 420 רמת השרון קרית אתא

453 370 רעננה קרית אתא

892 720 שדרות קרית אתא

54 53 שפרעם קרית אתא

546 444 תל אביב קרית אתא

1228 987 מלונות ים המלח קרית אתא

872 703 קרית גת קרית ביאליק

28 33 קרית ים קרית ביאליק

19 26 קרית מוצקין קרית ביאליק

799 646 קרית מלאכי קרית ביאליק

463 379 קרית שמונה קרית ביאליק

551 449 ראש העין קרית ביאליק

437 358 קלנסווה קרית ביאליק

613 498 ראשון לציון קרית ביאליק

1006 810 רהט קרית ביאליק

654 531 רחובות קרית ביאליק

634 514 רמלה קרית ביאליק

551 449 רמת גן קרית ביאליק

535 436 רמת השרון קרית ביאליק

473 387 רעננה קרית ביאליק

913 736 שדרות קרית ביאליק

66 64 שפרעם קרית ביאליק

566 461 תל אביב קרית ביאליק

1249 1003 מלונות ים המלח קרית ביאליק

877 707 קרית ים קרית גת

866 699 קרית מוצקין קרית גת
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91 83 קרית מלאכי קרית גת

1239 995 קרית שמונה קרית גת

365 301 ראש העין קרית גת

541 440 קלנסווה קרית גת

261 218 ראשון לציון קרית גת

142 124 רהט קרית גת

189 161 רחובות קרית גת

225 190 רמלה קרית גת

328 272 רמת גן קרית גת

375 309 רמת השרון קרית גת

406 333 רעננה קרית גת

153 132 שדרות קרית גת

866 699 שפרעם קרית גת

334 276 תל אביב קרית גת

546 444 מלונות ים המלח קרית גת

24 29 קרית מוצקין קרית ים

804 650 קרית מלאכי קרית ים

463 379 קרית שמונה קרית ים

556 453 ראש העין קרית ים

442 362 קלנסווה קרית ים

618 502 ראשון לציון קרית ים

1011 814 רהט קרית ים

660 535 רחובות קרית ים

639 518 רמלה קרית ים

556 453 רמת גן קרית ים

541 440 רמת השרון קרית ים

478 391 רעננה קרית ים

918 740 שדרות קרית ים

75 70 שפרעם קרית ים

572 465 תל אביב קרית ים

1254 1007 מלונות ים המלח קרית ים

804 650 קרית מלאכי קרית מוצקין

463 379 קרית שמונה קרית מוצקין

556 453 ראש העין קרית מוצקין

442 362 קלנסווה קרית מוצקין

618 502 ראשון לציון קרית מוצקין

1011 814 רהט קרית מוצקין

660 535 רחובות קרית מוצקין
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639 518 רמלה קרית מוצקין

556 453 רמת גן קרית מוצקין

541 440 רמת השרון קרית מוצקין

478 391 רעננה קרית מוצקין

918 740 שדרות קרית מוצקין

71 67 שפרעם קרית מוצקין

572 465 תל אביב קרית מוצקין

1254 1007 מלונות ים המלח קרית מוצקין

1166 938 קרית שמונה קרית מלאכי

292 243 ראש העין קרית מלאכי

463 379 קלנסווה קרית מלאכי

189 161 ראשון לציון קרית מלאכי

220 186 רהט קרית מלאכי

116 103 רחובות קרית מלאכי

153 132 רמלה קרית מלאכי

256 214 רמת גן קרית מלאכי

303 251 רמת השרון קרית מלאכי

334 276 רעננה קרית מלאכי

184 157 שדרות קרית מלאכי

794 642 שפרעם קרית מלאכי

261 218 תל אביב קרית מלאכי

628 510 מלונות ים המלח קרית מלאכי

928 749 ראש העין קרית שמונה

815 658 קלנסווה קרית שמונה

991 798 ראשון לציון קרית שמונה

1378 1106 רהט קרית שמונה

1032 831 רחובות קרית שמונה

1011 814 רמלה קרית שמונה

923 744 רמת גן קרית שמונה

908 732 רמת השרון קרית שמונה

846 683 רעננה קרית שמונה

1291 1036 שדרות קרית שמונה

453 370 שפרעם קרית שמונה

939 757 תל אביב קרית שמונה

1342 1077 מלונות ים המלח קרית שמונה

168 144 קלנסווה ראש העין

189 161 ראשון לציון ראש העין

499 407 רהט ראש העין
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184 157 רחובות ראש העין

127 112 רמלה ראש העין

127 112 רמת גן ראש העין

91 83 רמת השרון ראש העין

96 87 רעננה ראש העין

484 395 שדרות ראש העין

551 449 שפרעם ראש העין

153 132 תל אביב ראש העין

794 642 מלונות ים המלח ראש העין

287 239 ראשון לציון קלנסאווה

680 551 רהט קלנסאווה

328 272 רחובות קלנסאווה

308 255 רמלה קלנסאווה

220 186 רמת גן קלנסאווה

194 165 רמת השרון קלנסאווה

142 124 רעננה קלנסאווה

587 477 שדרות קלנסאווה

437 358 שפרעם קלנסאווה

241 202 תל אביב קלנסאווה

975 786 מלונות ים המלח קלנסאווה

396 325 רהט ראשון לציון

49 50 רחובות ראשון לציון

49 50 רמלה ראשון לציון

75 70 רמת גן ראשון לציון

122 107 רמת השרון ראשון לציון

153 132 רעננה ראשון לציון

318 264 שדרות ראשון לציון

613 498 שפרעם ראשון לציון

80 75 תל אביב ראשון לציון

804 650 מלונות ים המלח ראשון לציון

323 268 רחובות רהט

360 296 רמלה רהט

463 379 רמת גן רהט

510 416 רמת השרון רהט

541 440 רעננה רהט

142 124 שדרות רהט

1001 806 שפרעם רהט

468 383 תל אביב רהט
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427 350 מלונות ים המלח רהט

66 64 רמלה רחובות

122 107 רמת גן רחובות

163 140 רמת השרון רחובות

199 169 רעננה רחובות

282 235 שדרות רחובות

654 531 שפרעם רחובות

127 112 תל אביב רחובות

732 592 מלונות ים המלח רחובות

96 87 רמת גן רמלה

142 124 רמת השרון רמלה

173 149 רעננה רמלה

339 280 שדרות רמלה

634 514 שפרעם רמלה

101 91 תל אביב רמלה

768 621 מלונות ים המלח רמלה

62 60 רמת השרון רמת גן

91 83 רעננה רמת גן

375 309 שדרות רמת גן
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551 449 שפרעם רמת גן

36 39 תל אביב רמת גן

877 707 מלונות ים המלח רמת גן

66 64 רעננה רמת השרון

422 346 שדרות רמת השרון

530 432 שפרעם רמת השרון

71 67 תל אביב רמת השרון

923 744 מלונות ים המלח רמת השרון

453 370 שדרות רעננה

473 387 שפרעם רעננה

127 112 תל אביב רעננה

954 769 מלונות ים המלח רעננה

918 740 שפרעם שדרות

385 317 תל אביב שדרות

551 449 מלונות ים המלח שדרות

566 461 תל אביב שפרעם

1239 995 מלונות ים המלח שפרעם

877 707 מלונות ים המלח תל אביב

למקום המפורטים  הנסיעה ממקום  מחיר  המונה את  המונית באמצעות  נהג  ידפיס  נוסע  2. לבקשת 
בסעיף 1 בחלק זה.

3. הוראות סעיפים 2 עד 10 ו–12 בחלק א' יחולו גם על נסיעה לפי סעיף 1 בחלק זה.

4. בנסיעה במונית לפי הסכם כאמור בתקנה 510)ב()2( לתקנות התעבורה, יהיה מחיר הנסיעה כקבוע 
בהסכם; לבקשת נוסע ידפיס נהג המונית באמצעות המונה את פרטי הנסיעה ומחירה.

חלק ג': נסיעות שירות

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

עד 6 ק"מ - 6.60 ש"ח;

על כל ק"מ נוסף - 0.40 ש"ח.

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

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

משעה 05:00 
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

19.424.2חדרהאום אל פאחם

11.414.2עפולהאום אל פאחם

5.16.3פנימיאום אל פאחם

36.445.5תל אביבאום אל פאחם

51.664.5בני ברקאופקים

9.912.3נתיבותאופקים

12.916.1אשקלוןאשדוד

15.219.0בי"ח קפלןאשדוד

6.58.1פנימיאשדוד

14.017.5קרית גתאשקלון

16.720.9קרית גתאשקלון

26.933.7תל אביבאשקלון

10.012.5חדרהבאקה אל גרבייה

24.330.4אופקיםבאר שבע

29.236.5אשקלוןבאר שבע

14.217.7בית קמהבאר שבע

21.627.0דימונהבאר שבע

17.121.3נתיבותבאר שבע

21.827.2שדרותבאר שבע

9.111.4תל אביבבת ים

9.111.4רחובותגדרה

8.010.0בני עישגן יבנה

8.010.0גדרהגן יבנה

12.916.1רחובותגן יבנה

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

13.516.9נהריה

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

9.912.3עכו

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

8.110.1צומת הקריות

6.58.1פנימיחדרה

21.226.6תל אביבחדרה

12.816.0אעבלייןחיפה

17.722.1גבעת אולגהחיפה

קובץ התקנות 7724, ב' בחשוון התשע"ז, 3.11.2016
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      יעד      מוצא

משעה 05:00 
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

17.822.3דלית אל כרמלחיפה

11.013.8טירת הכרמלחיפה

17.822.3יוקנעםחיפה

24.730.8כרמיאלחיפה

16.120.1נהריהחיפה

18.523.1נצרתחיפה

8.911.1נשרחיפה

15.619.4עוספייאחיפה

12.515.7עכוחיפה

6.58.1פנימיחיפה

9.912.3צומת עין אפקחיפה

9.912.3קרית יםחיפה

צומת הקריות )צ'ק חיפה הדר
פוסט(

7.29.0

9.912.3צפתחצור

19.023.7בית שאןטבריה

28.836.0חיפהטבריה

11.814.7עמק הירדןטבריה

19.724.7עפולהטבריה

53.967.3תל אביבטבריה

9.912.3טירהטייבה

6.58.1פנימיטירת הכרמל

4.96.2ביר אל טירהטמרה

14.317.9בתי זיקוקטמרה

14.317.9חיפהטמרה

4.45.5חלת אל שריףטמרה

5.77.1כאבולטמרה

4.45.5פנימיטמרה

14.317.9צ'ק פוסטטמרה

12.015.0צ. קרית אתאטמרה

8.610.8צ. שפרעםטמרה

12.015.0קרית אתאטמרה

19.624.5בית שמשירושלים  

29.136.4בני ברקירושלים  
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      יעד      מוצא

משעה 05:00 
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

48.360.4נתיבותירושלים  

19.624.5צומת נחשוןירושלים  

25.031.3צומת ראםירושלים  

23.829.7רמלהירושלים  

26.933.7תל אביב יפוירושלים  

5.77.1ביר אל טירהכאבול

14.317.9בתי זיקוקכאבול

16.921.2חיפהכאבול

14.317.9צ'ק פוסטכאבול

14.317.9צ. קרית אתאכאבול

10.012.5צ. שפרעםכאבול

14.317.9קרית אתאכאבול

11.914.9אבו סנאןכברי

8.010.0אשרתכברי

8.010.0בית העמקכברי

10.212.8כפר יאסיףכברי

7.08.7מושב עמוקהכברי

5.77.1נתיב השיירהכברי

5.77.1שייך דנוןכברי

13.316.6הרצליהכפר סבא

11.914.9טייבהכפר סבא

10.212.8טירהכפר סבא

13.717.1נתניהכפר סבא

8.010.0קלנסווהכפר סבא

6.58.1רעננהכפר סבא

17.521.8אחיעזרלוד

6.58.1פנימילוד

16.720.9ירושליםמודיעין

15.319.1בית קמהמחסום ארז

13.516.9אבו סנאןנהריה

8.010.0אזור תעשייה צפוןנהריה

9.511.9אכסניה יד לידנהריה

11.914.9אשרתנהריה

9.511.9בי"ס שדה אכזיבנהריה
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      יעד      מוצא

משעה 05:00 
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

11.914.9בית העמקנהריה

5.77.1בית חולים נהריהנהריה

11.013.8בית עלמין שלומינהריה

9.511.9כפר הנופש אכזיבנהריה

11.914.9כפר יאסיףנהריה

11.013.8מושב בצתנהריה

9.511.9מושב לימןנהריה

11.314.1מושב עמוקהנהריה

9.511.9מילואותנהריה

15.219.0מעלות תרשיחאנהריה

מפעל דלתא מפעל נהריה
מולט

8.010.0

10.212.8נתיב השיירהנהריה

9.912.3עכונהריה

9.511.9פרק אכזיבנהריה

11.013.8צומת בצתנהריה

10.212.8צומת ג'תנהריה

8.010.0צומת כברינהריה

8.010.0קבוץ גשר הזיונהריה

8.010.0קרית חוףנהריה

10.212.8שייך דנוןנהריה

שכ' טרומפלדור קיבוץ נהריה
סער

5.67.0

11.414.2שלומינהריה

24.230.2בועיינהנצרת

13.516.9טוראןנצרת

10.212.8כפר כנאנצרת

8.911.1מגדל העמקנצרת

10.212.8משהדנצרת

14.818.5נוג'ידאתנצרת

8.710.9עפולהנצרת

13.516.9צומת גולנינצרת

8.710.9ריינהנצרת

42.953.6תל אביבנצרת
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      יעד      מוצא

משעה 05:00 
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

45.957.4בני ברקנתיבות

10.212.8שדרותנתיבות

8.210.3שוקדהנתיבות

6.58.1שיבוליםנתיבות

17.722.1טייבהנתניה

6.58.1פנימינתניה

10.212.8קדימהנתניה

15.619.4קלנסואהנתניה

6.58.1דלית אל כרמלעוספייה

11.914.9אבו סנאןעכו

8.710.9ג'דידהעכו

8.710.9טלאלעכו

10.212.8כפר יאסיףעכו

7.29.0כפר מכרעכו

15.619.4כרמיאלעכו

6.58.1פנימיעכו

5.26.5צומת השיכוניםעכו

10.212.8צומת ירכא ג'וליסעכו

8.010.0גההעמישב

9.411.7רמת גןעמישב

14.317.9תל אביבעמישב

11.414.2בית שאןעמק הירדן

6.58.1פנימיעפולה

38.347.9תל אביבעפולה

10.012.5בקעת קנאיםערד

14.317.9ים המלחערד

7.29.0פנימיערד

6.78.4ג'לג'וליהפתח תקוה

7.29.0גההפתח תקוה

9.011.2כפר קאסםפתח תקוה

6.58.1פנימיפתח תקוה

7.29.0רמת גןפתח תקוה

10.813.4תל אביבפתח תקוה

16.120.1נהריהצומת הקריות
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      יעד      מוצא

משעה 05:00 
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

12.515.7עכוצומת הקריות

צומת עין אפק/מכון צומת הקריות
דוד

8.210.3

12.515.7נהריהצומת עין אפק/מכון דוד 

9.912.3עכוצומת עין אפק/מכון דוד 

6.37.9פתח תקוהצומת עלית

9.111.4חיפהצומת קרית אתא

8.010.0חיפהצק פוסט

13.717.1חיפהקרית אתא

6.58.1פנימיקרית אתא

8.710.9צומת קרית אתאקרית אתא

10.212.8קרית יםקרית ביאליק

6.58.1קרית מוצקיןקרית ביאליק

6.58.1פנימיקרית ים

11.814.7חיפהקרית מוצקין

8.010.0צק פוסטקרית מוצקין

8.310.4קרית יםקרית מוצקין

6.58.1פנימיראש העין

6.88.5פתח תקוהראש העין 

6.58.1באר יעקב, נצר סירניראשון לציון

6.58.1בת יםראשון לציון

15.619.4לודראשון לציון

6.58.1פנימיראשון לציון

11.013.8תל אביבראשון לציון

17.722.1אשדודרחובות

11.013.8בני עישרחובות

6.88.5מזכרת בתיהרחובות

6.58.1נס ציונהרחובות

18.022.4פתח תקוהרחובות

10.212.8צומת בית דגןרחובות

8.310.4קרית עקרוןרחובות

9.712.2ראשון לציוןרחובות

11.814.7רמלהרחובות
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      יעד      מוצא

משעה 05:00 
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

8.010.0לודרמלה

5.26.5פנימירמלה

15.619.4פתח תקוהרמלה

7.29.0תל אביברמת גן

11.414.2הרצליהרעננה

15.919.9אשקלוןשדרות

14.518.2פלוגותשדרות

18.222.8קרית גתשדרות

5.16.3אעבלייןשפרעם

12.816.0חיפהשפרעם

19.424.2יפיעשפרעם

5.16.3פנימישפרעם

11.414.2צ'ק פוסטשפרעם

11.414.2צ. וולקןשפרעם

10.012.5צ. קרית אתאשפרעם

7.29.0ק. אתאשפרעם

98.9123.6אילתתל אביב

16.120.1אשדודתל אביב

14.518.2באר יעקב, נצר סירניתל אביב

32.640.8באר שבעתל אביב

31.439.2חיפהתל אביב

בני ברק )עד כביש תל אביב
גהה( קו - 51

7.29.0

12.515.7לודתל אביב

14.518.2נס ציונהתל אביב

18.723.4נתניה - מסעףתל אביב

18.723.4נתניה - מרכזתל אביב

6.27.7פנימיתל אביב

6.27.7פנימיתל אביב

9.712.2ראשון לציוןתל אביב

17.121.3רחובות תל אביב

12.515.7רמלהתל אביב
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גוריון  בן  1 יהיה מחיר ההסעה בנסיעה משדה התעופה  על אף האמור בסעיף   .3
ומגשר אלנבי למקום מהמקומות המצוינים לצדם, כמפורט בטבלה שלהלן:

יעד          מוצא

משעה 05:00 
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

מבשרת ציון, מעלה החמישה, נמל התעופה בן גוריון 
בית זית, נווה אילן, אבו גוש, 
קרית ענבים, שורש, בית מאיר, 
שואבה, בית נקופה; לעניין קו 
זה, "יעד מרכזי" - מחלף הראל

3737)1( שירות ליעד מרכזי כיוון אחד

5757)2( שירות מיוחד כיוון אחד

אבן נמל התעופה בן גוריון עמינדב,  אורה,  ירושלים, 
ספיר, גבעת זאב; לעניין קו זה, 
ירושלים  מרכז   - מרכזי"  "יעד 
או התחנה המרכזית בירושלים

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

3737

6161)2( שירות מיוחד כיוון אחד

רכסים, נמל התעופה בן גוריון  טבעון,  נשר,  חיפה, 
לעניין  הכרמל;  טירת  יקנעם, 
תחנה   - מרכזי"  "יעד  זה,  קו 
קריית  או  המפרץ"  "מרכזית 

הממשלה בחיפה.

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

6969

106106)2( שירות מיוחד כיוון אחד

עכו, שמרת, צ'ק פוסט, ק. נמל התעופה בן גוריון 
חיים, ק. מוצקין, ק. ים, ק. 

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

המרכזית בעכו

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

8080

125125)2( שירות מיוחד כיוון אחד

ראש נמל התעופה בן גוריון  הגטאות,  לוחמי  נהריה, 
הנקרה;  לעניין קו זה, "יעד מרכזי" 

- התחנה המרכזית בנהריה

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

8585

132132)2( שירות מיוחד כיוון אחד
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יעד          מוצא

משעה 05:00 
עד שעה 23:30 

)בש"ח(

משעה 23:31 
עד שעה 04:59 

)בש"ח(

מעלה אדומים; לעניין קו נמל התעופה בן גוריון 
זה, "יעד מרכזי" - תחנת 

המשטרה

)1( שירות ליעד מרכזי כיוון 
אחד

4949

7676)2( שירות מיוחד כיוון אחד

   )1( תחנת המוניות במזרח          גשר אלנבי 
ירושלים

2222

   )2( מקום במזרח ירושלים 
לפי יעד כל נוסע באותה  

נסיעה 

3333

בסעיף זה -

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

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;

)3( היו עם נוסע מבוגר יותר מילד אחד שטרם מלאו לו חמש שנים, ישולם בעד כל 
ילד נוסף לילד 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;

ישולם מחיר  ישיבה,  לו מקום  ניתן  ואשר  לו חמש שנים  ילד שטרם מלאו  )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.

י"ט באלול התשע"ו )22 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2722-ת2(

ץ כ" ישראל 

 שר התחבורה התשתיות
הלאומיות הבטיחות בדרכים

ן כחלו משה 

שר האוצר
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הודעת הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( )אגרות להיתרים מן 
הממונה על קרינה סביבתית(, התשע"ז-2016 

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א)ד( לתקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, 
התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2016 לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר   .1
לתקנות  נוסח התוספת השלישית   ,)2016 )1 בספטמבר  כ"ח באב התשע"ו  מיום   ,2016

הוא:

"תוספת שלישית
)תקנה 10א(

בשקלים חדשים

בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי  במוצר המכיל חומר )1(
רדיואקטיבי

265.58

265.58בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה)2(

428.19בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו)3(

428.19בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו)4(

בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע, במים או )5(
באוויר, או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר

428.19

בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים )6(
להלן:

)נמחק(א.

265.58כיול מכשירי מדידת קרינה מייננת, לרבות מקורות כיולב.

)נמחק(ג.

428.19תיקון מכשירי קרינה ואחזקתםד.

העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר ה.
רדיואקטיבי

428.19

428.19שירותי רדיוגרפיהו.

265.58אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחומרים רדיואקטיבייםז.

306.77סילוק פסולת רדיואקטיביתח.

)נמחק(ט.

)נמחק(י.

428.19בדיקת ריכוזי ראדון במבנים, בקרקע ובמים יא.

428.19"בדיקת קרינה בלתי מייננתיב.

י"א באלול התשע"ו )14 בספטמבר 2016(
ר דנציג ישראל  )חמ 3-1078-ת2(  

המנהל הכללי של המשרד   

                                                    להגנת הסביבה
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