הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) ,התש"פ – 2020

בהתאם לסעיף (4ד) לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) ,התשע"ח
– ( 1 2018להלן – הצו העיקרי) ,אני מודיעה לאמור:
.1עקב שיעור השינוי בין נתוני העדכון לנתוני הבסיס ,האמורים בסעיף
(4א) לצו העיקרי ,יהיה נוסח חלק ד' לתוספת לצו העיקרי ,מיום ד' בטבת התש"פ
( 1בינואר  )2020כמפורט להלן:

עדכון המחיר
המרביים

"חלק ד' :נסיעה מיוחדת לפי מונה

.1

המחיר המרבי להסעה בנסיעה מיוחדת יהיה:

(א)

בכל הארץ ,למעט באזור אילת:

מצב התחלתי

תעריף א'

תעריף ב'

בשקלים חדשים

בשקלים חדשים בשקלים חדשים

10.48

10.48

תעריף ג'

10.48

של המונה
תעריף לדקה

1.64

1.97

2.30

תעריף לק"מ

1.64

1.97

2.30

(ב)

באזור אילת:

מצב התחלתי

תעריף א'

תעריף ב'

בשקלים חדשים

בשקלים חדשים בשקלים חדשים

8.96

8.96

תעריף ג'

8.96

של המונה
תעריף לדקה

1.40

1.68

1.96

תעריף לק"מ

1.40

1.68

1.96

____________
1

ק"ת התשע"ח ,עמ' ;2306התשע"ט ,עמ' .3081
.2

הוזמנה מונית למקום המזמין ,יהיה מחיר הנסיעה בעד הנסיעה ממקום היציאה של
המונית למקום המזמין:
(א) בכל הארץ ,למעט באזור אילת –  4.84שקלים חדשים (להלן – ש"ח);
(ב) באזור אילת –  4.13ש"ח.

.3

מחיר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מטען יד של הנוסע; בעבור כל מזוודה או
כבודה אחרת ישלם הנוסע סך של:
(א) בכל הארץ ,למעט באזור אילת –  4.33ש"ח;
(ב) באזור אילת –  3.73ש"ח.

.4

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

.5

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

.6

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

.7

בנסיעה לפי דרישת הנוסע דרך כביש מס' ( 6כביש חוצה ישראל) למעט הקטע ממחלף
עירון למחלף עין תות (קטע  18הצפוני) (להלן  -קטע  ,)18ישולם המחיר שנקבע בחלק
זה ,בתוספת  15.63ש"ח.

.8

בנסיעה לפי דרישת הנוסע דרך קטע  ,18ישולם המחיר שנקבע בחלק זה ,בתוספת
 5.90ש"ח.

.9

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

.10

בנסיעה לפי דרישת הנוסע דרך מנהרות הכרמל ,ישולם המחיר שנקבע בחלק זה
בתוספת  9.90ש"ח לנסיעה בקטע אחד ו 19.80 -ש"ח לנסיעה בשני הקטעים.

.11

בנסיעה שכללה המתנה לנוסע ישולם בעד שעת המתנה:
(א) בכל הארץ ,למעט באזור אילת – סך של  97.98ש"ח בתעריף א' 117.94 ,ש"ח
בתעריף ב' ו 137.89-ש"ח בתעריף ג';
(ב) באזור אילת – סך של  83.76ש"ח בתעריף א' 100.8 ,ש"ח בתעריף ב' ו117.84-
ש"ח בתעריף ג'.
בעבור כל חלק יחסי של שעה ישולם תשלום יחסי.

תאריך

דפנה עין דור
המפקחת על המחירים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

