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הודעה

לעיתונות

צעד ראשון במהפכת התעריפים בתחבורה הציבורית

מחודש דצמבר :הסדרי ההנחות
בתחבורה הציבורית יורחב למאות
אלפי נוסעים נוספים
השר כץ :ההסדר החדש משפר באופן משמעותי את תנאיהם של
אוכלוסיות הזכאיות להנחה בתחבורה הציבורית ומאפשר להם
לראשונה לנסוע בכל קווי התחבורה הציבורית בארץ ללא תשלום
או בהנחה של עד .05%
בשורה טובה למשתמשי התחבורה הציבורית .שרהתחבורהוהמודיעין,ישראל כץ,
יחתום בימים הקרובים על צו המרחיב את הסדרי ההנחות הניתנות בתחבורה
הציבורית ,למאות אלפי נוסעים נוספים ומשווה בין ההנחות הניתנות באוטובוסים
להנחותהניתנותברכבתישראלוברכבתהקלה .

השר כץ ציין כי הצו החדש משפר באופן משמעותי את תנאיהם של אוכלוסיות
הזכאיות להנחה בתחבורה הציבורית ומאפשר להם לראשונה לנסוע בכל קווי
התחבורההציבוריתבארץללאתשלוםאובהנחהשלעד.24% 

בני נוער עד גיל  ,07ייהנו מהנחה של  24%בכל קווי התחבורה הציבורית בארץ ,הן
באוטובוסיםוהןברכבות .כיוםזכאיםבניהנוערלהנחהשל 24%בנסיעותעירוניות
ואזוריותבלבד .ההנחותניתנותבאמצעותהטענתכרטיסהרבקובחוזהמסוג"ערך
צבור" .
זכאי הביטוח הלאומי ,המקבליםקצבתשאריםאוהשלמתהכנסה,ייהנומהנחהשל
 ,33%בכל קווי התחבורה הציבורית בארץ .עד כה ניתנה ההנחה לזכאי הביטוח
הלאומיבקוויהתחבורההציבוריתשעלותהנסיעהבהםהיאעד52שקלים. 
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המשך מעמוד קודם...

על פיהצו החדש ,נכים בעלי תעודת נכה ,לרבות נכי צה"ל ,יהיו זכאים להנחה של
33%בכלקוויהתחבורההציבורית(אוטובוסיםורכבות),בדומהלהנחההניתנתכיום
לזכאיהביטוחהלאומי.עדכה,לאנהנונכיצה"למהנחותבתחבורההציבורית. 
עיווריםייהנו מפטור מלא מתשלוםדמינסיעהבכלהקוויםבאוטובוסיםוברכבת.עד
כה ,קיבלו העיוורים הנחה של  24%בקווים שמחיר הנסיעה בהם הוא עד 06.2
שקלים. 
מלווה לעיוור,יזכה להנחהבשיעור של  ,24%בכל קווי האוטובוסים והרכבת בארץ.
עדכה,ניתנהלמלוויםהנחהבשיעורשל24%רקבקוויםשעלותהנסיעהבהםהיאעד
06.2שקלים. 

מתנדבי שנת שירות וחניכי המכינות הקדם צבאיות החצי שנתיות ,יהיו פטורים
לראשונה מתשלום דמי נסיעה בכל קווי התחבורה הציבורית .עד כה ,לא ניתנה
למתנדביםאלהכלהנחהבתחבורההציבורית .
חיילי השל"ת (שירות ללא תשלום) וחניכי המכינות הקדם צבאיותיקבלופטורמלא
מתשלוםדמינסיעהבאוטובוסים וברכבות (למעטבקוויםלאילת) .עדכה,נהנוחייל
השל"תוחניכיהקד"צמהנחהבקוויהתחבורההציבורית,שעלותהנסיעהבהםהיא
עד00.2שקלים .

הצושיחתםעלידיהשרכץ,כוללבנוסףפטורמלאמתשלוםדמינסיעהבאוטובוסים
עבורנסיעהעםעגלתילדיםפתוחה,בכלשעותהיום.עדכה,הפטורניתןבמשךכל
שעות פעילות הקווים ,למעט בין השעות  8:44עד  0:44בבוקר ,שהן שעות העומס
בתחבורההציבורית. 

ההסדר החדש ,המשווה בין ההנחות הניתנות באוטובוסים לאלה הניתנות ברכבת,
צפוילהיכנסלתוקףבחודשהבא.זאתלאחרהחתימהעלתיקוןצוהפיקוחעלמחירי
הנסיעהבאוטובוסיםוברכבותעלידישרהתחבורה,ופרסומוברשומות .

השר כץ ציין כי ההסדר החדש מבוצע במסגרת הרפורמה במבנה התעריפים של
התחבורה הציבורית ,הצפויה להיכנס לתוקף בקרוב .לדבריו ,יישום הרפורמה יביא
לצמצום פערים חברתיים ,ויוזיל באופן משמעותי את יוקר המחייה לרוב משתמשי
התחבורההציבוריתבישראל. 
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