
 רשומות

 קובץ התקנות
 כ״ב בתמוז התש״ן 5281 15ביולי1990

 עמוד

ס קודמות) ם קנ גור מופחתת על הודעות תשלו ת סדר הדין הפלילי (תוספת פי ו  תקנ
 (תיקון), התש״ן-1990 830

ת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) ונזק מלחמה ונזק עקיף) (תיקון מס׳ 2), ו  תקנ
 התש״ן-1990 830

ן), התש״ן-1990 !)83 )(תיקו ת ב׳ פ ס ו ת ) ם י כ מ ס  צו מס בולים על מ

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי לשירותי אחזקה במונה
 ובקופה רושמת), התש״ן-1,990 831

, התש״ן-1990 831 ( ן ת המים(השימוש במים באזור קיצוב)(תיקו ו נ ק  ת

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק)
 (מס׳ 2), התש״ן-1990 832

ן מס׳ 2), קו (תי ק) ספת לחו ת הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתו ו נ ק  ת

 התש״ו-1990 832

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מס׳ 3) (תשלומים לחברה בעד

 שירותי בזק), התש״ן-1990* 833

(מס׳ 2), התש״ן-1990 . . . 833 ק) ספת לחו ם בעד שירותי בזק המפורטים בתו י מ ו ל ש ת ) ק ז ב  הודעת ה

ספת לחוק) (מס׳ 2),  הודעת הבזק (תשלומים בעד שירות־ בזק שאינם מפורטים בתו
 התש״ף־1990 840

ת ״בזק״ בעד ביקור ר ב ח  צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלום ל
׳ 2), התש״ן-1990 . . 871 ס מ ) ( ק ר  ס

׳ 2), התש״ן-1990 872 (מס ת) ם(אגרו י נ י  הודעת הדי



 תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס

 קודמות) (תיקון), התש״ו-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס׳ 11), התש״ן-1990', אני
 מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1(1) לתקנות סדר הדין הפלילי(תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנם

 קודמות), התש״ן-21990 (להלן - התקנות העיקריות), במקום ״דן והירקון״ יבוא ״דן, לכיש,
 השפלה והירקון״.

ל התקנות העיקריות.  תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן ש

 ט״ו בתמוז התש״ן (8 ביולי 1990)
ד ו ד י ר מ " ן  >חמ 2224־!.) ד

 שר המשפטים

 ס״ח התש״ן, עמי 110.

 ק״ת התש״ן, עמי 730.

 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)

 (תיקון מס׳ 2), התש״ן-1990

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א) ו־65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א־1961',
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 12(0 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף),
 התשל״ג-21973, במקום ״9 עד 11״ יבוא ״8 עד 11״.

 תיקון תקנה 12

י דע  ־צחק מו
 שר האוצר

 כ״ז בס־ון התש״ן (20 ביוני 1990)
 (חמ 3-206)

 סייח התשכ״א, עמי 100: התשל״ב, עמי 158.
 ק״ת התשל״ג, עמי 1682; וזתש״ן. עמי 566.

 צו מס בולים על מסמכים (תוספת בי) (תיקון), התש׳׳ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מם בולים על מסמכים, התשכ״א-1961' (להלן - .החוק),
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 בתוספת ב׳ לחוק, אחרי הגדרת ״מוסד מיישב״ יבוא:

, הנסחר בבורסה ק ניירות ערך, התשכ״ח-1968! ו בחו ת ו ע מ ש מ , כ ך ר  ״נייר ערך מסחרי״ - נייר ע
ם ל ש ק בידי חברה, על פי תשקיף, שהוא התחייבות החברה ל פ נ ו ה ש  לניירות ערך בתל־אביב ו

 תיקון סעיף 1
 לתוספת ב׳

 ם״ח התשכ״א, עמי 64: ק״ת התשמ״ז, עמי 915.
 סייח התשל״ה, עמי 206: התשמ״ג. עמי 58.

 סייח התשכ״ח. עמי 234: החשמ״ח, עמי 188.
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 למחזיק, במועד שאינו מוקדם מ־30 ימים מיום ההנפקה ואינו מאוחר מתשעה חודשים מיום
 ההנפקה, את סכום ההתחייבות, וסכום זה אינו צמוד למדד כלשהו, למחירו של דבר או לשער

 חליפין!״

 2. בסעיף 7 לתוספת ב׳ לחוק, אחרי סעיף קטן (יד) יבוא: תיקון סעיף 7
 לתוספת ב׳

 ׳יטו. נייר ערך מסחרי״.

 כ״ז בסיון התש״ן (20 ביוני 1990)
י ע ד ו ק מ ח צ  (חמ 0-1107 י

 שר האוצר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי לשירותי

 אחזקה במונה ובקופה רושמת), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985', אנו קובעים לאמור:

 1. בצו זה, ״מונה״ ו״שירותי אחזקה״ - כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים הגדרה
 (רכישת מונים למוניות, התקנתם ושירותי אחזקתם), התשמ״ד-21984.

 2. המחיר המרבי בעד שירותי אחזקה במונה יהיה 365 שקלים חדשים. מחיר מ

 ח׳ בתמוז התש״ן (1 ביולי 1990)
ב צ ה ק ש  >חמ 3-1978) מ

 שר התחבורה
י ע ד ו ק מ ח צ  י

 שר האוצר

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ״ד, עמי 2479: התשמ״ה, עמי 1739; התשמ״ח, עמי 515.

 ^ תקנות המים (השימוש במים באזור קיצוב) (תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37 ו־159 לחוק המים, התשי״ט-1959', לאחר התייעצות עם
 מועצת המים ועם ועדת ההספקה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 18(ד) לתקנות המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל״ו-21976, במקום תיקון תקנה 18
 ״130 מ״ק״ יבוא ״75 מ״ק״.

 ט׳ בתמוז התש״ן (2 ביולי 1990)
ן ת י ל א א פ  >חמ 13-1179 ר

 שר החקלאות

 1 ם״ח התש״׳ט, עמי 166.

 2 ק״ת התשל״ו, עמי 2415: התשמ״ח, עמי 1089.
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l1.r30שיו׳ו»י w 1 ה צנמנורמ? ו רי  צו יציבות מחי
ק) (מסי 2), התש״ן-1990 ו ם ל1זג11; 3מ״ שירותי נ מי  (תשלו

ם (הוראת י ת ו ר י ש ב ם ו י כ ר צ מ ם ב רי ת מחי ו ב י צ ק י ף 7(א) לחו י ע י ס ו לפ נ ת ו כ מ ף ס ק ו ת  ב
ר: ו מצווים לאמו נ  שעה), התשמ״ו~1985', א

ן ו פ ד שירות טל ע ק, התשמ״ג-1982/ ב ק הבז ה בחו ת ו ע מ ש מ ם לחברו׳; ב י מ ו ל ש ת י ה ר ו ע י  תשלומיס בעד 1. ש
ק ז ת הב ו נ ק ת ו כממורנז ב הי ׳ י ר ג ו ׳ באז ת ג ו ח ו ל ד ש ע ע ב ו ב ק ם ה ו ל ש ת ה ר ו י ש ג לא י ו י ם בח י ר צ מ ק ל ז י ב ת ו י '  ש

. ! ׳ 2), ד,תש״ן-1990 ס ן מ קו ת לחוק) (תי פ ס ו ת ! ממורמי׳נו ב ו נ ק שאי י בז ת ו ר י ד ש ע מ ב מי ו  (תשל

י 1990). נ ו ן (29 בי ״ ש ת ז ה ׳ בתמו ו זה ביחש ו ל צ ו ש ת ל י ח  תחילה 2. ת

י 1990) נ ו ז התש״ן (27 בי ו מ ת ׳ ב  ד
 (חמ 3-1744)

ם י ח נ ל מ א פ י ר ע ד ו ק מ ח צ  י
ת ר ו ש ק ת ר ה ר ש צ ו א ר ה  ש

 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 סייח התשמ״ב, עמי 218: התשמ״ו,

 ק״ת התש״ן, עמי 832.

ק) ה לחו מ ו מ ה מ ה דמי ק מ1א««ו ממו מ 3עד עוירזתי מ ^י נ ק(תשלו ז ת הג ו ג ק  מ
ן מ??׳ 2), התש"ןי״990ו  (תיקו

ר ת עמ ש ו צ ע י י ת ה ב , התשמ״כ-1982', ו ק ק הבז ו ח ף 15 (ג) ל י ע י לפי ס ת ו כ מ ף ס ק ו ת  ב
ת אלה: ו נ ק ן ת י ק ת י מ נ , א צר  האו

ם בחוק), י ט ר ו פ ם מ נ י א ק ש י בז ת ו ר י ם בעד ש מי ו ק (תשל ז ת הב ו נ ק ל ת ה ש נ ו ש א ר ת ה פ ס ו ת  1. ב
ת) - ו קרי ת העי ו נ ק ת • (להלן - ה  התשמ״ט~1989!

ה הסכומיה מ א ת ה או ב בו ״ י ד ח דש א ע לחו ו ב ם ק ו ל ש ת ר ״  (1) בפרט 9(2)(א) ו״(ב), במו
 ״3.60״ ר״׳2.42״;

לית(ג׳את)״ יבוא ״ באזור״ חיוג 04, אחרי ״גת הגלי ת ו ג צ י ת מ ו ז כ ר מ ר ״  (2) בלוח אי, במו
. ״ ב ג ש ש ו ג  ״

ל ו ״ מ ם ו ל ש ת ת ה צ ו ב ר ק פ ס מ ר ״ ו ט , ב ת ו י קר י ת הע ו נ ק ת ל התוספת השניה ל ׳ ש ח ב  תיקון התוספת 2. בלו
. ״ ! א ״ בו , המקומ ״4״ י ם י ה מצר י ״ ד  ה

י ס ח נ ל פ א פ י 1990) ר נ ו ן (27 בי ״ ש ת ז ה ו ׳ בתמ  ד
ת ר ו ש ק ת ר ה  וחמ 3-1744) ש

 תיקון !;תוספת
 הראשונה

 סייח התשמ״ב, עמי 218.
 ק״ת התשמ״מ, עמי 334 ועמי 857: התש״ן, עמי 2.

 832 קובץ התקנות 5281, כ״ב בתמוז התשי׳ן, 1)15.7.199
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מסי 3) (תשלומים לחברה

 בעד שירותי בזק), התש״ן-1990

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1. שיעורי התשלומים לחברה כמשמעותה בחוק הבזק, התשמ׳יב-21982, יהיו .כמפורט תשלומים בעד
) שירותי בזק ׳ 2 ם מ ) ( ק ן ח ת ל פ ם ו ת  בהודעת הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים ב

 התש״ו־1990', ובהודעת הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים כתוספת לחוק)(מסי 2),
 התש״ן-41990.

 2. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(תשלומים לחברה בעד שירותי ביטול
 בזק), התש״ן-51990 - בטל.

 3. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בתמוז התש״ן (1 ביולי 1990). תחילה

 ד׳ בתמוז התש״ן (27 ביוני 1990)
 (חמ 3-1744)

י ס ח נ ל פ א פ י ר ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר שר התקשורת

 1 סייח התשמ״ב, עמי 218: התשמ״ו, עמי 224.

 י־ סייח התשמ״ו, עמי 2.
 י ק״ת התש״ן, עמי 840.
 1 ק״ת התש״ן, עמי 833.

 י ק״ת התש״ן, עמי 202.

 הודעת הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק)(מס׳ 2),

 התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 3, 4 ו־5 לתקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי
 בזק והצמדתם), התש״ן-1990' (להלן - תקנות החישוב), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד ב־9.7%, הוספת הגדלה בשיעור של 5.2% לפי תקנה 3(1) לתקנות החלפת התוספת
ת פ ם ו ת ה ״ י ע  החישוב והוספה בשיעור של 0.45%. בתוקף הסמכות לפי תקנה 5(א) לתקנות, יועלו התשלומים ^

 בעד שירותי בזק בפנים הארץ המפורטים בתוספת לחוק בשיעור של 15.85%, ולפיכך נוסח
 התוספת השניה והתוספת .הרביעית בתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים
(להלן - התקנות לפי התוספת), יהיה בהתאמה כאמור בתוספת  בתוספת לחוק), התשמ״ט-21989

 הראשונה ובתוספת השלישית להודעה זו.

 2. עקב עליית השער היציג בשיעור של 4.7%, עקב עליית שער ה־.*!.מ.8 בשיעור של החלפת התוספת
) השלישית והתוספת א ) ה 5 נ ק י ת פ ת ל ו כ מ ס ף ה | ל ו ת 1 ב - 5 3  6.35%, עליית המדד בשיעור של 9.7% והפחתה של %

 לתקנות החישוב, יועלו התשלומים בעד שירותי בזק בינלאומיים המפורטים בתוספת לחוק
 בשיעור של 5.07%, ולפיכך נוסח התוספת השלישית והתוספת החמישית בתקנות לפי התוספת,

 יהיה בהתאמה כאמור בתוספת השניה ובתוספת הרביעית להודעה זו.

 סייח התש״ן, עמי 687.
 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 334 ועמי 852: התש״ן, עמי 203.
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 תוספת ואשמה

 (סעיף 1)

 תשלומים כעד שירותי טלפון בארץ

 חלל, א׳: התקנה ותשלום קבוע

 התשלום בשקלים חדשים

 התקנה תשלום קבוע לחודש אתד
 פרטי השירות

בר לאחת המרכזות המפורטות  המחו

ת בלוח ד׳ צו  590.00 (א) לפי קבו
 קבוצה אי: 13.90
 קבוצה בי: 9.04
 קבוצה ג׳: 4.17

ת בלוח ד׳1 צו  (ב) לפי קבו
 קבוצה א׳: 9.31
 קבוצה בי: 6.06
 קבוצה גי: 2.79

ת בלוח ד׳  816.00 (א) לפי קבוצו
 קבוצה אי: 13.90
 קבוצה בי: 9.04
 קבוצה גי: 4.17

ת בלוח ד׳1 צו  (ב) לפי קבו
 קבוצה אי: 9.31
צה בי: 6.06  קבו
 קבוצה גי: 2.79

 המחובר לאחת המרכזות המפורטות

ת בלוח ד׳ צו  590.00 (א) לפי קבו
 קבוצה אי: 12.50
 קבוצה בי: 8.14
 קבוצה ג׳: 3.75

ת בלוח ד׳1 צו  (ב) לפי קבו
 קבוצה אי: 8.38
צה בי: 5.45  קבו
 קבוצה גי: 2.51

ת בלוח ד׳ צו  816.00 (א) לפי קבו
 קבוצה אי: 12.50
 קבוצה בי: 8.14
 קבוצה גי: 3.75

1 ת בלוח ד צו  (ב) לפי קבו
 קבוצה אי: 8.38
 קבוצה בי: 5.45
 קבוצה גי: 2.51

 1. קו מנוי־טלפון

 (א) בדירה

 (ב) למעט קו מנוייטלפון בדירה

 2. קו מנוי־טלפון משותף

 (א) בדירה - לכל מנוי

 (ב) למעט קו מנוי־טלפון
 משותף בדירה - לכל מנוי

ב פס ח ו ר  3. (א) קו בלעדי מקומי ב
 תדרים של 3400-300 הרץ לדיבור או
 לצילומים או לשליטה מרחוק של תחנה

ר אלחוטי רשויה כדין - ש ק  ל

5.72 76.30 
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 התשלום בשקלים חדשים
 פרטי השירות ,

 החקנה חשלום קבוע לחודש אחד

 ״ב״ 573.00 17.00

 ״ג״ 1,340.00 י 15.20

חב פס תד  (ב) קו בלעדי מקומי ברו
 רים של 7,000-50 הרץ לשליטה מרחוק
ר אלחוטי רשויה כדין - ש ק ה ל  של תחנ

 ״א״ 234.00 17.00

 ״ב״ 1,750.00 50.60

 ״ג״ 4,090.00 ״ 45.40

חב פס תדרים  (ג) קו בלעדי מקומי ברו
 של 15,000-40 הרץ לשליטה מרחוק של

ר אלחוטי רשויה כדין - ש ק ה ל  תחנ

 ״א•״ 469.00 33.90

 ״ב״ 3,490.00 101.00

 ״ג״ 8,190.00 • 91.10

 (ד) קו בלעדי מקומי לדיבור בין מרכ
 זות בקצב העברה של 2,000,000 סיביות

 לשניה -

 ״א״ 1,710.00 127.00

 ״ב״ 12,900.00 381.00

 ״ג״ 30,200.00 ״ 345.00

ת ר ב ע ה  4. (א) קו בלעדי מקומי ל
ב ה של 2,400 סי ר ב ע ב ה צ ק נים עד ל  נתו
 יות לשניה או לשליטה מרחוק של תחנה

ר אלחוטי רשויה כדין - ש ק  ל

 ״א״ 76.30 5.25

15.80 573.00 "2" 

 ״ג״ 1,340.00 ״ 13.70

ת נתונים ר ב ע ה  (ב) קו בלעדי מקומי ל
ות בי  עד לקצב העברה של 4,800 סי
 לשניה או לשליטה מרחוק של- תחנה

ר אלחוטי רשו־ה כדין - ש ק  ל

 ״א" 76.30 8.97

 ״ב״ 573.00 26.30

 ״ג״ 1,340.00 י 23.60

 • לכל ק״מ אויר• או חלק ממנו.
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 התשלום בשקלים חדשים

 התקנה חשלום קבוע לחודש אחד
 פרטי השירות

נים ת נתו ר ב ע ה  (ג) קו בלעדי מקומי ל
ות בי ה של 9,600 סי ר ב ע ב ה צ ק  עד ל
ה  לשניה או לשליטה מרחוק של תחנ

ר אלחוטי רשויה כדין - ש ק  ל

 ״א״ 234.00 15.80

 ״ב״ 1,750.00 47.00

 ״ג״ 4,090.00 • 42.40

ים נ ת נתו ר ב ע ה  (ד) קו בלעדי מקומי ל
ה של 16,600 14,400 ר ב ע ב ה צ ק  עד ל
ת לשניה או לשליטה מרחוק של ו בי  סי

ר אלחוטי רשויה ידין - ש ק ה ל  תחנ

 ״א״ 234.00 22.10

 ״ב״ 1,750.00 66.50

 ״ג״ 4,090.00 ״ 59.50

נים ת נתו ר ב ע ה  (ה) קו בלעדי מקומי ל
ה של 50,000.64,000 ר ב ע ב ה צ ק  עד ל
ות לשניה או לשליטה מרחוק של בי  סי

ר אלחוטי רשויה כדין - ש ק ה ל  תחנ

 . ״א״ 234.00 52.50

 ״ב״ 1,750.00 155.00

 ״ג״ 4,090.00 ° 140.00

נים ת נתו ר ב ע ה  (ו) קו בלעדי מקומי ל
ות בי ה של 144,000 סי ר ב ע ב ה צ ק  עד ל
 לשניה או לשליטה מרחוק של תחנה

ר אלחוטי רשויה כדין - ש ק  ל

 ״א״ 234.00 89.70

 ״ב״ 1,750.00 264.00

 ״ג" 4,090.00 • 236.00

נים ת נתו ר ב ע ה  (ז) קו בלעדי מקומי ל
ת ו בי ה של 2,000,000 סי ר ב ע ב ה צ ק  עד ל
 לשניה או לשליטה מרחוק של תחנה

ר אלחוטי רשויה כדין - ש ק  ל

 "א" 1,710.00 525.00

 ״ב״ 12,900.00 1,550.00

 ״ג״ 30,200.00 • 1,400.00

 לכל ק׳׳מ אוירי או חלק ממנו.
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 התשלום בשקלים חדשים

 התקנה תשלום קבוע לחודש אחד
 פרטי השירות

1,300.00 

3,880.00 

3,530.00 

2,620.00 

7,820.00 

 ״ 7,010.00

ם המפורט בפרטים  התשלו
ת 40% פ ס ו ת  3 או 4 ב

4,310.00 

32,200.00 

75,200.00 

4,310.00 

32,200.00 

75,200.00 

 התשלום
 המפורט
 בפרטים
 3 או 4

נים ת נתו ר ב ע ה  (ח) קו בלעדי מקומי ל
ה של 8,000,000 סיביות ר ב ע ב ה צ ק  עד ל
 לשניה או לשליטה מרחוק של תחנה

ר אלחוטי רשויה כדין - ש ק  ל

 ״א״

 ״ב״

 ״ג״
ים נ ת נתו ר ב ע ה  (ט) קו בלעדי מקומי ל
ות בי ה של 34,000,000 סי ר ב ע ב ה צ ק  עד ל
 לשניה או לשליטה מרחוק של תחנה

ר אלחוטי רשויה בדין - ש ק  ל

ותר  5. קו בלעדי מקומי המשמש לי
ב מיתקני ת שימוש ר  ממטרה אחת, לרבו
ות הקו או שימוש בציוד  באחד מקצו
ב אפיקים מסוגים שונים או ו ב גי לרי  אנלו
נים ת נתו ר ב ע ה ר ו  שימוש בו־זמני לדיבו

ה המפורטים בפרטים 3 או 4 ר ב ע י ה ב צ ק  ב

 חלק ב׳: שונות

 פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

 1. שיחת טלפון - כל יחידת מניה 0.158

 2. שיחה מטלפון ציבורי המופעל באמצעות אסימון -

חת יחידה אחת (כולל מע״מ) 0.40  (א) שי

נה כאשר כל יחידת ספת הראשו ת יחידות לפי התו ב  (ב) שיחה ר
 מניה מחושבת לפי פרט משנה (א)

 3. שירות יקיצה 0.474

 4. הפעלה של ציוד כריזה - כל 5 שניות או חלק מהן 0.158

ר מספר טלפון של מנוי באמצעות שירות מודיעין ״144״ - רו  5. בי

 •אם המספר המבוקש מופיע במדריך הטלפון 0.474

ר המבוקש אינו מופיע במדריך הטלפון ללא תשלום פ ס מ  אם ה

ת שעון דובר ״155״ 0.158 רו  6. פניה לשי

837 

 • לכל ק״מ אוירי או חלק ממנו.
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 תוספת שניה

 (סעיף 1)

 יחידות מניה לחיוב מנוי לפי קבוצות תשלוט

 חיוג ישיר

 מספר קבוצות התשלום התשלום לדקה מספר יחידות המניה בדקה

30.00 4.74 • 41 
22.22 3.51 »42 
15.00 2.37 "43 
25.00 3.95 »45 
18.75 2.96 »46 
12.50 1.98 "47 
9.23 1.46 48 

16.67 2.63 "49 
33.33 5.27 "50 
37.50 5.93 51 
25.00 3.95 «52 

לה מיוחדים:  • זמני תחו
 41 - בימים ב׳ עד ו׳ משעה 13.00 עד 01.00.

ת וראשון משעה 08.00 עד 01.00 ב  42 - בימים ב׳ עד ו׳ משעה 08.00 עד 13.00, בימי ש

ע משעה 01.00 עד 08.00.  43 - כל השבו

 45 - בימים ב׳ עד ו׳ משעה 08.00 עד 22.00.

 46 - בימים ב׳ עד ו׳ משעה 22.00 עד 01.00.

ף מס׳ 45 מלא) משעה 08.00 עד 01.00. ן (איטליה ביום א׳ תערי ת וראשו ב  בימי ש

י כל השבוע משעה 01.00 עד 08.00. - 47 

 49 - כל השבוע משעה 01.00 עד 08.00.

 50 - בימים ב׳ עד ו׳ משעה 08.00 עד 22.00.

ת וראשון משעה 08.00 עד 01.00 ב  52 - בימים ב׳ עד ו׳ משעה 22.00 עד 01.00, בימי ש

 תוספת שלישית

 (סעיף 1)

 תשלומים בעד שירותי טלקש בארץ

 חלק אי: התקנה ותשלום קבוע

 התשלום בשקלים חדשים

 התקנה תשלום קבוע לחודש אחד
 פרטי השירות

 1. קו מנוי-טלקס 816.00 13.90

 2. קו בלעדי מקומי

 ״א״ 76.30 . 5.72

 ״ב״ 573.00 17.00

 ״ג״ 1,340.00 15.20"
 • לכל ק״מ אוירי או חלק ממנו.
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 חלק ב׳: שונות

 פרטי השירות התשלום בשקלים חדשים

 1. שיחת טלקס - כל יחידת מניה בת
 30 שניות או חלק מהן 0.158

 תוספת רביעית

 (סעיף 1)

 תשלומים בעד שירותי טלקפ לחוץ לארץ

 בחיוג ישיר

 התשלום בשקלים חדשים
 מספר קבוצת לכל יחידה בת

 התשלום 6 שניות או חלק ממנה

0.158 1 
0.221 2 
0.263 3 
0.286 4 
0.382 5 
0.417 6 
0.448 7 
0.488 8 
0.555 9 
0.61 10 
0.671 11 
1.03 12 
0.239 13. 
0,504 15 

 ד׳ בתמוז התש״ן (27 ביוני 1990)
י ס ח נ ל פ א פ  (חמ 3-1744) ר

 שר התקשורת
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 הודעת הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק)

 (מס׳ 2), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 3, 4 ו־5 לתקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי
 בזק והצמדתם), התש״ן-1990' (להלן - תקנות החישוב), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד ב־9.7%, הוספת הגדלה בשיעור של 5.2% לפי תקנה 3(1) לתקנות
 החישוב והוספה בשיעור של 0.45%, בתוקף הסמכות לפי תקנה 5(א) לתקנות החישוב, יועלו
 התשלומים בעד שירותי בזק בפנים הארץ שאינם מפורטים בתוספת לחוק בשיעור של 15.85%,
 ולפיכך נוסח התוספת הראשונה והתוספת השלישית בתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק
 שאינם מפורטים בתוספת לחוק), התשמ״ט-21989 (להלן - התקנות שלא לפי התוספת), יהיה

 בהתאמה כאמור בתוספת הראשונה ובתוספת השלישית להודעה זו.

 החלפת התוספת
 הראשונה והתוספת

 השלישית

 2. עקב עליית השער היציג בשיעור של 4.7%, עקב עליית שער ה־.*ו.ט.5 בשיעור של
 6.35%, עלילת המדד בשיעור של 9.7% והפחתה של 1.53% בתוקף הסמכות לפי תקנה 5(א)
 לתקנות החישוב, יועלו התשלומים בעד שירותי בזק בינלאומיים שאינם מפורטים בתוספת לחוק
 בשיעור של 5.07%, ולפיכך נוסח התוספת השניה והתוספת הרביעית בתקנות שלא לפי התוספת,

 יהיה בהתאמה כאמור בתוספת השניה ובתוספת הרביעית להודעה זו.

 החלפת התוספת
 השניה והתוספת

 הרביעית

 תוספת ראשונה

 (סעיף 2)
 שירותי טלפון בארץ

 חלד, א׳: התקנה, תשלום קבוע והעתקה

 התשלוס בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 1. קו מנוי טלפון • • 37.80 209.00

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אנ! הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״א״ או
ר ״א״ - ש ק  קו מ

37.80 

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״א״ או קו מקשר

 "א" - 37.80

 (ב) אם הוא הופר לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או קו

 מקשר ״ב״ - 573.00

•5.72 •76.30 

 2. (א) קו בלעדי מקומי או
 קו מקשר ברוחב פס תד־
 רים של 3400-300 הרץ -
 לדיבור או להעברת צילו
 מים או לשליטה מרחוק של
 תחנה לקשר אלחוטי
 רשויה כדין - לכל קצה של

 קו -
 ״א״

 התשלומים בעד שירות זה פורסמו בתקנות התשלומים לפי התוספת.
 החשלומים בעד השירות לקו בלעדי מקומי פורסמו בתקנות התשלומים לפי התוספת.

 1 ק״ת התש״ן, עמ׳ 687.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 334 ועמי 810: התש״ן, עמי 207.

 840 קובץ התקנות 5281, כ״ב בתמוז התש״ן, 15.7.1990



 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מוחקו המיחקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 ן עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 2. אם הוא הופר לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

573.00 
 3. אם הוא הופר לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ר ״ג ש ק  קו מ

1,340.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

209.00 
 2. אמ הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ר ״ג ש ק  קו מ

1,340.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב־
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה ״ 209.00
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 . רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשח מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו־

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״א״ או
ר ״א״ - ש ק  קו מ

37.80 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

1,750.00 

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״ב״ או קו מקשר

 ״ב״ - 37.80
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או קו

 מקשר ״ג״ - 1,340.00

 ״ב״ 573.00• 17.00••

37.80 ••15.20 
 לכל ק״מ אוירי

 או חלק ממנו

 ״ג״ 1,340.00••

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״א״ או קו מקשר

 ״א" - 37.80
 (ב) אם הוא
 בלעדי מקומי
 מקשר ״ב״ -

•17.00 ••234.00 

 (ב) קו בלעדי מקומי או קו
 מקשר ברוחב פס תדרים
 של.7,000-50 הרץ לשלי
 טה מרחוק של תחנה לקשר

 אלחוטי רשויה כדין -
 ״א״

 הופר לקו
 ״ב״ או קו

1,750.00 

 התשלומים בעד השירות לקו בלעדי מקומי פורסמו בתקנות התשלומים לפי התוספת.
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 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 ן עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 3. אס הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק  קו מ

4,090.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החכרה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו־

ה ־ •  נ

 1. אנ! הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
״ - ב ר ״ ש ק  קו מ

209.00 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ר ״ג ש ק  קו מ

4,090.00 
 (כ) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבונה

209.00 -
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי -- 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״א״ או
ר ״א״ - ש ק  קו מ

75.90 
 2. אם הוא הופד לקו
 בלעדי מקומי ״ב״,או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

3,490.00 
 3. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק  קו מ

8,190.00 

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״ב״ או קו מקשר

 ״ב״ - 37.80
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או קו

 מקשר ״ג״ - 4,090.00

 ״ב״ 1,750.00• 50.60••

37.80 ••45.40 
 לכל ק״מ אוירי

 או חלק ממנו

 ״ג״ 4,090.00•

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״א״ או קו מקשר

 ״א״ - 75.90
 (ב) אם הוא
 בלעדי מקומי
 מקשר ״ב״ -

•33.90 '469.00 

 (ג) קו בלעדי מקומי או קו
 מקשר ברוחב פס תדרים
ץ ר  של 15,000-40 ה
 לשליטה מרחוק של תחנה

 לקשר אלחוטי רשויה כדין -

 ״א״

 הופך לקו
 ״ב״ או קו

3,490.00 

 התשלומים בעד השירות לקו בלעדי מקומי פורסמו בתקנות התשלומים לפי התוספת.
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 התשלום בשקלים חדשים

 הדחקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי.המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 75.90

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
״ - ב ר ״ ש ק  קו מ

415.00 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
- ״ י ג ר ״ ש ק  קו מ

8,190.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 75.90

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי ההחכרה ועל חשבונה

415.00 -
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 75.90

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״א״ או
ר ״א״ - ש ק  קו מ

37.80 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
״ - ב ר ״ ש ק  קו מ

578.00 
 3. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק  קו מ

1,340.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״ב״ או קו מקשר

 ״ב״ - 75.90
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או קו

 מקשר ״ג״ - 8,190.00

•101.00 •3,490.00 

75.90 "91.10 
 לכל ק״מ אוירי

 או חלק ממנו

3,190.00 

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״א״ או קו מקשר

 ״א״ ־ 37.80
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או קו

 מקשר ״ב״ - 573.00

 76.30״• 5.25״

 3. (א) קו בלעדי מקומי או
 קו מקשר להעברת נתונים
 בקצב העברה עד 2,400
 סיביות לשניה - לכל קצה

 של קו -
 ״א״

 התשלומים בעד השירות לקו בלעדי מקומי פורסמו בתקנות התשלומים לפי התוספת.
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 י התשלום בשקלים חדשים
 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו

 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

209.00 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק  קו מ

1,340.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה - 209.00
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״א״ או
ר ״א״ - ש ק  קו מ

37.80 
 2. אם הוא הופר לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

573.00 
 3. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק  קו מ

1,340.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80
 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״ב״ או קו מקשר

 ״ב״ - 37.80
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או קו

 מקשר ״ג״ - 1,340.00

 573.00״ 15.80•

37.80 

 (א) אם הוא נשאר קו בלע־
 די מקומי ״א״ או קו מקשר

 ״א" - 37.80
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או קו

 מקשר ״ב״ - 573.00

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״ב״ או קו מקשר

 ״ב״ - 37.80

"13.70 
 לכל ק״מ אוירי

 או חלק ממנו

•1,340.00 

•8.97 "76.30 

 (ב) קו בלעדי מקומי או קו
 מקשר להעברת נתונים
 בקצב העברה עד 4,800
 סיביות לשניה - לכל קצה

 של קו -
 ״א״

 573.00• 26.30־

• התשלומים בעד השירות לקו בלעדי מקומי פורסמו בתקנות התשלומים לפי התוספת.  י

 844 קובץ התקנות 5281, כ״ב בתמוז התש״ן, 15.7.1990



 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לביו המקום החדש -

 אינו עולה על 100 ן עולה על 100
 מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 תשלום קבוע
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד

 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
״ - ב ר ״ ש ק  קו מ

209.00 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ר ״ג ש ק ו מ  ק

1,340.00 
 (ב< כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה - 209.00
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״א״ או
ר ״א״ - ש ק  קו מ

37.80 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

1,750.00 
 3. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק  קו מ

4,090.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

209.00 

 הופך לקו
 ״ג״ או קו

1,340.00 

 (ב) אם הוא
 בלעדי מקומי
 מקשר ״ג״ -

37.80 ••23.60 
,  לכל ק״מ אויר

 או חלק ממנו

•1,340.00 

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״א״ או קו מקשר

 "א״ - 37.80

 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או קו

 מקשר ״ב״ - 1,750.00

••15.80 •234.00 

 (ג) קו בלעדי מקומי או קו
נים ת נתו ר ב ע ה  מקשר ל
 בקצב העברה עד 9,600
 סיביות לשניה - לכל קצה

 של קו -
 ״א״

 (א) אס הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״ב״ או קו מקשר

 ״ב״ - 37.80
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או קו

 מקשר ״ג״ - 4,090.00

 1,750.00 ־ 47.00••

 התשלומים בעד השירות לקו בלעדי מקומי פורסמו בתקנות התשלומים לפי התוספת.
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 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 ׳

 אינו עולה על 100 ן עולה על 100
 מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 תשלום קבוע
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד

 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ר ״ג ש ק  קו מ

4,090.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה - 209.00
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״א״ או
ר ״א״ - ש ק  קו מ

37.80 
 2. אם הוא הופר לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

1,750.00 
 3. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ר ״ג ש ק  קו מ

4,090.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80
 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו־

 נה -

 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

209.00 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ר ״ג ש ק  קו מ

4,090.00 

37.80 

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״א״ או קו מקשר

 ״א״ - 37.80
 (ב) אס הוא הופר לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או קו

 מקשר ״ב״ - 1,750.00

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״ב״ או קו מקשר

 ״ב״ - 37.80
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או קו

 מקשר ״ג״ - 4,090.00

 42.40־"
 לכל ק״מ אויר־

 או חלק ממנו

"4,090.00 

••22.10 ••234.00 

 (ד) קו בלעדי מקומי או קו
 מקשר להעברת נתונים
 בקצב העברה עד 14,400

 16,600 סיביות לשניה -
 לכל קצה של קו -

 ״א״

•66.50 •1,750.00 

 התשלומים בעד השירות לקו בלעדי מקומי פורסמו בתקנות התשלומים לפי התוספת.
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 התשלום בשקלים חדשים

 העחקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השידות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אדרי

 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה - 209.00
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״אי׳ או
ר ״א״ - ש ק  קו מ

37.80 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
״ - ב ר ״ ש ק  קו מ

1,750.00 
 3. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק ו מ  ק

4,090.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי -.37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם'הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
״ - ב ר ״ ש ק  קו מ

209.00 
 2. אם הוא הופר לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ר ״ג ש ק ו מ  ק

4,090.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

37.80 •"59.50 
 לכל ק״מ אוירי

 או חלק ממנו

 ״ג״ 4,090.00•"

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״א״ או קו מקשר

 "א״ - 37.80
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או קו

 מקשר ״ב״ - 1,750.00

 234.00• 52.50״

 (ה) קו בלעדי מקומי או קו
ת נתונים ר ב ע ה  מקשר ל
 בקצב העברה עד 50,000

 64,000 סיביות לשניה -
 לכל קצה של קו -

 ״א״

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״ב״ או קו מקשר

 ״ב״ - 37.80
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או קו

 מקשר ״ג״ - 4,090.00

•155.00 •1,750.00 

 התשלומים בעד השירות לקו בלעדי מקומי פורסמו בתקנות התשלומים לפי התוספת.
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 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשד המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירוח החקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו־

 נה - 209.00

 140.00•״ 37.80
 לכל ק״מ אוירי

 או חלק ממנו

 ״ג״ 4,090.00•״

 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (ו) קו בלעדי מקומי או קו
 מקשר להעברת נתונים
 בקצב העברה עד 144,000
 סיביות לשניה - לכל קצה

 של קו -
בלע־ (א) כאשר הרשת מותקנת  ״א״ 234.00•״ 89.70״• (א) אם הוא נשאר קו
 די מקומי ״א״ או קו מקשר בידי החברה ועל חשבו־

 ״א״ - 37.80 נה -
 (ב) אם הוא הופר לקו 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ או קו בלעדי מקומי ״א״ או
ר ״א״ - ש ק  מקשר ״ב״ - 1,750.00 קו מ

37.80 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

1,750.00 
 3. אס הוא הופר לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק ו מ  ק

4,090.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 ״ב״ 1,750.00׳• 264.00•• (א) אם הוא נשאר קו בלע־ (א) כאשר הרשת מותקנת
 די מקומי ״ב״ או קו מקשר בידי החברה ועל חשבו־

 ״ב״ - 37.80 נה -
 (ב) אם הוא הופך לקו 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ג״ או קו בלעדי מקומי ״ב״ או
״ - ב ר ״ ש ק  מקשר ״ג״ - 4,090.00 קו מ

209.00 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ר ״ג ש ק ו מ  ק

4,090.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 ״ג״ 4,090.00•• 236.00״• 37.80 (א) כאשר הרשת מותקנת
 לכל ק״מ אוירי בידי החברה ועל חשבו־

 או חלק ממנו נה - 209.00

 *• התשלומים בעד השירות לקו בלעדי מקומי פורסמו בתקנות' התשלומים לפי התוספת.

 קובץ התקנות 5281, כ״ב בתמוז התש׳ץ, 15.7.1990
848 



 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות החקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב־
 החברה על

37.80 -
 רה או בידי
 חשבון המנוי

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״א״ או
ר ״א״ - ש ק  קו מ

858.00 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

12,900.00 
 3. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק ו מ  ק

30,200.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו־

 נה - .
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק ו מ  ק

6,510.00 
 2. אם הוא הופר לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק ו מ  ק

30,200.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב־
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה - 14,900.00
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 כידי המנוי כהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״א״ או קו מקשר

 "א" - 858.00
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או קו
 מקשר ״ב״ - 12,900.00

 1,710.00־ 525.00•

 (ז) קו בלעדי מקומי או קו
 מקשר לדיבור בין מרכזות
 או להעברת נתונים בקצב
ה עד 2,000,000 ר ב ע  ה
 סיביות לשניה - לכל קצה

 של קו -
 ״א״

 (א) אס הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״ב״ או קו מקשר

 ״ב״ - 6,510.00
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או קו
 מקשר ״ג״ - 30,200.00

•1,550.00 •12,900.00 

 1,400.00•׳ 14,900.00
 לכל ק׳׳מ אוירי

 או חלק ממנו

•30,200.00 

 התשלומים בעד השירות לקו בלעדי מקומי פורסמו בתקנות התשלומים לפי התוספת.
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 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה י לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״א״ או
ר ״א״ - ש ק  קו מ

2,130.00 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

32,200.00 
 3. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק  קו מ

75,200.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב־
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
ר ״ב״ - ש ק  קו מ

16,100.00 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק  קו מ

75,200.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב־
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו־

 נה - 37,700.00
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״א״ או קו מקשר

 ״א" ־ 2,130.00
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או קו
 מקשר ״ב״ - 32,200.00

 4,310.00״ 1,300.00״•

 (ח) קו בלעדי מקומי או קו
ת נתונים ר ב ע ה  מקשר ל

 בקצב העברה עד
 8,000,000 סיביות לשניה

- לכל קצה של קו -
 ״א״'

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״ב״ או קו מקשר

 ״ב״ - 16,100.00
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או קו
 מקשר ״ג״ - 75,200.00

 32,200.00" 3,880.00״

37,700.00 ""3,530.00 
 לכל ק״מ אדרי

 או חלק ממנו

"75,200.00 

 •• התשלומים בעד השירות לקו בלעדי מקומי פורסמו בתקנות התשלומים לפי התוספת.
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 התשלום בשקלים חדשי0

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה ־
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״א״ או
ר ״א״ - ש ק  קו מ

2,130.00 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
״ - ב ר ״ ש ק  קו מ

32,260.00 
 3. אם הוא הופד לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק  קו מ

75,200.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ או
״ - ב ר ״ ש ק ו מ  ק

16,100.00 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או
״ - ג ר ״ ש ק  קו מ

75,200.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבונה

37,700.00 -
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״א״ או קו מקשר

 ״א״ - 2,130.00
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ או קו
 מקשר ״ב״ - 32,200.00

••2,620.00 •4,310.00 

י מ ו ק י מ ד ע ל  (ט) קו ב
 או קו מקשר להעברת
 נתונים בקצב העברה
 עד 34,000,000 סיביות
 לשניה - לכל קצה של קו -

 ״א״

 (א) אם הוא נשאר קו בלע
 די מקומי ״ב״ או קו מקשר

 ״ב״ - 16,100.00
 (ב) אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ או קו
 מקשר ״גי׳ - 75,200.00

37,700.00 

•7,820.00 •32,200.00 

••7,010.00 
 לכל ק״מ אוירי

 או חלק ממנו

•75,200.00 

851 

• התשלומים בעד השירות לקו בלעדי מקומי פורסמו בתקנות התשלומים לפי התוספת.  י

 קובץ התקנות 5281, כ״ב בתמוז התש׳ץ. 15.7.1990



 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 4. קו בלעדי שאינו מקומי
 או קו מקשר - לכל קצה

 של קו -
 (א) לדיבור -

 ללא גישה לרשת החיוג

 הציבורית, לכל ק״מ אדרי י• - 14.80

 עם גישה לקו אחר, לכל
 ק״מ אדרי - 20.90

ת צילומים, ר ב ע ה  (ב) ל
 לכל ק״מ אדרי - 20.90

 (ג) לשליטה מרחוק של
 תחנה לקשר אלחוטי רש־

 ויה כדין -

 (1) ברוחב פס של
 3,400-300 הרץ, לכל

 ק״מ אוירי - 20.90

 (2) ברוחב פס של
 7,000-50 הרץ, לכל

 ק״מ אדרי - 46.30

 (3) ברוחב פס של
 15,000-40 הרץ, לכל

 ק״מ אדרי - • 92.40

 (ד) לדיבור בין מרכזות
 בקצב העברה של

 2,000,000 סיביות לשניה
 לכל ק״מ אוירי - 465.00

 5. (א) קו בלעדי שאינו
 מקומי או קו מקשר להעי
 ברת נתונים המסווג על פי
ת ״ לפי המלצו ת ו נ ו כ  ת
 דד1י)0 המפורטות להלן -

 לכל ק״מ אדרי -
 (1) המלצה 4-1040*1 - 11.60
 (2) המלצה 1-1025\ - 19.90
 (3) המלצה 1-1020\ - 40.80

 (ב) קו בלעדי שאינו מקו
 מי או קו מקשר להעברת
 נתונים לכל ק״מ אדרי

 כשקצב ההעברה - .
 (1) 64,000 סיביות

 לשניה - 119.00
 (2) 144,000 סיביות

 לשניה - 199.00
 (3) 2,000,000 סיב

 יות לשניה - 1,190.00
 (4) 8,000,000 סיב

 יות לשניה - 2,950.00
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 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מוחקן המיתקן לבין המקום החדש -

 חשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

34,000,000 (5) 

- - 5,950.00 -  סיביות לשניה

- - ט ר ו פ מ ם ה ו ל ש ת  י ה
 6. קו בלעדי שאינו מקומי

 ו־5 בתו־

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם היא נשארת
 שלוחה ״א״ - 37.80
 2. אם היא הופכת
״ - ב ה ״ ח ו ל ש  ל

573.00 
 3. אם היא הופכת
״ - ג ה ״ ח ו ל ש  ל

1,340.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם היא נשארת
209 .00  שלוחה ״ב״-
 2. אם היא הופכת
ה ״ ג ״ - ח ו ל ש  ל

1,340.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) אם היא נשארת שלו
 חה ״א״ - 37.80

 (ב) אם היא הופכת לשלו
 חה ״ב״ - 573.00

 (א) אם היא נשארת שלו
 חה ב׳ - 37.80

 (ב) אם היא הופכת לשלו
 חה ג׳ - 1,340.00

 בפרטים 4
 ספת 40%

48.40 

 (א) עד 100 שלוחות,
 לכל שלוחה - 3.52

ה מ־100 ל ע מ  (ב) ל
 שלוחות, לכל שלוחה

2.54 -

 (1) במרכזות שבת
 חום האיזורים הכלו׳
 לים בקבוצות א׳ ו־ב׳
 שבלוח ד׳ ובלוח ד׳1
 שבתוספת השניה של
 תקנות ׳התשלומים לפי

 התוספת -
 (א) עד 100 שלוחות,
 לכל שלוחה - 11.00
ה מ־100 ל ע מ  (ב) ל
 שלוחות, לכל שלוחה

7.63 -

163.00 

76.30 

ת ש ר ר ה ש א  (א) כ
 מותקנת בידי החברה
נה-573.00  ועל חשבו
ת ש ר ר ה ש א  1ב< כ
 מותקנת בידי המנוי
 בהסכמת החברה או
 בידי החברה על חש־

 בון המנוי - 76.30

 להעברת נתונים או קו
ר ת ו י ר המשמש ל ש ק  מ
 ממטרה אחת - לרבות שי
י באחת נ תק  מוש רב־מי
 מקצות הקו או שימוש
ב בו גי לדי  בצינד אנאלו
 אפיקים מסוגים שונים או
ש בו־זמני לדיבור ו מ י ש | 
 והעברת נתונים - בקצב
 העברה המפורט בפרטים 4

 ו־5

 7. ציוד לשיפור קו בלעדי
 מקומי או קו מקשר להעי

 ברת נתונים בלבד

 8. שלוחה ״א״

 )9. שלוחה ״ב״

• לרבות שינוי תוואי השלוחה כתוצאה מהעתקת ציוד הקצה הראשי או מרכזת המנוי. • • 
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 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המי,חקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אדרי מטרים בקו אוירי

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה - 209.00
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 לפי התשלום שנקבע בת
 קנות אלה בהתאם לסוג

 השלוחה

37.80 

ת ו ז כ ר מ  (2) (א) ב
ם רי ו ז ם האי ו ח ת ב  ש
 הכלולים בקבוצות ג׳
 שבלוח ד׳ האמור, לכל

 שלוחה 4.17
 (ב) במרכזות שבת
 חום האיזורים הכלו
 לים בקבוצות ג׳ שב
 לוח ד׳1 האמור, לכל

 שלוחה - 2.79

 לכל שלוחה 9.91
 לכל ק׳׳מ אוירי או

 חלק ממנו

 לפי התשלום שנקבע בת
 קנות אלה בהתאם לסוג

 השלוחה

 ללא תשלום

209.00 

726.00 

72.60 

 726.00 ־

3,270.00 

37.80 

726.00 

72.60 

726.00 

3,270.00 

290.00 

20.40 

290.00 

832.00 

27.20 

13.60 

ת ש ר ר ה ש א  (א) כ
 מותקנת בידי החברה
ה - נ ו ב ש ל ח ע  ו

1,340.00 
ת ש ר ר ה ש א ) כ ב ) 
 מותקנת בידי המנוי
 בהסכמת החברה או
 בידי החברה על חש

 בון המנוי - 76.30

 לפי התשלום שנקבע
 בתקנות אלה בהתאם

 לסוג השלוחה

726.00 

72.60 

726.00 

3,270.00 

 10. שלוחה ״ג״

 11. כל שלוחה המקשרת
ם ת ר ד ג ה  בין מקלטים כ
ננות האזר  בחוק ההתגו

 חית, התשי״א-1951',
 כאשר הרשת הותקנה בידי
 המנוי בהסכמת החברה או
 בידי החברה על חשבון
פעלח בשעת מו י ו ו  המנ

 חרום בלבד

 12. שינוי תוואי של כל קו
 בלעדי מקומי או של כל קו
 מקשר כתוצאה מהעתקת
 ציוד הקצה הראשי או
 מרכזת המנוי - לכל קצה

 13. שירות מיתוג מנות
 ישראנת - פיתחה מיוחדת

 למנוי

 14. שירות מיתוג מנות
 ישראנת -

 (א) באמצעות חיוג ישיר
 (ב) באמצעות קו בלעדי

 מקומי אםינכרוני
 (ג) באמצעות קו בלעדי

 xמקומי 25

 15. כינוי עיקרי בשירות
 מיתוג מנות ישראנת

 16. כינוי משנה בשירות
 מיתוג מנות ישראנת

 לרבות שינוי תוואי השלוחה כתוצאה מהעתקת ציוד הקצה הראשי או מרכזת המנוי.

 ם״ח התשי״א, עמ׳ 78.
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 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 עולה על 100
 מטרים בקו אוירי

 אינו עולה על 100
 מטרים בקו אוירי

 תשלום קבוע
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד

39.00 
19.60 

 ההוצאות הממשיות להע
 תקת מרכזת המנוי, מלבד
 התשלום שנקבע בתקנות
ם י ו ק ת ה ק ת ע ה ה ל ל  א

 לסוגיהם

 ההוצאות הממשיות להע־
 תקת מרכזת המנוי, מלבד
 התשלום שנקבע בתקנות
ם י ו ק ת ה ק ת ע ה ה ל ל  א

 לסוגיהם
3.07 

5.98 

 17. שירות של התקשרות
 למאגר נתונים -
 (א) כינוי עיקרי
 (ב) כינוי משנה

 18. מרכזת מנוי -
 (א) אלקטרומכנית שקיבו־
 לה המרבי הוא עד 100
 שלוחות ושטרם חלפו 15
 שנים משנת הייצור של
 ,המרכזת - לכל מעגל שלו־

 ולפו 15 שנים משנת היי
 צור של המרכזת - לכל

 מעגל שלוחה

ו ל | ^ 

1.66 

3.57 

5.48 

3.39 

6.88 

0.465 

94.80 37.80 

37.80 

37.80 

37.80 

37.80 

13.40 

5.72 

663.00 

475.00 

663.00 

147.00 

76.30 

 (ב) אלקטרומכנית שקיבו־
 לה המרבי עולה על 100
 שלוחות ושטרם חלפו 15
 שנה משנת הייצור של
 המרכזת - לכל מעגל שלו

 חה
 חלפו 15 שנים משנת היי
 צור של המרכזת - לכל

 מעגל שלוחה
ת - לכל י נ ו ר ט ק ל  (ג) א

 מעגל שלוחה
 (ד) ידנית - רכוש החברה

- לכל מעגל שלוחה
 (ה) אוטומטית - רכוש
 החברה - לכל מעגל שלו

 חה
 (ו) נורית לסימון ״הודעה
 ׳שבילד׳ - לכל מעגל

 ׳לוחה

 19. ציוד כריזה

 20. חיבור קו של מנוי
 לציוד כריזה

 21. מיתקן להפעלת המונה
 של מנוי לחיוב חשבונו

 הוא בשיחות נכנסות

 22. מיתקן למניעת תקלות
ק ז ב ת ה ש ר ת ב ו י נ כ  ט
 הציבורית - כתוצאה מחי
 בור מיתקן, רכוש המנוי,
 להעברת נתונים וצילומים

 23. ציוד להעברה אוטומ
 טית של שיחות נכנסותישל
 מנוי לטלפון של מנוי אחר

 קבוע מראש
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 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מוחקן המיחקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

37.80 37.80 

37.80 37.80 

5.72 

1,780.00 

87.80 

2,920.00 

5.72 

9.62 

74.10 

4.65 
4.65 
2.33 

11.60 
4.65 

13.90 

3.49 

 24. ציוד להעברה אוטומ
 טית של שיחות נכנסות של
 מנוי לטלפון של מנוי אחר
 שבידו רשיון מיוחד מאת
 השר לקבל הודעות עבור

 מנויים אחרים 76.30

 25. שפופרת טלפון לכבד
 שמיעה 58.20

 26. שירות הפצה חד כיו־
 ונית של מידע לבורסה
 בקצב העברה עד 2400

 סיביות לשניה -

 (א) בעד הקבוצה המינימ־
 לית הראשונה בת 100

 מבואות
 (ב) בעד כל מבוא נוסף

 החל מהמבוא ה־101

 (ג) בעד מערכה הפיצול

 27. מכשיר למניית יחי־
 דות מניה בקו מנוי־טלפון

 28. חסימת שיחות לחוץ־
 לארץ בחיוג ישיר במרכזת

 הציבורית

 29. מיתקן גישה להכרזות
 לכל מעגל גישה (נוסף
 לתשלומים בעד התקנת קו
 מנוי טלפון ותשלום קבוע

 בעדו)

וחדים ם מי י ת ו ר י  30. ש
 במרכזת ציבורית ספר־

 תית:
 (א) שיחת ועידה

 (ב) שיחת ״עקוב אחרי״
 (ג) שיחה ממתינה

 (ד) כל השירותים המפור־
 טים בפרטי משנה (א), (ב)

 ר(ג)
 (ה) חיוג 8׳קוצר 8 קודים

 (ו) חיוג מקוצר 30 קודים

 31. הקצאה של קבוצות
 בנות 100 מספרי טלפון
 במרכזת ציבורית למרכזת
 מנוי אלקטרונית או לכל
ר ח י א נ ו ר ט ק ל ד א ו י  צ
 שאינם מחוברים למעגל

 שלוחה - לכל מספר טלפון 203.00

147,000 

1,470.00 

76.30 

39.90 

 856 קובץ התקנות 5281, כ״ב בתמוז התש״ן, 15.7.1990



 החשלום בשקלים חדשים

־ כאשר המרחק בין המקום בו ה ק ת ע  ה
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

"63.60 

63.60 

"63.60 

63.60 

•63.60 

63.60 

"63.60 

63.60 

19.10 

16.20 

19.10 

16.20 

"76.30 

76.30 

"76.30 

76.30 

 32. מכשיר טלפון בעל
 אפשרות מיוחדות מסוג -

 א. רב קווי

 ב. מערכת משולבת \13<1

 ג. ממתג 23

 ד. מנהלים

 לא יותקן מכשיר טלפון רב־קווי אלא אם כן תתבקש התקנה של כל המערכת של טלפון רב־קווי המורכבת לפחות משני קווי מנוי
 טלפון, וכן מארבעה עד עשרה מכשירי טלפון רב־קווי.

 לא יועתק מכשיר טלפון רב־קווי אלא אם כן תתבקש העתקה של כל מערכת של טלפון רב־קווי.
 לא יותקן מכשיר טלפון ממתג23 אלא אם כן תתבקש התקנה של כל המערכות של טלפון ממתג 23 שהרחבה הוא לפחות קו מנוי טלפון

 אחד ושני מכשירים או שני קווי מנוי טלפון וכן מ־2 עד 5 מכשירי טלפון ממתג 23.
 לא יועתק מכשיר טלפון ממתג 23 זולת אם תתבקש העתקה של כל המערכת של טלפון ממתג 23.

 חדק ב׳: שירות זמני

 החשלום בשקלים חדשים

 פרטי השירות התקנה השלום קבוע

 התשלום שנקבע לצד
 אותו שירות בחלק א׳
 לצד התשלומים לפי התו־

 ספת

 התשלום שנקבע לצד אותו שירות בחלק א׳ לצו
 התשלומים לפי התוספת, אולם אם נתקיים
 האמור להלן בתקופת השירות תחזיר החברה
 למנוי חלק מדמי ההתקנה בשיעורים הנקובים

 להלן:
 (א) תקופת שירות שאינה עולה על 30 ימים -
 1. אם מספר יחידות המניה בתום תקופת
 השירות היה בין 1301 לבין 2600, יוחזרו

 למנוי 25% מדמי ההתקנה:
 2. אם מספר יחידות המניה בתום תקופת
 השירות עלה על 2600, יוחזרו למנוי 50%

 מדמי ההתקנה:
 (ב) תקופת שירות העולה על 30 ימים ואינה

 עולה על שלושה חודשים -
 1. אם מספר יחידות המניה בתום תקופת
 השירות היה בין 2801 לבין 4100, יוחזרו

 למנוי 25% מדמי ההתקנה:
 2. אם מספר יחידות המניה בתום תקופת
 השירות היה בין 4101 לבין 5400, יוחזרו

 למנוי 50% מדמי ההתקנה:
 3. אם מספר יחידות המניה בתום תקופת
 השירות עלה על 5400, יוחזרו למנוי 75%

 מדמי ההתקנה:

 1. כל שירות זמני למעט
תים המפורטים רו  השי

 בחלק ג׳
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 חלק ד׳: המרות - שירות טלפון קבוע או זמני

 התשלום
 השירות בשקלים חדשים

 1. קו מנוי־טלפון בשלוחה ״א״ 37.80

 2. קו מנוי־טלפון בשלוחה ״ב״ 209.00

 3. קו מנוי־טלפון בשלוחה ״ג״ 1,340.00

 4. קו מנוי־טלפון בשלוחה ״ב״ או ״ג״ או בקו בלעדי מקומי ״ב״ או ״ג״ כאשר הרשת

 מותקנת בידי המנוי בהסכמת החברה או בידי החברה על חשבון המנוי 37.80

 5. (א) שלוחה ״א״ •או קו בלעדי מקומי ״א״ בקו מנוי־טלפון - בדירה 590.00

 (ב) שלוחה ״א״ או קו בלעדי מקומי ״א״ בקו מנוי־טלפון - למעט בקו מנוי טלפון
 בדירה 816.00

 |4. (א) שלוחה ״ב״ או ״ג״ או קו בלעדי מקומי ״ב״ או ״ג״ המנותבים דרך מרכזת טלפון
 ~ ציבורית של החברה -

 (1) בקו מנוי־טלפון - בדירה 346.00
 (2) בקו מנוי־טלפון - למעט בקו מנוי־טלפון בדירה . •. י 572.00

 (ב) שלוחה ״ב״ או ״ג״ או קו בלעדי מקומי ״ב״ או ״ג״ שאינם מנותבים דרך מרכזת
 טלפון ציבורית של החברה -

 (1) בקו מנוי־טלפון - בדירה 411.00
 (2) בקו מנוי־טלפון - למעט בקו מנוי־טלפון בדירה 637.00

 7. קו מנוי־טלקם בקו מנוי־טלפון 209.00

 8. קו מנוי־טלפון בקו מנוי־טלקם 291.00

 9. קו מנוי־טלפון המשמש לשיחות יוצאות ונכנסות בקו מנוי־טלפון המשמש לשיחות
 יוצאות בלבד או בקו מנוי טלפון המשמש •לשיחות נכנסות בלבד 37.80

 10. קו מנוי־טלפון המשמש לשיחות נכנסות בלבד בקו מנוי־טלפון המשמש לשיחות יוצאות
 בלבד או בקו מנוי־טלפון המשמש לשיחות יוצאות ונכנסות 37.80

 11. קו מנוייטלפון המשמש לשיחות יוצאות בלבד בקו מנוי־טלפון המשמש לשיחות נכנסות
 בלבד או בקו מנוי־טלפון המשמש לשיחות יוצאות ונכנסות 37.80

 ^1. שלוחה עם ממתג בשלוחה בלי ממתג 76.30

 13. שלוחה בלי ממתג בשלוחה עם ממתג 117.00

76.30 • 2  14. מכשיר טלפון ממתג 116 למכשיר טלפון ממתג 3

 15. שלוחה בלי ממתג למכשיר טלפון ממתג 23 . 76.30

 16. (א) המרת קו בלעדי מקומי או קו מקשר ״א״, ״ב״ או ״ג״ בשלוחה 37.80 שקלים ועוד סכום ההפרש
 ״א״, ״ב״ או ״ג״ שבין התשלום שנקבע בעת ההמ־
 (ב) המרת קו בלעדי מקומי או קו ״א״, ״ב״ או ״ג״ מסוג אחד בקן רה להתקנת הקו הקיים לבין
 בלעדי מקומי או בקו מקשר ״א״, ״ב״ או ״ג״ מסוג אחר התשלום שנקבע להתקנת הקו
 החדש: אם ההפרש שלילי - הס
 כום לא יפחת בשום מקרה מ־

 37.80 שקלים חדשים
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 התשלום
 בשקלים חדשים

 ההפרש שבין התשלום. שנקבע
 בעת ההמרה להתקנת הקו הקיים
 לבין התשלום שנקבע להתקנת
 הקו החדש: אם ההפרש שלילי -

 ללא תשלום

 17. המרת קווים ברשת ישראנת

 חדק ה׳: שיחות

 החשלום
 בשקלים חדשים

 שיחת גוביינא חד פעמית בין מנויים המחוברים למרכזות המפורטות בלוח ב׳ ובלוח ג׳
 שבתוספת הראשונה לצו התשלומים לפי התוספת -

 (א) בעד כל 6 דקות או חלק מהן בין השעות 08.30 - 21.00 ובעד כל 12 דקות או חלק
 מהן בין השעות 21.00 - 08.30 למחרתו

2.83 

2.83 

4.27 

2.29 

 התשלום שנקבע
 בפרט 1(א)
 ועוד 0.40

 התשלום שנקבע
 ועוד 2.09

1.41 

) 1.41 

0.695 

2.03 

0.158 

 א

 ב

 ג

 (ב) כאשר השיחה לא יצאה לפועל מסיבות התלויות כמזמין, דמי טיפול

 2. שיחת גוביינא שאינה מקומית באמצעות טלפונאי מטלפון ציבורי המופעל באמצעות
 אסימון (כולל מע״מ)

 3. שיחה לחוץ לארץ מטלפון ציבורי

 4. תפיסת מעגל התקשרות לשיחה באמצעות מיתוג מנות ישראנת - לכל שעה

 5. נפח התנועה המועברת לשירות מיתוג ישראנת - לכל קילוסגמנט

 6. תפיסת מעגל התקשרות עם מאגר נתונים - לכל דקה או חלק ממנה

 7. העברת נתונים אל מאגר הנתונים וממנו - בעד כל 1,000 תווים או חלק מהם

 8. שיחה בין מודם אחד להעברת נתונים לבין מודם אחר או לבין מחשב - כל 30 שניות
 או חלק מהן
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 חלס ר: שונות

 התשלום
 בשקלים חדשים

37.80 

37.80 

37.80 

37.80 

46.70 

2.60 

123.00 

123.00 

29.10 

 ללא תשלום

590.00 

816.00 

 ללא תשלום

 ללא תשלום

 ללא תשלום

 ללא תשלום

6.88 

 ללא תשלום

37.80 

6.88 

 ללא תשלום

37.80 

76.30 

 1. שירותי עזר למכשיר טלפון בעל אפשורות מיוחדות -
 (א) שינוי במכשיר או במערכת לפי בקשת המנוי - לכל שינוי

 (ב) חסימה מלאה או חלקית של כל אחד ממכשירי המערכת או ביטולה

 (ג) הוספת קו בין מכשירים בעלי אפשורות מיוחדות או העברתו •ממכשיר למכשיר
 באותה מערכת

 2. שינוי בקווים המחוברים למערכת כריזה

 3. שינוי במרכזת מנוי, לרבות חסימת אפשרות חיוג משלוחה במרכזת מנוי או ביטול
 ^ החסימה הקיימת - לפי בקשת המנוי

 ^ הנפקה של דף חשבון טלפון מפורט - לפי בקשת מנוי המחובר למרכזת ספרתית - לכל
 דף המכיל 36 שורות או חלק מהן

 5. רישום לשירות של התקשרות למאגר נתונים

 6. רישום לשירות מיתוג מנות ישראנת

 7. שינוי מספר טלפון - לפי בקשת המנוי

 8. רישום שינוי שם של מנוי

 9. (א) העברת קו מנוי טלפון לאחר, בהסכמת החברה, בדירה

 (ב) העברת קו מנוי טלפון לאחר, בהסכמת החברה, למעט העברת טלפון לאחר בדירה

 10. העברת קו מנוי טלפון ממנוי שנפטר לקרובו

 11. העברת קו מנוי טלפון, בהסכמת החברה, ממנוי לקרובו

 12. העברת קו מנוי טלפון ממנויים משותפים, בהסכמת החברה, לאחד השותפים הרשום
 כמנוי לאחר ויתור השותף היוצא על זכותו בקו המנוי

 13. העברת קו מנוי טלפון מקבלן לרוכש

 (א) הפסקה זמנית של שירות טלפון - לפי בקשת המנוי - לתקופה שאינה עולה על 6
 ימים וחיבורו מחדש

 (ב) הפסקה זמנית של שירות טלפון - לפי בקשת המנוי - לתקופה העולה על 6 ימים
 וחיבורו מחדש

 15. הסרה זמנית של טלפון - לפי בקשת המנוי - והתקנתו מחדש במקומו הקודם

 16. (א) הפסקה זמנית של קו המחובר למערכת כריזה - לפי בקשת המנוי - לתקופה העולה
 על 6 ימים וחיבורו מחדש

 (ב) הפסקה זמנית של קו המחובר למערכת כריזה - לפי בקשת המנוי - לתקופה העולה
 על 6 ימים וחיבורו מחדש

 17. חידוש קשר לאחר ניתוק בשל אי סילוק חשבון

 18. בדיקה וחידוש הקשר לאחר ניתוק בשל חיבור לרשת הבזק הציבורית שלא כדין, או
 פגיעה ברשת הבזק הציבורית או בשל מעשה העלול לפגוע בה

 קובץ התקנות 5281, כ״ב בתמוז התש״ן, 15.7.1990 861



 חלק ז׳: תשלומים לשירות טלפון ומברקים עפ אוניות בלב ים באמצעות
 תחנות החוף בישראל

°SDRהתשלום לאוניות- ישראליות וזרות התשלום מאוניות זרות 3״ 
 ומאוניות ישראליות, בשקלים חדשים בשקלים חדשים

 לכל 3 לכל דקה לכל 3 לכל דקה
 דקות או נוספת או דקות או נוספת או
 חלק מהן חלק ממנה חלק מהן חלק ממנה

1.10 
1.26 
2.21 
0.16 

3.30 
3.78 
6.63 
0.48 
1.89 

2.21 
2.52 
4.4.1 
0.32 

6.63 
7.56 

13.20 
0.96 
3.78 

 1. שיחות טלפון

 1.1. התשלום. בעד כל שיחה:

 1.1.1. לפי תדירות:

 א. תדירות גבוהה מאד (תג״מ)

 ב. תדירות ביניים (ת״ב)
 ג. תדירות גבוהה (ת״ג)

 1.1.2. בעד קו קרקע
 1.2. התשלום בעד ביטול שיחה

0.29 

0.16 
0.32 

 2. מברקים
 2.1. התשלום לכל מברק, לכל מלה:

 א. בעד תחנת החוף 0.58
 ב. בעד קו קרקע

 (1) במברק רגיל 0.32
 (2) במברק דחוף 0.64

 2.2. התשלום בעד מברק רב־מען מא־
 וניה לישראל - נוסף לתשלומים

 לפי פרט 2.1 לכל מען נוסף לראשון 4.20

 חלה חי: שירות שידור רדיו לחוץ־לארץ

 תשלום בעד כל דקה
 נוספת או חלק ממנה

 חיבור הקו תשלום בעד כל 3 דקות
 קו שידור בתדר הבין־לאומי בש״ח שידור או חלק מהן

 תשלום זהה לתשלום בעד
 דקת טלפון רגילה לארץ היעד
 לפי לוח ב׳ בתוספת השניה

 תשלום זהה לתשלום בעד
 דקת טלפון רגילה לארץ היעד
 כפול 3 לפי לוח ב׳ בתוספת

 השניה

 133 תשלום זהה לתשלום בעד
 שיחת טלפון רגילה לארץ
 היעד לפי לוח ב׳ בתוספת

 השניה

 80 תשלום זהה לתשלום בעד
 שיחת טלפון רגילה לארץ
 היעד כפול 3 לפי לוח ב׳

 בתוספת השניה

 1. 300 - 3,400 הרץ

 2. 50 - 7,000 הרץ

) - סל שקבעה קרן המטבע הבין־לאומית, המבוסס על סל מטבעות מארצות שונות והמיועד D r a u i n i ; R i g i u s i "SDR••Sped;!! ,בחלק זה 
 להתחשבנות בין־לאומית.
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 תשלום בעד כל דקה
 נוספת או חלק ממנה

 חיבול הקו תשלום בעד כל 3 דקות
 קו שידור בתדר - הבין־לאומי בש״ח שידור או חלק מהן

 3. 40 - 15,000 הרץ -

 (א) מונו 80 תשלום זהה לתשלום בעד תשלום זהה לתשלום בעד
 שיחת טלפון רגילה לארץ דקת טלפון רגילה לארץ היעד
 היעד כפול 6 לפי לוח ב׳ כפול 6 לפי לוח ב׳ בתוספת

 בתוספת השניה השניה

 (ב) סטראו 80 תשלום זהה לתשלום בעד תשלום זהה לתשלום בעד
 שיחת טלפון רגילה לארץ דקת טלפון רגילה לארץ היעד
 היעד כפול 12 לפי לוח ב׳ כפול 12 לפי לוח ב׳ בתוספת

 בתוספת השניה השניה

 • ו חלק ט׳: תשלום בעד שימוש בחוליות מיקרוגל
 החשלום

 פרטי השירות בשקלים חדשים

 1. חוליות מיקרוגל חד־כיווניות לקליטה או לשידור של אותות טלוויזיה

 א. לקשר חד פעמי:

 1. עד שתי שעות:

 א. ל־30 דקות ראשונות או חלק מהן

 1. בתחום שעד 50 ק׳ימ 1,780.00

 2. בתחום שעד 100 ק״מ 3,140.00

 3. בתחום שעד 150 ק״מ 4,480.00

 4. בתחום שעד 200 ק״מ 5,610.00
 5. א. בתחום שעד 250 ק״מ 6,730.00

 ב. כל 50 ק׳׳מ נוספים 897.00

 ב. לכל דקה נוספת אחריי 30 הדקות הראשונות

 • 1. בתחום שעד 50 ק׳׳מ 22.50
 2. בתחום שעד 100 ק״מ 33.70

 3. בתחום שעד 150 ק״מ 44.80

 4. בתחום שעד 200 ק״מ 56.10

 5. א. בתחום שעד 250 ק׳׳מ 67.30

 ב. כל 50 ק״מ נוספים 11.20

 2. מ־2 שעות עד 3 שעות רצופות 90% מהתשלום הכולל בהת

 אם לפרטי משנה 1.א.1.א.
 ו־1.א.1.ב.

 / 3. מ־3 שעות ומעלה 80% מהתשלום הכולל בהת

 אם לפרטי משנה 1.א.1.א.
 ו־1.א.1.ב.
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 התשלום
 פרטי השירות בשקלים חדשים

 לקשר קבוע: 4,480.00

 1. בתחום שעד 2 ק״מ 8,970.00

 2. בתחום שעד 50 ק״מ 16,600.00

 3. בתחום שעד 100 ק״מ 23,400.00

 4. בתחום שעד 150 ק״מ 30,000.00

 5. בתחום שעד 200 ק״מ 37,000.00

 6. א. בתחום שעד 250 ק״מ 6,820.00
 ב. כל 50 ק״מ נוספים

 90% מהתשלום בעד 2 חוליות
4  חדיכיווניות לפי פרט 1 ^

1,340.00 
134.00 

 ללא תשלום

 2. חוליות מיקרוגל דו־כיווניות לקליטה ושידור אותות טלוויזיה

 3. ביטול הזמנה לפי פרט 1 או 2 כשנמסרה הודעת הביטול ״
 א. עד 36 שעות לפני המועד לתחילת ביצוע ההזמנה

 ב. מעל 36 שעות ועד 7 ימים לפני המועד לתחילת ביצוע ההזמנה
 ג. מעל 7 ימים לפני המועד לתחילת ביצוע ההזמנה

 תוספת שניה

 (סעיף 1)

 לוח תשלומים כעד שיחות כחיוג לא ישיר לחוץ לארץ

 (התשלום בשקלים חדשים)

 בעד שיחה רגילה של מנו• הקשור
 למרכזת שממנה אין חיוג בץ־לאומי

 ישיר אד לארץ היעד קיימת
 אפשרות תיוג ישיר

 ראשונות
 מהן

 בעד 3 דקות
 או חלק

 כל דקה נוספת
 או חלק ממנה

 3 דקות ראשונות
 או חלק ממנה

 בעד כל דקה נוספת
 שיחה רגילה שיחה אישית או חלק ממנה

 מספר קבוצת
 התשלום

4.74 14.22 5.55 44.40 22.20 1 
 4 12.48 33.28 4.16 — — ו 3 24.52 49.04 6.13 15.81 5.27 ו 2 27.56 55.12 6.89 17.79 5.93
3.95 11.85 4.43 35.44 17.72 5 
1.46 4.38 1.66 13.28 6.64 6 
2.63 7.89 3.03 24.24 12.12 7 
— — 2.74 21.92 8.22 8 
— — 4.82 38.56 14.46 9 
— — 6.25 50.00 18.75 10 
— — 6.99 55.92 20.97 11 
— — 22.40 89.60 67.20 12 
4.74 14.22 4.82 38.56 19.28 13 
— — 6.61 

10.40 
52.88 
31.20 

19.83 14 
21 

— — 8.78 26.34 — 22 
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 (התשלום בשקלים חדשים)

 בעד שיחה רגילה של מנוי הקשור
 למרכזת שממנה אץ חיוג בץ־לאומי

 ישיר אך לארץ היעד קיימת
 אפשרות חיוג ישיר

 בעד 3 דקות ראשונות
 או חלק מהן

 בעד כל דקה נוספת 3 דקות ראשונות
 או חלק ממנה או חלק ממנה

 כל דקה נוספת
 שיחה רגילה .שיחה אישית או חלק ממנה

 מספר קבוצת
 התשלום

6.38 
8.29 
8.43 
9.56 
9.07 
4.16 
7.41 

. 8.21 
6.25 

19.14 
24.87 
25.29 
28.68 
27.21 
12.48 
22.23 
24.63 
18.75. 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

15.80 
15.80 

 לוח ב׳1

 תשלומים בעד מיתוג מנות ישראנת

 (א) תפיסת מעגל התקשרות לשיחה - התשלום לכל שעה
 (ב) נפח התנועה המועברת - התשלום לכל קילוסגמנט

 תוספת שלישית

 (סעיף 1)
ס בארץ ק ל  שירותי ט

 חלק א׳: התקנה, תשלום קבוע והעתקה

 התשלום בשקלים חדשים

 העחקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות החקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

ו מנוי־טלקס 37.80 1)209.0 ק ^ 

 (א) כאשר הרשת מותקנת
  בידי החברה ועל חשבו

 נה -.
 1. אם הוא נשאר קו
- , ׳  בלעדי מקומי ״א

37.80 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ב״ -

573.00 
 (בו כאשר הרשת מותקנת
 ביד׳ המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

ן המנוי - 37.80  חשבו

 (א) כאשר הרשת מותקנת
  בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
״ - א  בלעדי מקומי ״

37.80 
 2. אם הוא הופך לקו
״ - ב  בלעדי מקומי ״

573.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 ביד׳ המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

ן המנוי - 37.80  חשבו

 2. קו בלעדי מקומי.
 כל קצה של קו -

א״  ״

 • התשלום בעד שירות זה פורסם בתקנות התשלומים לפי התוספת.
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 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש - .

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ -

209.00 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ -

1,340.00 
 (ב) כאשר הרשת מותקנת

 בידי המנוי בהסכמת ה
 רה או בידי החברה

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה - 209.00
 (ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

 (א) כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 1. אם הוא נשאר קו
 בלעדי מקומי ״ב״ -

37.80 
 2. אם הוא הופך לקו
 בלעדי מקומי ״ג״ -

1,340.00 
 >ב) כאשר הרשת מותקנת
 בידי המנוי בהסכמת החב
 רה או בידי החברה על

 חשבון המנוי - 37.80

37.80 

׳  ״בי

4.75 

7.63 

12.20 

203.00 

802.00 

270.00 

1,060.00 

13.40 

 3. קו בלעדי שאינו מקו
 מי, לכל ק״מ בקו־
 אוירי כשקצב ההעב

 רה -

 עד 50 בוד

 למעלה מ־50 בוד ועד 100
 בוד

 למעלה מ־100 בוד ועד 200
 בוד

 4. חיבור קו בלעדי מקומי
 או קו בלעדי שאינו מקומי
 לפיתתה של ממתג הוד
 עות, כשקצב ההעברה -

 עד 300 סיביות
 לשניה

 600 עד 2400 סיביות
 לשניה

 5. פיתחה של ממתג הוד
 עות, כשקצב ההעברה -

 עד 300 סיביות
 לשניה

 600 עד 2400 סיביות
 לשניה

 6. מען קבוע בממתג הוד
 עות, ובלבד שמספר המ
 ענים לא יפחת מ־50 לכל

 מבוא

 התשלום בעד שירות זה פורסם בתקנות התשלומים לפי התוספת.
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 התשלום בשקלים חדשים

 •העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אדרי מטרים בקו אוירי

 •כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה .־־ •
 אם היא נשארת שלוחה

 ״א" - 37.80
 אם היא הופכת שלוחה ״ב״

573.00 -
 אס היא הופכת לשלוחה

 ״ג״ - 1,340.00
 כאשר הרשת מותקנת בידי
 המנוי בהסכמת החברה או
 בידי החברה על חשבון

 המנוי - 37.80

 •כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 אם היא נשארת שלוחה

 ״ב״. - 209.00
 אם היא הופכת שלוחה ״ג״

1,340.00 -
 כאשר הרשת מותקנת בידי
 המנוי בהסכמת החברה או
 בידי החברה על חשבון

 המנוי - 37.80

 •כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 שלוחה ״ג״ מנקודה לנקו

 דה - 209.00
 כאשר הרשת מותקנת בידי
 המנוי בהיתר החברה או
 בידי החברה על חשבון

 המנוי -• 37.80

113.00 

113.00 

113.00 

113.00 

113.00 

113.00 

 •כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו־

 נה -
 אם היא נשארת שלוחה

 "א" - 37.80
 אם היא הופכת לשלוחה

 ״ב״ - 573.00
 כאשר הרשת מותקנת בידי
 המנוי' בהסכמת החברה או
 בידי החברה על חשבון

 המנוי - 37.80

 •כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה ועל חשבו

 נה -
 אם היא נשארת שלוחה

 ״ב״ - 37.80
 אם ךיא הופכת לשלוחה

 ״ג״ - 1,340.00
 כאשר הרשת מותקנת בידי
 המנוי בהסכמת החברה או
 בידי החברה על חשבון

 המנוי - 80."37

37.80 

 7. שלוחה ״א״ 76.30 5.72

17.00 

15.20 
 לכל ק״מ אוירי

 (א) רכוש החברה
191.00 

 (ב) רכוש המנוי
37.80 

 (א) רכוש החברה
191.00 

 (ב) רכוש המנוי
37.80 

 (א) רכוש החברה
191.00 

 (ב) רכוש המנוי
37.80 

ת ש ר ר ה ש א  (א) כ
 מותקנת בידי החברה
נה-573.00  ועל חשבו
ת ש ר ר ה ש א ) כ ב ) 
 מותקנת בידי המנוי
 בהסכמת החברה או
 בידי החברה על חש־

 בון המנוי - 76.30

ת ש ר ר ה ש א  (א) כ
 מותקנת בידי החברה
ה - נ ו ב ש ל ח ע  ו

1,340.00 
ת ש ר ר ה ש א ) כ ב ) 
 מותקנת בידי המנוי
 בהסכמת החברה או
 בידי החברה על חש־

 בון המנוי -ל 76.30

113.00 

113.00 

113.00 

 8. שלוחה ״ב״

 9. שלוחה ״ג״

 חד־
 ללא

ר טלקס . מכשי « | 
י או דו־לשוני - נ ו 8 ^ 

 אבזרים

 11. מכשיר טלפרינטר או
 טיקר אלקטרוני - ללא

 אבזרים

 12. מכשיר טלפרינטר או
 טיקר אלקטרומכני - 50

 בוד - ללא אבזרים

 * לרבות שינוי תוואי השלוחה כתוצאה מהעתקת ציוד הקצה הראשי או מרכזת המנוי.
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 החשלום בשקלים חדשים

 העחקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מוחקו המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

171.00 

171.00 

229.00 

229.00 

 ללא תשלום

 ללא תשלום

 ללא תשלום

 ללא תשלום

 (א) רכוש החברה
283.00 

 (ב) רכוש המנוי
57.20 

 (א) רכוש החברה
378.00 

 (ב) רכוש המנוי
76.30 

 החברה

 המנוי

 החברה

 המנוי

 החברה

 המנוי

 החברה

 המנוי

 החברה

 המנוי

 החברה

 המנוי

 החברה

 המנוי

 החברה

 המנוי

 החברה

 המנוי

 (א) רכוש
76.30 

 (ב) רכוש
29.00 

 (א) רכוש
127.00 

 (ב) רכוש
13.40 

 (א) רכוש
78.40 

 (ב) רכוש
26.00 

 (א) רכוש
29.00 

 (ב) רכוש
8.96 

 (א) רכוש
29.00 

 (ב) רכוש
8.96 

 (א) רכוש
41.90 

 (ב) רכוש
13.40 

 (א) רכוש
57.20 

 (ב) רכוש
17.70 

 (א) רכוש
29.00 

 (ב) רכוש
8.96 

 (א) רכוש
29.00 

 (ב) רכוש
8.96 

 13. מכשיר טלפרינטר א, 171.00
 טיקר אלקטרומכני 75 בוד

- ללא אבזרים

 14. מכשיר טלפרינטר או 229.00
 טיקר אלקטרומכני 100

 בוד - ללא אבזרים

 15. מכשיר ניקוב נפרד 76.30

 16. שדר אוטומטי נפרד 76.30

ר קו 248.00 ו ב י ח  17. מישק ל
 טלקס למחשב

 18. תוספת אביזר אלקט־ 76.30
 רוני לניקוב סרט

 19. תוספת לניקוב סרט 76.30
 למכשיר טלפרינטר, טלקס
 או טיקר אלקטרומכני 50

 בוד

 20. תוספת לניקוב סרט 113.00
 למכשיר טלפרינטר, טלקס
 או טיקר אלקטרומכני 75

 בוד

 21. תוספת לניקוב סרט 152.00
 למכשיר טלפרינטר, טלקס
 או טיקר אלקטרומכני 100

 בוד

 22. תוספת אביזר אלקט־ 76.30
 רוני לשידור

 23. תוספת לשידור למכ־ 76.30
 שיר טלפרינטר, טלקס או
 טיקר אלקטרומכני 50 בוד
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 התשלום בשקלים חדשי0

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוידי מטרים בקו ,אוירי

 (א) רכוש החברה
41.90 

 (ב) רכוש המנוי
13.40 

 (א) רכוש החברה
57.20 

 (ב) רכוש המנוי
17.70 

204.00 

 24. תוספת לשידור למכ־ 113.00
 שיר טלפרינטר, טלקס או
 טיקר אלקטרומכני 75 בוד

 25. תוספת לשידור למכ־ 152.00
 שיר טלפרינטר, טלקס או
 טיקר אלקטרומכני 100

 בוד.

ת טלטקם קו 816.00 רו  26. שי
׳ טלטקם i ^ f c 

 חלה ב׳: המרות

 התשלום
 בשקלים חדשים

37.80 

209.00 

1,340.00 

37.80 

816.00 

572.00 

637.00 

291.00 

209.00 

 37.80 ועוד סכום ההפרש שבין
 התשלום שנקבע בעת ההמרה
 לבין התשלום שנקבע להתקנת
 הקו החדש: אם ההפרש שלילי
 הסכום לא יפחת בשום מקרה

 מ־37.80

 1. קו מנוי טלקס בשלוחה ״אי׳ או בקו בלעדי מקומי ״א״

 2. קו מנוי טלקס בשלוחה ״ב״ או בקו בלעדי מקומי ״ב״

 3. קו מנוי טלקס בשלוחה ״ג״ או בקו בלעדי מקומי ״ג״

 4. קו מנוי טלקס בשלוחה ״ב״ או ״ג״ כאשר הרשת מותקנת בידי המנוי בהסכמת החברה
 או בידי החברה על חשבון המנוי

 5. שלוחה ״א״ או קו בלעדי מקומי ״א״ בקו מנוי טלקס

 6. (א) שלוחה ״ב״ או ״ג״ או קו בלעדי מקומי ״ב״ או ״ג״ המנותבים דרך מרכזת הטלקס
 הציבורית של החברה בקו מנוי־טלקם

 (ב) שלוחה ״ב״ או ״ג״ או קו בלעדי מקומי ״ב״ או ״ג״ שאינם מנותבים דרך מרכזת
 ^ הטלקס הציבורית של החברה בקו מנוי טלקס

 ^ המרת קו מנוי טלפון בקו מנוי טלקס

 8. המרת קו מנוי טלקס בקו מנוי טלפון

 9. (א) המרת קו בלעדי מקומי אי, ב׳ או ג׳ בשלוחה אי, ב׳ או ג׳
 (ב) המרת קו בלעדי מקומי א׳, ב׳ או ג׳ מסוג אחד בקו בלעדי מקומי

 א׳, ב׳ או ג׳ מסוג אחר
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 חדה ג׳: רישום כמדריך הטלי,:

 התשלום
 בשקלים חדשים

 ללא תשלום

5.72 

 בחלק זה -
 ״רשומה עיקרית״ - שם, עסק או מקצוע, מען אחד, מספר הטלקס של המנוי ומילת ההיכר של
 המנוי כולם או מקצתם, המופיע במדריך הטלקס, פעם ברשימת המנויים לפי שם המנוי
 בסדר א׳-ב׳ ופעם נוספת ברשימת מילות ההיכר לפי מילת ההיכר של המנוי ובסדר א׳-ב׳.

 רשומה עיקרית במדריך הטלקס

 רשומה נוספת לרשומה העיקרית

 חלק ד׳: שונות

 התשלום
 בשקלים חדשים

 1. יחידת מידע בממתג הודעות בת 400 אותיות או חלק מהן 0.036

 2. העברת הודעה ברשת טלקס ציבורית ממותגת בפנים הארץ -

 לכל יחידת מידע בת 40 אותיות 0.027

 3. מדריך טלקס - לכל קו מנוי טלקס ולכל שלוחה ״ב״ או ״ג״ ללא תשלום

 4. מדריך טלקס נוסף 4.75

 5. החלפת מכשיר טלקס, טלפרינטר או טיקר, לפי בקשת המנוי 113.00

 6. העברת קו מנוי טלקס לפי בקשת המנוי לאחר - בהסכמת החברה 816.00

 7. העברת קו מנוי טלקס ממנוי שנפטר לקרובו ללא תשלום

 8. העברת קו מנוי טלקס ממנויים משותפים בהסכמת החברה לאחד השותפים הרשום כמנוי

^ ^ ל ש  לאחר ויתור השותף היוצא על זכותו בקו מנוי טלקס ללא ת

' ר ^ ל ש  9. העברת קו מנוי טלקס בהסכמת החברה ממנוי לקרובו ללא ת

 10. שינוי מספר טלקס לפי בקשת המנוי 19.10

 11. רישום שינוי שם של מנוי ללא תשלום

 12. (א) הפסקה זמנית של שירות טלקס לפי בקשת המנוי לתקופה שאינה עולה על 6 ימים
 וחיבורו מחדש 6.88

 (ב) הפסקה זמנית של שירות טלקס לפי בקשת המנוי לתקופה העולה על 6 ימים
 וחיבורו מחדש ללא תשלום

 13. הסרה זמנית של מכשיר טלקס, טלפרינטר או טיקר לפי בקשת המנוי והתקנתו מחדש
 במקומו הקודם 37.80
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 התשלום
 השירות בשקלים חדשים

 14. חידוש הקשר לאחר ניתוק בשל אי־סילוק החשבון 37.80

 15. בדיקה וחידוש הקשר לאחר ניתוק בשל חיבור לרשת הציבורית שלא כדין או פגיעה
 ברשת הציבורית או בשל מעשה העלול לפגוע בה 76.30

 תוספת רביעית

 (סעיף 1)

 :עד שירותי ט־קם לחוץ לארץ

 חיוג לא ישייר

 התשלום בשקלים חדשים

 תשלום בעד כל 111 יחידות
 נוספות של 6 שניות או חלק

 מהן (דקה אתת או חלק ממנה)

י בעד נ  תשלום יאשי
 30 •חידות של 6 שניות
 או חלק מהן (! דקותו

 מספר
 הקבוצה

1.58 4.74 1 
2.21 6.63 2 
2.63 7.89 3 
2.86 8.58 4 
3.82 11.46 5 
4.17 12.51 6 
4.48 13.44 7 
4.88 14.64 8 
5.55 16.65 9 
6.1 18.3 10 
6.71 20.13 11 

10.3 30.9 12 
2.39 7.17 13 
5.04 15.12 15 

 ^?שלום בעד שיחת טלקס מוזמנת שלא קויימה - 1.36.

 ד׳ בתמוז התש״ן (27 ביוני 1990)
ס י ח ל פ נ א פ  1חמ 3-1744) ר

 שר התקשורת

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)

 (תשלום לחברת ״בזק״ בעד ביקור סרק) (מסי 2), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
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 1. התשלום בעד ביקור סרק הקבוע בתקנה 21 לתקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה),
 התשמ״ה-21985, יהיה ״53.50 שקלים חדשים״.

 2. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(תשלומים לחברת ״בזק״ בעד
 ביקור סרק), התש״ן-31990 - בטל.

 3. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בתמוז התש״ן (1 ביולי 1990).

 עדכון תשלום
 בעד ביקור סרק

 ביטול

 תחילה

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 ד׳ בתמוז התש״ן (27 ביוני 1990)
י ם ח נ ל פ א פ  >חמ 3-1744) ר

 שר התקשורת

 ק״ת התשמ״ה, עמי 1006: התשמ״ת, עמי 540.
 ק״ת התש״ן, עמ׳ 202.

 הודעת הדיינים (אגרות) (מס׳ 2), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א לתקנות הדיינים (אגרות), התשי״ז-1957' (להלן - התקנות),
 אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת החל ביום כ״ב בתמוז התש״ן(15
 ביולי 1990) כדלקמן:

 עדכון אגרות

 ״תוספת

 (תקנה 3)
 האגרה בשקלים חדשים

77 

107 

77 

77 

77 

 נישואין
 (א) בקשה להיתר נישואין

 (ב) אישור פםק־דין סופי להיתר נשואין על ידי נשיא בית הדין
 הרבני הגדול(כולל חתימת מאה רבנים) 107

 (ג) בקשה להתיר סידור נישואין למעוברת או לאשה בתוך 90 ימים מיום

 מתן הגט או מיום מיתת הבעל 77^

 (ד) כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין 77

 (ה) בקשה לעיכוב נישואין 77

 (ו) אישור הסכם ממון לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל״ג-21973 77

 (ז) תביעת כתובה מעזבון

 (ח) בקשה לאישור רווקות או פנוי לצורך סידור נישואין

 2. שלום בית

 (א) תביעה לשלום בית כולל בקשות לצווים הנלווים לתביעה

 (ב) הליך ביניים בנפרד מהתביעה

 ק״ת התש־״ז, עמי 1586: החש״ן, עמי 194.
 ם״ח התשל״ג, עמי 267.
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 האגרה בשקלים חדשים
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 (ג) כוללת התביעה תביעות כספיות, תוספת של 2%/י מסכום התביעה
 אך לא פחות מ־ 77

 3. מזונות

 (א) תביעת מזונות וכל הליך הקשור בתביעה שהגיש התובע, לרבות

 מזונות ילדים פטור מהאגרה

 (ב) תביעה או בקשה לביטול פסק־דין בענין מזונות או להפחתת שיעור המזונות 77

 4. גירושין

 (1) (א) תביעה לגירושין - כולל כריכת מזונות, החזקת ילדים וכל צווי

 העזר הנלווים 107

 (ב) תביעה לחלוקת רכוש הכרוכה בגירושין 107

) (ג) כוללת התביעה תביעות כספיות שאינן ניתנות להערכה בכסף 107 | 
 (ד) כוללת התביעה תביעה שניתן להעריכה בכסף - 1% מערך

 התביעה אך לא פחות מ־ 77

 (ה) תביעה או בקשה לצו הפרדה בנוסף לתביעה העיקרית 107

 (ו) תביעה להכרזה כמורחת) 107

 (ז) הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה 77

 (2) מתן תוקף פםק־דין להסכם גירושין - גם לפי חוק יחסי

 ממון בין בני זוג, התשל״ג-1973 (לרבות הסכם בענין מזונות) 77

 (3) (א) בקשה לסידור גט, כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ 77

 (ב) בקשה לסידור גט, כאשר אחד הצדדים נמצא בחוץ לארץ 107

 (ג) סידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ פטור מאגרה

 (ד) סידור גט על ידי שליח(בארץ) תוספת לי(א) 107

 (ה) סידור גט מחוץ לבית הדין-תוספת ל־(א) 107

 (ו) בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר 77

 ״ (ז) בקשה למסירה מחוץ לבית הדין, של גט שנשלח ממקום אחר -
 תוספת ל־(1) 107 ׳

 (ח) נעשה הסדר מיוחד לסידור הגט או למסירתו ישולמו, בנוסף
 לאגרות האמורות, כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה.

 (4) (א) תעודת גירושין-לכל צד 77

 (ב) העתק מאושר של תעודת גירושין 77

 (5) י (א) בקשה לאישור גירושין 107

 (ב) אישור גירושין שסודרו בארץ, תוספת ל־(א) 107

 (ג) אישור גירושין שסודרו בחוץ לארץ, תוספת לי(א) 107

 (ד) בקשה וסידור גט של עיגון פטור מאגרה
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 האגרה נשקלים חדשים

 (ה) סידור גט שנעשה ביזמת בית הדיו פטור מאגרה

 5. חליצה

 בקשה לחליצה וסידורה פטור מאגרה

 6. אפוטרופסות

 (א) בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין 77

 (ב) בקשה למינוי אפוטרופוס לפסול דין או לקטין לצורך משפט פטור מאגרה

 (ג) בקשה למינוי מנהל רכושו של נעדר 107

 (ד) בקשת אפוטרופוס או מנהל למתן הוראות פטור מאגרה

 (ה) בקשת הורה לקבלת אפוטרופסות ייחודית על קטין או בקשה
^ ע א מ ר ו ט  למינוי אפוטרופוס נוסף פ

 7. החזקת ילדים

 בקשה להחזקת ילדים 77

 8. אימוץ

 בקשה לאימוץ, ובקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ 77

 9. ירושות וצוואות

 1. (א) בקשה למתן צו ירושה, צו קיום צוואה, או צו לשינוי צו ירושה
 או צו לשינוי צו לקיום צוואה 77

 (ב) מתן צו ירושה, צו קיום צוואה, צו לשינוי צו ירושה או צו
 לקיום צוואה, תוספת ל־(א) 77

 (ג) התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 77

 2. בקשה לאישור צוואה מחיים:

 (א) כשהצוואה נעשתה על ידי חבר בית הדין 107

 (ב) כשהצוואה נעשתה מחוץ לבית הדין 77

 3. בקשה למינוי מנהל עזבון או לבטל או לשנות צו למינוי מנהל עזבון 77

 4. מתן צו למינוי מנהל עזבו! 77

 5. בקשה למתן צו תלויים, ללא צו ירושה 77

 6. בקשת מנהל עזבון למתן הוראות פטור מאגרה

 7. חלוקת עזבון בעין על ידי בית הדין שלא בהסכמה 107

 8. בקשה לאישור חלוקת עזבון 77

 10. הקדשות

 (א) בקשה לכינון הקדש(כולל אישור שטר ההקדש) 77

 (ב) בקשה למנות מנהל הקדש 77

 (ג) בקשה להתנגד למינוי מנהל הקדש 77
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 האגרה בשקלים חדשים

 (ד) בעד מתן צו מינוי מנהל הקדש או צו לביטול מינוי מנהל הקדש 77

 (ה) בקשה לביטול הקדש 107

 (ו) בקשה לביטול מינוי מנהל הקדש 107

 (ז) בקשת מנהל הקדש למתן הוראות פטור מהאגרה

 גירות

 (א) בקשה לגירות 107

 (ב) סידור גירות ללא הבדל במספר המתגיירים שבאותה משפחה

 תוספת ל*(א) 107

 (ג) (1) תעודת גירות 77

 (2) העתק תעודת גירות 15

 (ד) סידור גיור לחומרה פטור מאגרה

 תביעות ממון
 (א) בקשה לדון בתביעה (לרבות תביעות לבוררות מוסכמת של דיינים

 בגימלאות)

.11 

.12 

15 

77 

15 

 (ב) עם חתימת שטר הבוררות-נוסף על(א)-התובע בלבד

 (ג) פסק דין בתביעה, לרבות תביעה שכנגד - התובע בלבד

 הזמנות ומשלוחים שד כתבי •בית דין והוצאות מיוחדות -

 (א) משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים, ולענין פרט זה - דין משלוח
 מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה פטור מאגרה

 (ב) משלוח הזמנה או כתב בית דין י מחוץ לארץ לישראל או שלא על ידי
 הדואר - בהסדר מיוחד - ישולמו כל ההוצאות הכרוכות בהסדר זה בידי

 המבקש.

 גביית.עדות והשבעות

 (א) גביית עדות מחוץ לבית הדין הדן בעניו 107

 (ב) גביית עדות לשם העברתה לחוץ לארץ 107

 (ג) השבעה מחוץ לבית הדין הדן בעניו 107

 (ד) השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ 107

 ערעורים

 (א) הודעת ערעור או ערעור שכנגד 77

 (ב) בקשה למתן רשות לערעור או בעד בקשה להארכת זמן הגשת ערעור 15

 (ג) הוחלט לדון בבקשה כבערעור עצמו, תוספת ל־(ב) 77

.13 

.14 

.15 
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 16. העתקים

 (א) העתק מפסק דין או מהחלטה, מפרוטוקול ומכל מסמך אחר, או
 חלק מהם שנדפס או צולם על ידי בית הדין, בעד כל עמוד או חלק

 ממנו ועד שבעה עמודים

 (ב) אישור העתק מכל מסמך הנזכר ב־(א)

 17. פסקי דין שניתנו כהעדר כעל דין -

 בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי בית דין רבני אזורי או על ידי
 בית הדין הגדול לערעורים שלא בפני בעל הדין

 הוגשה הבקשה תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע פסק הדין למבקש

 18. צווי עיקול, צווי עיכוכ וצווי מניעה

 (א) בקשה למתן צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה(כולל מתן הצו)

 (ב) בקשה לביטול צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מניעה(כולל מתן הצו)

 (ג) בקשה לביטול הצו כאמור שניתן במעמד בעל דין אחד(כולל מתן הצו)

 שונות

 (א) בקשה לרשיון לטוען רבני לפעול כמורשה

 (ב) בקשה להעביר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו או מהרכב
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 להרכב באותו בית דין

 (ג) בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים

 (ד) בקשה לדחות את תאריך הדיון או להקדימו, או לדחות תאריך
 הקראת פסק דין או להקדימו

 (ה) בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט

 (ו) בקשה לתיקון המצב האישי

 (ז) בקשה לתעודת רווקות

 (ח) בקשה לקביעת כשרות יוחסין

 (ט) בקשה לאישור אלמנות

 (י) בקשה לאישור יהדות

 (יא) בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן

 (יב) השלשת פקדונות במזומנים או בשטרות בהתאם לפסק הדין

 (יג) בקשה שלא נקבעה לה אגרה

 (יד) אישור חתימה על תצהיר שלא במהלך הדיון
 (ט0 תצהיר בפני דיין לפי חוק שירות בטחון ן נוסח משולב ן, התשמ״ו-31986

ו בן דהן ה י ל  א
 מנהל בתי הדין הרבניים

 קובץ התקנות 5281, כ״ב בתמוז התש״ן, 15.7.1990

 י׳ בתמוז התש״ן (3 ביולי 1990)
 >חמ 3-259)

 ם״ח התשמ״ו, עמי 107.
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