
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

86 התשס"ח-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שעה), (הוראת האזרחי הדין סדר תקנות

89 התשס"ח-2007 . . . . .   קטנים), ביישובים חולים קופת למבוטחי רפואי (שירות ממלכתי בריאות ביטוח תקנות

91   . . . . . . . . . התשס"ח-2007 (תיקון), לחוק) ו–(ג) 37(א) לפי סעיף החברה שירותי בעד (תשלומים תקנות הדואר

92 התשס"ח-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), בעד שירותי השירות הבולאי) (תשלומים הדואר תקנות

92 התשס"ח-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   פנים), דואר האחריות לדברי (היקף הדואר תקנות

1 בנובמבר 2007 6620 התשס"ח בחשוון כ'
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התשס"ח-2007 שעה), (הוראת האזרחי הדין סדר תקנות

משולב],  [נוסח המשפט בתי לחוק ו–109  108 79ד(א), סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
אלה: תקנות מתקין אני החוק), - (להלן התשמ"ד-11984

העיקריות),  התקנות - האזרחי, התשמ"ד-21984 (להלן הדין לתקנות סדר 99 תקנה אחרי .1
יבוא:

בגישור התובענה ליישוב האפשרות לבחינת מהו"ת פגישת ז'1: "פרק

-הגדרות זה בפרק 99א.

לחוק; 79ג בסעיף כמשמעותו - "גישור"

המשפטים; במשרד סכסוכים וליישוב לגישור הארצי המרכז - הארצי" "המרכז

המגשרים לפי רשימת מתוך 79ג(א) לחוק, כהגדרתו בסעיף מגשר "מגשר" -
מגשרים), התשנ"ה-31996; (רשימת המשפט לתקנות בתי 2 תקנה

המשפט בית שנשיא או עוזר משפטי בבית המשפט רשם שופט, - "ממונה"
מהו"ת; פגישת לנושא מטעמו לממונה אותו הסמיך

ליישוב לבחינת האפשרות ותיאום היכרות מידע, - פגישת מהו"ת" "פגישת
זה; להוראות פרק בהתאם התובענה בגישור

ערעור; רשות בקשת או לסעד זמני, ערעור בקשה למעט - "תובענה"

התשנ"ג-41993. - תקנות בתי המשפט (גישור), הגישור" "תקנות

רשםפגישת מהו"ת או המשפט בית ידון לא הטענות, כתבי הגשת הסתיימה (א) 99ב.
שהתקיימה לאחר אלא  משפט, קדם ניהול  של בדרך לרבות  בתובענה,

מהו"ת. פגישת

לפי  או מיוזמתו המשפט, בית רשאי (א), משנה בתקנת האמור אף על (ב)  
שנתקיימה גם בלא בתובענה לדון שיירשמו, מיוחדים דין, מטעמים בעל בקשת

מיידי. באופן בתובענה לדון מצא כי יש אם מהו"ת, פגישת לכן קודם

בתקנת  כאמור מהו"ת פגישת התקיימה לא שבה בתובענה (ג)  
הזדמנות הדין לבעלי ולאחר שנתן עת המשפט בכל בית רשאי (ב), משנה
מהו"ת, פגישת של קיומה על להורות זה, לעניין טענותיהם את לטעון

המחויבים. בשינויים זה, פרק הוראות ויחולו

תקנות ו–(ד) לחוק וכן לפי סעיף 79ג(ג) גישור החלות על (ד) הוראות  
כללים פי על תתנהל המהו"ת פגישת מהו"ת; פגישת על יחולו לעניינן

ברשומות. הארצי המרכז שפרסם

מגשרים  של שנכלל ברשימה מגשר עם מהו"ת תתקיים פגישת (ה)  
מהו"ת, שנערכה על פגישת לקיים והתאמתם מיומנותם אשר הוכיחו את

מהו"ת). מגשרי רשימת (להלן - הארצי המרכז ידי

לפגישת הזמנה
מהו"ת

שבעה בתוך הדין  לבעלי  תומצא הטענות, כתבי הגשת  הסתיימה  99ג.
הזמנה - (להלן שבתוספת 3א טופס לפי מהו"ת לפגישת הזמנה  ימים
לבית המשפט. הזמנה של הזמנה לפגישת מהו"ת כדין דינה לפגישת מהו"ת);

__________
.498 עמ' התשס"א, ;68 עמ' התשנ"ב, 1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198;

2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.

3 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1325.

4 ק"ת התשנ"ג, עמ' 1042.

ז'1 פרק הוספת
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ומקום משך מועד,
פגישת מהו"ת

ימים וחמישה מארבעים  יאוחר לא תתקיים מהו"ת פגישת  (א) 99ד.
המגשר. ידי על ייקבע ומשכה 99ג, תקנה לפי ההזמנה המצאת מיום

פגישת  מקום את לשנות המגשר רשאי הדין, בעלי בהסכמת (ב)  
המהו"ת שפגישת ובלבד בהזמנה, שצוינו כפי מועדה את או המהו"ת
בהעדר (א);  משנה בתקנת האמורה התקופה מתום יאוחר לא תתקיים 
שבעה בתוך לבעלי הדין ותומצא לממונה המגשר על כך יודיע הסכמה,

מהו"ת. לפגישת חדשה הזמנה ימים

מגשר לפיהחלפת המהו"ת פגישת את  לקיים רשאי הוא אין כי  המגשר, נוכח 99ה.
ותומצא לממונה, האפשרי בהקדם כך על יודיע הגישור, לתקנות 5(ב) תקנה

מהו"ת. לפגישת חדשה הזמנה ימים שבעה בתוך הדין לבעלי

לממונה המגשר,פניה או זהות מקומה המהו"ת, פגישת למועד עניין הנוגע בכל 99ו.
העניין את  להביא דין בעל או המגשר רשאי מחלוקת, לגביו שנתגלעה 

שופט. או רשם שהוא הממונה להכרעת

לפגישת התייצבות
מהו"ת

הם ורשאים עצמם, הדין בעלי יתייצבו מהו"ת לפגישת (א) 99ז.
לגבולות מחוץ קבע דרך המתגורר דין בעל דינם; עורכי עם להתייצב

כוחו. מיופה המהו"ת לפגישת יתייצב בארץ, נמצא ולא המדינה

מהו"ת נציג  לפגישת יתייצב תאגיד, או המדינה דין בעל (ב) היה  
להתייצב הוא ורשאי התובענה, בפרטי הבקיא תפקיד בעל שהוא מטעמו

הדין. פרקליט מטעם בעל עם

לחייבו  המשפט בית רשאי מהו"ת, לפגישת דין בעל התייצב לא (ג)  
הוא רשאי לפגישה, וכן שהתייצבו הדין בעלי המגשר ובהוצאות בהוצאות

בסופו. ההליך הוצאות לעניין בחשבון זה עניין להביא

פגישת תוכן
המהו"ת

פגישת עקרונות את הדין לבעלי  יסביר המגשר  המהו"ת בפגישת 99ח.
התובענה ביישוב הגלומים  היתרונות ואת הגישור הליך  את המהו"ת,
ואת שבמחלוקת העיקריים  הנושאים את הדין בעלי עם ויבחן  בגישור,

התובענה בגישור. את האפשרות ליישב

לגישור פגישתפניה מיום ימים עשרה במשותף לממונה בתוך יודיעו הדין בעלי 99ט.
מבקשים או לגישור התובענה את להעביר מסכימים הם אם המהו"ת
את שקיים למגשר יומצא ההודעה העתק המשפט; בבית בה לדון להמשיך

המהו"ת. פגישת

שוויתחולה או שסכומן אזרחיות תובענות על יחולו זה פרק הוראות (א) 99י.
דין מקוצר  בסדר תובענות למעט 50,000 שקלים חדשים, על עולה נושאן
206 ותובענות  בתקנה שנקבע להתגונן במועד בקשת רשות בהן הוגשה שלא

התשל"ה-51975. דרכים, תאונות לנפגעי פיצויים בחוק שעילתן

רשאי  המשפט  בתי  מנהל (א), משנה בתקנת האמור אף  (ב) על  
בין לב, בשים מהו"ת לפגישת שיופנו התובענות מספר הגבלת על להורות
שיופנו שהתובענות ובלבד התמחותם, ולתחומי המגשרים למספר השאר,
ברשומות. תפורסם כאמור הוראה על הודעה מדגמי; באופן ייבחרו כאמור

שנקבע בתקנותמועדים זמן או מועד מכל לגרוע כדי זה פרק אין בהוראות 99יא.
המשפט". בית ידי על או אלה

__________
5 ס"ח התשל"ה, עמ' 234.
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יבוא: 3 טופס אחרי העיקריות, לתקנות בתוספת .2

3א "טופס

99ג) (תקנה

בגישור התובענה ליישוב האפשרות לבחינת מהו"ת לפגישת הזמנה

המיותר] את [מחק (התובע/הנתבע) ................................................ לכבוד

................................................... משפט בבית

......................................................................... ב

.................................................................... תיק

..............................................................(התובע)

נגד

.............................................................(הנתבע)

ליישוב האפשרות לבחינת ותיאום היכרות מידע, לפגישת מוזמן הנך 99ג, לתקנה בהתאם (1)
עם מגשר, ומטרתה לבחון תתקיים המהו"ת פגישת מהו"ת). פגישת הסכסוך בגישור (להלן -
להכריע סמכות למגשר כל כי אין יודגש גישור. של הסכסוך בדרך ליישב את האפשרות את
יהיו המהו"ת בפגישת שיימסרו הדברים כל וכן התובענה בעניין או לגישור ההפניה בעניין
על גישור הסבר עלון (מצורף בו ראיה ישמשו ולא בתובענה הדן המשפט בית חסויים בפני

המשפטים). במשרד לגישור ויישוב סכסוכים הארצי המרכז מטעם

אלה: לפרטים בהתאם מגשר עם תתקיים המהו"ת פגישת (2)

................................................................................ המגשר שם

....................................................... טלפון ............................................................מספר הגישור מקום כתובת

........................................................................................ בשעה ...................................................................... ביום

פנייה לגישור. מחייבת אינה פגישת המהו"ת (3)

שבעה ימים מיום בתוך מהם תמצית או הטענות מכתבי עותק למגשר הנך רשאי להעביר (4)
ההזמנה. קבלת

המגשר. ידי על ייקבע הפגישה משך (5)

פגישת מהו"ת אינה כרוכה בתשלום. (6)

עם בכך, להתייצב בה רצונך רשאי, אם הנך וכן המהו"ת בעצמך* עליך להתייצב לפגישת (7)
לשאת עליך להטיל רשאי יהיה בית המשפט לפגישת המהו"ת, התייצבת ולא היה דין. עורך
זה עניין להביא רשאי יהיה וכן לפגישה,  הדין, שהתייצבו בעלי ושאר המגשר בהוצאות

ההליך בסופו. הוצאות בחשבון לעניין

מקומה. פגישת המהו"ת או הנוגע למועד עניין בכל בעלי הדין שאר רשאי להסכים עם הנך (8)
בית מטעם לממונה לפנות  רשאי הנך המגשר, זהות לגבי או אלה לגבי  הסכמה בהעדר

מהו"ת. פגישת לנושא המשפט

פקיד בית המשפט ......................................................" חתימת    ................................................ תאריך

__________
בפרטי הבקיא  תפקיד בעל שהוא  מטעמו, נציג המהו"ת לפגישת יתייצב תאגיד  או המדינה מטעם  *
מחוץ לגבולות קבע דרך מתגורר הנך אם מטעם בעל הדין; פרקליט עם להתייצב הוא התובענה, ורשאי

כוחך. מיופה המהו"ת לפגישת יתייצב בארץ, נמצא ואינך המדינה

התוספת תיקון
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תתקיים שבהם המשפט בתי את ברשומות בהודעה לפרסם רשאי המשפט בתי מנהל .3
ז'1. פרק לפי מהו"ת פגישת

ותוקפן לשנתיים. באדר א' התשס"ח (2 במרס 2008) כ"ה ביום אלה 4. תחילתן של תקנות

(16 באוקטובר 2007) התשס"ח בחשוון ד'
דמן פרי דניאל  (3-1778 (חמ

המשפטים שר   

קופת חולים רפואי למבוטחי (שירות בריאות ממלכתי  תקנות ביטוח
התשס"ח-2007 קטנים), ביישובים

התשנ"ד- ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק ו–60 29ב(ג)(2) סעיפים  לפי  סמכותי מתוקף   
מתקין  אני  הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה ועדת באישור החוק), - (להלן   11994

אלה: תקנות

אלה: בתקנות .1
תושבים; 10,000 על עולה שאוכלוסייתו אינה - יישוב קטן" "יישוב

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; - "מדד"

מרביים (מחירים ושירותים מחירי מצרכים על צו הפיקוח - מרשם" תכשירי על הפיקוח "צו
התשס"א-22001; מרשם), תכשירי שהם לתכשירים

לחוק; 29ב(ג)(1) כהגדרתו בסעיף - "שירות רפואי"

מרשם. על תכשירי כהגדרתו בצו הפיקוח מרשם" - "תכשיר

חייבת במתן מפעילה) - קופה (להלן קטן ביישוב המפעילה מרפאה חולים (א) קופת .2
מרפאה מפעילה שאינה אחרת  חולים קופת למבוטחי  המרפאה, במסגרת  רפואי, שירות
הקופה למבוטח השירות את תיתן כאמור, מפעילה קופה אחרת); קופה - (להלן יישוב באותו

של הקופה האחרת. חבר האחרת, שהציג כרטיס

תנאים  באותם האחרות, למבוטחי הקופות את השירותים תיתן המפעילה הקופה (ב)  
פעילות שעות או נפרדים ייקבעו ימי פעילות בכלל זה, לא למבוטחיה; בהם ניתנים שהם
בגישה המפעילה  הקופה  למבוטחי  קדימה תינתן ולא אחרות, קופות  למבוטחי  נפרדות 

הרפואיים. לשירותים

אחת,  מפעילה  מקופה יותר אחד  ביישוב היו (א), משנה בתקנת  האמור אף (ג) על  
הקופות המפעילות, אחת במסגרת רק שירות יקבלו מבוטחיה כי להחליט, קופה אחרת רשאית
על תודיע כאמור, שהחליטה  האחרת  הקופה 3(ד); בתקנה כאמור להסדר הגיעה שעמה
יהיו ואותן קופות לשאר הקופות המפעילות, באותו יישוב, וכן למבוטחיה המתגוררים כך

אחרת. קופה אותה למבוטחי השירות ממתן פטורות

מפעילה - לקופה תשלם מפעילה, מקופה שירות קיבל בה שמבוטח אחרת, קופה 3. (א)

(הוראת במצרכים ובשירותים מחירים יציבות בצו רפואי המנוי שירות בעד (1)
הנקוב  השירות מחיר התשנ"ו-31996 - מרפאה), לשירותי מרביים (מחירים שעה)

לזמן; מזמן כעדכונו בצו,

בתי על הודעה
משפט

תחילה ותוקף

הגדרות

לחבר שירות מתן
קופה אחרת

__________
1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

2 ק"ת התשס"א, עמ' 412.

3 ק"ת התשנ"ו, עמ' 796.

בין התחשבנות
קופות
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לפי  שנקבע כפי תכשיר, לאותו המרבי 90% מהמחיר - מרשם תכשיר בעד (2)
מרשם; על תכשירי הפיקוח צו

כפי  תכשיר, לאותו המרבי 90% מהמחיר - מרשם תכשיר שאינו תכשיר בעד (3)
מרביים לתכשירים (מחירים ושירותים מצרכים מחירי על הפיקוח לפי צו שנקבע

התשס"ב-42001; מרשם), תכשירי שאינם

שירות, כשהוא מסופק בבית לאותו המרבי המחיר - בעד שירות רפואי אחר (4)
התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על הפיקוח  חוק לפי כללי, ציבורי חולים

;51996

מן  (א) בתוך 60 ימים משנה בתקנת האמור התשלום את תשלם האחרת (ב) הקופה  
העצמית ההשתתפות בניכוי המפעילה, הקופה מן תשלום דרישת אליה שהועברה המועד
לפי הצמדה, יישא הפרשי במועדו, שולם שלא תשלום החולים המפעילה; קופת שגבתה
השירות, מתן במועד  הידוע המדד לעומת  התשלום במועד  הידוע במדד השינוי  שיעור
ריבית  שיעור ריבית והצמדה (קביעת פסיקת 2 לתקנות בתוספת ריבית צמודה כקבוע בתקנה

ריבית). פסיקת תקנות - (להלן התשס"ג-62003 חישובה), ודרך

מדיה  באמצעות  לקופה האחרת התשלום  דרישת המפעילה תעביר את (ג) הקופה  
שניתנו האחרת הקופה מבוטח של פרטיו תכלול את הדרישה מחשבים; תקשורת או מגנטית
העצמית וההשתתפות האחרת, הקופה למבוטח שניתנו השירותים וכתובתו, שירותים לו

כל שירות. בעד שנגבתה ממנו

העניינים  מן עניין בכל אחרים, הסדרים על ביניהן להסכים רשאיות חולים קופות (ד)  
האמורים הפרטים  אודות על דיווח  תקבל האחרת שהקופה ובלבד  זו, בתקנה המוסדרים 

חודשים. תפחת משלושה שלא לתקופה (ג) אחת משנה בתקנת

שנתנה רפואי שירות בעד עצמית, השתתפות בתשלום יישא אחרת קופה מבוטח (א) .4
חולים בקופת שירות, לאותו ביחס הנהוג העצמית ההשתתפות בסכום המפעילה, הקופה לו
תשלום את האחרת, הקופה ממבוטח לגבות רשאית מפעילה קופה ואולם בה, מבוטח שהוא
דרישת שקיבלה האחרת, אצלה, ביחס למבוטחיה; קופת החולים הנהוג העצמית ההשתתפות
הדרישה,  ממועד 90 ימים בתוך למבוטח, הודעה תשלח 3(ג) בתקנה כאמור מידע או תשלום
אצלה הנהוגים העצמית ההשתתפות סכומי ובין בפועל שנגבו הסכומים בין ההפרשים על

ההפרשים). - (להלן שירותים לאותם ביחס

בסכום  העניין, לפי המבוטח, את בתשלום תחייב או תזכה האחרת החולים קופת (ב)  
הודעת חיוב לתשלום, שצירפה ובלבד (א), משנה בתקנת האמורה ההפרשים, בתוך התקופה
תשלום  לתשלומם; לפחות 90 ימים של ארכה לו ונתנה (א), משנה בתקנת האמורה להודעתה
במועד הידוע המדד של השינוי שיעור  לפי הצמדה, הפרשי  יישא במועדו, שולם שלא
הריבית הצמודה סכום מחצית בתוספת השירות, מתן במועד הידוע המדד התשלום, לעומת

ריבית. פסיקת לתקנות 2 הקבועה בתקנה

הכלול שירות כל זכאותו לקבל אחרת את קופה לשלול ממבוטח אלה כדי בתקנות אין (א) .5
מתגורר בו. שהוא ביישוב בה, שלא מבוטח שהוא מן הקופה החוק, שלפי בסל השירותים

לחדר מיון  או הפניה לתכשיר מרשם מפעילה מקופה שקיבל קופה אחרת (ב) מבוטח  
שהיא המרקחת בבית התכשיר את לו לספק חייבת האחרת החולים קופת תהיה חולים, בבית

__________
4 ק"ת התשס"ב, עמ' 42.

5 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

6 ק"ת התשס"ג, עמ' 748.

חבר של זכותו
שירותים לקבל

שהוא הקופה מן
בה מבוטח

השתתפות
עצמית
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אותה עקב בבית חולים שירות שניתן לו מיון וכל לשאת בהוצאות הפניה לחדר או מפעילה,
המפעילה לספק הקופה של חובתה את לשלול כדי זו משנה בתקנת אין העניין; פניה, לפי
מפעילה התרופות שהיא חדר או המרקחת בית במסגרת התכשיר את הקופה האחרת למבוטח

מבוטחיה. לכלל ביחס נוהגת שהיא כפי יישוב, באותו

כהגדרתו  רפואי" "שירות ואינם (ב), משנה בתקנת מפורטים שאינם שירותים לעניין (ג)  
באמצעות האחרת, לקופת החולים המפעילה, קופת החולים רופא יפנה לחוק, 29ב(ג)(1) בסעיף
השירות נותן מיהו ויבקשה להודיעו לכך, מינה שהוא מי האחרת או הקופה של המחוז רופא
הקופה המפעילה לו; רופא הנזקק האחרת הקופה למבוטח שירות מטעמה, את אותו שיספק
רופא של בתשובתו האחרת, הקופה השירות שקבעה לכך מנותני לאחד המבוטח את יפנה

בקופה האחרת. הנהוגים נותני שירותים הבחירה בין הסדרי לפי המחוז, וזאת

יאוחר  לא עליה תשיב (ג), משנה בתקנת כאמור פניה שקיבלה אחרת, קופה (ד)  
המקרה, מדחיפות מתחייב הדבר ואם אצלה שהתקבלה המועד מן עבודה, ימי משלושה

יותר. קצר זמן פרק בתוך

קטנים), ביישובים מרפאה להפעלת למכרז (כללים ממלכתי בריאות ביטוח תקנות .6
בטלות. - התש"ס-72000

באדר ב' התשס"ח (1 באפריל 2008). כ"ה ביום אלה 7. תחילתן של תקנות

(23 באוקטובר 2007) התשס"ח בחשוון י"א
י ר ז י ן  ב יעקב   (3-2957 (חמ

הבריאות שר   
__________

7 ק"ת התש"ס, עמ' 736.

לחוק) ו–(ג) 37(א) לפי סעיף החברה שירותי בעד (תשלומים תקנות הדואר
התשס"ח-2007 (תיקון),

ובאישור התשמ"ו-11986, הדואר, לחוק ו–126(א) ו–(ג) לפי סעיפים 37(א) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני האוצר, שר

לחוק), ו–(ג) סעיף 37(א) לפי החברה (תשלומים בעד שירותי הדואר 1 לתקנות בתקנה .1
 - תגוביינה" "כמותי העיקריות), בהגדרה התקנות - התשס"ח-22007 (להלן

יבוא: פסקה (2) (1) במקום

לפחות;"; יחידות 1,000 של לנמען היא הכמות הנשלחת (2)"

יבוא: (2) אחרי פסקה (3)

זה, לעניין השירות; עם בקשת הדואר של דברי חודשית צבירה נתבקשה (4)"
לסיומו." חודש ועד כל מתחילת הצבירה נמנית תקופת

- 1 בפרט א', בחלק העיקריות, לתקנות הראשונה בתוספת .2

יבוא: 1.1 משנה פרט במקום (1)

תגוביינה בשירות לרבות יחידני, רגיל מסוג 1.1""1.55

ביטול

תחילה

__________
71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79;

2 ק"ת התשס"ח, עמ' 10.

1 תיקון תקנה

התוספת תיקון
הראשונה
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יבוא: 1.4.1 עד 1.4.3 הפסקאות במקום ,1.4 משנה בפרט (2)

יחידות עד 10,000 מ–1,000 יחידות 1.4.1"0.83
יחידות מ–10,001 1.4.2 "0.60

במקום ,1.1 משנה בפרט ,1 בפרט א', בסימן א', בחלק העיקריות, לתקנות השניה בתוספת .3
יבוא: 1.1.2 עד 1.1.4 הפסקאות

גרם עד 350 מ–200 גרם למעלה 1.1.2"3.40
גרם עד 500 מ–350 גרם למעלה 1.1.35.80

גרם עד 1,000 מ–500 גרם למעלה 1.1.48.05
גרם עד 2,000 מ–1,000 גרם למעלה 1.1.5"9.70

(31 באוקטובר 2007) התשס"ח בחשוון י"ט
אטיאס אריאל   (3-2168 (חמ

התקשורת שר   

(תיקון), הבולאי) השירות שירותי בעד (תשלומים הדואר  תקנות
התשס"ח-2007

מתקין אני התשמ"ו-11986, הדואר, לחוק ו–126(א) 51(ד) סעיפים  לפי  בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות

בטור התשס"ו-22006, הבולאי), השירות בעד (תשלומים הדואר לתקנות בתוספת .1
- חדשים" בשקלים "תשלום

"7.30" יבוא "8.15"; במקום 1(א), בפרט (1)

"4.60" יבוא "4.80". במקום 1(ב), בפרט (2)

בחשוון התשס"ח (1 בנובמבר 2007). כ' ביום אלה תקנות 2. תחילתן של

(30 באוקטובר 2007) התשס"ח בחשוון י"ח
אטיאס אריאל   (3-1961 (חמ

התקשורת שר   
__________

71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79;

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 561 ועמ' 966.

התשס"ח-2007 פנים), דואר לדברי האחריות (היקף הדואר הודעת

פנים), דואר לדברי האחריות (היקף הדואר לתקנות 1(ד) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשס"ו-12006

התשלום של השינוי בשיעור - השתנה בארץ, רגיל מכתב משלוח בעד בתשלום השינוי עקב .1
שקלים חדשים. 543 יהיה והוא לתקנות, 1(א) בתקנה המרבי הקבוע סכום הפיצוי - האמור

(1 בנובמבר 2007). התשס"ח בחשוון כ' מיום הוא 1 האמור בסעיף תוקף השינוי .2

(31 באוקטובר 2007) התשס"ח בחשוון י"ט
מרדכי מרדכי   (3-1961 (חמ

התקשורת משרד של הכללי המנהל   

התוספת תיקון
השניה

התוספת תיקון

תחילה

__________
1 ק"ת התשס"ו, עמ' 818.

סכום עדכון

תוקף




