רשזמות

קיבץ התקנות
3744

באב תשל״ז

 1באוגוסט 1977
עמוד

תקנות הדואר )תעריפי טלפון( ,תשל״ז—1977
תקנות

הדואר

)תעריפי טלקס,

2304

טלפרינטר וטיקר( ,תשל״ז—1977

.

.

.

תקנות הדואר )שירות תא טלקס( )תיקון( ,תשל״ז—1977

2322
2328

.

2329

.

2330

תקנות ב נ ק הדואר )חשבון חסכון עתיר ח״י כפליים( )תיקון מס׳  ,(2תשל״ז—1977

תקנות־שעת־־ירום )הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע( )מם׳  ,(21תשל׳׳ז—. 1977

2331

תקנות מילווה קצר מועד )סדרות  ,(12/513 ,6/313 ,3/113תשל״ז—1977
,תקנות מס ערך מוסף )תיקון מם׳  ,(5תשל״ז—1977

.

תקנות מחלות בעלי־היים )תערוכות( )תיקון( ,תשל״ז—1977

.

.

.

.

.

.

.

ץ

.

2334

.

2334

פקודת הדואר ]נוסח חדש[ ,חשל״ז1976-
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ת ש ל ו מ י ם ב ע ד שירותי ט ל פ ו ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  62לפקודת הדואר ]נוסח חדש[ ,תשל״ז ,! 1976-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:
תשלום בעד
שירות טלפון

התשלום בעד שירות טלפון כמפורט בתוספת הראשונה או השניה יהיה בשיעור
.1
שנקבע לצד אותו שירות.

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז באב תשל״ז) 1באוגוסט .(1977

ביטול

.3

תקנות בתי הדואר )תעריפי טלפון( ,תשל״ו— - 2 1976בטלות.

השם

.4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדואר )תעריפי טלפון( ,תשל״ז1977-״.

תוספת ראשונה
ל ו ח ת ש ל ו מ י ם ל ש י ח ו ת בין־ עירוניות
ח ל ק א ׳  :ב א מ צ ע ו ת חיוג ישיר
שיחה בין מנויים המחוברים למרכזות המפורטות בלוח א ׳ ואל מנויים המחוברים
למרכזות המפורטות בלוח ב ׳ להלן ,נמדדת במספר השיחות המקומיות המתקבל מחלוקת
התקופה של השיחה בתקופה שצויינה בצד כל אות היכר .אות ההיכר מסמלת את התקופה
שבצידה היא נמצאת.
התקופה בשניות שעליה ,מוטל תשלום שיחה
מקומית אחת; בהתחלת שיחה ובסופה ייחשב
גם כל חלק של התקופה כשיחה מקומית אחת
בימים א׳ עד ה׳
בימים א׳ עד ה׳
בין השעות
בין השעות
19.00—07.00
07.00—19.00
וביום ו׳ משעה
וביום ו׳ משעה 13.00
 07.00עד שעה13.00 .
ועד יום א׳ בשעה 07.00
)תעריף יום(
)תעריף לילה(

90
60
20

א
ב
ג

180
120
40

ח ל ק ב ׳  :ב א מ צ ע ו ת טלפונאי
.1

התשלום בעד שיחת גוביינא חד פעמית בין מנויים המחוברים למרכזות המפורטות
בלוח א׳ ואל מנויים המחוברים למרכזות המפורטות בלוח ב׳ יהיה כדלקמן:
בעד כל  6דקות או חלק מהן
בין השעות  19.00—07.00ובעד
כל  12דקות או חלק מהן בין
השעות  07.00—19.00למחרתו
לירות

א
כ
ג
.2

8.20
9.30
15.90

כאשר השיחה לא יצאה לפועל מסיבות התלויות כמזמין ,דמי טיפול  5.00 -לירות.

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,29עמי .567
 2ק״ת תשל״ו ,עמ׳  ;1294תשל״ז ,עמי .907 ,229
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ירושלים
בית עגזש

ות h

יוושליפ
ביה שמע
תל זובינ ג
בית pi
״ הר1ליד,
לווג^.בן-גוויוז
־" יותח fnpn
*"]חי״זלגיון
וחובות
רמלה*

ניר שנן
־־ אופקים
דיפונד.
^מזמה דגזון
נתינות
־־ 0וופ י

ו נוזל אבינ .ר0ת גן ,מי־ברק ,חולון ,נידיפ .קריוז אונו וגמי/ייס ואזור
ו נר»«ה ,נפר־פנא  •ninומדון.
ז 3ר0לה ולוו.
 1נחי»ה rnp ,מו»קין וטירת הנוטל.
 1נ»תח מקור ,,ויאש־העין
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ל ו ח

ב׳

אל

למרכזת
המחובר
 .1מנוי
באזור חיוג ירושלים ),(02
למעט מנוי המחובר למר־
כזת בירושלים

מ נ ו המחובר למרכזת באבו־
דיס—אל עזריה

תעריף א׳

 .2מנוי המחובר לאחת המרכ
זות המפורטות בלוח א׳
למעט מרכזת באיזור חיוג
ירושלים )(02

מנוי המחובר למרכזת באבו־
דים—אל עזריה

לפי התעריפים הקבועים בלוח
א׳ אל איזור חיוג ירושלים
)(02

למרכזת

מגוי המחובר לאחת המרכזות
בבית לחם ,כיריחו או ברמא
ללה
מנוי המחובר לאחת המרכזות
בבית להם ,כיריחו או ב ר מ א 
ללה
מרכזת הברון או מרכזת קרית
ארבע

תעריף א׳

המחובר
 .3מנוי
בירושלים

 .4מנוי המחובר לאחת המרכ־
זו ת המפורטות בלוח א׳
למעט מרכזת בירושלים
 .5מנוי המחובר למרכזת באי־
זור חיוג ירושלים )(02

2306

,

לפי התעריפים הקבועים בלוח
א׳ אל מרכזת בירושלים
תעריף א׳

 .6מנוי המחובר לאחת המרכ
זות המפורטות בלוה א׳
למעט מרכזת באיזור חיוג
ירושלים )(02

מרכזת חברון או מרכזת קרית
ארבע

לפי התעריפים הקבועים בלוח
א אל איזדר חיוג ירושלים
).(02

 .7מנוי המחובר לאחת המרכ
זות המפורטות בלוח א׳

מרכזת ג׳נין

לפי התעריפים הקבועים בלוח
א אל מרכזת בעפולה

 .8מנוי המחובר לאחת המרכ
זות המפורטות בלוח א׳

מרכזת קלקיליה

לפי התעריפים הקבועים בלוח
א׳ אל מרכזת בכפר־סבא

 .9מנוי המחובר לאחת המרכ־
זות המפורטות בלוח א׳

מרכזת שכם או מרכזת טול־

לפי התעריפים הקבועים בלוח
א׳ אל מרכזת בנתניה

באל־
בחאן

לסי התעריפים הקבועים בלוח
א׳ אל מרכזת באשקלון

כרם

 .10מנוי המחובר לאחת המרכ־
זות המפורטות בלוח א׳

אחת המרכזות בעזה,
עריש ,בדיר־אל־בלח,
יונס ,ברפיח או בג׳בליה

למרכזת
המחובר
 .11מנוי
באיזור חיוג באר־שבע
)(057

מנוי המחובר למרכזת באופי־
רה

תעריף ג׳

 .12מנוי המחובר לאחת המרכ
זות המפורטות בלוח א׳,
למעט מרכזת באיזו ר חיוג
באר־שבע )(057

מנוי המחובר למרכזת באופי־
רה

תעריף ג׳

למרכזת
המחובר
?? .1מנוי
באיזור חיוג באר־שבע
)(057

מנוי המחובר למרכזת בשדות

תעריף א׳

 .14מנוי המחובר לאחת המרכ־
זות באיזור חיוג אשקלון
) (051או באיזור חיוג
אילת )(059

מנוי המחובר למרכזת בשדות

תעריף ב׳
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שיחה מאת —

אל —

 .15מנוי המחובר לאחת המרכ־
זות המפורטות בלוח א׳
ל מ ע ט אחת המרכזות באי־
באר־שבע
החיוג
זורי
) (057אשקלון ) (051או
אילת )(059

מנוי המחובר למרכזת בשדות

-התשלום

תעריף ג׳

תוספת שניה
בתוספת זו —
״קו מרכזי ישיר״  -קו המחובר למרכזת טלפונים ציבורית של משרד התקשורת המשמש
לשיחות יוצאות או לשיחות נכנסות או לשיחות יוצאות ונכנסות:
״קו מקומי לשירותים שונים״ — קו שאינו קו מרכזי ישיר או שלוחה והוא בתחום שני
מקומות אשר ביניהם תעריף השיחה הוא זה של שיחה מקומית כהגדרתה בתקנות בתי
הדואר )שירות טלפון( ,תשל״ג—- 3 1973
״א״ — כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו אינו עולה על  100מטר:
״ב״  -כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על  100מטר ,ואינו עולה
על  500מטר;
״ג״  -כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו העולה על  500מטר ,ואינו עולה
על  3000מטר;
״ד״ — כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על  3000מטר;
״קו בין־עירוני לשירותים שונים״ — קו שאינו קו מרכזי ישיר או שלוחה והוא בתחום שני
מקומות אשר ביניהם תעריף השיחה הוא זה של שיחה בין־עירונית כהגדרתה בתקנות
בתי־הדואר )שירות טלפון( ,תשל״ג—;1973
״שלוחה א׳״  -שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית
אינו עולה על  100מטר;
״שלוחה ב׳״  -שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית
עולה על  100מטר ואינו עולה על  500מטר;
״שלוחה ג׳״  -שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית
עולה על  500מטר ואינו עולה על  3000מטר;
״שלוחה ד ׳ ״  -שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית
עולה על  3000מטר;
״ ק ו טלקס ישיר״  -כמשמעותו בתקנות בתי הדואר )תעריפי טלקס ,טלפרינטר וטיקר(,
תשל״ז—.4 1977
לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות בתי הדואר )שירות טלפון( ,תשל״ג.1973-
 3ק״ת תשל״ג ,עמי .1704
 4ק״ת תשל״ז ,עמי .2322
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ח ל ק א׳ :התקגה
סימן א׳ :התקנה קבועה
התשלום
בלירות

.1

קו מרכזי ישיר

1500.00

.2

קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר  -לכל מנוי

1500.00

.3

כ ל שקע מחובר לקו מרכזי ישיר למעט השקע הראשון

125.00

.4

כ ל שקע המחובר לשלוחה עם ממתג אל מרכזת פרטית

125.00

מכשיר טלפון מיטלטל נוסף למכשיר טלפון ראשון של קו
מרכזי ישיר

100.00

מכשיר טלפון מיטלטל עם תקע עבור שקע מחובר לשלוחה של קו
מרכזי ישיר או לשלוחה של מרכזת פרטית

100.00

.7

פעמון  -למרחק שאינו עולה על  100מטר

150.00

.8

פעמון למרחק העולה על  100מטר ואינו עולה על  150מטר

600.00

.9

שפופרת נוספת למרכזת פרטית

110.00

.10

מערכת ראש יחידה או כפולה למרכזת פרטית

110.00

.11

מערכת אזעקה ונקודת אזעקה למרחק שאינו עולה ע ל  100מטר,
למעט הקו
כ ל נקודת אזעקה נוספת למרחק שאינו עולה על  100מטר

500.00
100.00

.12

המרת שלוחה בלי מתג בשלוחה עם מתג

350.00

 .13מתקן לאיתות של צלצול הטלפון ,אליו ניתן לחבר מנורה או פעמון
רכוש המנוי

180.00

.14

מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר )טקסומטר(

200.00

.15

פתיל שושן באורך  3.5מטר 4.5 ,מטר 6 ,מטר או  10מטר למכשיר
טלפון רגיל

75.00

.16

שפופרת לכבד שמיעה

125.00

.17

מכשיר טלפון רב-קווי

350.00

 .18מתקן להעברת נתונים לעיבוד ,רכוש משרד התקשורת או רכוש
המנוי ,למעט הקו -

.19

)א( כשמועברות  200יחידות העברה )ביט( לשניה
)ב( כשמועברות  600עד  1,200יחידות העברה )ביט( לשניה
)ג( כשמועברות  2,400יחידות העברה )ביט( לשניה
)ד( כשמועברות  4,800יחידות העברה )ביט( לשניה
)ה( כשמועברות  7,200יחידות העברה )ביט( לשניה
)ו( כשמועברות  9,600יחידות העברה )ביט( לשניה
)ז( כשמועברות  40,800יחידות העברה )ביט( לשניה

2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
4000.00

מכשיר טלפון למסירה של מידע בדיבור בעת ובעונה אחת למספר
מנויים שקוויהם מחוברים אליו דרך קבע ) -להלן טלפון פיקוד(

2200.00

 .20חבור קו של מנוי לטלפון פיקוד
2308

700.00
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ד .תשלום
בלירות

השירות

 .21קו מקומי לשירותים שונים -
)א( לדיבור
להעברת נתונים לעיבוד עד  9,600יחידות העברה )ביט( לשניה
להעברת צילומים
להעברת תקשורת מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי רשויה כדין,
ובלבד שסוג התקשורת ודרך העברתה בקו אושרו על ידי
המנהל ברוחב פס של  3400—300הרץ
״א״
״ב״
״ג״
)ב( להעברת נתונים לעיבוד במהירות של  40,800יחידות העברה
)ביט( לשניה
״א״

350.00
1560.00
3000.00
4500.00

1050.00
4500.00
9000.00
13500.00

״ג״

 .22ציוד לשיפור קו מקומי לשירותים שונים המשמש להעברת נתונים
לעיבוד בלבד
 750, 00נוסף על
התשלום לפי פרט 21
.23

שלוחה ״א״

) .24א(

350.00

שלוחה ״ב״

1500.00

)ב( כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת
או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי
) .25א(

350.00

שלוחה ״ג״

3000.00

)ב( כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת
או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי
26

)א(

350.00

שלוחה ד׳

4500.00

)ב( כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת
או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי

350.00

 .27מתקן להפעלת המונה של מנוי לחיוב חשבונו הוא בשיחות בין
עירוניות נכנסות
) .28א(
)ב(
.29

2200.00

ציוד אלקטרוני למעגל אזעקה מקומי בין מוקד המשטרה לבין
המנוי המנותב ברשת הטלפון הציבורית

6000.00

מתג אזעקה המחובר לציוד האמור בפסקה )א(

500.00

מיתקן למניעת תקלות טכניות ברשת הטלפון הציבורית  -כתוצאה
מחבור מתקן ,רכוש המנוי ,להעברת נתונים לעיבוד וצילומים

 .30ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון של
מנוי אחר קבוע מראש
קובץ התקנות  ,3744י״ז באב תשל״ז1.8.1977 ,

;

700.00
350.00
2309

התשלום
בלירות

השירות

.31

ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון של מנוי
אחר שהורשה על ידי המנהל לקבל הודעות עבור מנויים אחרים

350.00

.32

מיתקן לקיום שיחת ועידה עם מספר אנשים עם אפשרות חסימת השיחה

500.00

.33

שירות לחסימת שיחות בינלאומיות בחיוג ישיר

150.00

ה ע ר ה  :לא יותקן מכשיר טלפון ר ב קווי כאמור בסרט  17אלא אם כן תתבקש התקנה
של בל המערכת של טלפון ר ב קווי המורכבת משני קווים מרכזיים ישירים וכן
מארבעה עד עשרה מכשירי טלפון ר ב קווי.
,:
הימן כ׳ :התקנה זמנית
.1

קו מרכזי ישיר

.2

קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר ,לכל מנוי

.3

קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ ,״ג״ או ״ר״

.4

שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ר״ ,כאמור בפרטים )24א(,
)25א( ו־)26א( בלבד

.5

כל התקנה זמנית שלא פורטה במקום אחר בסימן זה

 50%מהתשלום
ל צ ד אותו שירות
בסימן א׳

שנקבע

התשלום שנקבע לצד אותו
השירות בסימן א׳

ח ל ק ב ׳  :ה ע ת ק ה — שירות ט ל פ ו ן ק ב ו ע א ו זמני
סימן א׳ :כאשר המרחק בין המקוש כו מותקן המיתקן לבין המקום החדש
אינו עולה על  100מצד בקו אווירי

2310

.1

קו מרכזי ישיר

175.00

.2

שלוחה ״א״ -
אם היא נשארת ״א״
אם היא הופכת לשלוחה ״ב״

175.00
1500.00

.3

שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ׳׳ד״

175.00

.4

קו מקומי לשירותים שונים ״א״ ,לכל.קצה של הקו -
אם הוא נשאר קו מקומי לשירותים שונים ״א״
אם הוא הופך לקו מקומי לשירותים שונים ״ב״

175.00
1500.00

.5

קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ ,״גי׳ או ״ד״ ,לכל קצה של קו

175.00

.6

פעמון

150.00

.7

שקע למעט שקע ראשון המחובר לקו מרכזי ישיר

125.00

.8

מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר )טקסומטר(

140.00

.9

מתקן לאיתות של צלצול הטלפון ,אליו ניתן לחבר מנורה או פעמון
רכוש המנוי

180.00

.10

מכשיר טלפון ר ב קווי

250.00
קובץ התקנות  ,3744י״ז באב תשל״ו1.8.1977 ,

התשלום
בלירות

השירות

.11

500.00

מיתקן להעברת נתונים לעיבוד ,למעם הקו

 .12מערכת אזעקה עם או בלי נקודת אזעקה אחיז ,למעט הקו
כ ל נקודת אזעקה נוספת

175.00
100.00

 .13שינוי תואי של כל קו מקומי לשירותים שונים או של שלוחה
כתוצאה מהעתקת הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית

175.00

.14

טלפון פיקוד

. 15

מרכזת פרטית

) .16א(

175.00
מלבד התשלום להעתקת הקווים
למיניהם לפי סימן זה ,ההוצאות
הממשיות להעתקת המרכזת ה פ ר 
טית עצמה

ציוד אלקטרוני למעגל אזעקה מקומי בין מוקד המשטרה לבין
המנוי ,המנותב ברשת הטלפון הציבורית

250.00

)ב(

ציוד הקצווה של מערכת האזעקה  -רכוש המנוי

175.00

)ג(

מתג אזעקה המחובר לציוד האמור בפסקה )א(

150.00

 .17מתקן למניעת תקלות טכניות ברשת הטלפון הציבורית כתוצאה מחבור
מתקן ,רכוש המנוי ,להעברת נתונים לעיבוד וצילומים

175.00

 .18ציוד להעברה אוטומטית של שיחות של מנוי לטלפון של מנוי אחר
קבוע מראש

175.00

ציוד להעברה אוטומטית של שיחות של מנוי לטלפון של מנוי אחר
שהורשה על ידי המנהל לקבל הודעות עבור מנויים אחרים

175.00

. 19

פימן כ ׳  :כאשר המרחק כין המקום בו מותקן המיתקן לבין המקום החדש
עולה על  100מטר בקו אווירי
.1

קו מרכזי ישיר

650.00

.2

שלוחה ״א״ —
אם היא נשארת שלוחה ״א״
אם היא הופכת לשלוחה ״ב״
אם היא הופכת לשלוחה ״ג״
אם היא הופכת לשלוחה ״ד״

175.00
1500.00
3000.00
4500.00

.3

שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״די׳ מנקודה לנקודה -

 650.00י

כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת ,או
ע ל ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי

175.00

.4

פעמון

150.00

.5

שקע למעט שקע ראשון המחובר לקו מרכזי ישיר

125.00

.6
.7

מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר )טקפומטר(
שינוי תואי של קו מקומי לשירותים שונים ״א״ או שלוחה ״א״
כתוצאה מהעתקת הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית -

175.00

קובץ התקנות  ,3744י״ז באב תשל״ז1.8.1977 ,

התשלום
בלירות

השירות

.8

.9

)א( אם הם נשארים קו מקומי לשירותים שונים ״א״ או שלוחה ״א״

175.00

)ב( אם הם הופכים לקו מקומי לשירותים שונים ״ ב ״
או לשלוחה ״ב״

1500.00

)ג( אם הם הופכים לקו מקומי לשירותים שונים ״ג״ או
לשלוחה ״ג״

3000.00

)ד( אם הם הופכים לקו מקומי לשירותים שונים ״ר״ או
לשלוחה ״ד״

4500.00

)ה( אם הם הופכים לשלוחה ״ב״ ,״1״ או ״ר״ והרשת הותקנה
על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת ,או על ידי משרד
התקשורת על חשבון המנוי

175.00

)א( שינוי תואי של כל קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ ,״ג״ או
״ר״ או שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ר״ כתוצאה מהעתקת הטלפון
הראשי או המרכזת הפרטית
)ב( שינוי תואי של כל שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ד״ כתוצאה מהעתקת
הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית כאשר הרשת הותקנה ע״י
המנוי בהיתר משרד התקשורת ,או על ידי משרד התקשורת
ע ל חשבון המנוי
מכשיר טלפון ר ב קווי

650.00

175.00
250.00
250.00

 .10קו מקומי לשירותים שונים ,לכל קצה
.11

מיתקן להעברת נתונים לעיבוד ,למעט הקו

650.00

.12

טלפון פיקוד

450.00

.13

מערכת אזעקה עם נקודת אזעקה אחת ,למעט הקו

175.00

כ ל נקודת אזעקה נוספת

100.00

 .14מיתקן לאיתות של צלצול טלפון ,שאליו ניתן לחבר מנורה או
פעמון — רכוש המנוי

180.00

מלבד התשלום להעתקת
 .15מרכזת פרטית
הקווים למיניהם לפי סימן
זה ,ההוצאות הממשיות
להעתקת המרכזת הפרטית
עצמה
) .16א( ציוד אלקטרוני למעגל אזעקה מקומי בין מוקד המשטרה
650.00
לבין המנוי ,המנותב ברשת הטלפון הציבורית
)ב(

2312

ציוד הקצווה של מערכת האזעקה  -רכוש המנוי

650.00

 .17מיתקן למניעת תקלות טכניות ברשת הטלפון הציבורית כתוצאה
מחיבור מתקן ,רכוש המנוי ,להעברת נתונים לעיבוד וצילומים

175.00

 .18ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון אחר
קבוע מראש

175.00

 .19ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון של מנוי
אחר שהורשה על ידי המנהל לקבל הודעות עבור מנויים אחרים

175.00

קובץ התקנות  ,3744י״ז באב תשל״ז1.8.1977 ,

השירות

התשלום
בלירות

הערה א  :השירות לפרטים  4עד  8יינתן ,זולת אם תתבקש העתקת הקו המרכזי הישיר
או השלוחה או המרכזת הפרטית שאליהם הם מחוברים.
הערה בי :לא יועתק מכשיר טלפון ר ב ק ו ו י ) ל פ י פרט  (9אלא אם תתבקש העתקה של כ ל
המערכת של טלפון ר ב קווי.

ח ל ק ג ׳  :ה מ ר ו ת  -שירות ט ל פ ו ן ק ב ו ע א ו זמני
.1

קו מרכזי ישיר בשלוחה ״א״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״א״

175.00

.2

קו מרכזי ישיר בשלוחה ״ב״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״ב״

650.00

.3

קו מרכזי ישיר בשלוחה ״ג״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״ג״

1500.00

.4

קו מרכזי ישיר בשלוחה ״ד״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״ד״

3000.00

.5

קו מרכזי ישיר בשלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ד״ כאשר הרשת מותקנת
על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת ,או על ידי משרד התקשורת
על חשבון המנוי

175.00

.6

שלוחה ״א״ או קו מקומי לשירותים שונים ״א״ בקו מרכזי ישיר

1500.00

.7

שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ד״ או קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ ,״ג״,
״ד״ בקו מרכזי ישיר- :
כאשר השלוחה או הקו המקומי לשירותים שונים מנותבים דרך
מרכזת טלפונים ציבורית של משרד התקשורת

175.00

כאשר השלוחה או הקו המקומי לשירותים שונים אינם מנותבים דרך
מרכזת טלפונים ציבורית של משרד התקשורת

650.00

.8

המרת קו טלקס ישיר בקו מרכזי ישיר

750.00

.9

המרת קו מרכזי ישיר בקו טלקס ישיר

1150.00

 .10קו מרכזי ישיר המשמש לשיחות יוצאות ונכנסות בקו מרכזי ישיר
המשמש לשיחות יוצאות בלבד או בקו מרכזי ישיר המשמש לשיחות
נכנסות בלבד

175.00

 .11קו מרכזי ישיר המשמש לשיחות נכנסות בלבד בקו מרכזי ישיר
המשמש לשיחות יוצאות בלבד או בקו מרכזי ישיר המשמש לשיחות
יוצאות ונכנסות

175.00

 .12קו מרכזי ישיר המשמש לשיחות יוצאות בלבד בקו מרכזי ישיר
המשמש לשיחות נכנסות בלבד או בקו מרכזי ישיר המשמש לשיחות
יוצאות ונכנסות

175.00

קובץ התקנות  ,3744י׳׳ז באב תשל״ז1.8.1977 ,
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ח ל ק ד ׳  :ה ש י מ ו ש  -ש י ר ו ת ט ל פ ו ן ק ב ו ע א ו זמני
שימן א׳? :ווים ושלוחות
התשלום
לחודש אחד
בלירות

.1

קו מרכזי ישיר לכל מנוי למעט אלה המנויים בפרט )(2

.2

קו מרכזי ישיר למנויים במרכזות המפורטות להלן:

31.00

)א( באזור חיוג ירושלים )- (02

)ב(

גבעת שאול

נוה יעקב

הורדוס
כורש
מעוז ציון
מרחביה

קרית יובל
רמות
רמת אשכול
תלפיות

באזור החיוג תל־אביב )- (03
אזור
בני־ברק
בת־ים
גבעתיים

ין
דפנה
דרום
)ג(

חולון
יד אליהו
ירקון וייצמן
מזרח
מערב
מקוה
נורדיה

צפון
קידאון
רמת־אכיב
רמת־גן
רמת יצחק

באזור החיוג חיפה )-- (04
מערב
אחוזה
מפרץ
טירת הכרמל
קרית־אתא
כרמל
כרמל צרפתי
קרית־ים
מזרח
קרית־מוצקין
מעלה השחרור

קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר
במרכזות המפורטות בפרט )(2

48.00
ל כ ל מנוי
45.00

.4

קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר  -ל כ ל מנוי
למעט אלה המנויים בפרט )(3

28.00

-

.5

מערכת אזעקה ונקודות אזעקה

38.00

.6

טלפון פיקוד

38.00

.7

קו של מנוי המחובר לטלפון פיקוד

30.00

.8

קו מקומי לשירותים שונים -
)א( לדיבור
להעברת נתונים לעיבוד עד  9,600יחידות העברה)ביט( לשניה
להעברת צילומים
ברוחב פס של  3400-300הרץ להעברת תקשורת מנקודה אל
תחנה לקשר אלחוטי הרשויה כדין ,ובלבד שסוג התקשורת
ודרך העברתה בקו אושרו על ידי המנהל

2314
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השירות

״א״
״ב״
״ג״
״ד״

השירות
לחודש אחד
בלירות

20.00
40.00
80.00
160.00

)ב( ברוחב פס של  10,000-50הרץ להעברת תקשורת מנקודה
א ל תחנה לקשר אלחוטי הרשויה כדין ,ובלבד שסוג התקשורת
ודרך העברתה בקו אושרו על ידי המנהל
י ,
להעברת נתונים במהירות של  40,800ביט לשניה
60.00
״א״
120.00
״ב״
240.00
״ג״
480.00
״ד״
.9

ציוד לשיפור קו מקומי לשירותים שונים המשמש להעברת נתונים
לעיבוד בלבד

200.00

 .10קו בין עירוני לשירותים שונים המשמש ליותר ממטרה אחת)לרבות
שמוש ר ב מתקני באחת מקצוות הקו או שמוש בציוד לרבוב אפיקים
מסוגים שונים או שימוש לדיבור והעברת נתונים לעיבוד בעת
ובעונה אחת(
למעלה מ־ 100בוד ועד  200בוד לכל ק״מ אווירי
למעלה מ־ 200בוד ועד  9,600בוד לכל ק״מ אווירי
מהירות העברה  40,800ביט לשניה  -לכל ק״מ אווירי

90.00
110.00
1000.00

 .11קו בין־עירוני -
להעברת תקשורת מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי רשויה כדין —
ברוחב פס של  300עד  3,400הרץ ,לכל ק׳ימ אווירי
ברוחב פס של  50עד  10,000הרץ ,לכל ק״מ אווירי

60.00
140.00

לדיבור -
ללא גישה לרשת החיוג הציבורית מגנטו ,לכל ק״מ אווירי
עם גישה לקו אחר ,לכל ק״מ אווירי
להעברת צילומים ,לכל ק״מ אווירי
להעברת נתונים לעיבוד -
)א( מהירות העברה בבוד -
עד  50בוד ,לכל ק״מ אווירי
למעלה מ־ 50בוד ועד  100בוד ,לכל ק״מ אווירי
למעלה מ־ 100בוד ועד  200בוד ,לכל ק״מ אווירי
למעלה מ־ 200בוד ועד  9,600בוד ,לכל ק״מ אווירי
)ב(
.12

מהירות העברה בביט לשניה  40,800לשניה לכל ק״מ אווירי

שלוחה ״א״ -
בעד כ ל אחת מעשר השלוחות הראשונות
בעד כל שלוחה שלמעלה מ־ 10ועד  100שלוחות
בעד כ ל שלוחה שלמעלה מ־ 100עד  500שלוחות
בעד כ ל שלוחה שלמעלה מ־ 500שלוחות

קובץ התקנות  ,3744י״ז באב תשל״ז1.8.1977 ,

60.00
80.00
80.00

18.00
35.00
60.00
80.00
700.00
20.00
16.00
13.00
10.00
2315

התשלום
לחודש אחד
בלירות

.13

שלוחה ״ב״ —
בעד כל אחת מעשר השלוחות הראשונות
בעד כ ל שלוחה שלמעלה מ־ 10ועד  100שלוחות
בעד כל שלוחה שלמעלה מ־ 100ועד  500שלוחות
בעד כ ל שלוחה שלמעלה מ־ 500שלוחות

40.00
32.00
26.00
17.00

.14

שלוחה ״ג״ -
בעד כ ל שלוחה
בעד כ ל שלוחה
בעד כ ל שלוחה
בעד כ ל שלוחה

מעשר השלוחות הראשונות
שלמעלה מ־ 10ועד  100שלוחות
שלמעלה מ־ 100ועד  500שלוחות
שלמעלה מ־ 500שלוחות

80.00
64.00
54.00
35.00

.15

שלוחה ״ד״ -
בעד כל שלוחה

160.00

 16בעד כ ל שלוחה במרכזת פרטית אוטומטית שניתן להתקשר אליה
ישירות דרך רשת הטלפונים הציבורית שלא באמצעות טלפנית
המרכזת  -נוסף לתשלום החל עליה לפי סימן זה

4.00

 .17בעד שלוחה המחוברת למרכזת פרטית ידנית שהיא רכוש משרד
התקשורת — נוסף לתשלום החל עליה לפי סימן זה

15.00

 .18בעד שלוחה המחוברת למרכזת פרטית אוטומטית שהיא רכוש משרד
התקשורת  -נוסף לתשלום החל עליה לפי סימן זה

30.00

סימן כ׳ :מכשירים ושירותים מיוחדים
.1

מכשיר טלפון מיטלטל נוסף למכשיר טלפון ראשון

10.00

.2

מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר )טקסומטר(

28.00

.3

מכשיר למניית פעימות מונה בשלוחה המחוברת למרכזת פרטית
רכוש המנוי

10.00

.4

מכשיר טלפון רב־קווי

90.00

.5

מיתקן להעברת נתונים לעיבוד ,כאשר שירותי האחזקה ניתנים
על ידי משרד התקשורת ,למעט הקו
)א( כשמועברות  200יחידות העברה )ביט( לשניה
רכוש משרד התקשורת
רכוש המנוי

2316

1200.00
300.00

)ב( כשמועברות  600עד  1,200יחידות העבדה )ביט( לשניה
רכוש משרד התקשורת
רכוש המנוי
)ג( כשמועברות  2,400יחידות העברה )ביט( לשניה
רכוש משרד התקשורת
רכוש המנוי

2300.00
500.00

<ד( כשמועברות  4,800יחידות העברה )ביט( לשניה
רכוש משרד התקשורת
רכוש המנוי

3000.00
500.00

2000.00
300.00
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התשלום
לחודש אחד
בלירות

)ה( כשמועברות  7,200יחידות העברה )ביט( לשניה
רכוש משרד התקשורת
רכוש המנוי

5500.00
750.00

)ו(

כשמועברות  9,600יחידות העברה )ביט( לשניה
רכוש משרד התקשורת
רכוש המנוי

550.00
750.00

)ז(

כשמועברות  40,800יחידות העברה )ביט( לשניה
רכוש משרד התקשורת
רכוש המנוי

9300.00
1500.00

.6

ציוד לחסימת חיוג בין־עירוני אזורי ובין לאומי  -רכוש המנוי -
במרכזת פרטית לכל מעגל חסימה

12.00

ד.

חוגה אוטומטית  -רכוש המנוי  -המהווה חלק של מרכזת פרטית
והמיועדת להשגת מספרים קבועים

24.00

.8

מתקן להפעלת המונה של מנוי לחיוב חשבונו הוא בשיחות בין־
עירוניות נכנסות

60.00

.9

ציוד אלקטרוני למעגל אזעקה מקומי בין מוקד המשטרה לבין המנוי
ברשת הטלפון הציבורית

500.00

 .10מיתקן למניעת תקלות טכניות ברשת הטלפון הציבורית כתוצאה
מחיבור מיתקן ,רכוש המנוי ,להעברת נתונים ובכלל זה צילומים

60.00

 .11ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון של
מנוי אחר קבוע מראש

25.00

 .12ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון של
מנוי אחר שהורשה על ידי המנהל לקבל הודעות עבור מנויים אחריש

25.00

 .13מרכזת פרטית שקיבולה המירבי הוא עד  25שלוחות ושטרם חלפו
 5שנים משנת הייצור של המרכזת  -לכל מעגל שלוחה

10.00

חלפו  5שנים ועד  10שנים משנת הייצור של המרכזת  -לכל
מעגל שלוחה
חלפו  10שנים ועד  15שנה משנת הייצור של המרכזת — לכל מעגל
שלוחה

20.00

חלפו  15שנה משנת הייצור של המרכזת  -לכל מעגל שלוחה

26.00

 .14מרכזת פרטית שקיבולה המירבי הוא עד  50שלוחות ושטרם חלפו
 5שנים משנת הייצור של המרכזת  -לכל מעגל שלוחה

10.00

חלפו  5שנים עד  10שנים משנת הייצור של המרכזת ל כ ל מעגל
שלוחה

13.00

חלפו  10שנים ועד  15שנה משנת הייצור של המרכזת  -לכל מעגל
שלוחה
חלפו  15שנה משנת הייצור של המרכזת  -לכל מעגל שלוחה
קובץ התקנות  ,3744י״ו באב תשל״ו ,דד1.8.19

15.00

17.00
20.00
2317

יחודש אחד
בלירות

השירות

 .15מרכזת פרטית שקיבולה המירבי הוא עד  100שלוחות ושטרם חלפו
 5שנים משנת הייצור של המרכזת  -לכל מעגל שלוחה
חלפו  5שנים ועד  10שנים משנת הייצור של המרכזת  -לכל מעגל
שלוחה
חלפו  10שנים ועד  15שנה משנת הייצור של המרכזת  -לכל מעגל
שלוחה
חלפו  15שנה משנת הייצור של המרכזת  -לכל מעגל שלוחה

6.00
10.00
13.00
17.00

 . 16מרכזת פרטית שקיבולה המירבי עולה על  100שלוחות ושטרם חלפו
 5שנים משנת הייצור של המרכזת  -לכל מעגל שלוחה
חלפו  5שנים ועד  10שנים משנת הייצור של המרכזת  -לכל מעגל
שלוחה
חלפו  10שנים ועד  15שנה משנת הייצור של המרכזת  -לכל מעגל
שלוחה
חלפו  15שנה משנת הייצור של המרכזת  -לכל מעגל שלוחה

10.00
13.00

 .17מיתקן לקיום שיחת ועידה עם מספר אנשים עם אפשרות חסימת
השיחה

250.00

.18

שירות לחסימת שיחות בינלאומיות בחיוג ישיר .

5.00
9.00
!

20.00

ח ל ק ה ׳  :שירות ט ל פ ו ן ל א נ י ו ת ב נ מ ל י ם
)התעריף הוא בעד חיבור קו מרכזי ישיר ודמי שימוש בלבד(
התשלום
בלירות

השירות

.1

קו מרכזי ישיר לאניה העוגנת על יד הרציף בנמל חיפה או בנמל
אשדוד -
ליממה הראשונה או לחלק ממנה
לכל יממה נוספת או לחלק ממנה

100.00
50.00

.2

קו מרכזי ישיר לאניה העוגנת על יד שובר הגלים הראשי בנמל
חיפה -
ליממה הראשונה או לחלק ממנה
לכל יממה נוספת או לחלק ממנה

130.00
50.00

.3

קו מרכזי ישיר לאניה העוגנת בנמל אילת -
ליממה הראשונה או לחלק ממנה
לכל יממה נוספת או לחלק ממנה

65.00
25.00

.4

קו מרכזי ישיר לאניה העוגנת במעגן הנפט בנמל אילת -
ליממה הראשונה או לחלק ממנה

65.00

.5

שינוי חיבור הקו המרכזי הישיר במקרה של שינוי מקום מעגן האניה

70.00
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ח ל ק ו׳ :רישום במדריך הטלפון
התשלום
בלירות

בחלק זה -
״רישום עיקרי״ — שם ,עסק או מקצוע ,מען אחד ומספר טלפון של מגוי,
כולם או מקצתם.
.1

רישום עיקרי של מנוי שבשימושו קו מרכזי ישיר או קבוצת קווים
מרכזיים ישירים בעלת תכונות סיור -
עד שתי שורות באותיות רגילות
השורה השלישית באותיות רגילות
עד שתי שורות הכוללות אותיות גדולות
השורה השלישית הכוללת אותיות גדולות

ללא תשלום
100.00
100.00
120.08

.2

רישום עיקרי של מנוי שבשימושו קבוצת קווים מרכזיים ישירים
שאינה בעלת תכונות סיור —
עד שתי שורות באותיות רגילות
כ ל שורה נוספת המכילה מספרי טלפון בלבד
השורה השלישית באותיות רגילות
עד שתי שורות הכוללות אותיות גדולות
השורה השלישית הכוללת אותיות גדולות

ללא תשלום
ללא תשלום
100.00
100.00
120.00

.3

רישום נוסף לרישום העיקרי -
כ ל שורה  -באותיות רגילות
כ ל שורה  -הכוללת אותיות גדולות

100.00
120.00

ח ל ק ז ׳  :שונות
.1

שיחה מקומית

0.55

.2

שיחה מקומית מטלפון ציבורי

0.50

.3

צלצול מעורר

.4

צלצול מעורר אוטומטי

התשלום בעד שלוש
שיחות מקומיות

.5

שיחה בין־עירונית מטלפון ציבורי באמצעות טלפונאי

לפי התוספת הראשונה
חוק ב׳ ועוד  0.50ל ״ י

.6

שיחה בין־עירונית מטלפון ציבורי באמצעות חיוג ישיר

לפי התוספת הראשונה
חלק א

.7

שיחה לחוץ־לארץ מטלפון ציבורי

התשלום שנקבע ועוד
 6.00ל ״ י

.8

י

בירור מספר טלפון של מנוי באמצעות שירות מודי
עין  — 14אם המספר המבוקש מופיע במדריך הטלפון
אם המספר המבוקש אינו מופיע במדריך הטלפון

התשלום בעד שלוש
שיחות מקומיות

התשלום בעד שלוש
שיחות מקומיות
ללא תשלום

התשלום
בלירות

.9

פניה לשירות ״15״ שעון דובר

שיחה מקומית

. 10

הפעלה של טלפון פיקוד  5 -השניות הראשונות או חלק מהן

שיחה מקומית

כ ל  5שניות נוספות

שיחה מקומית

 5השניות האחרונות או חלק מהן

שיחה מקומית

 .11חיבור אביזר עזר רכוש המנוי ,בהסכמה מראש של משרד התקשורת
למכשירי טלפון או למרכזת פרטית של המנוי
.12

100.00

מדריך טלפון עברי  -לכל קו מרכזי ולכל שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ ד

ללא תשלום

מדריך טלפון עברי נוסף  -לכל כרך

25.00

. 13

מדריך טלפון לועזי — לכל כרך

25.00

.14

מדריך טלפון עברי־ערבי של יהודה ,שומרון ,עזה וצפון סיני

20.00

.15

החלפת מכשיר טלפון ממתג  -לפי בקשת המנוי

350.00

.16

החלפת מכשיר טלפון ר ב קווי  -לפי בקשת המנוי

350.00

 .17החלפת מכשיר טלפון רגיל  -לפי בקשת המנוי

100.00

.18

החלפת שקע  -לפי בקשת המנוי

125.00

. 19

החלפת מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר )טקסומטר( -
לפי בקשת המנוי

250.00

.20

החלפת פעמון  -לפי בקשת המנוי

150.00

.21

שינוי מספר טלפון  -לפי בקשת המנוי

150.00

.22

רישום שינוי שם של מנוי

120.00
ללא תשלום

ובלבד שאם השינוי הוא מלועזית לעברית
.23

העברת הטלפון לפי בקשת המנוי לאחר  -בהסכמת משרד התקשורת

.24

העברת הטלפון ממנוי שנפטר לבן זוגו

.25

העברת הטלפון של מנוי שנספה במערכה להורה שכול

ללא תשלום

 .26הוספת קו בין המכשירים שבמערכת קיימת של טלפון ר ב קווי או
העברתו ממכשיר למכשיר באותה מערכת
.27

ללא תשלום
175.00

שירותי עזר למערכת טלפון ר ב קווי- :
)א( העברת הקשר הטלפוני של קו מרכזי ישיר המיועד למכשיר
מפויים במערכת א ל מכשיר אחר באותה מערכת

175.00

חסימה מלאה או חלקית של אחד ממכשירי המערכת או ביטולה

175.00

)ב(
.28

300.00

שינוי בקווים המחוברים לטלפון פיקוד

175.00
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התשלום
בלירות

השירות

 .29שינוי במעגל השלוחה במרכזת פרטית אוטומטית להגבלה או
להרחבה של אפשרויות החיוג לביצוע שיחות מקומיות או בין
עירוניות  -לכל שינוי

50.00

 .30חסימת אפשרות חיוג משלוחה במרכזת פרטית ידנית או ביטול
החסימה הקיימת

50.00

הפסקה זמנית של שירותי הטלפון  -לפי בקשת המנוי
לתקופה שאינה עולה על  6ימים וחיבורו מחדש

-

) .31א(

)ב( הפסקה זמנית של שירותי הטלפון — לפי בקשת המנוי
לתקופה העולה על  6ימים וחיבורו מחדש

-

) .32א(

30.00

הפסקה זמנית של קו המחובר לטלפון פיקוד  -לפי בקשת
המנוי  -לתקופה שאינה עולה על  6ימים וחיבורו מחדש

)ב( הפסקה זמנית של קו המחובר לטלפון פיקוד  -לפי בקשת
המנוי  -לתקופה העולה ע ל  6ימים וחיבורו מחדש

ללא תשלום
30.00
ללא תשלום

 .33הסרה זמנית של טלפון
במקומו הקודם

200.00

 -לפי בקשת המנוי  -והתקנתו מחדש

 .34חידוש הקשר לאחר ניתוק בשל אי סילוק חשבון
אם חודש הקשר לאחר נסיון להסרת מכשיר הטלפון

60.00
175.00

 .35חיבור של מיתקן להעברת נתונים לעיבוד לרשת הטלפון הציבורית,
כאשר מיתקן זה הוא רכוש המנוי והתקנתו ואחזקתו נעשות בידי גוף
שמשרד התקשורת הכיר בו לכך ,למעט הקו

500.00

 .36שיחה בין מתקן אחד להעברת נתונים לעיבוד לבין מתקן אחר
להעברת נתונים לעיבוד או לבין מחשב -
שיחה מקומית

 30השניות הראשונות או חלק מהן
כ ל  30שניות נוספות

שיחה מקומית

 30השניות האחרונות או חלק מהן

שיחה מקומית

 .37בדיקה וחידוש הקשר לאחר ניתוק בשל חיבור לרשת הציבורית
בנגוד לפקודה או פגיעה ברשת הציבורית או בשל מעשה העלול
לפגוע בה

350.00

חידוש הקשר של מערכת אזעקה ,לאחר שנותק לפי בקשת המנוי

30.00

.38

 .39חידוש הקשר של מערכת אזעקה ,לאחר הפסקת השירות עקב תקלה
בציוד המוחזק על ידי המנוי
ט״ז באב ת ש ל ״ ז )  3 1ביולי (1977
)ו1מ (76000
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30.00

מנחם בגין
שר התקשורת
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פקודת הדואר ]נוסח חדש[ ,חשל״ז976-ו
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ת ש ל ו מ י ם ג ע ד שירות ט ל ק ס  ,ט ל פ ר י נ ט ר ו ט י ק ר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  62לפקודת הדואר נגוסח חדש[ ,תשל״ז ,! 1976-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:
תשלום בעד
שירות טלקס
טלפרינטר וטיקר

התשלום בעד שירות טלקס ,טלפרינטר וטיקר יהיה בשיעור שנקבע לצד אותו שירות
.1
כמפורט בתוספת.

תחילת

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז באב תשל״ז ) 1באוגוסט .(1977

ביטול

.3

תקנות בתי הדואר )תעריפי טלקס ,טלפרינטר וטיקר( ,תשל״ו— - 2 1976בטלות.

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדואר )תעריפי טלקס ,טלפרינטר וטיקר( ,ת ש ל ״ ז -
.4
1977״.

תוספת
בתוספת זו -
״קו טלקס ישיר״  -קו המחובר למרכזת טלקס ציבורית של משרד התקשורת;
״שלוחה א״ — שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלקס הראשי או מרכזת הטלקס הפרטית
אינו עולה על  100מטר!
״שלוחה ב״  -שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלקס הראשי או מרכזת הטלקס הפרטית
עולה על  100מטר ואינו עולה על  500מטר;
״שלוחה ג״  -שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלקס הראשי או מרכזת הטלקס הפרטית
עולה על  500מטר ואינו עולה על  3000מטר:
״שלוחה ד״ — שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלקס הראשי או מרכזת הטלקס הפרטית
עולה על  3000מטר:
״קו מקומי לשירותים שונים״ — קו שאינו קו טלקס ישיר או שלוחה והוא בין שני מקומות
הנמצאים בתחום מרכזת טלקס ציבורית אחת המשמש למתן שירות טלקס ,טלפרינטר או
טיקר;
״א״  -כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו אינו עולה על  100מטר;
״ב״  -כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על  100מטר ,ואינו עולה
על  500מטר;
״ג״  -כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על  500מטר ,ואינו עולה
על  3000מטר:
״ד״  -כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על  3000מטר:
״קו מרכזי ישיר״  -כמשמעותו בתקנות בתי הדואר )תעריפי טלפון( ,תשל״ז—.3 1977
״קו בין־עירוני לשירותים שונים״  -קו שאינו קו טלקס ישיר או שלוחה והוא בין שני
מקומות הנמצאים בתחום מרכזות טלקס ציבוריות שונות המשמש למתן שירות טלקס,
טלפרינטר או טיקר.
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,29עמ׳ .567
 2ק״ת תשל״ו ,עמי .1313
 3ק״ת תשל״ז ,עמי .2304
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קובץ התקנות  ,3744י״ז באב תשל״ז1.8.1977 ,

ח ל ק א׳ :התקנה
פימן א׳ :התקנה ?בועה
התשלום
בלירות

.1

קו טלקס ישיר

1500.00

.2

קו טלקס ישיר ,משותף לשני מנויים או יותר  -לכל מנוי

1500.00
350.00

,

.3

שלוחה ״א״  -כל אחת

.4

שלוחה ״ב״  -כל אחת

1500.00

.5

שלוחה ״1״  -כ ל אחת

3000.00

.6

שלוחה ״ר״  -כל אחת

4500.00

.7

שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ר״ ,כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי
בהיתר משרד התקשורת ,או ע ל ידי משרד התקשורת על חשבון
המנוי

350.00

.8

מכונת טלקס ,טלפרינטר או טיקר

500.00

.9

שדר אוטומטי נפרד

350.00

.10

תוספת לניקוב סרט

350.00

.11

תוספת לשידור

350.00

.12

יחידת מיתוג  -לכל זוג חוטים

350.00

.13

מכשיר ניקוב נפרד

350.00

 .14קו מקומי לשירותים שונים -
״א״  -כ ל אחד

350.00

״ב״  -כ ל אחד

1500.00

״ג״  -כ ל אחד

3000.00

״ד״ — כ ל אחד

4500.00
סימן כ׳ :התקנה זמנית

.1

קו טלקס ישיר

.2

קו טלקס ישיר ,משותף לשני מנויים או יותר  -לכל מנוי

.3

שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ד״ ,כאמור בסימן א ׳ פרטים  4ו ־ 5

.4

קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ ,״ג״ או ״ר״ ,כאמור
בסימן א׳ בפרט . 14

 50%מהתשלום שנקבע
לצד אותו שירות בסימן
א׳ דלעיל

.5

כ ל התקנה זמנית שלא פורטה במקום אחר בסימן זה

התשלום שנקבע לצד
אותו שירות בסימן א׳
דלעיל
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ח ל ק ב׳ :העתקה
פימן א׳ :כאשר המרחק כין המקופ פו מותקן המיתקן לגין המקום החדש
אינו עולה על  100מטר בקו אווירי
התשלום
בלידות

השירות

.1

כל קו טלקס ישיר

175.00

.2

שלוחה א׳
אם היא נשארת שלוחה א׳
אם היא הופכת לשלוחה ב׳

175.00
1500.00

.3

שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ר״

175.00

.4

קו מקומי ״א״ לשירותים שונים ,לכל קצה של הקו -
י
אם הקו נשאר ״א״
אם הקו הופך ל־״ב״

175.00
1500.00

.5

קו מקומי ״ב״ ,״ג״ או ״ר״ לשירותים שונים ,לכל קצה של הקו

175.00

.6

שינוי תואי של כ ל שלוחה או של כ ל קו מקומי ,לשירותים שונים
כתוצאה מהעתקת קו הטלקס הישיר או מרכזת הטלקס הפרטית

175.00

.7

מכשיר טלקס ,טלפרינטר או טיקר

ללא תשלום

סימן כ׳ :כאשר המרחק כין המקום בו מותקן המיתקן לבין המקום החדש
עולה על  100מטר בקו אווירי
650.00

כל קו טלקס ישיר
שלוחה ״א״ -
אם היא נשארת שלוחה ״א״

175.00

אם היא הופכת לשלוחה ״ב״

1500.00

אם היא הופכת לשלוחה ״ג״

3000.00

אם היא הופכת לשלוחה ״ר״

4500.00

שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ד״ מנקודה לנקודה —

.4
.5

2324

כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת או
על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי

175.00

כ ל קו מקומי לשירותים שונים ,לכל קצה של הקו

650.00

שינוי תואי של כ ל שלוחה ״א״ או של כל קו מקומי ״א״ לשירותים
שונים ,כתוצאה מהעתקת קו הטלקס הישיר או מרכזת הטלקס -
)א( אם השלוחה או הקו נשארים ״א״

175.00

)ב( אם הם הופכים ל־״ב״

1500.00

)ג( אם הם הופכים ל־־״ג״

3000.00

)ד( אם הם הופכים ל־״ד״

4500.00
קובץ התקנות  ,3744י״ז באב תשל״ז1.8.1977 ,

השירות

)ה( אם הם הופכים לשלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ד״ והרשת הותקנה על
ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת ,או על ידי משרד התקשורת
ע ל חשבון המנוי
.6

)א(

שינוי תואי של כ ל שלוחה ״ב״ ,״ ג ״ או ״ד״ או של כל קו
מקומי ״ב״ ,״גי׳ או ״ד״ לשירותים שונים כתוצאה מהעתקת
קו הטלקס הישיר או מרכזת הטלקס הפרטית

התשלום
בלירות

175.00

650.00

)ב( שינוי תואי של כל שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ד״ כתוצאה מהעתקת
קו הטלקס הישיר או מרכזת הטלקס הפרטית כאשר הרשת
הותקנה על ידי המנוי בהיתר משדד התקשורת ,או על ידי משרד
175.00
התקשורת על חשבון המנוי
.7

מכשיר טלקס ,טלפרינטר או טיקר

500.00

ח ל ק ג׳ :המרות
.1

קו טלקס ישיר בשלוחה ״א״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״א״

175.00

.2

קו טלקס ישיר בשלוחה ״ב״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״ב״

650.00

.3

קו טלקס ישיר בשלוחה ״ ג ״ או ״ד״ או בקו מקומי לשירותים שונים
״ג״ או ״ד״

1500.00

.4

קו טלקס ישיר בשלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ד״ כאשר הרשת מותקנת על
ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת או על ידי משרד התקשורת על
חשבון המנוי

175.00

.5

שלוחה ״א״ או קו מקומי לשירותים שונים ״א״ בקו טלקס ישיר

1500.00

.6

שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ד״ או קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ ,״ ג ״ או
״ד״ בקו טלקס ישיר  -כאשר השלוחה או הקו המקומי לשירותים
שונים מנותבים דרך מרכזת הטלקס הציבורית של משרד התקשורת

175.00

כאשר השלוחה או הקו המקומי לשירותים שונים אינם מנותבים דרך
מרכזת טלקס ציבורית של משרד התקשורת

650.00

.7

המרת קו מרכזי ישיר בקו טלקס ישיר

1150.00

.8

המרת קו טלקס ישיר בקו מרכזי ישיר

750.00

ח ל ק ד ׳  :ה ש י מ ו ש  -קווים ,ש ל ו ח ו ת  ,מ כ ש י ר י ם ו ש י ר ו ת י ם מ י ו ח ד י ם
השירות

התשלום
לחודש אחד
בלירות

.1

קו טלקס ישיר

48.00

.2

קו טלקס ישיר ,משותף לשני מנויים או יותר  -לכל מנוי

45.00

קובץ ה ת ק נ ו 3 7 4 4

p

 ,י״ז באב תשל״ז1.8.1977 ,

התשלום
לחודש אחד
בלירות

השירות

.3

שלוחה ״א״  -כל אחת

20.00

.4

שלוחה ״ב״  -כ ל אחת

40.00

.5

שלוחה ״ג״  -כ ל אחת

80.00

.6

שלוחה ״ד״  -כ ל אחת

160.00

.7

מכונת טלקס או טלפרינטר -

.8

רכוש משרד התקשורת

850.00

רכוש המנוי

165.00

רכוש משרד התקשורת

140.00

רכוש המנוי

40.00

תוספת לניקוב סרט -

 .9תוספת לשידור -

.10

.11

.12

.13

רכוש משרד התקשורת

140.00

רכוש המנוי

40.00

רכוש משרד התקשורת

750.00

רכוש המנוי

165.00

מכונת טיקר —

שדר אוטומטי נפרד -
רכוש משרד התקשורת

550.00

רכוש המנוי

60.00

רכוש משרד התקשורת

350.00

רכוש המנוי

125.00

יחידת מיתוג  -לכל זוג חוטים

25.00

מכשיר ניקוב נפרד -

 .14קו מקומי לשירותים שונים -
״א״  -כ ל אחד

20.00

״בי׳  -כל אחד

40.00

״ג״  -כ ל אחד

80.00

״ד״  -כ ל אחד

160.00

 . 15קו טלגרף או טלפרינטר בין־עירוני ,לכל ק״מ בקו אווירי -
מהירות העברה  -עד  50בוד

20.00

למעלה מ־ 50בוד ועד  100בוד

30.00

למעלה מ־ 100בוד ועד  200בוד

60.00

קובץ התקנות  ,3744י״ז באב תשל״ז1.8.1977 ,

ח ל ק ה ׳  :רישום ג מ ד ר י ך ה ט ל ק ס
התשלום
בלירות

בחלק זה -
״רישום עיקרי״  -שם ,עסק או מקצוע ,מען אחד ,מספר הטלקס של המנוי
ומלת ההיכר של המנוי ,כולם או מקצתם ,המופיע במדריך הטלקס,
פעם ברשימת המנויים לפי שם המנוי בסדר א ׳  -ב ׳ ופעם נופפת
ברשימת מלות ההיכר לפי מלת ההיכר של המנוי ובסדר א י  -ב ׳ .
.1

רישום עיקרי

.2

רישום נוסף לרישום העיקרי

ללא תשלום
40.00
ח ל ק ו ׳  :שונות
התשלום
בלירות

.1

שיחת טלקס בפנים הארץ -
 30השניות הראשונות או חלק מהן
כל  30שניות נוספות
 30השניות האחרונות או חלק מהן

0.28
0.28
0.28

.2

מדריך טלקס  -לכל קו טלקס ישיר ולכל שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ד״

ללא תשלום

.3

מדריך טלקס נוסף

20.00

.4

החלפת מכשיר טלקס ,טלפרינטר או טיקר ,לפי בקשת המנוי

500.00

.5

שינוי מספר טלקס ,לפי בקשת המנוי

175.00

.6

רישום שינוי שם של מנוי

120.00

.7

העברת הטלקס ,הטלפרינטר או הטיקר לסי בקשת המנוי לאחר -
בהסכמת משרד התקשורת

300.00

.8

.9

)א(

הפסקה זמנית של שירות הטלקס לפי בקשת המנוי לתקופה
שאינה עולה על  6ימים וחיבורו מחדש

30.00

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

ללא תשלום

הסרה זמנית של מכשיר טלקס ,טלפרינטר או טיקר לפי בקשת המנוי
והתקנתו מחדש במקומו הקודם ,

200.00

 .10חידוש הקשר לאחר ניתוק בשל אי סילוק החשבון
אם חודש הקשר כנ״ל לאחר נסיון להסרת מכשיר הטלקס ,הטל־
פרינטר או הטיקר

175.00

בדיקה וחידוש הקשר לאחר ניתוק בשל חיבור לרשת הציבורית
בניגוד לפקודה או פגיעה ברשת הציבורית או בשל מעשה העלול
לפגוע בה.

350.00

.11

ט״ז באב תשל״ז) 31ביולי (1977
)חמ (76000

קובץ התקנות  ,3744י״ז באב תשל״ז1.8.1977 ,

60.00

בגין
מנחם
שר התקשורת
2327

פקודת הדואר ]מסח חדש[ ,תשל״ז 976-ן
ת ק נ ו ת ב ד ב ר שירות ת א ט ל ק ס
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  62 ,10ו־ (2)119לפקודת הדואר ]נוסח
תשל״ז— 1976י ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

חדש[,

בתקנות בתי הדואר )שירות תא טלקס( ,תשל׳׳ו— , 1976במקום התוספת ייבוא:
2

״תוספת
)תקנה (5
בתוספת זו ,״התעריף״ — התשלום שנקבע בעד שיחת טלקס לחוץ לארץ ופורסם
במדריך הדואר.
לירות

 .1דמי רישום —
לשנה המתחילה ביום האחד בינואר
לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש
ינואר
.2

150
12.50

משלוח הודעת טלקס יוצאת —
) (1בחיוג ישיר —
דקה ראשונה או חלק ממנה
כל דקה נוספת או חלק ממנה
)(2

.3

באמצעות מרכזן —
שלוש הדקות הראשונות או חלק מהן
כל דקה נוספת או חלק ממנה

נוסף על התעריף

בשירות רגיל של מסירת מכתבים או

בתא טלקס בו רשום המנוי

.3

9.00
1.25

מסירת הודעת טלקס נכנסת למנוי —
(1),.

.2

6.50
1.25

נוסף על התעריף

)(2

בשירות של מסירה מיוחדת

)(3

בטלפון

)(4

בטלפון ובשירות של מסירה מיוחדת

5.30
האגרה שנקבעה בפרט )(1
בתוספת של 6.60

לירות

האגרה שנקבעה בפרט )(1
בתוספת של  2.70לירות
האגרה שנקבעה בפרט ).(1
בתוספת של 9.30

לירות

תחילתן של תקנות אלה ביוב! י״ז באב תשל״ז ) 1באוגוסט .(1977
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדואר )שידות תא טלקס( )תיקון( ,תשל״ז—1977״.

ט״ז באב תשל״ז) 31ביולי (1977

מנחם בגין
שר התקשורת

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,29עמי .567
 2ק״ת תשל״ו ,עמ׳ .2381

קובץ התקנות  ,3744י״ז באב תשל״ז1.8.1977 ,

חוק בנק הדואר ,תשי״א-ו95ו
ת ק נ ו ת בדבר חשבון ח ס כ ו ן עתיר ח״י כפליים ותנאיו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק בנק הדואר ,תשי׳׳א— 1951י ,אני מתקין
תקנות אלה:
אחרי תקנה  10בתקנות בנק הדואר )חשבון חסכון עתיד ח״י כפליים( ,תשל״ז—
.1
 ) 1 9 7 6ל ה ל ן — התקנות העיקריות( ,יבוא:
2

״הטבה
מיוחדת
נוספת

הוספת תקנות,
10א ו־10ב

 10א) .א( בעל חשבון במסלול א׳ שהפקיד בחשבונו במשך תקופה של
שנה המתחילה ביום ג׳ בתמוז תשל״ז ) 19ביוני ) (1977להלן — התקופה
המיוחדת( ,סכום של  30,000לירות לפחות ,יזוכה חשבונו ,על אף האמור
בתקנת משנה ) 10א() (1במענק של  16%מסד כל הפקדה האמורה בתקנת
משנה זו.
)ב( בעל חשבון במסלול א׳ שהפקיד בחשבונו בתקופה המיוחדת
סכום קטן מ ־ 30,000לירות ,יזוכה חשבונו ,על אף האמור בתקנת משנה
)10א() ,(1במענק של  12.5%מסך כל הפקדה.
)ג( בעל חשבון במסלול א׳ שהפקיד בחשבונו סכום כאמור בתקנת
משנה )ב( יזוכה חשבונו ,על אף האמור בתקנת משנה ) 10א() ,(1במענק
של  15%מסך כל הפקדה ,ובלבד —
) (1שחסך בו זמנית במסלול ב׳ סכום שלא יעלה על 50
לירות מדי חודש בחדשו ,אם הסכום הכולל של ההפקדות
בשני המסלולים עשוי לעלות בתום תקופת החסכון על 36,000
לירות;
) (2שחסך בו זמנית במסלול י ב׳ סכום שלא יפחת מ ־100
לירות ,אם הסכום הכולל של ההפקדות בשני המסלולים לא
יגיע ,בתום תקופת החסכון ,לסך של  36,000לירות;

הטבה
חד־פעמית
במסלול ב

10ב) .א( בעל חשבון במסלול ב׳ שפתח א ת חשבונו בתקופה המיוחדת —
הן במסלול יחיד והן במסלול בו־זמני כאמור בתקנה  —6יזוכה חשבונו,
עם ההפקדה של יחידת החסכון הראשונה ,בגובה יחידת החסכון.
)ב( הוציא בעל החשבון במסלול ב׳ א ת כל סכומי ההפקדה לפני
תום שש שנים מיום פתיחת החשבון יבוטל למפרע זיכוי החשבון במענק
הנוסף האמור בתקנת משנה )א(.״

.2

אחרי תקנה  11לתקנות העיקריות יבוא:

״פיגור,בהפקדות
בתקופה המיוחדת

11א) .א( פיגר בעל חשבון במסלול ב׳ בשלוש הפקדות חדשיות
רצופות בתקופה המיוחדת יחולו הוראות תקנה  ,11וכן יבוטל למפרע
זיכוי החשבון במענק חד־פעמי כאמור בתקנה 10ב.

הוספת
תקנה 11א

)ב( בעל חשבון החוסך בתקופה המיוחדת בו זמנית בשני מסלו
לים ,ופיגר בהפקדותיו במסלול ב׳ כאמור בתקנת משנה )א( ,יחולו
 1ס״ח תשי״א ,עמי  ;219תשט״ו ,עמ׳  ;85תשכ״ו ,עמי -.2
 2ק״ת תשל״ז ,עמי .2015 ,669

קובץ התקנות  ,3744י״ז באב תשל״ז1.8.1977 ,
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הוראות תקנת משנה )א( לגבי מסלול ב׳ וכן יופחת למפרע שיעור
המענק שלו זכאי בעל החשבון במסלול א׳ ויועמד על  12.5%בלבד״.
תיקון התוספת

בתוספת לתקנות העיקריות ,בלוח ב; בקטע המתייחס להחזרת החסכון תוך השנה
.3
הרביעית ,בטור ״ריבית״ ,בסופו יבוא:
״אולם אם יחידת החסכון במסלול א׳ הופקדה בתקופה המיוחדת או ,אם
החשבון במסלול בי־ נפתח בתקופה המיוחדת ,יהיו הפרשי ההצמדה בשיעור
של  100%על כל אחת מיחידות החסכון״.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר )חשבון חסכון עתיר ח״י כפליים(
.4
)תיקון מס׳  ,(2תשל״ז—1977״.
ט״ז באב תשל״ז) 31ביולי (1977
) ח מ (76016

בגין
מנחם
שר התקשורת

חוק מילווה קצר מועד ,חש״ך960-ו
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ה ו צ א ת א י ג ר ו ת ח ו ב ותנאיהן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13 ,5 ,2ו־ 14לחוק מילווה קצר מועד ,תש״ ד— 1960י,
אני מתקין תקנות אלה:
הוצאת סדרות
איגרות חוב

.1

ביום י״ט באב תשל״ז ) 3באוגוסט  (1977יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:
) (1סדרת איגרות הוב שסך שוויה הנקוב יהיה ארבעים מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,3/113ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ ך— ,1960סדרה 3/113״ .תנאי
הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד )סדרה
 ,(3/101תשל״ז—:- 1977
) (2סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,6/313ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 6/313״ .תנאי
הסדרה ובושה איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד )סדרה
 ,(6/301תשל׳׳ז—; 1977
3

) (3סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות ,והיא תסומן
 ,12/513ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ ך— ,1960סדרה 12/513״ .תנאי הסדרה
ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד )סדרה ,(12/501
תשל״ז—,4 !977
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד )סדרות ,(12/513 ,6/313 ,3/113
תשל״ז—1977״.
י״א באב תשל״ז) 26ביולי (1977
1
2
3
4

2330

ס״ח
ק״ת
ק״ת
ק״ת

ארליך
שמחה
שר האוצר

תש״ך ,עב׳  ;48תשל״ו ,ע מ י .25
תשל״ז ,עמי .1624
תשל״ז ,עמ׳ .1625
תשל״ז ,עמ׳ .1627
קובץ התקנות  ,3744י׳ ז באב תשל״ו1.8.1977 ,

נקודת סדרי השלטון והמש&ט ,תש״ח 948-ן
ת ק נ ו ת ־ ש ע ת ־ ח י ר ו ם ב ד ב ר ה ס ד ר י ם ב ע ק ב ו ת שינוי ש ע ר ה מ ט ב ע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח־־ , 1948אני
מתקין תקנות־שעת־חירום אלה:
1

.1

בתקנות אלה —

הגירות

״היום הקובע״ — י״ז באב תשל״ז) 1באוגוסט ;(1977
״היטל — היטל מטבע לפי תקנות אלה!
״המפקח״ — המפקח על מטבע חוץ ,כמשמעותו בתקנה  2לתקנות ההגנה )כספים(1941 ,
)להלן — תקנות המטבע( ז

2

״השער החדש״ ,לגבי כל סוג של מטבע חוץ — שער הקניה בלירות שנקבע לאותו מטבע
לראשונה בחוזר בנק ישראל אל הבנקים הסוחרים המוסמכים בדבר שערי חליפין של
מטבע חוץ )העברות והמחאות( )להלן — חוזר בנק ישראל( ביום הקובע או לאחריו ו
״השער הקודם״ ,לגבי כל סוג של מטבע חוץ  - -שער הקניה בלירות שנקבע לאחרונה לפני
היום הקובע לאותו מטבע בחוזר בנק ישראל!
״מחזיק״ ,לענין מטבע חוץ — תושב ישראל אשר בישראל או מחוצה לה רכש מטבע חוץ,
מחזיק אותו ברשותו או בפיקוחו או שהוא בעל זכות בצורה כלשהי בישראל או מחוצה
לה במטבע חוץ ו
״מטבע חוץ״ — מטבע חוץ כמשמעותו בתקנה  6לתקנות המטבע ,המפורט בתוספת!
״סוחר מוסמך״  -כמשמעותו בתקנה  (2)3לתקנות המטבע.
.2

)א(

סוחר מוסמך המחזיק הון חוזר ביום הקובע ,ישלם עליו היטל.

חיטי ע י הו! ח ח י

)ב( בתקנה זו —
) (1״דון חוזר״ — מטבע חוץ או זכות למטבע חוץ בכל צורה שהיא אשר
המפקח התיר א ת החזקתו כהון חוזר ,או המוחזק למעשה כהון חוזר ולרבות
כל מטבע חוץ שנצטבר ביום הקובע במחזור!
) (2״מחזיק בהון חוזר״ — לרבות מחזיק מטבע חוץ שנרכש לפי השער
הקודם והרוכש הוציאו מרשותו בעסקה שנעשתה ללא היתר של המפקח,
או לפני המועד שבו התיר המפקח לעשותה.
המחזיק ביום הקובע או לאחריו מטבע חוץ אשר על פי דין חייבים במכירתו לסוחר
.3
ק
מוסמך לפי השער הקודם או אשר היו חייבים למכרו לסוחר מוסמך ל פ י י
נ

ה

ו ם

ה

ו ב ע ׳

אך הוא נמכר לפי השער החדש או עדיין לא נמכר ,ישלם עליו היטל.
.4

ההיטל יהיה בסכום ההפרש בין השער החדש לבין השער הקודם של אותו סוג מטבע.

היפי ע י יתרות
מטבע שיש למכור
יסוחר מוסמך

שיעור ההיטל

 1עייר תש״ה ,תופ׳ אי ,עמי .1
 2ע״ר  ,1941תופ׳  ,2עמ׳  ;1380ס״ח תשי׳׳ד ,עמי .89

קובץ התקנות  ,3744י״ז באב תשי״ז1.8.1977 ,
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מועד תשלום
ההיטל

ההיטל ישולם תוך חמישה עשר יום מהיום הקובע או תוך שלושה ימים מן היום
.5
שבו הגיעו ההון החוזר או מטבע החוץ שעליהם מוטל ההיטל לידי החייב בהיטל ,הכל לפי
המאוחר יותר.

ריבית בשל עיכוב
מטבע חוץ

אם עקב מעשה או מחדל בניגוד לתקנה  6לתקנות המטבע ,לא הגיעו ההון החוזר
.6
או מטבע החוץ לידי החייב בהיטל ,ישלם החייב ריבית בשיעור  24אחוזים לשנה מן המועד
המוקדם ביותר שבו צריכים היו הדון החוזר או מטבע החוץ להגיע לידיו אילולא המעשה
או המחדל האמורים ועד יום תשלומו בפועל.
סוחר מוסמך ימסור למפקח דו״ח ובו פרטים כפי שיורה המפקח על מטבע חוץ
.7
שהחזיק ביום הקובע ,לא יאוחר מעשרה ימים לאחר פרסום תקנות אלה.

תשלום ההיטל

תשלום ריבית
וקנס

.8

ההיטל ישולם לאוצר המדינה.

.9

על גביית היטל תחול פקודת המסים )גביה( .
8

) .10א( מי שחייב בהיטל ולא סילק אותו ,כולו או מקצתו ,במועד שהיה עליו לסלקו
יהיה חייב בתשלום קנס בשיעור שגי אחוזים לחודש או חלק ממנו על הסכום שלא שולם
במועד ,מן היום שנקבע לסילוק ההיטל עד יום פרעונו בפועל.
)ב( לענין גבייתם ,דין הריבית והקנס כדין ההיטל.

הקפאה של
מטבע חוץ

סמכויות בדיקה

מסירת ידיעות,
מסמכים ותעודות
אחרות

עבירות ועונשין

 .11לא סולק ההיטל כולו או מקצתו ,במועד שנקבע בתקנות אלה ,רשאי המפקח לאסור,
עד לסילוק ההיטל ,א ת העברת הבעלות או ההחזקה בהון החוזר או במטבע החוץ שעליהם
מוטל ההיטל.
 .12מי שהוסמך לכך על פי תקנה  11לתקנות המטבע ,רשאי ,לצורך ביצוע תקנות אלה
או לשם מניעה או גילוי של עבירות על תקנות אלה ,להיכנס לכל מקום כדי לערוך בדיקת
מלאי ,בדיקת פנקסים ומסמכים אחרים ולתפוס כל דבר העשוי לשמש ראיה במשפט.
 .13כל אדם ,חוץ מן החסין על־פי כל דין מלמסור עדות לפני בית משפט ,חייב ,לפי
דרישת המפקח ,למסור ידיעות ,פנקסים ,מסמכים ותעודות אחרות ,שלדעת המפקח יש
בהם כדי להבטיח את ביצוען של תקנות אלה.
.14

)א(

מי שעשה אחת מאלה:
) (1לענין תקנות אלה מסר דו״ח ,ידיעה ,פנקס ,מסמך או תעודה אחרת
שהם כוזבים בפרט חשוב!
) (2העלים ,השמיד ,שינה או סירב למסור ידיעה ,פנקס ,מסמך או תעודה
אחרת שנדרש למסרם לפי תקנות אלה ו
) (3הפריע או מנע אדם הפועל בשליחות המפקח לבצע את סמכויותיו לפי
תקנות אלה <

 3חוקי א׳׳י ,כרך בי ,עמי .1374
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)(4

עשה מעשה מרמה כדי להתחמק מסילוק היטל שנתחייב בו 1

) (5לא מסר דו׳׳ח כאמור בתקנה , 7׳
דינו  ---מאסר שלוש שנים או קנם פי שלושה משווי מטבע החוץ לפי השער החדש אשר
בקשר עמו נעברה העבירה או  100,000לידות לפי הסכום הגדול יותר.
)ב( נעברה עבירה על תקנות אלה במהלך עסקו של חייב בהיטל בידי פקיד ,פועל,
שליח ,סוכן או בא כוחו של החייב בהיטל ,ישא החייב בהיטל •׳באחריות ,זולת אם הוכיח
שנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת קיומן של תקנות אלה או שהעבירה נעברה שלא
בידיעתו.
)ג( נעברה עבירה על תקנות אלה בידי חבד־בני־אדם ,אחראי לעבירה גם כל אדם
אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל ,שותף ,מנהל חשבונות או פקיד אחראי של
אותו חבר־בני־אדם ,זולת אם הוכיח שנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת קיומן של
תקנות אלה או שהעבירה נעברה שלא בידיעתו.
נוכח המפקח כי אדם עבר על הוראה מהוראות תקנות אלה ,רשאי הוא ,בהסכמתו
.15
של האדם ,לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטילו בשל
אותה עבירה! הוגש כתב אישום על אדם ,אין לקבל כופר בשל העבירה כל עוד לא הודיע
היועץ המשפטי לממשלה על עיכוב הליכי המשפט.

כ ו פ ר

.16

הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין אחר.

שמירת דינים

.17

שר האוצר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען של תקנות אלה.

תקנות

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעודחירום )הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע(
.18
)מס׳ :, (21תשל״ז—1977״.

השם

תוספת
)תקנה (1
סוגי מ ט ב ע
פרנקים צרפתיים

מרקים פיניים

דולרים קנדיים

כתרים דניים

שילינגים אוסטריים

לירות שטרלינג

כתרים שבדיים

פרנקים בלגיים

דולרים אוסטרליים

כתרים נורבגיים

לירות איטלקיות

רנדים של דרוס אפריקה

פלורינים הולנדיים

דינרים ירדניים

פרנקים שוויצריים

מרקים גרמניים

ינים יפניים

דולרים של אדה״ב

ט״ז באב תשל״ז) 31ביולי (1977
)חמ (76735
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שמחה 'ארליך
שר האוצר
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חוק מס ערך מוסף ,תשל״ו1975-
ת ק נ ו ת בדבר מ ס ערך מ ו ס ף
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  34ו־ 145לחוק מס ערך מוסף ,תשל״ו— 1975י,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקה תקנה 9א

השם

בתקנה 9א לתקנות מס ערך מוסף ,תשל״ו— 1976״ ,אחרי ״89.01.9910״ יבוא
.1
״212״ ,ובסופה יבוא ״ובלבד שהטובין הפטורים ממכס על פי פרט  212לתעריף נשארו
בבעלות הספק שבחוץ לארץ.
.2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם ערך מוסף )תיקון מס׳  ,(5תשלי׳ ז—1977״.
שמחה ארליך
שר האוצר

ב׳ באב תשל״ז ) 17ביולי (1977
<חמ (724000
 1ס״ה תשל״ו ,עמי .'52
 2ק״ת תשל״ו ,עמי  ;2388 ,1590תשל״ז ,עמ׳ .1163 ,1162 ,438

הקודח מחלות געלי־ח״ם945 ,ו
ת ק נ ו ת בדבר ה ס ד ר ת ת נ ו ע ת בעלי־ חיים ה מ ו ב א י ם לתערוכות
בתוקף סמכותי לפי סעיף )20ד() ,יב( ו־)טו( לפקודת מחלות בעלי־חיים 1945 ,י,
אני מתקין תקנות אלה:
.1

החלפת תקנה 1

בתקנות מחלות בעלי־היים )תערוכות( ,תשכ״ט—1969

״איסור קיום

",״. ¡,^7
ללא היתר

השם

.2

במקום תקנה  1יבוא:

 .1לא יקים אדם ולא יחזיק תערוכה של בעלי־חיים ,אלא אם ניתן לו
היתר בכתב מ א ת מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות ,או
מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה ,כולן או מקצתן )להלן — המנהל(,
ובהתאם לתנאיו.״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מהלות בעלי־ חיים)תערוכות()תיקון( ,תשל״ז—1977״.

ד׳ באב תשל״ז) 19ביולי (1977
) ח מ > 7 7 3 9 3

אריאל שרון
שר החקלאות

 1ע״ר  ,1945תוס׳  ,1עמ׳ .155
 2ק״ת תשכ״ט ,עמ׳ .1547
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המחיר  512אגורות

?יג? התקנות  ,3744י״ 1ג א נ תשלייז1.8.1977 ,

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

