רשומות

קובץ התקנות
א׳ בשבט תשי״ד
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תקנות בתי הדואר )תעריפי דואר וסל פון( )תיקון ניס׳ (2׳ תשי׳׳ד—1954

.

.

300

פקודת בתי הדואר
ת ק נ ו ת בדבר תעריןז של שירותי דואר וטלפון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בתי הדואר י ,אני מתקין תקנות אלה:
מיסה תסנות

תקנות בתי הדואר)תעריפי דואר וטלפון( ,תשי״א— , 1951יתוקנו כך:

,1

־

במקום התוספות אי ,ב׳ ו־ג׳ יבואו תוספות אלה:
תוםפת

א

בתוספת זו —
;צרור״ פירושו — במשמעותו של דבר דואר בפקודת בתי הדואר!
״צרור קטן״ פירושו — כמשמעותו של דבר דואר בפקודת בתי הדואר ,שמשקלו עד קילוגרם
אחד ושנשלח על ידי דואד־מכתבים בתשלום מוזל ו
״חבילה״ פירושו — במשמעותו של דבר דואר בפקודת בתי הדואר ,שמשקלו עד  /5קילוגרם
ושנשלת על ידי דואר־חבילות.
9

מכתבים בפנים הארץ י¬
עד  30גרם
לכל  30גרם נוספים או חלק מהם
גלויות בפנים הארץ — לכל גלויה
עתוניס רשומים בפנים הארץ —
לכל טופס
!,נים הארץ )לרבותדברי דפוס בפניו
ניירות מסחריים(
לכל  50גרם או חלק מהם
בפרות לעוזרים בפנים הארץ
דוגמאות מסחריות בפניפ הארץ —
עד  100גרם
לכל  50גרם נוספים או חלק מהם
חבילות בפנים הארץ — משלוחן או
החזרתן לשולח —
* עד קילוגרם אהד
למעלה מק׳׳ג אחד ועד  3ק״ג
.>./
למעלה מ־ 3ק״ג ועד  5ק״ג
״ * * •  . iל מ ע ל ה מ־ 5ק׳׳ג ועד  10ק׳׳ג ¿4
למעלה מ־ 10ק״ג ועד  15ק״
,
למעלה נד 15ק׳׳ג ועד  20ק״ב
4ץף1
למעלה מ־ 20ק״ג ועד  25ק׳׳ג
מכתבים רשומים בפניפ הארץ
מסירה בפנים הארץ •
אישור
אישור מסי
/
י י י יואר רשום
0 2 . ^ ^ /
מסירה מיוחדת )אכפפרס(
,
^ !  /הודעת תשלום של המחאת כסף
^
בפנים הארץ
חקירה באבדן צרור רגיל׳ צרור
רשום ,חבילה רגילה ,חבילה רשו
מה או בנזק הנגרם להם

*1

:

צ

0

1
2

ו!תע?וס
פר׳ 5״י
הסו נ
טיפול במשלוח חבילה לגיבוי בחוץ
לארץ
60
מסירה של חבילה לגיבוי מחוץ לארץ
40
30
גביה ממשלוח לגיבוי בחוץ לארץ —
מכל לירה או חלק ממנה
20
שכירות של תא דואר לשנה —
״
בירושלים ,תל אביב־יפו וחיפה
^  • /בכל מקום אחר
25
שימוש בשק משלוח מיוחד
חינם
פקדון בעד מנעול ומפתח אחד לתא
דואר
25
פקדון בעד כל מפתח נוסף
20
או
לבית,דואר
דואר אחר או
העברת תא דואר לבית
שינוי בשם
•שחיזר מכס
140
לכל צרור
240
לכל חבילה
360
החסנת חבילה שלא נדרשה תוך 10
ימים מיום שנשלחה הודעה —
620
לכל יום
700
ובלבד שהתשלום לא יעלה על
900
 1600פרוטות,
100
רישום עתון למשלוח בתעריף
המיוחד לעתונות — לכל שנה
100
מסירת צרור קטן לידי בעל המען
200
בבית הדואר או במענו.
הפנייה למען חדש —
80
משך  6החדשים הראשונים
משך  6החדשים הנוספים
לכל  6חדשים נוספים שלאחר
מכן
100

*

פי׳ 5״י
100
100
100
5.000
3.000
8.000
1.000
700
500
120
200
80

5.000
135
חינם
1.500
1.000

חוהי א״י ,כרו בי ,פרק הט״ו ,עט׳ .1155
?״ת  ,198חמי־׳* עפ׳  : 1528ק״ת  ,253השי״ב ,עט׳  ; 615ק״ת  ,303השי״ג ,עטי  ; 1063ק״ת ז>32
תמי״נ ,עטי  ; 477ק״ת  ,308ח^י״ר ,עטי .97

'1

^1

התש?ום
פר׳ 5״י
העברת צרוד למוסד מסחרי שמש־
רדיו סגורים זמנית —
לכל  6חדשים
מסירה מיוחדת של מכתבים רשומים
בבית הדואר — לכל שנה —
פעם ביום
כל פעם נוספת ביום
מסירה מיוחדת של מכתבים רגילים
בבית הדלאר אי חיפוש

הסיג

 •.התשלום
פר׳ ?׳׳י

שירות לצרור ששולם • בעדו מכס
על ידי השולח
1.200
6.000
3,000
100

הנהלת פנקסים הנוגעים לחשבון פק־
דון עכור מברקים ,ובלבד שלא
יפחת מ־ 200פרוטה לחודש

300
 1%מדמי
המברקים
שנשלחו
או שיישלחו..

אריזה חדשה לפני המסירה —
לכל חבילה.

160
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פר׳ 5״ י

דיירות
קו מרכזי ישיר
קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים
או יותר )התשלום לכל מנוי(
קו עזר מחובר למרכזת פרטית
קו להספקת כוח צלצול
קו טלפרינטר )בתוך העיר(
מכשיר טלפרינטר )חוץ מהקו(
שלוחה חיצונית ,קו פרטי או קו
&קשר
שלוחה פנימית
שלוחה פנימית »שיטת אינטרקום ״
תקע עם שני שקעים )חיבורי קיר(
כל ישקע נוסף
פעמון נוסף חיצוני )רק עד מרחק
של  50מטר(
,

200,000
200,000
200,000
200.000
200,000
54.000
200,000
20.000
50.000
15.000
7,500
9.000

השירות
6.000
15.000
3.000
3.000
36.000
. 3.000

פעמון נוסף פנימי
חוגה אוסמוסית בשביל מרכזת פרטית
מאזין נוסף
מאזין ראש )לאוזן אחת או לשתים(
מכשיר להספקת כוח צלצול
מתג מפסיק
מערכת אזעקה עפ נקודה אחת )חוץ
45.000
מהקו החיצוני(
י 9;000
כל נקודה נוספת
200.000
קו חיצוני למערכת אזעקה
התקנה או הסרה של מתג סודי.
פנימיותa6.00
לשלוחות
30.000
מכשיר מיוחד למנוי ששמיעתו לקויה
תשלום מיוחד
מרכזת פרטית אוטומטית

העתקה — העתקה פנימית
9.500

מכשיר טלפון או טלפרינטר יחיד
קו מרכזי ישיר עם שלוחה פנימית
עבלי העתקת השלוחה(
קו מרכזי ישיר עם שלוחה חיצונית
)בלי העתקת השלוחה(

16.000
19.000

קו מרכזי ישיר עם שלוחה פנימית
)עם העתקת השלוחה(
שיטת אינטרקום
פעמון נוסף
__
שקע
שלוחד ,פנימית המצדידת במכשיר
 .פיקוח במרכז ת ״אלביש״

-

19.000
תשלום מיוחד
6,000
3.000
19.000

העתקה פנימית — מרכזות פרטיות
כל קו חיצוני )קו ישיר ,קו עזר ,קו
מקשר שלוחה חיצונית וכדומה(
כל קו פנימי)עם העתקת המכשיר(
כל קו פניפי)בלי העתקת המכשיר(

9.500
9.500
6.500

קונץ התמנות  ,415א׳ בשבט תשי״ד6,1,1854 ,

המחיר המינימלי של העתקת מרכזת
פרסית)כולל העתקת מכשירים של
שלוחות פנימיות(

.

30.000

העתקת חיצונית
רתשלופ
פר׳

?״י

קו מרכזי ישיר ,שלוחה חיצונית א1
מכשיר טלפרינטר שאינו מצריך
יותר מ־ 100מטר חוטים נוספים
קו מרכד ישיר ,שלוחה חיצונית או
מכשיר טלפרינטר המצריך יותר
מ־ 100מטר חוטים נוספים והמרחק
האווירי למרכז הטלפונים או לטלפון
הראשי הוא תוך  5ק״מ

חתשלופ
פר׳ ?״י

המירות

תשלום מיוחל

הוא יותר מי  5ק״פ
שלוחה פנימית המועתקת ביחד עם
הקו המרכזי הישיר ונשארת
פנימית
פעמון נוסף פנימי המועתק ביחד עם
הטלפון שאליו הוא מחובר ונשאר
פנימי
פעמון נוטף חיצוני המועתק ביחד עם
הטלפון שאליו הוא מחובר ונשאר
חיצוני
שקע

45.000

80.000

קו מרכזי ישיר ,שלוחה חיצונית או
מבש?ר טלפרינטר כשהמרחק החדש
למרכז הטלפונים או לטלפון הראשי

11.500
6.000
9.000
7300

העתקה חיצונית —,מרכזות פרטיות
כל קו חיצוני שאינו מצריך יותר
מ־ !00מטר חוטים נוספים
כל קו חיצוני המצריך יותר מ־100
מטר חוטים נוספים והמרחק
האווירי למרכז הטלפונים לא יותר
ם־ 5ק״מ

כל קו חיצוני כשהמרחק החדש למרכז
הטלפונים יותר מ־ 5ק״מ
העתקות של שלוחות פנימיות מבנין
אחד למשנהו יחד עם המרכזת
והשלוחות שנשארות פנימיות )כל
שלוחה(

45,000

80.000

תשלום מיוחד

9.500

העתקה חיצונית — מערכות אזעקה
העתקת הציוד עם נקודה אחת )חוץ
מהקו החיצוני(
כל נקודה נוספת
כל קו חיצוני שאינו מצריך יותר

 5ק״מ

תשלום מיוחד

כל קו חיצוני המצריך יותר מ־100
מעדחוטיםנוספיםוהמרחקהאווירי
למרכז הטלפונים לא יותר מ־ 5ק ״
כל קו חיצוני כשהמרחק החדש למרכז

18,500
7.500

מ

80.000

45

שינוי קו השלוחה החיצונית כתוצאה מ ה ע ת ק ת הטלפון הראשי
שינוי קו שאינל מצרין יותר l o o n
מטר חוטים נוספים
שינוי קו שמצריך יותר מ־ 100מטר
חופים נוספים כשהמרחק האידדי

מהשלולזד ,אל המקום החדש לא
יותר מ־ 5ק״מ
שינוי קו כשהמרחק של השלוחה אל
המקום החדש הוא ייתר מ־ 5ק״מ

45.000

80.000
תשלום מיוחד

הפיכות
הפיכת קו מרכזי ישיר לשלוחה
חיצונית או להיפך ,שאינה מצריכה
יותר מ־ 100מ׳ מוטים נוספים
הפיכת קו מרכזי ישיר לשלוחה
חיצונית או להיפך ,המצריכה יותר
מ־ 100מטר חוטים נוספים
כשהמרחק החדש לז* יותר מ־5
7ךמ מ0דמ׳ הטלפונים
302

54.000

הפיכת קו מרכזי ישיר לשלוחה
חיצונית או להיפך כשהמרחק
החדש יותר מ־ 5ק״מ

תשלום מיוחד

S0.OOO

הפיכת שלוחה חיצונית לקו מרכזי
ישיר כשהקו עובר את מרכז
הטלפונים ומבלי לשגות את הקו
המרכזי הישיר הקיים

13.500

חוכץ התמנות  ,415א׳ בשבטיחש־י״ד5,1.1954 ,

v

v
4

)חפוזיר לרבע שנה(
השירות

ו מרכזי ישיר בתוך מרחק אווירי
של  5ק׳׳מ ממרכז הטלפונים כולל
 366שיחות מקומיות ללא תשלום
במשך השנה הראשונה לאחר
ההתקנה
ו טלפרינטר )בתיו י׳עיר( בתוך
מרחק אווירי של ק״מ
:רחק נוסף — כל  500מטר או חלק
מהם עד  5ק״מ
רחק נוסף — למעלה מ־ 5ק״מ
ו טלגרף או טלפרינטר פרטי
בינעירוני )כל ק״מ מרחק אווירי(
ו בינעירוני פרטי לשיחות) .כל ק׳׳נ
מרחק אווירי(
.ו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים
או יותר י
ןו פרטי )בין שני בנינים שונים(
בתוך מרחק אווירי של ק״מ
?רחק נוסף — כל  500מטר או חלק
מחש עד  5ק״מ
!דהק נוסף — למעלה מ־ 5ק״מ .

פר׳ ל״

18.000
13.000
1.800
תשלום מיוחד
7.500
15.000
13.500
19.000
1.800
תשלום מיוחד

השירות
מערכת אזעקה עם נקודה אתת
כל.נקודה נוספת למערכת האזעקה
מרחק נוסף עד' 1000מנזר — כל 500
מטר או חלק מהפ .
קו מרכזי ישיר למעלה מ־ 6ק״מ
מרחק אמירי ממרכז הפלפונים
קו חיצוני למערכת אזעקה בתוך
מרחק אווירי של ק״מ
מרחק נוסף — כל  500מטר או חלק
מהם עד  5ק״מ
מרחק נוסף — למעלה מ־ 5ק׳ימ
קו להספקת כוח צלצול בתוך מרחק
אווירי על ק״מ
מרחק נוסף — כל  500מטר או חלק
מהם עד  5ק׳׳מ
מרחק נופף — למעלה מ־ 5ק׳מ
קו מקשר ביו שתי מרכזות פרטיות
בתוך מרחק אווירי של ק״מ
מרחק נוסף — כל  500מטר או חלק
• מהם ער  5ק״מ
מרחק נוסף — למעלה מ־ 5ק״מ

ff

פר׳ ל״י
24.000
1.500
3.000
משלום מייחל
13.000
1.800
השלום מיוחד
13.000
'1.800
תשלום מיוחד
13.000
1.800
תשלום מיוחד

?!לוחות פנימיות
)המחיר לרבע שנה(
פר׳ ל״י
3לוחה פנימית בלי מתג תוך מרחק
של  100מטר
צלוהד ,פנימית עם מתג בלתי סודי
או שלוחה המחוברת למכשיר מיתוג
מסוג ״אלביס״ תוך מרהק של 100
מסר
£זלוחה פנימית עם מתג סודי או"
_ מחוברת למרכזת פרטית תוך מרחק
של  100מטו
8לוהה פנימית תוך מרחק של 100
מטר מדוברת למרכזת שהיא רכוש
המנוי•.׳

4.750

6,200

שלוחה פנימית לשיטת ״אינטרקום״
תוך מרחק של  100מטר
שלוחה פנימית המצויירת במכשיר
פיקוח במרכזת .״אלביס*
מרחק נוסף — כל  100מטר או חלק
מהם

9.000
6.000

6רי ?״י
10.500
12,500
900

־ ה ע רזז־ך הותקנד בבית;מלון ,לרבות פנסיון,־
בית מרגוע ובית החלמה ,שלוחות פנימיות,
, .ישולמו בעד כל שלוחה שלמעלה מ־ 10שלוחות
״ * 80אחוזים מהתשלום שצויין בקטע זד״

שלוחות חיצוניות
)תמחיר לרבע שנה(
פר׳ ל"י
שלוחה חיצונית רגילה או שלוחה
חיצונית מקבילה תוך מרחק אווירי
של ק״מ מהטלפון הראשי
שלוחה חיצונית רגילה או שלוחה
חיצונית י מקבילה תוך מרחק אדירי

18,000

שובץ התמות  ,415א' בשבט תשייר5.1.1954 ,

של ק״מ מהסלפון הראשי )שיטת
״אינטרקום״(
מרחק נוסף — בל  500מטר או חלק
מהם עד  5ק״ מ
מרחק ניסף — למעלה מ־ 5ק׳׳מ —
בל  1000מסד או חלק מהם

פר׳ ל״י
18.000
1.800
1.500
303

0עמונים'נוספים
)הטח י ר לרבע שגה(
פר׳ ל״י
מטר

פעמון פנימי קטן תוך מרחק של
מטר(
1.000
מפיו« '
י מ

מ

ט

י

גד

יל "יי י״ק ל
מ

ש

פעמון חיצוני קטן)עד מרחק של 50
100
1.000

1 0 0
2 , 0 0 0

מרחק נוסף — כל  100מטר או חלק
מהם

™
"י""'
מרכזת פרטית כולל שפופרת
שלוחה פנימית — ראה שלוחות פנימיות
שלוחה חיצונית —ראה שלוחות חיצוניות
ג י  1ל ) ־ ! י

900

P

ש ל

״י

2.000
חינם

מרכזות פרטיות אוטומטיות *
)המחיר לרבע שנה(
מרכזת)ציוד אוטומטי(
י ישיר תוך מרחק אמירי של
P 5״ matf"bהטלפונים
מרחק נוסף עד <^300טר׳ כל 500
מטר או חלק מהם
קו מרכזי ישיר במרחק אווירי
יותר מ־ 6ק״מ ממרכז הטלפונים
כל  1000מסר למעקה מ 6-ק״מ
שלוחה פנימית בלתי מוגבלת תוך
מרחק של  100מטר כשהמרכזת
היא רכוש הדואר
שלוחה פנימית מוגבלת למחצה תוך
מרחק של  100מטר כשהמרכזת
היא רכוש הדואר

פר׳ 5״ י
תשלום מיוחד
18.000
3.000

12.000
10,000

סר׳ ?״י

שלוחה פנימית מוגבלת תוך מרחק
של  100מטר כשהמרכזת היא רכוש
הדואר
שלוחה פנימית תוך מרחק של 100
מטר כשהמרכזת היא רכוש המנוי
— כל הסוגים
מרחק נוסף כל  100מטר או חלק
מהם
שלוחה חיצונית תוך מרחק אווירי של
ק״מ כשהמרכזת היא רכוש הדואר
וה חיצונית תוך מרחק אווירי של
ק ״  » - £ע  3מ ר כ ז ת היא רכוש המנוי

מרחק נוםף^=׳-׳ג^ 500מטר או חלק
מהם עד  5ק״
מרחק נוסף למעלה מי — 3#?>5כל
 1000מטר או חלק מהם

ו

7.500
6.750
900
20,000
18.000
1.800
1,500

* דמי אספקת החשמל להב׳ החשמל חלים על המנוי.

מכשירים ושירותים מיוחדים
)המתיר ?רבע שנה(

פר׳ ; ״ י

פר׳ ל׳׳י

מא!ץ נוסף
מאזין ראש לאוזן אחת
מאזין ראש לשתי אזניים
מכשיר מיוחד למנוי ששמיעתו לקויה
)תשלום נוטף(
מכשיר צבעוני )תשלוט נוסף(
חוגה אוטומטית בשביל מרכזת
פרטית
מכשיר להספקת כות צלצול
מתג מפסיק
שני שקעים דאשוגיפ בתוך מרחק של
 100מסר

כל שקע נוסף בתוך מרחק של 100
900
מטר
1.800
2.600
מרחק נוסף — כל  100מטר או
חלק מהם
6,000
מכשיר מיטלטל)נוסף לטלפון הראשי(
900
t v i׳/* Vמכשיר טלפרינטר )רכוש הדואר(
5.250
ממ^מ מכשיר טלפרינטר של המנוי
3.500
שירות תמידי למנויים במרכזי
900
פלפונים שאינם מקיימים שירות
תמידי
1.500

1,200
900
1.800
1(2,500

• 9.000

מתחלק לפי מספד המנויים המחוברים לכל קו.

רשימות בםפר הטלפון
)הטחיר לכל הדפסה של רשימה •שהמנהל הכללי של הרואד הםכיט ?הדפיסה(
רשימה נוספת באותיות רגילות
ללא .תשלום
רשימה עיקרית באותיות רגילות
רשימה נוספת באותיות גדולות
3,000
רשימה עיקריה ,באותיות גדולות

3.000
6,000

הינץ התמות  ,415א׳ בשבט חשי״ד1954 ,

שונות
)תשלום ח ד פעמי(
וזמירות

פר׳ ל״י

השירות

ויוזה מקומית
פר טלפון לכל קו ישיר
ספד טלפון נוסף
חלפת מכשיר לפי בקשת המנוי
יבור לרשת הטלפון
זינוי מספר הטלפון לפי בקשת המנוי
וינוי השם ,פרט לשינוי מלועוית
לעברית
,עברת הטלפון בהסכמת הדואר
.פסקה זמנית של השירות לתקופה
של  24שעות או חלק מהן )לפי
בקשת המנוי(
לצול מעורר
ולפון לאניה העוגנת על יד הרציף
בנמל חיפה ליום אחד או חלק ממנו
לכל יום נוסף או חלק ממנו
ולפון לאניד .העוגנת על יד שובר
הגלים הראשי בנמל חיפה ליום
אחד או חלק ממנו
לכל יום נוסף או חלק ממנו

פר׳ ל״י

50
ללא תשלום
500
7.500
200.000
7.500

שינוי חיבור הטלפון כמקרה של
שינוי מקום מעגן האניד.
חידוש השירות )לאחד הפסקה בגלל
אי סילוק החשבון בתוך התקופה
הקצובה(
חידוש השירות )לאחר נפיון להסרת
הטלפון(
שיחה מקומית מטלפון ציבורי
שיחה בינעירונית מטלפון ציבורי

9.000
2.250

ניתוק טלפון לתקופה ממושכת לפי
בקשת המנוי וחיבורו מחדש
הסרה זמנית של טלפון לתקופה
ממושכת לפי בקשת המנוי
והתקנתו מחדש

4.500
200.000
1.500
100

15.000
2.250

3.000

3.000
3.000
50
תשלום בוסף
של  50פרי
על התשלום
הרגיל
3.000

דמי שנימת
רגילים

9.000

דמי שכירות
רגיליפ

ת ו פ פ ת ג׳
 .1לוח תשלומים לשיחות בין עירוניות
תערי1

המרחק בקילומטר

שיחה רגילה דרד סרכז בלתי
אוטומטי עד  3דקות
גין רשעות
0S.00—18.00 ¡ 1S.00~08.00

א
ב
ג
 -דה
ו
ז

ח
ט
י
כ
ל
ג
.3
A
.5
.

עד '5
למעלה מ־ 5עד 10
למעלה מ־ 10עד 12.5
 למעלה מ־ 12.5עד 15למעלה מ־ 15עד 25
למעלה »־ 25עד 50
למעלה כד 50עד 75
למעלה מ־ 75עד 100
למעלה מ־ 100עד 125

למעלה מ־ 125עד 150
למעלה מ־ 150עד 175
למעלה מ־175

פרוטות
50
80
120
160 ._.
240
400
500
600
680
760
840
920

פרוטות
50
80
100
120
140
180
220
280
340
400
450
500

שיחה עם אילת — שיחד .רגילה עד  3דקות
כל דקר ,נוספת
שיחה דחופה — פי שנים מהתשלומים האמורים.
שיחת קדימה — פי חמישה נווזתשלומים האמורים.
שיחה לשעה קבועה — התשלומים האמורים בתוספת של ) 50%תוספת • -
מינימלית  180פרוטה( — בתנאי של הזמנה לפחות לחודש אחד ושל
חמש .שיחות בשבוע.״

שיחה רגילה דרר מרכז
אוטומטי עד  3דמית
בכל שעות היפטר.
פרוטות
50
100
150
200
.
250

1.260
420
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5

ה ע ט
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תקפן של תקנות אלו הוא מיום ב״ה בטבת תשי״ד) 1בינואר .(1954

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר ׳)תעריפי דואר וטלפון( )תיקון מס׳ ;2
,3
תשי״ד—1954״.
י״ט בטבת תשי״ד) 25בדצמבר (1953
)וו»)(15בר/רמ(1/

ח .ב ן ־ מ נזו ם
המנהל הכללי
משרד הדואר

306
הממיר  40פרומה

קוב? התקנות  ,415א׳ בשכנו ת׳שי״ד1.1051 ,

הודפס ע״י המדפיס הממשל!

