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 פקודת בתי הדואר
 תקנות בדבר הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ד לפקודת בתי הדואר!, אני מתקין תקנות אלה:

 1• בתקנות אלד, — ־ י הנידות

 ״אזור פיתוח״ —
 (1) השטח מזרחה מקו האורך ׳7 35° והשטח דרומה מקו הרוחב ׳52 31° ובכלל
 זד, שטחן של רשויות מקומיות שבתחומן עוברים קו האורך או קו הרוחב האמורים ז

t נהריה, עכו ורמלה ,rb (2) תחום העיריות 
 (3) תחום המועצות המקומיות אוד־עקיבא, טירת הכרמל, יקנעס, יבנה, ראש־העין >
 (4) השטח של אזור מפעל הקישון כאמור בצו נמל חיפה (גבולות) (אזור מפעל

.  הקישון), תשט״ו—955! 2
 ״מפעל מאושר״ — מפעל שהוכר כמפעל מאושר לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט—

 1959 או הרחבת מפעל שהוכרה כמפעל מאושר לפי החוק האמור! .
 ״מוסד ציבורי״ — בית־ספר, בית־חולימ, בית מרקחת, מרפאה, תחנת מכבי־אש, תחנת ,

 מגן־דוד־אדום, עידיה או מועצה מקומית, למעט מועצה מקומית שהוקמה על פי צו

 1 חוקי א״י, כרך ב׳, פרה קט״ו, עמ׳ 1155; ם״ח 376, תשכ״ב, עמ׳ 103; ס״ח 337, תשכ״ג, עמ׳ 44. )

 2 ק״ת 507, תשט״ו, עמ׳ 748.

 3 ם״ח 293, תש י״ט, עט׳ 284.
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 המועצות המקומיות, (מועצות אזוריות), תשי״דו—41958, ולמעט מועצה מקומית בישוב
 חקלאי!

 ״ישוב חקלאי״ — ישוב, אשר לדעת המנהל הכללי של משרד הדואר עיקר עיסוקם של
 מרבית תושביו המבוגרים הוא בחקלאות !

 ״התשלום הקבוע״ — התשלום הקבוע לפי סעיף 3 לפקודה זולת אם נאמד אחרת בתקנות
 אלה!

 ״התקנה״ — התקנה לפי סעיף 3א לפקודה, לרבות העתקה חיצונית לפי סעיף 3א לפקודה!
 ״קו מרכזי״ — קו מרכזי ישיר או קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר!

 ״עיוור״, ״נכה׳/ ״עובד״ ו״נציגות דיפלומטית״ — כמשמעותם בתקנות בתי מדואר (הנחות
 מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי סעיף 3 לפקודה), תשכ״ג—1963 ־ (להלן — התקנות

 לענין סעיף 3 לפקודה).

 2. (א) בעד התקנת קו מרכזי ראשון למפעל מאושר באזור פיתוח ישולמו, אם ההו
 צאות הכרוכות במתן השירות מן, בלידות —

 (1) עד 5,000 — התשלום הקבוע
 (2) למעלה מ־5,000 עד 25,000 — התשלום הקבוע ו־50% מההוצאות

 שמעל ל־5,000 לירות.
 (3) למעלה מ־25,000 — התשלום כאמור בפסקה (2) וההוצ׳

 אות שמעל ל־25,000 לירות.
 (ב) בעד התקנת קו מרכזי נוסף למפעל מאושר באזור פיתוח ישולמו, אם ההוצאות

 הכרוכות במתן השירות הן, בלירות —
 (1) עד 10,000 — התשלום הקבוע ד50% מההוצאות

 שמעל ל־1700 לידות
 (2) למעלה מ־10,000 — התשלום כאמור בפסקה (1) וההוצ־

 אות שמעל ל־10,000 לירות.

 3. (א) בעד התקנת קו מרכזי ראשון למוסד ציבורי באזור פיתוח או בישוב חקלאי
 ישולמו, אם מהוצאות הכרוכות במתן השירות הן, בלירות —

 (1) עד 3000 — התשלום הקבוע
 (2) למעלה מ־3000 עד 10,000 — התשלום הקבוע ו־50% מההוצאות

 שמעל ל־3,000 לירות
 (3) למעלה מ־10,000 — התשלום כאמור בפסקה (2) וההוצאות

 שמעל ל־10,000 לירות.
 (ב) בעד התקנת קו מרכזי נוסף למוסד ציבורי באזור פיתוח או בישוב חקלאי

 ישולמו, אם ההוצאות הכרוכות במתן השירות הן, בלירות —
 (1) עד 5,000 — התשלום הקבוע ו־50% מההוצאות

 שמעל ל־1,700 לירות.
 (2) למעלמ מ־5,000 — התשלום כאמור בפסקה (1) והמוצאות

 שמעל ל־5,000 לירות.

 4. (א) בעד התקנת קו מרכזי ראשון למועצה אזורית, למועצה מקומית בישוב חקלאי,
חקלאי או לנציגות חוקית של ישוב חקלאי שאינו מואגד ישולמו, אם ההוצאות  לישוב:

 הכרוכות במתן השידות הן, בלירות —

 הנחה
 למפעל מאושר

 הנחה
 למוסד ציבורי

 הנחה למועצה
 אזורית, ?מועצה

 מקומית בישוב
 חקלאי

 ולישוב חקלאי
 * ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256.
 5 ק״ת 1415, תשכ׳׳נ, עמי 996.
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 המזה
 למבקש אחר

 באזור פיתוח
 או ישוב חקלאי;

 הנחה עבור
 שלוחות וקווים
 כאמור בתקנת,

 משנה (ב)

 הנחה עגור
 שלוחות וקווים
 כאמודבתקנת

 משנה (ב)

 (1) עד 5,000 —• התשלום הקבוע
 (2) למעלה מ־5,000 — התשלום הקבוע ד50% מההוצאות

 שמעל ל־5,000 לידות.
 (ב) בעד התקנת קו מרכזי נוםף למועצה אזורית, למועצה, מקומית בישוב חקלאי,
 לישוב חקלאי או לנציגות חוקית של ישוב חקלאי שאינו מואגד ישולמו, אם ההוצאות

 הכרוכות במתן השירות הן, בלירות —
 (1) עד 10,000 — ,התשלום הקבוע ד50% מההוצאות

 שמעל ל־1700 לירות
 (2) למעלה מ־10,000 — התשלום כאמור בפסקה(1) וההוצאות

 שמעל ל*10,000 לירות.
 5. (א) בעד התקנת קו מרכזי לכל מבקש שלא צויין בתקנות 2—4 כאשר ההתקנה
 מבוקשת במקום מגוריו או עסקו הנמצאים באזור פיתוח או בישוב חקלאי ישולמו,, אם

 ההוצאות הכרוכות במתן השידות הן, בלירות —
 (1) עד 3000 — התשלום הקבוע ר50% מההוצאות

 שמעל ל־1700 לירות
 (2) למעלה מ־3000 — התשלום כאמור בפסקה (1) וההוצאות

 שמעל ל־3,000 לירות.
 (ב) בתקנה זו — ״התשלום הקבוע״ לגבי עיוור, נכה, עובד ונציגות דיפלומטית —
 . התשלום שנקבע לגבי אותו שירות בתקנות לענין סעיף 3 לפקודה, ובלבד שהנחה לעובד

 לפי תקנה זו תינתן לגבי קו מרכזי אחד ובתנאי שטרם ניתן לו שירות טלפון.

 6. (א) בעד התקנת השלוחות והקווים המפורשים בתקנת משנה (ב) לכל י מבקש
 כאשד ההתקנה מבוקשת במקום מגוריו או עסקו הנמצאים באזור פיתוח או בישוב חקלאי

 ישולמו, אם ההוצאות הכרוכות במתן השירותים הן, בלידות —
 (1) עד 3000 — התשלום הקבוע ד50% מההוצאות

 שמעל ל־1700 לירות
 (2) למעלה נד3000 — התשלום כאמור בפסקה (1) וההוצאות

 שמעל ל־3000 לירות
 (ב) ואלה הם השלוחות והקווים:

 (1) שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח המוחזק על ידי המנוי במרחק בקו
 אוירי מהטלפון הראשי עד 1,500 מטר!

 (2) שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח שאינו מוחזק על ידי המנוי
 במרחק בקו אוירי מהטלפון הראשי עד 100 מטר!

 (3) קו מקומי מחובר לקו טלפון ביךעירוני פרטי.
 (ג) בתקנה זו — ״התשלום הקבוע״, לגבי עיוור או נכה: — התשלום שנקבע לגבי
 אותו שירות בתקנות לענין סעיף 3 לפקודה! ״התשלום הקבוע״, לגבי נציגות דיפלומטית

 בעד השלוחות בלבד — התשלום שנקבע לגביהן בתקנות לענין סעיף 3 לפקודה.

 7. (א) בעד התקנה של השלוחות והקווים המפורטים בתקנת משנה (ב) לכל מבקש
 כאשד ההתקנה מבוקשת במקום מגוריו או עסקו הנמצאים באזור פיתוח או בישוב חקלאי

 ת ו ר י ל  ישולמו, אם ההוצאות הכרוכות במתן השירותים הן, ב
י התשלום הקבוע ו־50% מההוצאות  (!) עד 3000 —

 שמעל ל־1,700 לירות.
 (2) למעלה מ־3000 — התשלום כאמור בפסקה(1) וההוצאות

 שמעל ל־3000 לירות
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 (ב) ואלה הם השלוחות והקווים:
 (1) שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח המוחזק על ידי המנוי במרחק

 בקו אוירי מהטלפון הראשי של למעלה מ־1,500 מטר!
 (2) שלוחה חיצונית העובדת בתחום שטח שאינו מוחזק על ידי המנוי במרחק

 בקו אוירי מהטלפון הראשי של למעלה מ־100 מטר!
 (3) קו חיצוני למערכת אזעקה!

 (4) קו שידור חיצוני, קו פרטי חיצוני או קו מקשר חיצוני.
 (ג) בתקנה זו — ״התשלום הקבוע״, לגבי עיוור או נכה — התשלום שנקבע לגבי
 אותו שירות בתקנות לענין סעיף 3 לפקודה! ״התשלום הקבוע״, לגבי נציגות דיפלומטית
 בעד השלוחות וקו מקשר חיצוני בלבד — התשלום שנקבע לגביהם בתקנות לענין סעיף 3

 לפקודה.

 8. (א) בעד התקנה של קו מרכזי ישיר או השלוחות והקווים הנזכרים כתקנה 6(ב)
 לעיוור או לנכה כאשד השידות מבוקש במקום מגוריו או עסקו הנמצאים מחוץ לאזור
 פיתוח או מחוץ לישוב חקלאי, ישולם התשלום שנקבע לגביהם בעד אותו שירות בתקנות

 לענין סעיף 3 לפקודה בתוספת ההוצאות שמעל ל־1700 לירות.
 (ב) בעד התקנה של השלוחות והקווים הנזכרים בתקנה 7 (ב) ,לעיור או לנכה
 כאשד השידות מבוקש במקום מגוריו או עסקו הנמצאים מחוץ לאזור פיתוח או מחת
 לישוב חקלאי, ישולם התשלום שנקבע לגביהם בעד אותו שירות בתקנות לענין סעיף 3

 לפקודה בתוספת ההוצאות שמעל ל־1700 לידות.

 9. בעד התקנת קו מרכזי לעובד כאשר ההתקנה מבוקשת במקום מגוריו הנמצא מחה
 לאזור פיתוח או מחוץ לישוב חקלאי ישולם התשלום שנקבע לגביו בעד אותו שירות
 בתקנות לענין סעיף 3 לפקודה בתוספת ההוצאות שמעל ל־1700 לידות, ובלבד שהנחה

 לעובד לפי תקנה זו תינתן לגבי קו מרכזי אחד ובתנאי שטרם ניתן לו שירות טלפון.

 10. (א) בעד התקנת קו מרכזי או שלוחות חיצוניות הנזכרות בתקנה 6(ב) (1) ו־(2)
 לנציגות דיפלומטית כאשד השירות מבוקש לצרכיה בשטח שמחוץ לאזור פיתוח או שמחוץ
 לישוב חקלאי, ישולם התשלום שנקבע לגביה בעד אותו שידות בתקנות לענין סעיף 3

 לפקודה בתוספת ההוצאות שמעל ל־1700 לירות.
 (ב) בעד התקנה של קו מקשר חיצוני או שלוחות חיצוניות הנזכרות בתקנה
 7(ב).(1) ו־(2) לנציגות דיפלומטית כאשר השירות מבוקש לצרכיה בשטח שמחוץ לאזור
 פיתוח או שמחוץ לישוב חקלאי, ישולם התשלום שנקבע לגביה בעד אותו שידות בתקנות

 לענין סעיף 3 לפקודה בתוספת ההוצאות שמעל ל־1700 לירות.

 11. התשלומים בתקנות אלה נקבעו לאחר ניכוי התשלום הקבוע כאמור בסעיף 3
 לפקודה.

 12. תקנות בתי הדואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי סעיף 3א לפקודה),
—בטלות.  תשכ״ג—1962 6

 13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון
 לפי סעיף 3א לפקודה), תשכ״ו—1966״.

ן ו ש ו ש ה י ל  א
 שד הדואר

 י״ד באדר תשכ״ו(6 במרס 1966)
 (חט 76000)

 הנחות לעיוורים
 ונכים מחוץ

 לאזור פיתוח
 או ישוב חקלאי

 הנחה לעובד
 מחוץ לאזור

 פיתוח או
 ישוב חקלאי

 הנחות לנציגות
 דיפלומטית
 מחוץ •לאזור

 פיתוח או
 ישוב חקלאי

 קביעת
 התשלומים

 ביטול

 ק״ת 1464, תשכ״נ, עט׳ 1704.
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 פקודת בתי הדואר
 תקנות כדבר תשלומים כעד שירותי טלפון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר ובאישור ועדת הכםפימ של הכנסת,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1» התשלום בעד שירות טלפון כמפורט בתוספת הראשונה או השניה יהיה בשיעור תשלומים
 v _ • 1 בעד שירות

״ פ 5  שנקבע לצד אותו שידות. ט
mn 2. תחילתו של חלק ה׳, למעט סימן ר, בתוספת השניה, ביום י״א בניסן תשכ״ו(1 באפריל תחילת 

.(1966 

— בטלות. ביטול  3. תקנות בתי הדואר(תעריפי טלפון), תשכ״ד—1964 2

w n .4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון), תשכ״ו—1966״ 

 תופפת ראשונה
 לוח תשלומים לשיחות בין־עירוניות

 חלק א׳: באמצעות טלפונאי
 1. שיחה רגילה למעט שיחה רגילה לפי פרט 2 שלמטה —

 (א) לגבי. המרכזות הנמצאות דרומה לקו הרוחב ׳25 31° —
 בער כל 3 ימית או חלק
 מהן ביו השעות 0700 —
 1900 ובעד כל 6 דקות
ק מ או חלקי טחו בין השעות p ב m m ׳5ייי׳" 

 1900— 0700 לטחרתו
 אגורות

 א. עד 15 16
 ב. למעלה מ־15 עד 75 32
 ג. למעלה מ־75 48

 (ב) לגבי כל מרכזת אחרת —
 א. עד 5 16
 ב. למעלה מ־5 עד 12.5 32
 ג. למעלה מ־12.5 עד 15 48
 ד. למעלה מ־15 עד 25 64
 ה. למעלה מ־25 עד 50 96

 ;:, ו. למעלה מ־50 144
 2. שיחה רגילה מטלפון ציבורי או ממרכזות ואל מרכזות שלא קייס מהן או 1אליהן

 חיוג בינעירוני ארצי של מנויי טלפון.
 (א) לגבי המרכזות הנמצאות דרומה לקו הרוחב 25°, 31° —

 בעד כל 3 דקות או חלק
 תעריף המרחק בק״ט טחן ביו השעות:

0700—1600 1600̂ -0700 
 אגורות

 א. עד 15 16 16
 ב. למעלה מ־15 עד 75 32 16
 ג. למעלה מ־75 48 24
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 (ב) לגבי כל מרמת אחרת: —
 בעד כל 3 דקות או חלק

 תעריף המרחק בק״מ מה! ביו השעות:
0700—1600 1600—0700 

 אגורות

 א. עד 5 16 16
 ב. למעלה מ־5 עד 12.5 32 16
 ג. למעלה מ־12.5 עד 15 48 24
 ד. למעלה מ־15 עד 25 64 32
 ה. למעלה מ־25 עד 50 96 48
 ו. למעלה מ־50 144 72

 3. שיחה דחופה — פי שנים וחצי מדמי שיחה רגילה כפי שנקבע בפרטים 1 או 2 שלעיל.

 4. שיחה קדימה. — פי חמישה מדמי שיחה. רגילה כאמור.

 5. שיחה לשעה קבועה — דמי שיחה כאמור בפרטים 1 או 2 או 3 או 4 שלעיל לפי
 הענין בתוספת 50 אגורות.

 6. שיחה אישית — דמי שיחה כאמור בפרטים 1 או 2. או 3 או 4 שלעיל לפי הענין
 בתוספת 100 אגורות.

 .7, שיחת גוביינה חד־פעמית — דמי שיחה כאמור בפרטים 1 או 2 או 3 או 4 שלעיל לפי
 הענין בתוספת 100 אגורות.

 8. : שיחת גוביינה על פי הסדר של חודש ימים לפחות — דמי. שיחה רגילה כאמור —
 בתוספת דמי שיחה מקומית אחת.

 9. כל שירות לפי הפרטים 5, 6 ו־7, כשהשיחה ,לא יצאה לפועל מסיבות התלויות
 כמזמין — 50 אגורות.

 חלק ב׳: באמצעות חיוג ישיר

 שיחה בין המרכזות המפורטות להלן נמדדת במספר השיחות המקומיות שמתקבל ע״י
 חלוקת התקופה של השיחה בתקופה שצויינה בצד כל אות היכר. אות ההיכר מסמלת אותה

 תקופה בצדה היא נמצאת.
 התקופה בשניות עליה מוםל תשלום עבור
 שיחה מקומית אחת: בהתחלת שיחה
 ונםופה ״חשב נם כל חלק של התקופה

 כשיחה מקומית אחת
 בי1 השעות 0700— ביו השעות 1600—
 1600 (תעריף יום) 0700 (תעדיף לילה)

 שניות שניות

 אות היכר

 א 180 360
 ב 90 180
 ג .60 120
 ד 45 90
 ה 30 60
 ו 20 40
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 תופפת שניה

 חלק א׳: התקנה
: התקנה קבועה  סימן א׳

 התשלום
 השירות בלירות

 1. קו מרכזי ישיר 850.00
 2. קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר — לכל מנוי 850.00
 3. קו עזר מחובר למרכזת פרטית 850.00
 4. קו מקומי המחובר לקו טלפון ביךעירוני פרטי 850.00

 5. קו מקומי לתחום תדרים עד 3,000 הרץ (לצורך הפצת מוסיקה או העברת
 נתונים) 850.00

 6. י קו מקומי לתחום תדרים עד 10,000 הרץ (לצורך הפצת מוסיקה או העברת
 נתונים במהירות גבוהה) 850.00
 7. קו שידור חיצוני, קו פרטי חיצוני או קו מקשר חיצוני 850.00
 8. קו שידוד פנימי או קו מקשר פנימי 50.00

 9. קו פרטי פנימי 100.00
 10. שלוחה פנימית 50.00

 11. שלוחה פנימית, שיטת ״אינטרקום״ או מצויירת במכשיר פיקוח במרכזת
 ״אלביס״ 100.00
 12. שקע 20.00
 13. מכשיר טלפון מיטלטל עם תקע עבור שקע המחובר למרכזת 30.00
 14. פעמון נוסף חיצוני עד מרחק של 150 מטר בלבד 30.00
 15. פעמון נוסף פנימו 20.00
 16. אפרכסת יד נוספת 10.00
 17. אפרכסת ראש, יחידה או כפולה 10.00
 18. מתג מפסיק 10.00

 19. מןנרכת אזעקה עם נקודה אחת מלבד הקו החיצוני 100.00
 כל נקודה נוספת 20.00

 20. קו חיצוני למערכת אזעקה 850.00
 21. התקנתו או הסרתו של מתג סודי בשלוחה 10.00
 22. מיתקן אור לאיתות 30.00
 23. מכשיר מניה (טקסומטר) 40.00

 24. שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח המוחזק בידי המנוי — בקו אווירי
 מהטלפון הראשי —

 (א) עד 500 מטר 300.00
 (ב) למעלה מד500 עד 1500 מטר 650.00
 (ג) למעלה כד1500 מטר 850.00

 25. שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח שאינו מוחזק בידי המנוי —
 בקו אווירי מהטלפון הראשי —

 (א) עד 100 מטר 650.00
 (ב) למעלה מ־100 מטר 850.00
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 התשלום גלידות
10.00 
10.00 

 ההוצאות
 הממשיות

650.00 

 26. פתיל אמד
 27. אזניית עזר

 28. מכשיר ראשי נוסף למרכזת ״אלביס״

 29. לגבי השירותים בפרטים 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 20, 24(ג), 25(ב) — אס
 הבקשות למתן השירות נתקבלו עד לתאריך 15.2.66 ועד בכלל

 50% מהתשלום
 שנקבע לצד
 אותו שידות

 בסימן א׳ שלעיל

 התשלום שנקבע
 לצד אותו שידות
 בסימן א׳ שלעיל

 לירות

 סימן ב׳: התקנה זמנית
 קו מרכזי ישיר

 קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר —
 לכל מנוי

 קו עזר מחובר למרכזת פרטית
 קו מקומי המחובר לקו טלפון ביךעירוני פרטי

 קו שידור חיצוני, קו פרטי חיצוני או קו מקשר חיצוני
 קו חיצוני למערכת אזעקה

 שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח המוחזק בידי המנוי
 שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח שאינו מוחזק בידי

 המנוי
 כל התקנה זמנית שלא פורטה בסימן זה

 : העתקה פנימית
 קווים מרכזיים ושונות

 חלק ג'
 סימן א׳:

 מכשיר טלפון יחיד 20.00
 קו מרכזי ישיר אליו מחוברת שלוחה חיצונית 40.00

 קו מרכזי ישיר אליו מחוברת שלוחה פנימית עם מתג עם או בלי העתקת
 השלוחה 40.00
 קו מרכזי ישיר אליו מחוברת שלוחה בלי מתג — בלי העתקת השלוחה 20.00

 קו מרכזי ישיר אליו מחוברות שתי שלוחות פנימיות מחוברות באמ
 צעות מתג 39 — בלי העתקת השלוחות 50.00

 קו מרכזי ישיר עם מתג שאליו מחוברות שתי שלוחות פנימיות מקבי־
 לות — בלי העתקת השלוחות 40.00
 קו פרטי — כל מכשיר 20.00
 קו שידוד 20.00

 שיטת אינטרקום ההוצאות
 הממשיות

 פעמון נוסף 10.00
 שקע 10.00
 מכשיר מניה (טקסומטר) 10.00
 מיתקן אור לאיתות 20.00
 אם המיתקן צמוד לפעמון 10.00
 מתג מפסיק 10.00

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 
,7 
.8 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.10 

.11 

.12 

.13 

.14 
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 סימן ב׳: מרכזות פרטיות
 לירות

 1. קו חיצוני (קו מרכזי ישיר, קו עזר, קו מקומי המחובר לקו טלפון ביד
 עירוני פרטי, קו מקשר ושליחה חיצונית) 20.00
 2. קו ׳פנימי עם או בלי העתקת המכשיר 20.00
 3. מרכזת בקיבול 5+20 ומעלה הוצאות
 ממשיות
 4. שלוחה פנימית המצויירת במכשיר פיקוח במדכזת ״אלביס״ 40.00

 לירות

: העתקה חיצונית ,  חלק ג

: קווים מרכזיים ושונות  סימן א׳

50x200 ו מרכזי ישיר או שלוחה חיצונית ק 1 . 
 2. שלוחה פנימית המועתקת ביחד עם הקו המרכזי הישיר ונשארת פנימית 20.00

 3. פעמון נוסף פנימי המועתק ביחד עם הטלפון שאליו הוא מחובר ונשאר
 פנימי 20.00

 4. פעמון נוסף חיצוני המועתק ביחד עם הטלפון שאליו הוא מחובר ונשאר
 חיצוני 20.00
 5. שקע 20.00
 6. מכשיר מניה (טקםומטר) 10.00

 7. שינוי קו השלוחה החיצונית כתוצאה מהעתקת הטלפון הראשי או המרכזת 200.00
 8. מתג מפסיק 10.00

: מרכזות פרטיות  סימן ב׳
 לירות

 1. קו חיצוני (קו מרכזי ישיר, קו עזר, קו מקשר חיצוני, שלוחה חיצונית,
 קו מקומי מחובר לקו טלפון בין־עירוני פרטי) 200.00

 2. שלוחה פנימית מבנין אחד למשנהו יחד עם המרכזת, אם השלוחה
 נשארת פנימית 20.00

 סימן ג׳: מערכות אזעקה
 לירות

 1. ציוד עם נקודה אחת חוץ מהקו החיצוני 40.00
 כל נקודה נוספת 20.00

 2. קו חיצוני , 200.00

 חלק ד׳: המרות
 לידות

 1. קו מרכזי ישיר בשלוחה חיצונית או להיפך 200.00
 2. שלוחה חיצונית בקו מרכזי ישיר כשהקו עובר את מרכזת הטלפונים

 ומבלי לשנות את הקו המרכזי הישיר הקיים 20.00
 3. שלוחה המחוברת למרכזת ״אלביס״ 6.00
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 חלק ה׳: השימוש

 סימן א׳: קווים חיצוניים ופנימיים
 התשלום

 לחודש אחד
 השירות בלירות

 1. קו מרכזי ישיר כולל 366 שיחות מקומיות ללא תשלום במשך השנה
 הראשונה לאחר ההתקנה 12.00

 2. קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר, כולל 366 שיחות מקומיות
 ללא תשלום במשך השנה הראשונה לאחר ההתקנה לכל מנוי 10.00
 3. קו פרטי חיצוני בין שני בנינים שונים 18.00
 4. קו חיצוני לשידור 12.00
 5. קו מקשר חיצוני בין שתי מרכזות 12.00
 6. קו חיצוני למערכת אזעקה 12.00
 7. מערכת אזעקה עם נקודה אחת 9.60
 כל נקודה נוספת 0.60
 8. קו שידור פנימי. 2.40

 9. קו מקשר פנימי — למעט קו מקשר פנימי בין שתי מרכזות שאינן רכוש
 הדואר —

 (א) בעד כל קו מעשרת הקווים הראשונים 2.40
 (ב) בעד כל קו שלמעלה מ־10 עד 100 קווים 2.10
 (ג) בעד כל קו שלמעלה מ־100 עד 150 קווים 1.80
 (ד) בעד כל קו שלמעלה מ־150 קווים 1.20

 10. קו מקשר פנימי בין 2 מרכזות שאינן רכוש הדואר
 (א) בעד כל קו מעשרת הקווים הראשונים 1.50
 (ב) בעד כל קו שלמעלה מ־10 עד 100 קווים 1.20
 (ג) בעד כל קו שלמעלה מ־100 עד 150 קווים 0.90
 (ד) בעד כל קו שלמעלה מ־150 קווים 0.60
 11. קו פרטי פנימי 6.00
 12. קו טלפון ביךעירוני פרטי — כל ק״מ בקו אווירי 7.20

 13. קו מקומי מחובר לקו טלפון ביךעירוני פרטי 12.00
 14. קו מקומי לתחום תדרים עד 3,000 הרץ (לצורך הפצת מוסיקה או

 העברת נתונים) 12.00
 15. קו מקומי לתחום תדרים עד 10,000 הרץ (לצורך הפצת מוסיקה או

 העברת נתונים במהירות גבוהה) 36.00
 16. קו ביךעירוני לתחום תדרים עד 3,000 הרץ (לצורך הפצת מוסיקה או

 העבדת נתונים)
 כל ק״מ בקו אווירי 7.20

 17. קו בין־עירוני לתחום תדרים עד 10,000 הרץ (לצורך הפצת מוסיקה או
: העברת נתונים במהירות גבוהה)  י

 כל ק״מ בקו אווירי 21.60
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: שלוחות פנימיות  סימן ב׳
 התשלום

 לחודש אחד
 השירות בלירות

 שלוחה רגילה או מקבילה או מחוברת למרכזת שהיא רכוש הדואר,
 העוברת בתחום שטח המוחזק בידי המנוי — בקו אווירי מהטלפון הרא

 שי — במרחקים כמפורט להלן:
 (א) בעד כל אחת מעשר השלוחות הראשונות —

6 י , 0  עד 500 מטר 0
 למעלה מ־500 עד 1,500 מטר 0°•9

1  למעלה מ־1,500 מטר °°•2
 (ב) בעד כל שלוחה שלמעלה מ־10 ועד 100 שלוחות —

 עד 500 מטר 4-80
ל • 2  למעלה מ־500 עד 1,500 מטר 0
9 • 6  למעלה מ־1,500 מטר 0

 (ג) בעד כל שלוחה שלמעלה מ־100 ועד 150 שלוחות —
 עד 500 מטר

6 • 3  למעלה מ־500 עד 1,500 מטר °
8 , 4  למעלה מ־1,500 מטר 0

4.20 

.1 2 , 4  שלוחה בלי מתג, בעד כל שלוחה 0
 2. שלוחה — שיטת ״אינטרקום״ או מצויירת במכשיר פיקוח במרכזת

 ,.אלביס״ 4.80
 3. שלוחה עם מתג או שלוחה מחוברת למרכזת שהיא רכוש הדואר, או •

 שלוחה מחוברת למכשיר מיתוג ״אלביס״
 (א) בעד כל שלוחה מעשר השלוחות הראשונות 50•4
3 • 6  (ב) בעד כל שלוחה שלמעלה מ־10 ועד 100 שלוחות 0
3 ׳  (ג) בעד כל שלוחה שלמעלה מ־100 ועד 150 שלוחות ־־
 (ד) בעד כל שלוחה שלמעלה מ־150 שלוחות 40•2

 4. שלוחה מחוברת למרכזת שאינה רכוש הדואר —
 (א) בעד כל שלוחה מעשר השלוחות הראשונות, : ־־•3
 (ב) בעד כל שלוחה שלמעלה מ־10 ועד 100 שלוחות 40•2
2 • 1  (ג) בעד כל שלוחה שלמעלה פד100 ועד 150 שלוחות 0
 (ד) בעד כל שלוחה שלמעלה מ־150 שלוחות י*5•1

 5. שלוחה מחוברת למרכזת אוטומטית פנימית — •
3 • ־ . ־ , י  (א) בעד כל שלוחה מעשר השלוחות הראשונות , :
 (ב) בעד כל שלוחה שלמעלה כד10 ועד 100 שלוחות 40•2
2 • 1  (ג) בעד כל שלוחה שלמעלה מ־100 ועד 150 שלוחות 0
 (ד) בעד כל שלוחה שלמעלה מ־150 שלוחות 50•!

 סימן ג/: שלוחות חיצוניות ,
 התשלום

 לחודש אהד
 השירות בלידות
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 התשלום
 לחודש אחד

 השירות בלידות

3 — 
4.50 
6.00 

4.50 
6.00 
9.00 

3.60 
4.80 
7.20 

3.— 
4.20 
6.30 

2.40 
3.00 
4.50 

9.00 
18.00 

 התשלום
 לחודש אחד

 בלירות

0.96 
1.20 

 התשלום
 לחודש אחר

 בלירות

0.48 
0.96 
1.50 
0.48 

 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־150 שלוחות — (ד)
 עד 500 מטר

 למעלה מ־500 עד 1,500 מטר
 למעלה מ־1,500 מטר

 שלוחה מחוברת למרכזת שאינה רכוש הדואר העובדת בתחום שטח
 המוחזק בידי המנוי — בקו אווירי מהטלפון הראשי במרחקים כמפורט

 להלן:
 (א) בעד כל אחת מעשר השלוחות הראשונות —

 עד 500 מטר
 למעלה מ־500 עד 1,500 מטר

 למעלה מ־1,500 מטר
 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־10 עד 100 שלוחות —

 עד 500 מטר
 למעלה מ־500 עד 1,500 מטר

 למעלה נד1,500 מטר
 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־100 עד 150 שלוחות — .

 עד 500 מטר
 למעלה מ־500 עד 1,500 מטר

 למעלה מ־1,500 מטר
 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־150 שלוחות —

 עד 500 מטר
 למעלה מ־500 עד 1,500 מטר

 למעלה מ־1,500 מטר
 שלוחה רגילה או מקבילה או מחוברת למרכזת העוברת בתחום שטח
 שאינו מוחזק בידי המנוי — בקו אווירי מהטלפון הראשי — במרחקים

 כמפורט להלן:
 עד 100 מטר

 למעלה מ־100 מטר

 סימן ד׳: פעמונים נוםפים

 השירות

 (ב)

 (ג)

 (ד)

: מכשירים ושירותים מיוחדים  סימן ה׳

 השירות

.2 

.3 

 1. פעמון פנימי
 2. פעמון חיצוני בתחום של 150 מטר בלבד

 1. אפרכסת יד נוספת
 2. אפרכסת ראש יחידה
 3. אפרכסת ראש כפולה

 4. שקע
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 התשלום
 לחודש אחד

 בלירות

2.40 
4.50 
3.00 
0.96 
6.00 
2.40 
7.00 
3.50 
6.00 

 השירות
 מכשיר טלפון מיטלטל (נוסף לטלפון הראשי)

 מכשיר טלפון מיטלטל עט תקע לשקע המחובר למרכזת רכוש הדואר
 מכשיר טלפון מיטלטל עט תקע לשקע המחובר למרכזת רכוש המנוי

 מכשיר קיר בלתי חדיר למימ (תשלום נוסף)
 מכשיר ראשי נוסף למרכזת ״אלביס״ .

 מיתקן אוד לאיתות
 מכשיר מניה (טקםומטר) עם טוטליזאטור

 בלי טוטליזאטור
 מתקן לחיציט שנרכש והותקן ע״י המנוי

 סימן ו׳: קווים זמניים

 השירות

 התשלום
 לחורש אחר

 בלירות

12.00 
10.00 

 התשלום שנקבע
 בסימנים א׳—ה׳

 דלעיל לצד
 אותו שירות

 סימן ז׳: שירות טלפון לאניות בנמלים (תשלום חד־פעמי)
 התשלום
 בלירות

 קן מרכזי ישיר
 קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר — לכל מנוי

 דמי שימוש בעד שירותים זמניים שלא פורטו בסימן זה

 השירות

30.00 
10.00 

40.00 
10.00 

15.00 
5.— 

20 — 
5.— 

15.00 

 טלפון לאניה העוגנת על יד הרציף בנמל חיפה —
 ליום אחד או חלק ממנו

 לכל יום נוסף או חלק ממנו
 טלפון לאניה העוגנת על יד שובר הגלים הראשי בנמל חיפה •

 ליום אחד או חלק ממנו
 לכל יום נוסף או חלק ממנו

 טלפון לאניה העוגנת בנמל אילת —
 ליום אחד או חלק ממנו

 לכל יום נוסף או חלק י ממנו
 טלפון לאניה העוגנת במעגן הנפט בנמל אילת —

 ליום אחד או חלק ממנו
 לכל יום נוסף או חלק ממנו

 שינוי חיבור הטלפון במקרה של שינוי מקום מעגן האניה

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 
.10 
.11 

.12 

.1 

.2 

.3 

.1 

.2 

.5 

 חלק ו׳: רישום במדריך הטלפון
 ״רישום עיקרי״ בחלק זה — הפרטים הנוגעים למנוי, המפורטים להלן, או מקצתם־. שם,

 התשלום תאור עסק או מקצוע, כתובת אחת ומספר הטלפון.
 השירות בלירות

 רישום עיקרי של קו מרכזי ישיר או של קבוצת קווים מרכזיים ישירים
 המחוברים למרכזת פרטית אחת —

 עד שתי.שותת באותיות רגילות ללא תשלום
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 התשלום
 השירות בלירות
 השורה השלישית באותיות רגילות —10
 עד שתי שורות הכוללות אותיות גדולות —10
 השורה השלישית הכוללת אותיות גדולות —15

 ברישום עיקרי של קבוצת קווים מרכזיים ישירים כאמור בסעיף 1
 ושאינם בעלי תכונות סיוד כל שורה נוספת מעל לשתי שורות המכילה

 אך ודק מספדי טלפון ללא תשלום
 רישום נוסף לרישום העיקרי —

 כל שורה — באותיות רגילות —10
 כל שורד! — הכוללת אותיות גדולות —15

 התשלום
 בלירות

0.16 
0.20 

 כפל התשלום לשיחה
 מקומית

 לפי הלוח שבתוספת
 הראשונה חלק א׳
 ועוד 0.20 לירות

 0.20 לירות עבור כל שי־
 חה מקומית לפי הלוח שב
 תוספת הראשונה חלק ב׳

 התשלום כפי שנקבע
 ועוד 0.20 לירות

 כפל התשלום לשיחה
 מקומית

 ללא תשלום
10 — 

 ללא תשלום
3.-* 
8 — 

10 — 

-35 ן
3 — 
6 — 

6.— 
10 — 
6 — 

 ללא תשלום
 ללא תשלום

 חלק ז׳: שונות

 השירות

.2 

.3 

 .1, שיחה מקומית
 2. שיחה מקומית מטלפון ציבורי

 3. צלצול מעורר

 4. שיחה בין־עירונית מטלפון ציבורי באמצעות טלפונאי

 5. שיחה בין־עידונית מטלפון ציבורי באמצעות חיוג ישיר

 6. שיחה לחוץ לארץ מטלפון ציבורי

 7. פניה לשירות מודיעין 14 — אם המספר המבוקש מופיע
 במדריד הטלפון

 אם המספר המבוקש אינו מופיע במדריך הטלפון
 8. חיבור מכשירים שונים רכוש המנוי לרשת הטלפון

 9. מדריד טלפון עברי לכל קו ישיר ולכל שלוחה חיצונית
 מדריך טלפון עברי נוסף

 10. מדריך טלפון לועזי
 11. החלפת מכשיר טלפון לפי בקשת המנוי

 12. החלפת מכשיר טלפון מדגם אהד לדגם 706 לפי בקשת
 המנוי

 13. החלפת שקע לפי בקשת המנוי
 14. החלפת פעמון נוסף לפי בקשת המנוי

 15. החלפת מכשיר מניה (טקסומטר) בלי טוטליזטור למכשיר
 מניה(טקםומטד) עם טוטליזטור או להפך לפי בקשת המנוי

 16. שינוי מספר הטלפון לפי בקשת המנוי
 17. שינוי השם

 מלועזית לעברית
 של מנוי שנפטר לשם אלמנתו
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- השירות התשלום בלירות

 18. העברת הטלפון בהסכמת הדואר —350
 19. (1) הפסקה זמנית של שירות הטלפון(לפי בקשת המנוי)

 לתקופה של לא יותר מששה ימים וחיבורו מחדש —.2
 (2) הפסקה זמנית של שירות הטלפון (לפי בקשת המ

 נוי) לתקופה של יותר מ־6 ימים וחיבורו מחדש ללא תשלום
 20. י הסרה זמנית של טלפון לפי בקשת המנוי והתקנתו מחדש —12

 21. חידוש הקשר לאחד ניתוק בשל אי סילוק חשבון בתוך
 התקופה הקצובה —4
 22. חידוש הקשר כנ״ל לאחד נסיון להסרת הטלפון —.8

 י״ד באדר תשכ״ו(6 במרס 1966) א ל י ה ו ש ש ו ן
 >חמ 67000) שר הדואר

 פקודת בתי הדואר
 תקנות בדבר תעריף! של שירותי דואר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף.3 לפקודת בתי הדואר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. התשלום שיוטל על כל אחד משירותי הדואר המפורטים בתוספת יהיה בשיעור תשלומים
 בעד שירו

 שנקבע לצד אותו ישירות. דואר
5 י ט י  2. תקנות בתי הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ), תשי״ט—1958 2 — בטלות. ב

_ השם ו ״ כ ש  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעדיפי הדואר בפנים הארץ), ת
 1966״.

 תוספת

 בתוספת זו —
 ״דבר דואר״ — כמשמעותו בפקודת בתי הדואר, למעט מברק!

 ״חבילה״ — דבר דואר שמשקלו עד 15 קילוגרם ושנשלח על ידי דואר חבילות.
 התשלום
 השירות בפנים הארץ בלירות

 1. משלוח מכתב —
 עד 30 גרם 0.15
 כל 30 גרם נוספים או חלק מהם 0.08
 2. משלוח איגרת, 0.15
 3. משלוח גלויה 0.10
 משלוח גלויה עם תשובה משולמת 0.20

 1 חוקי א״י, ברר ב׳, פרה קט״ו, עמ׳ 1155 : ם״ח 463, תשכ״ה, עמ׳ 234.

 2 ק״ת 849, תש י״ט, עמ׳ 414.
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 התשלום
 השירות בפנים הארץ בלירות

 4. משלוח עתון הרשום במשרד הדואר בירושלים _
 כל יחידה —

 עד 100 גרם 0.06
 כל 100 גרם נוספים או חלק מהם 0.06

 5. - משלוח דבר דפוס (לרבות ניידות מסחריים ועתון שאינו רשום
 במשרד הדואר)—•

 עד 50 גדם 0.12
 כל 50 גרם נוספים או חלק מהם 0.06

 6. החזרה לפי בקשת השולח של דבר דפוס שלא נמסד לתעודתו —
 עד 50 גרם 0.12
 כל 50 גדם נוספים או חלק מהם ,0.06

 7. משלוח כתבים (לרבות תקליטים וסרטים מגנטיים) המיועדים
 לשימוש עיוורים בלבד ללא תשלום

 8. משלוח דוגמא מסחרית —
 עד 100 גרס 0.12
 בל 50 גרם נוספים או חלק מהם 0.06

 9. משלוח חבילה של ספרים שהודפסו בישראל או תקליטים שהודפסו
 בישראל —

 עד 3 ק״ג 0.45
 למעלה מ־3 ק״ג ועד 5 ק״ג 0.80
 למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג 1.25
 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק׳יג 1.70

 10. משלוח חבילה — למעט ספרים שהודפסו בישראל או תקליטים
 שהודפסו בישראל —

 עד 3 ק״ג 0.80
 למעלה מ־3 ק״ג ועד 5 ק״ג 1.25
 למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג 1.70
 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 2.20
 11. רישום דבר דואר — פרט לרישום משלוח כמפורט בפרט 7 0.40

 12. אישור מסירת דבר דואר רשום פרט לאישור מסירת משלוח
 כמפורט בפרט 7 0.40

 13. מסירה מיוחדת (אקספרס) — פרט למסירה מיוחדת (אקספרס) של
 משלוח כמפורט בפרט 7 1.00
 14. מתן הודעה על ביצוע התשלום של המחאת כסף 0.30

 15. חקירה באבדן של דבר־דואר או בנזק שנגרם לו — פרט לחקירה
 באבדן של משלוח כמפורט בפרט 7 או בנזק שנגרם לו 0.50

 16. שימוש בתא־דואר —
 לשנה המתחילה ביום הראשון של חודש ינואר, אפריל, יולי

 או אוקטובר 10.00
 לכל חודש או חלק ממנו עד להתחלת השנה כאמור 0.85

 17. העברת השימוש של תא־דואר לבית דואר אחר או שינוי בשם
 המשתמש — למעט שינוי מלועזית לעברית 0.70
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 התשלום
 השירות בפנים הארץ בלירות

 18. החסגת חבילה שלא נדרשה תוך עשרה ימים מיום שנשלחה
 הודעה — לכל יום או חלק ממנו 0.30

 ובלבד שהתשלום
 לא יעלה על
 6.00 לירות

 19. רישום עתון במשרד הדואר בירושלים — לשנה 20.00
 20. מסירת צרוד קטן לידי הנמען בבית הדואר או לפי מענו 0.25

 21. רישום בקשה להפניית דברי־דואר ומברקים למען חדש — עבור
 ששת החדשים הראשונים ללא תשלום

 עבוד ששה חדשים נוספים 1.50
 עבור כל ששה חדשים נוספים שלאחר מכן 2.00

 22. מסירת דבר־דואד אשר דמי המשלוח עבורו משולמים על ידי
 הנמען — למעט חבילה — לכל יחידה 0.01
 23. חיפוש דבר־דואד לשם מסירה מיוחדת בבית הדואר 0.50

 24. מסירה מיוחדת בבית הדואר של דגרי־דואר רשומים — לכל שנה —
 פעם ביום 10.00
 כל פעם נוספת 5.00
 25. אריזה חדשה של חבילה לפני המסירה 0.50

 26. חלוקת עיונים —
 עד 25 גרם לעלון — לכל שני עלונים 0.07
 למעלה מ־25 גדם עד 50 גרם — לעלון 0.07
 27. אישור על קניית בולים ודברי בולים וכיוצא באלה 0.03

 28 מסירת דבר־דואד בגוביינה —
 עד 10 לירות 0.50
 למעלה מ־10 עד 25 לירות 0.55
 למעלה מ־25 עד 50 לירות 0.65
 למעלה מ־50 עד 75 לירות 0.70
 למעלה מ־75 עד 100 לירות 0.75
 למעלה מ־100 עד 150 לירות 0.80
 למעלה מ־150 עד 200 לידות 0.85
 למעלה מ־200 עד 250 לירות 0.90
 למעלה מ־250 עד 300 לירות 1.00

 29. החזרת דבר דואר לשולח לפי בקשתו, שינוי שם הנמען או המען
 של דבר דואר 0.40

 30. חיפוש תעודת משלוח של דבר דואר רשום או חיפוש קבלה על
 מסירת חבילה, בדיקת מסמכים — לכל יום ׳ 1.00
 31. העתק קבלה 0.20

 32. טיפול בהמחאת כסף בקשר להוצאתה או להחזרתה לשולח —
 עד 25 לירות 0.40
 למעלה מ־25 עד 100 לירות 0.50
 למעלה מ־100 עד 300 לירות 0.80
 למעלה מ־300 עד 500 לירות 1.00

 קובץ תתסנות 1852, ב״א באדר ׳תשכ״ו, 13.3.1866



 התשלופ
. בלירות . .  השירות נפנינו הארץ .

 33. שינוי שם השולח או המוטב של המחאת בסף 0.20
 34. מתן העתק של המחאת כסף שאבדה 0.20
 35. הפסקת תשלום של המחאת כסף לפי בקשת השולח 0.20
 36. חקירה בדבר המחאת כסף 0.50
 37. הברקה של המחאת כסף 0.20

 38. מברק מסוג ״רגיל״ —
 10 המלים הראשונות או חלק מהן 1.50
 כל מלה נוספת 0.10

 39. מברק מסוג ״דחוף״ —
 10 המלים הראשונות או חלק מהן 3.00
 כל מלה נוספת 0.20

 40. מברק לאניה ישראלית בלב ים —
 מברק מסוג ״רגיל״ — כל מלה 0.57
 מברק מסוג ״דחוף״ — כל מלה 0.66
 41. מברק ברכה בעל נוסח קבוע מראש 1.30

 42. מברקים מסוג ל. ט. (.L. T) (מכתבים טלגרפיים) —
 20 המלים הראשונות או חלק מהן 1.50
 כל 10 מלים נוספות או חלק מהן 0.37

 43. מברקי עתונות —
 30 המלים הראשונות או חלק מהן 0.75
 כל 15 מלים נוספות או חלק מהן 0.18
 44. ביטול מברק לפני שידורו 0.20
 45. מענים נוספים במברק (.T. M) — לכל מען נוסף 0.90

 46. העברת מברק בטלפון ע״י שולח — לכל 50 מלה או חלק מהן —
 כל מברק בפנים הארץ 0.35
 כל מברק לחוץ לארץ 0.45
 47. חקירה בדבר מברק 0.50

 48. רישום מען מקוצר למבדקים —
 לשנה 12.00
 ל־3 חדשים 4.00
 ליום אחד 1.00
 49. שינוי שם או מען במען מקוצר למבדקים 1.00

 50. חיפוש של מברק, בדיקת המסמכים—
 לכל יום 1.00

 51. העתק מאושר של מברק —
 100 המלים הראשונות או חלק מהן 1.00
 בל 50 מלים נוספות או חלק מהן 0.50

 52. ניהול חשבון פקמן למבדקים
 1% מדמי

 המברקים ובלבד
 שלא יפחת מלידה

 אחת לחודש

 1516 קונץ התקנות 1852, כ״א נאדר ׳תשכ״ו, 13.3.1966



 התשלום
 בלירות

 המירות כפנים הארץ
 53. הפניית מבדק ממען אחד למען אחד הנמצא בשטח השיפוט של

 דשות מקומית אחת 1.00

 54. הפניית מברק ממען אחד למען אחר הנמצא בשטח השיפוט של במחיר מבדק
 רשות מקומית אחרת הנשלח בתחומי
 ישראל בהתאם
 למספר המלים

 שבמברק המועבר
 וסוגו

 55. תשובה למבדק משולמת מראש (.R. P) כאמור בפרט 38.

 י״ד באדר תשכ״ו(6 במרס 1966) א ל י ה ו ש ש ו ן
• שד הדואר ( 7 6 0 0 ט 0 ח ) 

í התקנות 1852, כי׳א באדר תיעכ״ו, 13.3.1966 W 



 המחיר 48 אגורות הודפס ע״י המרפים הממשלתי, ירושלים


