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 קובץ התקנות
 בתשרי תשכ״ז 1937 22 בספטמבר 1966

 עמוד
ות בתי המשפט (פגרת בית משפט השלום בתליאביב־יפו והטיפול בענינים בימי 38  תקנ

 הפגרה), תשכ״ז—1966 , ׳. , , . - . •
ת בתי הדואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי סעיף 3 לפקודה) (תיקון), 39 ו  תקנ

 תשכ״ז—1966 .
ות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלקס לחוץ־לארץ) (תיקון), תשכ״ז—1966 . 39  תקנ

ות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מברקים לחוץ־לארץ) (תיקון), תשכ״ז—  תקנ
4 0 • 1966 

40 
ת בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מברקי־צילום לחדךלארץ) (תיקון), ו  תקנ

 תשכ״ז—1966
ות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך האוויר לחוץ־לארץ) (תיקון),  תקנ

4  תשכי׳ז-י-1966 - - ־ • • • 1
ן), ת בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך הים והיבשה לחוץ־לארץ)(תיקו ו  תקנ

4  תשכ״ז—1966 . • 9
5 ת ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון), תשכ״ז—1966 • • 6 תרו  צו יצוא (סחורות מו



 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957

 תקנות בדבר פגרת בית משפט השלום בתד־אביב־יפו והטיפול בענינים
 בימי הפגרה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי־המשפט, תשי״ז—1957 י, ובתוקף שאר
 הסמכויות הנתונות לי על־פי דין, אני מתקין תקנות בית־דין אלה:

 תקופת הפגרה 1. הפגרה בבית־משפט השלום בתל־אביב־יפו (להלן — בית־המשפט) תהא מיום י״ח

 בתשרי תשכ״ז (2 באוקטובר 1966) עד יום כ״א בתשרי תשכ״ז (5 באוקטובר 1966)
 ועד בכלל.

 דיו! בימי 2. במשך פגרת בית־המשפט —
 פנרה

 (1) לא ידון בית המשפט במשפטים פליליים, אלא על־פי החלטה בכתב מאת
 שופט ראשי של בית־המשפט או שופט של בית־המשפט שנתמנה לכך על־ידיו,
 שיש לשמוע סוג מםויים של משפטים פליליים, או שהענין שהובא בפניו אינו

 סובל דחיה ו

 (2) לא ידון בית־המשפט בענינים אזרחיים ולא ידון משרד ההוצאה־לפועל
 שעל־ידו בעניני ההוצאה־לפועל, אלא אם החליט שופט ראשי של בית־המשפט
 או שופט של בית־המשפט שנתמנה לכך על־ידיו, או יושב ראש משרד ההוצאה־

 לפועל שעל יד בית־המשפט, שהענין אינו סובל דחיה.

י 3. מנהל בתי־המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים או אזרחיים או משפט פלוני ח : ת ם ו כ מ  ם

ט מסויים, או ענין פלוני במשרד ההוצאה־לפועל, יישמע בימי הפגרה בבית המשפט או במשרד פ ש מ י ה ת  ב

 ההוצאה לפועל שלידו.

ם 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי־המשפט (פגרת בית־משפט השלום בתל־אביב־יפו ש  ה

 והטיפול בענינים בימי הפגרה), תשכ״ז—1966״.

 כ״ט באלול תשכ״ו (14 בספטמבר 1966)
) י ע ק ב ש י ש פ י ר א 7 0 0 5 מ 0 ח ) 

 שר המשפטים

 1 ס״ח 233, תשי״ז, עמ׳ 148.

 38 קובץ התקנות 1937, ח׳ בתשרי תשכ״ז, 22.9.1966



 פקודת בתי הדואר

ן תי טלפו רו ד שי ע ם ב י מ ו ל ש ת ת מ ו ח נ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת.בתי־הדואר אני מתקין תקנות אלה:

ח הקנה ס י  1. בתקנה 8א לתקנות בתי־הדואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי סעיף 3 ת
א , במקום ״בתקנה 8(א)(1)״ יבוא ״בתקנה 8(א)״. 8  לפקודה), תשכ״ג—1963 2

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי־הדואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון המם
 לפי סעיף 3 לפקודה) (תיקון), תשכ״ז—1966״.

 כ״ח באלול תשכ״ו(13 בספטמבר 1966)
ן ו ש ו ש ה י ל ) א 7 6 0 0 מ 3 ח ) 

 שר הדואר

רד כ׳, פרק קט״ו, עט׳ 1155 : פ״ח 463, תשכ״ה, עמ׳ 234.  1 חוקי א״י, נ

 2 ק״ת 1415, תשכי׳ג, עט׳ 996 ; ק״ת 1724, ׳תשכ״ה, עמי 1992 ; ק״ת 1861, תשב״ ו, עמ׳ 1650.

 פקודת בתי הדואר

 תקנות בדבר תעריפים של שירותי הטלקס לחח־לארץ

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

 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלקס לחוץ־לארץ), תשכ״ד— תיקי! החוטפת
— 21964 

 (1) אחרי הפרט ״סירטייוואך יבוא: י ,
 ״סיירה ליאונד, 36.00 12.00״ ? \

 (2) אחרי הפרט ״פורטרריקו״ יבוא:
 ״פיג׳י 45.00 15.00״.

 2. ! לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלקס לוזידלאד?) השם
 (תיקון), תשכ״ז—1966״.

 כ׳ באלול תשכ״ו(5 בספטמבר 1966)
ן ו ש ו ש ה י ל  >חמ 76006) א

 . •שד הדואר

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קט׳׳ו, עמ׳ 1155 ; ם׳׳ה 463, תשב׳׳ה, עמ׳ 234.

 2 ק״ת 1539, תשכ׳׳ד, עמ׳ 721; ק״ת 1917, תשכ״ו, עמי 2649.

 קובץ התקנות 1937, ח׳ בתשרי תשכ״ז, 22.9.1966 39



 פקודת בתי הדואר
 תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחו ץ־לארץ

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

ת 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלות מברקים לחוץ־לארץ), 8 ס י מ ״ ה ק י  ת

 תשכ״ד—964! 2 _

 (1) במקום הפרט ״איטליה״ יבוא:

 ״איטליה 0.70 7.70 0.35 0.23 0.70״!

 (2) במקום הפרט ״פרו״ יבוא:

 ״פרו 2.39 26.29 1.19 0.93 2.39״.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מברקים לחוץ־
 לארץ) (תיקון), תשכ״ז—1966״.

ן ו ש ו ש ה י ל  כ׳ באלול תשכ״ו(5 בספטמבר 1966) א
 m ~ שר הדואר

 ק״ת 1539, תשכ״ר, עט׳ 709 ; ק׳׳ת 1822, תשכ״ו, עט׳ 256.

 פקודת בתי הדואר
 תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר להוידלארץ

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

 תיקון התוספת 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מברקי צילום לחוץ־לארץ),
—  תשכ״ד—1964 2

 (1) במקום הפרט ״ארצות הברית של אמריקה״ יבוא:
 ״ארצות הברית של אמריקה 75.00 112.50 150.00״ ;

 (2) במקום הפרט ״׳מלטה״ יבוא:
 ״מלטה 75.60 109.20 142.80״;

 (3) אחרי הפרט ״פורטוגל״ יבוא:
 ״פיליפינים 195.00 292.50 390.00״.

 השס 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מברקי צילום
 לחוץ־לארץ) (תיקון), תשכ״ז—1966״.

ן ו ש ו ש ה י ל  כ׳ באלול תשכ״ו(5 בספטמבר 1966) א
) שר הדואר m « ?7600 

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

 2 ק״ת 1539, תשכ״ד, עט׳ 719 : ק״ת 1917, תשכ״ו, עמ׳ 2649.

 40 קובץ התקנות 1937, ח׳ בתשרי תשכ״ז, 22.9.1966



 פקודת בתי הדואר
 .. תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחרךלארץ

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר 1
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בחלק א׳ לתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך הים מייזיי
 והיבשה לחוץ־לארץ), תשכ״ד—1964 2 (להלן—התקנות העיקריות) — ""קים4ת

 י למעלה למעלת למעלה
י 1 ט־1 0־3 מ־5  ע

 עד 31 עד 6 עד 10

 (1) במקום הפרט ״אוסטרליה״ יבוא:
 ״אוסטרליה, לרבות גינאה החדשה, נאורו,

 נורפולק, פפואה 3.97 5.99 8.64 15.02״
 (2) במקום הפרט ״אורוגואי״ יבוא:

 ״אורוגואי, למעט האזור החפשי ממכם של
 קולוניה וגואבה פלמידה 4.90 6.32 8.28 14.11״

 (3) במקום הפרט ״אינדונסיה״ יבוא:
 ״אינדונסיה 4.80 6.22 8.18 13.92״

 (4) במקום הפרט ״אל־סלודוד״ יבוא:
 ״אל־סלודור 5.24 6.62 8.87 14.95״

 (5) במקום הפרט ״אנגולה״ יבוא:
 ״אנגולה 4.02 5.29 7.35 12.99״

 (6) במקום הפרט ״אנטיגואה״ יבוא:
 ״אנטיגואה 4.70 6.57 9.07 14.65״

 (7) במקום הפדט ״אפגניסטן״ יבוא:
 ״אפגניסטן 8.19 10.15 12.85 23.50״

 (8) במקום הפדט ״אקואדור״ יבוא:
 ״אקואדור 5.34 6.76 9.07 15.44״

 (9) במקום הפרט ״ארגנטינה״ יבוא:
 ה נ י ט נ ג ר א  ״

 !. החוף הדרומי, ארץ האש והזויים הסמו
 כים לארץ האש 5.39 6.81 8.77 14.60

 2. שאד המקומות 4.90 6.32 8.28 14.11׳
 (10) במקום הפרט ״בהאמה״ יבוא:

 ״בהאמה 5.00 6.66 9.26 15.39״
 (11) במקום הפרט ״בוליביה״ יבוא:

 ה י ב י ל ו ב  ״
 !. לה פאז ואותרו 7.35 12.74 15.09 28.72

 2. שאר המקומות 4.66 6.13 8.48 15.24״
 (12) במקום הפרט ״בורמה״ יבוא:

 ״גורמה 5,73 7.30 9.65 16.42״

 1 חוקי א״י, כרד ג׳, פרה קט״ו, עט׳ 1155 ; ס״ח 887, תשכ״ג, עט׳ 44 ; פ״ח 463, תשכ״ה, עט׳ 234.

 2 ק״ת 1539, תשכ״ד, עטי 691 ; ק״ת 1844, תשכ״ו, עט׳ 974.

49 2.9.1966S ,1937קוב׳( התקנות , ח׳ בתשרי תשכ״ז 
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 (13) במקום הפרט ״ברבדוס״ יבוא:
 ״ברבדוס

 (14) במקום הפרט ״ברוניי״ יבוא:
 ״ברוניי

 (15) במקום הפרט ״ברזיל״ יבוא:
 ״ברזיל

 (16) במקום הפרט ״ברמודה״ יבוא:
 ״ברמודה (איים)

 (17) במקום הפרט ״גאנה״ יבוא:
 ״גאנה

 (18) במקום הפרט ״גבון״ יבוא ג
 ״גבון־-רפובליקה

 (19) במקום הפרט ״גואדלופ״ יבוא:
 ״גואדלופ

 (20) במקום הפרט ״גואטמלה״ יבוא:
 ״גואטמלה

 (21) במקום הפרט ״גויאנה הבריטית״ יבוא:
 ״גויאנה הבריטית

 (22) במקום הפרט ״גויאנה הצרפתית״ יבוא:
 ״גויאנה הצרפתית

 (23) במקום הפרט ״גילבדט ואלים״ יבוא:
 ״גילברט ואלים, לרבות פניקס, איי אוקינוס

 וקנטון

 (24 במקום הפרט ״גיניאה-רפובליקה״ יבוא:
 ״גיניאה—רפובליקה

 (25) במקום הפרט ״גרמניה-רפובליקה פדר־
 לית״ יבוא:

 ״גרמניה—רפובליקה פדרלית

 (26) במקום הפרט ״גרנדה״ יבמי•
 ״גרנדה וגרנדימת

 (27) במקום הפרט ״דהומיי״ יבוא:
 ״דהומיי-רפובליקה

 (28) במקום הפרט ״״מיניק״ יביא'•
 ״דומיניק

 הוב׳ן התהמ׳ת 1937, ח׳ בח׳מדי תשכ״ז, 22.9.1966



 5טע5ה 5טע5ה 5טע5ח
 עד 1 ט־1 ט־3 מ־5

 ער 3 עד 5 עד 10

 (29) במקום הפרט ״דומיניקאנית—רפובליקה״
 יבוא: ״דומיניקאנית—רפובליקה 3.92 5.19 7.15 12.30״

 (30) במקום הפרט ״האיטי״ יבוא:
 ״האיטי 4.21 5.44 7.40 12.79״

 (31) במקום הפרט ״הודו״ יבוא:
 ״הודו, לרבות בהוטן 4.76 648 9.08 15.81״

 (32) במקום הפרט ״הונדורס הבריטית״ יבוא:
 ״הונדורס הבריטית 5.00 6.66 9.26 15.39״

 (33) במקום הפרט ״וולטה עילית״ יבוא:
 ״וולטה עילית 3.72 4.90 6.76 12.05״

 (34) במקום הפרט ״ונצואלה״ יבוא:
 ״ונצואלה. 5.00 6.42 8.04 12.99״

 (35) אחרי הפרט ״ונצואלה״ יבוא:
 ״זמביה 4.27 6.57 9.62 15.56״

 (36) במקום הפרט ״חוף השנהב״ יבוא:
 ״חוף השנהב 3.72 4.90 6.76 12.05״

 (37) במקום הפרט ״טוגו״ יבוא:
 ״טוגו 5.19 6.37 8.58 14.85״

 (38) במקום הפרט ״טונגה״ יבוא:
 ״טונגה, או פרנדלי 5.34 7.75 12.02 19.53״

 (39) במקום הפרט ״טורקס וקאיקוס״ יבוא:
 ״טורקם וקאיקוס (איים) 5.83 7.94 11.03 17.40״

 (40) במקום הפרט ״טימור הפורטוגלית״ יבוא:
 ״טימור הפורטוגלית 4.27 6.18 8.49 15.12״

 (41) במקום הפרט ״טרינידד וטובאגו״ (איים)
 יבוא: ״טרינידד וטובאגו (איים) 3.77 4.90 6.86 11.07״

 (42) במקום הפרט ״ימאיקה״ יבוא:
 ״ימאיקה 5.19 6.96 9.60 15.00״

 (43) במקום הפרט ״יפאן״ יבוא:
 ״יפאן — למעט איי דיו קיו 4.36 6.04 8.44 14.48

 לאיי ריו קיו בלבד 4.56 6.28 8.83 15.61״

 (44) במקום הפרט ״ליבריה״ יבוא:
 ״ליבריה 3.87 5.05 6.91 12.05״

 (45) במקום הפרט ״מאוריטניה״ יבוא:
 ״מאוריטניה 3.63 4.75 6.57 11.22״

 קובץ התקנות 1937, ח׳ בתשרי תשכ״ז, 22.9.1966



 למעלת למעלה למעלה
 עד 1 ט־1 מ־8 מ־5

 עד 8 עד 5 עד 10

 (46) במקום הפרט ״מאוריציוס״ יבוא:
 ״מאוריציוס, לרבות איי רודריגז 3.72 5.00 7.40 12.74״

"16.20 10.16 7.02 4.66 
 (47) במקום הפרט ״מאלאווי״ יבוא:

 ״מאלאווי

 (48) במקום הפרט ״מאלי״ יבוא:
 ״מאלי—רפובליקה 3.63 4.75 6.57 11.22״

 (49) במקום הפרט ״מונטסראט״ יבוא:
 ״מונטסראט 5.00 6.76 9.60 14.75״

 (50) במקום הפרט ״מקאו״ יבוא:
 ״מקאו 4.85 6.62 8.98 16.00"

 (51) במקום הפרט ״מקסיקו״ יבוא:
 ״מקסיקו 4.17 549 7.60 13.48״

 (52) במקום הפרט ״מרטיניק״ יבוא:
 ״מרטיניק 3.38 4.41 6.13 10.68״

 (53) במקום הפרט ״מרכז אפריקנית—רפוב
 ליקה״ יבוא:

 ״מרכז אפריקנית—רפובליקה 3.82 5.05 7.01 12.01״

 (54) במקום הפרט ״ניג׳ר״ יבוא:
 ״ניג׳ר 3.72 4.90 6.76 12.05"

 (55) במקום הפרט ״ניגריה״ יבוא:
 ״ניגריה 4.95 6.42 8.62 13.38״

 (56) במקום הפרט ״ביו הברידס״ יבוא:
 ״ניו הברידס, לרבות איי בנקם וטורם 4.27 6.38 9.27 16.59״

 (57) במקום הפרט ״ניו־זילנד״ יבוא:
 ״ניו־זילנד, לרבות איי קוק 4.85 7.02 9.96 16.93״

 (58) במקום הפרט ״נפאל״ יבוא:
 ״נפאל 4.81 6.43 8.93 16.10"

 (59) במקום הפרט ״סלומון״ יבוא:
 ״סלומון (איים) 3.92 6.13 9.13 16.20״

 (60) במקום הפרט ״סומליה״ יבוא:
 ״סומליה —

 הבריטית לשעבר 4.66 5.98 7.84 13.87
 האיטלקית לשעבר 4.07 5.29 7.01 12.05״

 (61) במקום הפרט ״סיידה ליאונה״ יבוא:
 ״סיירה ליאונה 4.85 6.27 8.38 12.89״
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 למע&ה למעלה למעלה
מ מ־5  5ד 1 ם־1 ג

 עד 3 עד 5 עד 10

 (62) במקום הפרט ״סין—רפובליקה עממית״
 יבוא: ״סין—רפובליקה עממית 4.41 6.37 9.31 16.66״

 (63) במקום הפרט ״סינגפור״ יבוא:
 ״סינגפור 3.48 4.86 6.82 11.25״

 (64) במקום הפרט ״סמואה המערבית״ יבוא:
 ״סמואה המערבית 4.85 7.02 9.96 16.93״

 (65) במקום הפרט ״סנגל" יבוא:
 ״סנגל—רפובליקה 3.63 4.75 6.57 11.61״

 (66) במקום הפרט ״סנט וינצנט״ יבוא:
 ״סנט וינצנט 4,85 6.42 9.02 13.92״

 (67) במקום הפרט ״סנט בריםטוף ונוויס״ יבוא:
 ״סנט כריםטוף, לרבות סנט קיטם, נווים

 ואנגואילה 4.41 6.13 8.53 13.92״

 (68) במקום הפרט ״סנט לוצ׳יה״ יבוא:
 ״סנט לוצ׳יה 5.54 7.40 10.09 15.49״

 (69) במקום הפרט ״סנט פייר ומיקלון״ יבוא:
 ״סנט פייר ומיקלון 4.41 6.57 9.26 16.96״

 (70) במקום הפרט ״פולינזיה הצרפתית״ יבוא:
 ״פולינזיה הצרפתית 4.71 7.21 10.50 18.65״

 (71) במקום הפרט ״פוקלנד״ יבוא:
 ״פוקלנז־ (איים) 5.68 7.99 11.22 19.41״

 (72) במקום הפרט ״פיג׳י״ יבוא:
 ״פיג׳י 5.34 7.70 10.99 18.65״

 (73) במקום הפרט ״פיטקרן״ (איים) יבוא:
 ״פיטקרן(איים) : 4.81 7.21 10.16 18.65״

 (74) אחרי הפרט ״פינלנד״ יבוא:
 ״פנינג, וושינגטון וקריםמם(איים) 4.66 7.26 10.79 18.89״

 (75) במקום הפרט ״פנמה״ יבוא:
 ״פגמה—רפובליקה 4.66 5.98 8.09 13.97״

 (76) במקום הפרט ״פרגואי״ יבוא:
 ״פדגואי 4.80 6.32 8.28 14.55״

 (77) במקום הפרט ״פרו״ יבוא:
 ״פרו —

 לכל המקומות פרט ללורטו 5.05 6.37 8.58 14.46
 לורטו 5.83 7.01 9.16 14.90״
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 למעלת למעלה למעלה
 ער 1 ט־1 ט־8 פ־6

 עד 8 עד 5 עד 10

 (78) במקום הפרט ״צ׳אד״ יבוא:
 ״צ׳אד 3.82 5.05 7.01 12.40

14.21 8.33 5.78 4.26 
 במקום הפרט ״ציילוף יבוא:

 ״צ״לון

15.44 8.82 6.42 4.95 
 במקום הפרט ״צ׳ילי״ יבוא:

 ״צ׳ילי

8.67 5.24 3.87 2.99 

 במקום הפרט ״צרפת״ יבוא:
 ״צרפת, לרבות מונקו, אנדורה ולמעט

 קורסיקה

 קורסיקה 2.99 3.92 5.29 9.07״

 במקום הפרט ״קולומביה״ יבוא:
 ״קולומביה —

 קרטגינה, סנטה מרטה, בואנה ונטורה 4.90 6.22 8.33 14.21

 דפרטמנטים של קאוקה ודל ולה 4.90 6.71 9.80 18.13

 כל מקום אחר 4.90 8.18 12.25 23.03׳

 3.82 5.05 7.01 12.01׳
 במקום הפרט ״קונגו בראזוויל״ יבוא:

 ״קונגו בראזוויל—רפובליקה

 4.41 6.13 8,64 15.22׳
 במקום הפרט ״קוריאה הדרומית״ יבוא:

 ״קוריאה הדרומית

 6.03 8.28 11.42 17.74׳
 במקום הפרט ״קיימן״ יבוא:

 ״קיימן

 4.56 6.77 9.76 17.18׳
 במקום הפרט ״קלידוניה החדשה״ יבוא:

 ״קלידוניה החדשה

 3.82 5.05 7.01 12.01׳
 במקום הפרט ״קמרון״ יבוא:

 ״קמרון—רפובליקה

15.98 8.72 5.88 3.53 
 במקום הפרט ״קנדה״ יבוא:

 ״קנדה

11.96 6.81 4.85 3.68 
 במקום הפרט ״ראוניון״ יבוא:

 ״ראוניון

 (90) הפרטים: ״אנדורה״, ״גיניאה החדשה״, ״מונקו״, ״נאורו״, ״פפואה״ ו־״רודסיה
 הצפונית״ — בטלים.
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 החלפת 2. במקום חלק ב׳ לתוספת לתקנות העיקריות יבוא:
 חלין ב' - ,

 לתוספת ״חלק ב

ו ז ו ו  ה ע י

 משלוח חבילה שמשקלה בק״נ

 למעלה מ־«
 עד 10

 למעלה מ־8
 עד 0

 למעלה מ־7
 עד 8

 למעלה מ־6
 עד 7

 למעלה0־5
 ער 6

 למעלה מ־4
 עד 5 .

 למעלה מ־3
 עד 4

 למעלה מ־2
 עד 3

 למעלה מ-1
 עד 1 עד 2

ץ ר א ה  ״

19.94 18.72 17.49 16.27 15.04 10.83 9.60 6.96 5.73 3.68 

 אדה״ב של אמריקה — לכל המקומות
 באזור היבשתי כולל אלסקה, הוואי,

 פורטו־ריקו, ו־ווירג׳ן של אדה״ב

(1 

20.92 19.60 18.29 16.96 15.63 11.32 10.00 7.25 5.93 3.77 
 פנמה (אזור התעלה) ובסיס גואנטנמו

 (קובה)

28.77 26.66 24.55 22.44 20.34 15.24 13.13 9.60 7.50 4.56 
 גואם, סמואה (של ארה״ב) קרוליגים,
 מריאנים, מידווי ומרשל (פרט לנאורו)

 2) הונדורס—רפובליקה 5.44 8.13 9.60 13.03 14.51 21.37 22.84 24.31 25.78 27.25

 3) קוסטה ריקה 4.90 7.50 8.97 12.30 13.77 20.14 21.61 23.08 24.55 26.02״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך הים
 והיבשה לחוץ־לארץ) (תיקון), חשכ״ז—1966״.

ן ו ש ו ש ה י ל  א
 שר הדואר

 ב׳ באלול תשכ״ו(18 באוגוסט 1966)
 (חמ 76004)



 פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

חד ו ת ללא רשיון מי ו ר ו ח ר יצוא ס ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
, אני  11939, וסעיפים 14 (א) ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשכ״ב—
 31962 (להלן — הצו העיקרי) —

 (1) בפרט 2, בסיפה, יווםף ״למעט עגבניות מקולפות, רכז עגבניות וקטשופ
 עגבניות״ ן

 (2) פרט 3 — בטל.

 2. בתוספת השניה לצו העיקרי, במקום פרט 16 יבוא:

 ״16. שימורי פירות וירקות למעט עגבניות מקולפות, רכז עגבניות וקטשופ
 עגבניות״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון),
 תשכ״ז—1966״.

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תיקון התוספת
 השניה

 השם

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ב באלול תשכ״ו(7 בספטמבר 1966)
(740507 0m 

ס׳ 1 סס׳ 968, עט׳ 137.  ע׳׳ר 1939, תו
 : ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 ק״ת 1310, תשכ״ב, עט׳ 1901.
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 המחיר 60 אגורות


