
 רש־וטות

 קובץ התקנות
 כ״ה באדר א׳ תשל״ג 2975 27 בפברואר 1973

ד  «מו

 תקנות בתי הדואר (שירותי הדואר לחוץ לארץ), תשל״ג—1973 , . . . . 856



 פקודת בתי הדואר
ץ ר א אר לחוץ־ ל ל שירותי הדו ם ש י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

 1. התשלום בעד שידות דואר לחוץ לארץ המפורט בתוספת יהיה בשיעור שנקבע
 לצידו, ובלבד שהתשלום בעד שידות של צרודות קטנים לא יפחת מהתשלום החל על

 צרוד קטן שמשקלו 100 גרם.

 2. תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הדואר לחוץ־לארץ), תשל״ב—21971 —
 בטלות.

י 3. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ז באדר א׳ תשל״ג (1 במרס 1973). ל י ח  ת

 השפ 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (שירותי הדואר לחוץ לארץ), תשל״ג—
 1973״.

 התוספת
היבשה ם ו י אר בדרך ה : שירותי דו ׳ ק א ל  ח

רות ם בלי ת התשלו ו ר י ש  ה

 1. משלוח מכתב —
 עד 20 גדם 0.55
 למעלה מ־20 גדם עד 50 גרם 1.00
 למעלה מ־50 גדם עד 100 גרם 1.25
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גדם 2.90
 למעלה מ־250 גרס עד 500 גרם 5.40
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גדם 9.00

 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גדם 14.40

 2. משלוח גלויה 0.35

 3. (א) משלוח דבר דפוס שהוא עתון, כתב עת, ספר או חוברת בני 20
 עמודים לפחות (למעט הכריכות), תווי נגינה או מפה — שהודפסו

 בישראל —
 עד 20 גרם 0.15
 למעלה מ־20 גרס עד 50 גדם 0.20
 למעלה מ־50 גרס עד 100 גרם 0.25
 למעלה מ־100 גרס עד 250 גרס 0.40
 למעלה מ־250 גרס עד 500 גרס 0.65
 למעלה מ־500 גרס עד 1000 גדם 1.10
 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 1.80
 כל 1000 גרס נוספים או חלק מהם (למשלוח ספר בלבד) 0.90

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קט״ו, עמי 1155¡ סייח תשכ״ה, עמי 234.

ת תשל״ב, עמ׳ 41 ועמי 1055. ״  2 ק

ר ע  תשלום ג
ר א ו מ י דו  שי
 לחוץ לאדץ

 ביטול

ת 2975, ב״ה באדר א׳ תשל״ג, 27.2.1973 ו נ ק ת בץ ה  856 קו



ם בלירות  התשלו

0.25 
0.35 
0.45 
0.75 
1.25 
2.20 
3.6Q 
1.80 

 התשלום המושל
 על משלוח

 אותו דבר דפוס י

0.55 
1.10 
1.801 
3.25 

 (ב) משלוח כל דבר דפוס אחר —
 עד 20 גדם

 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם

 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם

 למעלה מ־500 גדם עד 1000 גרם
 למעלה מ־1000 גדם עד 2000 גדם

 כל 1000 גדם נוספים או חלק מהם (למשלוח ספד בלבד)

 4. החזרה של דבר דפוס לפי בקשת השולח שלא נמסר לתעודתו

 ללא תשלום

 5. משלוח צרור קטן —
 עד 100 גרם

 למעלה מ־100 גדם עד 250 גרם
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם

 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גדם

 6. ספרות לעיוורים, כמשמעותה באמנת הדואר העולמית, טוקיו 1969,
 או כל אמנה אשר תבוא במקומה

אר בדרך האוויר : שירותי דו ׳ ק ב ל  ח

 סימן א׳: דברי דואר למענו עיתונים הנשלחים מאת המערכת של העיתון, ספרות לעיוורים,
 הבילות ומברקים

ם י ת ו ר י ש  ־ ה

 דברי דואר
 אחרים

 איגרת
 אוויר

ם  מכתבי
ץ ר א  ה

 גלויה כל 25 גרם
 איגרת
 כל 10 גרם אוויר

ץ ר א  ה

 או או
 חלק מהם חלק מהם

ת רו י ת ל רו ת לירות לי רו  א, אירופה ואגן הים התיכון לי

 1. קפריסין 0.55 0.55 0.35 0.25

0.55 0.50 0.55 0.65 

 בולגריה
 בלגיה

 בליארים (איים)
 בריטניה הגדולה

 ואירלנד הצפונית
 ברית המועצות

 גיברלטר
 גרינלנד

 2. אוסטריה
 אזורים
 איטליה
 איסלנד
 אירלנד
 אלבניה

 אלג׳יריה
 אנדורה

ת 2975, כ״ה באדר א׳ תשל״ג, 27.2.1973 857 ו נ ק ת  קובץ ה



ם י ת ו ר י ש  ה

 דברי דואר
 אחרים

 איגרת
 אוויר

ם  מכתבי
ץ ר א  ה

 כל 25 גרם
 או

 חלק מהם

 גלויה
 איגרת
 כל 10 גרם אוויר

 או
 חלק מהם

ץ ר א  ה

 לירות לירות לירות לירות

 גרמניה - נורבגיה
 רפ׳ דמוקרטית סן מרינו

 גרמניה - ספרד
 דפ׳ פדרלית פולניה

 דניה פורטוגל
 הולנד פינלנד

 הונגריה צ׳כוסלובקיה
 וטיקן(קריה) צרפת

 יוגוסלביה קנדים (איים)
 יוון רומניה
 לוקסמבורג שבדיה

 ליכטנשטיין שוויצריה
 מדיידה תוניסיה
 מונקו תורכיה

 מלטה

 ב. אמריקה

0.80 0.65 0.65 1.10 

 מקסיקו

 סנט פייר ומיקלון

 פורטרריקו
 קנדה

 1. ארצות הברית
 של אמריקה

 בסיס גואנטנמו
 (קובה)

 וירג׳ין של ארה״ב
 (איים)

0.80 0.65 0.65 1.10 

 האיטי
 הונדורס (דפ׳)

 הונדורס הבריטית
 וירג׳ין של בריטניה

 (טורטולה)
 טורקס וקאיקום
 טרינידד וטובגו

 מונסרט
 מרטיניק

 ניקרגואה
 סנט וינצנט

 2. אל־סלוואדור
 אנטיגואה

 אנטילים הולנדיים
 בהא,מה
 ברבדוס
 ברמודה
 גואדלופ

 גואטמלה
 ג׳מאיקד.

 גרנדה
 דומיניק (אי)

 דומיניקנה (רפי)

ת 2975, כ״ד, באדר א׳ תשל׳׳ג, 27.2.1973 ו נ ק ת  858 קובץ ה



ם י ת ו ר י ש  ה

 דברי. דואר
 אחרים

גרת  אי
 אוויר

 מכתבים
ץ ר א  ה

 גלויה כל 25 גרם
גרת  אי
 כל 10 גרם אוויר

ץ ר א  ה

 או

גרת  אי
 אוויר

 או
מ1.ם :  חלק מהם חלק

ת לירות רו  לירות לירות לי

0.80 0.65 0.65 1.10 

 פנמה (אזור התעלה)
 קובה

 קוםטה ריקה
 קיימן

 סנט כריסטוף
 נוויס ואנגילה

 סנטה לוצ׳יה
 פנמה (רפובליקה)

1.00 0.70 0.65 1.25 

 ונצואלה
 סורינם
 פוקלנד
 פדגואי

 ,פרו
 צ׳ילי

 קולומביה

 אורוגואי
 אקואדוד

 ארגנטינה
 בוליביה

 ברזיל
 גויאנה

 גויאנה הצרפתית

0.65 0.55 

 ג. אפריקה

0.65 0.85 
 1. אוגנדה קניה

 טנזניה

0.65 0.55 0.65 0.85 

 ליבריה
 מאוריתאניה

 מאלי
 מרכז אפריקנית (רפ׳)

 ניג׳ר
 .ניגריה

 סומאליה
 סיירה ליאונה
 סיישל (איים)

 סנגל
 סנט תומה

 ופרינסיפה
 סנטה הלנה

 צ׳אד
(דפ׳ עממית) ו ג נ  קו

 קמרון
 רואנדה

 2. אסנסיון
 אפריקה, המערבית

 ספרדית
 אתיופיה
 בורונדי

 גאנה
 .. גבון

 גיגיאה (רפי)
 גיניאה המשוונית

 גיניאה הפורטוגלית
 גמביה
 דהומיי

 וולטה העילית
 זאיר (דפ׳)

 חוף השנהב
 טוגו

 טריטוריה צרפתית של
 האפר והאיפה

 כף ורדה (איי
 הכף הירוק)

ת 2975, כ״ה באדר א׳ תשל״ג, 27.2.1973 859 ו  קובץ התקנ



ת י ם ו ר י ש  ה

 דברי דואר
 אחרים

 איגרת
 אוויר

ם  מכתבי
ץ ר א  ה

 •גלויה כל 25 גרם
 איגרת
 כל 10 גרם אוויר

ץ ר א  ה

 או או
 חלק מהם חלק מהם

 3. אנגולה
 גוצואנה

 דרום אפריקה
 דרוס מערב אפריקה

 (נמיביה)
 זמביה ,

 טריסטן דה קונהה (אי)
 לסוטו

רות  לירות לירות לי

0.75 0.65 0.65 1.00 

 מאוריציוס
 מדגסקר (רפ׳ מלגשית)

 מוזמביק
 מלאווי

 סוואזילנד
 קומורים (איים)

 ראוניון
 דודזיה

 ד. אסיה

 1. אירן 0.65 0.55 0.50 0.55

 2. אפגניסתאן 0.65 0.55 0.50 0.55

 י* 0.85 0.65 0.55 0.65

 נפאל
 סיקים

 סדילנקה (ציילון)

 3. בהוטן
 בנגלה דש

 הודו
 מלדיבים (איים)

0.80 0.65 0.65 1.10 

 לאוס
 מלזיה

 סינגפור
 קמר (רפ׳)

 תאילנד

 בורמה
 , וייטנאם הדרומית
 וייטנאם הצפונית

0.80 0.65 0.65 1.10 

 סין — רפובליקה
 לאומנית

 סין — רפובליקה
 עממית
 פיליפינים

 קוריאה הדרומית
 קוריאה הצפונית

 אינדונזיה
 ברוניי

 הונג־קונג
 טימור הפורטוגלית

 יפן
 מקאו

 מונגוליה (רפ׳ עממית)

.5 

ת 2975, כ״ה באדר א׳ תשל״ג, 27.2.1973 ו נ ק ת  860 קובץ ה



ם י ת ו ר י ש  ה

 דברי דואר
ם אחרים י ב ת נ  מ

 איגרת גלויה
 גלויה יכל 25 גרם -

 כל 10 גרם אוויר
 או או

 חלק צלהם חלק ציהם

ץ ר א  ה

 זז. אוקיאניה לירות לירות לירות לירות

1.10. 0.80 0.65 1.35 

 סלומון
 סמואד, (איים של ארה״ב)

 סמואה המערבית
 (של ניו זילנד)

 פולימיה הצרפתית
 פיג׳י

 פיטקרן
 פנינג

 פפואה
 קוק

 קלדוניה החדשה
 קרולינים (איים)

 רום

 אוסטרליה
 בנקם וטודס

 גואם
 ג׳ילברט ואלים
 גיניאה החדשה

 וייק
 ולים ופוטונה

 טונגה (איי פרנדלי)
 טוקלאו
 מידווי

 מריאניס (איים)
 מרשל

 ניו הברידם
 ניו זילנד

 נייו

 סימן ב׳: עיתונים הנשלחים מאת המערכת של העיתון וספרות לעיוורים כמשמעותה
 באמנת הדואר העולמית, טוקיו 1969, או אמנה אחרת שתבוא במקומה

C ה ש י ר ו ת י 

ת לעיוורים ו ר פ ים ס נ  עיתו

 עד 15 כל 15 נוספים כל 500 גרם
ץ ר א  ה

 גרם או חלק מהם או חלק מהם

 א. אירופה

 1. קפריסין 0.12 0.08 0.75

1.00 0.10 0.13 

 בליארים (אי*ם)
 בריטניה הגדולה

 ואירלנד הצפונית
 ברית המועצות

 גיברלטר
 גרינלנ4

 גרמניה —
 רפ׳ דמוקרטית

 2, אוסטריה
 אזורים
 איטליה
 איסלנד
 אירלנד
 אלבניה
 אנדורה

 בולגריה
 בלגיה

ת 2975, כ״ה באדר א׳ תשל״ג, 27.2.1973 861 ו נ ק ת  קובץ ה



 ה ש י ר ו ת י

ת לעיוורים ו ים הפר נ תו  עי

 עד 15 כל 15 נוספים כל 500 גרם
ץ ר א  ה

 גרם או הלק מהם או הלק מהם

ת רו  לירות לירות לי

 גרמניה — נורבגיה
 רפ׳ פדרלית סן מרינו

 דניה ספרד
 הולנד פולניה

 הונגריה פורטוגל
 וטיקן (קריה) פינלנד

 יוגוסלביה צ׳כוםלובקיה
 יוון צרפת

 לוקסמבורג קנדים (איים)
 ליכטנשטיין רומניה
 מדיירה שבדיה

 מונקו שוויצריה
 מלטה תורכיה

 אמריקה

1.50 0.18 0.19 

 וירג׳ין של ארה״ב
 (איים)

 פורטו ריקו
 קנדה

 ארצות הברית
 של אמריקה

 בסים גואנטנמו
 (קובה)

2.00 0.28 0.33 
 מקסיקו

 סנט פייר ומיקלון
 2. בהאמה

 ברמודה

2.25 0.33 0.38 

 וירג׳ין של בריטניה (טורטולה)
 טורקס וקאיקוס
 טרינידד וטובגו

 מונסדט
 מרטיניק

 ניקרגואה
 סנט וינצנט

 סנט כריסטוף,
 נוויס ואנגילה

 סנטה לוצ׳יה
 פנמה (רפ׳)

 פנמה אזור התעלה
 קובה

 קוםטה ריקה
 קיימן

 אל םלוואדור
 אנטיגואה

 אנטילים הולנדיים
 ברבדוס
 גואדלופ

 גואטמלה
 ג׳מאיקה

 גרנדה
 דומיניק (אי)

 דומיניקיה (רפ׳
 דמוקרטית)

 האיטי
 הונדורס (רפ׳)

 הונדורס הבריטית

ת 2975, כ״ה באדר א׳ תשל״ג, 27.2.1973 ו נ ק ת  862 קובץ ה



ם י ת ו ר י ש  ה

ת לעיוורים ו ר פ ים ס נ  עיתו

ץ ר א  ה
 עד 15 כל 15 נוספים כל 500 גרם

 גרם או חלק מהם או חלק מהם

ת לידות רו  לירות לי

 ונצואלה
 סורינם
 פוקלנד
 פדגואי

 פרו
 צ׳ילי

 קולומביה

 4. אורוגואי
 אקואדור

 ארגנטינה
 בוליביה

 ברזיל
 גויאנה

 גויאנה הצרפתית

 ג. אפריקה

 י־ 0.28 0.23 1.75

 ליבריה
 מאוריתניה

 מאלי
 מרכז אפריקה (רפ׳)

 גיג׳ר
 ניגריה

 טומאליה
 סיירה ליאונה
 סיישל (איים)

 סנגל
 סנט תומה ופרינסיפה

 סנטה הלנה
 צ׳אד

 קונגו (רפ׳ עממית)
 קמרון
 קניה

 רואנדה

 אוגנדה
 אסנסיון

 אפריקה המערבית
 הספרדית

 אתיופיה
 בורונדי

 גאנה
 גבון

 גיניאה (רפי)
 גיניאה המשוונית

 גיניאה הפורטוגלית
 גמביה

 דהומיי
 וולטה עילית

 זאיר
 חוף השנהב

 טוגו
 טנזניה

 טריטוריה צרפתית של
 האפר והאיסה

 כף ורדה (איי
 הכף הידוק)

.1 

ת 2975, כ״ה באדר א׳ תשל״ג, 27.2.1973 863 ו נ ק ת  קובץ ה



ם י ת ו ר י ש  ה

ת לעיוורים ו ר פ ים ס נ  עיתו

 עד 15 כל 15 נוספים כל 500 גרם
ץ ר א  ה

 גרם או חלק מהם או חלק מהם

ת לירות לירות רו  לי

2.25 0.25 0.29 

 מאוריציוס
 מדגסקר (רפ׳ מלגשית)

 מוזמביק
 מלאווי

 סוואזילנד
 קומורים (איים)

 ראוגיוז
 רודזיה

 אנגולה
 בוצואנה

 דרום אפריקה
 דרום מערב אפריקה

 (נמיביה)
 זמביה

 טריסטן דה קונחה (אי)
 לסוטו

.2 

 ד. אסיה

 1. אירן אפגניסתאן 0.16 0.12 1.00

1.75 0.22 0.27 
 נפאל

 סיקים
 סרילנקה (ציילון)

 2. בהוטן
 בנגלה דש

 הודו
 מלדיבים (איים)

 י* 0.29 0.24 1.75

 מלזיה
 סינגפור

 פיליפינים
 קמר (רפ׳)

 תאילנד

 3. בורמה
 וייטנאם הדרומית
 וייטנאם הצפונית

 לאוס

r (רפ׳ הלאומנית) 4. הונג קונג י סין 
 מונגוליה (דפי עממית) סין (רפ׳ העממית) ן 0.40 0.35 2.50

 מקאו

 5. אינדונזיה יפו
 ברוניי קוריאה הדרומית ןי 0.34 0.29 2.50

 טימור הפורטוגלית קוריאה הצפונית
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 ה ש י'ר׳ ו ת י &

ת לעיוורים ים ספרו נ  עיתו

ל 500 גדם  כ
 או חלק מהם

 כל 15 נוספים
 או חלק מהם

 עד 15
 גרם

ץ ר א  ה

ת לירות לירות רו  לי

 ה. אוקיאניה

3.00 0.45 0.50 

 סלומון
 סמואה (איים של ארה״ב)

 סמואה המערבית
 (של ניו זילנד)

 פולינזיה הצרפתית
 פיג׳י

 פיטקרן
 פנינג

 פפואה
 קוק

 קלדוניה החדשה
 קדולינים (איים)

 רום

 אוסטרליה
 בנקם וטורס

 גואם
 ג׳ילברט ואלים
 גיניאה החדשה

 וייק י
 ולים ופוטונה

 טונגה (איי פרנדלי)
 טוקלאו
 מידווי

 מריאנים (איים)
 מרשל .

 ביו הברידס
 ניו זילנד

 נייו

 חלק ג׳: שירותים כלליים לדברי הדואר הנשלחים בדרך הים והיבשה
 ובדרך האוויר

רות  התשלום בלי

 1. רישום דבר דואר 0.80

 2. רישום שק של דברי דפוס המיועד למען אחד 4.00

 3. אישור מסירת חבילה או דבר דואר אחר רשום 0.60

 4. ׳מסירה מיוחדת (אקספרס) של דבר דואה למעט חבילה 2.00

 5. מסירה מיוחדת (אקספרס) של חבילה 2.40

 6. הודעה רשומה לשולח על אי מסירת החבילה למענה בחוץ לארץ 1.50

 7. הפניה רשומה של דבר דואר שנשלח לחוץ לארץ לשם או למען
 אחרים בחוץ לארץ 2.00

 8. פנייה רשומה לחוץ לארץ בדבר החזרתו של דבר הדואר שנשלח
 לחוץ לארץ 2.00
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 9. עריכת חקירה בדבר אבדן או חיזק של דבר דואר שנשלח
 לחוץ לארץ 1.00

 10. עריכת חקירה בדבר מברק 1.50

 11. הפנייה רשומה של בקשת השולח לחוץ לארץ בדבר שחדור הנמען
 מתשלום היטלים על חבילה 2.00

 12. שובר תשובה בין־לאומי 1.10

 13. החזרת חבילה לשולח עקב אי מסירתה לנמען בחוץ לארץ (מלבד
 הוצאות ההחזרה הנדרשות על־ידי מינהלי הדואר בחרן לארץ) —

 עד 1 ק״ג 3.60
 למעלה כד1 ק״ג עד 3 ק״ג 4.70
 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג 6.80

 למעלה מ־5 ק״ג עד 10 ק״ג 10.35

 14. הפניית חבילה מחוץ לארץ למען בארץ (מלבד הוצאות ההחזרה
 הנדרשות על־ידי מינהלי הדואר בחוץ לארץ) —

 עד 1 ק״ג 3.60
 למעלה מ־1 לףג עד 3 לףג 4.70
 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג 6.80

 למעלה מ־5 ק״ג עד 10 ק״ג 10.35

 15. אריזה חדשה של חבילה שהגיעה מחוץ לארץ, לפני המסירה 1.00

 ד׳ באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973) ש מ ע ו ן פ ר ס
ד התקשורת <7600 ש s יזמ> 
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 נדפס בדפוס הממשלה, ירושליפ
866 

 המחיר 60 אגורות


