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 פקודת בחי הדואר
לאי ו ת הב רו ד שירותי השי ע ם ב י מ ו ל ש ת בדבר ת ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ה לפקודת בתי הדואר י׳ אני מתקין תקנות אלה:

ה 2 1, בתקנה 2 לתקנות בתי הדואר (תשלומים עבור השירות הבולאי), תשכ״ח-1968 2<  תיק! תקנ

 בפרט 1, במקום ״1.00״ יבוא ״2.00״.

 תחילי•׳ 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תשלומים עבור השירות הבולאי) (תיקון
 מס׳ 2), תשל״ה-1975״.

ן ז ו ן א ר ה  י״ב בניסן תשל״ה (24 במרס 1975) א
 >חמ!76000) שר התקשורת

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמ׳ 1155; ס״ח תשכ״ה, «מ׳ 234.

 2 ק״ת תשכ״ח, עמי 1829; תשל״ג, עמ׳ 1041; תשל״ד, עמ׳ 461¡ תשל״ה, עמ׳ 156.

סן תשל״ה, 1.4.1975 1291 י ת 3317, כ׳ בנ ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת בתי הדואר
אר ל שירותי הדו ף ש ת בדבר תערי ו נ ק  ת

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

 1. התשלום שיוטל על כל אחד משירותי הדואר המפורטים בתוספת יהיה בשיעור שנקבע
 לצד אותו שירות.

 תשלומים בעד
 שירותי דואר

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

 3. תקנות בתי הדואר (תעריפי הדואר בפנימ הארץ), תשל״ד-1974 2 - בטלות.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ), תשל״ה-
 1975״.

ת פ ס ו  ח
 בתוספת זו —

 ״דבר דואר״ - כמשמעותו בפקודת בתי הדואר, למעט מברק:
 ״חבילה״ - דברי דואר שמשקלו עד 15 קילוגרם ושנשלח על ידי דואר חבילות.

 התשלום
ת רו  בלי

 השירות בפנים הארץ

0.25 
0.15 

0.25 
0.15 

0.30 
0.15 

0.30 
0.15 

 1 . משלוח מכתב -
 עד 30 גרם

 כל 30 גרם נוספים או חלק מהם

 2. משלוח דבר דפוס (לרבות ניירות מסחריים ועתון שאינו רשום
 במשרד התקשורת):
 (א) עם עטיפה —

 עד 50 גרם
 כל 50 גרם נוספים או חלק מהם

 (ב) בלי עטיפה —
 עד 50 גרם

 כל 50 גרם נוספים או חלק מהם

 3. משלוח דוגמה מסחרית -
 עד 100 גרם

 כל 50 גרם נוספים או חלק מהם

 1. החזרה לפי בקשת השולח של דבר דפוס, כמפורט בפרט 2, התשלום המוטל על
 שלא נמסר לתעודתו משלוח אותו דבר דפוס

 ביטול

 1 חוקי א״י, כרך ב׳, פרק קט״ו, עמ׳ 1155; ס״ח 463, תשכ״ה. עמ׳ 234; ס״ח תשכ״וז, עמ׳ 17.

 2 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 156; תשל״ה, עמ׳ 156.
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 התשלום
 בלירות

 השירות בפנים הארץ

 5. משלוח איגרת 0.25

 6. משלוח גלויה 0.20
 משלוח גלויה עם תשובה משולמת 0.40

 7. משלוח עתון הרשום במשרד התקשורת -
 כל יחידה -

 עד 100 גרם 0.15
 כל 100 גרם נוספים או חלק מהם י 0.15

 8. משלוח כתבים ואביזרים כמפורט להלן והמיועדים לשימוש עיוורים
 בלבד:

 חומר קריאה הכתוב בכתב ברייל או בכתב בולט אחר;
 גליונות מיוחדים להדפסת חומר קריאה לעיוורים;

 מפות תבליט;
 מכונות כתיבה להדפסה בכתב ברייל ואבזריהן!

 מסגרות ולוחות לכתיבת כתב ברייל בחרט או לכתיבה במכשיר
 כתיבה רגיל ואבזריהם:

 עזרי לימוד לכתיבת כתב ברייל;
 עזרי לימוד למתימטיקה, מיוחדים לעיוורים:

 משחקים ותשבצים מותאמים לשימוש עיוורים;
 תקליטים וסרטים מגנטיים;

 גלופות להדפסתם של כתבי ברייל ומסגרות לייצורן;
 שעונים ומודדי זמן עם סימני ברייל;

 מכשירי עבודה, מדידה ושקילה מותאמים לשימוש עיוורים;
 לוחות שרטוט מיוחדים לעיוורים;

 מקלות הליכה;
 רתמות הנחיה לכלבי עיוורים ללא תשלום

 9. משלוח חבילה של ספרים שהודפסו בישראל או תקליטים שהודפסו
 בישראל למען של דואר צבאי -

 עד 1 ק״ג 0.80
 למעלה מ־1 ק״ג ועד 2 ק״ג 1.60
 למעלה מ־2 ק״ג ועד 3 ק״ג 2.40

 10. טיפול והחסנה של חבילה כמפורט בפרט 9, שלא נמסרה לנמען
 והמוחזרת לשולח 1.20

 11. משלוח חבילה של ספרים שהודפסו בישראל או תקליטים שהודפסו
 בישראל - למעט חבילה כאמור בפרט 9 -

 עד i ק״ג 0.80
 למעלה מ־+ קי׳ג ועד 1 ק״ג 1.50
 למעלה מ־1 ק״ג ועד 2 ק״ג 3.00
 למעלה מ־2 ק״ג ועד 3 ק״ג• 4.00
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 התשלום
ת ו ר י י  ב

 השירות בפנים הארץ

 12. טיפול והחסנה של חבילה כמפורט בפרט 11 שלא נמסרה לנמען
 והמוחזרת לשולח 2.00

 13־ משלוח חבילה - למעט חבילה של ספרים שהודפסו בישראל או
 תקליטים שהודפסו בישראל עזי 3 ק״ג — למען של דואר צבאי -

 עד 3 ק״ג 2.25
 למעלה מ־3 ק״ג ועד 5 ק״ג 4.50
 למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג 6.00
 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 7.50

 14. טיפול והחסנה של חבילה כמפורט בפרט 13, שלא נמסרה לנמען
 והמוחזרת לשולח 3.00

 15. משלוח חבילה — למעט חבילה של ספרים שהודפסו בישראל או
 תקליטים שהודפסו בישראל עד 3 ק״ג — ולמעט חבילה כאמור

 בפרט 13 -
 עד 3 ק״ג 6.00
 למעלה מ־3 ק״ג ועד 5 ק״ג 9.00

 למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג 12.00
 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 15.00

 16. טיפול והחסנה של חבילה כמפורט בפרט 15, שלא נמסרה לנמען
 והמוחזרת לשולח 6.00

 17. רישום דבר דואר - פרט לרישום משלוח כמפורט בפרט 8 1.20

 18. אישור מסירת דבר דואר רשום — פרט לאישור מסירת משלוח
 כמפורט בפרט 8 1.20

 19. מסירה מיוחדת (אקספרס) — פרט למסירה מיוחדת (אקספרס) של
 משלוח כמפורט בפרט 8 4.00

 20. חקירה באבדן של דבר דואר או בנזק שנגרם לו - פרט לחקירה
 באבדן של משלוח כמפורט בפרט 8 או בנזק שנגרם לו 2.50

 21. שימוש בתא־דואר -
 לשנה המתחילה בראשון לחודש יולי 20.00
 לכל חודש או חלק ממנו עד לראשון לחודש יולי 2.00

 22. העברת השימוש של תא־ דואר לבית דואר אחר או שינוי בשם
 המשתמש — למעט שינוי מלועזית לעברית 2.00

 23. (א) החסנת חבילה שהגיעה מחוץ לארץ שלא נדרשה תוך חמישה
 עשר ימים מיום שנשלחה הודעה - לכל יום או חלק ממנו 1.50

 (ב) החסנת דבר דואר — למעט חבילה — שמשקלו עולה על 1 ק״ג,
 שהגיעה מחוץ לארץ שלא נדרש תוך חמישה עשר ימים מיום

 שנשלחה הודעה - לכל יום או חלק ממנו 1.50
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 התשלום
 בלירות

ים הארץ ת בפנ רו  השי

 24. רישום עתו ן במשרד התקשורת -
 לשבה המתחילה בראשון לחודש יולי 75.00
 לכל חודש או חלק ממנו עד לראשון לחודש יולי 8.00

 25. רישום בקשה להפניית דברי דואר ומברקים למען חדש -
 בעד ששת החדשים הראשונים ללא תשלום

 בעד שנה נוספת 25.00

 26. (א) מסירת חבילה אשר דמי המשלוח עבורה משולמים על ידי
 הנמען 0.50

 (ב) מסירת דבר דואר - למעט חבילה - אשר דמי המשלוח
 עבורו משולמים על ידי הנמען - לכל יחידה 0.03

 27. חיפוש דבר דואר לשם מסירה מיוחדת בבית הדואר 2.25

 28. מסירה מיוחדת בבית הדואר של דברי דואר רשומים - לכל שנה -
 פעם אחת ביום 32.00
 כל פעם נוספת ביום 16.00

 29. אריזה חדשה של חבילה לפני המסירה 3.75

 30. חלוקת עלונים -
 עד 10 גרם - לעלון * 0.08
 כל 10 גרם נוספים או חלק מהם - עד 50 גרם - לעלון 0.05

 31. אישור על קניית בולים, דברי בולים וכיוצא באלה 0.05

 32. מסירת דבר דואר בגוביינה כאשר הסכום הנדרש לגבייה אינו עולה
 על 3000 לירות 2.50

 33. החזרת דבר דואר לשולח לפי בקשתו, שינוי שם הנמען או המען
 של דבר דואר 3.75

 34. חיפוש תעודת משלוח של דבר דואר רשום או חיפוש קבלה על
 מסירת חבילה, בדיקת מסמכים - לכל יום 5.25

 35. העתק קבלה 0.50

 36. שימוש בשק נעול לצרכי משלוח דברי דואר ולקבלת דברי דואר
 בבית הדואר -

 לשנה המתחילה בראשון לחודש יולי 60.00
 לכל חודש או חלק ממנו עד לראשון לחודש יולי 6.00

 37. מברק מסוג ״רגיל״ -
 10 המלים הראשונות או חלק מהן 7.00
 כל מלה נוספת 0.60

 38. מברק מסוג ״דחוף״ ~•
 10 המלים הראשונות או חלק מהן 14.00
 כל מלה נוספת 1.20
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 התשלום
 בלירות

 השירות בפנימ הארץ

 39. מברק לאניה ישראלית בלב ים המועבר מתחנת חוף בישראל -
 מברק מםוג ״רגיל״ — כל מלה 1.60
 מברק מסוג ״דחוף״ — כל מלה 2.00
 40. מברק ברכה בעל נוסח קבוע מראש 5.60

 41. מברקים מסוג ל.ט. (.ז׳.׳!)(מכתבים מוברקים) -
 20 המלים הראשונות או חלק מהן 7.00
 כל 10 מלים נוספות או חלק מהן 1.80

 מברקי עתונות -
 30 המלים הראשונות או חלק מהן 3.50
 כל 15 מלים נוספות או חלק מהן 1.00
 ביטול מברק לפני שידורו 1.50

 מברק לנמענים אחדים (.1\.זי) - לכל אחד מהם מלבד הנמען
 הראשון 2.50

: שירות זה ניתן כאשר כל הנמענים גרים באותה עיר ייעוד או ה ר ע  ה
 בנקודות ישוב המקבלים שירותי מברקה מאותה עיר.

 קבלת מברק למשלוח מאת השולח בטלפון 50
 חקירה בדבר מברק 50

 רישום מען מקוצר למבדקים —
 לשנה המתחילה בראשון לחודש יולי 00
 לכל חודש או לחלק ממנו עד לראשון לחודש יולי 50
 ליום אחד בלבד 50
 שינוי שם או מען במען מקוצר למבדקים 50
 חיפוש של מברק׳ בדיקת המסמכים - לכל יום 00

1. 
2. 

50. 
4. 
4. 

4, 

6, 

.42 

.43 

.44 

.45 

.46 

.47 

 העתק מאושר של מברק

.48 

.49 

.50 

 ובלבד
 לירות

50 
25 
 1% מדמי המברקים
 שלא יפחת מ־7.50

 לחודש

 100 המלים הראשונות או חלק מהן
 כל 50 מלים נוספות או חלק מהן

 51. ניהול חשבון פקדון למבדקים

 52. הפניית מברק ממען אחד למען אחר הנמצא בשטח השיפוט
6.00 
 כמחיר מברק הנשלח

 בתחומי ישראל בהתאם
 למספר המלים שבמברק

 המועבר וסוגו
 כאמור בפרט 37.

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר התקשורת

 של רשות מקומית אחת
 הפניית מבדק ממען אחד למען אחר הנמצא בשטח

 השיפוט של רשות מקומית אחרת
.53 

 54. תשובה למברק משולמת מראש (•'*•<!)

 ט״ז בניסן תשל״ה (28 במרס 1975)
 (1ז« 76000)
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 פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], חשל״ב-972ן
ר ח ר לצורך ס ש ת ק ו נ ח ל ת ה ש ק ז ח ה ה ו מ ק ת בדבר ה ו נ ק  ת

- ב ״ ל ש  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש1, ת
 1972!, אני מתקין תקנות אלה:

ה 6 נ ק  1. בתקנת משנה 6 (א) לתקנות הטלגרף האלחוטי(הקמה והחזקה של תחנות קשר לצורך תיקון ת
 סחר)׳ תשכ״ה-~1965 2 (להלן — התקנות העיקריות)׳ במקום ״200 לירות״ יבוא ״1,000

 לירות״.

ספת ת התו פ ל ח  ה
 השלישית

לה  תחי

ל טו י  ג

 השם

 2, במקום התוספת השלישית לתקנות העיקריות יבוא:

ספת שלישית  "תו
 (תקנה 4)

 יום מתן הרשיון האגרה בלירות;

 בין 1 בינואר לבין 31 במרס 900
 בין 1 באפריל ובין 30 ביוני 650
 בין 1 ביולי ובין 30 בספטמבר 400

 בין 1 באוקטובר ובין 31 בדצמבר 1150״

ה י י ת  3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975). ת

 4, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי(הקמה והחזקה של תחנות קשר לצורך השם
 סחר) (תיקון מס׳ 2), תשל״ה-1975״.

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר התקשורת

 י״ח בניסן תשל״ה (30 במרס 1975)
(76027 an) 

ת ישראל, נוסח חדש 25, עמ׳ 506. נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 2664; תש״ל, עמ׳ 469, 3274; תשל״ה, עמ׳ 583.

 פקודת בתי הדואר
ן ו פ ל ד שירותי ט ע ת בדבר תשלומים ב ו נ ק  ת

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

, התשלום בעד שירות טלפון כמפורט בתוספת הראשונה או השניה יהיה 'בשיעור תשלום בעד | 
ן רות טלפו  שנקבע לצד אותו שירות. שי

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

 3. תקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון), תשל״ד—1974 י — בטלות.

 1. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון), תשל״ה—1975״.

 1 חוקי א״י, כרך בי, סרק קט״ו, עמי 1155; ס״ח תשכ״ה, עמי 234; תשכ״ח, עמי 17.

 2 ק״ת תשל׳׳ד, עמי 867; תשל״ה, עמ׳ 612.
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 חוסמת ואשמה

ת בין־ עירוניות ו ח י ש ם ל י מ ו ל ש ח ת  לו

ת חיוג ישיר ו ע צ מ א : ב ׳ ק א ל  ח

 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.

ות שעליה מוטל תשלום שיחה י פה בשנ  התקו
 מקומית אחת; בהתחלת שיחה ובסופה ייחשב

ת אחת מי  גם כל חלק של התקופה כשיחה מקו

 בימים א׳ עד ה׳
 בין השעות

07.00—19.00 
 וביום ו׳ משעה 13.00

 ועד יום א׳ בשעה 07.00
 (תעריף לילד.)

 בימים א׳ עד ה׳
ת  בין השעו

19.00—07.00 
 וביום ו׳ משעה

 07.00 עד שעה 13.00
 (תעריף יום)

 א 90 180

 ב 60 120

 ג 20 40

י א נ ו פ ל ת ט ו ע צ מ א : ב ׳ ק ב ל  ח

 1. התשלום בעד שיחת גוביינא חד פעמית בין מנויים המחוברים למרכזות המפורטות
 בלוח א׳ ואל מנויים המחוברים למרכזות המפורטות בלוח ב׳ יהיה כדלקמן:

ת או חלק מהן ל 6 דקו  בעד נ
 ביו השעות 07.00—19.00 ובעד
ו  כל 12 דקות או חלק מהן בי
 השעות 19.00—07.00 למחרתו

ת רו  לי

5.36 

6.04 

10.12 

 א

 ב

 ג

 2. כאשר השיחה לא יצאה לפועל מסיבות התלויות כמזמין׳ דמי טיפול - 3.00 לירות.

יסן תשל״ה, 1.4.1975 ת 3317, כ׳ בנ י נ ק ת  קובץ ה



׳ ח א ו  ל

ל ר ע ת כ ר י ט ן ו י ק 1 ו 0 

ז נ ו 1 י ל ה ל ו  (1) כ
ז כ ר ט ל ה ל ו  21) כ
ן נ ו 0 , ל ו ל ו  (5) כ
ץ ב ל ה נ׳ ר ל ו  (4) כ

סן תשל״ה, 1.4.1975 1299 י ת 3317, כ׳ בנ ו נ ק ת  קובץ ה



׳ ח ב ו  ל

 שיחה מאת — אל — התשלום

 מנוי המחובר למרכזת תעריף א׳
ל עזריה  באבוד־ס - א

־ ת ב  מנוי המחובר למרכז
 איזור חיוג ירושלים (02),
  למעט מנוי המחובר למר

 כזת בירושלים

.1 

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

 מנוי המחובר למרכזת
 כאבודים - אל עזריה

־ ר מ ת ה ח א  מנו• המחובר ל
 כזות המפורטות בלוח א׳
 למעט מרכזת באיזור חיוג

 ירושלים (02)

.2 

ת המרכזות תעריף א׳ ח א  מנוי המחובר ל
 בבית להם, ביריחו או

 ברמאללה

 מנוי המחובר למרכזת
 בירשולים

.3 

 לפי התעריפים הקבועים בלוח
ל מרכזת בירושלים  א׳ א

ת המרכזות ח א  מנוי המחובר ל
, ביריחו או  בבית לחם

ה ל ל א מ ר  ב

 מנוי המחובר לאחת המר
 כזות המפורטות בלוח א׳

 למעט מרכזת בירושלים

.4 

ת מרכזת חברון תעריף א׳  מנוי המחובר למרכז
 באיזור חיוג ירושלים (02)

.5 

 לפי התעריפים הקבועים בלוח
ל אתור חיוג ירושלים (02)  א׳ א

 מרכזת חברון ר מ ת ה ח א בר ל  מנוי המחו
 כזות המפורטות בלוח א׳
 למעט מרכזת באיזור חיוג

 ירושלים (02)

.6 

 לפי התעריפים הקבועים בלוח
ל מרכזת בעפולה  א׳ א

 מרכזת גינין ר מ ת ה ח א  מנוי המחובר ל
 כזות המפורטות בלוח א׳

.7 

י התעריפים הקבועים בלוח  לפ
א ב ם ־ ר פ כ ל מרכזת ב  א׳ א

 מרכזת קלקיליה ר מ ת ה ח א  מנוי המחובר ל
 כזות המפורטות בלוח א׳

.8 

 לפי התעריפים הקבועים בלוח
 א׳ אל מרכזת בנתניה

- ל ו  מרכזת שכם או מרכזת ט
 כרם

 ר מ  מנוי המחובר לאחת ה
 כזות המפורטות בלוח א׳

.9 

 לפי התעריפ־ם הקבועים בלוח
 א׳ אל מרכזת באשקלון

- ל א  ב
 בחאן

 אחת המרכזות בעזה,
, ח ל ב ־ ל א ־ ר י ד  עריש, ב

 יונס, ברפיח או בנ׳בליה

 ר מ ת ה ח א  מנוי המחובר ל
 כזות המפורטות בלוח א׳

.10 

ת באופירה תעריף ב׳ ת מנוי המחובר למרכז  מגוי המחובר למרכז
 באיזו ר חיוג באר־שבע

(057) 

.11 

 לפי התעריפים הקבועים בלוח
ל מרכזת בבאר־שבע  א׳ א

ת באו&ירה ־ מנוי המחובר למרכז ר מ  12. מנוי המחובר לאחת ה
,  כזות המפורטות בלוח א
 • למעט מרכזת באיזור חיוג

 באו• שבע (057)

סן תשל״ה, 1.4.1975 י ת 3317, כ׳ בנ ו נ ק ת  1300 קובץ ה



ספת שניה  תו

 קו המחובר למרכזת טלפונים ציבורית של משרד התקשורת
 המשמש לשיחות יוצאות או לשיחות נכנסות או לשיחות יוצאות

 ונכנסות;

 בתוספת זו -

 ״קו מרכזי ישיר״

 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-1973 3;

 ״קו מקומי לשירותים
 שונים״

 כאשר המרחק האוירי בין שגי קצוות הקו אינו עולה על 100
 מטר!

 כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על 100 מטר,
 ואינו עולה על 500 מטר:

 כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על 500 מטר,
 ואינו עולה על 3000 מטר;

 כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על 3000 מטר;

 — 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;

י נ רו  ״קו ביךעי
 לשירותים שונים״

 שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלפון הראשי או המרכזת
 הפרטית אינו עולה על 100 מטר:

 ״שלוחה א׳

 שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלפון הראשי או המרכזת
 הפרטית עולה על 100 מטר ואינו עולה על 500 מטר;

 ״שלוחה ב׳

 שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלפון הראשי או המרכזת
 הפרטית עולה על 500 מטר ואינו עולה על 3000 מטר:

 ״שלוחה ג׳

 שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלפון הראשי או המרכזת
 הפרטית עולה על 3000 מטר.

 ״שלוחה ד׳

 3 ק״וז תשל״ג, עמ׳ 1704.

סן תשקי״ה, 1.4.1975 1301 י ת 3317, כ׳ בנ ו נ ק ת  קובץ ה



ה נ ק ת : ה י ק א ל  ח

 סימן אי: התקנה קבועה

 התשלום
ת רו  בלי

1100.00 
1100.00 

70.00 

50.00 

50.00 
70.00 

300.00 
50.00 
50.00; 

300.00 
50.00 

200.00 

100.00 
150.00 

40.00 
70.00 

150.00 

1200.00 
1200.00 
1200.00 
1200.00 
1200.00 
1200.00 

1200.00 
400.00 

י ישיר  קו מרכז
 קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר — לכל מנוי

 כל שקע מחובר לקו מרכזי ישיר או לשלוחה למעט השקע הראשון
 מכשיר טלפון מיטלטל נוםף למכשיר טלפון ראשון של קו מרכזי

 ישיר
 מכשיר טלפון מיטלטל עם תקע עבור שקע מהובר לשלוחה של קו

 מרכזי ישיר או לשלוחה של מרכזת פרטית
 פעמון — למרחק שאינו עולה על 100 מטר

 פעמון למרחק העולה על 100 מטר ואינו עולה על 150 מטר
 שפופרת נוספת למרכזת פרטית

 מערכת ראש יחידה או כפולה
 מערכת אזעקה ונקודת אזעקה למרחק שאינו עולה על 100 מטר,

 למעט הקו
 כל נקודת אזעקה נוספת למרחק שאינו עולה על 100 מטר

 המרת שלוחה בלי מתג בשלוחה עם מתג
 מתקן לאיתות של צלצול הטלפון• אליו ניתן לחבר מנורה או פעמון

 רכוש המנוי
 מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר (טקסומטר)

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

 שפופרת לכבד שמיעה
 מכשיר טלפון רכ־קווי

 מתקן להעברת נתונים לעיבוד, רכוש משרד התקשורת או רכוש
 המנוי, למעט הקו —

 (א) כשמועברות 200 יחידות העברה (ביט) לשניה
 (ב) כשמעוברות 600 עד 1,200 יחידות העברה (ביט) לשניה

 כשמועברות 2,100 יחידות העברה (ביט) לשניה
 בשמועברות 4,800 יחידות העברה (ביט) לשניה
 כשמועברות 9,600 יחידות העברה (ביט) לשניה

 כשמועברות 40,800 יחידות העברה (ביט) לשניה
 מכשיר טלפון למפירה של מידע בעת ובעונה אחת למספר אנשים

 שקוויהם מחוברים אליו דרך קבע — (להלן טלפון פיקוד)
 חיבור קו של מנוי לטלפון פיקוד

 קו מקומי לשרותים שונים —
 (א) לדיבור

 להעברת נתונים עד 9,600 יחידות העברה (ביט) לשניה להעברת
 צילומים לשידור או להפצת מוסיקה ברוחב פס של 300—3,400 הרץ

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 
.10 

.11 

.12 

.13 

.14 

.15 

.16 

.17 

 (ג)
 (ד)
 (ה)
0) 

.19 

.20 
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 התשלום
ת רו י  בל

ת ו ר י ש  ה

 לשידור או להפצת מוסיקה ברוחב פס של 10,000-50 הרץ
200.00 

1100.00 
2200.00 

600.00 
3300.00 
6600.00 
200.00 

1100.00 

200.00 
2200.00 

200.00 

300.00 

3000.00 

400.00 

200.00 

200.00 

300.00 

 ״א"

 ״ג״ או ״ד״
 (ב) להעברת נתונים במהירות של 40,800 יחידות העברה (ביט)

 לשניה
 ״א״
 ״ב״

 ״ג״ או ״ד״
 21. שלוחה ״א״ — כל אחת

 22. (א) שלוחה ״ב״ —
 (ב) כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת,

 או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי
 23. (א) שלוחה ״ג״ או ״ד״

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

 24. מתקן להפעלת המונה של מנוי לחיוב חשבונו הוא בשיחות מקומיות
 נכנסות

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

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

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

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

 אחרים
 29. מיתקן לקיום שיחת ועידה עם מספר אנשים עם אפשרות חסימת

 השיחה

: התקנה זמנית  סימן ב׳

 50% מהתשלום
 שנקבע לצד אותו
 שירות בסימן א׳

 התשלום שנקבע
 לצד אותו השירות

 בסימן א׳

 קו מרכזי ישיר
 2. קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר, לכל מנוי

 3. קו מקומי לשירותים שונים ״ב״, ״ג״ או ״ד״
 4. שלוחה ״ב״, ״ג״ או ״ר״, כאמור בפרט 20 (א)

 ובפרט 23 (א) בלבד

 5. כל התקנה זמנית שלא פורטה במקום אחר בסימן זה
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י ע או זמנ ו ב ן ק ו רות טלפ ה - שי ק ת ע : ה ׳ ק ב ל  ח

 סימן א׳: כאשר המרחק בין המקום בו מותקן המיתקן לגין המקום החדש
 אינו עולה על 100 מכור בקו אווירי

 התשלום
ת ו ר י ל  ב

100.00 

100, 
1100 
100 

100 
1100 
100 
70 
70, 

100. 

100. 
150 
300 
100 
70 

00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

 כל קו מרכזי ישיר
 שלוחה ״א״ —

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

 שלוחה ״ב״, ״ג״ או ״ר״
/ לכל קצה של הקו ׳ א  קו מקומי לשירותים שונים ״

 אם הוא נשאר קו מקומי לשירותים שונים ״א״
 אם הוא הופך לקו מקומי לשירותים שונים ״ב״

 ״ג״ או ״ר״, לכל קצה של קו

100.00 
100.00 
70.00 

 מלבד התשלום להעתקת
 הקווים למיניהם לפי סימן
 זה, ההוצאות הממשיות
 להעתקת המרכזת הפרטית

 עצמה

 קו מקומי לשירותים שונים ״
 כל פעמון

 כל שקע
 מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר (טקסומטר)

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

 מכשיר טלפון רב קווי
 מיתקן להעברת נתונים לעיבוד, למעט הקו

 מערכת אזעקה עם או בלי נקודת אזעקה אחת, למעט הקו
 כל נקודת אזעקה נוספת

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

 טלפון פיקוד
 מתג מפסיק

.1 

.2 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.10 

.11 

.12 

.13 

.14 

.15 

 16. מרכזת פרטית בקבול 20 <: 5 ומעלה

 17. ציוד אלקטרוני למעגל אזעקה מקומי בין מוקד המשטרה לבין המנוי,
 המנותב ברשת הטלפון הציבורית 150.00

 18. מתקן למניעת תקלות טכניות ברשת הטלפון הציבורית כתוצאה
 מחיבור מתקן׳ רכוש המנוי, להעברת נתונים ובכלל זה צילומים 100.00

 19. ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון של
 מנוי אחר קבוע מראש 100.00

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

 אחרים 100.00
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 סימן ב׳: כאשר המרחק בין המקום בו מותקן המיתקן לבין המקום החדש,
 עולה על 00 ו מטר בקו אווירי

 התשלום
ת רו ת בלי ו ר י ש  ה

 1. כל קו מרכזי ישיר 350.00
 2. שלוחה ״א״ -

 אם היא נשארת שלוחה ״א״ 100.00
 אם היא הופכת לשלוחה ״ב״ 1100.00
 אם היא הופכת לשלוחה ״ג״ או ״ד״ 2200.00
 3. שלוחה ״ב״, ״ג״ או ״ד״ מנקודה לנקודה - 350.00

 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת, או על
 ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 100.00
 4. כל פעמון 70.00
 5. כל שקע מחובר לקו מרכזי ישיר למעט השקע הראשון 70.00
 6. מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר (טקסומטר) 70.00

 7. שינוי תואי של קו מקומי לשירותים שונים ״א״ או שלוחה ״א״
 כתוצאה מהעתקת הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית -

 (א) אם הם נשארים קו מקומי לשירותים שונים ״א״ או שלוחה ״א״ 100.00
 (ב) אם הם הופכים לקו מקומי לשירותים שונים ״ב״ או לשלוחה ״ב״ 1100.00

 (0 אם הם הופכים לקו מקומי לשירותים שונים ״ג״ או ״ד״ או
 לשלוחה ״ג״ או ״ד״ 2200.00

 (ד) אם הם הופכים לשלוחה ״ב״, ״ג״ או ״ד״ והרשת הותקנה על
 ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת, או על ידי משרד התק־

 שורת על חשבון המנוי 100.00
 8. (א) שינוי תואי של כל קו מקומי לשירותים שונים ״ב״, ״ג״ או
 ״ד״ או שלוחה ״ב״, ״ג״ או ״ד״ כתוצאה מהעתקת הטלפון

 הראשי או המרכזת הפרטית 350.00
 (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

 על חשבון המנוי 100.00
 9. מתג מפסיק (והמרתו בשקע בנקודת העתקה) 70.00

 10. מכשיר טלפון רב קווי 150.00
 11. כל קו מקומי לשירותים שונים, לכל קצה 350.00
 12. מיתקן להעברת נתונים לעיבוד, למעט הקו 350.00
 13. טלפון פיקוד 250.00
 14. מערכת אזעקה עם נקודת אזעקה אחת, למעט הקו 100.00
 כל נקודת אזעקה נוספת 70.00

 15. מיתקן לאיתות של צלצול טלפון, שאליו ניתן לחבר מנורה או
 פעמון —

 רכוש המנוי 100.00
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 התשלום
ת ו ר י ל  ב

ת ו ר י ש  ה

 מלבד התשלום להעתקת
 הקווים למיניהם לפי סימן
 16. מרכזת פרטית בקיבול 5x20 ומעלה זה, ההוצאות הממשיות
 להעתקת המרכזת הפרטית

 עצמה

 17 . ציוד אלקטרוני למעגל אזעקה מקומי בין מוקד המשטרה לבין המנוי,
 המנותב ברשת הטלפון הציבורית 350.00

 18. מיתקן למניעת תקלות טכניות ברשת הטלפון הציבורית כתוצאה
 מחיבור מתקן׳ רכוש המנוי, להעברת נתונים ובכלל זה צילומים 100.00

 19. ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון אחר
 קבוע מראש 100.00

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

 אחרים 100.00

 הערה אי: השירות לפרטים 4 עד 8 יינתן׳ זולת אם תתבקש העתקת הקו המרכזי הישיר
 או השלוחה או המרכזת הפרטית שאליהם הם מחוברים.

 הערה בי: לא יועתק מכשיר טלפון רב קווי (לפי פרט 10) אלא אם תתבקש העתקה של
 כל המערכת של טלפון רב קווי.

ע או זמני ו ב ן ק ו ת - שירות טלפ ו ר מ : ה ק ג׳ ל  ח

 1. קו מרכזי ישיר בשלוחה ״א״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״א״ 100.00

 2. קו מרכזי ישיר בשלוחה ״ב״ או בקו מקומי• לשירותים שונים ״ב״ 350.00

 3. קו מרכזי ישיר בשלוחה ״ג״ או ״ד״ או בקו מקומי לשירותים
 שונים ״ג״ או ״ד״ 1100.00

 4. קו מרכזי ישיר בשלוחה ״ב״, ״1״ או ״ד״ כאשר הרשת מותקנת על
 ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת׳ או על ידי משרד התקשורת על

 חשבון המנוי 100.00

 5. שלוחה ״א״ או קו מקומי לשירותים שונים ״א״ בקו מרכזי ישיר 1100.00

/ ׳  6. 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 100.00

 כאשר השלוחה או הקו המקומי לשירותים שונים אינם מנותבים דרך
 מרכזת טלפונים ציבורית של משרד התקשורת 350.00
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י ו זמנ ע א ו ב ן ק ו ש - שירות טלפ מו : השי ׳ ק ד ל  ח

: קווים ושלוחות  סימן א׳

 התשלום
 לחודש
ת ו ר י ל  ב

20.00 

30.00 

28.00 

18 00 

22.00 

22.00 

18.00 

 1. קו ישיר לכל מנוי למעט אלה המנויים בפרט (2)

 2. קו מרכזי ישיר למנויים במרכזות המפורטות להלן:

 (א) באזור החיוג ירושלים (02) -
 כורש

 מרחביה
 גבעת־שאול

 הורדום
 תלפיות

 נוה־יעקב
 קרית יובל

 (ב) באזור החיוג תל־אביב (03) -
 צפון מקווה דרום
 דפנה רמת־גן חולון

 מזרח רמת־יצחק בת־ים
 רמת־אביב קיראין גבעתיים

 ירקון בני־ברק יד אליהו
 מערב דן נורדיה

 (ג) באזור החיוג חיפה (04) -
 מזרח

 אחוזה
 מעלה־השחרור

 מערב
 קרית־מוצקין

 מפרץ
 כרמל

 טירת־הכרמל

 3. קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר - לכל מנוי - במר
 כזות המפורטות בפרט (2)

 4. קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר - לכל מנוי - למעט
 אלה המנויים בפרט (3)

 5. מערכת אזעקה ונקודות אזעקה

 6. טלפון פיקוד

 7. קו של מנוי המחובר לטלפון פיקוד
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 התשלום
 לחודש אחד

ת רו י  בל
ת ו ר י ש  ה

12.00 
24.00 
48.00 
98.00 

36.00 
72.00 

144.00 
288.00 

35.00 

80.000 
35.00 
45.00 
45.00 

10.00 
18.00 
35.00 
45.00 

400.00 

12.00 
10.00 
8.00 
6.00 

24.00 
18.00 

 (א) קו מקומי לשירותים שונים (למעט הקו לשידור׳ הקו להפצת
 מוסיקה ברוחב פס של 50 עד 000׳10 הרץ או הקו להעברת

 נתונים במהירות של 800 ׳40 ביט לשניה)

.8 

 (ב)

 ״א״
״ ב  ״
 ״ג״

 קו מקימי לשידור׳ קו להפצת מוסיקה ברוחב פס של 50 עד
 10.000 הרץ או קו להעברת נתונים במהירות של 800׳40 ביט

 לשניה
״ א  ״
 ״בי׳
 ״ג״

 9. קו בין־עירוני —

 לשידור או להפצת מוסיקה —
 ברוחב פס של 300 עד 100 ׳3 הרץ׳ לכל ק״מ

 ברוחב פס של 50 עד 000׳10 הרץ׳ לכל ק״מ אווירי

 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 -

 (א) מהירות העברה בבוד -
 עד 50 בוד׳ לכל ק״מ אווירי

 למעלה מ־50 בוד ועד 100 בוד׳ לכל ק״מ אווירי
 למעלה מ־100 בוד ועד 200 בוד, לכל ק״מ אווירי

 למעלה מ־200 בוד ועד 600 ׳9 בוד, לכל ק״מ אווירי

 (ב) מהירות העברה בביט לשניה 800 ׳40 לשניה לכל ק״מ אווירי

״ - א  10. שלוחה ״
 בעד כל אחת מעשר השלוחות הראשונות

 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־10 ועד 100 שלוחות
 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־100 ועד 500 שלוחות

 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־500 שלוחות

 11. שלוחה ״ב״ -
 בעד כל אחת מעשר השלוחות הראשונות

 בעד כל שלוחה שלמעלה מי10 ועד 100 שלוחות
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 התשלום
 לחודש אחד

ת רו י  בל

15.00 
10.00 

48.00 
36.00 
30.00 
20.00 

96.00 

4.00 

9.00 

18.00 

5.00 

20 00 

8.00 

50.00 

650.00 
200.00 

1200.00 
200.00 

1300.00 
300.00 

1800.00 
300.00 

 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־100 ועד 500 שלוחות
 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־500 שלוחות

 12. שלוחה ״ג״ -
 בעד כל שלוחה מעשר השלוחות הראשונות

 בעד כל שלוחה שלמעלה מ״10 ועד 100 שלוחות
 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־100 ועד 500 שלוחות

 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־500 שלוחית

 13. שלוחה ״ד״ -
 בעד כל שלוחה

 14. בעד כל שלוחה במרכזת פרטית אוטומטית שניתן להתקשר אליה
 ישירות דרך רשת הטלפונים הציבורית שלא באמצעות טלפנית

 המרכזת - נוסף לתשלום החל עליה לפי סימן זה

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

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

 סימן ב׳: מכשירים ושירותים מיוחדים

 מכשיר טלפון מיטלטל נוסף למכשיר טלפון ראשון

 מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר (טקסומטר)

 מכשיר למניית פעימות מונה בשלוחה המחוברת למרכזת פרטית
 רכוש המנוי

 מכשיר טלפון רב־קווי

 מיתקן להעברת נתונים לעיבוד׳ כאשר שירותי האחזקה ניתנים
 על ידי משרד התקשורת׳ למעט הקו

 (א) כשמועברות 200 יחידות העברה (ביט) לשניה -
 רכוש משרד התקשורת

 רכוש המנוי

 (ב) כשמועברות 600 עד 200׳1 יחידות העברה (ביט) לשניה
 רכוש משרד התקשורת

 רכוש המנוי

 (ג) כשמועברות 400׳2 יחידות העברה (ביט) לשניה
 רכוש משרד התקשורת

 רכוש המנוי

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

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

 רכוש המנוי
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 התשלום
ד ח  לחודש א

ת ו ר י ל  ב

3200.00 

500.00 

5400.00 

1000.00 

8. 00 

12.00 

40.00 

250.00 

40.00 

18.00 

12.00 

6.00 

9.00 

12.00 
15.00 

5.00 

8.00 

10.00 

12.00 

4.00 

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

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

 רכוש משרד התקשורת
 רכוש המנוי

 6. ציוד לחסימת חיוג בין־עירוני ואזורי — רכוש המנוי - במרכזת
 פרטית לכל מעגל חמימה

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

 מתקן להפעלת המונה של מנוי לחיוב חשבונו הוא בשיחות
 מקומיות נכנסות

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

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

.8 

.9 

.10 

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

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

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

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

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

 חלפו 15 שנה משנת הייצור של המרכזת - לכל מעגל שלוחה

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

 חלפו 5 שנים ועד 10 שנים משנת הייצור של המרכזת לכל מעגל
 שלוחה

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

 חלפו 15 שנה משנת״הייצור של המרכזת — לכל מעגל שלוחה

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

סן תשל״ה, 1.4.1975 י ת 3317, כ׳ בנ ו נ ק ת  1310 קובץ ה



 התשלום
 לחודש אחד

ת רו י  בל

6.00 

8.00 
10.00 

3.00 

5.00 

6.00 
8.00 

150.00 

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

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

 חלפו 15 שנה משנת הייצור של המרכזת — לכל מעגל שלוחה

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

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

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

 חלפו 15 שנה משנת הייצור של המרכזת - לכל מעגל שלוחה

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

ם י ל מ נ ת ב ו י ן לאנ ו : שירות טלפ ׳ ק ה ל  ח

 (התעריף הוא בעד חיבור קו מרכזי ישיר ודמי שימוש גלבד)

 התשלום
ת רו י  בל

ת ו ר י ש  ה

 1. קו מרכזי ישיר לאניה העוגנת על יד הרציף בנמל חיפה או בנמל
 אשדוד -

 ליממה הראשונה או לחלק ממנה . 60.00
 לכל יממה נוספת או לחלק ממנה 30.00

 2. קו מרכזי ישיר לאניה העוגנת על יד שובר הגלים הראשי בנמל
 חיפה —

 ליממה הראשונה או לחלק ממנה 75.00
 לכל יממה נוספת או לחלק ממנה 30.00

 3. קו מרכזי ישיר לאניה העוגנת בנמל אילת —
 ליממה הראשונה או לחלק ממנה 30.00
 לכל ׳יממה נוספת או לחלק ממנה 12.00

 4. קו מרכזי ישיר לאניה העוגנת במעגן הנפט בנמל אילת —
 ליממה הראשונה או לחלק ממנה
 לכל יממה נוספת או לחלק ממנה

 5. שינוי חיבור הקו המרכזי הישיר במקרה של שינוי מקום מעגן האניה 40.00

40.00 

12.00 
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ן ו פ ל ט ך ה : רישום במדרי ׳ ק ו ל  ח

 התשלום
ת רו י  בל

 ללא תשלום

75.00 
75.00 
90.00 

 ללא תשלום

 ללא תשלום

75.00 
75.00 
90.00 

75.00 

90.00 

 בחלק זה -
 ״רישום עיקרי״ — שם׳ עסק או מקצוע׳ מען אחד ומספר טלפון של

 מנוי׳ 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

 2. רישום עיקרי של מנוי שבשימושו קבוצת קווים מרכזיים ישירים
 שאינה בעלת תכונות סיור —

 עד שתי שורות באותיות רגילות
 כל שורה נוספת המכילה מספרי טלפון בלבד

 השורה השלישית באותיות רגילות
 עד שתי שורות הכוללות אותיות גדולות

 השורה השלישית הכוללת אותיות גדולות

 3. רישום נוסף לרישום העיקרי -
 כל שורה — באותיות רגילות

 כל שורה - הכוללת אותיות גדולות

נות : שו ק ד ל  ח

 התשלום
ת רו י  בל

ת ו ר י ש  ה

0.34 

0.50 

 התשלום בעד שלוש
 שיחות מקומיות

 התשלום בעד שלוש
 שיחות מקומיות

 לפי התוספת הראשונה
 חלק ב׳ ועוד 0.50 ל״י

 לפי התוספת הראשונה
 חלק א׳

 1. שיחה מקומית

 2. שיחה מקומית מטלפון ציבורי

 3. צלצול מעורר

 4. צלצול מעורר אוטומטי

 5. שיחה בין־עירונית מטלפון ציבורי באמצעות טלפונאי

 6. שיחה בין־עירונית מטלפון ציבורי באמצעות חיוג ישיר

סן תשל״ה, 1.4.1975 י ת 3317, כ׳ בנ ו נ ק ת  1312 קובץ ה



 התשלום
ת רו י ת בל ו ר י ש  ה

 7. שיחה לחוץ־לארץ מטלפון ציבורי התשלום שנקבע
 ועוד 0.50 ל״י

 8. בירור מספר טלפון של מנוי באמצעות שירות מודיעין 14 —
 אם המספר המבוקש מופיע במדריך הטלפון התשלום בעד שלוש

 שיחות מקומיות
 י אם המספר המבוקש אינו מופיע במדריך הטלפון ללא תשלום

 9. פניה לשירות ״15״ שעון דובר שיחה מקומית

 10 . הפעלה של טלפון פיקוד - 5 השניות הראשונות או חלק מהן שיחה מקומית

 כל 5 שניות נוספות שיחה מקומית

 5 השניות האחרונות או חלק מהן שיחה מקומית

 11. חיבור אביזר עזר רכוש המנוי׳ בהסכמה מראש של משרד התקשורת
 למכשיר טלפון או למרכזת פרטית של המנוי 50.00

, ״ג״ או ״ד״ ללא תשלום ״ ב  12 . מדריך טלפון עברי - לכל קו מרכזי ולכל שלוחה ״
 מדריך טלפון עברי נוסף - לכל כרך 20.00

 13. מדריך טלפון לועזי - לכל כרך 20.00

 14. מדריך טלפון עברי־ערבי של יהודה, שומרון׳ עזה וצפון סיני 10.00

 15. החלפת מכשיר טלפון ממתג - לפי בקשת המנוי 200.00

 16. החלפת מכשיר טלפון רב קווי - לפי בקשת המנוי 150.00

 17. החלפת מכשיר טלפון רגיל - לפי בקשת המנוי 150.00

 18. החלפת שקע - לפי בקשת המנוי 70.00

 19. החלפת מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר (טקסומטר) -

 לפי בקשת המנוי 150.00

 20. החלפת פעמון - לפי בקשת המנוי 70.00

 21. שינוי מספר טלפון - לפי בקשת המנוי 100.00

 22. רישום שינוי שם של מנוי 100.00

 ובלבד שאם השינוי הוא מלועזית לעברית ללא תשלום

 23. העברת הטלפון לפי בקשת המנוי לאחר — בהסכמת משרד התק צורת 100.00

 24. העברת הטלפון ממנוי שנפטר לבן זוגו ללא תשלום

 25. העברת הטלפון של מנוי שנספה במערכה להורה שכול ללא תשלום

 26. הוספת קו בין המכשירים שבמערכת קיימת של טלפון רב קווי או
 העברתו ממכשיר למכשיר שבאותה מערכת 100.00
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 התשלום
ת רו י  בל

ת ו ר י ש  ה

 27. שינוי בקווים המחוברים לטלפון פיקוד 100.00

25.00 

18.00 

 ללא תשלום

18.00 

 ללא תשלום

100.00 

60.00 

100.00 

300.00 

 שיחה מקומית

 שיחה מקומית

 שיווה מקומית

200.00 

 28. שינוי במעגל השלוחה במרכזת פרטית אוטומטית להגבלה או
 להרחבה של אפשרויות החיוג לביצוע שיחות מקומיות או בין עירו־

 ניות — לכל שינוי

 29. (א) הפסקה זמנית של שירותי הטלפון - לשי בקשת המנוי —
 לתקופה שאינה עולה על 6 ימים וחיבורו מהדש

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

 30. (א) הפסקה זמנית של קו המחובר לטלפון פיקוד — לפי בקשת
 המנוי — לתקופה שאינה עולה על 6 ימים וחיבורו מחדש

 (ב) הפסקה זמנית של קו המחובר לטלפון פיקוד - למי בקשת
 המבוי - לתקופה העולה על 6 ימים וחיבורו מחדש

 31. הסרה זמנית של טלפון - לפי בקשת המנוי - והתקנתו מחדש
 במקומו הקודם

 32. חידוש הקשר לאחר ניתוק בשל אי סילוק חשבון

 אם חודש הקשר לאחר נסיון להסרת מכשיר הטלפון

 33. חיבור של מיתקן להעברת נתונים לעיבוד לרשת הטלפון הציבורית,
 כאשר מיתקן זה הוא רכוש המנוי והתקנתו ואחזקתו׳ נעשות בידי

ד התקשורת הכיר בו לכך, למעט הקו  גוף שמשד

 34. שיחה בין מתקן אחד להעברת נתונים לבין מתקן אחר להעברת
 נתונים או לבין מחשב —

 30 השניות הראשונות או חלק מהן

 כל 30 שניות נוספות

 30 השניות האחרוגוה או חלק מחן

 35. בדיקה וחידוש הקשר לאחד ניתוק בשל חיבור בניגוד לפקודה

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר התקשורת

 י״ח בניסן תשל׳יה (30 במרס 1975)
 (חמ 76000)
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 פקודת נווי הדואר
ר ק י ט ר ו ט נ י ר פ ל , ט ס ק ל ד שירות ט ע ם ב י מ ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

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

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

— בטלות.  3. תקנות בתי הדואר (תעריפי טלקס, טלפרינטר וטיקר), תשל״ד—1974 2

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי טלקס׳ טלפרינטר וטיקר), תשל״ה—
 1975״.

 תשלום בעד
 שירות טלקס,

נטר וטיקר  טלפרי

 תחילה

 ביטול

 חוסמת

 קו המחובר למרכזת טלקס ציבורית של משרד התקשורת:

 שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלקס הראשי או מרכזת
 הטלקס הפרטית אינו עולה על 100 מטר:

 • שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלקס הראשי או מרכזת
;  הטלקס הפרטית עולה על 100 מטר ואינו עולה על 500 מטר
 שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלקס הראשי או מרכזת
 הטלקס הפרטית עולה על 500 מטר ואינו עולה על 3000 מטר;
 • שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלקס הראשי או מרכזת

 הטלקס הפרטית עולה על 3000 מטר:
 • קו שאינו קו טלקס ישיר או שלוחה והוא בין שני מקומות
 הנמצאים בתחום מרכזת טלקס ציבורית אחת המשמש למתן

 שירות טלקס, טלפרינטר או טיקר!

 • כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו אינו עולה על 100
 מטר:

 • כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על 100 מטר,
 ואינו עולה על 500 מטר:

 • כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על 500 מטר,
 ואינו עולה על 3000 מטר:

- כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על 3000 מטר;

 ־ קו שאינו קו טלקס ישיר או שלוחה והוא בין שני מקומות
 הנמצאים בתחום מרכזות טלקס ציבוריות שונות המשמש למתן

 שירות טלקס, טלפרינטר או טיהר.

 בתוספת זו -

 ״קו טלקס ישיר״

 ״שלוחה א״

 ״שלוחה ב״

 ״שלוחה ג״

 ״שלוחה ד״

 ״קו מקומי
 לשירותים שונים״

 ״ד״
 ״קו בין־עירוני

 לשירותים שונים״

קי א״י, כדך בי, פרק קט״ו, עמ׳ 1155; ם״ח תשכ״ח, עמ׳ 234; תשכ״ח, עמי 17.  י חו
 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 887.
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ה נ ק ת : ה י ק א ל  ח

: התקנה קבועה  סימן א׳

 התשלום
ת רו  בלי

 1. קו טלקס ישיר 1100.00

 2. קו טלקס ישיר׳ משותף לשני מנויים או יותר - לכל מנוי 1100.00

 3. שלוחה ״א״ - כל אחת 200.00

 4. שלוחה ״ב״ — כל אחת 1100.00

 5. שלוחה ״ג״ או ״ד״ - כל אחת 2200.00

 6. שלוחה ״ב״׳ ״1״ או ״ד״׳ כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי
 בהיתר משרד התקשורת׳ או על ידי משרד התקשורת על חשבון

 המנוי 200.00

 7. מכונת טלקס׳ טלפרינטר או טיקר 300.00

 8. שדר אוטומטי נפרד 200.00

 9. תוספת לניקוב סרט 200.00

 10. תוספת לשידור 200.00

 11. יחידת מיתוג - לכל זוג חוטים 200.00

 12. מכשיר ניקוב נפרד 200.00

 13. קו מקומי לשירותים שונים —
 ׳׳א״ — כל אחד 200.00

״ — כל אחד 1100.00 ב  ״
״ — כל אחד 2200.00 ד  ״ג״ או ״

: התקנה זמנית  סימן ב׳

 התשלום
ת רו י  בל

 50% מהתשלום שנקבע
 לצד אותו שירות בסימן

 א׳ דלעיל

 התשלום שנקבע לצד
 אותו שירות בסימן

 א׳ דלעיל

 1. קו טלקס

 2. קו טלקס ישיר׳ משותף לשני מנויים או יותר — לכל מנוי

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

 4. קו מקומי לשירותים שונים ״ב״׳ ״ג״ או ״ד״׳ כאמור
 בסימן א׳ בפרט 13

 5. כל התקנה זמנית שלא פורטה במקום אחר בסימן זה
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ה ק ת ע : ה ׳ ק ב ל  ח

 סימן א׳: כאשר המרחק בין המקום בו מותקן המיתקן לבין המקום החדש
 אינו עולה על 100 מטר בקו אווירי

 התשלום
ת דו י ת בל ו ר י ש  ה

 1. כל קו טלקס ישיר 100.00

 2. שלוחה א׳
 אם היא נשארת שלוחה א׳ 100.00

 אם היא הופכת לשלוחה ב׳ 1100.00

 3. שלוחה ״ב״׳ ״ג״ או ״ר״ 100.00

 4. קו מקומי ״א״ לשירותים שונים׳ לכל קצה של הקו -
 אם הקו נשאר ״א״ 100.00

 אם הקו הופך ל־־״ב״ 1100.00

 5. קו מקומי ״ב״׳ ״ג״ או ״די׳ לשירותים שונים׳ לכל קצה של הקו 00 100

 6. שינוי תואי של כל שלוחה או של כל קו מקומי׳ לשירותים שונים
 כתוצאה מהעתקת קו הטלקס הישיר או מרכזת הטלקס הפרטית 100.00

 7. מכשיר טלקס׳ טלפרינטר או טיקר ללא תשלום

 סימן ב׳: כאשר המרחק בין המקום בו מותקן המיתקן לבין המקום החדש

 עולה על 00 ו מטר בקו אווירי

 התשלום
 בלירות

350.00 

100.00 
1100.00 
2200.00 

350.00 

100.00 

350.00 

100.00 
1100.00 
2200.00 

 כל קו טלקס ישיר

 שלוחה ״אי׳ -
 אם היא נשארת שלוחה ״א״
 אם היא הופכת לשלוחה ״כ״

 אם היא הופכת לשלוחה ״ג״ או ״ד״

 שלוחה ״ב״, ״ג״ או ״ד״ מנקודה לנקודה -
 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת או על־

 ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי

 כל קו מקומי לשירותים שונים׳ לכל קצה של הקו

 שינוי תואי של כל שלוחה ״א״ או של כל קו מקומי ״א״ לשרותים
 שונים׳ כתוצאה מהעתקת קו הטלקס הישיר או מרכזת הטלקס -

 (א) אם השלוחה או הקו נשארים ״א״
 (ב) אם הם הופכים ל־״ב״

 (ג) אם הם הופכים ל־״ג״ או ״ד״

.3 
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ת התשלום ו ר י ש  ה
ת רו  בלי

100.00 

350.00 

100.00 

350.00 

 (ד) אם הם הופכים לשלוחה ״ב״, ״ג״ או ״ד״ והרשת הותקנה
 על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת, או על ידי משרד

 התקשורת על חשבון המנוי

 (א) שינוי תואי של כל שלוחה ״ב״, ״ג״ או ״ד״ או של כל קו
 מקומי ״ב״, ״ג״ או ״די׳ לשירותים שונים כתוצאה מהעתקת קו

 הטלקס הישיר או מרכזת הטלקס הפרטית
 (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 משרד התקשורת, או על ידי משרד התקשורת

 על חשבון המנוי

 7. מכשיר טלקס, טלפרינטר או טיקר

ת ו ר מ : ה ק ג׳ ל  ח

 התשלום
ת רו י  בל

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

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

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

 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

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

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

 התקשורת 100.00
 כאשר השלוחה או הקו המקומי לשירותים שונים אינם מנותבים

 דרך מרכזת טלקס ציבורית של משרד התקשורת 350.00

חדים ו ם ושירותים מי רי ת, מכשי חו ו : השימוש - קווים, של ׳ ק ד ל  ח

100.00 

350.00 

1100.00 

100.00 

1100.00 

 התשלום
 להודש אהד

ת רו י  בל
 ח ש י ר ו ת

30.00 

28.00 

 1. קו טלקס ישיר

 2. קו טלקס ישיר, משותף לשני מנויים או יותר -
 לכל מנוי
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 התשלום
 לחודש אחד

ת דו  בלי
ת ו ר י ש  ה

 3. שלוחה ״א״ - כל אחת 12.00

 4. שלוחה ״ב״ - כל אחת 24.00

 5. שלוחה ״ג״ - כל אחת 48.00

 6. שלוחה ״ר״ - כל אחת 96.00

 7. מכונת טלקס או טלפרינטר -
 רכוש משדד התקשורת 500.00
 רכוש המנוי 100.00

 8. תוספת לניקוב סרט -
 רכוש משרד התקשורת 85.00
 רכוש המנוי 25.00

 9. תוספת לשידור -
 רכוש משרד התקשורת 85.00
 רכוש המנוי 25.00

 10. מכונת טיקר —
 רכוש משרד התקשורת 400.00
 רכוש המנוי 100.00

 11. שדר אוטומטי נפרד —
 רכוש משרד התקשורת 300.00
ש המנוי 35.00 מ  ר

 12. מכשיר ניקוב נפרד -
 רכוש משרד התקשורת 180.00
 רכוש המנוי 75.00

 13. יחידה מיתוג — לכל זוג חוטים 15.00

 14. קו מקומי לשירותים שוגים —

 ״אי׳ - כל אחד 12.00
 ״ב״ - כל אחד 24.00
 ״ג״ — כל אחד 48.00
 ״ד״ — כל אחד 96.00

 15. קו טלגרף או טלפרינטר בין־עירוני, לכל ק״מ בקו אוירי -
 מהירות ההעברה — עד 50 בוד 10.00
 למעלה מ״50 בוד ועד 100 בוד 18.00
 למעלה מ״100 בוז־ ועד 200 בוד 35.00
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ס ק ל ט ך ה : רישום במדרי ׳ ק ה ל  ח

 התשלום
 בלירות

 ללא תשלום

30.00 

 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
 נוספת ברשימת מלות ההיכר לפי מלת ההיכר של המנוי ובסדר א׳—ב׳

 1. רישום עיקרי

 2. רישום נוסף לרישום העיקרי

: שונות ׳ ק ו ל  ח

 התשלום
 בלירות

 1 . שיחת טלקס בפנים הארץ -
 30 השניות הראשונות או חלק מהן 0.17
 כל 30 שניות נוספות 0.17
 30 השניות האחרונות או חלק מהן 0.17

״ או ״ד״ ללא תשלום ג / ״ ׳  2. מדריך טלקס — לכל קו טלקס ישיר ולכל שלוחה ״ב

 3. מדריך טלקס נוסף 10.00

 4. החלפת מכשיר טלקס׳ טלפרינטר או טיקר׳ לפי בקשת המנוי 300.00

 5. שינוי מספר טלקס׳ לפי בקשת המנוי 100.00

 6. רישום שינוי שם של מנוי 100.00

 7. העברת הטלקס׳ הטלפרינטר או הטיקר לפי בקשת המנוי לאחר -
 בהסכמת משרד התקשורת 100.00

 8. (א) הפסקה זמנית של שירות הטלקס לפי בקשת המנוי לתקופה
 שאינה עולה על 6 ימים וחיבורו מחדש 18.00

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

 9. הסרה זמנית של מכשיר טלקס׳ טלפרינטר או טיקד לפי בקשת
 המנוי׳ והתקנתו מחדש במקומו הקודם 100.00

 10. חידוש הקשר לאחר ניתוק בשל אי סילוק החשבון 60.00
 אם חודש הקשר כנ״ל לאחר נסיון להסרת מכשיר הטלקס׳ הטל־

 פרינטר או הטיקר 100.00
 11. בדיקה וחידוש הקשר לאחר ניתוק בשל חיבור בניגוד לפקודה 200.00

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר התקשורת

 ט״ז בניסן תשל״ה (28 במרס 1975)
 (חג? 76000)
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95ו ו  חוק בנק הדואר, תשי״א-
אר ק הדו נ ב ם ב תי רו ת בדבר השי ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, תשי״א-1951!, אני מתקין תקנות
 אלה:

ה 29  1, בתקנה 29 לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), תשל״ה-1974 2 (להלן - תיקו! תקנ

 התקנות העיקריות), במקום ״אלפיים לירות״ יבוא ״שלושת אלפים לירות״.

4 4 ה נ ק  2, בתקנה 44 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ב) - בטלה, והסימון(א) יימחק. תיקון ת

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  3, במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא: ה

 ״תוספת

׳ ק א ל  ח
 (תקנות 12 (ב), 34 (ב) ו־39(ג)(3))

 שיעור האגרה
ת רו ן סילוקים בלי ת בחשבו ו א ק ס  ע

 1 . תשלום סכום במזומנים לזכות חשבון -
 1.1. מאת בעל החשבון חינם

 1.2. מאת אדם אחר -
 1.2.1. כאשר המפקיד נושא באגרה 0.50

 1.2.2. כאשר בעל החשבון נושא באגרה —
 (א) עד 2,500,000 עסקאות לשנה, בעד בל עסקה 0.30
 (ב) מעל ל־2,500,000 עסקאות לשנה, בעד כל עסקה 0.225
 2. הוצאת סכום מחשבון התשלומים השמורים 1.00

 3. העברה לאדם שאינו בעל חשבון טילוקים 0.00
 4. טיפול בשיק שהופקד לזכות חשבון והבנק המשוך לא כיבדו 2.50

 5. חקירה על אודות תשלוט שנטען עליו ששולם בין תאריכים
 מסויימים, לכל אחד מן הימים הכלולים בין שני התאריכים 2.50

׳ ק ב ל  ח
 (תקנה 25)

 שיעור האגרה
ן בלירות ן חסכו ת בחשבו  עסקאו

 מתן פנקס חדש במקום פנקס שאבד או שנתקלקל שלא באשמת
 בנק הדואר 3.00

 1 פ״ח תשי״א, עמ׳ 219¡ תשט״ו, עמי 85.

 2 ק״ת תשל״ה, עמי 157, ענד 747.
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 שיעור האגרה בלירות

׳ ק ג ל  ח
 (תקנה 28)

 מיום כ״ב בתמוז תשל״ה
 (1 ביולי 1975)

 עד יום כ״א בתמוז תשל״ה
 עסקאות בהמחאות דואר (30 ביוני 1975)

 1 . העברה בהמחאת דואר -
 עד 5 לירות 0.25 0.35
 למעלה מ־5 לירות עד 100 לירות 0.50 0.70

 2. הוצאת המחאה במקום המחאה שלא
 נגבתה, תוך התקופה האמורה בתקנה

 27 האגרה בעד ההמחאה האגרה בעד ההמחאה
 שלא נגבתה שלא נגבתה

 3. הוצאת המחאה במקום המחאה שנט־
 ען עליה שאבדה האגרה בעד ההמחאה האגרה בעד ההמחאה

 שאבדה שאבדה
 4. אגרת חקירה 2.00 2.50

׳ ק ד ל  ח
 (תקנה 32)

 שיעור האגרה
ת רו  בלי

2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

 שיעור האגרה
ת רו  בלי

ת כסף ת בהמחאו  עסקאו

 חינם
 2.50״

 1 . העברת סכום בהמחאת כסף, החזרתו של הסכום או הארכת תוקף
 המחאה שפג תקפה

 2. ביטול המחאת כסף לפי בקשת השולח
 3. שינוי שם השולח או המוטב של המחאת כסף

 4. מתן העתק של המחאת כסף שאבדה
 5. חקירה בדבר המחאת כסף

׳ ק ה ל  ח
 (תקנה 44)

ק הדואר  שירותים בבנ

 1 . פרסום ברשימת כעלי חשבונות —
 רשימה עיקרית, באותיות רגילות

 2. צילום מסמך שמקורו סופק קודם לכן למבקש, לכל תצלום

 4, תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

 5, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון מסי 2),
 תשל״ה-1975״.

ן ז ו ן א ר ה  א
 ט״ז בניסן תשל״ה (28 במרס 1975) שר התקשורת

 (חמ 76012)

 תחילה

 השם
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 המחיר 256 אגורות
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