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 פקודת בתי הדואר
ר א ו ד י ה ת ו ר י ל ש ף ש י ר ע 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 שיוטל על כל אהד משירותי הדואר המפורטים בתוספת יהיה בשיעור
 שנקבע לצד אותו שירות.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט באב תשל״ו(15 באוגוסט 1976).

 3. .תקנות בתי. הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ), תשל״ו—1976 2 — בטלות.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ) (מס׳ 2),
 תשל״ו—1976״.

 תשלומים בעד
 שירותי דואר

ה י י ח  ת

ל  ביטו

 תוספת

 בתוספת זו —

 ״דבר דואר״ — כמשמעותו בפקודת בתי הדואר, למעט מברק;

; ג ״  ״חבילה״ — חבילה הנשלחת בדואר חבילות ומשקלה עד 15 ק

 ״סוג רגיל״ — מכתב, דבר דפוס (לרבות עתון שאינו רשום במשרד התקשורת) ודוגמה
 מסחרית הממלאים אחד התנאים האלה בשעת דיוורם:

 1. המשקל — עד 20 גרם;

; מ ״  2. י העובי — עד 5 מ

 3. האריזה — במעטפה מלבנית —

90:140Xמידה מינימלית 

120 :235xמידה מקסימלית 

 ובלבד שבתחום המידות האלה אורכה של המעטפה הוא לפחות פי 1.4 מרוחבה;

 4. המעטפה אטומה ובגוון בהיר לבל יקשה על הטיפול בשירותי הדואר;

 5. המעטפה סגורה על ידי קיפול החפי והדבקתו בדבק (ללא סיכה או חפץ
 מתכתי אחר);

 6. המען רשום על פני המעטפה במקביל לקו אורכה, במלבן הנמצא במרחק
 מינימלי של 40 מ״מ מהצלע העליונה של המעטפה, 15 מ״מ מהצלע הימנית,
 השמאלית והתחתונה של המעטפה ובמרחק מקסימלי של 140 מ״מ מהצלע הימנית

 של המעטפה;

 7. שולי הצלע העליונה באורך של 74 מ״מ מן הצד הימני של המעטפה מיועדים
 לביול בלבד;

ר בי, פרק קט״ו, עמי 1155; סייח תשכ״ה, עמ׳ 234; תשכ״ה, עמי 17. י  1 חוקי א״י. כ
 2 ק״ת תשל״ו, עסי 1278.
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 מותר למעטפה שמתקיימים בה תנאים המנויים לעיל שיהא בה חלון ובלבד —

 (א) שיש בה חלון אחד בלבד סגור בשמשה שקופה נטולת צבע, ושצלעותיו
 מקבילות לצלעות המעטפה;

 (ב) ׳ השמשה מודבקת במלואה בפנים המעטפה ללא גלים ־,

:  (ג) ׳' מיקום החלון אינו חורג אל שולי המעטפה שרוחבם כלהלן

; מ ״  שולי הצלע העליונה — לא פחות מ־40 מ

; מ ״  שולי יתר הצלעות —.לא פחות מ־15 מ

 (ד) המען הרשום הנשקף מבעד לחלון ממוקם כאמור בתנאי 6.

 ״סוג רגיל כמותי״ — מכתבים, דברי דפוס (לרבות עתונים שאינם רשומים במשרד
 התקשורת) ודוגמות מסחריות מסוג רגיל הממלאים אחר תנאים אלה:

 1. הדיוור הוא של 1,000 יחידות לפחות;
 2. אחידות במידותיהן של היחידות;

 3. במקום המיועד לביול מודפס סימן היכר שאושר על ידי פקיד בי־דואר לפני
 הדיוור.;

ך — מכתבים, דברי דפוס (לרבות עתונים שאינם רשומים במשרד י י ו מ  ״סוג רגיל כמותי מ
 התקשורת) ודוגמות מסחריות מסוג רגיל כמותי כאשר כל היחידות ממוקדות וממויינות

 לפי סדר רץ של המיקוד;

 ״סוג חריג״ — מכתב, דבר דפוס (לרבות עתון שאינו רשום במשרד התקשורת) ודוגמה
 מסחרית, בתוך מעטפה, שאינם מסוג רגיל.

 התשלום
ת רו  בלי

ץ י א ם ה י  השירות בפנ

ו רשום במשרד התקשורת) נ  1. משלוח מכתב, דבר דפוס (לרבות עתון שאי
ת:  או דוגמה מסחרי

 א. סוג רגיל —

 עד 20 גרם 0.50

 ב. סוג רגיל כמותי —

0.42 

0.39 

 כל יחידה עד 20 גרם

 ג. סוג רגיל כמותי ממויין —

 כל יחידה עד 20 גרם

 ד. סוג חריג —

 עד 50 גרם 0.60

3.70 
7.90 

0.95 

4.85 
2.75 
1.60 

 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם

 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם
 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם
 כל 1000 גרם נוספים או חלק מהם
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 התשלום
ת רו  בלי

ים הארץ  השירות בפנ

 ה. ללא מעטפה —

 עד 50 גרם 0.60
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 0.95

 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 1.60
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 2.75

 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 4.85

 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 7.90
 כל 1000 גרם נוספים או חלק מהם 3.70

 2. החזרה לפי בקשת השולה של מכתב, דבר דפוס (לרבות עתון שאינו
 רשום במשרד התקשורת) או דוגמה מסחרית, כמפורט בפרט 1(ד)

 ו־(ה) שלא נמסרו לתעודתם התשלום המוטל על
 משלוח אותו דבר

 דואר
 3. משלוח איגרת 0.50

 4. משלוח גלויה 0.45

 5. משלוח גלויה עם תשובה 0.90

 6. משלוח עתון הרשום במשרד התקשורת —
 כל יחידה —

 עד 100 גרם 0.21
 כל 100 גרם נוספים או חלק מהם 0.21

 7. משלוח כתבים ואביזרים כמפורט להלן והמיועדים לשימוש עוורים
:  בלבד

 חומר קריאה הכתוב בכתב ברייל או בכתב בולט אחר;
 גיליונות מיוחדים להדפסת חומר קריאה לעוורים;

ט:  מפות תבלי
;  מכונות כתיבה להדפסה בכתב ברייל ואביזריהן

 מסגרות ולוחות לכתיבת כתב ברייל בחרט או לכתיבה במכשיר
;  כתיבה רגיל ואביזריהן

יל;  עזרי לימוד לכתיבה בכתב ברי
 עזרי לימוד למתימטיקה, מיוחדים לעוורים;

 משחקים ותשבצים מותאמים לשימוש עוורים;
ם; י טי נ  תקליטים וסרטים מג

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

 מכשירי עבודה, מדידה ושקילה מותאמים לשימוש עוורים;
 לוחות שרטוט מיוחדים לעוורימ ;

 מקלות הליכה;
 רתמות הנחיה לכלבי עוורים ללא תשלום

12,8.1976 , ת 3575, ט״ז באב תשל״ו ו  2366 קובץ התקנ



 התשלום
ת רו  בלי

ים הארץ  השירות בפנ

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

 עד % ק״ג 1.10
 למעלה מ־£ ועד 1 ק״ג 2.10
 למעלה מ־1 ק״ג ועד 2 ק״ג 4.20
 . למעלה מ־2 ק״ג ועד 3 ק״ג 5.25

 למעלה מ־3 קי׳ג ועד 5 ק״ג 11.00
 למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג 14.50
 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 18.50

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

 עד 3 ק״ג 340
3 ק״ג ועד 5 ק״ג 5.25  למעלה מי
-למעלה מ־5 קי׳ ג ועד 10 ק״ג י 6.85
 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 840

 10. משלוח חבילה — למעט חבילה של ספרים שהודפסו בישראל או
 תקליטים שהודפסו בישראל — למעט חבילה כאמור בפרט 9 — •

 עד 3 ק״ג 7.50
 למעלה מ־3 ק׳יג ועד 5 ק״ג 11.00
 למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג 14.50
 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 18.50

 11. החזרת חבילה לשולח שלא במסרהילתעודתה התשלום המוטל על

 משלוח אותה חבילה

 12. רישום דבר דואר — פרט לרישום משלוח כמפורט בפרט 7 2.10

 13. אישור מסירת דבר דואר רשום — פרט לאישור מסירת משלוח כמפורט

 בפרט 7 1.05

 14. מסירה מיוחדת — פרט למסירה מיוחדת של משלוח כמפורט בפרט 7 5.25

 15. חקירה באבדן של דבר דואר או בנזק שנגרם לו — פרט לחקירה
 באבדן של משלוח כמפורט בפרט 7 או בבזק שנגרם לו 3.70

 16. שימוש בתא דואר —

 לשנה המתחילה בראשון לחודש יולי 25.00

ו עד לראשון לחודש יולי 2.50  לכל חודש או חלק ממנ
 17. העברת השימוש של תא דואר לבית דואר אחר או שינוי בשם המשת

ית לעברית 2.50 עז נוי מלו  מש — למעט שי

א נדרשה תוך חמישה ל  ,18. (א) החסנת חבילה שהגיעה מחוץ לארץ ש
ו 1.60  עשר יום מיום שנשלחה הודעה — לכל יום או חלק ממנ

12.8.1976 , ת 3575, ט״ז באב תשל״ו ו נ ק ת  קובץ ה



 התשלום
 בלירות

ים הארץ  השירות בפנ

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

ו 1.60  שנשלחה ההודעה — לכל יום או חלק ממנ

 19. רישום עתון במשרד התקשורת —
 לשנה המתחילה בראשון לחודש יולי 270.00
ו ער לראשון לחודש יולי 27.00  לכל חודש או הלק ממנ

 20. רישום בקשה להפניית דברי דואר ומברקים למען חדש —

 בעד ששת החודשים הראשונים ללא תשלום
 בעד שנה נוספת 37.00

 21. (א) מסירת הבילה אשר דמי המשלוח עבורה משולמים על ידי הנמען 0.55

 (ב) מסירת דבר דואר — למעט חבילה — אשר דמי המשלוח עבורו

 משולמים על ידי הנמען — לכל יחידה 0.03

וחדת בבית הדואר 3.15  22. חיפוש דבר דואר לשם מסירה מי

 23. אריזה חדשה של הבילה לפני המסירה 4.20

 24. חלוקת עלונים —
 עד 10 גרם — לעלון 0.08
 כל 10 גרם נוספים או חלק מהם — עד 50 גרם — לעלון 0.13

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

 26. מסירת דבר דואר בגוביינה כאשר הסכום הנדרש לגבייה אינו עולה
 על 3000 לירות 3.70

 27. החזרת דבר דואר לשולח לפי בקשתו, שינוי שם הנמען או המען של
 דבר דואר 5.25

 28. חיפוש תעודת משלוח של דבר דואר רשום או חיפוש קבלה על מסירת
 חבילה, בדיקת מסמכים — לכל יום 7.60

 29. העתק קבלה 0.65

 30. שימוש בשק נעול לצרכי משלוח דברי דואר וקבלת דברי דואר בבית
 הדואר —

 לשנה המתחילה בראשון לחודש יולי 80.00
 לכל חודש או חלק ממנו עד לראשון לחודש יולי 8.00

 31. מברק מסוג רגיל —

 10 מלים הראשונות או חלק מהן 8.50
 כל מלה נוספת 0.70

ג ״דחוף״ —  32. מברק מסו
 10 מלים הראשונות או חלק מהן 15,10
 כל מלה נוספת 1.40
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 התשלום
ת רו ים הארץ בלי  השירות בפנ

 33. מברק לאנייה ישראלית בלב ים המועבר מתחנת חוף בישראל —
 מברק מסוג ״רגיל״ — כל מלה 2.20

 מברק מסוג ״דחוף״ — כל מלה 2.70

 34. מברק ברכה בעל נוסח קבוע מראש 6.50

 35. מברקים מסוג ל.ט. (י1/1)(מכתבים מוברקים) —

 20 המלים הראשונות או חלק מהן 7.60

 כל 10 מלים נוספות או חלק מהן 2.20

 36. מברקי עתונות —

 30 המלים הראשונות או חלק מהן 4.30
 כל 15 מלים נוספות או חלק מהן 1.40

 37. ביטול מברק לפני שידורו 2.20

 33. מברק לנמענים אחדים (4מ׳) — לכל אחד מהם מלבד הנמען הראשון 4.30

ה ניתן כאשד כל הנמענים גרימ באותה עיר ייעוד או : שירות ז ה ר  ה ע
 בנקודות ישוב המקבלים שירותי מברקה מאותה עיר.

 39. קבלת מברק למשלוח מאת השולח בטלפון 1.60

 40. חקירה בדבר מברק 3.70

 41. רישום מען מקוצר למבדקים —

 לשנה המתחילה בראשון לחודש יולי 65.00

 לכל חודש או חלק ממנו עד לראשון לחודש יולי 6.00

 ליום אחד בלבד 6.00

 42. שינוי שם או מען במען מקוצר למברקימ 6.50

 43. חיפוש של מברק, בדיקת מסמכים — לכל יום 7.60

 44. העתק מאושר של מברק —

 100 המלים הראשונות יאו הלק מהן 6.50

 כל 50 מלים נוספות או חלק מהן 3.20

 45. ניהול חשבון פיקדון למבדקים 1% מדמי המברקים ובלבד
 שלא יפחת מ־15.00 לירות

 לחודש

7.00 
 46. הפניית מברק ממען אחד למען אחר הנמצא בשטה השיפוט של רשות

 מקומית אחת
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 47. הפניית מברק ׳ממען אחד למען אחר הנמצא בשטח כמחיר המברק הנשלח
 השיפוט של רשות מקומית אחרת בתחומי ישראל בהתאם
 למספר המילים שבמברק

 המועבר וסוגר.

 48. תשובה למברק משולמת מראש (^1) כאמור בפרט 31

 49. הוצאת כרטיס אשראי עבור שירות של משלוח מברקים וטלקס
 בגוביינה 50.00

ן ז ו ן א ו ר ה  א
 שר התקשורת

4 באוגוסט 1976) ) ו ״  ח׳ באב תשל
 (וזמ 76008)

 פקודת בחי הדואר
 תקנות בדבר תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי

, ובאישור ועדת הכספים של 1 אר ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ה לפקודת בתי הד
, אני מתקין תקנות אלה: נה 2  הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדי

 1. בתקנות אלה, ״חומר בולאי״ — כמשמעותו בתקנות בתי הדואר (דרכי השירות
.  הבולאי), תשכ״ח—1968 3

 2. בעד השתתפות בשירות הבולאי ישולמו התשלומים בשיעורים המצויינים להלן
רות:  לצד השי

רות ם בלי  השירות התשלו

 1. הרשמה 3.20

 2. הכנת החומר הבולאי, אריזתו וניהול חשבון 1.60

 3. מעטפת יום ראשון, נוסף לערך הנקוב של הבול המודבק עליה 0.30
 4. . מעטפה שהוטבעה עליה חותמת לציון מאורע או להפצת סיסמה או

 אימרה, נוסף לערך הנקוב של הבול המודבק עליה 0.30 י

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו באב תשל״ו(22 באוגוסט 1976).

 4. תקנות בתי הדואר (תשלומים עבור השירות הבולאי), תשל״ו—1976 4 — בטלות.

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תשלומים עבור השירות הבולאי) (מס׳ 2),
 תשל״ו—1976״.

ם בעד ו  תשל
תי השירות רו  שי

לאי  הבו

לה  תחי

 ביטול

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר התקשורת

4 באוגוסט 1976) ) ו ״  ח׳ באב תשל
 (חמ 760001)

 1 חוקי א״י, ברך בי, עמ׳ 1155; ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 234.
 2 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 206; י״פ תשל״ו, עמ׳ 574.

 3 ק״ת תשב״וז, עמ׳ 1828; תשבי׳ט, עמ׳ 1085,
, עמי 1284.  4 ק״ת תשל״ו

ת 3575, ט״ז באב תשל״ו, 12,8.1976 ו נ ק ת  2370 קובץ ה



 פקודת גתי התאי
 תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ־ לארץ

, ובאישור ועדת הכספים של 1 אר ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הד
: ן תקנות אלה  הכנסת, אני מתקי

• כעד ו ל ש  1. התשלום בעד שירות דואר לחוץ לארץ המפורט בתוספת יהיה בשיעור שנקבע ת
 לצידו ובלבד שהתשלום בעד שירות של צרורות קטנים לא יפחת מהתשלום החל על

 צרור קטן שמשקלו 100 גרם.

 שירותי דואר
 לחיץילארץ

י ו ט י  2. תקנות בתי הדואר (שירותי הדואר לחוץ־לארץ), תשל׳׳ו—1975 * .— בטלות. ב

לה ^ תחי 1 9 ך ט 6 ס ו ג ד א 1 ב 5  3. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ט באב תשל״ו (

ם ש ׳  4. לתקנות אלה ייקרא ׳•׳תקנות בתי הדואר (שירותי הדואר לחוץ לארץ) (מס׳ 3), י
 תשל״ו—1976״.

 תוספת
 חלק א׳: שירותי דואר בדרך הים והיבשה

ם בלירות  השירות התשלו

 1. משלוח מכתב
 עד 20 גרם ׳ 1-40
 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 2.50
 למעלה מי50 גרם עד 100 גרם 3.30
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 7.50

 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 14.20
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 24.20
 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 37.70

 2. משלוח גלויה 1-00

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

 מפה — שהודפסו בישראל —
 עד 20 גרם 0.45
 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 0.55
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 0.80
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 1.20
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 1.70
 למעלה פר500 גרם עד 1000 גרם 2.80
 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 4.90
 כל 1000 גרם נוספים או חלק מהם (למשלוח ספר בלבד) 2.40

קי א״י, כרך בי, פמ׳ 155נ; ס״ח תשכ׳׳ה, עמ־ 234; תשכ״ח, עמי 17.  1 הו
, זנמ׳ 1285. ת תשל״ו ״  2 ק

2371 12.8-1976 , ת 3575, ט״ז באב תשל״ו ו נ ק ת  קובץ ה



רות ם בלי  השירות התשלו

 (ב) משלוח כל דבר דפוס אחר —
 עד 20 גרם 0.80
 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 1.00
 למעלה מ~50 גרם עד 100 גרם 1.20
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 2,00
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 3.30
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם "5.70
 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 9.50
 כל 1000 גרם נוספים או חלק מהם (למשלוח ספר בלבד) 4.80

 4. החזרה של דבר דפוס לפי בקשת השולה שלא נמסר לתעודתו התשלום המוטל
 על משלוח

 אותו דבר דפוס

 5. משלוח צרור קטן —
 עד 100 גרם 1.40
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 2.80
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 4.90
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 8.50

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

ר י ו ו א ך ה ר ד ר ב א ו י ד ת ו ר י : ש ׳ ק ב ל  ח

: דכרי דואר למעט עיתונים דזנשלחיפ כזאת דמערכוז של העיתון ׳  הימן א

 פפדות לעי־וורימ, הבילות ומכרקי6

ם י ת ו ר י ש  ה

 דברי דואר
 אחרים

 גלוית
 איגרת

ץ מכתב־ם ר א  ה

 כל 25 גרם
 גלוית

 כל 10 גרם אוויר
 או חלק מהם או חלק מהם

ת רו ת לי רו ת לי רו ת לי ו ר י  ל

1.70 1.10 1.70 

 א. אירופה ואגן הים התיכון

 אוסטריה בלגיה
 אזורים בליארים (איים)

 איטליה בריטניה הגדולה
 איסלנד ואירלנד הצפונית

 אירלנד ברית המועצות
 אלבניה גיברלטר
 אלג׳יריה גרינלנד

 אנדורה גרמניה, רפ׳ דמוקרטית
 בולגריה גרמניה, רפ־ פדרלית

כ תשל״י, 12.8.1976 א ת 3575, טי׳ז ב ו נ ו ת  2372 קובץ ח



ם י ת ו ר י ש  ה

 דברי דואר
 אחרים

 כל 25 גרם
 או חלק מהם

גרת גלויה  אי
 אוויר

ם  מכתבי

 כל 10 גרם
 או חלק מהם

 ה א ר 7

ת לירות לירות רו ת לי רו  לי

1.70 1.10 1.70 1.80 

 דניה ספרד
 הולנד פולניה

 הונגריה פורטוגל
 וטיקן(קריה) פינלנד

 יוגוסלביה צ׳כוסלובקיה
 יוון צרפת

 לוקסמבורג קפריסין
 ליכטנשטיין קנדים (איים)

 מדיירה רומניה
 מונקו שבדיה

 מלטה שוויצריה
 נורבגיה תוניסיה
 סן מרינו תורכיה

ה ק י ר מ . א  ג

 1. אל סלוואדור וירג׳ין של ארה״ב (איים)
 אנטיגואה טורקס וקאיקוס
 אנטילים הולנדיים טרינידד דטובגו

 ארצות הברית של מונסרט
 אמריקה מקסיקו

 בהאמה מרטיניק
 בליז(הונדורס הבריטית) ניקרגואה

 בסיס גואנטנמו(קובה) סנט וינצנט

2.10 1.40 
 ברמודה נורים ואנגילה 2.70 1.70 1.40 2.10 ברבדוס סנט כריסטוף
 גואדלופ סנטה לדצ׳יה

 גואטמלה סנט פייר ומיקלוז
 ג׳מאיקה פורטו ריקו

 גרנדה פנמה (רפובליקה)
 דומיניק (אי) פנמה (אזור התעלה)

 דומיניקנה (רפ׳) קובה
 האיטי קוסטה ריקה

 הונדורס (רפ׳) קיימן
 וירג׳יז של בריטניה קנדה

 (טורטולה)

 2. אורוגואי ונצואלה
 אקואדור סורינמ
 ארגנטינה פדקלנד

 בוליביה פרגואי 3.10 1.70 1.40 2.70
 ברזיל פרו

 גויאנה צ׳ילי
 גויאנה הצרפתית קולומביה

ת 3575, ט״ז באב תשל״ו, 12.8.1976 2373 ו נ ק ת  קובץ ה



ם י ת ו ר י ש  ה

 דברי דואר
גרת אחרים  אי

ם ז מכתבי ר א  ה

 כל 25 גרם
 או חלק מהם

 כל 10 גרם אוויר גלוית
 זזו חלק מהם

ת רו ת לירות לי רו  לירות לי

ה ק י ר פ  ג. א

 1. אוגנדה ליבריה
 אסנס־ון מאוריתאניה

 אפריקה המערבית מאלי
 ספרדית מרכז אפריקנית 1רפ׳)

 אתיופיה בעיר
 בורונדי ניגריה

 גאנה סומאליה
 גבון סיירה ל־אונה
 גיניאה (רפ׳) סיישל (איים)

 גיניאה המשוונית סנגל 2.10 1.70 1.40 1.70
 גיניאה הפורטוגלית סנט תומה ופריבסיפה

 גמביה סנטה הלנה
 דהומיי ציאד

נגו(רפ׳ עממית)  רולטה עילית קו
 זאיר (רפ׳) קמרון

 הוף השנהב קניה
 טוגו רואנדה

 טנזניה
 טריטוריה צרפתית של

 האפר והאימה
 כף ורדה (איי הכף הירוק)

 2. אנגולה מאוריציוס
 בוצואנה מדגסקר (רפ׳ מלגשית)

 דרום אפריקה מוזמביק

 דרום מערב אפריקה מלאווי 2.10 1.70 1.40 1.70
 (נמיביה) םוואזילנד

 זמביה קומורים (איים)
 טריםטז דה קונהה (אי) ראוניון
 לסוטו רודזיר,

ה י ס  ד. א

 1. אירן אפגניסתאן 1.80 1.70 1.10 1.70

 2. בהוטן נפאל 2.10 1.70 1.40 1.70
 בנגלה דש םיקים

 הודו םרי לנקה (ציילון)
 מלדיבים (איים)

ת 3575, ט״ז באב תשל׳׳ו, 12.8.1976 ו נ ק ת  2374 קובץ ה



ם י ת ו ר י ש  ה

ץ ר א  ה

 דברי דואר
 אחרים

 איגרת גלויה
 אוויר

ם  , מכתבי
ץ ר א  ה

 כל 25 גרם
 או חלק מהם

 איגרת גלויה
 כל 10 גרם אוויר

 או חלק מהם

ץ ר א  ה

ת לירות רו ת לי רו ת לי רו  לי

2.10 1.40 1.70 2.70 

 3. אינדונזיה מקאו
 ברוניי מונגוליה (רפ׳ עממית)

 בורמה סינגפור
 הונג־קונג סין — רפובליקה לאומנית

 וייטנאם הדרומית סין — רפובליקה עממית
 וייטנאם הצפונית פיליפינים

 טימור הפרטויגלית קוריאה הדרומית
 יפז קוריאה הצפונית

 לאוס קמר (רפ׳)
 מלזיה תאילנד

ה י נ א י ק ו  ה. א

 אוסטרליה נייו
 בנקם וטורס סלומון

 גיואם סמואה (איים של ארה״ב)
 ג׳ילברט ואלים סמואה המערבית
 גיניאה החדשה (של ניו זילנד)

 וייק פולינזיה הצרפתית
 ולים ופוטונה פיג׳י 3.10 1.70 1.40 2.70

) פיטקרן  טונגה (איי פמדלי
 טוקלאו פנינג

 מידווי פפואה
- קוק  מריאביס(איים)

 מרשל קלדוניה החדשה
 ביו הברידס קרוליבים (איים)

 ניו זילנד רום

: עיתונים הנשלחים מאת המערכת של העיתון וכפרות לעיוורים ׳  סימן כ
 כמשמעותה כא*»נת הדואר העולמית, טוקיו 1969, אד אמנה אהרת שתבוא כמקומה

ת י ם ו ר י ש  ה

ת לעיוורים ו ר פ ם ס י נ תו  עי
ץ ר א  ה

ל 500 גרם  כ
 או חלק מהם

ל 15 נוספים  כ
 או חלק מחם

 עד 15
 גרם

ץ ר א  ה

ת לירות רו  לירות לי

ה י פ ו ר י  א. א

 1. קפריסין 0.20 0.17 1.10

1.40 0.21 0.29 

 אנדורה
 בולגריה

 בלגיה
 בליארים (איים)

 בריטניה הגדולה
 ואירלנד הצפונית

 2. אוסטריה
 אזורים
 איטליה
 איסלנד
 אירלנד
 אלבניה

ת 3575, ט״ז באב תשל״ו, 12.8.1976 2375 ו נ ק ת בץ ה  קו



ת י פ ו ר י ש  ה

ת לעיודרים ו ר פ ים ס נ  עיתו
ץ ר א ץ ה ר א  ה

 עד 15 כל 15 נוספים כל 500 גרש
 גרם או הלק מהם או חלק מהם

ת רו ת לירות לי רו  לי

1.40 0.21 0.29 

 ברית המועצות מלטה
 גיברלטר נורבגיה

 גרינלנד סן מרינו
 גרמניה, רפי דמוקרטית ספרד

 גרמניה, רפ׳ פדרלית פולניה
 דניה פורטוגל

 הולנד פינלנד
 הונגריה צ׳כוםלובקיה

 וטיקן(קר־ה) צרפת
 יוגוסלביה קנרים (איים)

 יוון רומניה
 לוקסמבורג שבדיה

 ליכטנשטיין שוויצריה
 מדיירה תורכיה

 מונקו

ה ק י ר מ  ב. א

 1. ארצות הברית של וירג׳ין של ארה
 אמריקה פורטו ריקו

 בסיס גואנטנמו(קובה) קנדה

 2. בהאמה מקסיקו

2.10 0.41 0.44 

0.44 0.46 

3.20 0.68 0.77 

3.90 0.78 0.93 

 סנט פייר ומיקלון

 סורקס וקאיקום
 טרינידד וטובגו

 מ ונסר ט
 מרטיניק

 ניקרגואה
 סנט וינצנט

 סנט כריסטוף,
 נדוים ואנגילה

 סנטה לוצ׳יה
 פנמה (רפ׳)

 פנמה אזור התעלה
 קובה

 קוסמה ריקה
 קיימן

 ונצואלה
 סדרינם
 פוקלנד
 פרגואי

 פרו
 צ׳ילי

 קולומביה

 ברמודה

 3. אל םלוואדור
 אנטיגואה

 אנטילים הולנדיים
 בליז(הונדורס הבריטית)

 ברבדוס
 גואדלופ

 גואטמלה
 ג׳מאיקה

 גרנדה
 דומיניק (אי)

 דומיניקנה (רפ/)
 האיטי

 הונדורס (רפי)
 וירג׳ין של בריטניה

 (טורטולה)

 4. אורוגואי
 אקואדור

 ארגנטינה
 בוליביה

 ברזיל
 גויאנה

 גויאנה הצרפתית

ת 3575, ט״ז באב תשל״ו, 12.8.1976 ו נ ק ת  2376 קובץ ה



ת י ם ו ר י ש  ה

ת לעיוורים ו ר פ ים ס נ  עיתו

 עד 15 כל15 נואפים כל 500 גרם
 גרם או הלק מהם או חלק מהם

ת רו ת לי רו  לירות לי

ה ק י ר פ  ג. א

 1. אוגנדה כף ורדה (איי הכף
 אסנםיון הירוק)

 אפריקה המערבית ליבריה
 הספרדית מאוריתניה

 אתיופיה מאלי
 בורונדי מרכז אפריקה (רפ׳)

 גאנה ני ג׳ ר
 גבון נעריה

 גיניאה (דפ׳) סז מאליה
 גיניאה המשוונית סיירה ליאונה
 גיניאה הפורטוגלית סיישל (איים)

 גמביה סנגל 0.52 0.44 2.40
 דהומיי סנט תומה ופרינסיפה

 וולטה עילית סנטה'הלנה
 זאיר צ׳אד

נגו(רפ׳ עממית)  חוף השנהב קו
 טוגו קמרון
 טנזניה קניה

 טריטוריה צרפתית של רואנדה
 האפר והאיסה

 2. אנגולה מאוריציוס
 בוצואנה מדגסקר (רפ׳ מלגשית)

 דרום אפריקה מוזמביק

0.59 0.69 
 דרום מערב אפריקה מלאווי

3,20 0.59 0.69 
 סוואזילנד

 דרום מערב אפריקה
3,20 0.59 0.69 

 (נמ־־ביה) סוואזילנד
 זמביה קומורים (איים)

 טריסטן דה קונהה (אי) ראוניון
 לסוטו רודזיה

ה י ס  ד. א

 1. אירן אפגביםתאן 0.29 0.22 1.40

 2. בהוטן נפאל
 בנגלה דש סיקים 0.52 0.44 2.40

קה (ציילון) נ ל ־ י  הודו סר

 3. בורמה סינגפור
 וייטנאם הדרומית פיליפינים

 וייטנאם הצפונית קמר (רפי) 0.52 0.44 2.40
 לאום תאילנד

 מלדיבים (איים)
 מלזיה
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ת לעיוורים ו ר פ  ס

 ה ש י ר ו ת י

ים נ תו  עי
ץ ר א  ה

 כל 500 נרם
 או חלק מהם

וספים  כל 15 נ
 או חלק מהם

 עד 15
 גרם

ץ ר א  ה

ת רו  לידות לירות לי

ן(רפ׳ הלאומנית)  4. הדנג קונג סי
ן(רפ׳ העממית) 0.69 0.59 3.60  מונגוליה (רפ׳ עממית) סי

 מקאו

 5. אינדונזיה יפו
 ברוביי קוריאה הדרומית 0.77 0.68 3.60

 טימור הפורטוגלית קוריאה הצפונית

 ה.

 אוסטרליה
 בנקם וסורם

 גואם
 ג׳ילברט ואלים
 גיניאה החדשה

 וייק
 וליפ ופוטונה

 טונגה (איי פרנדלי)
 טוקלאו
 מידווי

 מריאנים (איים)
 מרשל

 ניו הברידס
 נ יו זילבד

 ניוו

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

רות ם בלי ת התשלו ו ר י ש  ה

 1. רישום דבר דואר 2.10

 2. רישום שק של דברי דפוס המיועד למען אחד 13.10

 3. אישור מסירת חבילה או דבר דואר אחר רשום 1.05

 4. מסירה מיוחדת (אקספרס) של דבר דואר 5.25

 5. תשובה בדואר רשום להודעה בדבר אי־מםירת חבילה לנמען בחוץ
 לארץ 4.20

 6. הפניה רשומה של דבר דואר שנשלח לחוץ לארץ לשם או למען
 אחרים בחוץ לארץ 5.25

 7. פנייה רשומה לחוץ לארץ בדבר החזרתו של דבר הדואר שנשלח
 לחוץ לארץ 5.25

12.8.1976 , ת 3575, ט״ז באב תשל״ו ו נ ק ת  קובץ ה

ה י נ א י ק ו  א

4.30 0.78 0.93 

 סלומון
 סמואה (איים של ארה׳׳ב)

 סמואה המערבית
 (של ניו זילנד)

 פולינזיה הצרפתית
 פיג׳י

 פיטקרן
 פנינג

 פפואה
 קוק

 קלדוניה החדשה
 קרולינים (איים)

 רום



ת ו ר י ל ם ב ו ת התשל ו ר י ש  ה

 8. עריכת חקירה בדבר אבדן או היזק של דבר דואר שנשלח

 לחוץ לארץ 3.70

 9. עריכת חקירה בדבר מברק 3.70

ח לארץ בדבר שחרור הנמען ח  10. הפנייה רשומה של בקשת השולח ל
 מתשלום היטלים על חבילה 5.25

 11. שובר תשובה בין־לאומי 3.50

 12. החזרת חבילה לשולח עקב אי מסירתה לנמען בחוץ לארץ (מלבד
 הוצאות ההחזרה הנדרשות מאת מינהלי הדואר בחוץ לארץ) —

 עד 1 ק״ג

 למעלה מ־1 ק״ג עד 3 ק״ג

 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג

 למעלה מי5 ק״ג עד 10 ק״ג

 למעלה מ־10 ק״ג עד 15 ק״ג

 13. הפניית חבילה מחוץ לארץ למען בארץ (מלבד הוצאות ההחזרה
 הנדרשות מאת מינהלי הדואר בחוץ לארץ) —

 עד 1 קי׳ג 7.70

 למעלה מ־1 ק״ג עד 3 ק״ג 10.10

 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג 14.60

 למעלה מ־5 ק׳יג עד 10 ק׳יג 22.20

 למעלה מ־10 לףג עד 15 ק״ג 36.70

 14. אריזה חדשה של חבילה שהגיעה מחוץ לארץ, לפני המסירה 4.20

 15. דמי טיפול בדבר דואר שהגיע מחוץ לארץ שלא בוייל בהתאם
 לתעריף של ארץ המוצא • 1.75

4 באוגוסט 1976) ) ו ״  ח׳ באב תשל
 (חמ 76009¡

7.70 

10.10 

14.60 

22.20 

36.70 

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר התקשורת
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 פקודת בחי הדואר
 תקנות בדבר שירות תא טלקס

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10,3 ר58 לפקודת בתי הדואר י, ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת 1. בתקנות אלה —  הגדרו

 ״מנהל״ — המנהל הכללי של משרד התקשורת או אדם שהוא הסמיך לענין תקנות אלה!

 ״תא טלקס״ — מברקה כמשמעותו בפקודה שהמנהל יחד למתן שירות של משלוח הודעות
ה לארץ לפי תקנוה אלה« ח  טלקס מישראל לחוץ לארץ וקבלתן בישראל מ

 ״הודעת טלקס״ — מברק כמשמעותו בפקודה המועבר בתא טלקס !
 ״הודעת טלקס יוצאת״ - הודעת טלקס לחרךלארץ וב^לל זה תשובה מחוץ־לאוץ המועברת

 במהלך שליחת אותה הודעת טלקס;

 ״הודעת טלקס נכנסת״ — הודעת טלקס המתקבלת מחוץ לארץ ובכלל זה תשובה לחוץ לארץ
 המועברת במהלך קבלת אותה הודעת טלקס!

 ״מנוי״ — אדם המבקש לקבל שירות בתא טלקס והמנהל נענה לו.

; נענה המנהל לבקשה הל י 2. הרוצה לחיות מנוי יגיש בקשה למנהל בטופס שקבע המנ ב  רישום מ

 ירשום אותו ברשימת המנויים של תא הטלקס.

 של-חה של
 הודעת טלקס

 3. (א) מנדי רשאי למסדר למנהל הודעת טלקס יוצאה, בכתב בהא טלקס או באמצעות
 הטלפון.

 (ב) המנהל ישלח הודעת טלקס יוצאת במערכות הטלקס של משרד התקשורת,
 בחיוג ישיר או באמצעות מרכזן, לפי האפשרויות הקיימות בידי המנהל.

 מסירה של 4. (א) המנהל ימסור למנוי הודעת טלקס בכנסת באמצעות השירות הרגיל של מסירת
דעת טלקס י . ,  הו

 מכתבים במען שבקש המנוי. אולם רשאי המנוי לבקש מסירת הודעת הטלקס הנכנסת
 בשירות של מסירה מיוחדת של מכתבים במען שהודיע עליו או לקבל את הודעת הטלקס

 הנכנסת בתא הטלקס בו הוא רשום כמנוי.
 (ב) נוסף על המסירה כאמור בתקנת משנה (א) רשאי המנוי לבקש מהמנהל למסור

 לו את הודעת הטלקס הנכנסת בטלפון שעל מספרו הודיע המנוי.

ת 5. (א) מנדי ישלם את אגרת רישום שנתית ואגרות בעד השירותים בתא טלקס לפי  תשלוס אגרו

 השעורים שנקבעו בתוספת ולפי חשבונות שהגיש לד המנהל.

נות יסולקו תוך 14 יום מתאריך החשבון.  (ב) החשבו

 (ג) החשבון יהודה ראיה לכאורה על סכום החוב הנקוב בו, אם לא הוגש ערעור
 מנומק עליו תוך חודש ימים מתאריך החשבון, או אם המנהל דחה את הערערר בהחלטה

 מנומקת.

 (ד) הגשת ערעור כאמור בתקנת משבה (ג) אינה משחררת את המנוי מחובת
 התשלום כאמור בתקנת משנה (ב).

 נ הוק־ א״י, כרך בי, עמ׳ 1155; ס״ה תשכ״ה, עמי 234; תשכי׳ח, עניי 17.
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 (ה) לא שלם מנוי חשבון במועד כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי המנהל להפסיק
 לו את השירות ללא הודעה מוקדמת.

ש כאקרא־ מ ת ב ר מ ס ם מ ׳ א ך ב ל ת ב א צ ן ס י ק ל ח ט ע ך ו ל ה ת ש ו ר י ם ש ק ! ק א ט ת י ב א ש פ ר ד ) א א ) 6 

 את הודעת הטלקס היוצאת בתא הטלקס כשהיא חתומה בידו ושלם את האגרה מראש.

 (ב) הודעת הטלקס היוצאת תישלח כאמור בתקנה 3(ב).

י נ ב יטי  כתי

ה י י ה  ת

 7. הודעת טלקס תהיה באותיות לטיניות בלבד.

 8. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט באב תשל״ו (15 באוגוסט 1976).

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (שירות תא טלקס), חשל״ו—1976״.

 תוספת
 (תקנה 5)

 התשלום שנקבע בעד שיחת טלקס לחוץ־לארץ ופורסם

 ייירות

 נוסף על התעריף

 נוסף על התעריף

120 

5.25 
1.00 

7.25 
1.00 

4.25 

 האגרה שנקבעה בפרט (1)
 בתוספת של 4.85 לירות

 האגרה שנקבעה בפרט (1)
 בתוספת של 2.15 לידות

 האגרה שנקבעה בפרט (1)
 בתוספת 7.00 לירות

 בתוספת זו, ״התעריף״
 במדריך הדואר.

 1. אגרת רישום שנתית

 2. משלוח הודעת טלקס יוצאת —
 (1) בחיוג ישיר —

 דקה ראשונה או חלק ממנה
 כל דקה נוספת או חלק ממנה

 (2) באמצעות מרכזן —
 שלוש הדקות הראשונות או חלק מהן

 כל דקה נוספת או חלק ממנה

 3. מטירת הודעת טלקס נכנסת למנוי —

 (1) בשירות הרגיל של מסירת מכתבים
 או בתא הטלקס בו רשום המנוי

 (2) בשירות של מסירה מיוחדת

 (3) בטלפון

וחדת  (4) בטלפון ובשירות של מסירה מי

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר התקשורת

2381 

(4 באוגוסט 1976) ו  ח׳ באב תשל״
 (חמ 760005)

ת 3575, ט״ז באב תשל׳׳ו, 12.8.1976 ו נ ק ת  קובץ ה



 חוק בנק הדואד, חשי״א-1951
ר א ו ד ק ה נ ב ם ב י ת ו ר י ש ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

עדה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, תשיי׳^-1951 ובאישור ו
ן תקנות אלד.: נה *, אני מתקי  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחדק־יםוד: משק המדי

ה 27 1. בתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), תשל״ה—1974 3 (להלן — התקנות נ ק ן ת קו  תי

 העיקריות), בתקנה 27 —

; ם״ י  (1) בתקנת משנה (ד). במקום ״שלושה חדשים״ יבוא ״חדשי

 (2) בתקנת משנה (ה), במקום ״ששה חדשים״ יבוא ״שלושה חדשים״.

א: בו ^ 2. במקום התוספת לתקנות העיקריות י 0 י ה  י״יפיז י

 ״תוספת
׳ ק א ל  ח

 (תקנות 12(ב), 34(ב) ו־39(ג)(3))

 שיעור האגר1־
ת רו  בלי

 חינם

0.65 

0.40 
0.35 
1.60 
0.80 
3.20 

3.20 

 שיעור האגרה
ת רו  בלי

3.20 

לוקים ן סי ת בחשבו ו א ק ס  ע

 1. תשלום סכום במזומנים לזכות חשבון —

 1.1. מאת בעל החשבון
 1.2. מאת אדם אחר —

 1.2.1. כאשר המפקיד נושא באגרה
 1.2.2. כאשר בעל החשבון נושא באגרה —

 (א) עד 2,500,000 עסקאות לשנה, בעד כל עסקה
 (ב) מעל ל־2,500,000 עסקאות לשנה, בעד כל עסקה

 2. הוצאת סכום מחשבון התשלומים השמורים
 3. העברה לאדם שאינו בעל חשבון םילוקים

 4. טיפול בשיק שהופקד לזכות חשבון והבנק המשוך לא כיבדו
 5. חקירה על אודות תשלום הנטען עליו ששולם בין תאריכים מסויימים,

 לכל אחד מן הימים הכלולים בין שני התאריכים

׳ ק ב ל  ח

 (תקנה 25)

ן ן חסכו ת בחשבו ו א ק ס  ע

 1. מתן פנקס חדש במקום פנקס שאבד או שנתקלקל שלא באשמת
 בנק הדואר

׳א, עמ׳ 1321; תשט״ז, עפ׳ 195; תשי״ה, עב!׳ 144; תשל״ו, עמ׳ 21.  1 &י׳ה תסי׳
 2 ס״ח תשל׳׳ה, עמ׳ 206; י״פ תשל״ו, עמ׳ 574.

 3 ק״ת תשל״ה, עמי 57!, עמי 747, עמ׳ 1321; תשל״ו, עמ׳ 1319.
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לה  תחי

׳ ק ג ל  ח

 (תקנה 28)

 שיעור האגרה
ת רו  בלי

0.40 
0.80 
1.10 

 האגרה בעד ההמחאה
 שלא נגבתה
 האגדה בעד

 ההמחאה שאבדה

2.60 

ת דואר ת בהמחאו ו א ק ס  ע

 1. העברה בהמחאת דואר —
 עד 5 לירות

 למעלה מ־5 לירות עד 100 לירות
 למעלה מ־100 לירות עד 200 לירות

 2. הוצאת המחאה במקום המחאה שלא נגבתה,
 תוך התקופה האמורה בתקנה 27

 3. הוצאת המחאה במקום המחאה שנטען עליה שאבדה

 4. אגרת חקירה

׳ ק ד ל  ח

 (תקנה 32)
 שיעוד האגרה

ת רו  בלי

3.20 
3.20 
3.20 
3.20 
5.30 

ת כסף ת בהמחאו ו א ק ס  ע

 1. העברת סכום בהמחאה 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)

 שירותים בבבק הדואר

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

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

 3. תהילתן של תקנות אלה ביום ר באלול תשל״ו(1 בספטמבר 1976).

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון מם׳ 5),
 תשל׳יו—1976״.

 שיעור האגרה
ת רו  בלי

 חינם
 3.20״

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר התקשורת

4 באוגוסט 1976) ) ו ״  ח׳ באב תשל
 וחמ 76012)
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י מ ו ק ן מ  פידור לשלטו

 פקודת המועצות המקומיות
וב ר בי ב ד ה ב ב י י ט ־ ל א ר ל ז ק ע ו  ח

, וחוק 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
 הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2 (להלן — החוק), מתקינה המועצה המקומית

: ה יבה חוק עזר ז  אל־טי

 1. בחוק עזר זה —

 ״ביוב״ — ביב ציבורי אד מאסף על כל מיתקניהם, לרבות מכון טיהור שאינו מיועד לייצור
ם:  מי שתיה ומיתקנים אחדי

בה; י  ״המועצה״ — המועצה המקומית אל־טי
ה;  ״ראש המועצה״ — לרבות מי שהוא הסמיך לענין חוק עזר ז

 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות התקנת ביוב אד קנייתו כאמור בסעיף
ק;  17 לחו

 ״בכס״ — בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב.

 2. בעל כל נכס שנמסרה לו הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
 אותו נכס חייב בהיטל בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק.

טל ביוב  3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעלו־ בהי
 לכל מ״ר של בניה שהתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 4. (א) חיבור ביב פרטי לא ייעשה אלא בידי ראש המועצה.
 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב יגיש למהנדס
 המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור, ואם היה החיבור בתחומה של רשות מקומית

 אחרת יצרף את הסכמת אותה רשות מקומית לכך.

 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס או מחזיקו לקופת המועצה אגרת
 חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.

 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך למועצה.

  6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס של 500 לירות, ואם היתה העבי
 רה נמשכת, דינו — קנס נוסף 50 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקדם עסקיו הרגילים אד הידועים לאחרונה,
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם או
 נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים
ת המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם נה; אם אי אפשר לקיים א  אד הידועים לאחרו
 הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או פורסמה• בשני עתונים יומיים

 שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 היטל ביוב

ב  חיבור בי
ב ו  פרטי לבי

ר פגיעה  איסו
ב ו  בבי

ן נשי  עו

 מסירת הודעה

ח חדש 9, עמי 256. ס ו ת ישראל, : נ  נ דיני מדי
׳ 156. כ  2 פ״ח תשכי׳ב, עפ׳ 96; תשלי׳ב, ע

ת 3575, ט׳׳ו באב תשל״ו, 12.8.1976 ו נ ק ת  2384 קובץ ה



 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאל־טייבה (ביוב), תשל״ו—1976״. השם

 תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

 שיעור האגרה
ת י י י י ב: ב ו  1. היטל בי

 (א) ביב ציבורי —

 לכל מ״ר נכס 3

ה 7 י נ ב ר ״  לכל מ

 (ב) ביב מאסף —

 לכל מ״ר נכס 2

 לכל מ״ר בניה 7

י טיהור —  (ג) מיתקנ

 לכל מ״ר נכס 3
 לכל מ״ר בניה 6

 2. (א) לתעשיה — למפעלים הצורכים עד 750 ממ״ע
 מים לשבה, שיעוד האגרה יהיה בשיעור ההיטל לפי

 פסקה 1.

 (ב) מפעלים הצורכים מעל 750 ממ״ע — לפי הוזה
 מיוחד.

 3. אגרת חיבור ביב פרטי (סעיף 4(ג)) 50

א י ח ׳ י ג ם ח י ה ר ב ם א י ח ר ־ ל א ׳  בתאשר. ע
יבה (27 ביובי 1976) ראש המועצה המקומית אל־טי ו  כ״ט בסיון תשל״

 (המ 8/12)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לרכסים בדבר אספקת מים

, מתקיבה 1 ות מי 2 לפקודת המועצות המקו 3 ־ -בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו
ה:  המועצה המקומית רכסים חוק עזר ז

א: החלפת התוספת בי , י  1. במקום התוספת לחוק עזר לרכסים (אספקת מים), תשכ״ז—1967 2

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1629; תשל״ב, עמ׳ 374; תשל״ד, עמי 1660; תשל״ו, עמ׳ 172.
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 ״תוספת
ת ו ד י ל  1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)): האגרה ג

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד 000!
 לכל יחידת מלאכה, תעשיה עד 60 מ״ר 250!

סי 12.50 ו  לכל מ״ר נ
 לכל יחידה חקלאית 400!

 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מהדש
 לפי דרישת הצרכן —

 עד ״2 150
 מעל ״2 350

 2. אגרה בעד התר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית

70 ( ( ב  (סעיף 3(

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 70

 4. אגדת הנחת צינורות (סעיף 004 ו־(ג)) —
 לכל מ״ר של שטח המגרש 6

 ונוסף לזה לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה בבנין
ם 11  ממרי

ו בניו מגורים, לכל מ׳יק של נפח הבנין 11 ;• נ  בבנין שאי
 כשיש מיתקן מוכן כשאין מיתקן כוכז
 5. אגרת מד־מים (סעיף 5(!)): להתקנת ניך-מ-ם להתקנת מדימים

 מד־מים שקטרו — ה»גרה בלירות

1000 420 \  אינו עולה על ״

\ ואינו עולה על ״1 420 1200  עולה על ״

 עולה על ״1 ואינו עולה על ״2 1000 2000

 עולה על ״2 2000 3400

ה האגרה בלירות 1 , ב ו ׳ ה ק ך ר ל י פ מ ם ך - מ - ד ת מ ק י ך ת ב ר ג . א 6 

 והתקנה (סעיף 5(ט)) 150

 7. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד)) 70״

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרכסים (אספקת מים) (תיקון מס׳ 2), תשל״ו—
 1976״.

ם א ר ב י ל י י ל  נתאשר. ס
7 ביולי 1976) ראש המועצה המקומית רכסים ) ו ״  ט׳ בתמוז תשל

 (חמ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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